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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1986 R. XXVII, nr 4 (110) 

ZAWDZIĘCZAMY IM WIELE 

W 30-leciu związały się z Ośrodkiem setki współpracowników. 
Niektórzy zaznaczyli swój udział tylko przelotnie, w jednych 

czy drugich badaniach, są i tacy, których nazwiska powtarzają sią 
od początków do dziś. Samych tylko etatowych pracowników prze
winęło się kilka dziesiątek. Każdy z nich zostawił w Ośrodku bar
dziej lub mniej trwały ślad, nieraz okraszony anegdotą. 

Jest i wyrwa, której nie sposób zapełnić: została po tych, którzy 
odeszli na zawsze. Śmierć odebrała Ośrodkowi liczne grono osób, bez 
których nie byłoby wielu badań, publikacji, bez których nie byłoby 
Ośrodka takiego, jaki jest, lub nie byłoby Ośrodka w ogóle. Wdzię
czną pamięcią wspominamy Ich wszystkich. Z myślą o wszystkich 
przypominamy tu tych, którzy w Ośrodku zostawili ślad najtrwal
szy. Nie są to ani nekrologi, ani szkice biograficzne. Chcemy przy
pomnieć, co Ich przywiodło do Ośrodka Badań Prasoznawczych 
i w nim upamiętniło. 

Jerzy F IERICH (1900—1965) dr hab., profesor zwyczajny WSE 
w Krakowie. Przewodniczący Sekcji Historii Nauk Agrobiologicz-
nych P A N . Od początku 1962 r. zasiadał w Komitecie Redakcyjnym 
Zeszytów Prasoznawczych, a od pierwszego posiedzenia Rady Nau
kowej OBP 19 kwietnia 1963 był jej wiceprzewodniczącym. Stały 
doradca Ośrodka w sprawach statystyki, uczył nas m. in. precyzji 
terminologicznej, cierpliwie tłumacząc, czemu np. w socjologii nie 
należy nadużywać ostro zdefiniowanego w naukach ścisłych pojęcia 
funkcji. „Opiniami swymi przyczynił się do pogłębienia występują
cych w OBP tendencji do ścisłego, ilościowego ujmowania procesów 
masowego komunikowania. Zaakceptował tym samym ogólne zało
żenia metodologiczne krakowskiej szkoły badań nad prasą (...) Szcze
gólnie zależało Mu na podbudowywaniu prawidłowości i związków 
makrospołecznych mikrospołecznymi badaniami monograficzny
mi (...) Dzięki uznaniu twórczej wobec teorii roli badań empirycz
nych, z wielkim poparciem Profesora spotkały się podjęte po raz 
pierwszy w OBP całościowe badania nad prasą codzienną, widzianą 
przez pryzmat teoretycznej konstrukcji trzyogniwowego procesu in
formacji (...) Zasadniczy nacisk kładł Profesor na właściwy dobór 



materiału, jego weryfikację i określenie błędu, którym jest on ob
ciążony i który rzutuje na wnioski z niego wyciągnięte. Bowiem 
«kulawy» — jak to kiedyś określił — materiał, zaczerpnięty z przy
padkowych i niereprezentatywnych faktów, reprezentuje jedynie sa
mego siebie, a nie całą badaną zbiorowość (...) Oddziaływał różnie: 
twórczą i oryginalną koncepcją badawczą, rzuconą bezpośrednio 
w trakcie żywych i dociekliwych rozmów z autorami. Skłaniał do 
dalszych studiów i przemyśleń, gdy wytykał brak precyzji przed
stawianych mu konstrukcji teoretycznych; powstrzymywał pochop
ne decyzje badawcze, gdy niedojrzałości projektu badań i brakowi 
odpowiedzialności projektanta przeciwstawiał — niepokojące nas 
zawsze •— milczenie czy nieakceptujący wyraz twarzy (...) Nauką 
zajmował się dla samej satysfakcji poznania, a nie dla ilościowych 
efektów publikacji..." (J. Maciaszek: Jerzy Fierich i Jego udział 
w badaniach naukowych nad prasą. ZP 1965 nr 4). 

Wiktor F R A N T Z (1904—1980); studiował polonistykę i mongoli-
stykę na lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza; edytor — zwią
zany z tym zawodem ponad 50 lat (w ostatnim okresie swej działal
ności: 1956—1969 kierował redakcją techniczną krakowskiego Wy
dawnictwa Literackiego). Całe pracowite i skromne życie poświęcił 
słowu drukowanemu. Refleksje nad warsztatem wydawcy, sztuką 
edytorską oraz drukarską zawarł w publikacjach: „Odłamki wspo
mnień przez przetak pamięci przesianych" (1972), „W gnieździe dru
karstwa polskiego" (1974), „Książek powijanie. Philobiblońska suita" 
(1978). 

Na zamówienie OBP prowadził badania nad układem graficznym 
współczesnych polskich gazet, których wyniki przedstawił w książce 
„Szata graficzna gazety" (1966). Fragmenty wcześniej publikował 
w Zeszytach Prasoznawczych (1963 nr 1—2, 1964 nr 4). Praca ta 
jest wykładem koncepcji autora, przedstawiającego układ graficzny 
gazety w ujęciu całościowym jako kolumnę i wydanie; opierał się 
tu na psychologii postaci i zasadach budowy formy architekto
nicznej. 

W bibliografii prac prasoznawczych W. Frantza znaleźć się musi 
„Książek powijanie". Obok rozlicznych uwag dotyczących szaty 
graficznej czasopisma, szczególnie interesująca jest tu swoista pró
ba polemiki z wywodami McLuhana i tłumaczeniem ich na polski: 
„«The Gutenberg Galaxy» przełożono u nas dosłownie na Galakty
ka Gutenberga — ale to nie jest dobre tłumaczenie. Dla nas galak
tyka to przede wszystkim Droga Mleczna, czyli jedna z wielu mgła
wic, mianowicie ta, w skład której wchodzi nasz system słoneczny. 
Jeżeliby chodziło o oddanie mglistości całego filozoficznego systemu 
McLuhana, to słowo «mgławica» byłoby tu stosowniejsze, ale Ga
laxy po angielsku oznacza również Plejady i zdaje mi się, że tak to 
właśnie powinno być u nas przetłumaczone zgodnie z sensem i tre
ścią książki «Plejada Gutenberga»" (s. 279). „...Nieprawdą jest, że 
człowiek «galaktyki Gutenberga» poprzestaje na «oku» w przekazie 
informacji, tak jak nieprawdą jest, że kultura oralna nie uciekała 
się do oczu (a rysunki naskalne i w grotach, a wykopaliska?). Nie 



ma też racji mówiąc, że «myślenie linearne», narzucone nam przez 
druk w postaci rzędów następujących po sobie liter, żłobi w nas 
skłonność do jednotorowości, będącą w sprzeczności z zasadą plura
lizmu i sensualizmu poznania ludzkiego. (...) Przecież linearność nie 
jest domeną druku, występuje wszędzie, a «myślenie linearne^ 
w którym rządzi zasada przyczynowo-skutkowa, na pewno nie bie
rze się z linearyzmu pisma, tylko z różnych przejawów życia i po
znania ludzkiego. Przeciwstawienie strukturom «linearnym» struk
tur «mozaikowych» nasunęło mi myśl, że gdyby tak macluhanizm 
skonfrontować z wielością rzeczywistości Leona Chwistka — całe 
zagadnienie sprowadziłoby się zapewne do konstatacji, że żadną 
miarą nie da się mówić z sensem o wszystkim, co jest rzeczywiste" 
(s. 270—271). 

Eugenia GAŁKA (1923—1985) studiowała w krakowskiej WSNS, 
a także na U J prawo. Współpracowała z P A N i w początkach lat 
'60 (już jako rencistka) z OBP przy badaniach socjologicznych nad 
czytelnictwem. Ciężkie schorzenie uniemożliwiło Jej nawet taką 
stałą współpracę, ale również w późniejszych latach — prawie do 
śmierci — dorywczo pomagała w działaniach Ośrodka i Zeszytów 
Prasoznawczych. Niezwykle skromna Koleżanka, odeszła równie c i 
cho jak żyła. 

Bolesław G A R L I C K I (1926—1981), wieloletni dziennikarz (od 1951 
w Gazecie Krakowskiej, następnie w Słowie Ludu, od 1953 w Dzien
niku Polskim — początkowo jako kierownik działu społeczno-kultu-
ralnego, następnie sekretarz odpowiedzialny); w 1974 r. uzyskał na 
Uniwersytecie Warszawskim tytuł dra nauk politycznych za pracę 
o organizacji pracy redakcyjnej. 

Prasoznawstwem interesował się od lat '60; w teorii dziennikar
stwa poszukiwał sposobów wzbogacenia umiejętności zawodowych. 
Ta postawa wykształciła u niego prawdziwą pasję badawczą. 
W 1971 r. podjął pracę etatową w OBP (jako kierownik Pracowni 
Badań nad Nadawcą; był też członkiem Kolegium Redakcyjnego 
ZP). Swe główne zainteresowania skupił w trzech dziedzinach, któ
rych związki z praktyką prasowo-wydawniczą były najbliższe: zaj
mował się organizacją pracy redakcyjnej, procesem redagowania 
gazety i mechanizmami selekcji informacji dziennikarskiej (Jego 
książka na ten temat ,,Selekcja informacji w dziennikarstwie", po
myślana jako rozprawa habilitacyjna, ukazała się w dniu pogrzebu). 

Publikował w wielu czasopismach naukowych i fachowych w kra
ju (na łamach Z P w latach 1971—1981 ogłosił 13 oryginalnych roz
praw naukowych i blisko 60 recenzji) i za granicą, a także w od
dzielnych wydawnictwach książkowych. Do trwałego dorobku pol
skiego prasoznawstwa należą: „Organizacja pracy redakcji" (1972), 
„Nowoczesny warsztat dziennikarski" (1973), „Metodyka dzienni
karska" (1974), „Warsztat dziennikarski w aspekcie nowoczesnych 
technik redagowania" (1974), „Organizacja pracy dziennika" (1975), 
„Metodyka redagowania gazety" (1978), „Selekcja informacji 
w dziennikarstwie" (1981) — pierwsze tego rodzaju opracowanie 
w literaturze polskiej (i jedno z nielicznych w zagranicznej). 



Był człowiekiem o niesłychanie precyzyjnym i wyważonym są
dzie; sumienność Jego i rzetelność w spełnianiu obowiązków zawo
dowych i społecznych mogła być ideałem uczciwie wykonywanej 
pracy. Był niezwykle skromny. To wszystko w kręgach prasoznaw-
czych i dziennikarskich jednało mu autentyczny szacunek, uznanie 
i przyjaźń. 

Stanisław G A R Z T E C K I (1887—1972) jako dziennikarz debiutował 
po 1905 r. w kijowskiej prasie polonijnej. Nestor krakowskich dzien
nikarzy, mimo sędziwego wieku czynny (właśnie we współpracy 
z Zeszytami Prasoznawczymi) do ostatnich chwil życia. Od 1958 r. 
należał do grona bliskich współpracowników Ośrodka Badań Praso-
znawczych. Na łamach jego czasopism (Prasa Współczesna i Dawna 
oraz Zeszyty Prasoznawcze) zamieścił ponad 40 recenzji (głównie 
z wydawnictw radzieckich) oraz szereg oryginalnych rozpraw doty
czących rozmaitych aspektów prasoznawstwa, m. in. „Współczesna 
prasa argentyńska" (PWiD 1959 nr 1—2), „Polskie czcionki Adama 
Półtawskiego" (tamże, 1960 nr 2—3), „Zagadnienia techniki na ła
mach prasy polskiej" (ZP 1961 nr 3), „Prasa polonijna w Argenty
nie" (tamże, 1963 nr 1—2). W rękopisie pozostawił obszerny zarys 
informacyjny polskiego dziennikarstwa agencyjnego oraz — nieste
ty nie ukończone — pamiętniki, z których tylko kilka rozdziałów 
zdążył opracować, m. in. w Roczniku Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego (1969 zesz. 1) omówił polskie środowisko dziennikarskie 
w Kijowie; tamże (1970 nr 3) przedstawił swój udział w redagowa
niu prasy konspiracyjnej. 

Roman I N G A R D E N (1893—1970), światowej sławy filozof i este
tyk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
i U J . Kierująca Ośrodkiem Irena Tetelowska konsultowała z Profe
sorem i opierała na maszynopisie jego „Metodologicznego wstępu do 
teorii poznania", a także na „Studiach z estetyki" i innych pracach, 
podstawowe założenia swej koncepcji prasoznawstwa i . W ZP ogło
sił prof. Ingarden studium „Leopold Blaustein — teoretyk radia 
i f i lmu" (1963 nr 3). 

Mieczysław K A F E L (1912—1971), dr praw U J („Ekonomiczne ob
licze zawodu dziennikarskiego"), dziennikarz prasy ludowej w K r a 
kowie od 1932 r. a potem w Warszawie. W stolicy po wojnie sekre
tarz naukowy Polskiego Instytutu Prascznawczego i organizator 
szkolnictwa dziennikarskiego. Kierował Studium Dziennikarskim 
Akademii Nauk Politycznych, następnie był docentem i profesorem 
Studium Dziennikarskiego UW. Był współtwórcą i dyrektorem Za
kładu Badań Prasoznawczych w Warszawie (1955—1959) — pierw
szej tego typu zinstytucjonalizowanej placówki polskiej i redakto
rem naczelnym Kwartalnika Prasoznawczego, organu Z B P (1957— 
1959), a następnie Biuletynu Prasoznawczego Studium Dziennikar-

1 Por. I. T e t e l o w s k a : Próba określenia przedmiotu nauki o środkach 
masowego przekazu informacji. ZP 1965 nr 1. 



skiego UW (1961—1965). Zasiadał w Radzie Naukowej OBP od jej 
powołania, a w Komitecie i Radzie Redakcyjnej Z P od 1962 r. „Zo
stawił po sobie imponujący dorobek naukowy i publicystyczny. B i 
bliografia jego prac, napisanych w okresie od uzyskania tytułu dok
torskiego, obejmuje ponad 120 pozycji. Składają się na nie rozprawy 
w formie książkowej, ar tykuły naukowe, skrypty wykładów, refera
ty, recenzje prasowe i inne publikacje poświęcone teorii oraz me
todologii prasoznawstwa (...) Jego samodzielnym i twórczym wkła
dem w dorobek poprzedników było scalenie rozproszonych wysił
ków i wywalczenie dla prasoznawstwa rangi uznawanej już, nowej 
dyscypliny naukowej (...) On chyba pierwszy w Polsce nazwał się 
p r a s o z n a w c ą (...) przebvł długą i pracowitą drogę od wsi pod
karpackiej do godności profesora uniwersytetu, autorytetu na te
renie międzynarodowym, nauczyciela i wychowawcy młodych po
koleń dziennikarzy..." (M. Czajkowska: Pamięci Mieczysława Kafla. 
ZP 1971 nr 2 oraz w numerze następnym: Bibliografia prac M . K a 
fla). Szeroko znany poza granicami kraju, był jednym z założycieli 
i pierwszym polskim członkiem Prezydium Komitetu Wykonawczego 
AIERI; uczestnictwo w tej organizacji wykorzystywał do populary
zowania polskiego prasoznawstwa w najbardziej uznanych ośrodkach 
zagranicznych. Był współtwórcą polskiego numeru (8 z 1960/1961) 
L'Enseignement du Journalisme (pismo Międzynarodowego Ośrodka 
Szkolenia Dziennikarzy w Strasburgu) poświęconego 300-leciu pol
skiej prasy. W latach 1957—1958 redagował obcojęzyczną wersję 
(angielską, francuską) Kwartalnika Prasoznawczego. Liczne Jego 
prace ukazały się w przekładach na kilka języków obcych. Ważniej
sze książki: „Mały ilustrowany słownik techniki wydawniczej", 
„Technika wydawnicza", „Prasoznawstwo (wstęp do problematyki)". 
Z Jego inicjatywy i pod Jego redakcją ukazały się 3 tomy „Metod 
i technik badawczych w prasoznawstwie" (1969—1971) — zbiór pol
skich publikacji prasoznawczych dla potrzeb dydaktycznych i prak
tycznego zastosowania w badaniach; pomieścił w nim szereg tekstów 
pracowników OBP. Opublikował liczne artykuły i recenzje w ZP. 

Mieczysław KARAŚ (1924—1977), profesor językoznawstwa, kie
rownik Pracowni Dialektologii Instytutu Języka Polskiego P A N , 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1972). Przewodniczył Ra
dzie Naukowej OBP od kwietnia 1971. Doceniając potencjał nauko
wy skupiony wokół Ośrodka i optując za nadaniem prasoznawstwu 
statusu akademickiego, był inicjatorem powołania w obrębie Uni 
wersytetu Jagiellońskiego studiów dziennikarskich zarówno stacjo
narnych (jako specjalizacji w Instytucie Nauk Politycznych), jak 
i podyplomowych (Podyplomowe Studium Dziennikarskie przy In
stytucie Filologii Polskiej). W obu formach kształcenia dziennikarzy 
wzięli udział pracownicy OBP. Przedwczesna śmierć nie zezwoliła 
M u na całościowe opracowanie, a szczególnie zrealizowanie oryginal
nej idei powołania na U J międzywydziałowego instytutu komuniko
wania. Wyrazem Jego zainteresowań prasoznawczych jest m. in. 
szkic poświęcony Życiu Literackiemu (ZP 1974 nr 3). 



Mieczysław K I E T A (1920—1984) debiutował jako młody dzienni
karz w krakowskiej prasie socjalistycznej, do której po wojnie po
wrócił z K L Auschwitz (występował potem jako oskarżyciel posił
kowy w procesach zbrodniarzy obozowych przed sądami RFN). Peł
nił funkcję redaktora naczelnego w Rozgłośni Polskiego Radia, Ga
zecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, Przekroju. Jako wieloletni 
przewodniczący Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich w Krakowie należał do organizatorów i pierwszego kolegium 
(lipiec 1956) OBP, a także do Rady Naukowej w jej pierwszych 
kadencjach. Także po wyjeździe do Pragi w charakterze sekretarza 
Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy nie zaniedbywał przy
jaznych stosunków z Ośrodkiem, który zawdzięcza mu m. in. uzy
skanie lokalu po organizacjach dziennikarskich przy Rynku Klepar-
skim 4, gdzie się też pomieściła redakcja ZP. Był szczerym orędow
nikiem rozwijania badań prasoznawczych, których znaczenie i uży
teczność dla praktyki dziennikarskiej cenił wysoko. 

Zenon K L E M E N S I E W I C Z (1891—1969), profesor zwyczajny U J , 
członek P A U , członek rzeczywisty P A N (prezes Oddziału Krakow
skiego), redaktor naczelny Języka Polskiego, wiceprezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Znakomity językoznawca i pedagog, 
z którego podręczników i książek uczyły się i uczą miliony Pola
ków. Niestrudzony propagator pięknej polszczyzny, znany tysiącom 
słuchaczy Jego wykładów i pogadanek (najchętniej wygłaszanych 
w odległych, nieuniwersyteckich ośrodkach). Znany milionom ra
diosłuchaczy i telewidzów. Doradca naukowy Ośrodka, od 1960 r. 
pierwszy kierownik Pracowni Językoznawczej, członek Rady Re
dakcyjnej ZP. Pierwszy przewodniczący Rady Naukowej OBP, zgi
nął w katastrofie lotniczej 2 kwietnia 1969, wracając z posiedzenia 
Rady w Warszawie. Był niezrównanym przewodniczącym i niekwe
stionowanym autorytetem. Gdy jeden z profesorów postawił wnio
sek, by na posiedzeniach Rady Naukowej wygłaszać referaty — 
prof. Klemensiewicz przyjął to jako gotowość wygłoszenia pierw
szego przez wnioskodawcę. (Ta praktyka jest czasami nadal stoso
wana w OBP.) Uczył nas — redaktorów: „Gdy czytam jakiś tekst 
i nic nie rozumiem, to myślę: autor mądry, ja głupi — i czytam 
jeszcze raz. Gdy znowu nic nie rozumiem, myślę: może autor mądry, 
a może ja? Gdy czytam po raz trzeci i nadal nic nie rozumiem, wte
dy wiem na pewno: nie ja głupi!" „Korzystaliśmy z Jego pomocy 
i znajdywaliśmy w Nim oparcie we wszystkich kłopotach i trudno
ściach (...) Uczył nas poczucia odpowiedzialności za słowo, rzetelno
ści naukowej, interesował się wynikami naszej pracy, cieszył z na
szych osiągnięć i martwił naszymi niepowodzeniami (...) Jego zain
teresowania językiem w prasie nie rozpoczęły się dopiero w latach 
współpracy z Ośrodkiem. Pierwszy artykuł na ten temat ogłosił 
w roku 1922..." (Pamięci Zenona Klemensiewicza. ZP 1969 nr 2). 
Już przedwojenna „Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kul 
turalnej" zapewniła Autorowi miejsce w gronie najwybitniejszych 
syntaktyków świata. Dziełem życia stała się pomnikowa „Historia 
języka polskiego". Nie tylko dla dziennikarzy trwałą wartość mają 



i są stale poszukiwane „Poradniki językowe dla pracowników pra
sy, radia i telewizji", oparte na materiałach zgromadzonych przez 
Pracownię Językoznawczą OBP pod kierunkiem Profesora. W Pra
sie Współczesnej i Dawnej (1959 nr 1—2) ogłosił artykuł „W trosce 
0 język prasy polskiej", a w ZP (1967 nr 2) jubileuszowe rozważania 
pt. „RSW «Prasa» — mecenas polskiego prasoznawstwa". 

Maria K N I A G I N I N O W A (1905—1971), autorka cenionych prac 
z zakresu językoznawstwa, jedna z nielicznych w Polsce przedsta
wicielek językoznawstwa statystycznego. Zajmowała się kwestiami 
kultury i poprawności języka ojczystego. Stąd jej ścisła współpraca 
z Ośrodkiem trwająca od 1959 r. Wynikiem jest autorstwo lub 
współautorstwo ponad 30 opracowań dotyczących różnych aspektów 
języka prasy, opublikowanych w Zeszytach Prasoznawczych, Prasie 
Polskiej i Biuletynie Zarządu Głównego RSW „Prasa". Współautor
ka poradników językowych dla dziennikarzy wydanych przez 
Ośrodek: „Ależ tak się nie pisze!" (1964), „Poradnik językowy" 
(1965, 1969) oraz książki „Język wiadomości prasowych" (1966). 

Władysław KOBYLAŃSKI (1920—1961), absolwent Wydziału 
Dziennikarskiego WSNS w Krakowie i mgr socjologii U J , przez k i l 
ka lat pracował tamże jako starszy asystent Studium Dziennikar
skiego. Bardzo lubiany w grupach, których był opiekunem, za nie
konwencjonalny i bezpośredni sposób bycia. Po odejściu z U J nie 
miał stałego zajęcia. W 1957 r. podjął współpracę z Ośrodkiem 
1 w roku następnym objął kierownictwo Pracowni Socjologicznej. 
Od nru 2 należał do Komitetu Redakcyjnego Prasy Współczesnej 
i Dawnej, następnie ZP . „Był naukowcem autentycznym i problemy 
naukowe były również Jego problemami ż y c i o w y m i . Praca ba
dawcza nie miała dla Niego charakteru pracy zarobkowej. Potrafił 
godzinami dyskutować na interesujące Go tematy (a nigdy ich nie 
brakowało). Pod tym względem był aż natarczywy: gdy znalazł roz
mówcę potrafił go zawsze sprowokować do dyskusji (nawet gdy ten 
pochłonięty był zupełnie innymi sprawami), zapraszał go do kawiar
ni czy restauracji, zarzucał pytaniami i zgłaszał mnóstwo wątpli
wości, dopóki nie wydobył z dyskutanta wszystkiego, co miał on do 
powiedzenia (...) Miał umysłowość świeżą i chłonną (...) Kolejne 
Jego prace były coraz ambitniejsze, opierały się na głębszych prze
myśleniach, mimo że powstawały w odstępach ki lku czy kilkuna
stu miesięcy. Wyniki te mógł osiągać również dlatego, że miał ta
lent dobrego kierownika: umiał podejmować szybko właściwe de
cyzje, wywiązywał się z przyjętych zobowiązań, był wymagający 
wobec siebie w takim stopniu jak wobec innych, nie deprecjonował 
jednych współpracowników wobec innych..." (R. Dyoniziak: Wspo
mnienie o W. Kobylańskim. ZP 1961 nr 3). Wśród Jego wielu pasji 
były tak różne jak szachy, zapasy, pływanie (okresowo zarabiał ja
ko ratownik morski). Był duchowo i fizycznie silnym człowiekiem. 
Zginął w morzu, w które wypłynął mimo sztormowej fali. Przygo
towywał pracę doktorską. Pozostawił materiały badawcze opraco
wane i wydane przez W. Kwaśniewicza pt. „Czytelnictwo prasy 



w Nowej Hucie". Do najważniejszych, pionierskich rozpraw W. K o 
bylańskiego — mogących do dziś inspirować badaczy — należą 
„Wyniki badań nad czytelnictwem prasy i korzystaniem z radia 
w dwóch wsiach woj. krakowskiego" (Biuletyn Prasoznawczy 1957 
nr 2, toż po angielsku w obcojęzycznym wydaniu Kwartalnika Pra-
soznawczego 1958 nr 1); „Niektóre zagadnienia psychologii społecznej 
a badania prasoznawcze" (PWiD 1958 nr 1); „Krakowski robotnik 
a prasa" (PWiD 1958 nr 2). 

Barbara K O L O W C A (1946—1977), magister praw Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W ciągu pracy w OBP (1972—1977) zaimponowała 
nam pracowitością i terminowością wykonywania badawczych za
dań. Cechowała Ją prawnicza tendencja do uściśleń i płynąca z na
tury skłonność do skrupulatności. W swoim dorobku pozostawiła 14 
publikacji. Dotyczą one głównie aspektów prawno-etycznych pole
mik prasowych („Polemiki na łamach prasy w latach 1971, 1972" 
Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 2), fotografii prasowej („Problemy 
prawne fotografii reporterskiej" Z P 1973 nr 1), poprawności infor
macyjnej materiałów dziennikarskich, ochrony prawnej listów do 
redakcji. Ten ostatni temat, stanowiący przedmiot Jej pracy dok
torskiej, pozostał niedokończony i otwarty dla innych badaczy. 

Jerzy KOSZAŁEK (1919—1967) po wyzwoleniu pracował w kra
kowskim Biurze Ogłoszeń i Reklam P A P i Spółdzielni Wydawniczo-
-Oświatowej „Czytelnik". Po przejęciu jej pionu prasowego przez 
RSW pracował kolejno w działach: nakładów, kolportażu, wydawni
czym, administracyjnym, kadr, nakładów i propagandy. Bogate do
świadczenie zawodowe wysuwa Go na stanowisko zastępcy dyrek
tora. Był cenionym współorganizatorem Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych, który — wówczas jeszcze z przymiotnikiem „Krakowski" — 
należał do miejscowego Wydawnictwa RSW. J . Koszałek, który 
w 1964 r. został dyrektorem Wydawnictwa, bardzo się opiekował 
młodą placówką i równie młodym zespołem badaczy. Był codzien
nym gościem tak w dyrekcji, jak wśród szeregowych pracowników 
Ośrodka, lubiany i ceniony przez nich za bezpretensjonalność i ży
czliwość. Współpracował przy badaniach nad prenumeratą poczto
wą, wcześniej w Prasie Współczesnej i Dawnej (1958 nr 1) ogłosił 
studium o mechanizmie kolportażu czasopisma pt. „Nowy tygodnik 
Zdarzenia". 

Zbigniew K W I A T K O W S K I (1920—1979) po wyzwoleniu trafił 
z Dziennika Zachodniego do Dziennika Polskiego (co opisał S. W. Ba
l icki : Ludzie Dziennika Polskiego..., ZP 1964 nr 3). Był wykładowcą 
Studium Dziennikarskiego U J , naczelnym redaktorem Dziennika 
Polskiego i Słowa Ludu, zastępcą red. nacz. Gazety Krakowskiej, 
sekretarzem redakcji Życia Literackiego. Sąsiadując o ścianę z Ośrod
kiem, żywo się interesował jego działalnością, podpowiadał sposoby 
popularyzowania wyników badań w poczytnych czasopismach, sam 



się do tego przyczyniał własnym piórem 2 oraz inspirował publicy
stów ZL. Wynikało to z Jego głębokich zainteresowań teorią propa
gandy i mechanizmami komunikowania, czego dowodzi Jego publi
cystyka •— m. in. w zbiorze „Z zaułków i gościńców" (rec. w Z P 
1973 nr 3). Zabrał też głos w dyskusji na temat „Dziennikarz w spo
łeczeństwie socjalistycznym" (ZP 1967 nr 2). 

Jan Emil L A N K A U (1890—1972); dr historii sztuki; senior kra
kowskich dziennikarzy (współpracę z prasą rozpoczął w 1922 r.; 
1926—1939 w koncernie I K C jako redaktor Światowida; w latach 
okupacji czynny jako prezes podziemnego Syndykatu Dziennikarzy 
Krakowskich). Obok zawodowej pracy dziennikarskiej jego pasją 
badawczą były dzieje starego drukarstwa; pracę doktorską „Drze
woryty w inkunabułach polskich" traktował jako wstęp do zamie
rzonej, lecz niestety nie zrealizowanej historii ilustracji książkowej. 
Z Ośrodkiem związał się pracą etatową u początku jego narodzin. 
Jako sekretarz naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych (do 1959 r.) 
był współautorem wielu ważnych imprez naukowych z okazji 300-le-
cia prasy polskiej. Dzięki jego zabiegom wydany został (w formie 
reedycji) pełny tekst Merkuriusza Polskiego (Kraków 1960) oraz 
podjęto wstępne prace redakcyjno-organizacyjne nad „Słownikiem 
publicystów i dziennikarzy polskich". Na łamach Prasy Współcze
snej i Dawnej (1958—1959), której był współtwórcą i członkiem K o 
mitetu Redakcyjnego, ogłosił szereg cennych przyczynków do dzie
jów polskiego dziennikarstwa, a także obszerniejszy fragment swo
ich wspomnień („Prasa krakowska w przełomowych dniach wrze
śniowych 1939 r." — 1958 nr 1). Trwałym Jego dorobkiem nauko
wym jest odnalezienie „Przywileju na drukowanie nowin wydanego 
przez króla Jana III Aleksandrowi de Priami w dniu 22IV1695 
w Warszawie" (PWiD 1958 nr 1). Odnalezienie tego dokumentu, 
wieloletnie studia archiwalne nad gazetami pisanymi, studia nad 
pierwszą polską gazetą drukowaną — Merkuriuszem Polskim nie 
tylko wzbogaciły polskie piśmiennictwo naukowe, ale i zweryfiko
wały szereg (często błędnych) hipotez na temat początków polskiego 
dziennikarstwa. Rezultaty swych badań zawarł w książce „Prasa 
staropolska" (Kraków 1960), w której szczegółowo wyjaśnił okolicz
ności powstania tzw. prymitywów prasowych i pierwszej polskiej 
gazety. Na dobrą sprawę prawie wszystko, co dziś wiemy o Merku
riuszu i jego faktycznych twórcach, zawdzięczamy drowi J . E. Lan-
kauowi. Książka początkowo nie została zrozumiana przez history • 
ków prasy i była przyjęta chłodno (np. recenzja w Pamiętniku Li
terackim 1961 nr 4); słusznej i kompetentnej oceny jego trud ba
dawczy doczekał się po latach: „...książka Lankaua wniosła wiele no
wego do dotychczasowego stanu wiedzy o najdawniejszych czasopi
smach polskich, a więc także i o gazetach ulotnych. Niewątpliwie 
duże znaczenie ma opublikowanie odnalezionego przez autora przy
wileju Jana Sobieskiego z r. 1695 zezwalającego Jerzemu Aleksan-

8 W publikacji z 1965 r. pod wymownym tytułem „Ściana płaczu" Kwiatkow
ski wykorzystał wyniki badań OBP dla ukazania anatomii krytyki prasowej. 



drowi Priamiemu na wydawanie gazet. (...) Zasługą autora «Prasy 
staropolskiej» jest też, że wyszedł poza objęty dotychczas badania
mi czasokres X V I i X V I I w., omawiając również XVTII-wieczne 
efemerydy, a ponadto uwzględnił druki, które dotychczas uchodziły 
uwagi historyków prasy" (K. Zawadzki: Stan badań nad gazetami 
ulotnymi. Rocznik Biblioteki Narodowej 7: 1971). 

Jako nauczyciel i przełożony był niesłychanie życzliwy i wyrozu
miały dla każdego, kogo potrafił zainteresować problematyką prze
szłości polskiego dziennikarstwa. 

Władysław MASŁOWSKI (1933—1986); dziennikarz, stenograf 
i prasoznawca (autor ponad 40 studiów w OBP i publikacji w ZP), 
rzetelny i życzliwy przełożony, Kolega i Przyjaciel, zawsze opanowa
ny i pogodny. Wielu z nas zapoznawał z tajnikami warsztatu, wpa
jając przede wszystkim poczucie odpowiedzialności, dokładności 
i staranności w każdym szczególe wykonywanej pracy. 5 kwietnia 
1986 żegnały Go — długoletniego instruktora harcerskiego — na 
cmentarzu Rakowickim słowa pieśni-przyrzeczenia o wierności har
cerskim prawom, której Władek dochował do końca. W poprzednim 
numerze Z P (s. 179) pożegnali Go przyjaciele i koledzy z O B P i na
szej redakcji, w której kolegium pracował od 1970 r. 

Zbigniew MITZNER (1910—1968); dziennikarz związany z prasą 
PPS od czasów przedwojennych, współzałożyciel Szpilek; po wojnie 
1945—1946 redaktor naczelny Robotnika, 1953—1955 — Szpilek) sa
tyryk; współautor dwu antologii polskiego reportażu międzywojen
nego. Od 1961 podjął zajęcia dydaktyczne na Wydziale Dziennikar
skim UW (długoletni kierownik katedry dziennikarstwa, 1966—1968 
kierownik Studium Dziennikarskiego UW). Od 1966 członek Rady 
Naukowej OBP; współpracował przy organizacji polsko-czechosło
wackich sympozjów, w których czynnie uczestniczył. Na jednym 
z nich (Zakopane, X 1965) wygłosił referat „Kilka myśli o informa
cji", który opublikowały Zeszyty Prasoznawcze (1966 nr 1). 

Zygmunt MŁYNARSKI (1904—1963), profesor Wydziału Dzienni
karskiego UW, działacz robotniczy, przed wojną współpracownik 
prasy lewicowej. Po wojnie: dyrektor programowy Polskiego Radia, 
dyrektor Instytutu Polsko-Radzieckiego, prezes Z G TWP. Współor
ganizator i dziekan Wydziału Dziennikarskiego UW, kierownik K a 
tedry Historii Prasy Polskiej. Członek Rady Naukowej O B P jej 
pierwszej kadencji (jednocześnie od początku 1962 do zgonu członek 
Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Prasoznawczych); podczas posie
dzenia Rady Naukowej wskazał na potrzebę badań historycznych 
nad teorią prasy, wystąpił z wnioskiem o reaktywowanie pracowni 
historii prasy. Należał do ścisłego grona współpracowników (niedo
kończonego) słownika publicystów i dziennikarzy; opracował dla 
niego kilkadziesiąt biogramów, szczególnie dziennikarzy związanych 
z nurtem robotniczym; szereg z nich opublikowano na łamach Z P . 



Stanisław M O J K O W S K I (1911—1978); dziennikarz i organizator 
życia prasowo-wydawniczego — prezes Robotniczej Spółdzielni Wy
dawniczej „Prasa-Książka-Ruch" (od 1972 r.; za jego prezesury na
stąpiło w 1973 połączenie RSW „Prasa" ze Spółdzielnią Wyd. „Książ
ka i Wiedza" i Zjednoczeniem Upowszechniania Prasy i Książki 
„Ruch"), przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
(1964—1974). Odnosił się z życzliwością, zainteresowaniem i zrozu
mieniem do wszelkich inicjatyw i przedsięwzięć środowiska praso-
znawczego. Podpowiadał tu tematy najbardziej aktualne i potrzeb
ne dla bieżącej praktyki wydawniczo-prasowej, mogące kształtować 
dalszy rozwój prasy. Był członkiem Rady Naukowej OBP (od 1965, 
od III 1972 — jej wiceprzewodniczącym; jednocześnie od 1966 czło
nek Rady Redakcyjnej Zeszytów Prasoznawczych). W Jego osobie 
Ośrodek znalazł życzliwego, wyrozumiałego, ale i wymagającego 
opiekuna. Za Jego prezesury wzrosła ranga OBP w strukturze RSW, 
a także na arenie międzynarodowej. Dzięki Jego poparciu rozpoczął 
działalność środkowoeuropejski Ośrodek Dokumentacji Badań nad 
Środkami Masowego Komunikowania (CECOM). 

Stanisław PETERS (1906—1972) doktoryzował się na Uniwersy
tecie Jana Kazimierza we Lwowie rozprawą o języku Mickiewicza. 
„Dziennikarstwo stało się Jego prawdziwą pasją życiową (...) w sty
czniu 1932 rozpoczął współpracę (jako reporter i publicysta) z Ilu
strowanym Kurierem Codziennym i wydawnictwami tego koncernu: 
Asem i Kurierem Literacko-Naukowym. W korespondencjach nad
syłanych z kresów dał się poznać jako wnikliwy obserwator złożo
nej problematyki życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego 
tych ziem. Duży rozgłos zdobył cykl reportaży pt. «Egzotyczny kraj» 
drukowany z dnia na dzień przez 2 miesiące (...) We wrześniu 1939 
należał do niewielkiego grona dziennikarzy redagujących ostatnią 
polską gazetę legalną — Ostatnie Telegramy (...) W czasie okupacji 
działał w szkolnictwie tajnym i podziemnej prasie, pod pseudoni
mem «Szary»..." (S. Dziki : Stanisław Peters, Z P 1972 nr 4). Wkrótce 
po wyzwoleniu znalazł się w Krakowie, kolejno w Dzienniku Pol
skim, Echu Krakowa i Gazecie Krakowskiej. Pełnił tam odpowie
dzialne funkcje, przede wszystkim jednak wiele publikował, także 
na innych łamach (np. Dziennik Zachodni, Kurier Codzienny, Kurier 
Polski). Od 1949 r. wykładał jako adiunkt technikę drukarstwa 
i grafikę prasową dla studentów dziennikarstwa w Krakowie i na 
ogólnopolskich seminariach doskonalenia zawodowego. Z Ośrodkiem 
Badań Prasoznawczych związał się od początków jego istnienia, kie
rując Sekcją Techniki Wydawniczej (istniała do 1960). Był też do 
1966 r. członkiem komitetu redakcyjnego PWiD oraz ZP, publikując 
w tych czasopismach artykuły („Zadania i organizacje archiwum 
prasowego" PWiD 1958 nr 1; „Renesans winiety w naszej prasie" 
ZP 1960 nr 5—6 i in.) oraz wiele recenzji (tuż przed śmiercią podjął 
się napisania kolejnej, niestety sił M u już nie starczyło). Pozostawił 
szereg książek i podręczników, wśród nich „Grafikę małej prasy", 
„Redagowanie książki, gazety i czasopisma", „Ilustrację prasową". 
Reprezentował polskie prasoznawstwo na III Zgromadzeniu Ogól-



nym AIERI w Szwajcarii w 1961 r. Był niezwykle popularny jako 
wykładowca akademicki i opiekun młodych adeptów w redakcjach; 
był postacią znaną w całym środowisku dziennikarskim. 

Ignacy PRÓCHNICKI (1910—1982) doktorat na U J uzyskał 
w 1960 r. za pracę „Ze studiów nad czasopiśmiennictwem okresu 
insurekcji kościuszkowskiej" wykonaną pod kierunkiem prof. K a 
zimierza Wyki ; w latach 1945—1949 naczelnik krakowskiego Wo
jewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk; attache" 
prasowy w Pradze (1950), 1950—1955 — adiunkt Sekcji Dziennikar
skiej U J , 1955—1959 — II sekretarz Gazety Krakowskiej, 1959—1965 
redaktor W A G - u . Należał do bliskich współpracowników organizu
jącego się OBP, zwłaszcza Sekcji Historii Prasy, czego wyrazem były 
publikacje na łamach naszych czasopism, gdzie ogłosił m. in. frag
ment swej pracy doktorskiej „Gazeta Rządowa — organ prasowy 
rewolucji 1794 r." (PWiD 1958 nr 2). Jeszcze wcześniej, w 1957 r., 
opublikował (w Biuletynie Prasoznawczym nr 2) artykuł „Próba 
periodyzacji historii prasy polskiej". W polskim piśmiennictwie h i -
storycznoprasowym była to pierwsza tego rodzaju próba; mimo pe
wnych dyskusyjnych ujęć propozycje te zostały przyjęte w historio
grafii prasowej. Wydał w OBP „Zasady adiustowania w dzienniku" 
(1960). 

Jerzy S A W I C K I (1910—1967), dr praw, profesor U W „...wyróż
niał się zarówno na studiach, jak i w ciągu przerwanej wybuchem 
wojny praktyki adwokackiej, wybitnymi zdolnościami i urzekają
cym krasomówstwem. Od najwcześniejszych lat swej pracy zawodo
wej stawał po stronie walczących o postęp, między innymi jako 
obrońca w procesach toczących się przeciw komunistom. W nowej, 
niepodległej Polsce działa początkowo jako prokurator, będąc jed
nym z reprezentantów Polski na Procesie Norymberskim oraz oskar
żając w toczących się na terenie Polski procesach zbrodniarzy hitle
rowskich (...) Otrzymując w dniu 1 października 1966 r. zaszczytny 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Humboldta w Ber l i 
nie, wygłosił swe życiowe credo, iż zbrodni, które nazwał crimen 
laesae humanitatis nie rozgrzesza żaden akt prawny. Jako profesor 
i kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego 
był nieprzeciętnej miary wychowawcą, przyjacielem i opiekunem 
młodzieży (...) Pociągały Go coraz to nowe dziedziny wiedzy praw
nej, szczególnie te, które wiązały się z problemami życia bieżącego. 
Stąd też Jego zainteresowanie prawem prasowym s , sprawami za
wodu dziennikarskiego i prasoznawstwem. Będąc sam wybitnym 
dziennikarzem, nieprzeciętnej miary publicystą (...), stał się znakomi
tym popularyzatorem prawa. Posługiwał się przy tym różnymi for
mami wypowiedzi dziennikarskiej, jak np. audycja «Paragraf i fajka» 
w telewizji czy felietony «Lexa» w Kulisach (...) Wykładał też przez 
pewien czas prawo prasowe na Studium Dziennikarskim oraz na 

8 Przez całe lata optował za opracowaniem nowej ustawy, która ostatecznie 
weszła w życie 15 lat po zgonie Profesora. 



Wydziale Prawa UW (...) Był jednym z inicjatorów i współtwórców 
Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego (...) Dążył konsekwentnie 
i wytrwale do przyznania dziennikarzom podstawowych przywile
jów gwarantujących swobodą działania w imię interesu społecznego: 
prawa do zachowania tajemnicy zawodowej, do rzetelnej, uzasad
nionej krytyki, do usprawiedliwionego błędu (...) Wśród wielu te
matów interesujących Profesora znalazło się i prasoznawstwo (...) 
Wobec głosów, które podawały w wątpliwość, czy prasoznawstwo 
jest w ogóle nauką, Profesor stanął zdecydowanie po stronie tych, 
którzy z niemałym trudem wywalczyli dla polskiego prasoznawstwa 
poważną pozycję..." (K. Stępińska: Prof. dr Jerzy Sawicki, Z P 1967 
nr 2). Był członkiem Rady Naukowej OBP. Opublikował wiele ksią
żek: o procesie norymberskim, podejmujących zagadnienia prawno-
-prasowe (m. in. „Zniesławienie a krytyka i samokrytyka", „Taje
mnica zawodowa lekarza i dziennikarza"). W ZP (1966 nr 1) ogłosił 
artykuł „Uprawnienia i obowiązki prasy na tle uchwały Sądu Naj
wyższego", interpretujący kryteria rozgraniczające zniesławienie od 
niekaralnej krytyki. Uczył nas w Ośrodku precyzji określeń: „Niech 
tytuł opracowania raczej obiecuje mniej niż cokolwiek za dużo, 
wtedy odbiorca będzie najwyżej mile zaskoczony". Suwerenny go
spodarz wielu spotkań dyskusyjnych, przerywał (np. w OBP) w pół 
zdania gadatliwym mówcom: — Nie ma Para racji! — Ależ ja jesz
cze nie zdążyłem powiedzieć, o co mi chodzi! — Wszak o to i o to? — 
Właśnie tak! — Więc powtarzam, że nie ma Pan racji, bo... I bły
skotliwie wyjaśniał, w czym rzecz. 

Józef S K R Z Y P E K (1905—1974); profesor zwyczajny, założyciel 
i redaktor Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i kierow
nik (od 1960) Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego X I X 
i X X w. P A N (od kwietnia 1969 włączona do Instytutu Badań Lite
rackich). Poniósł wielkie zasługi „w pracy nad przygotowaniem 
pierwszego w dziejach historiografii polskiej podręcznika historii 
prasy polskiej. Zostawił ów'podręcznik Profesor w końcowym sta
dium prac redakcyjnych" (Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego 1974 zesz. 4). Członek Rady Naukowej OBP (od 1963, od 
1966 członek Rady Redakcyjnej Zeszytów Prasoznawczych). Był orę
downikiem zintegrowanych badań nad prasą z udziałem prasoznaw-
ców, historyków literatury, socjologów, historyków kultury. Uze
wnętrznieniem tych dążeń było zorganizowane z Jego inicjatywy — 
staraniem Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i Ośrod
ka Badań Prasoznawczych — sympozjum historyków prasy (gru
dzień 1967; materiały opublikowano w 2-tomowym wydawnictwie 
„Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej", 
Warszawa 1967, 1968). Na łamach ZP (1964 nr 3) ogłosił ar tykuł 
„Etapy rozwojowe prasy w Polsce Ludowej", będący pierwszą pro
pozycją periodyzacji dziejów powojennej prasy polskiej. Sylwetkę 
Profesora — charakterystykę głównych kierunków Jego pracy ba
dawczej i zasług na niwie badań prasoznawczych — omówili 
(w Kwartalniku Historii Prasy Polskiej 1977 nr 2) Jerzy Myśliński, 
Tadeusz Skorecki, Ludwik Bazylow, Klaudiusz Hrabyk, Alej Bajra-



szewski, Bożena Krzywobłocka, Tadeusz Cieślak, Paweł Dubiel, Mie
czysław Inglot, Zenon Kmiecik i Walery Pisarek, który tak pisał: 
„Reprezentował Profesor (...) w Radzie historię prasy, daleki był 
jednak od absolutyzowania własnej specjalności. Uświadamiając so
bie — czemu wielokrotnie dawał wyraz — wagę i potrzebę społecz
ną badań nad współczesnym komunikowaniem masowym domagał 
się tylko, by wśród dyscyplin składających się na wiedzę o prasie, 
radiu i telewizji nie zabrakło historii. Ze szczerym przekonaniem 
podzielaliśmy ten jego pogląd i w głębi duszy uważaliśmy Profe
sora Skrzypka co najmniej w równym stopniu za prasoznawcę, co 
za historyka. A i dla niego kontakty z prasoznawstwem nie były 
czymś marginalnym wobec historii prasy. Przecież jego zaintereso
wania historyczne koncentrowały się na społecznej roli prasy i funk
cjonowaniu instytucji prasowych, zbliżając się tym samym do pra-
soznawstwa historycznego. Mawiał: «Wszystko, co było wczoraj — 
to historia, to, co jest dziś — to ekonomia»." 

Jan S Z E W C Z Y K (1930—1975), dr filozofii UJ. Jako dwunastolatek 
był „Zawiszakiem", w Powstaniu walczył w 227 plutonie harcerskim 
na Żoliborzu. Po kapitulacji wywieziony do Niemiec, wyzwolony 
służył w PSZ, potem pracował jako robotnik. W Angli i dostał się 
do więzienia, gdzie pobierał pierwsze nauki marksizmu od anarchi
stów. Powrócił do kraju w 1953 r., pracując jako górnik i tokarz 
zdobywał równocześnie maturę. Od 1957 studiował filozofię na U J , 
tamże podjął pracę naukowo-dydaktyczną i doktoryzował się 
u prof. Ingardena. Był znanym w Krakowie działaczem młodzieżo
wym (ZMP, ZMR) i partyjnym. W 1969 r. został zastępcą dyrektora 
Ośrodka Badania Stosunków Wschód—Zachód przy RS W „Prasa" 
w Warszawie. Wielki talent publicystyczny i polemiczny, autor licz
nych artykułów prasowych i rozpraw naukowych, książek „Eros 
i rewolucja", „Filozofia pracy". Mąż I. Tetelowskiej, od zarania 
Ośrodka współpracował z nim, ogłaszając m. in. w ZP kontrower
syjne studia „Patriotyzm i internacjonalizm na łamach tygodników 
centralnych" (1968 nr 2), „Uwagi o historii i historiozofii polskiej 
prasy" (1968 nr 4). Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. 

Zbigniew T E M P S K I (1925—1984), dr nauk ekonomicznych, całe 
swe życie zawodowe związał z dziennikarstwem: w latach 1948— 
1954 w Kurierze Wielkopolskim i Expressie Poznańskim, od 1955 
z wrocławskim Słowem Polskim, którego redaktorem naczelnym był 
w okresie 1969—1972, kiedy to przeniósł się do Warszawy i został 
dyrektorem Ośrodka Dziennikarstwa, którym kierował do wyboru 
(w 1974 r.) na sekretarza generalnego SDP. W latach 1980—1983 
był sekretarzem generalnym w Komitecie ds. Radia i Telewizji. 
W lipcu 1983 został redaktorem naczelnym Przeglądu Tygodniowego. 
„Wiele uwagi poświęcał kształceniu kadr dziennikarskich. Należał 
do współzałożycieli i wykładowców wrocławskiego Studium Dzień-
nikarsko-Wydawniczego (o jego organizacji i programie działania pi
sał w Zeszytach Prasoznawczych 1973 nr 1); w ostatnim dziesięcio
leciu był kierownikiem zakładu publicystyki na Wydziale Dzienni-



karstwa i Nauk Politycznych UW. W środowisku dziennikarskim — 
a także prasoznawczym — cieszył się dużym uznaniem i szacunkiem. 
Wynikało to z jego życzliwości i zrozumienia, które okazywał współ
pracownikom. Z Jego twarzy — nawet często zatroskanej — zawsze 
promieniował spokój, opanowanie, optymizm..." (ZP 1984 nr 2). Był 
członkiem Rady Naukowej OBP i Rady Redakcyjnej (od 1973) Ze
szytów Prasoznawczych, w których ogłosił Większość swych kilkuna
stu publikacji nt. organizacji pracy redakcji, wśród nich „Model 
dziennika porannego" (1970 nr 4), „Obowiązki redaktora naczelnego" 
(1977 nr 2). Uniwersytet Warszawski wydał Jego podręcznik dla 
początkujących dziennikarzy „Proces redagowania dziennika" (rec. 
w Z P 1980 nr 2). 

Irena T E T E L O W S K A (1927—1969) studiowała polonistykę 
i dziennikarstwo na U J i w latach 1950—1953 była tam starszą 
asystentką Sekcji Dziennikarskiej. Jednocześnie reprezentowała 
Sztandar Młodych w Krakowie, by wnet w Gazecie Krakowskiej 
objąć kierownictwo dwóch działów: społecznego i młodzieżowego. 
„Sama sporo pisała, chociaż wcale nie miała tzw. «łatwego pióra». 
Jej artykuły dojrzewały zazwyczaj długo, szukała inspiracji w naj-
różnorodniejszej literaturze (...) Jej publicystyka dojrzała szczegól
nie w okresie przedpaździernikowym..." Pod koniec lat '50 pracowała 
w krakowskim oddziale W A G (obecnie K A W ) , potem współpraco
wała z Polityką, Sztandarem Młodych i miesięcznikiem Kraj , któ
rego przedstawicielstwo miała na Kraków. Już w 1957 r. związała 
się z OBP, obejmując od początku 1960 r. kierownictwo Pracowni 
Teorii i Praktyki Prasy, a w rok później obowiązki dyrektora Ośrod
ka. Równocześnie studiowała socjologię na UJ , uzyskując magiste
rium z wynikiem bardzo dobrym u prof. Kazimierza Dobrowolskie
go. Jej autorstwa był piefWszy wieloletni plan badawczy Ośrodka. 
„Filtrowała wszystko przez własne i kolegów doświadczenia dzien
nikarskie, przez studia teoretyczne i empiryczne, przez wymogi po
l i tyki propagandowej. W każdej z tych dziedzin nie była bezkryty
czna (...) na przełomie lat 1961/1962 następuje w Ośrodku erupcja 
pomysłów inicjowanych przez Irenę. Przystępuje do organizowania 
Rady Naukowej (...) Na I Międzynarodowej Sesji Prasoznawczej kra
jów socjalistycznych w Warszawie Ośrodek przedstawia 5 referatów, 
Tetelowska — «Analizę zawartości gazet jako stadium przygotowaw
cze do sformułowania funkcjonalnej typologii prasy». Główny to te
mat w Jej niepodsumowanym dorobku, w którym ważne miejsce 
przypada uściśleniu metody analizy zawartości i weryfikacji jej 
praktycznego zastosowania (...) Trwało parę lub więcej lat, nim re
prezentatywne badania ilościowe przyjęto w prasoznawstwie naszych 
bezpośrednich sąsiadów (...) W samym Ośrodku Tetelowska wielką 
wagę przywiązuje do dalszego kształcenia własnej kadry (...) W se
minariach dyskusyjnych uczestniczą z wielkim pożytkiem dla pra
cowników OBP wybitni specjaliści" — profesorowie i docenci Jerzy 
Fierich, Zygmunt Gostkowski, Zenon Klemensiewicz, Halina K u r -
kowska, Henryk Markiewicz, Paweł Rybicki, Jerzy Sawicki, Jan 
Steczkowski, Maksymilian Ziomek, Kazimierz Zając i in., a także 



doświadczeni publicyści i redaktorzy. „W tamtych latach poważną 
rolę spełniały polsko-czechosłowackie sympozja prasoznawcze (...) 
Ośrodek uczestniczył w nich nader aktywnie, a Irena była zawsze 
ich animatorką. Nie zdarzyło się zresztą, by uczestniczyła kiedykol
wiek w konferencji bez merytorycznego wystąpienia (...) Taka była 
jedna z Jej podstawowych zasad, którą stosowała do wszystkich pra
cowników naukowych OBP: jeśli masz uczestniczyć w zebraniu nau
kowym, to ze starannie przygotowanym wystąpieniem; jeżeli nie 
masz nic do powiedzenia — twój udział nie ma sensu (...) Tetelow-
ska podjęła się w Ośrodku opracowania encyklopedii wiedzy o pra
sie (...) zestawienie dwóch okresów — 3 lat planowanych i 10 po
trzebnych — uwidocznia kolejny rys, charakteryzujący Irenę; za
wsze chciała wszystkiemu podołać szybko, najszybciej, jakby prze
czuwała, że tak niewiele jest przed Nią czasu wobec tylu zamie
rzeń (...) Ale obok występuje rys drugi. Irena nigdy nie zgadzała 
się robić coś na termin kosztem jakości (...) Ale gdy było trzeba, po
trafiła wykrzesać z siebie i zespołu tempo zwariowane (...) prze
cież — gdy zamierzenie było rzeczywiście nierealne — potrafiła od
mówić (...) Jednym z najważniejszych zamiarów, którego realizacja 
trwała dłużej niż przewidywała, był doktorat (...) Utrudniały i opóź
niały pracę przerwy spowodowane chorobą (była o krok od decyzji 
niebezpiecznej operacji serca) i czasochłonne obowiązki zawodo
we (...) Wkroczyła w najbardziej twórczy i dynamiczny okres ży
cia (...) Reprezentowała prasoznawstwo i dziennikarstwo na I Kon
gresie Kultury Polskiej referatem «Stan i potrzeby badań nad środ
kami masowego przekazu informacji». Uczestniczyła (oczywiście 
z wystąpieniami naukowymi) w konferencjach międzynarodowych. 
Wykładała na kursach dziennikarzy studenckich i w Ośrodku Dzien
nikarstwa SDP. Przedstawiała fragmenty swej pracy doktorskiej 
w krakowskim Oddziale P A N . Publikowała artykuły naukowe w Ze
szytach Prasoznawczych i czasopismach zagranicznych. Przeprowa
dzała badania nad archiwami redakcyjnymi, rolą rzeczników praso
wych. Ten drugi temat dał Jej szczególną satysfakcję. Osobiście re
ferowała wyniki w K C . Kontynuowała pracę doktorską. O przygo
towaniu Autorki i zaawansowaniu pracy (...) świadczy opinia pro
motora, prof. Dobrowolskiego (...) Szukała nowych rozwiązań orga
nizacyjnych (...) Trudno było wówczas o bardziej niezbiurokratyzo-
waną instytucję niż Ośrodek pod Jej kierownictwem (...) Poza usta
lonymi terminami Irena nie uznawała ścisłego czasu pracy..." 

Kierując Ośrodkiem, do końca 1967 r. przewodniczyła kolegium 
redakcyjnemu Zeszytów Prasoznawczych. Przyczyniła się niewątpli
wie w decydującej mierze do ukształtowania profilu pisma. Z Jej 
inicjatywy powstała „Encyklopedia wiedzy o prasie" (1976); do 
śmierci przewodniczyła pracom Komitetu Redakcyjnego tego wy
dawnictwa. Już w 1961 r. uczestniczyła w III Kongresie AIERI 
w Szwajcarii. W 1966 została członkiem Komitetu Wykonawcze
go, w 1968 przewodniczącą Sekcji Bibliograficznej, której pracę 
zdążyła jeszcze ukierunkować. Tragiczna katastrofa lotnicza 
2 kwietnia 1969, w której zginęła z przewodniczącym Rady 
Naukowej OBP prof. Klemensiewiczem i kierowniczką sekreta-



riatu Ośrodka Barbarą Wojtowicz, wyprzedziła o kilka dni zebranie 
władz AIERI, na którym miała referować dalsze projekty. Wykaz 
Jej publikacji w wydanych pośmiertnie „Szkicach prasoznawczych" 
sięga 40 pozycji w 12 latach. Imponuje rozległość zainteresowań, od 
szkiców o czytelnictwie w Nowej Hucie, prasie dla Polonii, o sensa
cji prasowej, poprzez rozprawy metodologiczne o metodzie analizy 
zawartości i badania empiryczne prasy, po teoretyczne rozprawy na 
temat nauki o masowym komunikowaniu i marksistowsko-leninow
skiej koncepcji prasy (przygotowała do wydania zbiór „Lenin o pra
sie"). „Co ważniejsze: dojrzałość wielu rozpraw przetrwała czas, któ
ry minął od ich napisania. Prace I. Tetelowskiej są ciągle powoły
wane przez prasoznawców i nigdy nie jest to kurtuazyjnym ge
stem (...) Gdzie znajdowała czas? (...) Przede wszystkim za cenę ol
brzymiego wysiłku, zdrowia, życia prywatnego. Przy tym bardzo 
lubiła i umiała się bawić (...) Gdy — zgodnie z zarządzeniem pre
miera — zapowiedziała, że jako kierowniczka instytucji nie przyj
mie niczego prócz jednego kwiatka (imieninowego), dostała od ze
społu palmę. Przodowała w takich zabawach (...) A przecież nie była 
łatwa w obcowaniu. Jakże często ponosiły Ją emocje, jakże często 
kłóciliśmy się ząb za ząb — ale nigdy o sprawy osobiste, zawsze .• 
0 ogólne, Ośrodka (...) Potrafiła swoim ludziom pomagać tam, gdzie 
inni koledzy w ogóle nie dostrzegali potrzeby pomocy — ale potra
fiła też być twardym i wymagającym kierownikiem instytucji (...) 
Chociaż lansowała wypowiedź Machiavellego, że władca powinien 
rezygnować raczej z miłości niż lęku podwładnych — Jej pracowni
cy bardziej Ją kochali..." (Paweł Dubiel: Irena Tetelowska — jaką 
Ją znałem. Zeszyty Prasoznawcze 1979 nr 2). 

Melchior WAŃKOWICZ (1892—1974), pisarz i wydawca (Tow. 
Wydawnicze „Rój" 1927—1939); głośne były już przed wojną Jego 
dokumentacyjno-reportażowe książki „Na tropach Smętka" (1936) 
1 „Sztafeta" (1939). Ten nurt pisarski kontynuował na emigracji i po 
powrocie do kraju. Do Zeszytów Prasoznawczych poświęconych 
300-leciu polskiej prasy (1961 nr 1—2) Ośrodek prosił Melchiora 
Wańkowicza o artykuł o reportażu. Mistrz tak to wspomina: „Uchy
liłem się od tej propozycji motywując, że praktyk nie jest teorety
kiem. Ośrodek Prasoznawczy jednak wolał mieć mleko, choćby nie 
na farfurce i nawet w skopku — byle prosto od krowy". Taki wła
śnie dał tytuł — „Prosto od krowy" — artykułowi w ZP i książecz
ce, z której pochodzi przytoczone wyznanie. Wydały ją „Iskry", 
gdyż Ośrodek — co dziś brzmi niewiarygodnie — nie otrzymał zgo
dy na większy nakład niż kilkutysięczny i wyższe honorarium. Ale 
sympatia związała Ośrodek z Wańkowiczem, i odwrotnie, także 
w latach, gdy był On niedobrze notowany u władz. Publikował u nas 
jeszcze refleksje nad „Drogami polskiego reportażu" między- i po
wojennego (1963 nr 1—2), a także — na zasadzie pierwodruku — 
warsztatowe recepty z własnej kuchni pisarskiej: „Moja kartoteka" 
(1974 nr 2) oraz „Informatory" (1974 nr 3). Weszły one do II tomu 
„Karafki La Fontaine'a". Zeszyty są szczególnie dumne, iż były pre
destynowane do poprzedzenia dzieła „jaskółką", skoro sam Mistrz 



w przedmowie do I tomu powtórzył wyznanie: „Ziarnkiem gorczycz-
nym, z którego książka wyrosła, była propozycja Ośrodka Badań 
Prasoznawczych napisania o reportażu do numeru jubileuszowego". 
Tak to ze wspomnianych parunastu stron w Zeszytach Prasoznaw
czych wykiełkowały prawie sto razy obszerniejsze, opasłe tomiszcza 
„Karafki L a Fontaine'a" — skarbnicy mądrości reportersko-redak-
torskich całych, i dla całych pokoleń ludzi pióra. 

Cenił sobie Melchior Wańkowicz współpracę z Zeszytami (które 
wobec nas określał „mózgiem polskiego dziennikarstwa"). Dziękując 
redakcji za obiecaną recenzję, upominał się: „mam nadzieję, że zo
stanie w niej podkreślony czynnik «zapładniający» Zeszytów na 
poczęcie «Karafki» (list z 12 IV1973). Były też przypadki powołań 
zgoła nieoczekiwanych, jak nie zamierzony sukurs Zeszytów w po
staci potępienia nadużyć redaktorskich nad tekstami, co z przyto
czeniem źródła (ZP 1972 nr 2, s. 85—88) wykorzystał adwokat Wań
kowicza w procesie przeciw redaktorowi Życia Literackiego, a także 
w apelacji przed Sądem Najwyższym mecenas Missuna. W ostatniej 
korespondencji do Zeszytów z 24 czerwca 1974 polecał Melchior 
Wańkowicz swą współpracę na przyszłość. Zamiast kolejnych tek
stów, nadeszła w niecałe 3 miesiące później korespondencja po
śmiertna. 

Barbara WOJTOWICZ (1940—1969), najmłodsza w długim szere
gu jakże przedwcześnie zmarłych Koleżanek i Kolegów z Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, przyszła do nas po ukończeniu Studium 
Stenotypii i Korespondencji w językach obcych. Zrezygnowała 
z wyższego stanowiska i lepszej płacy w imię zapewnienia, że w OBP 
stosunki są sympatyczne, aczkolwiek warunki mocno zwariowane. 
Nie uznawano np. pracy w godzinach od — do ani wśród pracowni
ków naukowych, ani w administracji. Basia objęła sekretariat 
i zmieniła to „od ręki" już w pierwszym dniu. Po prostu załatwiła 
wszystko, nawet z nawiązką i po 8 godzinach poszła do domu. 
Wszystkich zatkało, ale tak już zostało i było świetnie, bo Barbara 
Wojtowicz była idealną kierowniczką sekretariatu. Wiedziała wszyst
ko co trzeba i umiała to załatwić jak trzeba i kiedy, bez pytania 
przełożonych i niepotrzebnego angażowania innych. Zaocznie studio
wała prawo, wyróżniając się inteligencją i przygotowaniem. Liczy
liśmy na Jej dalszą, jeszcze ciekawszą pracę w Ośrodku — gdy 
tragiczny wypadek samolotowy przeciął Jej przyszłość — obok 
dyr. Tetelowskiej i prof. Klemensiewicza. Ta wspólna tragedia była 
największą, niepowetowaną stratą Ośrodka. 

Mieczysław Z A W A D K A (1912—1984); dziennikarz, historyk. Po 
wojnie członek Rady Naczelnej PPS, kierował Wydz. Biblioteczno-
-Archiwalnym C K W . Po zjednoczeniu ruchu robotniczego podjął 
pracę w RSW „Prasa" jako wiceprezes Z G (do 1957); w latach 
1957—1965 prezes RSW „Prasa". Przyczynił się walnie do rozbudo
wy zarówno bazy poligraficznej, jak i działalności wydawniczej, 
a także zorganizowania samodzielnych wydawnictw terenowych 
w miejsce dotychczasowych delegatur. Wiele uwagi poświęcał ro-



dzącym się w latach '50 pomysłom organizacji badań nad prasą. 
Z dużą życzliwością i zrozumieniem odnosił się do wszelkich inicja
tyw wysuwanych w tym zakresie zarówno przez dydaktyków dzien
nikarstwa (patronował powołaniu w Warszawie Zakładu Badań Pra-
soznawczych, 1954) jak i praktyków (efektem powołanie Krakow
skiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, 1956). Po likwidacji Z B P 
krakowskiemu Ośrodkowi Badań Prasoznawczych nadano statut pla
cówki naukowo-badawczej prowadzącej studia nad szeroko pojęty
mi zagadnieniami masowej informacji. W dużym więc stopniu. 
M . Zawadka był współautorem tego kształtu organizacyjnego, który 
realizuje dziś Ośrodek. Szczycił się badaniami OBP zwłaszcza wo
bec wizytujących RSW wydawców zagranicznych. Był członkiem 
Komitetu Redakcyjnego Prasy Współczesnej i Dawnej i Zeszytów 
Prasoznawczych (1960—1966). Był również autorem szeregu studiów 
publikowanych w wydawnictwach OBP („Gospodarka papierem 
w RSW «Prasa», 1963) bądź na łamach ZP. Studia te wskazywały 
na szeroką skalę Jego zainteresowań badawczych; ogłosił przyczynki 
do początków ruchu prasowo-wydawniczego w Polsce Ludowej, 
m. in.: „Z historii niektórych powojennych wydawnictw prasowych" 
Z P 1962 nr 1/2; „XV lat RSW „Prasa". Szkic historyczny" tamże, 
1962 nr 3. Podejmował próbę syntezy działalności prasowo-wydaw-
niczej w pierwszym 20-leciu: („Prasa Polski Ludowej" tamże, 1961 
nr 1/2; „O prasie Polski Ludowej. Uwagi i refleksje z okazji X X - l e -
cia P R L " tamże, 1964 nr 3). Wespół z Dobrosławem Kobielskim 
i Piotrem Zielińskim podjął próbę opisu organizacji pracy redakcji 
dziennika i czasopisma (fragm. w Z P 1960 nr 2/3). 

Paweł Dubiel 
Sylwester Dziki 



Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Na pewno język użyty do opisania rzeczywistości wywiera ogromny 
wpływ na jej postrzeganie. I na pewno też bywa tak, że jeili nie 
daje się naginać samej rzeczywistości (zwłaszcza społecznej) wedle 
chęci, to manipuluje się językiem w ten sposób, by do świadomości 
ludzi wprowadzać właśnie ów pożądany, choć nieprawdziwy obraz 
tej rzeczywistości. Jeśli więc nie można zmienić rzeczywistości, zmie
nia się język. 

* 

W historii mowy dadzą się chyba zauważyć dość dziwne przemiany: 
w miarę rozwoju ludzkości i bogacenia się języków pierwsza i naj
ważniejsza funkcja mowy zaczyna jakby ustępować funkcji wtórnej 
i wymuszonej. Informacja i porozumienie ustępują dezinformacji 
i podporządkowywaniu. Nasila się to w naszych czasach; manipu
lacja słowem stała się w dwudziestym wieku jednym z najpotęż
niejszych narzędzi zniewalania ludzkich umysłów. 

* 

...dialog prowadzi do porozumienia, choć niekoniecznie do niego do
prowadza. Żeby zaś porozumienie w dialogu osiągnąć, trzeba ko
niecznie, by jego uczestnicy rozumieli „znaki przekazu", czyli słowa, 
pojęcia — t a k s a m o . Oczywiste, że różni ludzie i różne grupy 
inaczej pojmują sens różnych słów, rzecz w tym, by nie narzucać 
tego własnego rozumienia jako obowiązującego, jedynie słusznego. 

Maciej Iłowiecki 



R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Autor „Powrotu do informacji" (ZP 1984 nr 2) kontynuując ten wątek swoich 
zainteresowań domaga się weryfikacji podstawowych pojęć w nauce o ko
munikacji społecznej. Informacja, która w polskim prasoznawstwie utrwaliła 
się jako gatunek dziennikarski, wymaga dziś — zdaniem autora — reintetr-
pretacji, by w nowym ujęciu mogła odpowiadać funkcjom, jakie się jej dziś 
przypisuje. Swój wywód oparł autor na przeglądzie różnych stanowisk, g łów
nie autorów zagranicznych. 

1. Komunikowanie: między informowaniem a retoryką 

W artykule „Powrót do informacji" 1 zwracaliśmy uwagę na po
trzebę podjęcia rozważań nad rolą informacji w komunikowaniu. 
By tego dokonać, konieczne jest zdefiniowanie tych dwu podstawo
wych pojęć. Żadne z nich nie jest dziś w nauce określane jedno
znacznie. Informacja — ponieważ znajduje zastosowanie w tak licz
nych i niepodobnych dziedzinach, że jej definicje ogólne są wysoce 
abstrakcyjne, zaś szczegółowe — uwikłane w problematyki tych 
dziedzin; trudno więc ustalić relację między tym, co oznacza defi
nicja proponowana przez filozofię, a treścią określeń stosowanych 
przez nauki szczegółowe. Niemniej takie definicje powinny być za
proponowane, zaś definicje aplikacyjne — odnosić się do ustaleń 
generalnych. 

Komunikowanie również definiowane jest w rozmaity sposób. Ta 
wielość wynika zarówno z wieloznaczności terminu wyjściowego, 
jakim jest łacińskie communicatio, jak też z niejednolitości w sto
sowaniu terminów komunikowanie czy komunikacja. 

W poglądach na komunikowanie konkurują ze sobą dwa podejścia: 
pierwsze, i n f o r m a c y j n e , widzi rolę komunikowania w posze
rzaniu wiedzy odbiorców, drugie, r e t o r y c z n e , eksponuje to, co 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1986 R. XXVII, nr 4 (110) 

J E R Z Y MIKUŁOWSKI POMORSKI 

r r 

1 J . M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Powrót do informacji. Zeszyty Prasoznaw
cze 1984 nr 2. 



nadawca czyni z odbiorcą. Dla pierwszego celem jest p r z y r o s t 
w i e d z y , efektem drugiego — z m i a n a , jaka zachodzi w za
chowaniu odbiorcy, pod wpływem jego kontaktu z nadawcą. Zmia
ną tą może być jednakowoż narastanie postaw poznawczych, co 
również wyraża się w końcu przyrostem wiedzy. Lecz nie sam przy
rost, ale owa zmiana jest rozumiana jako funkcja komunikowania, 
w podejściu retorycznym. Każda z tych orientacji inaczej ocenia 
miejsce informacji w komunikowaniu. 

Liberalna teoria prasy wyrażała zasadę istnienia informacji obiek
tywnej. Znajdując mocne podstawy w myśli Maxa Webera, który 
głosił, że człowiek może bezstronnie relacjonować fakty, czyniła 
z informacji podstawowy cel komunikowania. Jednakże znajomość 
realiów pracy dziennikarskiej nakazywała dostrzegać i te przekazy, 
które wyrażały opinie, i czynić z nich osobne treści komunikowa
nia. Obiektywne fakty informacyjne i tendencyjne naświetlania lub 
pochopne konkluzje — powiadano — sąsiadują ze sobą na łamach, 
lecz są od siebie oddzielone. Okazało się to iluzją. 

Zwyciężył pogląd, że człowiek nie może uwolnić się od wartościo
wania. Wzmocniło to podejście retoryczne — tu wszelka treść była 
tworzywem w rękach nadawcy i nie rządziła się regułami prawdy 
i fałszu. 

Jednak w miarę rozwijania tych modeli komunikowania, w któ
rych położono nacisk na poznanie przez odbiorcę, podejście infor
macyjne zaczęło odzyskiwać uznanie. Okazało się bowiem, że wła
śnie odbiorca potrafi wskazać to, co w komunikacie było dla niego 
„nowiną", co zaś tylko przypomnianą prawdą czy też apelem do 
uczuć. Choć trudno uchwytna w treści przekazu, informacja mogła 
więc być wyróżniona dzięki reakcjom odbiorcy. 

Te reakcje człowieka na przekaz faktograficzny nabrały szcze
gólnej wagi jeszcze z innego względu. Otóż w innych dyscyplinach 
naukowych, jak w psychologii czy ekonomii, zaczęto silnie podkre
ślać związek między informacją a trafnością podejmowanych decy
zji. Odbiorca mediów zmienił się w użytkownika informacji. Infor
macja więc wyróżniła się spośród treści komunikowania, stanowiąc 
ich ważny element. 

W artykule tym chcemy podjąć próbę określenia informacji i wy
jaśnienia, jak się ona ma do „informacji" rozumianej jako treści 
komunikowania. 

2. Informacja: w poszukiwaniu definicji 

Wobec wielości zastosowań terminu informacja i w wyniku róż
nicowania się rozumienia stojącego za nim pojęcia, zasadne jest wy
jaśnienie jego źródłosłowu. Bez względu na to, jak dawno zaczęto 
stosować ten termin do charakteryzowania aspektów zjawisk, nie
wątpliwie odnoszono te użycia do wyjściowej łacińskiej postaci ter
minu. Dlatego też w łacinie, a także w tych językach, które pozo
stały jej najwierniejsze, poszukiwać należy współczesnych inspira-



cji. I w łacinie termin informacja obciążony jest wieloznacznością. 
Już czasownikowe i n - f o r mŁo 2 znaczy wiele: kształtować, two
rzyć, wyobrażać sobie, przedstawiać, opisywać, kreślić, kształcić, 
uczyć. Rzeczownikowe i n - f o r m a t i o to tyle co wizerunek, za
rys, pojęcie. Przynosi ono pewne zawężenie; rzeczowniki, które od 
in-formo dają się wywieść to: kształt, twór, obraz, wizja, opis, ry
sunek, rygor, lekcja. Co łączy te określenia? Z pewnością- f o r m a , 
słowo wyjściowe dla całego pojęcia. Informacja jest efektem in-for
mo, kształtowania; informacja to c o ś o o k r e ś l o n y m k s z t a ł 
c i e . 

Chociaż informatlo to informacja, nie możemy bagatelizować as
pektu procesualnego zawartego w in-formo. Wszędzie tam, gdzie in
formacja pojawia się jako działanie, tam musimy mieć na uwadze 
owo tworzenie, kształtowanie i kreślenie, które oznacza in-formo. 
Informacja rozumiana jako proces znaczyłaby n a d a w a n i e 
k s z t a ł t u . Rzeczowe i czynnościowe rozumienia proponują w i 
dzenie informacji w postaci, z jednej strony s t a n u środowiska 
wyróżniającego się obiektywnie, i z drugiej a k t u w y r ó ż n i a 
n i a z otoczenia. Pociąga to za sobą obiektywistyczne i subiektywi-
styczne rozumienie informacji. 

Sądzimy, że nie powinniśmy posuwać się poza granice wyznaczone 
w ten sposób. 

Tu warto zwrócić uwagę na pierwsze znaczenie informacji utrwa
lone w języku włoskim. Tam informazione znaczy „działanie, które 
polega na nadaniu bytowi formy substancjonalnej, życia wegetatyw
nego, zmysłowego lub myślącego, działanie, które określa jego na
turę, które powoduje, że przechodzi on od stanu potencjalnego do 
aktualnego" (Informazione: 1. Atto che consista nel dare a un essere 
la forma sostanzionale, la vita vegetativa, sensitiva o intelegentiva, 
atto che lo determina nella sua natura, che lo fa passare delia po-
tenza alFatto) 8. 

Informacja występuje tu jako działanie czynnika sprawczego, 
a więc Stwórcy czy też Przyrody. Jest aktem wyróżnienia bytu, 
przeniesieniem go ze stanu możności do aktu, określeniem jego na
tury. Użycie słowa natura implikuje stworzenie wyróżniającej się 
formy, odróżniającej się od innych 4. 

Łacińskie informatio znaczyło właśnie byt tak określony, zaryso
wany, było stwierdzeniem formy. Włoskie określenie dostrzega in
formację w akcie tworzenia tej formy. Zaprasza do widzenia infor
macji jako czynności, gdy łacińskie podkreślało obiektywne istnienie 
informacji. Włoskie widzi ją w działalności czynnika sprawczego. 

Jeżeli jednak tym czynnikiem sprawczym nie jest ukryty demiurg 
przyrody, to może nim być jej obserwator. Takie założenie stoi 
u podstaw subiektywistycznego ujmowania informacji. Właśnie 
2 Słownik łacińsko-polski, opr. K. Kumaniecki. PWN, Warszawa 1957. 
8 S. B a 11 a g 1 i a: Grande dizionario delia lingua italiana. Editrice Torinese, 
1972. 

4 Por. P. R y b i c k i : Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. 
Ossolineum, Wrocław 1963, s. 40—41. 



w sposób subiektywistyczny ujął informację cybernetyk Henryk 
Greniewski; pisał, że jest to „każde rozpoznanie stanu układu od-
różnialnego od każdego stanu tego uk ładu" 5 . Informacja to akt, od
różniający jakiś stan od innych stanów, który wyróżnia z otoczenia. 

Przyjęcie podejścia subiektywistycznego wymaga wyjaśnienia, jak 
traktować stany obiektywnie wyróżniające się, lecz subiektywnie nie 
dostrzeżone. W podejściu subiektywistycznym wymagamy, by in
formacją był stan spostrzeżony, wyróżniony, i w końcu, co za tym 
idzie, lecz nie jako konsekwencja oczywista — nazwany. Wszystko 
to czyni człowiek: informacja jest więc funkcją podmiotu ludzkiego, 
który uczy się postrzegać otoczenie. 

Natomiast podejście obiekty wisty czne wymaga jedynie, by stan, 
zwany informacją, posiadał pewien stopień dyskrecji, wyróżnialno-
ści ze środowiska, bez względu na to, czy został on przez kogoś po-
strzeżony. Oczywiście o stanie tym informują postrzeżenia, lecz 
w podejściu obiektywistycznym, nie postrzeżone, lecz obiektywne 
właściwości mówią nam, czy informacja istniała. Dla odbiorcy jej 
istnienie było potencjalne, tak jak potencjalne były właściwości 
księżycowego gruntu, zanim człowiek postawił nogę na tej planecie. 

Przeciwstawienie podejść subiektywistycznego i obiekty wisty czne-
go próbuje się przezwyciężyć, zwłaszcza w definicjach ogólnych, 
filozofowie przyrody bowiem, fizycy i cybernetycy często unikają 
rozstrzygania o przynależności informacji do sfery bytu czy pozna
nia. Wyraźnie powie to L . Blom, dla którego informacja jest wprost 
„ t r z e c i ą wartością obok świadomości i materii" B. Inni skłaniają 
się bądź ku obiektywistycznej, bądź subiektywistycznej interpreta
cji. I tak bliski obiektywizmowi będzie C. F. von Weizsäcker, gdy 
nazwie informację „miarą mnogości formy" 7. Jednak N . Wiener dla 
istnienia informacji wymaga zarówno podmiotu dostosowującego się, 
jak i przyrody („nazwa treści świata zewnętrznego w miarę jak do 
niego dostosowujemy się i przystosowujemy doń swoje zmysły") *; 
podobnie powiedzą uczeni radzieccy: Rówieński, Ujemow, Ujemowa, 
wymagając istnienia podmiotu przyjmującego sygnały i otoczenia 
(„wszelkie dane o świecie zewnętrznym, jakie otrzymujemy drogą 
bezpośrednią . i drogą pośrednią") 9 . Tu też podkreślono występowa
nie pośrednika w kontakcie podmiotu otrzymującego informację, 
z przyrodą. W końcu wyrazi to dobitnie C. Couffignal, który powie, 
że „informacja to działanie fizyczne, któremu towarzyszy działanie 
psychiczne" 

5 Wg: Mały słownik cybernetyczny, pod red. M. Kempisty, WP, Warszawa 
1973. 
" Wg: Informacja w badaniach naukowych. Wyd. Komunikacji i Łączności, 
Warszawa 1972. 
7 C. F. v. W e i z s ä c k e r : Jedność przyrody. PIW, Warszawa 1978, s. 408. 
8 Wg: Mały słownik cybernetyczny... Op. cit. 
9 Z. R ó w i e ń s k i , A. U j e m o w , J. U j e m o w a : Filozoficzny zarys cy
bernetyki. KiW, Warszawa 1963, s. 70. 



Subiek ty wisty czne nachylenie ma definicja cytowana przez S. Ga-
latę, że „informacja to zdolność nazywania treści świata zewnętrz
nego" 1 1. 

Filozoficzne określenia informacji prowadzą ku trzem możliwym 
jej definicjom. Obiektywistyczna głosi, że informacją będzie 
w s z y s t k o co j e s t u k s z t a ł t o w a n e n a t y l e , b y mo
g ł o b y ć r o z p o z n a n e j a k o r ó ż n e o d s w e g o o t o c z e 
n i a . 

Subiektywistyczna zaś, że informacją będzie k a ż d e r o z p o 
z n a n i e p o s t a c i , j a k i e p r z y j m u j e o t o c z e n i e , p r z e z 
z d o l n y do p o s t r z e g a n i a p o d m i o t . 

W końcu nasuwa się trzecia definicja, która łączy zdolność two
rzenia informacji ze stopniem dostosowania podmiotu do otoczenia, 
można ją sformułować jako p r o c e s r o z p o z n a n i a o t o c z e 
n i a p r z e z p o d m i o t w m i a r ę j a k d o s t o s o w u j e s i ę 
o n do o t o c z e n i a . 

Przyjmując definicję obiektywistyczna, zakładamy, że istnieją in
formacje, które mogą być nie postrzeżone. W podejściu subiektywi-
stycznym i natomiast, że informacje istnieją o tyle, o ile" są postrze
gane. W końcu definicja trzecia, odnosząca się do procesów dosto
sowawczych, implikuje zależność między powstawaniem informacji 
a dostosowaniem podmiotu do otoczenia. Pozwala też zakładać, że 
pewne podmioty są bardziej zdolne do wyróżniania informacji 
i w efekcie posiadają ich więcej, gdy inne są pod tym względem za-
późnione. Rozwój dostosowania do otoczenia wyznacza ilość i ja
kość informacji posiadanych przez te podmioty. 

3. Komunikowanie a komunikacja: wątpliwości terminologiczne 

Mimo kariery, jaką zrobił termin communication, nie jest on jed
noznaczny. Na kłopoty związane z jego użyciem natrafiliśmy już 
w chwili, gdy tłumaczono go na język polski. Spolszczenie commu
nication na komunikację nastąpiło najwcześniej, lecz odnosiło się 
wówczas do zjawisk transportu. Wielu badaczy zjawisk obiegu dóbr 
kultury pozostało jednak przy tym terminie, adaptując go dla swo
ich celów. Oznacza on przemieszczanie się jakiegoś przedmiotu, 
w konsekwencji jego o b i e g , cyrkulację. Użyte w prasoznawstwie 
k o m u n i k o w a n i e oferuje kilka znaczeń. Po pierwsze — obieg, 
ale jednokierunkowy, uruchomienie procesów przemieszczania się, 
ale bez konieczności owej cyrkulacji, czyli obiegu po obwodzie koła, 
możliwości powrotu na miejsce, skąd się obieg rozpoczął. Po dru
gie — komunikowanie wprowadzało znaczenia; był to przekaz zna
czących treści i miał w polszczyźnie odpowiednik w powiadamianiu. 
Jednak gdy ktoś komunikował, to nie znaczyło, że jego przekaz zo
stał odebrany, komunikowanie nie było aktem dokonanym,. było 

1 1 S. G a l a ta: Uwarunkowanie procesu kształtowania informacji ekonomi
cznej wewnątrz systemu zarządzania. AE, Kraków 1984, s. 13. 



powiadamianiem, lecz nie powiadomieniem. Był to termin wygodny 
dla określenia działania osoby, która wysyłała komunikaty, lecz nie 
dla tego, kto komunikaty te odbieraj:, a nadto ulegał ich wpływom. 
W końcu trzecie tłumaczenie to k o m u n i k o w a n i e s i ę , tu ma
my do czynienia z tym wymaganym warunkiem pełnej cyrkulacji; 
lecz komunikowanie się nie oznaczało bynajmniej okrężnego prze
biegu komunikatu. To raczej fakt, że wysłany komunikat powodo
wał nadejście komunikatu, lecz innego niż ten, który został wygło
szony, co lepiej ujmowano jako w y m i a n a i n f o r m a c j i . 

Wątpliwości te są udziałem nie tylko Polaków. Anglosaskie com
munication oznaczało również przekazywanie, i bywało niekiedy 
używane zamiennie z transportation (łączność, komunikacja). Coraz 
częściej znaczyło przekazywanie za pomocą określonych środków, 
zrodziło też osobne słowo communications, które oznaczało właśnie 
media, w znaczeniu środków przekazujących komunikaty znaczące. 
Ostatnio potwierdza to uwaga poczyniona na marginesie dyskusji 
nad nowym międzynarodowym ładem informacji i komunikowania 
przez Kaarle Nordenstrenga, który pisze: „informacja i komuniko
wanie (lub czasami to ostatnie) jest określeniem problematycznym, 
od kiedy co najmniej w anglo-amerykańskim kontekście językowym 
może być rozumiane jako kładzenie nacisku na techniczne i formal
ne aspekty komunikowania, za cenę treści mediów, które bardziej 
odnoszą się do terminu „informacja" 1 2. 

Tu też konieczne okazało się wyrażanie wzajemności, zawartej we 
wspomnianym przekazywaniu i wymianie, i to w postaci odrębnego 
terminu. Niektóre języki okazały się do tego przygotowane, jak pol
ski mający swe komunikowanie się. Szczególne jest też zastosowa
nie angielskiego terminu communicate do charakteryzowania zja
wisk wzajemności. Communicate, mające swe pierwsze znaczenie 
w udzielaniu (impart) i przekazywaniu (transmit), ma również dal
sze znaczenia podkreślające wzajemność: share with (dzielić z...), 
a nawet to hołd exchange of thought (utrzymywać wymianę my
śli). Zastosowanie do podkreślającej wzajemności koncepcji Right to 
Communicate (co można tłumaczyć jako prawo do komunikowania, 
jak też prawo do komunikowania się) tego słowa było zadowalają
cym podkreśleniem wzajemności. Dla innych wymagało szczególne] 
interpretacji, podkreślającej rolę ekspresji zawartej w communicate. 
Jeden z protagonistów Right to Communicate, argentyński prawnik 
Aldo A . Cocca, 'tak komentuje trudności językowe, na jakie napoty
ka stosowanie tego terminu: „prawo jest bez wątpienia oparte na 
wzajemności powiązań, na pojęciu «dwukierunkowego przeplywu». 
Toteż dlatego w hiszpańskim został dodany przyrostek se i my mó
wimy «communicarse» (komunikować się)". Nie znajdując odpo
wiedniego terminu w angielskim, Cocca charakteryzuje Right to 
Communicate:" odnosi się ono do człowieka, jest prawem osoby. 
Poczynając od człowieka rozciąga się ono na społeczności, lecz nie 

1 2 K. N o r d e n s t r e n g : The Rise and Life of the Concept. (W:) New Inter
national Information and Communication Order. International Organization of 
Journalists, Prague 1986, s. 21. 



na instytucje. Człowiek jest zawsze, par excellence, podmiotem pra
wa. Od człowieka prawo przechodzi na społeczności, a od nich na 
ludzkość, jako ostateczny podmiot... A w angielskim «right to com
municatee co ja rozumiem jako «prawo do wyrażania się»... w tej 
postaci odnosi się do ludzkości" 1 8 . 

Mimo jednak występowania w języku hiszpańskim owego terminu 
zawierającego zwrotne se, właśnie w sferze tego języka pojawiło 
się rozumienie podstawowego communication jako czegoś więcej niż 
jednokierunkowego przekazu. Znów wspomniany K . Nordenstreng, 
kontynuując swoją uwagę terminologiczną powiada: „z drugiej stro
ny zwłaszcza w kontekście językowym obszaru l a tynoamerykań
skiego «communication» jest ogólnie pojmowane jako zawierające 
więcej demokratycznych i ludowych (popular) znaczeń, niż te, które 
niesie „informacja" 1 4. 

Zmiana komunikacji na komunikowanie nie była trafna z punktu 
widzenia podstawowej zawartości znaczeniowej, źródłowego dla tego 
pojęcia, łacińskiego communico, które znaczy „uczynić wspólnym, 
połączyć". Rozpada się ono jednak na dwa znaczenia bynajmniej nie 
zgodne: a. „coś z kimś mieć wspólnego, z kimś podzielać" 1 8 — to 
znaczenie nawiązywało do łacińskiego communio (umocnić, wzmoc
nić, upewnić) a także communis (wspólny, powszechny, ogólnie 
przyjęty, zwykły, publiczny) oraz communio (wspólność), skąd już 
blisko do wspólnoty. Związek ten podkreślił Wilbur Schramm, pi
sząc: „Słowo komunikacja (communication) pochodzi od łacińskiego 
communis, wspólny. Komunikując się staramy się ustanowić wspól
notę z kimś" 1 8. 

Drugie znaczenie łacińskiego communico to: b. „komuś czegoś 
użyczyć, udzielić, do udziału dopuścić, dać" n , co kieruje uwagę ku 
łacińskiemu communicatio — użyczenie, doniesienie. 

C i polscy autorzy, którzy pozostali przy terminie komunikacja, 
podkreślają, że nadanie i otrzymanie sygnału, bliskie polskiemu po
wiadomienie, są tu łącznie czynnikami zasadniczymi; tu otrzymanie 
zapowiada cyrkulację, obieg. Janusz Lalewicz pisze na ten temat: 
„na tym poziomie analizy, na którym ma być opisywana artykula
cja procesu komunikacyjnego jako całości, powiedzenie czegoś, na
pisanie czy przeczytanie tekstu winno być rozpatrywane jako zda
rzenie, w którym dokonana została jedna prosta operacja, komuni
kacyjna. Prezentując korespondencję listowną na przykład, nie ma 
sensu opisywać historii pisania listu i historii jego czytania — jako 

1 8 A. A. C o c ca: The Right to Communicate: An Evolutive Concept for 
a New Personal and Social Dimension of Fundamental Human Right. (W:) 
Evolving Perspectives on the Right to Communicate. East-West Center, Ho
nolulu 1977, s. 28. 
1 4 K. N o r d e n s t r e n g: op. cit., s. 21. 
1 5 Słownik łacińsko-polski, op. cit. 
i n W. S c h r a m m : The Process and Effects of Mass Communication, Urbana 
1954, s. 3. 



składniki (a zarazem fazy czy etapy) tego procesu należy rozpatry
wać n a p i s a n i e i p r z e c z y t a n i e listu" 

Przykład podany jest tu wymowny: odbiór (przeczytanie) listu 
czyni z komunikatu komunikację. Nie chcemy tu spierać się o zna
czenie słowa komunikacja. Natomiast nie można zgodzić się, by do
piero odbiór decydował o tym, że mamy do czynienia z aktem ko
munikacyjnym. Komunikacja zdaje się bowiem zachodzić już tam, 
gdzie następuje komunikowanie. W przeciwnym razie zjawiska na
dania treści oczekiwałyby na dopełniający akt odbioru nieraz bez
skutecznie. Zaś olbrzymia problematyka komunikowania o rozległych 
aspektach technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych, społecz
nych i kulturalnych byłaby wyłączona z komunikacji. 

Ważne są w tej mierze uwagi Karla R. Poppera, który powiada: 
„człowiek czytający książkę ze zrozumieniem zdarza się rzadko. Ale 
nawet gdyby zdarzał się częściej, zawsze byłoby wiele nieporozumień 
i błędnych interpretacji; i to niefaktyczne i nieco przypadkowe uni
kanie takich nieporozumień zmienia czarne znaczki na białym pa
pierze w książkę lub w przypadek wiedzy w sensie obiektywnym. 
To raczej coś bardzo abstrakcyjnego, to możliwość lub potencja by
cia zrozumianym lub zinterpretowanym czyni z rzeczy książkę" 1 9. 
Innymi słowy komunikat i odbiór to'dwie różne postacie, ponieważ 
transcedencja komunikacyjna nie jest zupełna. 

Podobne są uwagi Antoniny Kłoskowskiej. Powiada ona, że po
między partnerami procesu komunikowania powstaje sfera, w której 
znajduje się komunikt możliwy do odebrania, lecz niekoniecznie od
bierany. „Przekaz ten jest intersubiektywnie dostępny, lecz dostęp
ność jego jest tylko potencjalna. Pozostaje on zawieszony między 
nadawcą i odbiorcą, czasem intencjonalnie zamierzonym, wyraźnie 
określonym, często nieprzewidzialnym, a . nawet niewyobrażalnym 
dla nadawcy" , 0 . 

Niestety Lalewicz nie odnosi się do książki Kłoskowskiej, która 
ukazała się na cztery lata przed jego dysertacją; nie wiemy więc, 
czy zmieniłby swój pogląd pod jej wpływem. Można więc z dużym 
ryzykiem błędu sugerować, że komunikowanie wymaga nadania ko
munikatu, zaś komunikacja także jego odbioru. 

Komunikacja bądź komunikowanie określone zostały w wielu 
rozbieżnych definicjach. Gromadzi je zachodnioniemiecki autor 
Klaus Merten i dolicza się aż 160". Nie jest to z pewnością kres 
możliwości takich katalogów. Merten stwierdza, że znakomita 
większość tych definicji kładzie nacisk na elementy w z a j e m n o 
ś c i w tym procesie. Wyrażają się one w dość ogólnym określeniu 
communication jako interakcji, a także jako „wymiany informacji", 

1 8 J. L a l e w i c z : Socjologia komunikacji literackiej. Ossolineum, Wrocław 
1985, s. 15—16. 
1 9 K. R. P o p p e r : Epistemologia bez podmiotu poznającego. Literatura na 
świecie 1984 nr 12, s. 366. 

8 0 A. K ł o s k o w s k a : Socjologia kultury. PWN, Warszawa 1981, s. 302. 
2 1 Wg A. F e n sak: Klausa Mertena analiza pojęcia i procesu komunikowa
nia. Przekazy i Opinie 1983 nr 3—4, s. 27 i n. 



w końcu podkreśla się rolę tego procesu w tworzeniu wspólnoty. Nie 
będziemy tu omawiać tych definicji ani starać się wyciągać z nich 
wniosków. Ograniczymy się do stwierdzenia, że Merten jako najczę
ściej występującą właściwość tych definicji wymienia podkreślanie 
z w r o t n o ś c i . Tę określa Merten następująco (korzystamy tu ze 
sformułowań zawartych w prezentującym poglądy Mertena artykule 
Andrzeja Fensaka): 

„Zwrotność okazuje się trafniejszym kryterium procesów komuni
kowania niż interakcja i stanowi podstawową kategorię teoretyczną 
Mertena. Zwrotność należy rozpatrywać w trzech aspektach: czaso
wym, rzeczowym i społecznym. 

Zwrotność w wymiarze czasowym znaczy, że skutki komunikowa
nia oddziałują zwrotnie na sam proces komunikowania, że komuni
kowanie jest procesem samoreferencyjnym... Zwrotność w wymiarze 
rzeczowym dotyczy relacji między treściami przekazywanymi za po
mocą kanałów funkcjonujących szybciej i dysponujących mniejszym 
zasobem znaków a treściami przekazywanymi za pomocą kodów 
wolniejszych. Zwrotność w wymiarze społecznym to zwrotność po
strzegania, oczekiwań i działań, która stwarza obustronną zależność 
między jednostkami współsterującymi owymi postrzeżeniami, ocze
kiwaniami i działaniami, a tym samym komunikacją" 2 2. Mimo bra
ku definicji zwrotności w tym referującym poglądy Mertena arty
kule można uczynić uwagę, że to, co autor ten uważa za zasadnicze 
dla omawianego procesu, określa w istocie zjawiska obopólnego kon
taktowania się współmiernych w czasie podmiotów, a więc zjawiska, 
na które język polski ma określenie — komunikowanie się. 

Centralność elementu zwrotności w propozycji Mertena znajduje 
swoje potwierdzenie w licznych definicjach, które podkreślają w ko
munikacji procesy interakcyjne, jak też w tych, które akcentują, że 
interakcja prowadzi do wspólnoty. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że tak ujęta komunikacja istnie
je także wówczas, gdy przekazywane treści pozbawione są cech in
formacyjnych. Mamy tu na myśli tę funkcję komunikowania, którą 
Roman Jakobson, za Bronisławem Malinowskim, nazywa funkcją 
fatyczną. Pisze on: „Istnieją komunikaty służące przede wszystkim 
do ustanawiania, przedłużenia lub podtrzymania komunikacji, do za
znaczenia, że kontakt nie został przerwany („Halo, czy pan mnie 
słyszy?"), do pobudzania uwagi współrozmówcy lub do sprawdzania 
tej uwagi („Słyszy pan?", a po drugiej stronie drutu „Uhm"). To 
nastawienie na kontakt albo według teorii Bronisława Malinow
skiego — funkcję faktyczną można zobrazować za pomocą obfitej 
wymiany rytualnych formuł, a nawet całych dialogów, których je
dynym zadaniem jest przedłużenie komunikacji" 2 3 . Zaś Malinow
ski: „Czy słowa w Fatycznym Uczestnictwie użyte są zasadniczo by 
przenosić znaczenia, znaczenia, które symbolizują? Z pewnością nie! 
One spełniają funkcję społeczną i to jest ich cel podstawowy, lecz 

2 2 Ibidem, s. 33. 
2 8 R. J a k o b s o n : Poetyka w świetle językoznawstwa. (W:) Współczesna 
teoria badań literackich za granicą. WL, Kraków 1976, tom II, s. 30. 



nie są one wynikiem refleksji intelektualnej, ani też nie mają ko
niecznie wywoływać refleksji u słuchacza. Raz jeszcze możemy po
wiedzieć, że język nie działa tutaj jako środek przekazywania 
myśli" 2 4. 

Ten przegląd stanowisk w sprawie znaczenia komunikacji i komu 
nikowania nie pozwala na sformułowanie zadowalającej definicji. 
Niewątpliwie chodzi o proces przekazywania znaczeń. Lecz czy tra
fiają one do odbiorcy, czy są przez niego odbierane, zrozumiane, czy 
rodzą dalsze konsekwencje w postaci uruchomiania procesu obiegu 
i w końcu zaistnienia wspólnoty komunikacyjnej, tu zdania są po
dzielone. 

4. Informacja w komunikowaniu 

Informacja jako treść komunikowania utrwaliła się jako jedno 
z podstawowych znaczeń informacji. Jeżeli nie liczyć użycia terminu 
informacja do charakterystyki pewnych instytucji prawnych w tra
dycji anglosaskiej i francuskiej, jest to jedno z najwcześniejszych 
zastosowań tego terminu. Zastosowaniom tym poświęciliśmy artykuł 
„Powrót do informacji" 2 5, a także po części inny, „O wieloznaczno
ści pojęcia informacji" 2U, gdzie również omówiliśmy niektóre kono
tacje słowa informacja w językach naturalnych. 

Tu pragniemy zająć się problemem zastosowania podanego wyżej 
określenia informacji do sytuacji komunikacyjnej. Na początku trze
ba uczynić uwagę, że w wielu określeniach informacja i komuni
kowanie niemal się pokrywają. Znajdziemy więc zarówno takie de
finicje komunikowania czy komunikacji, które są zgodne z defini
cją informacji, bliskie subiektywistycznemu ujęciu (np. M . Meyer-
-Eppler powiada, że „przez komunikację rozumie się odbieranie 
i przetwarzanie przez istoty żywe sygnałów dostępnych receptorom 
fizycznym, chemicznym lub biologicznym" 2 7, a S. Stevens — „ko
munikacja to zróżnicowane reakcje organizmu na bodziec" 2 8) co 
pozwala przypuszczać, że autorzy ci przystaliby na obiektywistyczną 
definicję informacji, jeżeliby zapragnęli oddzielić ją od komunikacji 
rozumianej jako coś, co dzieje się z informacją. Z drugiej strony 
natrafiamy na współczesną definicję informacji, zaproponowaną 
przez Reflexion Group przy Międzyrządowym Biurze Informatycz
nym, która w istocie spełnia wymogi komunikacji, jakie stawia jej 
Janusz Lalewicz. Aldo Armand Cocca tak ujmuje tę propozycję: 
„informacja ma miejsce tylko ówczas, gdy bodziec zostaje przesłany 

2 4 B. M a l i n o w s k i : The Problem of Meaning in Primitive Languages. 
(W:) C. K. Ogdenj, I. A. R i c h a r d s : The Meaning of Meaning. Lon
don, Routledge 1956, s. 315. 

2 5 J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : O wieloznaczności pojęcia informacji. 
Zeszyty Naukowe AE, Kraków, w druku. 
2 6 J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i , op. cit. 
2 7 A. F e n s a k , op. cit., s. 43. 
2 S Ibidem, s. 49. 



(środkiem pisanym, dźwiękowym czy sygnałem elektronicznym) 
i jest odebrany (ponieważ sygnał został zauważony). Informacja 
przenosi intencjonalne znaczenie lub przekaz i powoduje oddźwięk 
u adresata, który przypadkowo może być, lub też może nie być, po
żądany" 2 9 . 

Jeżeli jednak pominiemy te przypadki pokrywania się znaczeń, 
natrafimy na zespół różnych definicji, które wymagają, by komuni
kacja przenosiła treści o szczególnej kwalifikacji. Występuje to zwła
szcza tam, gdzie jest mowa o komunikowaniu raczej niż komuni
kacji. 

Zanim wyjaśnimy ten problem, zatrzymajmy się na chwilę przy 
informacji ujętej w trzech zaproponowanych wyżej definicjach. 
Zwłaszcza definicja subiektywistyczna wymaga, by podmiot zarea
gował na zmianę otoczenia, lecz nie określa form tej reakcji. Można 
powiedzieć, że wystarczy, by ktoś dostrzegał zmiany otoczenia, iden
tyfikował je. Ważne jest, czy ta identyfikacja dokonywana jest na 
użytek własny podmiotu, czy też z intencją jej obiektywizacji, udo
stępnienia innym. Chodzi tu o zagadnienie wyrażenia tej percepcji 
w języku, nazywanie jej. Powiedzieliśmy wyżej, że nazwanie jest 
niekoniecznym wymogiem informacji. Można zakładać, że w wielu 
przypadkach człowiek nie dąży do formułowania swoich spostrzeżeń 
tak, by były one dostępne innym 3 0 . 

Studia nad kulturami przedpiśmiennymi wskazują, że człowieK 
z takiej społeczności dobrze poznaje swoje otoczenie i potrafi się 
w nim orientować, lecz gdy przychodzi mu wyrazić w sposób zrozu
miały dla innych te doznania, zawodzi, jest niekomunikatywny. To 
określony typ osobowości człowieka tworzącego informacje d l a 
s i e b i e . Człowieka tego charakteryzuje interesująco Walter J . Ong, 
gdy pisze: „Dla osobowości ukształtowanych przez słowo pisane, lu
dzie oralni zwykle zdają się dziwnie niezaprogramowani, nie nasta
wieni przeciw swojemu fizycznemu środowisku, oddani wprost na
syceniu się istnieniem, nie reagujący na abstrakcyjne żądania, takie 
jak «praca zawodowa», która pociąga za sobą oddanie się rutynom 
zorganizowanym w zgodzie z abstrakcyjnym czasem zegarowym" 3 t . 

Wyróżnienie informacji tworzonej tylko dla podmiotu postrzega
jącego, dla siebie, jest ważne dla rozumienia komunikacji. W takich 

2 9 A. A. C o c c a: The Need for a Law of Informatics in. the Context of Com
munications. Space Communication and Broadcasting, June 1984, vol. 2, nr 2. 
s. 109. 
8 0 Aleksander Bereza zwraca uwagę, że występuje zasadnicza rozbieżność 
między tym, co zostaje sformułowane w celu komunikowania, a zapisem o za
daniu innym niż komunikacja. Bereza cytuje tu opinię T. Wójcika, który pi
sze: ,,Zarówno informator bezpośredni (zmysłowy), jak i symptomowy są in
formatorami genetycznie naturalnymi, nie powstałymi dla informowania. 
W przeciwstawieniu do nich informator komunikatowy jest informatorem 
sztucznym, tworzonym po to, by służyć informowaniu, jest narzędziem infor
mowania" (T. W ó j c i k : Praksemiotyka. Zarys teorii optymalnego znaku. 
Warszawa 1969, s. 41. Por. A. B e r e z a : Próba analizy zawartości prasy. 
Wrocławski Rocznik Prasoznawczy 1975—76, s. 42. 

3 1 W. J. O n g: Interfaces of the Word. Cornell, Ithaca 1977, s. 18. 



bowiem wypadkach mamy podstawy przyjmować, że informacje ta
kie nie są komunikatami, nie uczestniczą bowiem w komunikacji. 
Potwierdzą to niektóre definicje komunikowania, w których położo
no nacisk na charakter komunikatu. Interesujące, że wywodzą się 
one z myśli prasoznawczej. George Gerbner pisze: „komunikowanie 
jest to szczególne, formalnie zakodowane lub symboliczne wydarze
nie, które umożliwia wnioskowanie o stanach, stosunkach i proce
sach nie poddających się bezpośredniej obserwacji" 3 2. Podkreślono 
tu dwie ważne cechy: nadanie komunikatowi szczególnej postaci 
i funKTcji tego zapisu, który pozwala wnioskować o faktach bez ich 
autopsji. 

Inaczej wyrażają tę myśl K . Koszyk i K . H . Pruys — „komuni
kowanie jest specyficzną formą przepływu informacji, przy czym in
formację definiuje się jako znaki, które tworzy nadawca po to, aby 
wyrazić zamierzoną treść" 3 3. 

Ważna pod tym względem jest propozycja Aleksandra Berezy, 
który podkreśla, że komunikacja ma miejsce wówczas, gdy sformu
łowany zostaje komunikat o określonej konwencjonalnie formie. Tu 
podobnie jak u Gerbnera nacisk położono na owe „formalne zako
dowanie". Bereza pisał: „Konwencja określa ważność w sensie se
mantycznym, dostarcza syntaktycznych — tak słownych jak i poza-
językowych — sposobów ukształtowania jej w tekście. Wyboru, i to 
poczynając od wyboru kodu, dokonuje jednak podmiot wypo
wiedzi" 8 4 . 

Użycie przykładów z definicji prasoznawczych przenosi nas 
w świat publicznego komunikowania, tam, gdzie najpowszechniejszy 
odbiór komunikatu jest celem działania. Komunikowania poszukiwać 
należy jednak już we wcześniejszych fazach formułowania komuni
katu, to jest tam, gdzie autor informacji chciał ją uczynić dostępną, 
lecz dla określonej, węższej kategorii odbiorców niż ta, którą mamy 
na myśli, mówiąc o publiczności. Komunikowanie zachodzi bowiem 
w układach znacznie skromniejszych i kierowane jest do wybranej 
grupy osób, które łatwiej zrozumieją treść komunikatu, ponieważ 
łączy je z odbiorcą rozbudowana prywatna sfera znaczeń. Dlatego 
nie ma racji Lalewicz, gdy zachęca, byśmy rozważając komunika
cyjną wartość listu, komunikatu bardzo prywatnego, abstrahowali od 
historii jego pisania. 

Zwrócenie uwagi na komunikację w wąskich audytoriach jest dziś 
szczególnie ważne w obliczu toczącej się dyskusji nad rolą komuni
kowania w procesach rozwojowych. Liczne przykłady, jakie powo
łano podczas tej debaty, dowodzą, że nadmierna popularność komu
nikatów dla celów rozwojowych po to, by były dostępne największej 
liczbie odbiorców, czyni je zbyt abstrakcyjnymi. Stają się przez to 
niezrozumiałe dla osób, które przywykły do komunikowania się 
w wąskich kręgach, przy użyciu znaków i znaczeń zrozumiałych 

3 2 Wg A. F e n sak: op. cit., s. 39. 
8 3 A. F e n s a k : Ibidem, s. 42. 
8 4 A. B e r e z a : Informacja prasowa jako informacja społeczna. Wrocławski 
Rocznik Prasoznawcry 1972, s. 19. 



w swoich podkulturach. Hasło, by ludzie mieli prawo tworzyć i prze
kazywać w ł a s n e informacje, jakie się dziś pojawia, znaczy w isto
cie dostosowanie formy tych komunikatów do zwyczajów komunika
cyjnych ich adresatów. 

Informacja w komunikowaniu jest przeto takim zobiektywizowa
niem informacji, by stała się ona zrozumiała dla tych, dla których 
jest ona przeznaczona. Dochodzimy tu do wymaganej w wielu defi
nicjach wzajemności, czy — jak chce Merten — zwrotności. Komu
nikacja osiągnie swą zwrotność, gdy zawarta w niej informacja bę
dzie miała taką postać, która najlepiej odpowiada możliwościom jej 
pojmowania przez intencjonalnego odbiorcę. Perspektywa ta została 
zatracona w tych pracach prasoznawczych, gdzie za cel komuniko
wania postawiono docieranie z komunikatami do najliczniejszych 
i zróżnicowanych publiczności. 

We współczesnej dyskusji nad informacją konkurują ze sobą dwa 
przeciwstawne podejścia. Pierwsze wywodzi się z tradycji komuni
kowania masowego i wiedzie do poddania szerokich publiczności 
działaniu takich komunikatów, które potrafią zintegrować ją wo
kół ogólnie zrozumiałych celów i wartości. Drugie, późniejsze, łączy 
informację z procesami podejmowania decyzji przez człowieka. 

5. Informacja w komunikowaniu: tworzenie sztucznego środowiska 
człowieka 

Zwracaliśmy uwagę na definicję informacji obecną dziś w języku 
włoskim, gdzie podkreślono, że termin dotyczy tego co „posia
da naturę". Trzeba tu zwrócić uwagę na takie rozumienie tego okre
ślenia, gdzie „posiadanie natury" znaczy istnienie samoistne, a prze
ciwstawia się ustanowionemu czy sztucznemu. Postrzeganie takich 
stanów wyróżnionych w sposób samoistny różnicuje się w zależności 
od możliwości percepcyjnych konkretnego obserwatora. Można po
wiedzieć, że ludzie różnią się tym, co czerpią ze swego otoczenia. 
Te różnice wzbogacają ludzkie wizje świata, lecz utrudniają podej -
mowanie skoordynowanych działań społecznych w szerszej skali. 

Myśl stworzenia społeczeństwa współczesnego na wzór organizmu, 
który wspólnie percypuje i działa, była u podstaw tych teorii spo
łecznych, które nakazywały widzieć społeczeństwo jako zgodnie 
działającą całość. Mówiono wówczas ^ o społeczeństwie-organizmie, 
które potrafi dzięki podziałowi funkcji dostosować się do otoczenia 
i osiągać wspólne cele. Indywidualna percepcja świata zadanie to 
utrudnia. Czy jednak owa zdolność do indywidualnej percepcji świa
ta przestanie występować w miarę, jak społeczeństwo-organizm za
cznie osiągać swoje pożądane formy? Nie wydaje się to możliwe, zaś 
twórca organicyzmu społecznego Herbert Spencer wyraźnie prze
strzegał przed tą iluzją. Pisał on: 

„Ostatnią i być może najważniejszą różnicą jest, że gdy w ciele 
zwierzęcia tylko specjalne tkanki wyposażone są w czucie, w spo
łeczeństwie wszyscy jego członkowie wyposażeni są w czucie... Tak 



jest, że życie wszystkich części zwierzęcia może być złączone w ży
cie całości, ponieważ całość posiada świadomość odczuwania szczę
ścia i cierpienia. Lecz nie dzieje się tak w społeczeństwie; dopóki 
jego żywe części nie tracą, i nie mogą utracić, indywidualnej świa
domości i dopóki społeczność jako całość nie posiada zbiorowej świa
domości" 8 5 . 

Przestroga Spencera nakazuje nam powrócić na grunt społeczeń
stwa składającego się z indywidualnych osobników, z których każdy, 
dzięki swemu sensorium, odbiera świat odrębnie. Ten stan zróżnico
wanej percepcji świata świadczy o jego bogactwie, lecz zarazem 
słabości, którą niesie brak koordynacji stosunków społecznych oraz 
podatność na wpływy zewnętrzne. 

Proces integracji organizmu społecznego, w który wierzyli następ
cy Spencera, może być przyspieszany, i to zwłaszcza wtedy, gdy 
utrzymanie integralności jest warunkiem przetrwania. Na tym tle 
w doktrynie nauki liberalnej zrodziła się koncepcja propagandy jako 
przyspieszenia integracji. Kreśli ją Talcott Parsons w szkicu z roku 
1942 8 6 . Nas interesować będzie jego pogląd jedynie w tym aspekcie, 
w jakim dotyczy to informacji. Otóż zadaniem przyspieszania inte
gracyjnego było zmniejszenie społecznego różnicowania się, wynikłe
go z rozmaitości i rozpiętości sytuacji społecznych, w jakich znajdo
wali się obywatele. Te „konkretne sytuacje działania" są u podstaw 
ludzkich decyzji. Przyspieszenie integracji ma nastąpić poprzez pod
danie tych decyzji kontroli, co ma prowadzić do unikania jaskrawię 
jednostronnego definiowania sytuacji 3 7 . To postulat, by ludzie wy
bierali rozwiązania pośrednie, na których spełnienie przygotowane 
są instytucie „zorientowane na definiowanie oczekiwań co do dzia
łań podejmowanych w konkretnych ludzkich stosunkach społecz
nych" 8 8, lecz nie te, które bezpośrednio odnoszą się do warunków, 
w których oni uważają, że się znaleźli. Propaganda jest jednym z na
rzędzi tei kontroli. Samo jej określenie kontrastuje z informacją. 
Parsons pisze: „Propagandę przeciwstawia się szczególnie racjonal
nemu «oświeceniu» w drodze dostarczania bezstronnych informacji, 
które pozwalają na wyciąganie «własnych wniosków» i stąd też jest 
ona sposobem wywierania wpływu głównie przez odwołanie się do 
«nieracionalnych» mechanizmów zachowania" 8 9. I chociaż użyte cu
dzysłowy świadczą o sceptycyzmie, z jakim przyjmował Parsons te
zy o samodzielnym posługiwaniu się czystą informacją przez współ
czesnego człowieka, nie zmieniają one jednak dość jednoznacznego 
obrazu, jaki ma w jego rozważaniach propaganda. Po pierwsze 
więc — jest apelem do mas, a nie do jednostek (s. 180), po drugie — 
prowadzi do zmiany „stanu systemu społecznego" (s. 185), do któ-

8 5 H. S p e n c e r : The Social Organism (1860). (W:) H. S p e n c e r : The Man 
versus State, Liberty Classics, Indianopolis 1981, s. 386—7. 
3 8 T. P a r s o n s : Propaganda i kontrola społeczna. (W:) Szkice z teorii so
cjologicznej. PWN, Warszawa 1972. 
3 7 Ibidem, s. 173. 
8 6 Ibidem, s. 147. 
3 9 Ibidem, s. 179. 



rego te masy należą, po trzecie — wpływa na zmianę postaw oraz 
wywiera wpływ na definicję sytuacji (s. 185), po czwarte — odwo
łuje się do subiektywnych niesytuacyjnych aspektów działania 
(s. 190), czyli innymi słowy odrywa człowieka od warunków, które 
rozważa i nad którymi sprawuje kontrolę (s. 225), po piąte •— nie 
jest zasadą, treścią —- jak informacja, lecz tylko sposobem działa
nia — techniką (s. 221), po szóste — „umyślna propaganda jest tylko 
przedłużeniem ogólnego posługiwania się władzą przez rząd" (s. 233), 
po siódme — informacja ma stać się jedynie użytecznym narzędziem 
manipulacji — ma być po części zatajana, po to, by agendy propa
gandowe mogły, ujawniając ją cząstkowo, zyskiwać autorytet źródeł 
dobrze poinformowanych i godnych zaufania (s. 227). 

Zrekapitulujmy rolę informacji wyznaczoną przez parsonsowski 
schemat propagandowy: 1. ma być treścią przyswajaną kolektywnie 
nie zaś indywidualnie, 2. proces jej przyswajania nie służy wyzyski
waniu posiadanej wiedzy do podołania sytuacji, lecz przeciwnie — 
dostosowaniu definicji sytuacji do zakresu otrzymanej i ujednolico
nej wiedzy, 3. jest ujawniana lub zatajana w celu wzmocnienia pre
stiżu osób, które nią manipulują. 

Warto też przypomnieć podstawowe zadania, jakie wobec jednost
k i pełnić ma system propagandowy: 1. skłonić do oderwania od 
oglądu rzeczywistości ku treściom abstrakcyjnym i praktycznie nie
istotnym, 2. powodować rezygnację z własnej oceny sytuacji decy
zyjnej za cenę oddania tej decyzji „rozumnym" i koordynującym 
instytucjom, 3. sprzyjać nabyciu przekonania o mądrości i kompe
tencji ludzi manipulujących informacja dla celów propagandowych. 

Informacja, w zaproponowanym tu użyciu, odległa jest od rzeczy
wistych ludzkich percepcji otoczenia. Świat tworzony przez infor
mację zastosowaną do propagandowego komunikowania, jest świa
tem tworów sztucznych. Konsekwentne działanie w tym kierunku 
prowadzi do sytuacji, w której świat ten pojmowany bywa jako 
bardziej realny niż treści własnego doświadczenia, a jeśli wówczas 
gdy obraz świata, prezentowany przez komunikowanie, wchodzi 
w konflikt z własnymi doznaniami, tym ostatnim przypisuje się 
mniejszą wiarygodność lub wręcz uznaje się za przywidzenia. 

Abstrahując od politycznych intencji, by przyspieszyć integrację 
społeczeństwa globalnego poprzez otaczanie człowieka tworami, sztu
cznego świata, użytkowanego przez „rozumne" instytucje, można 
źródeł takich poglądów poszukiwać również w homocentrycznych 
wizjach przyrody, która — zdaniem niektórych filozofów XVIIT-wie-
cznych — dostosowana jest do potrzeb człowieka. Dla przvkładu po
wołajmy opinię francuskiego filozofa Bernardina de Saint-Pierre'a 
(1737—1814), który pisał: „Oto ogólne dyspozycje roślin na ziemi 
w stosunku do potrzeb, które nakazywały człowiekowi ziemię prze
mierzać: trawy służą za podściółkę jego stopom, krzewy za uchwyt 
dla jego rąk, a drzewa za parasole jego głowie. Natura stworzywszy 
między roślinami te proporcje, rozdzieliła je między wszystkie kraj
obrazy, nadając im — niezależnie od ich specyficznych stosunków 
z minerałami i zwierzętami — cechy najbardziej odpowiednie do 



zaspokajania potrzeb człowieka i wynagrodzenia mu niedogodności 
k l imatu" 4 0 . 

Tymczasem ani przyroda, ani życie społeczne nie dostarczają tak 
jednoznacznych komunikatów, by ludzie odbierający je mogli być 
zgodni w swych percepcjach. 

6. Informacja a decyzje człowieka 

Człowiek poznaje informacje by decydować. Ta funkcja informa
cji uważana jest za podstawową przez badaczy, których określa się 
dziś jako information scientists. Rozwijane przez nich podejście 
opiera się na założeniu, że informacja to treść, która z m n i e j s z a 
n i e p e w n o ś ć w procesach podejmowania decyzji. Informacja 
jest ważną częścią procesu decyzyjnego, w którym uczestniczą takie 
cechy indywidualne, jak motywacja i twórcze dyspozycje. Te zaś 
rozkładają się nierównomiernie. Ludzie różnią się od siebie w per
cepcji i różnią się również w sposobach korzystania z informacji. 

Informacja w procesach decyzyjnych czerpana jest z różnych źró
deł. Józef Kozie lecki 4 1 powiada, że jest ona: 1. produktem działalno
ści eksploracyjnych, „polegających na aktywnym poszukiwaniu in
formacji bądź w środowisku, bądź w pamięci t rwałe j" — tu więc 
zawarto zarówno obserwację otoczenia, jak i wiedzę, jaką zawdzię
czamy oświacie, 2. rezultatem dotychczasowego działania, są to „in
formacje zwrotne o wynikach poprzednich decyzji" — wywodzi się 
więc z doświadczeń jak i rutyny działania, 3. treścią antycypacji 
skutków działania, którą to treść włącza decydent w swoją wiedzę 
o tym, co się może zdarzyć. Jest więc informacja produktem wiedzy 
przyswojonej, praktyki i wyobraźni. 

Definicja informacji w procesach decyzyjnych, choć uwikłana 
w procesy decydowania, stanowi dobry przykład podejścia subiek
ty wistycznego. Cees J . Hamelink określa ją jako „nieprzewidywalne 
sygnały, których pojawienie się eliminuje wybór pomiędzy możli
wymi alternatywami, przez to redukując złożoność (poprzez orga
nizowanie w podstawowe kategorie) i wskazując na to, co może być 
zgenerowane poza swoistą treścią" 4 2. 

Definicja ta wprowadza nas w s y t u a c j ę d e c y z y j n ą , tę 
samą, o której pisał Parsons, gdy mówił o „konkretnej sytuacji dzia
łania". Sytuacja decyzyjna jest swoista; wymaga twórczych dyspozy
cji podmiotu, zaś użycie w niej informacji zależy od kompetencji 
podejmującego decyzję. Nie trzeba też dodawać, że mamy tu do czy
nienia z osobą, która pracuje intelektualnie nad postawionym pro-

4 0 B. de S a i n t - P i e r r e : O celowym urządzeniu przyrody ze względu na 
człowieka. (W:) Filozofia francuskiego Oświecenia, pod red. B. Baczki. PWN, 
Warszawa 1961, s. 356. 
4 1 J . K o z i e l e c k i : Psychologiczna teoria podejmowania decyzji. PWN, 
Warszawa 1975. 
4 2 C. J. H a m e l i n k : Transnational Data Flows in the Information Age. 
Chartwell-Bratt, Lund 1984, s. 12. 



blemem i rozważa, jak wskazano w definicji, różne warianty działa
nia, alternatywy. Związek posiadanej wiedzy z konkretnymi, wyzna
czonymi przez sytuację przesłankami określa charakter i możliwości 
podejmowanych kroków. Wiedza zastana czy dostarczona nie może 
być zastosowana bez zabiegów dostosowawczych. Pisze o tym Wal
ter J . Ong przeciwstawiając rozwiązania konkretnej sytuacji decy
zyjnej pracy komputera: 

„komputer może czynić wszystko z wiedzą z wyjątkiem myśle
nia o niej, co znaczy może uczynić wszystko z wyjątkiem podjęcia 
decyzji w odniesieniu do aktualnej istniejącej sytuacji, jeżeli coś 
jest prawdą lub fałszem. Aktualnie istniejąca sytuacja jest zawsze 
taką, w której występują nie skwantyfikowane, nie skonceptualizo-
wane czynniki. To jest innymi słowy nie skomputeryzowana sytua
cja. Decyzje komputera, że coś jest „fałszem" czy „prawdą" są pu
ste. Bez względu na to, czy i kiedy one się pojawiają, muszą być 
zastosowane przez kogoś, kto r z e c z y w i ś c i e w i e " 4 3 . 

Sytuacja decyzyjna nosi na sobie piętno chwili i miejsca swego 
zaistnienia. Jest więc zindywidualizowana. Definicja Hamelinka uka
zuje to dobitnie. Oto ktoś, kto rozważa problem, dla którego nie po
trafi znaleźć rozwiązania. Rozważa nasuwające mu się pomysły i wy
czerpuje wszystkie możliwości. Dopiero wówczas wkracza informa
cja, o której pisze Hamelink. Jest to jakby rozświetlający błysk 
(„nieprzewidywalne sygnały, których pojawienie się eliminuje wy
bór") 

Zapytajmy, jak ma wyglądać ta informacja? Jej forma okazuje 
się niemożliwa do przewidzenia. Jednym potrzebne będzie całe nowe 
rozumowanie, innym wystarczy jedynie sugestia, znak, przykład, 
wzmocnienie jednej z możliwości, które już rozważali. Informacja 
w procesie decyzyjnym zdaje się nie poddawać formowaniu, jest tak 
nieokreślona jak indywidualny proces decyzji. Gdybyśmy sporządzili 
rejestry tych sygnałów (które wydały się analogiczne), zjawisk uja
wniających zapoznane aspekty rzeczy, przykładów rozumowań, na
strojów kierujących myśli ku niedostrzeganej rzeczywistości — ca
łego tego konglomeratu sygnałów, które — jak jabłko Newtona, ką
piel Archimedesa czy pokrywka Stevensona — kierują człowieka ku 
decyzji w trudnej sprawie, powstałby katalog zjawisk trudnych do 
uporządkowania, swoiste panopticum oświecających bodźców. 

Niemożność antycypowania formy, w jakiej informacja decyzyjna 
ma być podana, wydobyta została w definicji Hamelinka w sposób 
jasny. 

Informacja w procesach podejmowania decyzji interesuje nas tu, 
ponieważ w licznych pracach pisanych przez współczesnych specja
listów od komunikowania łączy się treści komunikowania z tak ro
zumianą informacją. Zakłada się tam, że treści komunikowania moż
na zasadnie rozważać w ich funkcji zmniejszania niepewności w pro-

4 3 W. J . O n g : Knowledge in Time. (W:) Knowledge and the Futurę of Man. 
Holt, New York 1968, s. 6. 
4 4 C. J. H a m e l i n k : op. cit. 



cesach decyzyjnych. Sugestię taką czyni w cytowanej pracy sam 
Hamelink, który rozważa treści mediów jako czynniki ułatwiające 
procesy decyzyjne. Czy podejście to jest uzasadnione? 

7. Informacja w komunikowaniu a podejmowanie decyzji 

Rozważyć musimy tu te treści, które za pomocą mediów docierają 
dziś do odbiorcy. Czy treści te pomagają w procesach decyzyjnych? 

Wątpliwości co do możliwości integracji badań nad informacją 
w procesach decyzyjnych a studiami nad komunikowaniem wydają 
się wysoce zasadne. James D. Halloran w swym artykule „Infor
mation and communication: information is the answer, but what is 
the question?" już na wstępie stwierdza: „Doszedłem do wniosku, 
że różnice pomiędzy information scientists i badaczami masowego 
komunikowania, zarówno w sprawach ich centralnych zainteresowań 
i podejść jak i w odniesieniu do wspólnych problemów są co naj
mniej tak samo oczywiste jak podobieństwa" 4 5. Halloran buduje swe 
wątpliwości na trzech tezach. Po pierwsze, informacja w komuniko
waniu jest informacją dostarczaną, a więc taką, którą ktoś sformuło
wał na cudzy użytek, nie jest to zatem ta informacja, która będzie 
użyteczna w konkretnym procesie decyzyjnym. Tu Halloran podkre
śla, że informacja obiektywna jest fikcją, wobec tego decydowanie 
na podstawie dostarczanych przesłanek nie sprzyja procesom indy
widualnych decyzji. Po drugie, podkreśla uwikłanie działalności ko
munikowania w złożone procesy działania instytucji mediów oraz 
ich powiązania z instytucjami, mającymi inne cele niż dostarczanie 
komuś wiedzy użytecznej w jego sprawach osobistych. Po trzecie, 
ukazuje rozbieżność między posiadaną wiedzą o charakterze ogól
nym, jaką dostarcza komunikowanie, a możliwościami przetworzenia 
jej w procesach decyzyjnych osób uwikłanych w konkretne sytuacje 
społeczne. 

Rekapitulując, informacja w komunikowaniu nie służy decyzjom 
indywidualnym, ponieważ: 1. jest informacją cudzą, noszącą piętno 
odmiennej sytuacji decyzyjnej, 2. komunikowanie służy wielu in
nym celom, wobec których dostarczanie informacji dla celów cu
dzych decyzji jest zadaniem dalszoplanowym, 3. informacja w ko
munikowaniu nie jest dostosowana do sytuacji wynikłych ze spo
łecznej kondycji większości jej odbiorców. 

Czy znaczy to jednak, że ludzie używają treści komunikowania 
jako przesłanek do swych decyzji tylko w niewielkim stopniu 4 6 ? 

4 5 J. D. H a l l o r a n : Information and Communication: Information is the 
answer, but what is the question? Journal of Information Science 1983, nr 7, 
s. 159. 
4 K Zasadność takiego pytania wynika między innymi z niskiego statusu jaki 
prasoznawstwo przyznaje wiadomościom o utylitarnym charakterze, tzw. in
formacjom służebnym, a także miejscu informacji poddających się praktycz
nej weryfikacji w mediach. Nieprzypadkowo ktoś zauważył dowcipnie, że 



Wyjaśnienie tego zagadnienia wymaga dalszych badań. Zdanie to 
podziela również Halloran. 

W tym znaczeniu modne dziś podejście decyzyjne stanowi ważne 
źródło inspiracji dla wyjaśnienia, jakie treści komunikowania pozwa
lają ich odbiorcom orientować się w otoczeniu. 

Uczynienie treści komunikowania użytecznymi dla odbiorcy in
formacjami jest zadaniem na przyszłość. Można by dziś próbować 
kreślić takie programy rozwoju mediów, by procesy te stały się 
możliwe. Niewątpliwie jednak pierwszym krokiem do tego powinny 
być badania, które pozwolą wyjaśnić, w jakim stopniu informacja 
w komunikowaniu jest dziś informacją, która orientuje człowieka 
w świecie; a nie tylko w tym sztucznym środowisku, które konstru
uje wiele masowych przekazów. Nie chcemy przez to powiedzieć, 
że komunikacja ma ulec zawężeniu do funkcji dostarczania odbiorcy 
informacji użytecznych w jego życiowych decyzjach. Wydaje się bo
wiem, że właściwe jest widzenie komunikacji jako zjawiska znacz
nie bogatszego w jego funkcjach i treściach, niż przenoszenie użyte
cznych informacji. Wyraził to trafnie Bronisław Malinowski, gdy 
pisał: 

,,I koncepcja mowy jako służącej do tłumaczenia słuchaczowi we
wnętrznych procesów mówcy jest jednostronna i daje nam, nawet 
w odniesieniu do najbardziej rozwiniętych i wyspecjalizowanycn 
użyć mowy, tylko częściowy i z pewnością nie najważniejszy po
gląd. 4 

By zrekapitulować podstawowe stwierdzenia płynące z tego para
grafu możemy powiedzieć, że język w swej prymitywnej funkcji 
i oryginalnej postaci ma zasadniczo pragmatyczny charakter; że jest 
sposobem zachowania, nieodłącznym składnikiem zaangażowanego 
ludzkiego działania. I negatywnie: że rozważanie go jako środka dla 
ucieleśnienia lub wyrazu myśli jest przyjęciem jednostronnego po
glądu o jednej z jego najbardziej oderwanej i wyspecjalizowanej 
funkcji." 4 7 

8. Uwagi końcowe 

Rozważane tu relacje zachodzące między informacją a komuniko
waniem nie pozwoliły na ujawnienie dwu ważnych aspektów, które 
te dwa pojęcia zawierają. Informacja, zwłaszcza w jej obiektywisty-
cznym pojmowaniu, ukazuje się jako właściwość środowiska czło
wieka. Trzecie z jej rozumień podkreśla, że informacja wzrasta, 
w miarę jak człowiek dostosowuje się do środowiska. Lecz dodajmy: 
w miarę jak środowisko to przetwarza i jak je oznacza. Być może 

wiadomości radiowe dzielą się na trzy rodzaje: prawdziwe, prawdopodobne 
i zmyślone. Te pierwsze to sygnały czasu, drugie — prognozy pogody, gdy 
wszelkie pozostałe należą do trzeciej kategorii. 
4 7 B. M a l i n o w s k i : op. cit., s. 316. 



zatem w środowisku zawarte jest pewne quantum treści, które za
warł w nim człowiek w wyniku swej świadomej działalności. W tym 
znaczeniu teza o treściach pochodnych, sztucznych, zawartych 
w środowisku nie mogłaby być całkowicie odrzucona. 

Komunikowanie i jemu podobne terminy zbyt natarczywie kie
rują naszą uwagę ku, powstającej na gruncie porozumiewania się, 
ludzkiej wspólnocie. Te dwa problemy: ludzkiego środowiska i ko
munikacyjnej wspólnoty powinny zostać wyjaśnione. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

...najważniejsza funkcja czystego informowania dokonuje się, ściśle 
mówiąc, poza światem polityki; nie powinna mieć nic wspólnego 
z żadnym działaniem ani decydowaniem. 

Hannah Arendt 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 

Kraków 1986 R. XXVII, nr 4 (110) 

J A M E S D. H A L L O R A N 

SPOŁECZNE IMPLIKACJE INNOWACJI 
W TECHNICE KOMUNIKOWANIA 
O nowych mediach i ich roli w koncepcji komunikowania pisze prof. James 
D. Halloran, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu w Lei
cester oraz przewodniczący AIERI, który publikuje ten artykuł w ZjP z oka
zji 30-lecia Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Tekst został pier
wotnie wygłoszony na 35. Sesji ICA w Honolulu w maju 1985. 

N iniejszy artykuł skupia się na problematyce społecznych impli
kacji (w najszerszym tych słów znaczeniu) wdrażania i stoso

wania rozmaitych technik komunikowania. Ponieważ zaś badania 
b e z p o ś r e d n i o dotyczące tego zagadnienia są dość skąpe, po
dejmiemy tu próbę wykorzystania wniosków pochodzących z badań 
i studiów nad pokrewnymi dziedzinami. Pomoże to w ocenie obecnej 
sytuacji oraz w wytyczeniu pewnych kierunków i możliwości przy
szłych badań. 

Podstawowe założenie przyjętego tu stanowiska brzmi, iż stosowa
nie technik oraz związanych z nimi zmian instytucjonalnych i orga
nizacyjnych jest uwarunkowane szeregiem czynników, m. in. poli
tycznych i ekonomicznych. Czynniki te mogą — ale nie muszą — 
pokrywać się z indywidualnymi czy też społecznymi odczuciami na 
temat p o t r z e b związanych z p r o c e s e m k o m u n i k o w a 
l i i a. Sposób stosowania technik, a także s t o p a ich rozwoju — 
zarówno na płaszczyźnie prywatnej jak i w przedsiębiorstwach, na 
płaszczyźnie indywidualnej jak i społecznej — będą różne w zależ
ności od kraju, rodzaju wprowadzonej innowacji oraz instytucji. 
W niektórych krajach możliwe jest oszacowanie tej stopy. Pomaga 
ono w określeniu możliwości, polityki działania oraz planów na przy
szłość. Łącznie z innymi czynnikami, o których będzie mowa w tym 
artykule, powinny one dostarczyć pewnych wytycznych dla dalszych 
badań. 

Inne, istotne dla przedstawionego tu wywodu założenie brzmi, iż 
innowacje i zmiany nie występują w izolacji; należy je rozpatrywać 
w szerszym kontekście społecznym oraz w świetle aktualnych tren
dów społecznych. Owe konteksty i trendy będą oczywiście różne 



w zależności od rozpatrywanego kraju. Na przykład analiza trendów 
społecznych któregoś z uprzemysłowionych krajów, ze szczególnym 
uwzględnieniem rodziny (to tylko jeden z możliwych przykładów) 
oraz możliwości bliższego powiązania komórki rodziny z siecią prze
kazu wskazują, iż badania dotyczące rozwoju procesu komunikowa
nia muszą w ciągu najbliższego dziesięciolecia zostać odniesione do 
szerokiego kontekstu społecznego oraz do tego. r o d z a j u trendów, 
które zostaną omówione w dalszej części artykułu — z konieczności 
w sposób wstępny, fragmentaryczny i nie w pełni udokumentowany. 

1. Przeanalizujmy najpierw zmiany zachodzące w charakterze 
wykonywanej pracy lub też pewnych jej aspektów. Miejsce pracy 
nie jest już ściśle określone i zamknięte w czasoprzestrzennych ra
mach, jak to bywało w przeszłości. Przemianie tej, a także wzrasta
jącemu wciąż udziałowi pracy wykonywanej w domu, towarzyszyć 
może częściowe zachodzenie na siebie obowiązkowego czasu pracy 
z czasem uznawanym dotąd za wolny, jeśli spędza się go w tym sa
mym miejscu. W rodzinach o takim rytmie nie będzie wyraźnej 
przerwy między pracą wykonywaną w domu a czasem wolnym. 
Oczywiście poszczególne rodziny różnią się między sobą i stąd też 
omawiane tu implikacje będą różne dla różnych klas i grup społecz
nych. Na przykład pewne grupy — zazwyczaj o charakterze elitar
nym — już teraz uznają, iż najwłaściwszym miejscem na zdobywa
nie istotnych informacji związanych z pracą oraz wymianę wiado
mości są obiady urzędowe, coctail parties, przyjęcia domowe, wspól
nie spędzane weekendy, gry sportowe itp. 

2. Po drugie, możemy zadać pytanie, czy uzasadnione jest mówię-, 
nie o początku końca monopolu, posiadanego dotąd przez szkołę, na 
kształcenie — zmiana taka mogłaby prowadzić w efekcie do rozpo
wszechnienia na wielką skalę zjawiska samokształcenia, oraz „pro
cesu kształcenia ustawicznego", za który rodzina (mamy tu na myśli 
p e w n e g r u p y r o d z i n , ) mogłaby wziąć odpowiedzialność. 

3. Można dziś zauważyć oznaki świadczące o stopniowej redukcji 
środków finansowych przeznaczanych na cele społeczne oraz o ma
lejącym zainteresowaniu państwa sektorem społecznym (służba zdro
wia, budownictwo mieszkaniowe, ubezpieczenie społeczne, oświata), 
a także o malejącej popularności koncepcji przyznających wielkie 
znaczenie świadczeniom społecznym i publicznym. Niektórzy bada
cze i działacze społeczni zdawali sobie z tego sprawę już od wielu 
lat w ostatnim półwieczu. Niestety w pewnych krajach podjęte zo
stały intensywne działania polityczne zmierzające do utrwalenia wy
mienionych zjawisk. Tam, gdzie trendy takie są szczególnie wyraźne, 
ludzie mogą być zmuszeni do poszukiwania nowych form i sposobów 
formowania relacji społecznych, w których kładzie się nacisk na 
samoorganizację, działania samorządowe oraz rozwijanie obywatel
skich systemów samopomocy opartych na dobrowolnych stowarzy
szeniach. 

4. Spadek znaczenia tradycyjnego systemu rządów opartego na 
partiach politycznych w wielu krajach oraz rozwój systemu referen
dów dotyczących wybranych zagadnień społecznych i/lub samorząd
nych form finansowania lokalnych społeczności w niektórych regio-



nach, decentralizacja oraz zwiększająca się liczba grup nacisku — 
są innymi, często dziś spotykanymi zjawiskami interesującymi 
z punktu widzenia naszych badań. 

5. W niektórych krajach nastąpiła zmiana orientacji gospodarczej 
z nastawienia produkcyjnego na rzecz promowania dystrybucji 
i marketingu. Zjawisku temu towarzyszy odchodzenie od systemu 
masowej reklamy w kierunku reklamy bardziej wyspecjalizowanej 
oraz rosnące zróżnicowanie towarów odpowiadające potrzebom róż
nych segmentów rynku. 

6. Zauważalna staje się przybierająca wciąż na sile tendencja do 
kwestionowania konwencjonalnej mitologii przeciwstawiania czasu 
pracy okresom „czasu wolnego". W świetle występujących zjawisk 
można stwierdzić, iż redukcja obowiązkowego czasu pracy (wydaje 
się ona konieczna z różnych względów) nie spowodowała jak dotąd, 
przyrostu czasu wolnego wśród tych grup osób, które nie są oficjal
nie zaliczane do pracujących. Przypadek pewnych grup kobiet 
w uprzemysłowionych krajach Zachodu może stanowić ilustrację 
tego zjawiska. Mianowicie mówi się, iż kobiety niepracujące nie ma
ją czasu wolnego od pracy, ponieważ czas wolny od pracy nie może 
istnieć bez samej pracy. Wiara w to, iż zmiana istniejącej sytuacji 
oraz prawdziwa wolność mogą być osiągnięte przez zapewnienie lu
dziom czasu wolnego od pracy (jak powszechnie się sądzi), rozumia
nego jako przeciwieństwo samej pracy, jest poglądem mylnym. Czas 
wolny od pracy umożliwia wprawdzie interesującą działalność, ma
jącą twórcze znaczenie kulturowe oraz społeczne, ale tylko wtedy, 
gdy jest pochodną zasadniczej działalności społecznej, jaką stanowi 
praca — gdy jest rozszerzeniem jej zakresu, jej uzupełnieniem oraz 
£dy jest w istotny sposób z nią powiązany. 

7. W niniejszym artykule zwrócono też uwagę na fakt, iż nastę
puje zmniejszenie wpływu nie tylko protestanckiej etyki pracy, ale 
również jej następczyni, materialistycznej etyki pracy. Etyka pracy 
apelująca do emocji czy nawet etyki niepracowania mogą mieć dużą 
siłę oddziaływania, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są rów
nież bardziej sceptyczni, skłonni do kwestionowania powszechnie 
uznawanych autorytetów, pesymistycznie nastawieni oraz pełni 
zwątpienia, jeśli chodzi o ich przyszłe losy. Jednakże materiały do
tyczące tego zagadnienia nie są jednolite i występują zasadnicze róż
nice stanowisk zarówno w ramach danego społeczeństwa, jak i po
między różnymi społeczeństwami. 

Należy tu również podkreślić, iż powyższe spostrzeżenia odnoszą 
się jedynie do pewnych społecznych trendów, które — jak zaznaczo
no — występują w różnym natężeniu w większości krajów uprzemy
słowionych. Powinny one być rozpatrywane jako przykłady proble
mów, które wymagają holistycznego podejścia badawczego. Ich lista 
nie jest, oczywiście, wyczerpująca. 

Trzeba też zaznaczyć, że jeżeli występują różnice między uprze
mysłowionymi krajami — a występują one na pewno — to tym bar
dziej różnice takie, na znacznie większą skalę, pojawiają się między 
tą grupą krajów a krajami Trzeciego Świata. Chociaż nie można za
kładać, że wszystkie omawiane „wskaźniki trendów", zwłaszcza od-



powiednio opracowane i zaadaptowane, nie mogą się odnosić do 
Trzeciego Świata. 

Jednym z zasadniczych zadań wstępnych we wszelkich badaniach 
porównawczych jest określenie, przeanalizowanie oraz zinterpreto
wanie trendów społecznych w każdym z krajów, i ich zależności 
z rozwojem systemu komunikowania oraz ocena jego implikacji. In
stytucja rodziny stanowić może odpowiedni materiał dla tego typu 
badań. W naszych badaniach jest ona zasadniczym przykładem, cho
ciaż — nie trzeba chyba o tym przypominać — równie dobrze moż
na by posłużyć się innymi materiałami. 

Wszystkie powyższe uwagi służyć mają jako ilustracja problemów, 
które mogą się pojawić w trakcie prowadzonych badań, a także — 
i nade wszystko — podkreśleniu faktu, że innowacje i rozwój syste
mu komunikowania oraz ich implikacje nie mogą być rozpatrywane 
w izolacji, lecz w powiązaniu z innymi procesami i instytucjami 
społecznymi. Systematyczna analiza tych procesów i instytucji po
winna być przeprowadzona dla każdego z rozpatrywanych krajów 
odrębnie. 

W tym szerszym kontekście tendencji i rozwoju społecznego musi
my wymienić przede wszystkim te zagadnienia związane z procesem 
komunikowania, które domagają się szczególnej uwagi. Zagadnienia 
te, grupujące się głównie wokół problematyki warunków życia oraz 
implikacji rozwoju techniki komunikowania, odzwierciedlają kryty
czne podejście do tematu, zmierzające do sformułowania zasad od
powiedniej polityki społecznej. 

J eśli przyjmie się założenie leżące u podstaw przedstawionej po
wyżej koncepcji trendów społecznych, można wyciągnąć nastę

pujące wnioski dotyczące niektórych funkcji nowych technik prze
kazu w odniesieniu do rodziny: 

1. Zapoznawanie z nowymi osiągnięciami wiedzy 

Funkcja ta może być pełniona kosztem wolnego czasu. Chodzi tu 
zwłaszcza o zapoznawanie z operacjami oraz językiem komputerów. 

Na marginesie dodajmy, że ten etap wkraczania mikroelektroniki 
do rodziny w ramach jej wolnego czasu ma mieć, jak się twierdzi, 
postać rozrywki oraz działań twórczych. Ale o jaką rozrywkę i o ja
kie działanie twórcze tu chodzi? Być może owe techniczne inicjaty
wy, te formy oddziaływania na rodzinę przybierają jedynie maskę 
twórczego działania i stanowią coś w rodzaju triku reklamowego, 
który umacnia dominację celów produkcyjnych. 

2. Funkcja edukacyjna 
Różni się ona od funkcji omówionej w punkcie 1. Związana jest 

z rolą, jaką w rodzinie odgrywa szkoła. Funkcja ta może się przy
czynić do wzrostu znaczenia i samodzielności rodziny przekazując 
jej pewne obowiązki, które szkoła niegdyś odebrała rodzicom. Rodzi
ce znów mogą stać się nauczycielami wraz ze wszystkimi konsek
wencjami tego faktu związanymi z procesem socjalizacji. 



3. Funkcja zastępowania 

Dotyczy ona zarówno środków przekazu „dawnych", jak i wystę
pujących obecnie. Chodzi tu o zmiany zachodzące w obrębie modelu 
wykorzystania mediów. Stały się one możliwe dzięki wzrastającej 
elastyczności nowych technik, np. nagrań video. 

4. Funkcja mobilizująca 

Media mogą być używane w celu ułatwienia różnych form inter
akcji społecznych, np. w przypadku gospodyń domowych mieszka
jących na prowincji — przez, powiedzmy, utworzenie sieci informa
cyjnej na szczeblu lokalnym. Może to ułatwić uczestnictwo w spra
wach publicznych i prowadzić do aktywnego zamiast pasywnego 
odbioru nadawanych programów. 

Przede wszystkim należałoby zastanowić się nad następującymi 
kwestiami: 

I. Czy komputeryzacja wkraczająca w czas wolny od pracy oraz 
nowe metody komunikowania przyczyniają się do szukania odpo
czynku w kręgu rodzinnym, do wzrostu roli życia osobistego oraz 
do pogłębienia izolacji i anonimowości, coraz bardziej dających się 
odczuć w wielkomiejskich osiedlach? 

II. Czy ogólna dostępność nowych technik komunikowania pro
wadzić będzie do wzrostu możliwości prawdziwego wyboru, twór
czości, niezależności oraz czynnego uczestnictwa, czy też wzmocni 
ona rolę produkcji dóbr komercyjnych oraz kulturalnych — tworze
nia potrzeb, które mogą być zaspokajane dzięki wzmożonej pro
dukcji? '*&mm&Ś 

Dane dostępne na ten temat w zestawieniu z prognozami, opiera
jącymi się na odpowiednich doświadczeniach z przeszłości, zdają się 
świadczyć o tym, iż nowe techniki mediów będą zapewne wprowa
dzane w taki sposób, by wzmocnić rolę form tradycyjnych. Jednak
że — co wydaje się ważne — szanse i możliwości twórczego ich wy
korzystania są nierówno rozłożone między klasami społecznymi. 

Należy wobec tego zwrócić uwagę na owo zróżnicowanie możli
wości, na różnice występujące między modelami wdrażania oraz sto
sowania technik, a także na konsekwencje tych różnic zarówno 
w różnych grupach i klasach społecznych, jak i w ramach danego 
kraju oraz między krajami znajdującymi się na różnym etapie roz
woju. 

Ponadto, badając owe zróżnicowane możliwości, szanse oraz spo
soby użytkowania, musimy wykroczyć poza ramy podejścia opiera
jącego się jedynie na obliczeniach dotyczących „budżetu" czasowego 
i posłużyć się jakościową oceną sposobów spędzania wolnego czas a 
oraz rozważyć różne implikacje dla zróżnicowanych warstw społecz
nych. 

Musimy wziąć pod uwagę zjawisko nazywane „alienacją czasu". 
Mówiąc w skrócie, chodzi tu o „czas spędzany na oczekiwaniu" przez 
ludzi pozbawionych przywilejów oraz o udogodnienia i ułatwienia 
dostępne osobom uprzywilejowanym, umożliwiające im optymalne 
wykorzystanie czasu. 



Ujmując rzecz w uproszczeniu, ci pierwsi nie tylko tracą czas na 
oczekiwanie i stanie w kolejkach, ale również są bardziej skłonni do 
pasywnego odbioru programów telewizyjnych oraz innych usług in
stytucjonalnych. Osoby uprzywilejowane mają znacznie więcej moż
liwości samodzielnego organizowania własnego życia i odpowiednio 
wykorzystują czas. W ich życiu więcej jest udogodnień, ma ono wię
kszy zasięg i stąd też mogą zaoszczędzić więcej czasu. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż badania wykazują, że członkowie klasy panu
jącej w społeczeństwie są ludźmi nieustannie zajętymi, zwłaszcza 
w czasie wolnym od pracy (zob. wcześniejsze uwagi na ten temat)., 
M e mogą sobie pozwohć na marnowanie czasu, który jest w coraz 
większym stopniu przeznaczany na gromadzenie „społecznego kapi
tału" (dysponowanie jak największą ilością kontaktów społecznych) 
z towarzyszącym mu „kulturalnym kapitałem" oraz na tworzenie 
swego społecznego prestiżu. 

Ludzie uprzywilejowani w społeczeństwie to ci, którym większość 
wolnego od pracy czasu oraz różne formy wypoczynku upływają 
w szerokim gronie towarzyskim i którzy w minimalnym stopniu są 
konsumentami programów dostarczanych przez masowe media. Jed
nym z najważniejszych pytań, jakie się tu nasuwają jest, czy zasto
sowanie nowej techniki mediów w domach nie oddziała — przez re
dukcję uczestnictwa w relacjach społecznych oraz spotkaniach oso
bistych — w pierwszym rzędzie na tych, którzy obecnie znajdują 
się pod największym wpływem radia i telewizji. 

I znów widzimy szczególne znaczenie relacji między czasem pracy 
a czasem wolnym. W pewnych przypadkach będzie to wyraźne po
krywanie się obu tych czasów, natomiast w innych zaznaczy się mię
dzy nimi przepaść nie do pokonania. 

Wprowadzenie wysoce zindywidualizowanych, a nawet indywi
dualistycznych gier elektronicznych do domów może mieć również 
ważne implikacje. Gry te mogą przyczynić się nawet do dezintegra
cji rodziny. Spowodują one zapewne częstszą obecność wszystkich 
członków rodziny w domu w tym samym czasie; „wspólnota" tak 
rozumiana nie jest jednak tym samym, co prawdziwy kontakt. Trze
ba też zaznaczyć, że kobietom będzie zapewne dużo trudniej przy
zwyczaić się do nowych technik, a może nawet, nie będą mieć tych 
samych szans, co mężczyźni. 

J ak już wspomniano wcześniej, badania dotyczące bezpośrednio na
szego zasadniczego tematu nie zaprowadzą nas daleko. Jednakże 

trzeba je wziąć pod uwagę i omówić uznane fakty chociażby po to, 
by uniknąć błędów popełnionych w przeszłości. Zacznijmy więc od 
prób dokonania pewnej kategoryzacji, traktując przyjęte kategorie 
bardzo szeroko, nie podejmując jednak żadnej próby wyczerpania 
tematu, ograniczając się wyłącznie do uwag wstępnych. 

Tak więc — choć nie jest to sprawa najważniejsza — zostały 
przeprowadzone pewne badania o charakterze psychologicznym 
i eksperymentalnym, głównie w USA, dotyczące interakcji czło
wiek — maszyna. Na zupełnie innym szczeblu, szczególnie w Ame
ryce Łacińskiej, podejmowane są na coraz szerszą skalę próby ba-



dań nad możliwością wykorzystania nowej techniki dla celów służby 
zdrowia, społecznych, oświatowych, regionalnych i demokratycznych. 
Z drugiej strony, w wielu krajach utrzymuje się tendencja do po
legania głównie na statystyce. Prowadzone są badania o charakte
rze statystycznym i opisowym, w których próbuje się przedstawić 
liczbowo oraz sklasyfikować zjawiska zasięgu oraz użytkownictwa/ 
/subskrypcji poszczególnych form przekazu (np. teletekstu). Bliski 
związek z tego rodzaju pracą mają próby spojrzenia w przyszłość 
oraz przewidywania dotyczące możliwych wymogów stawianych wo
bec innowacji, a także sposobów ich wykorzystania. Mówi się tu 
o świecie, na który składają się „elementy", „konsumenci", „nabyw
cy", „akceptujący", „nie przyjmujący" itp. Terminy takie jak „ludz
kie istoty", „ludzie", „rodziny", „domy rodzinne" są w niebezpie
czeństwie — mogą stać się określeniami mającymi jedynie history
czne znaczenie. 

Badania nad oddziaływaniami społecznymi nie są całkowicie po
mijane, ale to, co z nich pozostaje, jest na ogół pojmowane bardzo 
wąsko i nierealistycznie ogranicza się do pojedynczego medium lub 
innowacji jednego tylko typu. Badania nad społeczeństwem infor
macyjnym jak te prowadzone we Francji, charakteryzują się podej
ściem holistycznym, mimo iż brakuje im precyzji socjologicznej. 
Czeka je jeszcze długa droga, zanim staną się pomocne w poszuki
waniach odpowiedzi na postawione przez nas pytania. 

Niektóre badania dotyczące międzynarodowych implikacji roz
woju technicznego wydają się bardziej odważne w zamierzeniu, czę
sto jednak są ograniczone rozmiarami oraz złożonością badanego te
matu. Prowadzi to do zarzutu, iż badania te mają charakter speku
lacji, oraz że upodobniają się do pewnych form publicystyki. Nie 
powinno to nas dziwić, gdyż tak ogólny przedmiot badań zawsze na
rzuca poszukiwania oparte w dużej mierze na spekulacji oraz prog
nozowaniu, w którym znajduje się miejsce zarówno dla wizji zagła
dy i zniszczenia, jak i utopii oraz uniwersalności. 

Pozostawiając spekulacje na boku trzeba przyznać, iż zestawienie 
ze sobą szeregu prób ujęcia interesującego nas tematu wywołuje 
przygnębiające odczucie deja vu. Mówiąc ogólnie, większa część wy
mienionych właśnie badań (oprócz prac o istotnym znaczeniu spo
łecznym, które stanowią tu godny uwagi wyjątek) często odznacza 
się podobnym stopniem braku adekwatności, charakterystycznym 
dla głównego nurtu badań nad środkami masowego komunikowania 
w ostatnich trzydziestu latach. Jest rzeczą niezwykle ważną, by 
wyraźnie wskazać te przykłady braku adekwatności (i tam, gdzie 
to możliwe, również czynniki, które je wywołują i utrwalają), po
nieważ muszą one zostać określone i przezwyciężone, nim będzie 
można opracować program prawdziwie krytycznych badań. 

Najbardziej niepokojące są nieadekwatne, zawężone pojęcia odno
szone do istoty społeczeństwa oraz procesu komunikowania. Za cenę 
uproszczeń dokonuje się konceptualizacji (jeżeli można w tym miej
scu posłużyć się takim terminem) jednostek, społeczeństwa i procesu 
komunikowania w kategoriach środków i techniki przekazu. Insty
tucje związane z mediami rzadko są przedstawiane w odniesieniu do 



innych instytucji czy trendów i rozwoju społecznego, w szerszym 
kontekście społecznym. Ponadto proces komunikowania często po
zbawia się jego złożoności, redukuje do prostego związku przyczy
nowo-skutkowego. Towarzyszyć mają temu jedynie badania nad pro
cesem imitacji oraz tradycyjne badania nad zmianami postaw spo
łecznych. 

Ponieważ większość badań sterowana jest wymogami praktyczny
mi i komercjalnymi o stosunkowo wąskim horyzoncie, mają one za
zwyczaj charakter studiów podejmowanych ad hoc, fragmentarycz
nych i częściowych. Mają one służyć natychmiastowemu zaspokaja
niu „potrzeb". Dlatego też badania te nie mogą przyczynić się do 
zbudowania jednolitej wiedzy, co stanowi warunek sine qua non 
wszelkiej procedury naukowej. Badania te nie będą również pomo
cne przy rozpatrywaniu jakościowych aspektów życia. Znów poja
wia się tendencja do redukowania życia i jego problemów oraz moż
liwości do tego, co daje się policzyć i zmierzyć. Dalszą implikacją 
tego zasadniczo ateoretycznego, zorientowanego praktycznie stano
wiska jest bezkrytyczne utożsamienie innowacji technicznych z po
stępem społecznym, wzmocnione jeszcze powszechnym ignorowa
niem wyników badań nad pokrewnymi dziedzinami. Istnieje nie 
skrywana, optymistyczna wiara, która zdaje się nie wymagać żad
nego uzasadnienia, w to, iż obecnie osiągalne są już techniczne roz
wiązania problemów społecznych. Warto jednak zauważyć, iż ani 
owe problemy, ani też ich rozwiązania nie są bardziej szczegółowo 
określane. 

O wszystkich tych sprawach była już wielokrotnie mowa w mi
nionych latach. Zasadniczym usprawiedliwieniem ponownego ich 
przytaczania w tym miejscu jest oczywisty wniosek narzucający się 
w trakcie badań nad procesem komunikowania: powtórzenie ich jest 
tu konieczne. Wyciągnąwszy (mamy nadzieję) właściwe wnioski z mi
nionych badań, musimy teraz posunąć się nieco dalej i przedstawić 
pewne wytyczne dotyczące przyszłych badań. 

Mówiąc ogólnie, przy formułowaniu owych wytycznych musimy 
wziąć pod uwagę następujące sprawy: 

1. Zajmujemy się tu procesem komunikowania jako całością i dla
tego też należy bacznie rozważyć czynniki ekonomiczne mające 
wpływ na rozwój, wdrażanie, przystosowywanie, wytwarzanie oraz 
sposób wykorzystania innowacji. 

2. Koniecznie trzeba sobie zdać sprawę z tego, iż implikacje inno
wacji mogą być badane jedynie w odpowiednich kontekstach histo
rycznych, ekonomicznych i socjologicznych, oraz że specjalna uwaga 
musi być poświęcona innym instytucjom, procesom i trendom. 

3. Biorąc pod uwagę implikacje punktu 1 i 2, w szczególności 
w odniesieniu do właściwych kontekstów wprowadzania, przystoso
wywania i użytkowania, musimy poddać dokładnym badaniom po
tencjał nowych technik komunikowania w aspekcie społecznie po
żytecznych celów. Narzuca to wymóg myślenia w kategoriach po
trzeb społecznych oraz potrzeb komunikowania i gotowość ich wy
raźnego określenia. Oznacza to równocześnie porzucenie założenia, że 



potrzeby te (zazwyczaj błędnie interpretowane) będą zaspokojone 
przez samorzutne operacje sił wolnorynkowych. 

4. Wynika z tego również, że należy rozpatrzyć wzajemne powią
zania między polityką komunikowania a polityką badań. Mądra po
lityka komunikowania zależy od informacji, której dostarczyć mogą 
jedynie badania naukowe. Jednak mimo iż informacja dostarczona 
przez badania naukowe może okazać się czymś niezwykle ważnym, 
nie będzie ona warunkiem wystarczającym mądrej polityki — musi 
jeszcze zostać wcielona w praktykę. Istotne jest również dokonanie 
rozróżnienia między badaniami nad polityką (usługami, administra
cją) a badaniami zorientowanymi politycznie. Ten drugi typ badań 
skupia się na kwestiach natury politycznej zazwyczaj bez zamiaru 
ulepszania istniejącego systemu — próbuje on jedynie powiązać po
litykę z potrzebami. 

Jak wykażemy w dalszej części artykułu, wszystkie te rozważania 
odnoszą się zarówno do płaszczyzny narodowej, jak i międzynarodo
wej. W rzeczywistości rozróżnienie to jest w pewnym sensie fałszy
we, gdyż obie te płaszczyzny są ze sobą ściśle powiązane. Niemniej 
kraje Trzeciego Świata wymagają szczególnej uwagi w odniesieniu 
do takich zagadnień jak zależność, suwerenność oraz tożsamość kul 
turowa. 

Specjalna uwaga musi być również poświęcona kwestiom metodo
logicznym. Problem ten był poruszany w wielu miejscach niniejsze
go tekstu, nie możemy jednak zająć się nim tu bardziej szczegółowo. 
Kwestiom metodologicznym powinno się. w zasadzie, poświęcić oso
bny artykuł. W tym miejscu stwierdzimy jedynie, iż pojęcia, tech
niki oraz kryteria oceny, pojawiające się w tradycyjnych badaniach 
dotyczących nauk społecznych w powiązaniu z zagadnieniami maso
wego komunikowania, nie mogą w dalszym ciągu wpływać na cha
rakter przedstawianych problemów ani też na wyniki badań. Musi
my wypracować krytyczną, eklektyczną metodologię, odpowiadającą 
złożoności naszych badań. 

W badaniach nad komunikowaniem masowym, podobnie jak w in
nych dziedzinach studiów, obserwuje się próby podejmowane 

przez badaczy z różnych dyscyplin, reprezentujących różne wartości 
i odnoszących się do rozmaitych warunków zewnętrznych — mają
ce na celu zrekonstruowanie rzeczywistości przez studia, przy zasto
sowaniu różnorodnych metod. Niektóre z owych prób okazują się 
bardziej systematyczne i oparte na bardziej wiarygodnych podsta
wach niż inne. Jeżeli uwzględnimy cechy charakterystyczne rozwa
żanej dyscypliny oraz rozmaite postawy ideologiczne i metodologicz
ne poszczególnych badaczy, to nie będzie żadnym zaskoczeniem, iż 
obraz powstały w wyniku wszystkich podejmowanych dotychczas 
studiów jest daleki od przejrzystości. Choć zdajemy sobie sprawę 
z wszystkich trudności, jakie mogą wynikać z tego rodzaju pluraliz
mu, to jednak dążenie do poszerzenia zakresu komplementarnych 
stanowisk badawczych jest jedyną obiecującą metodą rozpatrywania 
złożonych problemów komunikacji społecznej i działalności maso
wych mediów. Jeżeli w dziedzinie nauk ścisłych okazało się dotąd 
niemożliwe znalezienie jednej jedynej teorii, która by wyjaśniała 



„wszystko", to z pewnością prawdopodobieństwo znalezienia takiej 
uniwersalnej teorii w dziedzinie nauk społecznych jest jeszcze mniej
sze. Żadna ideologia lub metodologia sama w sobie nie może obej
mować całej różnorodności zjawisk. Ci , którzy twierdzą, że ich 
szczególne podejście ideologiczno-metodologiczne stanowi klucz 
otwierający wszystkie drzwi i narzędzie stosowane do wszelkich za
dań, z pewnością nie zdają sobie sprawy ze złożonego charakteru 
zagadnień społecznych, instytucji i procesów zachodzących w społe
czeństwie, jak również z ograniczeń wszelkich nauk społecznych. 

W niniejszej pracy skłonni jesteśmy popierać takie stanowisko 
naukowe, które opiera się na zasadzie, że im bardziej złożony jest 
przedmiot badań, tym więcej aspektów należy wziąć pod uwagę 
i tym więcej stanowisk badawczych będzie niezbędnych, aby umoż
liwić sformułowanie tylu problemów badawczych, ile wymaga tak 
złożona sytuacja. W dziedzinie badań nad komunikowaniem masowym 
nie ma potrzeby usprawiedliwiać się z powodu zastosowania „diag
nozy wielowymiarowej". Powinniśmy raczej popierać podejście eklek
tyczne, niż usprawiedliwiać się z konieczności jego zastosowania. 

Wielowymiarowe, komplementarne podejście uwzględniające róż
norodne perspektywy badawcze jest niezbędne w rozpatrywanej 
dziedzinie: przede wszystkim dlatego, że jest to jedyne stanowisko 
naukowe, mogące właściwie odzwierciedlić złożony charakter proce
sów i wieloznaczny obraz podmiotów, które zamierzamy zrozumieć 
i wyjaśnić. Niezależnie od monopolistycznych uproszczeń, zbyt opty
mistycznych oszacowań i twierdzeń opartych na emocjonalnych ra
czej niż racjonalnych podstawach, żadne podejście naukowe nie mo
że dostarczyć nic ponad cząstkowy obraz rzeczywistości, możliwy 
do uchwycenia z danej perspektywy badawczej i ograniczeń narzu
conych przez zastosowany aparat pojęciowy. Każde podejście meto
dologiczne z natury rzeczy pozostawia następnym badaniom nie roz
strzygnięte pytania. Rozmaite zjawiska, sytuacje i społeczeństwa 
można zrozumieć lepiej przy zastosowaniu różnorodnych perspek
tyw badawczych. Co więcej, ta sama ogólna zasada naukowa może 
się odnosić do tych samych zjawisk lub tych samych społeczeństw 
w różnych okresach lub w odniesieniu do różnych stadiów rozwoju. 

P rzejdźmy teraz do nieco bardziej szczegółowej analizy różnych 
możliwych programów badawczych. Decyzje w odniesieniu do 

polityki i praktyki informacyjnej i komunikacyjnej podejmowane 
są w sposób ciągły. W wielu rozwiniętych krajach zachodnich wo
limy nie myśleć w kategoriach polityki komunikacyjnej — ponieważ 
za bardzo przypomina to planowanie centralne i tym podobne dzia
łania. Niemniej decyzje co do polityki informacyjnej podejmowane 
są przez podmioty w różnych sferach życia społecznego i polityka 
ogólna istnieje, choć jest ona fragmentaryczna i potencjalna — ra
czej — niż jawna i świadomie formułowana. 

Kiedy rozpatrujemy proces podejmowania decyzji w odniesieniu 
do informacji i komunikacji, możemy stwierdzić, że ogromną wię
kszość decyzji dotyczących komunikacji można sklasyfikować 
w trzech grupach tematycznych określonych przez następujące mo-



tywy: zysk przedsiębiorstw prywatnych, przydatność polityczna oraz 
dążenie do utrzymania istniejących struktur. Niekiedy wszystkie te 
trzy motywy pokrywają się całkowicie lub częściowo w rozmaitych 
przekrojach. 

Sugerowałbym jednak, że w sytuacji idealnej powinno mieć naj
większy ciężar gatunkowy czwarte kryterium, a kryterium to byłoby 
powiązane z podstawowymi potrzebami informacyjnymi i komunika
cyjnymi indywidualnych osób i/lub społeczeństw. Nie można dopu
ścić do tego, by technika determinowała potrzeby. Wymagania in
formacyjne i komunikacyjne powinny być precyzyjnie rozpoznane 
i ocenione z punktu widzenia danego systemu wartości, a następnie 
wynalazki techniczne, polityka komunikacyjna, jak również decyzje 
polityczne i ekonomiczne powinny być kształtowane tak, by mogły 
sprostać istniejącym potrzebom. Jednym z podstawowych zadań sto
jących przed badaniami naukowymi w tej dziedzinie jest rozpozna
nie potrzeb, a następnie dostarczenie informacji niezbędnych do 
rozsądnego określenia polityki. Nie jest to sprawa prosta, ale suge
rowane podejście do problemów informacji i komunikacji jest zde
cydowanie lepsze niż postawa opierająca się na społecznie szkodli
wej mieszaninie determinizmu technicznego i rynkowego. Z pewno
ścią podejście to zasługuje na dogłębne zbadanie, ponieważ jest do
statecznie wiele dowodów na to, że potrzeby komunikacyjne nigdy 
nie zostaną spełnione wyłącznie poprzez nieskrępowane niczym dzia
łanie sił rynkowych. Pojęcie „służby publicznej" jest równie ważne 
w dziedzinie komunikacji, jak we wszelkich innych formach ludz
kiego działania. 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt „eksplozji informacyjnej", to na
rzuca się pytanie: informacja stanowi odpowiedź na wiele proble
mów społecznych, ale jakie to są problemy? Spróbujmy rozwiązać 
to zagadnienie precyzując problemy badawcze, które mogą być roz
ważane w badaniach naukowych. 

Kto potrzebuje informacji? Jakiego rodzaju informacji poszcze
gólne grupy ludności wymagają? Dlaczego potrzebują one takiej 
właśnie informacji? Kto decyduje o tym. co jest potrzebne poszcze
gólnym podmiotom? Kto dokonuje wyboru i prezentacji przedsta
wianych treści informacyjnych? Jakie są cele i intencje tych, którzy 
dostarczają informacji? Jak się użytkuje dostarczone informacje? 
Jakie konsekwencje wynikają z danego sposobu użytkowania infor
macji dla indywidualnych osób, grup społecznych, instytucji i spo
łeczeństw? Czy jest możliwa sytuacja, że treści funkcjonalne dla da
nej grupy okazują się dysfunkcjonalne dla innych grup i społe
czeństwa jako całości? Jakie kryteria są stosowane przy określaniu, 
co jest informacją funkcjonalną, a co dysfunkcjonalną? Oto kilka 
spośród wielu pytań, które się narzucają w trakcie rozpatrywania 
zależności między informacją a komunikowaniem. Są to pytania, 
które powinny być brane pod uwagę przez wszystkich, którzy pra
cują w szeroko pojmowanej dziedzinie masowego komunikowania, 
oraz przez naukowców badających masowe media — wraz z odpo
wiednimi instytucjami rozpatrywanymi w społecznym kontekście — 
i badaczy studiujących komunikowanie jako proces społeczny. 



K ilka lat temu, antycypując zjawisko określone później jako „re
wolucja komunikacyjna", zgodnie z moją ogólną polityką ba

dawczą, podjąłem próbę opracowania programu mającego sprostać 
zachodzącym przemianom. Przyjąłem dość oczywiste założenie, że 
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ciągu najbliższego dziesię
ciolecia rozwój techniczny, organizacyjny i instytucjonalny mediów 
będzie powszechny i dotyczyć będzie również całego przemysłu ko
munikacyjnego w ogóle. Rozwój ten obejmować będzie takie zjawi
ska jak elektroniczny proces publikacji, gry video, komputery domo
we, teleteksty. rozpowszechnianie danych poprzez domowe monito
ry, kasetowy sprzęt video, odtwarzacze video z płyt, systemy telewi
zji kablowej i satelitarnej. Ponadto w niektórych krajach, na przy
kład w Wielkiej Brytanii, nastąpi okres przemian organizacyjnych 
i instytucjonalnych; pojawi się konieczność dotarcia do nowych re
gionów, rozwoju nowych kanałów tv oraz programów nadawanych 
w godzinach porannych (..breakfast tv"). Nastąpi również wzrost 
liczby odbiorników zdalnie sterowanych i rozpowszechni się posia
danie ki lku odbiorników w jednym gospodarstwie domowym. 

Zastosowanie nowej techniki podlegać będzie wpływowi całego 
szeregu czynników, w tym również uwarunkowaniom politycznym 
i gospodarczym, co może się wiązać, lub nie, z uwzględnieniem 
istniejących potrzeb. Tempo rozwoju mediów w użytkowaniu do
mowym, przemysłowym, indywidualnym i społecznym będzie bar
dzo różne w poszczególnych krajach, w odniesieniu do poszczegól
nych innowacji i w przekroju różnych instytucji. 

Implikacje społeczne rozwoju technicznego będą również rozbież
ne i zależeć będą między innymi od stadium rozwoju gospodarczego, 
struktur i układów instytucjonalnych, istniejących wzorców kulturo
wych, dominujących trendów społecznych, zasobów finansowych, de
cyzji politycznych itp. Ocena wpływu tego szerokiego kontekstu spo
łecznego ma podstawowe znaczenie. 

Główna zasada podejścia badawczego, odzwierciedlająca zjawiska 
i kierunki wspomniane powyżej, polega na tym, że media, nowe 
techniki komunikowania, innowacje i proces komunikowania w ogó
le — po uwzględnieniu implikacji społecznych — można właściwie 
rozpatrywać jedynie w odpowiednio szerokim kontekście. 

Program badawczy, w swej początkowej formie, miał następujące 
zasadnicze cele: 

1. Zbadanie procesu wprowadzania, zastosowania i rozwoju no
wych technik elektronicznych i komunikacyjnych, czynników (np. f i 
nansowych, organizacyjnych oraz kontroli nad mediami), które ma
ją wpływ na powyższe procesy oraz odpowiednich zmian instytu
cjonalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

2. Studiowanie zachowań komunikacyjnych w ogóle oraz rozpo
znanie i ocenienie szerszych implikacji społecznych * przemian tech
nologicznych i instytucjonalnych na kilku poziomach (np. w prze
kroju postaw i zachowań społecznych) oraz w odniesieniu do innych 

* Pojęcie „społeczny" w powyższym rozumieniu uwzględnia elementy ekono
miczne, polityczne, kulturowe i religijne. 



działań społecznych i sposobów wykorzystania czasu wolnego, jak 
również instytucji takich jak rodzina i system kształcenia. 

Problemy i kierunki badawcze podane poniżej odnoszą się głównie 
do części drugiej, tj. do implikacji społecznych. Można je uznać za 
wyraźne wskazówki co do możliwości badawczych motywowanych 
względami społecznymi. Ich układ nie odzwierciedla żadnego okre
ślonego systemu priorytetów. 

1. Czy charakter i skala „nowej kampanii komunikacyjnej" będzie 
wzmacniać tendencje w kierunku centralizacji źródeł informacji i ich 
koncentracji w wielkich aglomeracjach miejskich? 

2. Czy, ogólnie biorąc, ludność będzie lepiej informowana? 
3. Jakie potencjalne zmiany nastąpią w zachowaniach wykazywa

nych przez poszczególne grupy ludności w odniesieniu do poszuki
wania informacji? 

4. Czy pojawią się nowe grupy odbiorców informacji i treści roz
rywkowych ? 

5. Czy ujawnią się nowe potrzeby edukacyjne, a jeśli tak, to w ja
ki sposób zostaną zaspokojone? 

6. Czy zachodzące zmiany doprowadzą do zwiększenia stopnia pry
watyzacji, większej koncentracji działań ogniskujących się w gospo
darstwach domowych i w rodzinie? 

7. Czy zmiany te mogą doprowadzić do ograniczenia relacji mię
dzyludzkich na korzyść oddziaływań pomiędzy człowiekiem a sprzę
tem technicznym? 

8. Jaki będzie wpływ tych innowacji na stosunki między media
mi a innymi instytucjami (jak np. szkoła i Kościół), jak również ro
la systemów pomocniczych i ich funkcji komplementarnych w od
niesieniu do systemu kształcenia, usług społecznych i działań socjal
nych? 

9. Jak będą użytkowane nowe technologie w stosunku do rozwoju 
rolnictwa, usług medycznych i służby zdrowia oraz programów pla
nowania rodziny? 

10. Czy nastąpi poszerzenie, czy też ograniczenie przepaści między 
grupami społecznymi zasobnymi w informacje a grupami ubogimi 
w tym zakresie, jak również podziałów między warstwami społecz
nymi dysponującymi znacznym wymiarem czasu wolnego a grupami 
0 bardzo ograniczonym czasie wolnym? Czy praktyczna wiedza grup 
dysponujących odpowiednim sprzętem (informacje: dokąd się udać 
1 jak postępować) ulegnie dalszemu rozszerzeniu? Czy będziemy 
świadkami dalszego umocnienia się elit informacji i władzy? Nb. 
wiele spośród powyższych pytań można postawić zarówno w grani
cach jednego kraju, jak też w perspektywie międzynarodowej. 

11. Problem zależności informacyjnej. Czy nowe technologie będą 
wprowadzone w skali międzynarodowej w taki sposób, że kraje 
Trzeciego Świata znajdą się w sytuacji wzrastającego uzależnienia 
od potęg światowych? 

12. Czy innowacje i działania mediów w ogóle będą stanowić prze
szkodę, czy też czynnik wzmagający rozwój świadomości narodowej, 
kultury i języka narodowego? 



13. Istotne zagadnienie powiązania między wielością a różnorod
nością w dostarczaniu i użytkowaniu informacji. Czy większa ilość 
oznaczać będzie po prostu więcej tych samych treści, czy też wystąpi 
większa różnorodność implikująca większe rzeczywiste możliwości 
wyboru? 

14. Czy występujące przemiany doprowadzą do ułatwionego do
stępu, większego uczestnictwa, zaangażowania, demokratyzacji itp. 
(uwzględniając również demokratyzację systemów zarządzania i dzia
łań edytorskich)? 

15. Czy wprowadzone innowacje doprowadzą do przemian w świa
domości lokalnej lub regionalnej, zarówno na poziomie postaw spo
łecznych jak i zachowań? 

16. Jakie będą formy wzajemnego oddziaływania między nowymi 
technikami z tradycyjnymi kanałami komunikacji i jakie stąd wyni
kną skutki dla tradycyjnych przywódców kształtujących opinię spo
łeczną, jak również dla „strażników" cenzurujących dostęp poszcze
gólnych grup społecznych do informacji? 

17. Czy interesy mniejszości społecznych i grup czasowo zgłasza
jących potrzeby informacyjne będą uwzględnione w rezultacie roz
szerzonego odbioru kanałów informacji? 

18. Czy ułatwi to rozwój postaw konsumpcyjnych? 

Z punktu widzenia nauk społecznych istnieje pewne niebezpie
czeństwo związane z formułowaniem list pytań, problemów i za

grożeń, nawet jeśli wszystkie one są w pewien sposób powiązane 
z głównym problemem badawczym. Jeśli przyjmiemy taką listę pro
blemów jako podejście badawcze, trudno uniknąć rozbicia zagadnie
nia, jak również pokrywania się poszczególnych odpowiedzi. A za
tem brak koordynacji, wspólnego punktu i centralnego zagadnienia 
badawczego. Podejmuje się więc wstępne próby przezwyciężenia 
trudności wynikających z podobnej sytuacji. Próby takie nie mogą 
być wszechobejmujące, ale przyświeca im nadzieja, że doprowadzą 
do zidentyfikowania „konceptualnych punktów centralnych", które 
po pewnym czasie dopomogą w stworzeniu planu badawczego bar
dziej poddającego się metodom naukowym i prowadzącego raczej do 
ustalenia pewnego zakresu wiedzy, niż długiej listy nie rozwiązanych 
zagadnień i pytań. Chociaż w pewnym sensie podejście takie nie 
jest dostatecznie ogólne z punktu widzenia ogromu zadań, które 
przed nami stoją, to w innym rozumieniu jest ono zbyt ogólne (i zbyt 
kosztowne), aby można je było poddać badaniom w ramach jednego 
programu studiów. Bez wątpienia konieczne jest ustalenie prioryte
tów i dokonanie wyboru. 

Trzeba tu podkreślić zasadniczo spekulatywny i nowatorski cha
rakter rozważań, które nastąpią poniżej, a ponadto czytelnik winien 
zwrócić uwagę, że przykłady podane w każdej kategorii są tylko 
przykładami i z pewnością nie wyczerpują wszystkich możliwych 
zagadnień w poszczególnych dziedzinach. Zaleca się czytelnikowi, ja
ko pożyteczne dodatkowe ćwiczenie, przeanalizowanie wszystkich 
wyżej przytoczonych grup problemów i zlokalizowanie ich w siedmiu 
podanych kategoriach. Równocześnie trzeba podkreślić, że kategorie 



te nie wykluczają się wzajemnie i że podlegać mogą dalszemu udo
skonaleniu i uszczegółowieniu. 

1. Uzależnienie 

Wewnętrzne i międzynarodowe, w ramach jednego kraju i pomię
dzy państwami, na zasadzie relacji między tymi grupami spo
łecznymi (krajami), które posiadają odpowiednie bogactwa i zasoby, 
a tymi, które ich nie posiadają. 

2. Przedziały 

Ściśle związane z problemem uzależnienia, z punktu widzenia 
istniejących przepaści społecznych i międzynarodowych; należy 
wziąć pod uwagę nie tylko stan posiadania, ale także istniejące 
możliwości i szanse, kwalifikacje i kompetencje w dyspozycji po
szczególnych grup — w odniesieniu do procesu komunikacji — od
zwierciedlające społeczne tradycje i doświadczenia. 

3. Różnice w zastosowaniu 

Różne modele zastosowania mediów lub nowych technik, odzwier
ciedlające między innymi niektóre z czynników wyżej wymienio
nych. 

4. Różnorodność 

Chodzi tu o dostarczanie większej rozmaitości, większej ilości możli
wych kierunków wyboru. Zaspokojenie potrzeb mniejszości społecz
nych i narodowych oraz innych grup; służenie społecznościom lo
kalnym i regionalnym. Uwzględnienie interesów różnych grup 
i warstw społecznych. 

5. Efekt zastąpienia 

Wpływ wywierany przez nowe zjawiska na zastany stary porządek, 
zarówno z punktu widzenia mediów jak i instytucji pozamedialnych, 
uwzględniając również organa polityczne i gospodarcze. Zagadnienie 
to można rozszerzyć, tak by uwzględnić zmiany zachowań społecz
nych (w czasie i w przestrzeni) oraz powiązane z nimi przemiany 
instytucjonalne. 

6. Demokratyzacja 

Studia nad nową technologią i mediami oraz systemami komunika
cyjnymi w ogóle, z punktu widzenia dostępu, uczestnictwa, zaanga
żowania — na wszystkich poziomach — uwzględniając również pro
blemy własności, kontroli, zarządzania i użytkowania. 



7. Rozwój 

Zagadnienie to można pojmować szeroko, tak by obejmowało: 
(a) pozytywne, konstruktywne i społecznie zorientowane użycie me
diów w odniesieniu do celów rozwoju. Cele te mogą obejmować dzia
łania na rzecz społeczności lokalnych, akcje edukacyjne, propagandę 
ochrony zdrowia, oraz szeroko pojmowane zadania społeczne: po
pieranie harmonijnej współpracy międzykulturowej i uwypuklanie 
świadomości narodowej. Chodzi również o „odwrotną stronę meda
lu", a więc obecne oddziaływanie istniejących wzorów zastosowa
nia mediów w powyższym kontekście; (b) rozwój osobowości jedno
stek. Rola nowych technologii w rozwijaniu form wyrazu i twórczo
ści oraz w procesie socjalizacji (więzi rodzinne, szkoła, miejsce pra
cy itp.) Ten podpunkt może być uważany za kategorię zupełnie oq> 
rębną. 

Jak wspomniano, obecnie pojawiające się oznaki, tak jak je po
strzegamy, wraz z prognozami opartymi na odpowiednich doświad
czeniach z przeszłości sugerują, że w wielu społeczeństwach rozwój 
komunikacyjny będzie podlegał kryterium komercyjnemu. Nowe 
techniki mediów będą z dużym prawdopodobieństwem wprowadzane 
raczej w taki sposób, by wzmocnić tradycyjne wzory, niż po to, by 
„tworzyć przyszłość". 

M usimy również podkreślić niezwykle ważne zagadnienie, wspo
mniane już wyżej, sprowadzające się do tego, że obecne możli

wości i potencjał społecznie korzystnego i twórczego zużytkowania 
mediów są bardzo nierównomiernie rozłożone pomiędzy poszczegól
ne grupy i klasy społeczne, jak również w perspektywie międzyna
rodowej. Co więcej, w wielu regionach świata siły, które zmierzały 
do przeciwdziałania podobnym nierównościom, podlegają szybkiej 
erozji. Jest wiele oznak wskazujących, że przepaść między ubogimi 
a bogatymi stale się rozszerza, wbrew nadziejom na zniwelowanie 
istniejących różnic. Jeżeli pragniemy wyjść poza działania wzma
cniające status quo, to konieczna będzie interwencja na wielu roz
maitych płaszczyznach. Nowy międzynarodowy ład informacyjny 
i komunikacyjny nie może być rozpatrywany odrębnie od nowego 
międzynarodowego ładu gospodarczego. 

Jest rzeczą zasadniczą, by ambitne twierdzenia tych, którzy po
pierają szybkie wprowadzenie nowych technologii komunikacyjnych, 
były rozpatrywane w świetle powyższych uwag i aby były poddane 
rzeczywistej i ostrej próbie. Ponadto twierdzenia te mogłyby stano
wić podstawę hipotez badawczych. Inne hipotezy mogłyby być opar
te na uznanych kryteriach rozwoju. 

Dotychczas wiele argumentów w dyskusji opierało się na założe
niu, że innowacje będą wprowadzane w ramach istniejących uwarun
kowań społeczno-polityczno-gospodarczych. Na innym poziomie roz
ważań — biorąc pod uwagę rzeczywisty potencjał nowych techno
logii — można twierdzić, że odpowiednio wprowadzona, zastosowana 
i prowadzona (jakkolwiek byśmy rozumieli słowo „odpowiedni") re
wolucja w dziedzinie mikroelektroniki stanowić może jedyny śro-



dek, jakim dysponujemy, by umożliwić przełamanie istniejących 
warunków zależności (wewnętrznych i międzynarodowych) — sku
teczny również w walce o przezwyciężenie zjawiska określanego ja
ko alienacja, wywołanego przez model społeczeństwa konsumpcyj
nego. Może się ona (tj. rewolucja mikroelektroniczna) okazać naszą 
ostatnią szansą na aktywne wsparcie twórczych form wyrazu i wy
zwolenia. 

Sugeruje się, że innowacje techniczne i rozwój technologii komu
nikowania (choć nie same z siebie) mogą ułatwić tego rodzaju postęp 
przez udostępnienie ludziom informacji, która umożliwi im wspólne 
działanie z pełną wiedzą o implikacjach związanych z takim działa
niem. Mogą one również umożliwić szerszy dostęp, większy stopień 
uczestnictwa i zaangażowania oraz większy zakres demokratyzacji. 

Niestety i w tym przypadku jest wiele powodów do niepokoju, 
ponieważ każdy z wymienionych potencjalnych kierunków rozwoju 
zależeć będzie od podejmowanych decyzji gospodarczych i politycz
nych, które przesądzają nie tylko o powstaniu innowacji i zastoso
waniu nowych technologii, ale także o rozwoju odpowiednich kwali
fikacji i kompetencji w ramach danej populacji. Decyzje te będą 
wywierały zasadniczy wpływ na to, jak i z jakim skutkiem zostaną 
zastosowane nowe technologie. Znów całą tę problematykę trzeba 
widzieć (przynajmniej w niektórych regionach świata) w kontekście 
ograniczeń w odniesieniu do sektora publicznego, presji w kierunku 
prywatyzacji oraz donośnych żądań powrotu do indywidualizmu i do 
„wiktoriańskich wartości". 

Konieczne jest więc rozpatrzenie zagadnienia polegającego na tym, 
jak potencjał innowacji technologicznych może wpłynąć ogranicza
jąco na jakość życia w poszczególnych społeczeństwach. Musimy 
jednak stwierdzić, że sposób, w jaki ów potencjał zostanie wprowa
dzony w życie i wykorzystany, ostatecznie zależeć będzie od innych 
okoliczności. Na przykład wszelkie próby rozwinięcia aktywnego, 
pozytywnego, twórczego, ekspresywnego i wyzwalającego użytkowa
nia technologii bez wątpienia skonfrontowane być muszą zarówno 
z występującym brakiem zasobów, relatywnym niedostatkiem, jak 
również z utrzymującymi się dawnymi tradycjami i inercyjnym 
charakterem obecnych wzorców zachowań i postaw społecznych. 
Obydwa te czynniki są ściśle związane z tradycyjnym i obecnym 
wykorzystaniem mediów i wzorami zachowań komunikacyjnych. 
W jaki sposób można przezwyciężyć istniejące tradycje? Jak uciec 
od przeszłości i przekonać społeczeństwo, że wbrew przeciwnym 
twierdzeniom komercyjnych użytkowników mediów, wcale nie 
otrzymujemy od mediów tego, czego naprawdę pragniemy (nie mó
wiąc już o tym, czego potrzebujemy) — ale raczej odbieramy takie 
treści, których co prawda oczekujemy, jednak wyłącznie pod wpły
wem świadomych zabiegów ze strony dysponentów mediów? -

Główny przedmiot niniejszych rozważań sprowadza się do zagad
nienia przemian i udoskonaleń technologii komunikacji, mediów 
i systemów komunikacji w ogóle. Ale, jak zwykle, aby zapewnić 
optymalne wykorzystanie mediów i systemu komunikacji musimy 
wziąć pod uwagę inne czynniki: pozamedialne. Pożądane zmiany 



w dziedzinie mediów nie mogą nastąpić bez przemian w tej drugiej 
dziedzinie. Konieczna jest przemiana całościowa. 

Na koniec, zmuszeni jesteśmy przytoczyć jeszcze jedną uwagę, 
nawet gdyby miało to doprowadzić do pesymistycznych wniosków 
ostatecznych. Badania nie mogą być prowadzone za darmo, a pro
gram naszkicowany powyżej, nawet gdyby miał być zaledwie czę
ściowo wprowadzony w życie w skali międzynarodowej, z pewno
ścią okazałby się bardzo kosztowny. 

C hoć twierdzenia tu przytoczone nie zyskają być może powszech
nej akceptacji, to podejście ogólne i wskazówki, które podałem 

powyżej, nie są bynajmniej czymś zupełnie nowym. Zasadniczo po
dejście to różni się bardzo niewiele — lub wcale — od programu 
przedstawionego przeze mnie w mej macierzystej instytucji w Le i -
cester ponad 15 lat temu. Istnieje jednak różnica między zalecaniem 
podejść naukowych i kierunków polityki, formułowaniem progra • 
mów i szkicowaniem projektów — z jednej strony, a znajdowaniem 
się w sytuacji wymagającej ich zastosowania w praktyce. W tej 
drugiej dziedzinie odnotowany postęp okazał się bardzo powolny 
i skromny, a przyszłość nie przedstawia się w jasnych barwach. 

Choć skłonny jestem myśleć, że sposób badań naukowych przed
stawiony tutaj reprezentuje wyraźny postęp i zrywa z konwencjo
nalnym, powszechnie akceptowanym podejściem do studiów nad 
komunikowaniem — to muszę przyznać, że potwór, którego zwal
czam, nadal trzyma się nieźle i wykazuje dużo energii. Stary para
dygmat nie jest wcale skłonny do opuszczenia naszego padołu. Praw
dę powiedziawszy, istnieje wiele oznak, że konwencjonalny sposób 
badań ma większe szanse na prosperowanie w przyszłości, niż po
dejście krytyczne, które tu zalecamy. Nie trzeba być jasnowidzem, 
by dostrzec, że siły, których interesy związane są ściśle z zachowa
niem istniejącej sytuacji nie będą skłonne do finansowania takich 
badań, które zagrażają ich podstawowym interesom poprzez podwa
żanie głównych założeń systemu i sugerowanie odmiennych rozwią
zań. Z pewnością jest bardziej prawdopodobne — i wszelkie oznaki 
na to wskazują — że owe zainteresowane siły (establishment władzy, 
elity społeczne, siły dążące do objęcia władzy) będą się w coraz wię
kszym stopniu odwoływać do konwencjonalnych, „naukowo spraw
dzonych" badań nad działalnością mediów, choćby po to, by prze
ciwstawić się naporowi myśli krytycznej. 

Warto by tu przytoczyć wiele mówiący fragment z „Proverbs for 
Paranoids" tak dobrze charakteryzujący obecny główny trend ba
dań: „Jeżeli zdołają nakłonić cię do zadania niewłaściwych pytań, 
to zbędą się troski o odpowiedzi, których mógłbyś udzielić". Musi
my zatem walczyć o to, by zadawane były wyłącznie właściwe py
tania. 

Tłumaczył Piotr Małecki 
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KRYPTOREKLAMA W PRASIE 
(Raport z badań) 

Zupełnie nieuwzględniane w prasoznawstwie zagadnienie było przedmiotem 
ostatniej ukończonej pracy badawczej W. Masłowskiego, zmarłego w kwietniu 
br. Autor nie zdążył już przygotować obszerniejszego raportu do publikacji. 
Adiustacja redakcyjna ograniczyła się do pewnych skrótów i wyboru kilku 
spośród licznych przykładów. Tekst ten jest kolejnym dowodem, że z twór
czości badawczej niezapomnianego Władysława Masłowskiego będziemy czer
pać długo. 

Kryptoreklama w zawartości gazety 

Kiedy wydawcy prasy lub dziennikarze mówią o kryptoreklamie, 
mają na ogół na myśli materiał redakcyjny opublikowany w gazecie 
i reklamujący jakiś towar lub usługę, ale nie opłacony przez produ
centa lub usługodawcę. Taki sposób rozumienia przez praktyków 
prasowych pojęcia „kryptoreklama" nie jest wprawdzie ścisły, ale 
w raporcie przyjmiemy takie właśnie znaczenie tego słowa. 

Kryptoreklama w przyjętym przez nas rozumieniu jest nazywana 
w teoretycznej literaturze przedmiotu „artykułem reklamowym" lub 
„dziennikarskim materiałem reklamowym". Natomiast przez „kryp
toreklamę" rozumie się zwykle te ogłoszenia reklamowe, które są — 
tak jak każda inna reklama czy ogłoszenie — opłacone u wydawcy 
prasy, ale różnią się od pozostałych reklam swoją formą dziennikar
ską. Są to najczęściej teksty przypominające swą treścią i układem 
normalne wypowiedzi dziennikarskie. W raporcie interesują nas 
przede wszystkim materiały nie opłacone u wydawcy prasy i pełnią
ce funkcję ogłoszeń reklamowych, pominiemy więc wyodrębnianie 
tego rodzaju reklamy, opłaconej, ale mającej formę dziennikarską. 
Jest to tym bardziej uzasadnione, że reklama taka w badanym ma
teriale pojawiała się tylko sporadycznie i można sądzić, że w naszej 
prasie jest rzadko stosowana. W razie potrzeby będziemy ją okre
ślać jako „reklamę dziennikarską". 



Dla opisu kryptoreklamy, a głównie dla wyodrębnienia z treści 
całej gazety materiałów kryptoreklamowych — czyli tych, które 
pełnią funkcje reklamy, niezbędne jest również dokonanie ki lku 
innych uściśleń terminologicznych. Takie zasadnicze uściślenie doty
czy pojęcia „reklamy". Dla potrzeb raportu definiujemy reklamę 
jako materiał: 

1. o p ł a c o n y u wydawcy prasy przez zleceniodawcę reklamy; 
2. o z n a c z o n y w specjalny sposób, pozwalający czytelnikowi 

stosunkowo łatwo odróżnić go od materiałów redakcyjnych. W za
sadzie wszystkie materiały opłacone przez zleceniodawców opatrzone 
są specjalnym znakiem (na przykład numerem); 

3. z a c h ę c a j ą c y czytelnika do reakcji przynoszącej zysk zle
ceniodawcy reklamy, w postaci nabycia towaru lub skorzystania 
z usługi. Zachęta ta może być kierowana do odbiorcy bezpośrednio 
w formie apeli, zwrotów nakłaniających, pozytywnych określeń re
klamowanego towaru itd., albo też mieć charakter pośredni i na 
przykład ograniczać się tylko do zwracania uwagi na znak firmowy, 
nazwę towaru lub producenta itp. 

W grupie materiałów nieredakcyjnych, czyli publikowanych 
w prasie po opłaceniu u wydawcy przez zleceniodawców, celowe 
wydaje się nazwanie pozostałej ich części (to znaczy tej, której nie 
można zaliczyć do reklam) ogłoszeniami. Przyjmujemy więc, że ogło
szeniem jest materiał: 

1. o p ł a c o n y u wydawcy prasy przez zleceniodawcę (jak 
w przypadku reklamy); 

2. o z n a c z o n y w specjalny sposób (jak w przypadku reklamy); 
3. z a s p o k a j a j ą c y j a k ą ś p o t r z e b ę ogłoszeniodawcy 

(publikowany w interesie ogłoszeniodawcy), ale nie przysparzający 
mu materialnego zysku, a więc mający na celu samo tylko powia
domienie odbiorcy o czymś, albo też wywołanie wprawdzie jakiejś 
reakcji odbiorcy, ale nie w postaci przynoszącej zysk ogłoszenio
dawcy. 

Do ogłoszeń należą więc między innymi takie materiały jak: 

— ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników, wykonawców zleceń, 
materiałów, lokali itd., 

— przetargi, 
— ogłoszenia sądowe, w tym między innymi publikacje treści nie

których wyroków, 
— komunikaty urzędowe, 
— nekrologi itd. 

Przez analogię do określenia reklamy możemy sformułować także 
definicję kryptoreklamy. W tym ujęciu kryptoreklamą będzie ma
teriał: 



1. n i e o p ł a c o n y przez zainteresowanego (osobę, firmę, insty
tucję) u wydawcy prasy, lecz przez redakcję w formie płacy lub 
wierszówki dziennikarza; 

2. n i e o z n a c z o n y w żaden szczególny sposób; 
3. zachęcający czytelnika do reakcji w postaci przynoszącej zysk 

producentowi towaru lub wykonawcy usługi. 
W odróżnieniu od reklamy to zachęcanie (nakłanianie) może nie 

być jedyną funkcją wypowiedzi i może nawet nie być jej funkcją 
główną, lecz występować obok innych (które mogą być funkcjami 
głównymi wypowiedzi), takich jak informowanie, poradnictwo, funk
cja perswazyjna itd. Ponadto nie musi to być wcale funkcja przez 
autora (nadawcę) wypowiedzi zamierzona (a więc nie funkcja inten
cjonalna), chociaż musi być niewątpliwie funkcją nadaną wypo
wiedzi. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. 
Skoro reklamom z nieredakcyjnej części gazet odpowiadają mate
riały kryptoreklamowe w części redakcyjnej, to można przypuszczać, 
że i ogłoszenia z części nieredakcyjnej mogą mieć swoje odpowiedni
k i — ściślej — kryptoodpowiedniki w części redakcyjnej gazet. I tak 
jest w istocie. Zgromadzony w trakcie badań materiał potwierdził 
to przypuszczenie. W części redakcyjnej dało się znaleźć poszczegól
ne wypowiedzi dziennikarskie, których treść odpowiadała bardzo 
dokładnie treści niektórych ogłoszeń płatnych. Były to na przykład 
informacje o znalezieniu kluczy („do odebrania w Dziale Łączności 
redakcji"), informacja o niektórych zmarłych osobach (w treści nie 
odbiegające od przeciętnych nekrologów), niektóre zawiadomienia 
urzędowe (odpowiedniki płatnych komunikatów urzędowych) itp. 
Nazwiemy więc kryptc głoszeniem materiał: 

1. n i e o p ł a c o n y przez zainteresowanego (jak w przypadku 
kryptoreklamy); 

2. n i e o z n a c z o n y w żaden szczególny sposób (jak kryptore
klama), bo opublikowany w redakcyjnej części pisma; 

3. z a s p o k a j a j ą c y j a k ą ś p o t r z e b ę indywidualnego in
spiratora wypowiedzi (publikowany w jego interesie), ale nie przy
sparzający mu żadnego materialnego zysku (jak w przypadku ogło
szeń). 

Rodzaje kryptoreklamy 

Sformułowane poprzednio określenia pozwalają w pełni obiektyw
nie wyróżnić w zawartości gazety jedynie reklamy i ogłoszenia, dzię
k i temu, że takim obiektywnym kryterium wyróżniającym jest ich 
wyraźne oznaczenie lub stałe usytuowanie w numerze gazety lub 
czasopisma. Stosunkowo proste jest też odróżnienie reklam od ogło
szeń. 

Sprawa staje się natomiast znacznie trudniejsza, gdy mamy w re
dakcyjnej części pisma wskazać na materiały kryptoreklamowe 



(i kryptoogłoszeniowe). Nikt bowiem nie sygnuje specjalnie tych 
materiałów, zwłaszcza że najczęściej sami dziennikarze i redaktorzy 
nie zdają sobie sprawy z ich kryptoreklamowego charakteru. Dla 
zilustrowania tych trudności dokonamy obecnie przeglądu przykła
dów dobranych z badanego materiału. Nie będzie to ani kompletna 
ani też szczegółowa ich systematyzacja, lecz raczej przedstawienie 
najbardziej typowych i charakterystycznych przypadków. Przykłady 
wykorzystane w raporcie, jak również szacunki ilościowe zjawiska 
kryptoreklamy, oparte są na materiałach kilku dzienników (Dziennik 
Łódzki, Gazeta Krakowska, Trybuna Ludu, Wieczór) oraz tygodni
ków (Kobieta i Zycie, Panorama, Perspektywy, Przekrój), głównie 
z lutego 1985. 

Propaganda dobrej roboty 

Są to wypowiedzi ukazujące pozytywne przykłady przedsiębiorstw, 
przedsiębiorców indywidualnych, sklepów, zakładów usługowych itp. 
instytucji pracujących zarobkowo, których działalność — ze wzglę
du na szczególnie wysoki jej poziom lub wyjątkowe walory — war
to propagować i upowszechnić. Czasem jest to tylko nazwa (nazwi
sko), czasem także adres, a nawet lista produkowanych towarów 
lub świadczonych usług, ich ceny, warunki ich uzyskania (np. go
dziny otwarcia zakładu) itd. Do tej grupy należą też opisy wszel
kiego rodzaju „wydarzeń" z dziedziny produkcji, handlu i usług: 
otwarcia nowych placówek, rozpoczęcia produkcji nowych towarów, 
kiermasze, giełdy itd. 

Przykłady: 
0 3-szpaltowa wypowiedź w Wieczorze ( r 39 z 25 II) na kolum

nie lokalnej pt. „Komu domek, komu sklep informuje m. in.: „Wy
starczy mieć działkę budowlaną, 3,5 min : w kieszeni i oczywiście 
znać adres Spółdzielni Pracy Usług Inwe^ .ycyjno-Projektowych In-
proservis w Mysłowicach, żeby po 3 latach zamieszkać we własnym 
domku", po czym podaje dokładny zakres usług przedsiębiorstwa, 
wykaz fachowców, jakimi spółdzielnia dysponuje oraz jej kontra
hentów, wyjaśnia na czym polega budowa itd.; 

# typowy materiał CAF-owski z tegoż Wieczoru (nr 41 z 27 II) 
pt. „Ser jak szynka" — zawiera zdjęcie wnętrza mleczarni i sztam
powy tekst: „Zakład Wytwórczy Serów Topionych w Toruniu uru
chomił produkcję nowego wyrobu. Jest nim «rolada ustrzycka» — 
wędzony ser topiony w siatce, wyglądem przypominający szynkę. 
N/z: pakowanie serów. C A F — A. Kamiński". 

Aktualna informacja handlowo-usługowa 

Niezwykle częstą formą kryptoreklamy, pojawiającą się zwłaszcza 
w dziennikach, są wiadomości lokalne na temat tego, co, gdzie, jak 
i za ile można w danym momencie kupić. Ten typ kryptoreklamy 



nie występuje w tygodnikach. Podstawowym gatunkiem dziennikar
skim jest tu zwykła informacja. 

Przykłady: 
0 1-szpaltowa notatka Dziennika Łódzkiego pt. „Koty w «Cen-

tralu»" zawiera m. in. zdanie: „W «Centralu»" pojawiły się płasz
cze i kurtki damskie z kocich skór, produkowane przez Krakowskie 
Zakłady Futrzarskie", a potem podaje ceny, opinie — głównie pozy
tywne — o tych wyrobach itd. (nr 41 z 17 II); 

0 2-szpaltowa informacja w Dzienniku Łódzkim (nr 40 z 20 II) 
pt. „Gdzie można potańczyć" wylicza lokale gastronomiczne urzą
dzające wieczorki taneczne oraz podaje ceny wstępów i konsumpcji. 

Gry liczbowe, loterie 

Wszystkie gazety codzienne zamieszczają równolegle z rezultata
mi gier liczbowych i loterii także wyniki losowań, które można 
uznać za rodzaj ich kryptoreklamy. Cała prasa zamieszczała też na 
przykład w redakcyjnej części informacje o dziennikarskiej loterii 
„Błękitna", która zresztą była równolegle reklamowana za pomocą 
inseratów płatnych. Przykładem może tu być jednoszpaltowa notatka 
z Echa Krakowa (nr 185 z 23 IX): „Jeszcze 450 tysięcy. Urzędy pocz
towe Krakowa i 5 województw okręgu krakowskiego dostały do roz
prowadzenia 1900 tys. losów loterii «Błękitna». Dotąd sprzedano ich 
1450 tys., a wśród «pelnych» były już 2 trabanty, 4 magnetofony 
i m. in. telewizory kolorowe, rowery, dywany. Nie wylosowano jesz
cze ani łady ani wartburga...". 

Mówiąc nawiasem, nie jest to jedyny przypadek, gdy prasa dzia
łając pro domo sua popada w typową kryptoreklamę. Na przykład 
Perspektywy w nrze 7 (z 15 II) poświęciły dwie fotodepesze jubileu
szom Trybuny Robotniczej i Głosu Wielkopolskiego, reklamując 
tym samym przedsięwzięcia przynoszące zysk. 

Poradnictwo 

Elementy kryptoreklamowe występują często w działach porad, 
licznych zwłaszcza w magazynach. Informując czytelnika o meto
dach radzenia sobie z problemami gospodarstwa domowego, zdro
wia, higieny, żywienia, postępowania w trudnych sytuacjach rodzin
nych i życiowych itp., wymieniają często nazwy różnych produktów, 
środków, towarów oraz podają sposoby ich nabycia, czasem ceny, 
zaznaczając przy tym zwykle, że te właśnie a nie inne produkty 
najlepiej spełniają swoje zadania. Szczególnie charakterystyczne są 
tu rubryki poświęcone modzie. 

Przykłady: 
0 w rubryce porad kosmetycznych wymienione są tabletki Cin

trai „dobre na tłustą skórę" (Przyjaciółka nr 6 z 7 II); 



0 w poradach kulinarnych propaguje się potrawy z baraniny 
(Przyjaciółka nr 7 z 17 II), z jajek (Przyjaciółka nr 9 z 28 II), z „do
skonałych mrożonek warzywnych" (Przekrój nr 2070 z 10 II); 

0 Przyjaciółka (nr 8 z 21II) poświęca przeszło dwie kolumny 
produkcji Zakładów Odzieżowych „Warmia" w Kętrzynie, zamiesz
czając wiele zdjęć ubiorów na narty i po nartach i liczne pochwały 
na temat produkowanych tam wyrobów. 

Kultura, sport 

Materiały tematycznie związane z kulturą są bardzo liczne za
równo w dziennikach jak i tygodnikach i w olbrzymiej większości 
mogą być traktowane jako kryptoreklama imprez i instytucji kul 
turalnych. Rzadko bowiem jest to problemowa publicystyka, zwła
szcza krytyczna. Przeważnie są to informacje o wydarzeniach i im
prezach albo będące osobnymi krótkimi wypowiedziami, albo sta
nowiące część kalendarzyków kin, teatrów, wystaw, spisów nowo
ści książkowych itp. Drugim głównym rodzajem tych wypowiedzi 
są recenzje filmowe, teatralne, plastyczne, książkowe itp., zwykle 
utrzymane w tonacji pozytywnej i zawierające zachęty do korzysta
nia z recenzowanych imprez czy wydawnictw. Charakter kryptore
klamy ma również wiele wywiadów z ludźmi kultury (znanymi ak
torami, piosenkarzami, autorami). W niektórych gazetach, a zwłasz
cza w czasopismach, pojawiają się całe rubryki lub nawet kolumny 
poświęcone muzyce młodzieżowej, gdzie szczególnie zwracają uwa
gę prezentacje różnych zespołów, listy przebojów itp. materiały. 

Równie często i w równie zróżnicowanych formach występują 
w prasie wypowiedzi na temat sportu, choć tu częściej niż w tema
tyce kulturalnej mamy do czynienia z publicystyką krytyczną i ele
mentami krytyki w informacjach rozszerzonych. 

Z drugiej strony jednak znaleziono w czasie badań przykład in
formacji o działalności placówki kulturalnej zamieszczonej w gaze
cie jako ogłoszenie płatne (Dziennik Polski z 13 IX): „Uprzejmie in
formujemy, że po przerwie wakacyjnej wznowił swoją działalność 
Klub Rzemiosła «Na Kotłowem» — Kraków, ul. Westerplatte 18 
i zaprasza brydżystów, szachistów, miłośników wędkowania oraz 
klubowych spotkań, codziennie w godzinach 16—21,'z wyjątkiem 
sobót i dni świątecznych. Atmosferę spotkań umila czynna przy K l u 
bie kawiarnia". — Jest to jednak raczej wyjątek. 

Przykłady: 
0 Dziennik Łódzki (nr 39 z 15 II) publikuje pt. „Rzeźby ludowych 

artystów" tekst pełen pochwał pod adresem sklepu sprzedającego 
wytwory sztuki ludowej i organizującego jej wystawy: „wspaniałe 
rzeźby", „obrazują jak dekoracyjna może być twórczość ludowa"; 

0 Dziennik Łódzki (nr 40 z 16 II) zamieszcza pt. „Kabaret «Kry-
zys» tekst: „Informacja powinna zaciekawić. Wstęp dozwolony od 
lat 18. Program autorstwa twórców sławnej audycji radiowej 



«60 minut na godzinę» (...) Może więc warto sprawdzić, co kryje ty
tuł. Zapraszamy w dniach (...) o godzinie (...) W programie biorą 
udział (...), gra zespół (...)"; 

0 Wieczór (nr 39 z 25 II) zamieszcza 4 wypowiedzi pt. „W gliwic
kim K M P i K - u gawędy o Witkacym", „Pałac młodzieży zaprasza" 
(omówienie programu imprez), „Wystawa fotografii Bytom 83", 
„«Wyszedł z domu» T. Różewicza" (pochwalna recenzja spektaklu). 

Ciekawostki naukowo-techniczne 

Doniesienia o nowościach z dziedziny nauki i techniki z reguły 
oceniają pozytywnie nowe wynalazki i udoskonalenia stosowane 
często w produktach kierowanych na rynek. W wielu przypadkach 
informacje te podają nie tylko dane techniczne i szczegóły o pro
dukcie, ale również nazwę producenta, będące elementami krypto
reklamy. Najczęściej materiały te dotyczą osiągnięć firm zagranicz
nych, rzadziej krajowych (bywa, że chodzi o firmy polonijne). 

Przykłady: 

0 Rubryka „Motoryzacja" z Perspektyw (nr 5 z 1 II) pt. „XXI 
wiek coraz bliżej" przynosi zdjęcia i opis najnowszego modelu sa
mochodu Galant firmy Mitsubishu; 

0 Kobieta i Zycie (nr 6) poświęca całą kolumnę pt. „Aspiryna — 
285 lat" informacjom na temat historii, skuteczności, zalet i sposo
bów produkcji tego leku. 

Akcje prasowe 

Niektóre akcje prasowe, zwłaszcza różnego rodzaju konkursy, ple
biscyty, imprezy masowe itp., w których uczestniczą rozmaite przed
siębiorstwa i instytucje, są często przedsięwzięciami par excellence 
kryptoreklamowymi, popularyzującymi współorganizatorów, ich 
działalność, produkty lub usługi. Typową taką akcją kryptorekla-
mową są np. konkursy tygodnika Veto na najlepszy sklep „Społem". 
Wprawdzie z zasady współorganizatorzy pokrywają większość kosz
tów takiej akcji (np. fundują nagrody), są to jednak wydatki dużo 
mniejsze niż te, które musieliby ponieść na reklamę odpowiadającą 
powierzchni redakcyjnych materiałów poświęconych danej akcji. 

Przykładem tego rodzaju kryptoreklamy jest publikacja z nru 2069 
Przekroju (z 2 II) pt. „Fafik spod lady. Przekrój + Herbapol + Z P C 
22 Lipca (E. Wedel)". Zaleca ona stosowanie karmelków ziołowych 
łagodzących kaszel, które z inicjatywy Przekroju podjęły się produ
kować Zakłady 22 Lipca z wyciągu ziół przygotowanego przez Her
bapol. Inny przykład (Panorama nr 5 z 3 II): to rubryka „Fan Klub ' ' , 
gdzie przedstawia się zespoły nagradzane w plebiscycie pisma na 
„Najpopularniejszych w roku 1984". 



Kryptoogłoszenia 

Przykłady kryptoogłoszeń pojawiały się w badanym materiale wy
łącznie w dziennikach i były o wiele rzadsze niż przypadki krypto
reklamy. Miały one najrozmaitszy charakter, a ich inspiratorami by
ły zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Przykładem może być 
notatka z Dziennika Łódzkiego (nr 41 z 17 II) w rubryce „W naszym 
reflektorze" pt. „Kto zgubił": „Na początku lutego niedaleko «Mag-
dy» znaleziono damską kosmetyczkę, w której były pieniądze oraz 
kartka żywnościowa na luty. Zguba jest do odebrania u pielęgniarki 
oddziałowej Chirurgii Onkologicznego Szpitala im. Kopernika". 

Kryptoreklama jako cecha stopniowalna 

Dokonany przegląd typowych materiałów uznanych za kryptore-
klamowe nasuwa kilka ogólniejszych refleksji. 

W przypadku odbioru komunikatu reklamowego czytelnik jest już 
niejako przygotowany na to, że będzie przez ten komunikat zachę
cany do kupna jakiegoś towaru lub skorzystania z usługi. Sytuacja 
taka nie zachodzi jednak w przypadku wypowiedzi dziennikarskiej, 
kiedy to czytelnik jest nastawiony raczej na to, że wypowiedź ta ma 
go tylko o czymś poinformować. Wydaje się więc, że samo wymie
nienie w wypowiedzi dziennikarskiej nazwy towaru lub producenta 
nie wystarczy, by wypowiedź uznać za kryptoreklamę. 

Należy przyjąć, że wystąpienie w wypowiedzi dziennikarskiej do
datkowych elementów o towarze lub producencie pozwala zaliczyć 
ją do kryptoreklamy. Ponadto im więcej takich elementów w wypo
wiedzi, tym silniejsza zachęta dla odbiorcy, a więc tym większa re-
klamowość wypowiedzi. 

Poza elementami informacyjnymi o towarze i producencie rekla
ma zawierać może elementy zachęcające do kupna towaru bezpo
średnio (na przykład apele) oraz elementy zachęcające pośrednio 
(na przykład opisy zalet towaru, jego użyteczności, opisy walorów 
producenta itd.). Wystąpienie takich elementów bezpośredniej lub 
pośredniej zachęty w wypowiedzi dziennikarskiej stanowi dowód, że 
jest ona kryptoreklamą. 

Poza elementami informacji o produkcie i producencie oraz ele
mentami zachęty do nabycia towaru reklama nie zawiera już żad
nych innych treści. Inaczej natomiast rzecz się ma z wypowiedzią 
dziennikarską. Może ona bowiem obok elementów kryptoreklamo-
wych zawierać jeszcze inne elementy. Mogą być przy tym w swej 
funkcji neutralne wobec kryptoreklamy — na przykład informacje 
nie dotyczące produktów lub producentów lub oceny odnoszące się 
do czego innego niż kryptoreklamowany towar. Mogą to być jednak 
także elementy sprzeczne z kryptoreklamą, mianowicie krytyczne 
oceny tego samego produktu lub producenta, lub też elementy znie
chęcające odbiorcę do zakupu. Wiadomo, że elementy takie nigdy 
nie występują w reklamie. Jeżeli więc elementy sprzeczne z krypto-



reklamą (np. krytyka produktu) pojawiają się w wypowiedzi dzien
nikarskiej, należy uznać, że traci ona swój kryptoreklamowy cha
rakter. ; 

Z powyższych rozważań wynika wniosek, że wypowiedź dzienni
karska może być kryptoreklamowa w pewnym — większym lub 
mniejszym — stopniu, czyli że kryptoreklamowość jest stopniowalna. 

Drugi wniosek to ten, że o kryptoreklamie można mówić wów
czas, gdy wypowiedź dziennikarska nie tylko wymienia nazwę to
waru lub producenta, ale podaje o nich dodatkowe informacje (uła
twiające zakup towaru) oraz zawiera pozytywne oceny na ich temat 
lub elementy bezpośredniej zachęty do zakupu towaru, przy braku 
ocen krytycznych. 

Trzeba zwrócić uwagę w tym miejscu, że takie określenie kryte
riów kryptoreklamy, mające służyć odróżnianiu jej od zwykłych 
wypowiedzi dziennikarskich, jest w dużej mierze subiektywne. Nie 
istnieją bowiem obiektywne mierniki pozwalające na przykład ilo
ściowo określić, jaki jest stopień kryptoreklamowości danej wypo
wiedzi, w jaki sposób poszczególne elementy zachęcające czy okre
ślenia pozytywne ten stopień podnoszą itd. Stąd między innymi duża 
ilość materiałów zaliczonych w badaniach do kryptoreklamy, gdyz 
zaliczenia tego dokonywano bez względu na stopień kryptoreklamo
wości wypowiedzi. 

Według ocen dokonanych na podstawie badanego materiału ilo
ści te można szacować przeciętnie na kilka w numerze w przypadku 
tygodników — do kilkunastu w numerze w przypadku gazet co
dziennych. Największe nasycenie kryptoreklamą występuje przy 
tym: w tygodnikach — w ich działach poradniczych, natomiast 
w dziennikach — na informacyjnych kolumnach lokalnych, gdzie 
udział ich dochodzi w niektórych przypadkach nawet do 20—30 pro
cent wszystkich wypowiedzi. Są to liczby stosunkowo duże i nawet 
jeśli odrzucimy część wypowiedzi ze względu na niewielki stopień 
ich kryptoreklamowości, to i tak za kryptoreklamę uznać trzeba bę
dzie kilka procent wszystkich materiałów redakcyjnych i kilkana
ście procent wiadomości lokalnych. 

Warto jednak zawsze pytać o to, czy obecność elementów krypto-
reklamowych w wypowiedzi jest uzasadniona z punktu widzenia 
szerszego interesu społecznego, czy pomaga w zaspokajaniu przez 
daną wypowiedź dziennikarską potrzeb czytelników lub dysponenta 
prasy. 

Znowu nie siląc się na usystematyzowane czy kompletne wylicza
nie tego rodzaju przypadków 7, można wymienić przynajmniej kilka 
tego typu uzasadnień dla elementów kryptoreklamowych: 

— względy polityki propagandowej realizowanej przez dysponen
ta prasy, któremu zależeć może np. na popularyzowaniu pewnych 
wzorów działalności przedsiębiorstw, sterowaniu zainteresowaniami 
konsumentów w skali ogólnospołecznej, promocji niektórych sub
stytutów towarów spożywczych na rynku itp., 



— informacyjna funkcja prasy, od której czytelnik oczekuje da
nych także na tematy związane z działalnością produkcyjną, usłu
gową czy handlową jednostek gospodarczych, 

— poradnicza funkcja prasy, która często nie mogłaby być reali
zowana przy pominięciu pewnych danych dotyczących firm, sposo
bów nabycia towaru, cen itp., 

— kulturotwórcza rola prasy, uzasadniająca nieodpłatne publiko
wanie notatek o nowościach wydawniczych, wypowiedzi zachęcają
cych do udziału w niektórych imprezach artystycznych, recenzji po
pularyzujących niektóre wydarzenia artystyczne, nawet przynoszące 
zysk ich organizatorom itd., 

— względy tradycji dopuszczającej w polskiej prasie do nieod
płatnego zamieszczania materiałów informacyjnych o działalności nie 
nastawionych na zysk instytucji, takich jak niektóre placówki ku l 
turalne, oświatowe, naukowe, sportowe itp., 

— rozrywkowa funkcja prasy, usprawiedliwiająca na przykład 
publikowanie wiadomości o lub wywiadów z ludźmi powszechnego 
zainteresowania (np. piosenkarzami, aktorami, pisarzami), nawet je
śli to popularyzuje instytucje lub dzieła artystyczne przynoszące 
komuś zysk, 

— szerszy interes społeczny występujący np. przy popularyzowa
niu charytatywnej działalności niektórych firm polonijnych, zamie
szczaniu pewnych rodzajów komunikatów urzędowych itp. 

Wymienione wyżej, a także inne jeszcze czynniki, w istotny spo
sób mogą obniżyć stopień kryptoreklamowości wielu wypowiedzi. 
Ponadto uwzględnianie tych aspektów, uchylających w niektórych 
przypadkach całkowicie kryptoreklamowość wypowiedzi dziennikar
skich, zmniejsza faktyczną liczbę wypowiedzi mogących być uzna
nymi za kryptoreklamowe do około 1—2 na numer gazety codzien
nej, a w tygodnikach obniża ten wskaźnik jeszcze bardziej. 

Kryptoreklama jako zjawisko negatywne 

Kryptoreklama w prasie jest zjawiskiem niepożądanym. Nie tylko 
z tego względu, że w sposób nieuzasadniony może przysparzać zy
sków niektórym producentom i usługodawcom. Istotniejsze jest to, 
że narusza ona pewne interesy uczestników procesu masowego ko
munikowania za pomocą prasy — dysponenta prasy, wydawcy, 
dziennikarzy (redakcji) i czytelników. 

Interes wydawcy 

W okresie reformowania gospodarki, dla wydawcy, jako przed
siębiorstwa stawiającego przed sobą między innymi cele ekonomicz
ne, nie jest obojętna wysokość zysków osiąganych z wydawania 
prasy, w tym także zysków pochodzących z drukowania w gazetach 



płatnych reklam i ogłoszeń. Każde pojawienie się kryptoreklamy 
czy kryptoogłoszenia oznacza więc dla wydawcy potencjalne zmniej
szenie się jego zysków. Autorzy kryptoreklamy stają się więc kon
kurentami dla biur ogłoszeń. Trudno zresztą ocenić, w jakim stop
niu konkurencja ta jest groźna. Prawdopodobnie niektóre osoby, 
przedsiębiorstwa i instytucje „korzystające" dotychczas z kryptore
klamy, nie chciałyby płacić za reklamę normalną. Przyczyny tego 
mogą być różne: mogą nie mieć na nią środków ( na przykład tea
try), może być ona dla nich zbyt kosztowna w porównaniu z korzy
ściami, jakie mogłaby przynieść (na przykład przedsiębiorstwom ma
jącym wypełniony portfel zleceń) itd. W każdym razie pojawianie 
się kryptoreklamy w jakimś sensie „demoralizuje" nie tylko tych, 
którzy z niej już korzystają, ale i innych potencjalnych reklamo-
dawców, którzy raczej mogą starać się w przyszłości o dotarcie do 
odpowiedniego dziennikarza niż korzystać z normalnej drogi płatne
go reklamowania się u wydawcy. 

Interes czytelnika 

Dla czytelnika prasy jest tylko pozornie obojętne, skąd czerpie 
wiadomości, które są mu do czegoś przydatne (porady) lub orientu
ją go w otaczającej go rzeczywistości (informacje) — z reklamy pła
tnej, kryptoreklamy czy pozostałych materiałów dziennikarskich. 
Zależy mu bowiem na tym, by informacje te były możliwie wszech
stronne, aktualne i pożyteczne w życiu codziennym. Ważne są także 
dla niego oceny, jakie mu są sugerowane przy podawanych infor
macjach. W przypadku reklamy czytelnik wie lub wyczuwa, że są 
to oceny formułowane przez samego producenta i w związku z tym 
jest świadomy, że mogą one być przesadnie pozytywne. W przypad
ku kryptoreklamy natomiast czytelnik jest przekonany, że oceny są 
obiektywne i wiarygodne, pochodzą bowiem od dziennikarza, który 
jest osobą publicznego zaufania. Dziennikarz jednak jako autor kryp
toreklamy faktycznie wyraża nie własne opinie, lecz wypowiada je 
w imieniu producenta. Wprowadza więc niejako czytelnika w błąd. 
Dlatego zlikwidowanie kryptoreklamy leży także w interesie odbior
cy prasy. 

Interes dziennikarza 

W przypadku dziennikarza — głównego sprawcy kryptoreklamy — 
sytuacja jest bardziej skomplikowana. Właśnie bowiem opracowy
wanie wypowiedzi kryptoreklamowych jest zgodne z jego interesem 
codziennym, doraźnym. Wiąże się to przede wszystkim z jego pracą 
zawodową, którą kryptoreklama znacznie mu upraszcza, między in
nymi przez: 

— stosunkowo dużą łatwość zdobycia materiału kryptoreklamo-
wego (każdy producent chętnie udzieli potrzebnych informacji), 



— łatwość pozytywnego przedstawienia opisywanego przedmiotu 
(pisanie krytyczne wymaga skrupulatnego udokumentowania, więk
szej znajomości rzeczy, często sprawdzenia informacji w innym 
źródle), 

— nieponoszenie konsekwencji, z jakimi musi się liczyć dzienni
karz piszący krytycznie (konieczność składania wyjaśnień, kontrata
k i ze strony krytykowanych, ewentualność narażenia się na proces 
sądowy o zniesławienie itd.), 

— ułatwienie sobie zdobywania informacji z tego samego źródła 
lub źródeł podobnych. 

Autor kryptoreklamy może także uzyskać szereg korzyści nie 
związanych z ułatwieniami jego pracy zawodowej, takich jak: 

—- bezpośrednie korzyści materialne (np. łapówka) — choć można 
sądzić, że są to przypadki zupełnie sporadyczne, 

— ułatwienia w zdobyciu poszukiwanego towaru lub usługi, 
— dobra opinia w środowisku producentów, dobre stosunki mię

dzyludzkie, szersze kontakty towarzyskie itd. 

Wydaje się, że tu właśnie należy upatrywać głównej przyczyny 
pojawienia się i stałego wzrostu ilościowego materiałów kryptore-
klamowych w prasie. Kryptoreklama jest efektem dziennikarskiej 
łatwizny, daje też pod względem warsztatowym produkt bardziej 
tandetny. Nie przypadkiem w tygodnikach, w których praca dzien
nikarska stoi na ogół na wyższym poziomie niż w dziennikach, jest 
względnie mniej kryptoreklamy niż w gazetach codziennych, 
a w tych ostatnich najwięcej kryptoreklamy pojawia się w lokal
nych materiałach informacyjnych, dostarczanych najczęściej przez 
dziennikarzy posiadających z reguły niższe kwalifikacje zawodowe 
od na przykład swoich kolegów — publicystów. Właśnie dlatego, że 
kryptoreklama obniża poziom pracy dziennikarskiej i prasy, a tym 
samym autorytet dziennikarzy, w ich własnym szerokim i bardziej 
dalekowzrocznie pojętym interesie leży jej likwidacja. 

Interes dysponenta 

Z tych samych względów — dla zachowania i podniesienia presti
żu prasy, jej wiarygodności i zaufania u odbiorcy leży ograniczenie 
kryptoreklamy. Wydaje się to niezbędne między innymi dla właści
wego wypełniania przez prasę nakładanych na nią przez dysponenta 
zadań polityczno-propagandowych. 

Sugerowanie konkretnych wskazań praktycznych zmierzających 
do likwidacji lub przynajmniej ograniczenia kryptoreklamy w pra
sie leży poza kompentencją badacza. Uzasadnione jednak wydaje się 



sformułowanie pewnych ogólnych sugestii przedsięwziąć tego typu, 
jak na przykład: 

— zwrócenie uwagi na społeczno-polityczną szkodliwość krypto
reklamy w dyrektywach dysponenta prasy dla redakcji, 

— stały nacisk ze strony wydawcy na dziennikarzy przez zwra
canie uwagi na problemy kryptoreklamy, systematyczne informowa
nie kierownictw redakcji przez wydawnictwa terenowe o rażących 
przypadkach kryptoreklamy pojawiających się w redagowanych 
przez nie pismach, wprowadzenie tej tematyki na łamy Naszych 
Problemów, 

— zaostrzenie w redakcjach selekcji publikowanych materiałów, 
dopuszczanie do druku tematów istotnie ważnych z punktu widzenia 
ogólnospołecznego, zwiększenie obiektywizmu ocen, a zwłaszcza 
ostrożne formułowanie ocen pozytywnych w materiałach na temat 
działalności przedsiębiorstw, towarów i usług, prowadzenie odpo
wiedniej polityki redakcyjnej realizowanej np. przez obniżanie sta
wek autorskich za materiały kryptoreklamowe, 

— podjęcie starań o wprowadzenie problemu kryptoreklamy do 
programów instytucji szkolących i doszkalających dziennikarzy. 

Nadzieje na istotny postęp w ograniczeniu kryptoreklamy w pra
sie wiązać można jednak głównie z podniesieniem poziomu pracy 
dziennikarskiej. Jest to zadanie trudne, jeśli się zważy, że dzienni
karz porusza się tu w sferze, gdzie brak jasnych, ostrych, zdefinio
wanych i zobiektywizowanych kryteriów selekcji materiałów i stąd 
jego działanie opierać się musi na subiektywnym wyważaniu i go
dzeniu interesu społecznego, dyrektyw dysponenta prasy, ekonomi
cznego interesu wydawcy i potrzeb odbiorcy. 

Dążąc do ograniczenia kryptoreklamy w prasie, nie należy przy 
tym liczyć na istotne zwiększenie się liczby płatnych reklam. Za
wartość badanych gazet wskazuje na to, że stosunkowo tylko nie
wielka sfera życia gospodarczego objęta jest obecnie zarówno rekla
mą jak i kryptoreklamą. Chodzi tu o działalność jednostek gospo
darczych głównie sektora prywatnego (firmy polonijne i niektóre 
branże rzemiosła). W materiałach kryptoreklamowych (ale nie w re
klamie) pojawiają się stosunkowo często różne zakłady produkcyjne 
i usługowe (rzadziej handlowe) przede wszystkim zaliczane do drob
nej wytwórczości, można jednak wątpić, czy byłyby one skłonne 
korzystać z prasowej reklamy płatnej. Rzadko natomiast przedmio
tem kryptoreklamy są usługi biur podróży, przedsiębiorstw turysty
cznych, gier liczbowych, uspołecznionych zakładów jubilerskich itd., 
reklamowane najczęściej na kolumnach materiałów płatnych. 



— Warto zboczyć z E-7—-

Zajazd przy „Raju" 
(M«f. wł.i Port ni* ti Jacy samo-

ISHM/.IIIH (rasi\ l']-7 między War-
fcztiwa u Krakowem od dawna 
wiedza, iv uied.itclio Kietn, o-
boli (brc in -znajdują ' 'C jedna 
* IMjniękniejszvcli polskich Jas-
ui n — „ iuj" . 

Przed kilkunastu laty zosta
ła ona pieczołowici* przygoto
wana do zwhnlzania i niemal 
każdego dnia jest tu nadkomp
let turystów. Gospodarzem jest 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Turystyczne „Łysogóry" w Kiel
cach. 

Przed dziesięcin laty roxpo-
cięto w pobliżu „RnJuM budo
w ę tajar.du % restauracją I 
miejscami noclegowymi. Ostat
nio inwestycja ta wrc**c.l» do
bieg;!* końca. 

Warto przypomnieć, że w 1»« 
taeh siodemdziesii[tych plano
wano wybudowanił! ośmiu za
jazdów na Klelocczyżnio, ale 
s';nił;ły tylko dwa — „Stod-tl-
<ca" w Miedzianej CJórze kuto 
słynnego toru wyścigowego 
„Kielce" oraz obok „Raju". W 
nowo otwartym zajeździe znaj
duj, i się 22 luksusowo miejsca 
hotelowe oraz restauracja 1'ka
wiarnia na 150 miejsc oferują
ca oryginalno dania w jadło
spisie. Zamiawt z wysłużonego 
bufetu turyści mogą więc już 
korzystać z ładnej stylowej re
stauracji oraz miejsc noclego
wych Warto więc zboczyć x 
trasy R-7 by zwiedzie piękna 
Jaskinię snrzed wielu tysięcy 
lat oraz zjo/,A dobry posiłek. 

<TAW) 

Typowa kryptoreklama usług: Trybuna Ludu nr 250 z 25 V 1985 

Dodatkowe kontraktacje 
trzody chlewnej 

Wydział Rolnictwa, Gospo
darki Żywnościowej i Leśnic
twa Urzędu Miasta Krakowa 
informuje, iż w związku i li
cznymi interwencjami produ
centów trzody chlewnej w 
sprawia sprzedaży tuczników, 
Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Mięsnego w Kra-

_ kowie wprowadziło od zaraz 
zasady dodatkowej kontrakta
cji trzody chlewnej na ma
rzec i kwiecień z możliwością 
ustalenia terminu dostawy na 
pierwszy kwartał bieżącego 
roku. 

Zaginął pies 
• Wczoraj w okolicach 

D w o r k u Białoprądniokiego 
7^ u bil się chart affański, 
ż ó ł t y . Miał na szyi obrożę 
oraz numerek z napisem 
W;,r?Ziiwa — Wola. 0*oby, 
które widziały psa. lub mo
gą powiedzieć gdzie się 
z n a j d u j e , proszone są o 
s k o n t a k t o w a n i e się z se-
krr-tarratem ..Dziennika Pol
skiego" nor' numerem tele
f o n u : 22-63-04. lub sekre
t a r i a t e m D w o r k u Biało-
prądnickiego. nr t e ł . — 
33-09-fcl. 

Typy kryptoogłoszeń z Gazety Krakowskiej: nr 28 z 2—3II1988 
i nr 277 z 29 XI 1985 



Przykład kryptore
klamy popularyzu
jącej nazwę firmy 
polonijnej: Gazeta 
Krakowska nr 230 
z 2 X 1985 

Dar firmy ,Lutecja" dla PDD w Bieżanowie 
W miniona sobotę. Dom. Dziecka w Sta.-y.Ti 'ii iU.u;<;.'od

wiedzili. wiaicLiOi.-.? c'irmy polouijnej ..Lv.vcia" - Di.-iuta 
i Roman Ptakowie mies7.kai'.u.'v obecnie •• e Ffm'-ji. k'c-v?' 
przekarali rita wychowanków '11 k<"-..*rv r.uc'an *>•> ,.vav,'v •£ 

.340 tys. zł. Pa-'-..--tv:o Ptakowie już od dl'!ż.--^?''o c.ar: ooio-
kują sie wrchor.r.nkrrm bież ' nowski^so Domu D: :•; >. La
tem br. 14 wychowanków sneJ-uło rv^-i^cr.n'1 wsk-.ic rud-
morzem na ko^t właźcie ie1,. 'irmv polonijnej. W r.ajokz-v.-m 
czasie państwo Ptakowie sfinan >••.:]a równie >. dziee'akom wy
cieczkę w Bie.-'-'.cz;-dv. 

W »ej bardzo nr.łr-j imore-u? wzięli +;-kze udzir.l byli lot
nicy Dywizjonu 303 — Jan Znnibach i Witold Łokueiewski, 
któr::y onnwiad'T'i o rwoieh -ralkach z Niemcami. 

Na zd;?ehi: pa>\-*wn Danuta i Pom?n Ptckowie (od prawej^ 
w towar v.'«1 wie l o t n i k ó w Dywizjonu 303 i dzieci z bie*anow-
aYicffo Domu Dr.ecka. F*t. K. ÓLCHAWA 

Rzadki przykład 
„reklamy dzienni
karskiej" (Gazeta 
Krakowska nr 32 z 
7 II 1885). Teksty ta
kie, prawie bez 
zmian, pojawia.ui 
się często w redak
cyjnej części gazet. 

W dniu 12—13 lutego 1985 r. w godx. 10—16, 
w Hali Wisły przy ul. Reymonta 22, odbędzie 
się Międzywojewódzka Giełda Towarowa Rze
miosła 

„WIOSNA 85". 
Na giełdzie tej Spółdzielnie Rzemieślnicte o f • r u J ą 

odbiorcom handlu uspołecznionego i niauspołecznio-
uego wyroby branży: metalowej, drzewnej, pamiąt
karskiej, ceramicznej, motoryzacyjnej, szczotkarskiej, 
różnej, artykułów szkolno-biurowych, artykułów go
spodarstwa domowego. 

Zakupy artykułów rzemieślniczych odbywać się bę
dą na warunkach ogólnych, jakie obowiązują, w a k 
torze uspołecznionym. 

Dojazd z dworca PKP i PKS, tranvwaj«m Unii 17 3 15. 



Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Sądząc z nakładów prasy dziewiętnastowiecznej, czytelnik miał naj
większe zaufanie do gazet uprawiających — przy podkreśleniu nie
wzruszonych pryncypiów — grę elastycznego przystosowania czy
telnika do aktualnych warunków; podsuwania mu pozorów spokoj
nego, bezkonfliktowego marszu dziejów. 

Edward Jokel 

* 

O ile teraz w dziennikarstwie góruje propaganda, to dawniej szła 
z literaturą i ożywiała ją. 

Teodor Tyc 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1986 R. XXVII, nr 4 (110) 

BOGUSŁAW SŁAWOMIR K U N D A 

MIESIĘCZNIK „OPOLE" 1982-1985 
Czemu opolanie coraz rzadziej czytają Opole? Czy winę ponosi redakcja? 
„Dotychczasowa struktura nadziałów opiera się na bierności pośrednika mię
dzy producentem a czytelnikiem, na założeniu, że czytelnik przyjdzie sam. 
W konsekwencji cała odpowiedzialność za rentowność (czy planowany defi
cyt) przerzucona zostaje na redakcje, które w wielu przypadkach wprost wy
chodzą ze skóry, by zdobyć czytelnika, schlebiając jego nie zawsze wybred
nym gustom". Dr B. S. Kunda przeanalizował trzyletnią działalność redakcji, 
starając się odpowiedzieć na pytanie, czemu spada sprzedaż tego miesięcz
nika. 

O pracowanie niniejsze obejmuje okres od maja 1982 do czerwca 
1985; ukazało się w tym czasie 38 numerów Opola; 8 w 1982 r , 

po 12 w 1983 i 1984 oraz 6 do połowy 1985. Z owych 38 numerów 
do szczegółowej analizy wybrano 12, tj. po 3 z każdego rocznika. 
Skonstruowana w ten sposób próba zawiera 180 tekstów. 

Miesięcznik Opole po zawieszeniu w stanie wojennym został wzno
wiony w maju 1982. Zespół redakcyjny pracował w pięcioosobowym 
składzie sprzed zawieszenia; funkcję redaktora naczelnego od 1975 
roku pełni Jan Goczoł. 

1. Program sformułowany 

Czasopismo — w czym nie jest odosobnione na rynku prasowym — 
przeżywa trudności kolportażowe. Wydawca uważa, że 

główny powód tak niskiego nakładu i dużych zwrotów, to jakość 
publikacji. Redakcja nie idzie bowiem z postępem czasu, o czym 
zresztą chyba w sposób niezamierzony napisał w publikacji „Trzy 
okrążenia" Jan Goczoł. Pisze on mianowicie: „Co zaś do aktual
nego samopoczucia Opola... Założenia programowe, które 14 lat 
temu motywowały powołanie tego miesięcznika, dzisiaj wydają 
się nam równie bliskie, sprawdzalne i nie wymagające nowego 
uzasadnienia". I tu jest pies pogrzebany. 5-osobowy kolektyw re
dakcyjny widocznie nie zauważył roku 1980, 1981 oraz 1982. Prze
cież lata te wstrząsnęły społeczeństwem i przeorały umysły ludz
kie, do których trzeba trafiać nowymi drogami i pogłębioną argu
mentacją, a nie ukształtowanym 14 lat temu programem.1 



W podobnym kierunku idzie polemika Janusza Tera z pozytywną 
oceną, wystawioną czasopismu przez Małgorzatę Swigoń: 

Pani Swigoń Opole się podoba, a mnie trochę mniej i wysokie 
zwroty pisma z kiosków świadczą, że mój pogląd podzielają czy
telnicy z Opolszczyzny. Redakcja przez trzy numery (...) ciągnie 
opowieść o Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Czy aby jest 
to na pewno temat na serial w regionalnym miesięczniku społe-
czno-kulturalnym? Przez dwa numery ciągnie się story o Pru-
szyńskim. Story ma charakter opracowania naukowego, obficie 
zaopatrzone jest w przypisy. Nie mam nic przeciwko Pruszyńskie-
mu, ale darujcie... Dalej: serial o Stachurze. (...) Uważam, że pi
smo jest zbyt zapatrzone w przeszłość. I błędny jest pogląd su
gerowany w artykule „Nie chciane?", że czasopismo społeczno-kul-
turalne może być albo wąskonakładową trybuną dla wykształco
nych środowisk albo może podwyższać nakład ale kosztem rezy
gnacji z jakichkolwiek edukacyjnych ambicji (...) Czasopismo spo-
łeczno-kulturalne zwiększy szansę zdobycia czytelników, jeśli bę
dzie poruszać się w kręgu aktualnych współczesnych problemów 
autentycznie interesujących miejscowe środowisko. I do tego nie 
jest potrzebny ani Klimuszko ani Szuman, ani gołe panienki, ani 
rezygnacja z wysokich ambicji.2 

Krytycy programu redakcji Opola nie przeciwstawiają mu żadnej 
innej koncepcji, choć z ki lku wypowiedzi przytoczonych przez 
M . Swigoń można określić kierunek, w jakim zmiany takie — ich 
zdaniem — pójść powinny. „Nie muszą to być od razu gołe biusty — 
mówi jeden z krytyków — tyle jest przecież ciekawych, chwytliwych 
tematów: Nardelli, cud w Oławie". Inny dodaje: „Opolskie mogłoby 
mieć miesięcznik o nakładzie co najmniej 15 tys. egzemplarzy. Ty
tuł przebojowy, dla wszystkich — nie dla garstki intelektualistów 
o zawyżonych ambicjach" 8. Proponowane zmiany miałyby więc iść 
w kierunku uczynienia z Opola pisma popularnego. 

Jakiż jest więc ów krytykowany program? Jego zarys przedstawił 
Goczoł w artykule wstępnym „Z perspektywy pięciu miesięcy" 
w pierwszym numerze wznowionego miesięcznika. Pisał tam: 

nie możemy ani przed czytelnikami, ani przed sobą samymi uda
wać, że u nas wszystko jest jak było, że Trzynasty Grudnia wraz 
ze swoimi następstwami dla dalszej działalności Opola (...) jest 
taktem mało istotnym. Że nie uświadamiamy sobie historycznego 
a dramatycznego wymiaru tego, co się stało, co się staje. I że, 
w gruncie rzeczy, nie o to idzie, czy pismo jest finansowo opła
calne, czy nie. Odpowiedź bowiem, naszym zdaniem, miała nam 
uświadomić (...) czy i czym Opole pozostać może nadal (choć na 
nowo zarazem) Opolem. 

przypominając program ogłoszony w numerze pierwszym, 
1970 roku: 

Opole — już samym jednoznacznym tytułem — określiło swoją 
geograficzno-kulturową funkcję (...) co najmniej trojako: 

Po pierwsze, czuło się Opole zobowiązane do rewindykowania 
dla współczesnej regionalnej i ogólnopolskiej świadomości histo
rycznej i kulturalnej wiedzy o przeszłości Śląska, o jego zapo
znanej, nie rozpoznanej lub po prostu ignorowanej historii. Przy
świecało nam tutaj przeświadczenie o wielkiej sile patriotycznej, 
o sile moralnej pierwszej, najbliższej, bo codziennie doświadcza-

I dalej, 
w maju 

2 J. T e r: Fałszywa alternatywa. Nasze Problemy 1984 nr 12, s. 12. 
3 M. S w i g o ń : Nie chciane? Nasze Problemy 1984 nr 11, s. 4. 



nej ojczyzny — „ojczyzny-ojcowizny". Szło również o oddanie 
sprawiedliwości wielopokoleniowemu fenomenowi narodowościowe
mu Slązaków-autochtonów, z drugiej zaś strony o stymulowanie 
integracji jako „wspólnoty różności", „wspólnoty odrębności". Usi
łowaliśmy więc ukazywać zarazem współczesne stawanie się owej 
„wspólnoty odrębności", „śląskiej retorty", jak ją nie od dzisiaj 
zresztą przyjęto nazywać. 

Po drugie, Opola — jako trybunie publicystycznej i artystycz
nej wypowiedzi — z natury rzeczy, ale i wyraźnego zamiaru, 
przypadła rola tworzenia (a co najmniej istotnego współtworzenia) 
miejscowego potencjału intelektualnego i artystycznego. I chociaż 
dwanaście tomów rocznych zszywek naszego miesięcznika, in
deks osobowy wydrukowanych w nich autorów (tutaj: autorów 
„wyrastających" czy też „wyrosłych" na tych łamach) rolę tę do
statecznie mocno weryfikuje, to — od razu trzeba o tym powie
dzieć, bo zapewne będzie tak i nadal — nie mogła to być rola 
wdzięczna. Serio bowiem traktując zawołanie o dobrą robotę, 
Opole starało się jako kryterium elementarne dla zamieszczanych 
u siebie wypowiedzi — dla pisarstwa, dla pracy myśli — przyj
mować rzetelność słowa, sprawność języka. (...) Stąd też nie po
wiemy dzisiaj, że skłonni byliśmy czy też że skłonni będziemy 
drukować każdego autora, byle skąd. Odpowiedzialność za słowo, 
dyscyplina i kultura myśli nie mniej są nam potrzebne niż dy
scyplina i kultura ekonomiczna, choć na inny sposób. 

Trzecią wreszcie funkcję widzieliśmy w uruchamianiu ożywcze
go, ponadregionalnego obiegu wartości (...) 

Sądzę, że co najmniej trzy te funkcje, jakie chcieliśmy nadal 
pełnić, nie przestały być ważne. 

Ów program pozytywny został w 1984 r. uzupełniony o stronę ne
gatywną: w prezentacji miesięcznika na łamach Prasy Polskiej (nr 2) 
redaktor naczelny Opola, zastanawiając się nad przyczynami złych 
wyników kolportażu pisał m. in.: 

Oczywiście, powiedzieć można, i mówi się rozbrajająco: zdrowa 
konkurencja. Konkurencja niewątpliwie, czy jednak zdrowa? Je
śli w tej konkurencji pismo nie zamierza stosować chwytów 
z Van der Veldem, Wisłocką, Szumanem, Kalibabką, horoskopami, 
horrorem, krzyżówkami, gołymi biustami i nagimi tyłkami, to mu
si to oznaczać, że pismo jest chore? 

Wymienił tu Goczoł wiele elementów, które w 1984 r. zadecydo
wały o wysokim powodzeniu czytelniczym dwóch tygodników: kato
wickiego Tak i nie oraz gdańskiego Wybrzeża. Czasopisma te zosta
ły skierowane do czytelnika niezależnie od miejsca jego zamieszka
nia, zaś obie redakcje założyły, że odbiorca lubi sensacje i w tej op
tyce lokowały większość tekstów \ 

2. Program realizowany 

Redakcja Opola odrzuciła tę drogę zdobywania i utrzymywania 
popularności, wedle zasady „dla każdego coś miłego", i wybrała mo
del wyraźnie sprofilowany. Analiza struktury tematycznej pisma 
(zob. tab. 1) prowadzi do wniosku, że adresatem Opola jest humani
sta na średnim przynajmniej poziomie wykształcenia. Wskazuje na 
to wysoki odsetek powierzchni poświęconej takim zagadnieniom, jak 
oryginalne teksty literackie, krytyka literacka, teatr oraz historia. 
* B. S. K u n d a : Modele regionalnych czasopism społeczno-kulturalnych 
i społeczno-politycznych. Raporty OBP, Kraków 1984, s. 27—31. 
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.i 'dü'J 12,0 

12,5 

15,4 14,2 1,1 2,4 1,3 6,1 4,1 3,2 8,0 - 6,2 - 16,4 1,1 3,6 4,9 

3,1 

- - 100 

1983 

12,0 

12,5 18,5 7,8 1.9 6,4 5,9 2,1 

3,5 

3,1 

3,0 

5,9 

8,8 

- 6,9 - 18,2 1,3 — 

4,9 

3,1 4,3 2,1 100 

1984 12,7 20,5 10,1 1,5 3,9 6,2 

2,1 

3,5 

3,1 

3,0 

5,9 

8,8 - 5,1 1,7 18.1 1,6 — 3,3 

2,6 

- 100 

1985 12,4 

12,4 

20,1 

18,3 

11,5 1,3 3,9 6,5 2,8 2,7 5,6 3,3 7,1 1,1 17,9 1,2 

— 3,3 

2,6 - 100 

Przeć. 

12,4 

12,4 

20,1 

18,3 10,9 1,5 4,5 0,3 6,1 3,1 3,0 7,1 0,9 6,3 0,7 17,6 1,3 0,9 3,5 1,1 0,5 100 

Uwaga: Dla roku 1982 — 8 nrów, dla roku 1985 — 6 nrów; pozostałe lata po 12 nrów; przeciętną obliczono przy założeniu pełności ^ 
każdego roku. ^ 

* Inne = stopka redakcyjna, książki nadesłane, winieta i zajawki, sprostowania redakcji. V* 
** z reportażem Chacińskiego o strażakach. 
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Udział tej ostatniej jest w rzeczywistości — jeśli się zważy, że in
formacje historyczne pojawiają się także w tekstach innego rodzaju, 
np. o kulturze i oświacie — nieco wyższy. Czy znaczy to, że pismo 
„nie idzie z postępem czasu"? Niekoniecznie — pełniejsza odpo
wiedź zostanie sformułowana po analizie tekstów, zaliczonych do 
historii. Zwraca też uwagę słabsze „obsadzenie" takich tematów, jak 
film, sztuka, muzyka lub skład tekstów w kategorii „kultura 
i oświata", obejmujących w ponad połowie informację zwykłą, acz
kolwiek redagowaną żywo i dobieraną wszechstronnie. Szczupłość 
miejsca, przeznaczonego na te tematy oraz „informacyjność" wyni
ka — poza filmem, o którym Jan Nowara pisze systematycznie tek
sty „problemowe", dla których punktem wyjścia jest konkretny 
film — z braku odpowiednich współpracowników. Podobne przy
czyny spowodowały, że również problematyka prawa, przestępczo
ści, obyczajowości, nauki i techniki jest eksponowana słabo, a w nie
których przypadkach (nauki społeczne) wręcz szczątkowo. Jeśli jed
nak potraktować zawartość pisma jako wskaźnik możliwości środo
wiska, trudno mieć o to do redakcji pretensje. Uczelnie opolskie 
w naukach społecznych dysponują przeciętnym poziomem, woje
wództwo nie jest terenem rozwiniętej myśli technicznej. 

Kolejne pytanie o adresata sformułować można następująco: czy 
pismo adresowane jest do mieszkańców Opolszczyzny, a szerzej Ślą
ska, czy też jego odbiorca może być umiejscowiony w dowolnym 
miejscu naszego kraju? Jednym z elementów odpowiedzi na to py
tanie jest stopień lokalności publikacji (bez ilustracji). W kolejnych 
łatach wynosił on: 

1982 — 33,2% powierzchni ogólnej czasopisma 
1983 — 32,2% 
1984 — 30.5% 
1984 — 35,2% 

Przez lokalność rozumiem tutaj elementy tekstu, odnoszące się do 
Opolszczyzny (szerzej: Śląska). Należy do nich dodać około połowy 
powierzchni ilustracji oraz teksty literackie, których autorami w oko
ło 80% są pisarze opolscy. Powiedzieć więc można, że Opole należy 
do grupy regionalnych - czasopism społeczno-kulturalnych, które są 
regionalne nie tylko w sensie administracyjnym, tj. z racji miejsca 
wydawania, ale też socjokulturowym. Innymi słowy Opole należy 
do czasopism, na których łamach wyraża się regionalizm (ale nie 
prowincjonalizm i zaściankowość), tj. świadomość zbiorowości tery
torialnej wyrażająca „identyfikację zbiorowości z określonym tery
torium, poczucie wspólnoty a zarazem różnic wobec innych zbioro
wości tego typu, uznawanie typowych dla regionu hierarchii war
tości, norm i wzorów zachowań" 5. Służy w ten sposób Opole arty
kulacji zbiorowości terytorialnej Opolszczyzny i szerzej Śląska. 

Oczywiście, lokalność lokalności nierówna. Wyróżnić można bo
wiem lokalność dosłowną, o niskim stopniu uogólnienia oraz lokal
ność sięgającą rangi ogólnokrajowej. W Opolu lokalność dosłowną 
8 B. W y s o c k a : Regionalizm wielkopolski w II Rzeczypospolitej 1919—1939, 
Poznań 1981, s. 6. 



reprezentują np. informacje z działu „Przegląd kulturalny", lokal-
ność drugiego typu — większość pozostałych. Np. reportaż Danuty 
Nowickiej „Narkomani muszą odejść" (1982 nr 3) opiera się na rea
liach opolskich, ale znaczenie problemu nie redukuje się do Opol
szczyzny. Podobnie ogólnopolskie znaczenie ma „lokalny" tekst Ja
na Edmunda Osmańczyka „Prawdy Polaków znad Odry i Bałtyku" 
(1983 nr 7). Tekstami tego typu wpisuje się Opole w problematykę 
ogólnopolską, nie tracąc regionalnego zakorzenienia. Dla odbiorcy 
z Opolszczyzny teksty takie zawierają znaki identyfikujące go ze spo
łecznością regionu, dla odbiorcy spoza regionu zawierają informacje 
o regionie pozwalające mu wyznaczyć położenie Śląska w kontekście 
ogólnopolskim. 

Podejmuje też pismo tematy, które mogłyby ukazać się w dowol
nym czasopiśmie społeczno-kulturalnym w Polsce. Ich umieszczenie 
w Opolu jest o tyle nieprzypadkowe, że ich autorami są Opolanie. 
Ich przydatność dla pisma, m. in. w aspekcie kolportażu, polega rów
nież na tym, że są to tematy mające szanse zainteresować także (ale 
nie tylko) czytelnika miejscowego. Są to m. in. kwestionowane przez 
J . Tera „seriale" Stanisława Sławomira Niciei o cmentarzu Łycza
kowskim (od lutego 1983 do czerwca 1985 — 20 odcinków) czy Ma
riana Buchowskiego o Stachurze (od grudnia 1983 do stycznia 
1985 — 7 odcinków). W obu przypadkach istnieje oczekujące tych 
tekstów audytorium: Opolszczyzna, a w większym stopniu Dolny 
Śląsk (szczególnie Wrocław) oraz Gliwice i Zabrze zamieszkałe są 
przez wielu repatriantów z byłej Małopolski Wschodniej; jeśli zas 
idzie o Stachurę, to wystarczy być nieco zorientowanym w podkul
turze młodzieżowej by wiedzieć, że ostatnimi czasy przetoczyła się 
przez masowe media w Polsce zanikająca już dzisiaj fala zaintere
sowania jego osobą i twórczością. 

2.1.Materiały historyczne na łamach Opola 

Tematyka historyczna w Opolu zajmuje największy odsetek po
wierzchni ogólnej pisma: od 15,4% w 1932 r., do 20,5% w 1984 
(przeciętna: 18,7°/o). Warto przy okazji zwrócić uwagę, że Opole nie 
jest pod tym względem wyjątkiem w grupie regionalnych czasopism 
społeczno-kulturalnych. W 1984 r. problematyka historyczna w War
mii i Mazurach zajmowała 21,2°/o powierzchni, w Nadodrzu — 8,3°/o, 
w Przemianach — 8,0°/ou. Dodać trzeba, że w niektórych pismach 
(Przemiany) ogranicza się ona do historii regionu, w innych (Opole) 
dotyczy — obok regionu — także całego kraju lub spraw innych 
regionów. 

Przewagę wśród tekstów historycznych w Opolu mają materiały 
poświęcone Opolszczyźnie i Śląskowi. Bezpośrednio przeszłości tych 
terenów dotyczy około ?0°/o tekstów o historii, pośrednio (np. szkic 
o poglądach Władysława Sikorskiego na polską granicę zachodnią, 
1983 nr 7) dalszych 10°/o. Teksty pozostałe dotyczą spraw ciągle — 
jak np. Konstytucja 3 Maja czy kwestia demokracji i polskich trady
cji demokratycznych — obecnych w społecznej świadomości. Przy 
wszelkiej różnorodności historycznych okresów, zagadnień, sporów, 
6 B. S. K u n d a ; op. cit. s. 5 (tabela). 



sposobów ujęcia, cechą wspólną tych tekstów jest to, że rekonstru
ują żywą tradycję tej ziemi, co dla obszaru zamieszkałego przez 
około 600 tys. autochtonów, których nie zawsze traktowano spra
wiedliwie i których przeszłość nie zawsze ukazywano prawdziwie, 
nie jest rzeczą obojętną 7 . Dlatego nie można zgodzić się z opinią, 
że pismo — przez eksponowanie tematyki historycznej — nie na
dąża za współczesnością. Powiedzieć można, że właśnie dzięki temu 
tkwi ono we współczesności, pomaga rozwiać wiele mitów zrodzo
nych z nieznajomości historii Śląska, regionu, gdzie znajomość histo
r i i dostarcza — bardziej niż gdzie indziej — klucza do zrozumienia 
i oceny współczesności. 

2.2. Kulturotwórcza rola miesięcznika Opole 

Program odnowionego Opola, którego fragmenty cytowaliśmy, był 
w istocie zapisem projektu jego kulturotwórczych funkcji. Miały one 
polegać — przypomnijmy — na rewindykacji wiedzy o przeszłości 
Śląska, współtworzeniu miejscowego środowiska intelektualnego, 
wreszcie na włączeniu Opolszczyzny w ogólnopolski obieg wartości. 
Analiza zawartości pisma pozwala stwierdzić, że redakcja program 
ten konsekwentnie realizuje. 

O rewindykacji tradycji była już mowa. Przejdźmy więc do punk
tu drugiego: współtworzenie miejscowego środowiska intelektualne
go. Jego realizacji służyło pismo przez samo swoje istnienie. W Opo
lu bojkot ze strony środowisk zawiedzionych dniem 13X111981 
7 Beztroski w traktowaniu tych spraw nie brak i dzisiaj. Por. polemikę J. Go-
czoła z informacją bońskiego korespondenta Życia Warszawy, Zbigniewa Ra-
motowskiego na temat aktualnego stanu łączenia rodzin: „Przypominając pro
blem owych wyjazdów (a dotyczyły one, jak wiadomo, głównie autochtonów: 
Ślązaków, Mazurów, Warmiaków i Kaszubów) Zbigniew Ramotowski pisze: 
«sprawa ta została już dawno/, ku z a d o w o l e n i u obu stron rozwiązana. 
Nastąpiło to (...) w drodze jednostronnej decyzji polskiej o wyjeździe około 
120—125 tysięcy obywateli polskich p o c h o d z e n i a n i e m i e c k i e g o * 
(podkreślenia moje — J.G.). 

Panowie redaktorzy Luliński i Ramotowski (a także wszyscy inni, myślą
cy tak samo)! Zdaje się, że nie sposób liczyć na to, byśmy się zrozumieli. Po 
pierwsze dlatego, że nie wierzę, by z faktu wyjazdu 250 tys. autochtonów 
mogły być zadowolone o b i e strony; moim zdaniem dla nas, dla naszej stro
ny, powodem do zadowolenia to nie jest (...) Po drugie zaś, od kogóż to otrzy
maliście mandat, by orzekać o mnie, o mojej rodzinie, o ponad milionie owych 
«Niemców» — jak z cynicznego wyrachowania bredzi p. Mertes — czy też 
«obywateli polskich pochodzenia niemieckiego» — jak tym bredniom pokrew
nie sformułowaliście w swoich korespondencjach? (...) Czy nie jest znamienne, 
że domniemana przynależność etniczna w omawianej kwestii ze strony RFN 
określana jest kluczem prawnym, a nie historyczno-kulturowym? Oczywiście, 
główną siłą migracyjną, p r z y c i ą g a j ą c ą Polaków-autochtonów do Repu
bliki Federalnej, są motywy ekonomiczne. Ale to, co ich z kraju w y p y c h a , 
to przede wszystkim właśnie owa dotycząca ich k a t e g o r y z a c j a obywa-
telskości. Odczuwana w «powietrzu», bo szerzona w społeczeństwie, a w nich 
utwierdzana za sprawą takich właśnie orzeczeń jak w przywołanych tu ko
respondencjach. (...) Jeśli red. Ramotowski (...) słusznie wskazuje na oczywi
sty absurd sformułowania ze strony zachodnioniemieckiej urzędowych rosz
czeń do stworzenia w Polsce praw dla rzekomej mniejszości niemieckiej, to 
można by go zapytać, w jakiej logicznej spójności pojawiają sio w niej te 
właśnie orzeczenia, dotyczące ludności autochtonicznej?" (J. Goczoł, Przestań
cie wreszcie panowie bredzić! Opole 1982 nr 2, s. 3; podkreślenia autora). 



szczęśliwie nie odegrał większej roli. Stąd od wznowienia drukowało 
pismo wielu miejscowych literatów, ukazywały się recenzje ich wy
dawanych wówczas książek, -a także większe szkice o twórczości 
niektórych z nich (np. Marka Jodłowskiego o poezji Stanisława Cha-
cińskiego; zresztą wiele recenzji literackich w Opolu to solidne, do
brze udokumentowane szkice o książkach). Ukazywały się też recen
zje z prac naukowych Opolan, nekrologi wybitnych działaczy regio
nu (np. Ryszarda Hajduka), wspomnienia o nie żyjących już posta
ciach (np. Wilhelma Szewczyka o Rafale Urbanie). Redakcja od po
czątku istnienia pisma, także po jego wznowieniu inspirowała wiele 
tekstów, które złożyły się później na interesujące książki, wysoko 
ocenione przez krytykę; niektóre z tych książek, np. Wiesława Sa-
niewskiego, zawierały teksty z innych pism, np. Odry. Były to książ
k i Zbigniewa Zielonki ,,Śląsk: brakujące ogniwo", „Słownik piśmien
nictwa polskiego na Śląsku", Saniewskiego „Wróżenie z kina", Bo
gusława Zurakowskiego „Paradoksy poezji". Dodać można, że kilka 
innych, nie mniej interesujących dałoby się skomponować z tekstów 
opublikowanych w Opolu już po wznowieniu. Obok „Cmentarza Ły
czakowskiego" Niciei, która to książka z pewnością stanie się sukce
sem wydawniczym (w jej napisaniu pomogli autorowi czytelnicy, 
nadsyłający, m. in. ze środowiska naukowego Lwowa, liczne listy) 
mógłby to być wybór szkiców teatralnych Jodłowskiego, szkiców lite
rackich tegoż, reportaży Chacińskiego, solidnie udokumentowana 
biografia Stachury pióra Buchowskiego, tom szkiców literacko-ślą-
skich Szewczyka, tom szkiców historyczno-kulturowych Bolesława 
Lubosza itp. Bogaty plon tekstów, które zasługują na zebranie ich 
w książki to niewątpliwie pozytywny wynik działań integracyjnych 
redakcji, które trudno uznać za działania „garstki intelektualistów 
o zawyżonych ambicjach". Pozwoliło to również pismu na realizację 
następnego punktu programu — - włączenie wartości stworzonych na 
Opolszczyźnie w obieg ogólnopolski, co dokonywało się dwiema dro
gami: przez kolportaż Opola poza województwem oraz — w mniej
szym zakresie - przez książki, na których treść złożyły się uprzed
nie publikacje w Opolu. Nie od rzeczy też będzie podkreślić w tym 
miejscu, że występuje Opole jako źródło w wielu pracach dyplomo
wych, podejmowanych w opolskiej WSP. 

Sumując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że Opole 
jest jednym z niewielu pism wiernych zadeklarowanemu programo
wi. Trzeba też stwierdzić, że program ów realizuje warsztatowo do
brze. Jest to również program politycznie i społecznie wartościowy: 
Opole chce budzić i ożywiać polskie tradycje Opolszczyzny, tworzyć 
lokalne środowisko twórcze, chce umacniać miejsce Opolszczyzny 
w świadomości ogólnopolskiej. Jego funkcje społeczne — by użyć 
dobrze tu przylegającej opinii, o funkcjach Nadodrza, którą Wilhelm 
Szewczyk sformułował w 1960 r. — determinują dwie cechy, że „jest 
to pismo społeczno-kulturalne i jednocześnie regionalne. Rozumiem 
to w tym znaczeniu, że z jednej strony zaspokaja ono potrzeby kul 
turalne regionu, postuluje je i reformuje, kontroluje i odtwarza przy 
pomocy dziennikarskich czy literackich form, z drugiej zaś repre
zentuje region w jego twórczości, dokonaniach i ambicjach na ze-



wnątrz, wobec całego kraju. Tak pojęta regionalna cecha pisma wy
znacza mu swoje miejsce, jedyne i niezastąpione, w szerokim wach
larzu prasy polskiej i decyduje o jego ogólnych ambicjach" 8. 

3. Opole na rynku prasowym 

Opole — jak już wspominaliśmy — przeżywa trudności kolporta
żowe. Ich przyczyną — zdaniem wydawcy — jest nieatrakcyjny dla 
czytelnika program pisma, to że „redakcja nie idzie z postępem cza
su". Przeprowadzona wyżej analiza zawartości wskazuje, że jest to 
zarzut niesłuszny. Niemniej, nie sposób zaprzeczyć, że miesięcznik 
ma ograniczony zasięg. Jakie są przyczyny tego stanu rzeczy? 

Zauważmy przede wszystkim, że w województwie opolskim, na 
które idzie największy nadział Opola, nastąpił — podobnie jak w ca
łym kraju — spadek (na skutek różnych przyczyn) sprzedaży prasy. 
W 1980 r. sprzedawano tu średnio 96 egz. na jednego mieszkańca 
rocznie, w 1983 — 85 egz.9 Jeśli natomiast sądzić po wynikach kol
portażu, w latach 1984—1985 nastąpiła w województwie opolskim 
poprawa w kolportażu tygodników, natomiast pogorszenie w kolpor
tażu miesięczników. Oto — wg danych Opolskiego Wydawnictwa 
Prasowego — przy zwiększonych w 1985 r. w stosunku do 1984 r. 
nadziałach czterech tygodników (Polityka, Przegląd Tygodniowy, 
Tak i nie, Tu i teraz) spadły — z wyjątkiem Przeglądu Tygodnio
wego, którego jednak w 1985 r. sprzedano więcej egzemplarzy — 
zwroty. Jeśli idzie o miesięczniki (Nurt, Odra, Pismo, Profile, Lite
ratura, Zdanie, Przemiany) to z wyjątkiem Literatury, której nadzia
ły w 1985 roku wzrosły, spadły ich nadziały, natomiast wzrosły 
zwroty. Jeśli natomiast idzie o Opole to przy systematycznym spad
ku nakładu od 5548 egz. w 1982 r. do 4215 w 1985 (daneza I—-V) 
i załamaniu sprzedaży w 1983 r. następował pewien wzrost sprzeda
ży od 3066 egz. w 1982 r., do 3373 egz. w 1985 r. Dodajmy też, że 
sytuacja kolportażowa Opola nie odbiega rażąco od sytuacji kilku 
innych miesięczników o zbliżonym profilu (tab. 2). 

Przyczyny tej sytuacji są — jak się wydaje — złożone. Założyć 
można, że redakcja ma rację, gdy jednej z nich upatruje w zmniej
szeniu — pod koniec lat siedemdziesiątych — objętości pisma z 33 
do 28 kolumn. Spowodowało to zubożenie struktury tematycznej 
i utratę pewnej liczby czytelników. Inną przyczyną jest nierytmicz-
ność produkcji: oto w okresie od stycznia 1984 do czerwca 1985 ter
min został dotrzymany tylko raz, a w jednym przypadku ukazanie 
się kolejnych numerów (11 i 12 z 1984) oddzielało 6 dni. Nie bez 
wpływu jest również stosunek „Ruchu" do rozprowadzanych przez 
siebie czasopism niskonakładowych, brak — jak na to wskazuje 
struktura nadziałów Opola — reakcji na zmieniający się popyt, brak 
na mapie kolportażu Opola miast śląskich, np. Cieszyna, Jeleniej 
Góry, Wałbrzycha, Legnicy, w których —• jak można założyć z ra-

8 W. S z e w c z y k : Uwagi o roczniku Nadodrza 1960. Rocznik Lubuski, t. III, 
Zielona Góra, 1962. 
8 Rocznik Statystyczny 1984, s. LXVI . 



Tabela 2. Kolportaż Opola na tle kolportażu innych czasopism o zbliżonym 
profilu (wg Biuletynu nakładów 1984) 
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1. Kontrasty 1836 3 856 5 692 1 444 37,4 4 248 75,5 32,3 42,7 

2. Nurt 2479 5 690 8 169 1 797 31,6 6 372 78,0 30,3 38,9 

3. Odra 2004 9 991 11 995 2 413 24,1 9 582 79,9 16,7 21,0 

4. Profile 2258 7 779 10 037 759 9,8 9 278 92,4 22,5 24,3 

5. Przemiany 1581 13 623 15 204 2 657 19,5 12 547 82,5 10,4 12,6 

6. Opole 1325 2 931 4 256 968 33,0 3 288 77,3 31,1 40,3 

cji powojennych migracji — znalazłoby się zainteresowanych 
np. „serialem" o cmentarzu Łyczakowskim. Ale lista nadziałów — 
jeśli sądzić po powtarzających się mimo wysokich zwrotów lub 
sprzedaży bezzwrotowej liczbach egzemplarzy — sprawia wrażenie 
mechanicznie powielanej matrycy. 

Poprawa rytmiczności produkcji i uelastycznienie struktury na
działów mogą przynieść kilkuprocentowy spadek zwrotów. Będą to 
jednak działania doraźne, w ramach istniejącej struktury kolportażu, 
która — jak można sądzić po powtarzających się objawach — od 
lat nie jest dostosowana ani do potrzeb czytelnika, ani do potrzeb 
producenta, ani do założeń reformy. Dotychczasowa struktura opie
ra się bowiem na bierności pośrednika między producentem a czy
telnikiem, na założeniu, że czytelnik przyjdzie sam. W konsekwencji 
cała odpowiedzialność za rentowność (czy planowany deficyt) prze
rzucona zostaje na redakcje, które w wielu przypadkach wychodzą 
ze skóry, by zdobyć czytelnika schlebiając jego nie zawsze wybred
nym gustom. Tymczasem w obliczu m. in. dalszych, nieuchronnych 
podwyżek cen prasy sytuacja dojrzała do tego, by wyjść do czytel
nika, poszukać go. Istniejący aktualnie system reklamy, ogranicza
jący się do notek w prasie lokalnej z okazji wypuszczenia na rynek 
kolejnego numeru tygodnika czy miesięcznika lub przypadkowych 
wzmianek w przeglądach prasy czasopism centralnych lub regional
nych już nie wystarcza. 

Wracając do Opola: sądzić można, że jego atrakcyjność na terenie 
macierzystego województwa podniosłoby uzupełnienie tematyki cza
sopisma o takie problemy, jak np. rolnictwo oraz ochrona środowi
ska — opolskie jest w końcu województwem o przewadze rolnictwa, 
w części zagrożonym np. przez cementownie czy zanieczyszczoną już 
cd granicy Odrę. Powiedzmy również, że funkcji społecznych Opola 
nie da się w pełni umasowić i urentownić. 
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K R Z Y S Z T O F ŁĘCKI 
A N D R Z E J S Z O S T A K 

POKAZY VIDEO 
(Raport socjologiczny) 

\A / d r u 8 i e i połowie 1985 (sierpień—grudzień) autorzy tego raportu wzięli 
T V udział w czternastu pokazach przeprowadzonych przez prywatnego w ł a 
ściciela sprzętu video w jednym z miast Górnego Śląska. Mieliśmy tu do 
czynienia nie tyle z organizowaniem pokazów przez posiadacza sprzętu, co 
raczej z samoorganizowaniem się widowni, która korzystała z udostępnionej 
odpłatnie aparatury video (wraz z kasetami). Pokazy, o których mowa, odby
wały się w mieszkaniach prywatnych lub innych pomieszczeniach pozostają
cych do dyspozycji widzów. Prezentacje te stanowiły najprawdopodobniej je
dynie część zakrojonej na szerszą skalę działalności Organizatora (tak odtąd 
nazywać będziemy osobę dysponującą sprzętem video). Częstotliwość spotkań 
była zróżnicowana. Od 2 (sierpień) do 5 (październik) pokazów w miesiącu. 

Ta forma pokazów filmów video wydaje się najciekawsza z socjologicznego 
punktu widzenia. Stanowią o tym przede wszystkim kodeksy postępowania 
oparte na „zaufaniu" właściciela sprzętu do widowni oraz rozbudowany sy
stem pośredników. Z tym ostatnim wiąże się specyficzny skład publiczności. 
Od tych też elementów rozpocząć chcemy naszą analizę. Następnie omówimy 
sposób rekrutacji uczestników takiego pokazu, rodzaje wyświet lanych fi lmów 
i sposób ustalania repertuaru, wreszcie typowe reakcje widzów wywoływane 
przez pokaz. 

Większość stwierdzeń zawartych w naszym raporcie ma formę uogólnień 
„naturalistycznych obserwacji", przypominających twórczość amerykańskiego 
socjologa Ervinga Goffmana i jego szkoły. Zadecydowała o tym swoistość 
problemu. Praca ta ma więc charakter zbliżony do „case study"; nie jest jej 
zadaniem określenie skali i rozmiarów badanego zjawiska. Poza ramami ra
portu pozostają zatem kwestie ekonomiczne i prawne związane z tym pro
blemem. Te drugie są zresztą — zarówno gdy idzie o tzw. pokazy oficjalne 
(w klubach studenckich itp.) jak i prywatne, o charakterze komercyjnym — 
dość niejasne. 



90 MATERIAŁY 

Kodeksy postępowania oparte na „zaufaniu" Organizatora wobec widowni 

Podczas trwających zazwyczaj ok. 12 godzin kilkunastu nocnych pokazów, 
w których uczestniczyli autorzy, Organizator nigdy nie był obecny. Przypo
mnijmy, że studium to dotyczy pokazów przygotowywanych przez jednego 
i tego samego Organizatora. Na innych, podobnych pokazach nieobecność w ła 
ściciela sprzętu nie jest regułą. 

Tak więc Organizator dostarcza sprzęt, przedstawia repertuar nieudolnie 
naśladując profesjonalnych krytyków, po czym znika i pojawia się dopiero 
po to, by odebrać aparaturę po skończonym pokazie. Nie:oznacza to jednak, 
że sprzęt wymyka się całkowicie spod jego kontroli. Wrócimy do tego za
gadnienia, omawiając skład publiczności. Tutaj zaznaczmy tylko, że wśród 
niej znajdują się dwie, trzy osoby bliżej związane z Organizatorem. 

Przeciętny widz - może uznać „zgodę na sytuację" powstałą po rozpoczęciu 
pokazu jako manifestację zaufania Organizatora wobec widowni. Zaufanie to 
możemy rozpatrywać na dwóch poziomach. Kwotę od 8 do 10 tys. zł, 
(w zależności od liczby widzów ceny kształtowały się w granicach — 50()^-
700 zł od osoby) otrzymuje Organizator na początku seansu od jednego ze 
„swoich ludzi", nazwijmy go Wspólnikiem. Wspólnik ów zakłada pieniądze 
odbierane później przez niego od pozostałych uczestników pokazu. Organiza
tor spodziewa się więc, że Wspólnik rzeczywiście zainkasuje należność od 
widzów. Wszak pieniądze, które dopiero co otrzymał, powierzył „płacącemu" 
Wspólnikowi przed pokazem. Ten poziom zaufania pozostaje ukryty przed 
publicznością, która sądzi, że reszta spraw finansowych rozgrywać się będzie 
tylko wewnątrz niej — Organizator odebrał już przecież swoją należność. 
Drugi — jawny — poziom zaufania obejmuje dwie możliwości. Przede wszyst
kim Organizator zawierza uczestnikom pokazu co do tego, że cenny sprzęt 
nie ulegnie dewastacji itp. Jak się zdaje, tylko w niewielkim stopniu ochronę 
sprzętu są w stanie zapewnić „ludzie Organizatora", którzy zresztą grają rolę 
widzów, starając się swoje reakcje (na przykład niezadowolenie z poziomu 
oglądanych filmów) dostroić do atmosfery widowni. Jak sądzą autorzy, rola 
ich sprowadza się do powstrzymania ewentualnych aktów wandalizmu (nisz
czenia sprzętu) czy też przywłaszczenia sobie sprzętu przez zorganizowaną 
grupę spośród widowni. W takiej sytuacji dochodzenie praw przez Organiza
tora mogłoby być znacznie utrudnione. Działania tych osób miały w sean
sach, o których mowa, charakter wyłącznie perswazyjny i ograniczały się do 
zmniejszania niezadowolenia widowni. Nie można jednak wykluczyć, że 
w zmienionej sytuacji zmieniłyby się ich formy działania. 

Druga możliwość wiąże się z powszechną śwadomością, iż działalność Or
ganizatora jest w jakiś sposób nielegalna. Widzowie mogą nie tylko odmówić 
zapłacenia należności, zwłaszcza gdy przejrzą „finansową zmowę" Wspólnika 
i Organizatora, lecz także zadenuncjować lub próbować szantażować tego 
ostatniego. W pewnym stopniu zapobiega temu rozwinięty system pośredników 
i związana z nim atomizacja grupy. Niemniej możliwości takie, jak się zdaje, 
istnieją. Autorzy nie byli nigdy świadkami tego rodzaju zachowań. Nic nie 
wiadomo także, by na innych, podobnych pokazach zdarzały się próby od
mowy zapłaty, denuncjacji, szantażu czy niszczenia sprzętu. W jednym jedy
nym przypadku, gdy zdegustowani filmami uczestnicy zażądali zniżenia ceny 



do połowy — a więc obniżenia jednostkowej opłaty — Wspólnik bez trudu 
wymógł spełnienie tego żądania na Organizatorze, który „zwrócił" mu połowę 
wcześniejszej wpłaty. Działo się to na oczach widzów. 

Rozbudowany system poś~rednikóvi 

Anonimowość Organizatora wobec widowni stwarza rozbudowany system 
pośrednictwa. Organizatora dzieli więc od przeciętnego widza zazwyczaj dwóch 
do trzech pośredników. Jeden z nich, określony wcześniej jako Wspólnik, zna 
osobiście Organizatora, on też ortentuje się w zestawie posiadanych przez 
niego filmów. Należy zaznaczyć, że to właśnie Wspólnik jest na pokazie „czło
wiekiem Organizatora". On też na ogół obsługuje magnetowid. Drugi pośred
nik bywa często Inicjatorem pokazu. Zazwyczaj nawiązuje on kontakt ze 
Wspólnikiem przez grono znajomych. W sytuacji, gdy pojawia się trzeci po
średnik,, rozszerza się krąg potencjalnej publiczności. Zdarza się, że pośrednik 
ów jest jednocześnie właścicielem pomieszczenia, w którym odbywa się po
kaz. Gdy tak nie jest i trudno ustalić miejsce projekcji,- tworzy się zupełnie 
inny łańcuch „pośredników lokalowych". Struktura jego jest przypadkowa, mo
że się więc zdarzyć, że Gospodarz (dysponujący miejscem pokazu) będzie znał 
tylko ostatnie ogniwo łańcucha (jednego z widzów, przeważnie z kręgu zna
jomych Inicjatora pokazu). Im bardziej łańcuch „pośredników lokalowych" 
się wydłuża, tym większe prawdopodobieństwo, że pokaz nie dojdzie do 
skutku. 

Skład publiczności i środowisko społeczne 

Widownię tworzyli ludzie w wieku od 20 do 35 lat. W większości byli to 
mężczyźni. Kobiety pojawiały się na pokazach zwykle jako ich partnerki — 
żony, dziewczyny. Sporadycznie tylko uczestniczyły w seansach kobiety „sa
motne". 

Liczba uczestników pokazu wynosiła zazwyczaj od 10 do 15 osób. Skład 
grupy był bardzo zróżnicowany zarówno jeśli chodzi o wykształcenie, jak ma
jętność i stopień wyrobienia kulturalnego. Widownię tworzyli robotnicy (gór
nicy, hutnicy), studenci, urzędnicy, lekarze, inżynierowie. Równie zróżnicowa
ny był zasób doświadczeń związanych z techniką video. Jest chyba jednak 
regułą, że zdecydowana większość uczestników pokazu pierwszy swój kontakt 
ze sprzętem video miała właśnie na seansach komercyjnych. 

Wspominaliśmy już wcześniej , że Organizatora reprezentują na pokazie 
dwie, trzy osoby, z których najważniejszą jest, rzecz jasna, Wspólnik. Pozo
stałą część publiczności można podzielić na znajomych Inicjatora (od nich też 
często wychodzi propozycja zorganizowania pokazu) i — gdy role te są od
dzielne — znajomych Gospodarza. Ostatnią kategorię stanowią widzowie po
zostający uprzednio w kontakcie ze znajomymi Inicjatora i Gospodarza. Ich 
liczebność jest uzależniona od długości łańcucha pośredników. Można przyjąć, 
że przeciętny widz nie zna więcej ftiż dwie lub trzy osoby i dość nieufnie 
spogląda na pozostałych uczestników pokazu. Mamy więc do czynienia z wi-



downią zatomizowaną. Ma na to wpływ zarówno sposób rekrutacji widzów 
jak i sam charakter pokazów. Wyjaśnia to także — do pewnego stopnia — 
brak wspólnej akcji grupy skierowanej „przeciw" Organizatorowi. 

Sposób rekrutacji 

Jak już wspominaliśmy, rekrutacja oparta jest na rozgałęzionym systemie 
pośredników, którego źródło stanowią Inicjator lub osoba przyjmująca na 
siebie część jego roli, tzn. „organizująca" przynajmniej część widowni. Każdy 
z widzów wciągany jest przez bliskiego znajomego. Stwarza to atmosferę wta
jemniczenia, tym bardziej, że lokal, otoczenie (inni widzowie), technika video 
i przygotowany repertuar stanowią niewiadomą. Na ogół można przyjąć, że 
istnieje znacznie więcej chętnych do wzięcia udziału w pokazie, niż pozwalają 
na to warunki niezbędnego komfortu fizycznego i psychicznego. I chociaż 
w interesie widzów leży, aby liczba oglądających była stosunkowo duża, co 
ma wpływ na wysokość jednostkowej opłaty, to jednak stosują oni niezbędne 
ograniczenia ewentualnych kandydatów. Ograniczenia te są często narzucane 
przez Gospodarza. Zaproszenie znajomych jest więc potwierdzeniem ich szcze
gólnego znaczenia dla zapraszającego. Sytuacja ulega niewielkiej tylko zmia
nie w okresie wakacyjnym. Zmniejsza się wtedy krąg potencjalnych uczestni
ków, nie na tyle jednak, by zanikły wskazane wyżej zależności. Wciąż mamy 
do czynienia z selekcją wybranych. Osoba uznana przez wybierającego (Ini
cjatora, Gospodarza lub któregoś z ich znajomych) za „godną" zaproszenia 
wymaga jednak niekiedy zachęty do wzięcia udziału w pokazie. Chociaż, jak 
wykażemy później główną atrakcją są zawsze filmy erotyczne, to in
formacje na ich temat ograniczają się zazwyczaj do zasygnalizowania tylko, iż 
będą one pokazywane. Następnie podkreśla się raczej walory innych filmów :— 
czego zresztą często zapraszany oczekuje — by miał on dwuznaczne alibi co 
do własnej motywacji uczestniczenia w seansie. Czyni się tak zwykle w przy
padkach, gdy zachowanie zapraszanego charakteryzuje się pewnym stopniem 
hipokryzji — zostanie ona omówiona przy okazji analizy postawy Konesera. 
Formy i kanały informowania o pokazach sprowadzają się do stosunków to
warzyskich. 

Rodzaje wyświetlanych filmów i strategia ustalania repertuaru 

Filmy na pokazach video można podzielić na kilka kategorii (poniżej po
dajemy polskie tłumaczenia tytułów, tak jak zostały one przedstawione przez 
Organizatora): filmy sensacyjne: „Obrońca publiczny", „Lawina ekspress", 
„Klasa 84", „Ramboo", „Więzienie kobiet"; filmy erotyczne „z pogranicza": 
„Kaligula", „Emanuelle"; horrory: „Niesamowity bliźniak", „Śmierć diabła", 
„Pożeracz ludzi"; komedie: „Lody na patyku", „Górniku, drąż głębiej", 
„Hipopotam i jego krokodyl"; filmy science fiction i karate. Magnesem przy
ciągającym publiczność są co najmniej dwa filmy erotyczne (ok. 3 godz. 
projekcji). Na ogół są to pełnometrażowe filmy fabularne, bywa jednak, że 
pokazuje się wyłącznie ścinki. 

W większości f i lmów brali udział aktorzy bliżej nie znani polskiemu wi
dzowi. Tylko cztery nazwiska: Kirk Douglas, Charles Bronson, Sylwester 



Stallone i Lee Marvin mówią coś przeciętnemu kinomanowi w naszym kraju. 
Na żadnym z pokazów nie było fi lmów polskich. 

Czas wyświet lania wszystkich filmów przedstawionych przez Organizatora 
do dyspozycji widzów znacznie przekraczał czas przeznaczony na projekcje. 
Wynikała stąd konieczność wyboru. Kształtowanie repertuaru dotyczy ustala
nia rodzaju fi lmów oferowanych przez Organizatora (niekiedy chodzi o kon
kretne tytuły) a także samego doboru filmów w czasie ich pokazu oraz kolej
ności wyświetlania. 

Z socjologicznego punktu widzenia bardziej istotne są decyzje dotyczące 
drugiego poziomu wyborów. Pierwszy określa ramy, w których się on doko
nuje i dotyczy tylko Organizatora, Wspólnika i Inicjatora. Zjawisko to na
leży do kategorii typowych zachowań, omówimy je więc w części im poświę
conej. 

Warto zauważyć, że często Organizator wbrew wcześniejszym ustaleniom 
przedstawia uboższą i mniej atrakcyjną listę filmów. Nie prowadzi to jed
nak nigdy do rezygnacji i „zerwania" pokazu. 

Typowe reakcje wywoływane przez pokaz 

Twierdzimy, że reakcje widzów na oglądane filmy były zdeterminowane • 
specyficznymi warunkami odbioru, na które składają się miejsce, rodzaj wy
świetlanych fi lmów i skład grupy. Zachowania te miały bezpośredni wpływ 
na przebieg pokazu. Wprowadzamy tutaj trzy kategorie określające najbar
dziej typowe z nich. 

Choć, jak zaznaczyliśmy, doświadczenia większości widzów z techniką video 
były małe lub w ogóle ich nie było, bodaj najbardziej typową reakcją doty
czącą zarówno wyboru jak i oceny oglądanych fi lmów była postawa Kone
sera. Jak się zdaje, popularność tej postawy rośnie wraz z posiadanym wy
kształceniem. Wiąże się to po trosze z chęcią manifestowania przynależności 
do np. subkultury studenckiej, po trosze zaś z chęcią zamaskowania niewiel
kich zazwyczaj doświadczeń z video-filmami. Cechą charakterystyczną w za
chowaniu Konesera jest okazywanie niewielkiego bądź braku zainteresowania 
prawie wszystkimi filmami, szczególnie zaś filmami erotycznymi. Suge
ruje to przepaść między oczekiwaniami ukształtowanymi przez wyrobiony 
smak Konesera a przedstawionymi filmami. Swoimi opiniami dzieli się on 
przeważnie z najbliżej siedzącymi widzami. Jeżeli uzyskują one aprobatę, mię
dzy Koneserem a słuchającym wytwarza się szczególnego rodzaju więź opar
ta na znawstwie, dobrym smaku i rosnącym dystansie do pozostałej części 
oglądających. Postawa Konesera może objawić się tylko (biorąc pod uwagę 
repertuar) poprzez odrzucenie wyświet lanych filmów. Opinia ta nie musi być 
wygłaszana przez uznany w grupie autorytet — o taki w zatomizowanej wi
downi trudno. Odwrotnie, to opinia czyni wygłaszającego ją jeśli nie autory
tetem, to przynajmniej osobą, której głos trudno ignorować. Filmy sensacyjne, 
komedie, > horrory itp. (tzn. rodzaje filmów najczęściej oglądane na pokazach) 
nie wyróżniają się specjalnymi walorami artystycznymi, zaś potępienie fil
mów erotycznych jest prawie zawsze uznawane za przejaw dobrego smaku. 
Dlatego też zjawisko to występuje szczególnie jaskrawo w przypadku kaset 
„erotycznych". 



Mimo wybitnie rozrywkowego charakteru zdecydowanej większości filmów, 
są one nie tylko akceptowane przez publiczność, lecz takich właśnie obrazów 
widzowie się domagają. W skrajnych przypadkach zachowanie Konesera do
prowadzić może jednak i często doprowadza do przerwania projekcji przy mil
czącej zgodzie lub nieśmiałych protestach pozostałej części widowni. Owa 
milcząca zgoda, niezdecydowane protesty, czy nawet głosy aprobaty nie wy
nikają bynajmniej z faktu, iż reszta oglądających podziela opinie Konesera, 
lecz spowodowane są kontekstem sytuacyjnym. Niewielu chce przyjąć rolę 
„ciekawskiego", który upierałby się przy emisji f i lmów erotycznych. Wy
nika to tyleż z norm właściwych naszej kulturze, co jak się zdaje, w o wiele 
większym stopniu, z niechęci do okazywania wrażenia, jakie filmy te w rze
czywistości wywołują. Paradoksem wytworzonej sytuacji jest fakt, iż główna 
atrakcja, jaką tworzą filmy erotyczne, niedostępne poza tego rodzaju po
kazami, może zostać w czasie projekcji odrzucona wbrew oczywistej chęci ich 
oglądnięcia. Wskaźnikiem tej ostatniej może być 100-procentowa frekwencja 
podczas pokazu wspomnianych kaset. Nawet Koneserzy, żądając przerwania 
projekcji i wyświetlania innego filmu, nie opuszczają sali. Opuszczanie sali 
i wychodzenie „za kulisy" zdarzają się za to nagminnie podczas projekcji in
nych filmów. Warto jednak zauważyć, iż część osób (przede wszystkim ko
biety) jest rzeczywiście zbulwersowana treścią filmów erotycznych, nie wy
chodzi jednak z obawy, aby jej postawa nie wydawała się nazbyt pruderyjna. 

Podczas wyświet lania filmów erotycznych zazwyczaj brak jakichkol
wiek komentarzy czy rozmów oprócz zastrzeżeń koneserskich. Uwaga przy in
nego rodzaju filmach jest zwykle znacznie bardziej podzielona. Autorzy nie 
chcieliby komentować zauważalnych oznak zainteresowania malujących się 
na twarzach widzów podczas projekcji filmów erotycznych. 

Fakt, że filmy te zostają jednak pokazane zawdzięcza publiczność osobom, 
które zgodziły się przyjąć rolę „ciekawskich". Stały się one kozłami ofiarny
mi, tworząc alibi dla reszty widzów. Osoby takie domagały się energicznie 
rozpoczęcia lub kontynuacji projekcji tego typu filmów, oglądanych później 
przez całą grupę widzów. Role „ciekawskich" może przyjąć na siebie kilka 
osób, zwykle jednak nie więcej niż trzy. Są one pełnione bardziej lub mniej 
świadomie. 

Pewną część publiczności tworzą ,,liberałowie". Nie zabierają oni głosu 
w kwestii doboru filmów i nie komentują ich. Role „liberałów" przyjmują 
zwykle osoby znające jedynie tych, dzięki którym biorą udział w pokazie. 

Przestrzeń, w której się odbywa pokaz video, można podzielić na scenę 
(pomieszczenie, gdzie odbywa się projekcja) i kulisy, czyli pozostałą część 
mieszkania. To kulisy właśnie stanowią obszar, w którym zawiązuje się opo
zycja wobec Koneserów. Do opozycji inicjowanej przez „ciekawskich" przy
łączają się także widzowie deklarujący na scenie zgodę z opiniami Konese
rów — nigdy jednak osoby będące źródłem koneserskiej atmosfery na widow
ni. W ten sposób kontakty spoza sceny mają bezpośredni wpływ na przebieg 
pokazu. Kulisy stwarzają jedyną szansę zawiązania takiego porozumienia. 

* 

Kaseta video, podobnie jak kiedyś radio i telewizja, staje się dopiero przed
miotem powszechnego użytku. Okres jej wprowadzania w obieg społeczny wy
wołuje i ujawnia wiele zjawisk, które zanikną lub przestaną zwracać uwagę 



wraz z jej rozpowszechnieniem. Być może za kilka lat pokazy video staną się 
czymś tak niespotykanym, jak obecnie chodzenie na telewizję do sąsiadów. 
Z pewnością istotne jest badanie pozycji pokazów i samej techniki video 
w strukturze kultury naszego społeczeństwa. Pozycja ta, jak można sądzić, 
będzie stale zwiększać swoje znaczenie. 

Pokazy video mogą się okazać doskonałym papierkiem lakmusowym ujaw
niającym obyczajowość osób biorących w nich udział. Mogą także (jest to 
istotne dla badaczy moralności) aktywnie ingerować w obyczajowość widzów. 
Mamy przy tym na myśli nie tylko filmy erotyczne, ale również filmy, 
których stopień brutalności znacznie przekracza (jak np. „Klasa 84") normę 
ukształtowaną przez repertuar polskiego kina i telewizji. 

Forma pokazów video przedstawiona w niniejszym raporcie pozwala do
datkowo wzbogacić naszą wiedzę o specyficznych zachowaniach, które można 
wywołać wśród jednostek, choć obiektywnie zwrócone są przeciw ich wła 
snym (tak jak je sobie uświadamiają) interesom. Ten właśnie mikrostruktu-
ralny aspekt (z pogranicza psychologii społecznej) pokazów video staraliśmy 
się wyeksponować najbardziej. 

Korespondencja 

Na podstawie skądinąd interesującego artykułu P. Gawła „Video na świe
cie" (ZP 1986 nr 1) można by wnosić, że video-rewolucja u niektórych auto
rów przebiega znacznie szybciej niż w rzeczywistości. 

Wątpliwości wzbudzają informacje statystyczne zawarte w tabeli 1 „Upo
wszechnienie video na świecie" na s. 74. Pomijam fakt, że świat został ogra
niczony do zaledwie 15 krajów, które w żaden sposób nie mogą być uzna
wane za reprezentatywne, już choćby przez brak jakiegokolwiek kraju z Ame
ryki Łacińskiej. Ważniejsze jest to, że podane liczby są sporne i chociaż au
tor przytacza źródła informacji), to przecież żadne z nich nie sięga dalej niż 
do listopada 1984, czyli że ten rok mógł być ujęty jedynie szacunkowo. Au
tor wprawdzie zaznacza, że liczby w tabeli są efektem jego własnego wyboru 
i to być może wiele tłumaczy. 

Moją uwagę skupiły informacje dotyczące Wielkiej Brytanii i Szwecji. 
W. Brytania to jedyny kraj spośród wymienionych w tabeli, w którym licz
ba magnetowidów w gospodarstwach domowych posiadających telewizory 
spadla w 1984 w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Dlaczego? Pozostają 
nam tylko domysły i refleksja nad rzetelnością źródła. 

W przypadku Szwecji podane liczby wydają się po prostu nieprawdziwe, 
zwłaszcza jeżeli zestawić je z informacjami z raportu znanego szwedzkiego 
badacza ekonomii mediów Karla E. Gustafssona „Electronic Mass Media Poli
cy in Sweden" z 1985 r. Według P. Gawła 40 proc. gospodarstw domowych 
posiadających telewizory ma także-magnetowidy. Co to oznacza w liczbach 
bezwzględnych i,jak się to ma do rzeczywistości 7 

VIDEO r i 



W 1984 r. w Szwecji było ok. 3499 tys. gospodarstw domowych, przy czym 
3252 tys. opłacało licencję radiowo-telewizyjną tj. 93 proc, przy czym 
2943 tys. posiadało telewizory kolorowe czyli 84 proc. Gdyby 40 proc. gospo
darstw domowych posiadających telewizory miało magnetowidy to byłoby ich 
w Szwecji ponad 1300 tys., tymczasem K. E. Gustafsson podaje, że w końcu 
grudnia 1984 było ich 665 tys., a w rok później ok. 825 tys., czyli znacznie 
mniej od liczby podanej przez P. Gawła. Zgodnie ze wspomnianym rapor
tem, w 1984 r. ok. 19 proc. gospodarstw domowych z telewizorami miało mag
netowidy, w rok później ok. 23,5 proc. Wzrost był więc wyraźny, ale nie miał 
charakteru tak rewolucyjnego jaki wynika z informacji podanej przez P. Ga
wła. W 1984 r. na stu Szwedów ośmiu miało magnetowid. W ciągu roku licz
ba ta wzrosła do dziesięciu. 

Według K. E. Gustafssona 85 proc. magnetowidów ma system VHS, jest to 
więc liczba o 10 proc. większa od tej, którą podał P. Gaweł. Rozbieżności sta
tystyczne wskazują na konieczność zachowania ostrożności przy formułowaniu 
wniosków, które powinny być dogłębnie dokumentowane. 

Tadeusz Kowalski 

OD REDAKCJI: W druku zostały zamienione, niestety, wielkości, dotyczące 
nasycenia gospodarstw domowych w magnetowidy w Wielkiej Brytanii 
i Szwecji, powodując zauważony przez dra T. Kowalskiego błąd. Powinno 
być: Wielka Brytania — 40%, Szwecja — 23°/o. Przepraszamy. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Dziennikarz nie może znać się na wszystkim. 

Melchior Wańkowicz 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY 
POLSKICH 
BŁOŃSKI F R A N C I S Z E K (1903—1977) 

Urodzony w Krakowie 25 stycznia w rodzinie robotniczej, syn kolejarza 
Wojciecha i Wiktorii z domu Lorenc. Wychowywał się w Dębicy, gdzie ukoń
czył szkołę powszechną i I Gimnazjum Klasyczne. Tu w 1919 roku redagował 
i wydawał młodzieżową gazetkQ międzyszkolną pt. Harcerz Dębicki, odbijaną 
na hektografie i ręcznie ilustrowaną. Następnie studiował na Wydziale Filozo
ficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dodatkowo język i literaturę an
gielską. Był wtedy działaczem organizacji studenckich, zwłaszcza kola nauko
wego młodych historyków, któremu przewodniczył, a następnie prezesem Kon
ferencji Studenckich Kół Naukowych w Krakowie. W grudniu 1929 przewod
niczył ogólnopolskiemu Zjazdowi Kół Naukowych w Warszawie. I Kongreso
wi Naukowemu zadedykował swoją pierwszą książkę pt. „Studium historii n* 
uniwersytetach w Polsce. Studenckie organizacje naukowe", wydaną w Kra
kowie w 1931 roku nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1928— 
1937 pracował jako nauczyciel w szkołach średnich Krakowa, równocześnie 
pracując nad rozprawą doktorską pt. „Stosunek Prus Królewskich do Pol
ski do 1569 r." pod kierunkiem profesora Wacława Sobieskiego, którą obronił 
w 1933 r. W 1937 przeniósł się do Dębicy, gdzie pracował jako wykładowca 
angielskiego na rocznym Kursie Handlowym, a następnie w Miejskim Gim
nazjum Handlowym, aż do wybuchu wojny. Podczas okupacji hitlerowskiej 
ukrywał się przed gestapo, prowadził badania naukowe nad historią regio
nalną Polski południowej. Po wyzwoleniu w sierpniu 1944 stanął do pracy 
nad odbudową życia społecznego, obejmując w nowo powstałym województwie 
rzeszowskim szereg funkcji w administracji państwowej i organizacjach po
litycznych. Był dyrektorem Biura Prezydialnego Wojewódzkiej Rady Narodo
wej, przewodniczył Komisji Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej, był 
organizatorem terenowych rad narodowych, radnym Miejskiej Rady Na
rodowej, zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury, przewodniczącym Ko
misji Ochrony Porządku Publicznego, organizatorem Klubów Demokratycz
nych, a następnie Stronnictwa Demokratycznego, gdzie pełnił funkcję członka 
Komisji Rewizyjnej Centralnego Komitetu SD. W maju 1945 powierzono mu 
funkcję redaktora naczelnego Dziennika Rzeszowskiego — gazety codzienn2J 
w nowo utworzonym województwie, wydawanej przez Wojewódzki Urząd In-



formacji i Propagandy. Przez dwa lata uczynił z małe j , lokalnej gazety pismo 
ogólnowojewódzkie. W końcu 1945 r. zainicjował dyskusję nad rolą i zadania
mi „prasy nowego typu", jak również rolą dziennikarza w nowej rzeczywisto
ści. Uważał , że „dziennikarz wtedy tylko spełnia swoją rolę, jeśli wraz z pra
cującym społeczeństwem rozwiązuje te wszystkie zagadnienia i zjawiska, od 
k tórych zależy gospodarczy i kul turalny postęp w kraju". Po zamknięc iu 
Dziennika Rzeszowskiego w lu tym 1947 wraz z l ikwidacją resortu informacji 
i propagandy, podjął pracę w nowo utworzonym Oddziale Rzeszowskim P o l 
skiej Agencji Prasowej, będąc równocześnie wspó łp racownik iem Rzeszowskiej 
Trybuny Robotniczej — mutacji katowickiej Trybuny Robotniczej, k tó ra wte
dy spełniała rolę gazety codziennej. Równocześnie wróci ł do zawodu nauczy
cielskiego ucząc w P a ń s t w o w y m Studium Administracyjnym, prowadząc w y 
kłady w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, k tórego był prezesem, w Towa
rzystwie Przyjaciół Nauk i i Sztuki, Polsk im Towarzystwie Krajoznawczym, 
Po l sk im Towarzystwie Historycznym i in. Od 1960 r. był dyrektorem Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie, na k t ó r y m to stanowisku p racował do przejścia na 
e m e r y t u r ę . Jako dyrektor redagował „Sprawozdania z prac i dzia ła lności" 
Muzeum, zgromadzi ł w bibliotece muzealnej jeden z na jwiększych zbiorów 
prasy regionalnej, organizował wystawy tej prasy, pub l ikował dużo a r tyku
łów na ten temat, zainicjował prace nad katalogiem „Prasa Rzeszowska X I X 
i X X wieku" w opracowaniu S tan is ławy Dar ł akowe j , wydanym n a k ł a d e m 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (1967). 

Jego wielostronna działalność społeczna została nagrodzona wieloma odzna
czeniami: Krzyżem Kawale rsk im Orderu Odrodzenia Polski , Zło tym Krzyżem 
Zasługi (dwukrotnie). Medalem X - l e c i a P R L , odznakami Zasłużony dla Wo
jewódz twa Rzeszowskiego, Zasłużony Działacz Kul tu ry , Zasłużony Działacz 
Stronnictwa Demokratycznego, Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu 
i innymi. 

Opubl ikował wiele prac z zakresu historii , archeologii i muzealnictwa, jak 
również ponad sto artykułów 7 publicystycznych w nrasie codziennej, zwłaszcza 
w Dzienniku Rzeszowskim, Rzeszowskiej Trybunie Robotniczej, Nowinach Ty
godnia, Nowinach Rzeszowskich, Widnokręgu, Kamenie, Tygodniku Demokra
tycznym. 

Zmar ł 7 lipca 1977 w Rzeszowie i pochowany został na cmentarzu komu
nalnym w Pobitnem. 

Materiały archiwalne rodzinne; Archiwum Franciszka Błońskiego, WAP w Rzeszowie, 
zespół 148. 

S. D o b o s z : Dr Franciszek Błoński — członek honorowy Towarzystwa Naukowego 
w Rzeszowie (1903—1977). Rocznik, Województwa Rzeszowskiego, t. 10, Rzeszów 1984, 
s. 222—227, bibliogr. podmiotowa; B. C m e l a : Wspomnienie o Franciszku Błońskim. 
Tamże, s. 228—231; A. K u n y s z: Dr Franciszek Błoński (1903—1977). „Materiały i Stu
dia Muzealne", t. 1, Przemyśl 1978, s. 185—187; 

Zofia Sokół 

W A L A W S K I Edward (1905 -1984) 

Urodzony 10 października w Serbinówce na Podolu w rodzinie inteligen
ckiej, dzieciństwo i młodość spędził w Krzemieńcu , gdzie w 1925 r. ukończył 
Seminarium Nauczycielskie. P racę nauczycielską rozpoczął jesienią 1925 roku 
w szkole powszechnej w Dubnie na Wołyniu. W 1927 roku założył Miesięcznik 



pedagogiczno-literacki, ukazujący się do roku 1931. Równocześnie współpraco
wał z redakcją warszawskiego Kuriera Porannego, jako przedstawiciel tego 
pisma na Wołyń. Od 1928 r. utrzymywał również kontakty z redakcją Prze
glądu Wołyńskiego, gdzie publikował m. in. swoje „Listy ze w7si". Pisywał 
w nich o rażących przykładach niesprawiedliwości społecznej, zacofaniu wsi 
wołyńskiej , niskim poziomie oświaty, zaniedbaniu kulturalnym i gospodarczym. 
Za artykuł „Krzywda wiejskiego dziecka" został karnie przeniesiony do wiej
skiej szkoły w Narajowie, pod zarzutem „podrywania autorytetu władzy". 
W tym samym czasie otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Litera
tury za recenzje książkowe i popularyzację czytelnictwa w Przeglądzie Wo
łyńskim. 

W latach 1934—1942 pracował w szkole powszechnej w Listwinie jako jej 
kierownik do czasu okupacji hitlerowskiej. W 1942 ze względu na wzmaga
jący się terror nacjonalistów' ukraińskich, wraz z rodziną — żoną i dwoj
giem dzieci — przeniósł się do Dubna, a następnie do Chodorowa, gdzie pra
cował w cukrowni jako robotnik. W 1944 wyjechał do Mielca i tu zastało go 
wyzwolenie. Od 1 września 1944 rozpoczął pracę jako kierownik Powiatowego 
Urzędu Informacji i Propagandy. Jego uzdolnienia, umiejętności organizacyj
ne, a także współpraca z redakcją Gazety Rzeszowskiej i Dziennika Rze
szowskiego zwróciły uwagę władz wojewódzkich. Przeniesiony został do Rze
szowa, gdzie od 1 października 1945 objął kierownictwo Wydziału Informa-
cyjno-Prasowego Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy. Na tym 
stanowisku pozostał do końca istnienia Urzędu, tj. do połowy 1947 roku. Na
stępnie podjął pracę jako kierownik nowo utworzonego Oddziału Dziennika 
Polskiego w Rzeszowie, gdzie pracował do września 1949 roku, do utworzenia 
Nowin Rzeszowskich, których był współorganizatorem. W tej gazecie, pełniąc 
funkcję kierownika Działu Łączności z Czytelnikami, pracował aż do przejścia 
na emeryturę w 1971 roku. W latach 1950—1954 byi organizatorem i anima
torem ruchu korespondentów robotniczo-chłopskich, organizował zjazdy i na
rady, spotkania z czytelnikami, co w znacznym stopniu przyczyniło się do 
wzrostu nakładu i zasięgu oddziaływania Nowin Rzeszowskich. 

Z profesją dziennikarską był związany silnymi węzłami emocjonalnymi 
i stawiał ją bardzo wysoko, uznając za posłannictwo społeczne. W tym duchu 
wychowywał kandydatów do zawodu, stażystów, praktykantów i początkują
cych dziennikarzy. Nie cierpiał niesłowności, kłamstwa i krętactwa. „Dzien
nikarz — zdaniem E. Walawskiego — winien mieć zdolności dostrzegania 
zjawisk i ludzi, unikania stereotypowych ocen, weryfikowania różnych po
glądów i opinii". Na dziennikarzy wychował swoich synów: Jerzego, pracu
jącego w redakcji Dziennika Polskiego i Andrzeja — w redakcjach warszaw
skich. 

Działalność społeczną i związkową rozpoczął w 1925 roku, wstępując do 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym działał do 1940 r. Do Związku 
Prasy Wołyńskiej w Łucku należał od 1930 do 1939, następnie został zweryfi
kowany do Związku Zawodowego Dziennikarzy R.P., potem do Związku Za
wodowego Pracowników Prasy i Książki. Był jednym z twórców i założycieli 
rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1950 roku, 
wiele razy pełnił funkcję sekretarza Oddziału SDP, inicjując i organizując 
wiele akcji i imprez prasowych oraz spotkań z czytelnikami. W dowód uzna
nia ze strony środowiska dziennikarskiego Rzeszowa został jego honorowym 
prezesem oddziału SDP. 



Dorobek publicystyczny pozostawił znaczny i różnorodny. Ogłosił drukiem 
wiele artykułów, reportaży, wywiadów, nie licząc notatek i informacji, które 
publikował w Dzienniku Polskim, Dzienniku Rzeszowskim, Nowym Życiu, 
Nowinach Rzeszowskich, Trybunie Ludu. 

Za swoją działalność społeczną i pracę dziennikarską był odznaczony Orde
rem Sztandaru Pracy II Klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalami: 
1000-lecia, 30-lecia i 10-lecia Polski Ludowej, odznaką Zasłużony dla Woje
wództwa Rzeszowskiego i in. Wspólnie z Janem Nowakowskim zdobył równo
rzędną I Nagrodę Twórczą Klubu Łączności z Czytelnikami i Radiosłucha
czami. 

Zmarł w Rzeszowie 24 stycznia 1934 i pochowany został na cmentarzu ko
munalnym w Pobitnem. 

Akta personalne RSW „Prasa-Książka-Ruch" — teczka osobowa; WAP w Rzeszowie 
zespół 16, Wojewódzki Urząd Informacji i Propagandy, teczka osobowa; W. S z y m 
c z y k : Podwójny jubileusz E. Walawskłego. Prasa Polska 1965 nr 12, s. 39—40; 40 lat 
pracy red. E. Walawskiego. Nowiny Rzeszowskie 1968 nr 309 s. 4; A. P o t a s z: Senior 
rzeszowskiego dziennikarstwa. Profile 1972 nr 5, s. 20; J . W a 1 a w s k i: Rozmowa 
z Ojcem. Dziennik Polski 1983 nr 20, s. 3; Odszedł Edward Walawski (nekrolog). No
winy 1984 nr 23, s. 1; Nekrolog. Prasa Polska 1984 nr 5, s. 50. 

Zofia Sokół 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Dziennikarzy można z grubsza podzielić na opisujących rzeczywi
stość i na stawiających sobie ambicje zmieniania jej. W tym po
dziale mogą się zmieścić dziennikarze uprawiający różne gatunki, 
od informacji poczynając, a na reportażu i publicystyce kończąc. 
Wszystko zależy od. postawy piszącego. 

Edward Pochroń 



O R G A N I Z A C J A I N F O R M A C J I 

Hanna P o p o w s k a , Henryk R y -
b i ń s k i : OŚRODKI INFORMA
CJI FAKTOGRAFICZNEJ. Mate
riały metodyczne SINTO, Cen
trum Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Ekonomicznej, Warszawa 
1984. S. 104. 

Zalew informacji w świecie współ
czesnym stale się zwiększa, przybie
ra już postać żywiołu nie do opano
wania. Klęska nadmiaru, którego ra
cjonalne spożytkowanie niemal prze
kracza możliwości nawet naszej 
stechnicyzowanej epoki. Jednocześnie 
życie człowieka i całych społeczeństw 
bez stałego strumienia informacji jest 
już niemożliwe. 

Każdy informatyk i to bez wzglę
du na szczebel swojego wtajemnicze
nia ma pełną świadomość, że bez 
kompleksowej systematyki praca nad 
gromadzeniem, opracowywaniem i 
udostępnianiem informacji jest przy
najmniej w 30°/o niewykorzystana. 
Powstaje syndrom chałupniczej dy
strybucji przy wielkoprzemysłowej 
nadprodukcji. To zagadnienie tak 
ujmują autorzy: „Powszechnie wia
domo, że we wszystkich dziedzinach 
wiedzy wyprodukowano dotychczas 
olbrzymie ilości wszelkiego rodzaju 
informacji o różnej jakości, a każda 
chwila dorzuca do istniejącej masy 
danych nowe informacje. Informacje 
te charakteryzują się różnym stop
niem dostępności i wiarygodności — 
są upowszechniane w różnych języ
kach naturalnych, w różnych syste
mach terminologicznych, w różnych 
konwencjach zapisu, są dostosowane 
do różnych możliwości percepcji, czę
sto są rozproszone (tzn. włączone do 
różnych materiałów źródłowych)." 
(s. 5). 

Automatyzacja i unowocześnienie 
wielu etapów procesu informacyjnego 
w dużym stopniu pracę uprościły 

i skróciły, ale istniejące nadal mar
notrawstwo sił i pracy zmusza infor
matyków do intensywnych prac nad 
teoretycznymi podstawami dla tej 
jeszcze młodej dziedziny wiedzy, jaką 
jest informacja naukowa i infor
matyka. 

Omawiana publikacja ma na celu 
uporządkowanie pewnej grupy pro
blemów związanych z ośrodkami in
formacji faktograficznej. Badania 
autorów miały na celu (s. 8): 

1. zaproponowanie niezbędnych usta
leń terminologicznych, 

2. przedstawienie głównych ośrodków 
informacji faktograficznej na świe
cie, 

3. zaproponowanie typologii ośrodków 
informacji faktograficznej, 

4. omówienie funkcji realizowanych 
przez ośrodki informacji faktogra
ficznej, 

5. rozważenie problemów metodycz
nych, związanych z organizacją 
i funkcjonowaniem ośrodków in
formacji faktograficznej w dziedzi
nie informacji naukowej, technicz
nej, ekonomicznej i organizacyjnej, 

6. zaproponowanie pewnych rozwią
zań w skali kraju. 

Praca ta ma charakter nie tylko 
opisowy — jak zwykle bywa w po
czątkach powstawania jakiejś dzie
dziny wiedzy. Są w niej również za
warte propozycje normatywne — 
zwłaszcza w terminologii, próby de
finiowania pewnych pojęć oraz ujęć 
typologicznych. Jest to ambitna pró
ba zintegrowania rozproszonych wy
siłków informacyjnych, skonsolido
wania działalności i odnalezienia 
właściwych dla tej działalności form 
organizacyjnych. Czy propozycje i 
wnioski autorów są słuszne — czas 
pokaże. Jeśli już nic więcej — to 
stworzyli punkt odniesienia dla dal
szej refleksji metodologicznej. 

Teresa Lisicka 



T E L E W I Z Y J N Y GUIDE 

Tadeusz K u r e k: T V — J A K TO 
SIĘ ROBI? Wydawnictwa Radia 
i Telewizji, Warszawa 1985. S. 246. 

Telewizja jest naszą codziennością, 
a mimo to u każdego budzi emocje 
i to różnego rodzaju. Zgodnie z pra
widłowościami natury ludzkiej, jako 
przedmiot tych emocji — jest mało 
znana. Jest to znajomość ,,z widze
nia", właściwie bez udziału refleksji 
rozumowej, nałóg codziennych „spot
kań", zachwytów i niedosytów, 
rozczarowania i spełnienia oczeki
wań, niespowszedniała powszedniość. 
Gdzieś na obrzeżach tych doznań — 
wiara w przemożną siłę. oddziaływa
nia, skrywane tęsknoty za łatwą po
pularnością osób występujących w te
lewizji i minimalna wiedza o tym, 
jak się to robi. 

Czym jest książka Tadeusza Kur
ka? Jest to przewodnik po histo
rii telewizji, przewodnik ukazujący 
skomplikowany proces „produkcji" — 
od pomysłu do emisji — po techni
kę układów scalonych. Autora ce
chuje prostota wykładu, umiejętność 
trafnej selekcji materiału faktogra
ficznego i operowanie nim z dużym 
umiarem, umiejętność nasycenia nar
racji konkretami, reportażowa na-
oczność. Przy rezygnacji z efektów 
publicystycznych autor zręcznie wpla
ta anegdotę, tym mocniej przema
wiającą do czytelnika, że dotyczy 
faktów i jemu znanych ze szklanego 
ekranu. Czytelnicy oczekujący w 
książce sensacyjek w rodzaju ile ma
ją lat panie występujące w telewizji, 
a panowie którą już żono — tego 
nie znajda. Autor jest przykładem 
nieczęstej w naszym środowisku kul
tury, zaś magnesem przykuwającym 
uwagę czytelnika jest rzeczowośf, 
rzetelna znajomość telewizji i dar po
pularyzatorski. 

Jak już zostało powiedziane, książ
ka jest przewodnikiem po telewizji, 
lecz jednocześnie reportażem, tym 
bardziej przekonującym, że jest to 
reportaż 7. własnego życia, wielolet
niej pasji i zaangażowania w swoją 
codzienną pracę. Nie należy tego ro
zumieć, że autor gdziekolwiek wysu
wa własną osobę na pierwszy plan. 
Ujawnia sie ona w sposób natural
ny w materii książki, w utożsamia
niu się z przedmiotem pracy. 

Opowieść o telewizji zaczyna się 
oczywiście od początku, tj. od roku 
1884, gdy to Paul Nipkow opaten
tował wynalazek elektroniczno-me-
chanicznego przenoszenia obrazów na 
odległość. Dopiero jednak w 1926 
John Baird przekazał na odległość 
pierwszy obraz. Nie była widać Pol
ska w tym czasie zaściankiem myśli 
technicznej, skoro inż. Stefan Man-
czarski już w roku 1929 uzyskał pa
tent na przesyłanie obrazów za po
średnictwem drutu i radia — co 
prawda obrazu jeszcze nieruchome
go. Połączenie metody Bairda i Nip-
kowa dało w efekcie pierwszą pol
ską aparaturę telewizyjną w roku 
1931. Zaś w roku 1938 na gmachu 
„Prudentialu" w Warszawie umoco
wano antenę nadajnika telewizyjne
go. Potem wojna, przerywająca tak 
dobrze zapowiadające się początki 
polskiej telewizji. Resztę już znamy, 
tylko niewielu z nas wie i pamięta, 
że to właśnie radiowcy najusilniej 
pracowali nad wyhodowaniem sobie 
konkurenta. 25 października 1952 o 
godzinie 19 pierwszy program tele
wizyjny został wys łany w eter — 
tak kończy „prehistorię" telewizji 
autor. 

A dalej to już historia. Tak, hi
storia — mimo że zjawisko przebie
ga współcześnie, procesy techniczne 
i społeczne towarzyszące telewizji są 
jeszcze stale otwarte, niezakończone. 
Pomijając już tak zewnętrzne atry
buty historii, jak trudności ze zna
lezieniem i zgromadzeniem dokumen
tów, na płaszczyźnie technicznej i, co 
wiele ważniejsze, społecznej, zaistnia
ły już fakty nieodwracalne, na tyle 
ważne i istotne, że mimo krótkiego 
czasu w jakim przebiegały zasługują 
na miano historii. 

Trzonem książki, budzącym zain
teresowanie każdego, jest „fabryka 
programów" czyli Centrum Radio
wo-Telewizyjne, szesnastohektarowy 
kombinat na Służewcu. Od chałup
niczych wręcz warunków, gdy cały 
zespół, włącznie z aktorami, własny
mi rękami zrywał dekoracje, aby zdą
żyć ustawić nowe do następnego 
spektaklu, aż do imponującego no
woczesnością kombinatu. To wszystko 
w przeciągu paru zaledwie lat. Opu
szczając pod przewodnictwem auto
ra studyjno-redakcyjny labirynt s łu-
żewiecki wyruszamy w szerszy tele
wizyjny świat, a mianowicie do sied
miu krajów Interwizji. Jest to sie
dem stolic: Berlin, Praga, Budapeszt, 



Bukareszt, Sofia, Helsinki — war
szawskie warunki studyjne już zna
my. Z wielką znajomością rzeczy 
i właściwą sobie kulturą autor przed
stawia kolejne studia, warunki tech
niczne, system i właściwości telewizji 
każdego z tych krajów. Przy okazji 
telewizji czechosłowackiej, która o 
dwa lata później powstała od pol
skiej, cenna uwaga praktyka: „...te
lewizja ze swej elektronicznej natu
ry jest już taką dziwną dziedziną, że 
pośpiech nie zawsze popłaca. Cza
sem rok opóźnienia przynosi dziesięć 
lat zysku na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach technicznych" (s. 81). 

Postęp w tej dziedzinie ma nie
spotykane dotychczas przyspieszenie. 
Zmieniają się procesy produkcji pro
gramów, ich przekazywania, rodza
je przekaźników naziemnych i nad
ziemnych, organizacja i przekazywa
nie materiałów informacyjnych. Nie
zmienny pozostaje jedynie zespoło
wy wysiłek „producentów" progra
mów. Charakterystyczną właśc iwo
ścią telewizji jest, że nie istnieje ja
ko jednoosobowy akt twórczy. W 
praktyce jest wspólnym dziełem ano
nimowych twórców lub, inaczej na
zywając, rzeszy uczestników procesu 
produkcyjnego, bez których nie by
łoby emisji, lecz o których nic nie 
wiemy. Im też autor poświęca swoją 
książkę. 

Osobnym zagadnieniem, wysoce 
skomplikowanym, mimo że przedsta
wionym przez autora niezwykle ja
sno i prosto jest telewizja kolorowa. 
Zapewne niewielu posiadaczy kolo
rowych odbiorników telewizyjnych 
wie, że barwny obraz na ich ekranie 
bazuje na obrazie czarno-białym. Z 
takich obrazów dopiero kolory wy
zwala kombinacja trzech barw: czer
wonej, zielonej i niebieskiej, a za
tem regulowanie odbiornika telewizji 
kolorowej może jedynie być dokona
ne na obrazie czarno-białym. Warto 
tu wspomnieć, że telewizja polska 
posługuje się jedynie kolorem czer
wonym i niebieskim. Zasady działa
nia kineskopu „Delta", „niebieskiej 
skrzynki", „klucza barwnego", ta
jemnice efektów elektronicznych ob
jaśnia autor. Dowcipne ilustracje Le
cha Zahorskiego i zalety populary
zatorskie autora pozwalają przewi
dywać, że 20-tysięczny nakład okaże 
się o wiele za mały. 

Teresa Lisicka 

T E C H N I K A 
D Z I E N N I K A R S T W A 

Jose A. B e n i t e z : TECNICA 
PERIODISTICA. Organización In-
ternacional de Periodistas, Prague 
1985. S. 205. 

Profesor Jose A. Benitez jest redak
torem dziennika kubańskiego Gran-
ma, dyrektorem Centrum Badaw
czego Środków Masowego Przekazu 
(CEMEDIM) oraz wykładowcą na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersy
tetu Hawańskiego, ponadto jest obec
nie zastępcą sekretarza generalnego 
Związku Dziennikarzy Kubańskich 
(zawód dziennikarza wykonuje od 
1947 roku). Już te fakty z życia auto
ra świadczą, że posiada on znaczną 
znajomość problematyki komuniko
wania masowego. Stąd książka 
„Tecnica periodistica" oparta na bo
gatej znajomości zagadnienia przyno
si wiele interesujących rozważań o 
technice dziennikarstwa i warta jest 
lektury, chociaż nie stanowi jakiejś 
wyjątkowej pozycji w światowej 
literaturze. Oczywiście podczas za
znajamiania się z tą interesującą 
pracą nie wolna zapomnieć, że J. A. 
Benitez czerpiąc wiedzę z różnych 
źródeł: własnego doświadczenia i 
swoich kolegów — dziennikarzy jak 
i literatury zagranicznej (hiszpań
skiej, angielskiej, latynoskiej) dał 
czytelnikowi książkę o charakterze 
podręcznika, przydatną w nauczaniu 
dziennikarstwa, spełniającą rolę in
formacyjną obok wychowawczej i 
kształtującej — stąd jej niedostatki 
czy uchybienia należy rozpatrywać 
z tego punktu widzenia. 

Autor celowo bowiem zawęża za
kres zainteresowań do przedstawie
nia i opisu technik istniejących, 
adaptowanych do nowej rzeczywisto
ści społecznej Kuby, nie podejmuje 
natomiast w ogóle rozważań teore
tycznych o niezależności czy autono-
miczności komunikacji społecznej, a 
także nie zagłębia się w opis jej 
struktur i funkcji. 

Teoria komunikacji czerpie wzor
ce z socjologii, psychologii, ekonomii 
politycznej, lingwistyki oraz innych 
dyscyplin naukowych, jednakże brak 
w niej — zdaniem autora — stu
diów dotyczących komunikacji w 
społeczeństwie homogenicznym pod 
względem ideologicznym i politycz
nym. Dotychczasowe bowiem rozwa-
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żania dotyczyły społeczeństwa po
dzielonego na klasy — kapitalistycz
nego. Natomiast istniejące różnice 
między prasą podporządkowaną inte
resom partykularnym, komercjalnym 
w społeczeństwie kapitalistycznym, a 
gazetą podległą prawom rewolucji 
socjalistycznej rzutują na interpre
tację komunikacji społecznej, co wy
maga przyjęcia nowych kryteriów i 
pojęć. 

Środki masowego przekazu w spo
łeczeństwie socjalistycznym mają na 
celu kształtowanie świadomości mas. 
rozwijanie w nich znaczenia własnej 
pracy, poczucia internacjonalizmu, 
miłości do historii i kultury naro
du, wpajanie wiary we własne cele 
i dostarczenie instrumentów teore
tycznych (marksizm. leninizm). 

Rozważania na temat klasowego 
charakteru prasy, jej rozwoju i funk
cji w systemie kapitalistycznym w 
porównaniu z funkcją, jaką spełnia 
ona w społeczeństwie socjalistycz
nym, otrzymuje czytelnik we wstę
pie książki. Autor daje krótki zarys 
dziejów komunikacji społecznej na 
tle różnych epok. Liczne przykłady 
pierwszych wydań gazetowych w Iii-
szoanii, Argentynie, Meksyku. Gwa
temali, Kostaryce (od XVII do XIX 
wieku) stanowią ilustracje do prze
myśleń autora o rozwoju i celach 
prasy kapitalistycznej i funkcjach 
dziennikarstwa w społeczeństwie so
cjalistycznym. 

Po omówieniu informacji w uję
ciu historycznym, z uwzględnieniem 
zmienności form i zawartości J. A. 
Benitez koncentruje uwagę na aspek
tach stylistycznych, które mają udział 
w opracowywaniu przekazu (infor
macji), podkreśla ich ścisły związek 
z czynnikami psychologicznymi i in
telektualnymi. Ta cześć książki jest 
ilustrowana przykładami współcze
snych wydań pierwszych stron dzien
ników (m. in. Granma, UUnlia, 
Prawda, Ncues Deutschland). 

Me omija też J. A. Benitez aspek
tów technicznych informacji, a więc 
zagadnień związanych z jej budową, 
funkcjonowaniem jako swoistego fe
nomenu komunikacji społecznej wy
chodzącego naprzeciw potrzebom 
ludzkim w różnym przedziale czaso
wym i terytorialnym. Autor stosuje 
podział na informację prasową, ra
diową oraz telewizyjną, co wynika 
z odmienności przekazu i odbioru 
tych środków masowego komuniko
wania. 

Praktyczną wartość omawianej 
pracy jako podręcznika podnosi jej 
część ostatnia, omawiająca dwie spe
cyficzne formy informacji, istotne dla 
współczesnych mediów tj. wywiad 
oraz reportaż (obydwie techniki 
dziennikarskie omawia odrębnie dla 
każdego środka przekazu tj. prasy, 
radia i telewizji). Przykłady trzech 
reportaży zamieszczone w aneksie (z 
twórczości Victora Hugo, Josś Marti 
i rewolucji kubańskiej) są praktycz
nymi wskazówkami, jak powinno się 
redagować dobrą informację — za
spokajającą potrzeby odbiorcy. 

Natomiast należy żałować, że autor 
nie zajął się tzw. dziennikarstwem 
kształtującym opinię, tj. artykułami 
wstępnymi, komentarzami i felieto
nami, bowiem dziennikarstwo to nie 
tylko przekazywanie informacji, lecz 
także myśli, opinii, sądów krytycz
nych. Jednakże te problemy, jak i 
szereg innych (np. historia rozwoju 
prasy i jej organizacji na kontynen
cie południowoamerykańskim), wy
magają oddzielnych studiów. 

Teresa Turlik-Marecka 

U N A S TO SIĘ NIE P R Z Y J M I E 

Michael H a l l e r : RECHERCHIE
REN. Ein Handbuch für Journa
listen. Verlag ölschläger, Mün
chen 1983. S. 229. 

Molierowski pan Jourdain nie wie
dział, że całe życie mówi prozą. Tak 
jak każdy pracowity dziennikarz nie 
zdaje sobie sprawy, że w tej czy in
nej mierze stosuje metody „resear-
cherskie", zdefiniowane dogłębnie do
piero w roku 1983 przez zachodnio-
niemieckiego dziennikarza, Michaela 
Hallera, obecnie redaktora w ham-
burskim Spiegln. Jego odkryciem 
jest więc raczej samo zgrupowanie 
tych metod w jedno pojęcie: „Re
cherchieren", po angielsku „re-
search". Nie ma ono odpowiednika 
w języku polskim, gdyż dosłowne tłu
maczenie: poszukiwanie, wykrywa
nie, dochodzenie, badanie — nie jest 
tu adekwatne. Podobnie reseacher to 
nie tylko szperacz, lecz nowa, przy
najmniej u nas, specjalizacja dzien
nikarska. Pojęcie to oznacza możli
wie głębokie zbadanie sprawy przed 
napisaniem rozszerzonej informacji, 



artykułu publicystycznego, reportażu, 
„story" czyli raportu, sądzę, że rów
nież felietonu, wywiadu itp. Chodzi 
0 zdobywanie materiałów uzupełnia
jących oraz o ich bezstronną ocenę 
1 takiż wybór, nawet gdy nie po
twierdzają one obiegowych opinii i 
nie są zgodne z oczekiwanym wy
dźwiękiem. Efektem form dzienni
karskich, opartych na researchu, ma 
być serwowanie czytelnikowi czegoś 
więcej niż przynoszą dotychczasowe 
wiadomości, tym bardziej w pismach 
konkurujących. Za tymi założenia
mi i ewentualnymi osiągnięciami 
kryje się mrówcza praca zarówno 
dziennikarza jak i osób, czynnych 
przy zdobywaniu i opracowywaniu 
danych, z których skorzysta on przy 
pisaniu. Praca, o której mamy nader 
mgliste pojęcie, która naszego dzien
nikarza raczej straszy i nudzi, a pro
pagatorzy jej zyskują miano nie
szkodliwych maniaków i pedantów. 
Zamiast znanych i nam częściowo 
teorii pozwolę sobie przytoczyć z 
pracy Michaela Hallera 3 przypadki: 

Współpracownik, a zatem nie opła
cany miesięcznie etatowy dzienni
karz, zamieścił w dodatku niedziel
nym dziennika Frankfurter Rund
schau z 20 listopada 1982 kilkuszpal-
towy artykuł, w przeliczeniu na ma
szynopis 9 stron tekstu, o inwazji 
kultury hamburgerowej, to jest o 
rozwoju sieci szybkiego żywienia w 
RFN. Napisanie tego artykułu, który 
posłużył autorowi również dla audy
cji w radiu, wymagało od niego — 
pomocy redakcyjnej w tym przecież 
nie miał — wydobycia z archiwów 
redakcyjnych wszystkich artykułów 
na temat szybkiego żywienia z okre
su ostatnich 10 lat (Mc Donald otwie
rał swoje filie w RFN już od roku 
1972) oraz przesłuchania wszystkich 
zachowanych taśm z reklamami ra-
diowo-telewizyjnymi za ostatnie 6 
lat. Następnie dziennikarz odwiedził 
dziesiątki interesów tej branży: sto
łówki, bary szybkiej obsługi, stoiska 
z parówkami i piwkiem, gdzie roz
mawiał ze sporządzającymi te dania, 
pakowaczami, sprzedawcami, kierow
nikami oraz konsumentami i dla kon
trastu z szefem renomowanej kuchni 
tradycyjnej. Do tego doszła „podróż 
przez biblioteki", wypowiedzi róż
nych autorów i myślicieli na temat 
ewolucji w sposobach żywienia się 
cywilizowanych narodów. Wszystko 
to — powtarzam — dla 1 artykułu 
i 1 audycji radiowej. Nie wiadomo, 

ile godzin autor na to zużył, ile mu
siał przy tym zjeść t wypić, jakie ho
noraria wreszcie zainkasował, ale ze
stawienie „obdiełki" i „wydiełki" (za 
terminologię fachowca przepraszam) 
mówi samo za siebie. 

Pewna bawarska gazeta zamieściła 
w roku 1981 komunikat policyjny, że 
poprzedniego dnia zapaliło się poszy
cie dachowe jednego z domów mie
szkalnych. Pożar ugaszono po 2 go
dzinach, straty materialne wyniosły 
około 2 milionów marek, nikt nie od
niósł szkody na zdrowiu. Już następ
nego dnia konkurencyjny dziennik 
zainteresował się, jak tak mały po
żar mógł spowodować dwumilionowe 
szkody. Łatwo ustalono, że na pod
daszu mieściło się laboratorium ana
lityczne przedsiębiorstwa chemiczne
go, które miało biura na parterze. 
Zezwolenia na takie użytkowanie 
poddasza firma nie miała. Władze 
nadzoru budowlanego musiały o tym 
wiedzieć, gdyż lokatorzy wielokrotnie 
skarżyli się na uciążliwe sąsiedztwo. 
Dlaczego urząd nie wystąpił w tej 
sprawie? Jeden z byłych pracowni
ków tej firmy w ryraził się wprawdzie, 
że „ręka rękę myje", gdyż szef urzę
du jest w komitywie z właścicielem 
firmy, obaj należą do jednego klubu. 
Tego jednak gazeta nie wydrukowa
ła., gdyż autor nie mógł dostarczyć 
w tak krótkim czasie dowodów po
wiązań, a posądzenie groziłoby pro
cesem. Artykuł wystarczył jednak 
,,Gemeinderatowi" (to coś w rodza
ju naszej Rady Narodowej) do wnik
nięcia w sprawę, wynikiem czego by
ło ujawnienie wielu poważnych za
niedbań nadzoru. Abstrahując od te
go, że u nas sprawa nie w ryszłaby 
raczej z jednego urzędu, któremu 
podlegałaby zapewne firma, wydział 
przemysłu, nadzór budowlany i rea
lizacja wniosków, płynących od spo
łecznie pracującej Rady — należy 
zauważyć, ile pracy wymagało wy
krycie w ciągu jednego dnia aż tylu 
ukrytych okoliczności sprawy. Pracy 
nie jednego dziennikarza, lecz i wie
lu jego bezimiennych współpracow
ników, na koszt gazety oczywiście. 

Ostatni przykład to wyrwane cy
taty z przebiegu seminarium dzienni
karskiego, którego uczestnicy próbo
wali ustalić pryncypia researchu: 
„Najpierw ocenia się materiał i wy
pytuje ludzi. Dobrze, ale gdy otrzy
muje się dane sprzeczne? Wtedy 
wykorzystanie zależy od wiarogodno-
ści materiałów i tych osób. Ale na 



jakiej podstawie ocenić tę wiarygod
ność? Np. gdy wykazują zgodność z 
posiadanymi już, miarodajnymi ma
teriałami. A gdy takowych brak? 
Wtedy decyduje doświadczenie i wła
sne odczucia. Czy wiarogodność ma
teriałów i osób można jednak usta
lać na tak subiektywnych podsta
wach? Co to w ogóle jest warte?" Po 
wielu dyskusjach zebrani doszli do 
wniosków m. in. że: 
— zamiast zbadania stanu rzeczy 
dziennikarz często podporządkowuje 
się przekonaniom własnym, swoich 
szefów i oczekiwaniom czytelników; 
— rzeczowe aspekty sprawy są czę
sto pomijane i traktowane jako ubo
czne z obawy przed nudą w druku; 
— jeżeli artykuł jest już logiczny i 
wystarczający, lepiej by był po
wierzchowny, niż podpierał się fak
tografią i odtworzeniem tła wyda
rzenia czy zagadnienia; 
— uczciwy research powoduje same 
kłopoty i niechęć kierownictwa, 
gniewne reakcje zaczepionych osób, 
firm i urzędów, listy poruszonych 
czytelników i trud ich wyjaśniania, 
a co jeszcze gorzej, grozi represjami 
ze strony ogłoszeniodawców. Zbyt 
dociekliwi dziennikarze podpadają 
więc szybko jako krytykanci, pienia
cze i typy destruktywne; 
— no i jak tu próbować komplek
sowego ujęcia sprawy, gdy ma się 
w końcu do dyspozycji — powiedz
my •— 150 wierszy? 

Końcowe przekonania prowadzą 
40-letniego, sympatycznego — z tego 
co pisze — doktora nauk społecznych 
i politycznych, czynnego w dzienni
karstwie od 15 lat, do teorii pełnej 
niezależności od czynników „naci
sku" (niech się to nawet rządowi w 
Bonn nie podoba...), jeżeli głosi się 
prawdy wynikające z wszechstronne
go researchu. Daleko z nimi autor w 
hierarchii redakcyjnej chyba nie za
jedzie, ale to jego sprawa. Jeżeli na
turalnie dłuższa praca w prasie RFN 
nie przekona go, że od tych teorii 
do praktyki niezmiernie daleko. 

Już na tych kilku przykładach — 
a jest ich w pracy Michaela Halle
ra wiele, m. in. odwołanie się do pra
cy dziennikarzy The Washington 
Post przy ujawnianiu afery Water-
gate czy okoliczności nabrania się 
Sterna na sfingowane pamiętniki Hi 
tlera — pragnąłem wykazać, jak ni
kłe zastosowanie mogą mieć w na
szym kraju metody, zdefiniowane i 
zalecane w tej ponad 200-stronico-

wej książce o dumnym podtytule 
„Ein Handbuch fiir Journalisten". 
Funkcje prasy socjalistycznej i jej 
dziennikarzy są tak odmienne od tu 
opisanych i znane nie tylko praso-
znawcom i studentom, lecz każdemu 
naszemu dziennikarzowi z teorii i 
praktyki, że pisać tu o nich nie po
trzeba. Warto tylko wtrącić retorycz
ne pytanie: kto by za to wszystko 
u nas miał płacić? Koszt dokumen
tacji i czasu, zużytego przez resear-
cherów i piszących dziennikarzy przy 
tego rodzaju twórczości przekroczył
by wielokrotnie nasze możliwości 
płacowe, wykraczając . poza wszelkie 
zasady, burząc zastarzałe systemy i 
wyobrażenia, jak ma być sporządza
ny i czemu służyć materiał prasowy. 

Mimo to wszystko uważam lekturę 
pracy Michaela Hallera za poży
teczną. Poszerza ona horyzonty my
ślowe każdego, kto uważa, że ewo
lucja modelu, treści i form środków 
przekazu musi postępować w miarę 
emancypacji społecznej ich odbior
cy: wzrostu jego zainteresowań, wy
kształcenia, lektury, znajomości ję
zyków obcych, podróży. Tego wszyst
kiego, co i my swoją pracą propa
gujemy i uważamy za zdobycze so
cjalistycznego społeczeństwa. 

Zdzisław Krzysiek 

POŻEGNANIE Z K I S C H E M 

Egon Erwin K i s c h : LÄUSE 
AUF DEM MARKT. Vermischte 
Prosa. Gesammelte Werke X. Auf
bau-Verlag, Berlin und Weimar 
1985. S. 784. 

Gdy w 1960 r. Gisela Kisch i Bodo 
Uhse wydali I tom „Dzieł zebranych 
szalejącego reportera" z pewnością 
nikt nie przypuszczał, że realizacja 
całości potrwa przeszło ćwierć wieku. 
Była wprawdzie przerwa spowodo
wana rychłą śmiercią pierwszych 
edytorów (1962 G. Kisch, 1963 B. 
Uhse), ale ich koncepcję podjęli Fritz 
Hofmann i Josef Polaćek, rozszerza
jąc ją w ostatnich tomach o teksty 
nie przeznaczone przez samego K i -
scha do zbiorów książkowych. Mimo 
to nie ogarnięto całego dorobku K i -
scha: brak niektórych reportaży, ar
tykułów, recenzji itp. z Republiki 
Weimarskiej, Czechosłowacji, podróży 



do ZSRR i USA, emigracji we Fran
cji, Stanach Zjednoczonych i Meksy
ku, tekstów anonimowych. Z braku 
miejsca pominięto ostatecznie teksty 
przypisywane przypuszczalnie K i -
schowi. 

Jak wiadomo, Kisch planował po
szerzenie niektórych utworów i wy
danie obszernego wyboru swych 
dzieł. We wcześniejszych tomach 
„Dzieł zebranych" uwzględniono jego 
koncepcję. Omawialiśmy w ZP nie
które z dostępnych nam dziesięciu 
tomów wydrukowanych w 11 wolu
minach. W sumie ukazały się tomy: 

I (1960) — Der Mädchenhirt; 
Schreib das auf, Kisch!; Komödien 
(Pasterz dziewcząt; Zapisz to, Kisch!; 
Komedie);1 

IT/1 (1968) — Aus Prager Gassen 
und Nächten; Prager Kinder; Die 
Abenteuer in Prag (Z uliczek nocnej 
Pragi; Dzieci Pragi; Przygody w Pra
dze); 

II/2 (1969) — Prager Pitaval; Späte 
Reportagen (Praski pitaval; Późne 
reportaże). Tu, zgodnie z zamiarem 
E. E. Kischa, pomieszczono tematy
kę praską i czechosłowacką uwzględ
nioną w autorskiej poszerzonej edy
cji „Przygód na pięciu kontynen
tach" oraz włączoną przez B. Uhse 
do nowych zbiorów „Szalejącego re
portera" (1950) i „Praskiego pitava-
la" (1952); 

III (1961) — Zaren', Popen, Bol
schewiken; Asien gründlich verän
dert; China geheim (O carach, po
pach i bolszewikach; Azja odmienio
na; Chiny bez maski); 

IV (1962) — Paradies Amerika: 
Landung in Australien (Raj amery
kański; Wylądowałem w Australii); 

V (1972) — Der rasende Reporter: 
Hetzjagd durch die Zeit; Wagnisse 
in aller Welt; Kriminalistisches Rei
sebuch (Szalejący reporter; W pogo
ni za czasem; Ryzyka na całym świe
cie; Kryminalistyczny dziennik po
dróży); 

VI (1973) — Geschichten aus sieben 
Ghettos; Eintritt verboten; Nachlese 
(Opowieści z siedmiu gett — dołą
czono tu 11 tekstów, którymi E. E. 
Kisch zamierzał poszerzyć pierwotnie 
wydany zbiór; Wstęp wzbroniony; 
Pokłosie); 

VII (1967) — Marktplatz der Sen
sationen; Entdeckungen in Mexico 
(Jarmark sensacji — 5 tekstów po
szerza pierwotny zbiór; Meksyk — 

doszło 6 reportaży planowanych przez 
autora do drugiego tomu tej książki); 

VIII (1983) — Mein Leben für die 
Zeitung 1 (1906—1925) (Życie dla ga
zety l...)2; 

IX (1983) — Mein Leben für die 
Zeitung 2 (1926—1947) (Życie dla ga
zety 2...)3; 

X (1985) — Läuse auf dem Markt; 
Vermischte Prosa (Wszy na targowi
sku; Proza różna). 

Na czele ostatniego tomu zgroma
dzono teksty ze spuścizny zachowa
nej (częściowo we fragmentach) w 
praskim Muzeum Czeskiej Literatu
ry. Są to ręko- i maszynopisy, cza
sami w paru wersjach, z licznymi po
prawkami. Niektóre były podstawą 
przekładów publikowanych w prasie 
czeskiej. Te utwory zajmują znaczną 
część tomu X — do strony 225. Znaj
dujemy tu m. in. ważne informacje 
autobiograficzne o działalności K i 
scha jako korespondenta wojennego 
(s. 12, 38), mamy autorytatywne wy
jaśnienie jego aktywności w gronie 
„trzech towarzyszy odpowiedzialnych 
za pracę polityczną" w nielegalnej 
Radzie Robotników i Żołnierzy Wied
nia w listopadzie 1917 i następnych 
miesiącach (s. 49). Ważny przyczynek 
prasoznawczy stanowi pamflet doty
czący Karla Krausa (s. 60—76). Ma
my źródłowe wiadomości o meksy
kańskich wydawnictwach emigracyj
nych Freies Deutschland i edycji 
hiszpańskiej pt. Alemania Librę (s. 
176 i d.). 

27 tekstów z lat 1905—1945 odna
leziono w niemieckich wydawnic
twach (przeważnie prasowych), uka
zujących się w Pradze, Wiedniu, Ber
linie, Meksyku i in. (s. 229—279). 
Zwraca tu przede wszystkim uwagę 
autoreklamiarska recenzja „Klasy
ków dziennikarstwa", opublikowana 
pod pseudonimem Mathias Brunhau-
ser w Leitrneritzer Zeitung z 4 IX 1923. 
Pisał sam o sobie: „Egon Erwin 
Kisch przygotował wydanie książki, 
wybór artykułów z roczników gazet 
wszystkich narodów i wszystkich 
czasów, a po części ich tłumaczenie 
1 komentarze do nich, wykazując wir
tuozowskie opanowanie materiału i 
fanatyczne oddanie sprawie..." (s. 248). 
Chociaż to wszystko prawda, stwier
dzić wypada, że brakiem skromności 
„szalejący reporter" nie grzeszył. 

2 Ree. ZP 1983 nr 4 s. 99—101. 
' Ree. ZP 1984 nr 3 s. 108—111. 



Czytałem ten tom jako znakomity 
„przerywnik" w czasie meksykań
skiego Mundialu. Frapująco za
brzmiała opinia Kischa (przed 80 laty 
napastnika i kapitana drużyny FC 
Sturm w Pradze), przypisującego 
wielomilionowej widowni główną wi
nę za obłęd rekordomanii i wyna
turzenia profesjonalizmu piłkarskie
go — już prawie 60 lat temu! Rze
czywiście: bez kibiców, ich masowej 
obecności i presji nikt by złamane
go grosza nie płacił sportowcom, za
wody amatorskie zachowałyby swój 
pierwotny charakter zabawy uczest
ników, której wynik byłby ważny, 
lecz nie najważniejszy i nie za 
wszelką cenę. Nie mniej trafne oka
zało się przewidywanie — w 1928 
roku! — że ,,kiedyś każdy radioabo-
nent będzie śledził przy telewizorze 
przebieg walki". Ile milionów tele
widzów na całym świecie ogarnęło 
w 1986 r. mundialowe szaleństwo? 

Trzecią część tomu tworzą retrans-
lacje (na niemiecki) i przekłady z 
niemieckiego (przede wszystkim dla 
gazety Lidove Noviny, Brno). Zaj
mują one strony 283—478. Tu zaczy
nają się w tomie teksty reportażowe, 
dziennikarsko znacznie ciekawsze od 
poprzednich. Pomieszczone wcześniej 
teksty niepublikowane są często wy
raźnie niedopracowane, widocznie nie 
wyszły autorowi, więc je odłożył lub 
zarzucił. Nawet takiemu majstrowi 
jak Kisch nie wszystko wychodziło 
od ręki. Natomiast w re- i transla
cjach odnajdujemy zalety pisarstwa 
Kischa, do jakich przywykliśmy: 
dowcip (np. w debacie o berlińskich 
..rotundach" czyli szaletach ulicz
nych), frapujące informacje (Auto-
renkatalog prowadzony od 1811 r. w 
berlińskiej Bibliotece Państwowej, 
rejestrujący ręcznie — do 1892 r. — 
„prawie każdą książkę, każdą publi
kację, która się gdziekolwiek i kie
dykolwiek ukazała drukiem"), rzut-
kość reporterską: recenzja przetele-
fonowana wieczorem z foyer teatru 
w Berlinie ukazywała się nazajutrz 
w porannej gazecie w Brnie! Jak to 
jest dziś w Krakowie czy Warszawie 
z recenzją miejscow rą? 

Skoro jesteśmy przy teatrze: utwo
ry sceniczne Kischa cieszyły się po
pularnością. „Afera szpiegowska puł
kownika Redlą" była w 1924 r. gra
na w praskim Teatrze Rokoko z Emi
lem Arturem Longenem 175 razy, 
setki przedstawień miały w jego re
żyserii m. in. „Król złodziei", „W 

365 dni z Pragi do Bratysławy" 
(współautorstwa Haska), „Matka mor
dercy", „Wniebowstąpienie Szubie-
nicznej Toni" z Vlasta Burianem, 
Xeną Longenova i in. 

Dowiadujemy się, jak przed 60 la
ty wyglądała inflacja w Niemczech. 
Co dzień był wyznaczany multipli-
kator cenowy, np. 7IX 1923 wynosił 
1 200 000 marek. Książka z ceną 10 
mk kosztowała w tym dniu 12 mi
lionów, zaś nazajutrz mogła być 100 
proc. droższa. Styczniowa reforma 
walutowa wprowadziła relację 1 no
wej marki za bilion inflacyjnych. 

Czytamy o berlińskich „rewolwe-
rówkach", na których Kisch nie zo
stawia suchej nitki. Doszło do tego, 
że na łamach stworzyły one „prę
gierz prasowy" (określenie sądu): za
powiadając druk demaskatorskich 
publikacji o imiennie wskazanych 
aferach, piśmidło Der Unabhängige 
(Niezależny) szantażowało osoby ma
jętne. Trzej redaktorzy zostali ska
zani na 4—6 lat więzienia. 

W poglądach literackich był wte
dy Kisch „lewakiem". Znane są jego 
tezy z końca lat '20, że „żadnej po
wieści mającej więcej niż 30, 40 lat 
nie da się czytać", Balzac i Zola 
przetrwali tylko dlatego „ponieważ 
sposobem reportażowym opisywali 
swój wiek", może jeszcze Stendhal 
.,dzięki swemu reportażowi ze sfer 
dyplomacji" (s. 437). Miejsce powie
ści rezerwował Kisch w przyszłości 
dla reportażu. Dziś wprawdzie re
portaż, powieść faktograficzna i w 
ogóle literatura faktu jest bardzo po
pularna, lecz fikcji literackiej na 
szczęście całkiem nie wyparła, a „ra
moty" sprzed stu lat czyta się, bo 
zawsze się będzie czytało każdą pro
zę dobrze napisaną. 

Ostatnią część tekstów (s. 481—554) 
zatytułowano „Wywiady". Są to fak
tycznie wypowiedzi Kischa wobec 
dziennikarzy, utrwalone z nim roz
mowy- Kisch był bardzo koleżeński 
wobec reporterów lubianej przez sie
bie prasy, „tykał" ich, unikał oznaj
miającej oficjalność formy interview. 
Także tu znajdujemy wiele interesu
jących przyczynków biograficznych. 
Szubieniczną Toni wystawiano w 
Pradze, Berlinie, Wiedniu, pary
skiej „Olympii" (z Mistinguett), Me
diolanie. By utrzymać status w 
Berlinie końca lat '20, drukował 
Kisch co najmniej 10 tekstów mie
sięcznie („Dzieła zebrane" potwier
dzają to). „W 18 ostatnich miesią-



cach (połowa 1933—1934 r., s. 522) 
wydano cztery moje książki w 
Polsce". 

Wypowiada ł się Ki sch bezkompro
misowo jako zwolennik (1926 r.) ra 
dzieckiego systemu prasowego. Pow
tórzył to w 6 lat później , po rocz
nej profesurze na Wydziale Dzien
nikarskim w Charkowie. 

Przez długie lata po II wojnie 
świa towej snuto domysły, kto się 
kryje pod l i terackim pseudonimem: 
Traven. K i sch już w 1946 r. w re
aktywowanej Die Weltbiihne twier
dził, że jest to Fred Maru th (s. 546). 

Posłowie (s. 557—584) napisa ł Fr i tz 
Hofmann z myślą o całości „Dzieł 
zebranych" E. E. Kischa : „Wszystkie 
istotne stadia jego rozwoju zazna
czają się w jego dziełach". Szkic 
Hofmanna jest bardzo kompetentny, 
interpretacja odkryw rcza. Niezwykle 
istotne jest stwierdzenie, że Ki sch 
był w twórczości przede wszystkim 
reporterem — ale poza otępiającym 
m ł y n e m redakcyjnym (s. 558). Ta 
ucieczka z monotonii gazetowej była 
i jest chyba właściw r a wszystkim w y 
bitnym repor tażys tom wszystkich 
kra jów. W Polsce współczesnej moż
na by wskazać wiele nazwisk dzien
nikarzy ongiś gazetowych, k tórzy po
tem •— wiążąc się z czasopismami 
preferu jącymi repor taż czy w ogóle 
porzucając p rasę — stali się wybi t 
nymi repor tażys tami . 

Wśród l icznych przyczynków do 
niedawnej setnej rocznicy urodzin 
Kischa były również twierdzenia, ja
koby bardzo słabo znał on język cze
ski 4 . Inaczej pisze Hofmann już o 
okresie sprzed I wojny światowej , 
gdy Kisch jako dziennikarz Bohemii 
„usi łował uzupełnić swą znajomość 
czeskiego. W notatniku u t rwa la ł nie
codzienne słowa i zwroty, by móc 
nawiązać swobodny kontakt z ludź
mi na ulicy, w warsztacie, w knaj
pie". Był też zdany — pracując w 
dziale lokalnym dziennika — na 
w y m i a n ę informacji z czeskimi ko
legami w ramach „giełdy reporte
rów" (s. 559). 

Dawne i zacięte są spory o miej
sce f ikcj i w repor tażu . Puryśc i wy
kluczają ją zupełnie, Kisch — jak 
wiadomo •— głosił „logiczną fantazję ' 
jako właściwy, wręcz niezbędny ele-
4 Por. Jerzy L o v e I I: Koniec ballady 
Ślepego Metodego. Życie Literackie 
19 XII 1982. 

ment wypełnia jący wolną „prze
s t rzeń" między faktem i faktem. Po 
dzielam ten pogląd od chwi l i , gdy 
za in te resowałem się Kischem i re
por t ażem (teoretycznie) przeszło 30 
lat temu. „Logiczną fan taz ję" przy
równa łbym do kryminalistycznej de
dukcji, bez k tóre j żaden research 
śledczy nie byłby możl iwy; a wiado
mo jakim mistrzem researchu był 
właśnie Kisch (choćby w aferze Re
dlą). Że i jemu mogły się zdarzyć 
pomyłki? W kryminalistyce też się, 
niestety, zdarzają i to z gorszym 
skutkiem. 

Kisch , jak wiemy, zmieniał pier
wotne publikacje gazetowe, wcie la
jąc je do zbiorów książkowych. 
Aktual izował je zgodnie z doświad
czeniem społecznym i osobistym. 
Hofmann przytacza przyk ład repor
tażu z 1914 r. w Berliner Tageblatt 
o palaczach parowca „Vater land" . W 
10 lat później w „Szalejącym repor
terze" tekst ma zupełnie inną w y 
mowę : sytuacja palaczy nie jest opi
sana (jak pierwotnie) w sensie „wy
czynu" fizycznego, lecz jako obraz 
niewolniczego wyzysku tego wysi ł 
ku (s. 571). 

Zwraca też Hofmann uwagę na je
den z najistotniejszych — moim 
zdaniem — swoistych rysów t w ó r 
czości Kischa, iż najpóźniej w „Raju 
a m e r y k a ń s k i m " objawił się on jako 
wybitny humorysta i satyryk (s. 575). 
Cofnąłbym tylko tę cechę w czasie 5 . 

Bardzo ważna jest opinia Hofman
na o f ragmentaryczności opisów K i 
scha z h iszpańskie j wojny domowej, 
co pomijali inni biografowie lub 
wskazywal i bez próby wyjaśn ien ia . 
Hofmann przyczynę widz i „przypusz
czalnie w na t łoku codziennych wra 
żeń i doświadczeń, nie dających się 
szybko prze t rawić , lecz także w 
skomplikowanej sytuacji politycznej 
w Hiszpani i" (s. 582). M y m zdaniem 
miejsce miała druga przyczyna, z 
pierwszą tak doświadczony (już w 
okopach I wojny światowej) repor
ter poradzi łby sobie. 

Hofmann zamyka posłowie stwier
dzeniem: „W marcu 1948 (...) pogrze
bano niezliczone pomysły i projekty 
wraz z ich autorem (...), jedną z naj
znamienitszych osobowości pisarskich 
literatury niemieckojęzycznej nasze
go stulecia". Bardzo wysoka to oce
na •— i bardzo zasłużona. 

ü Nie brak tych akcentów tak w ..Sza
lejącym reporterze", jak w „Carach, po
pach, bolszewikach" (1924—1925). 



Zwięzłe redakcyjne uwagi końco
we (s. 585—588) poprzedzają wska
zówki bibliograficzne do tekstów w 
tomie X (s. 589—602) i przypisy (s. 
603—646), jak zwykle prawie wzo
rowe ( i. Potem mamy tak niezbędny 
dla użytkowników „Dzieł" zbiorowy 
indeks osobowy (s. 647—751) do to
mów I—X. Z jednym zastrzeżeniem: 
jest on adekwatny tylko dla pierw
szych wydań, bowiem poszczególne 
wcześniejsze tomy doczekały się kil
ku wznowień w dzielącym całość 
edycji ćwierćwieczu... Dwustronico-
wy rejestr wymienianych w „Dzie
łach" prac Kischa poprzedza ostat
ni, ale bardzo ważny indeks alfabe
tyczny utworów Kischa (s. 754—777) 
zamieszczonych w pierwszych wyda
niach jego „Dzieł zebranych". 

Żegnamy się z edytorami twór
czości Kischa i dziękujemy za pięk
ny, niesłychanie bogaty i według 
najlepszej wiedzy skompletowany i 
udokumentowany zbiór jego dzieł. 
Dość powiedzieć, że poszczególne to
my liczą od 433 do 784 stron bar
dzo czytelnego druku, na dobrym pa
pierze i w trwałej oprawie — za co 
uznanie należy się drukarniom NRD 
i wydawnictwu Aufbau. Żegnamy 
się recenzencko z „Dziełami zebra
nymi" Kischa. 

Nie żegnamy się jednak z jego 
twórczością, do której często i chęt
nie sięgamy i sięgać będziemy za
równo z potrzeby zawodowej, jak i 
dla wielkiej czytelniczej przyjem
ności. 

Paweł Dubiel 

0 K I S C H U — P R A W D Y 
1 N I E P R A W D Y 

Michael H o r o w i t z : EIN L E 
BEN FÜR DIE ZEITUNG. Der 
rasende Reporter Egon Erwin 
Kisch. Verlag Orac, Wien 1985. 
S. 279. 

100. rocznicę urodzin E. E. Kischa 
zamykamy (prawdopodobnie) recen
zją jeszcze jednej publikacji jubileu
szowej. Tę pięknie wydaną, prawie 
albumową książkę określono na opra
wie i karcie tytułowej myląco. Je
dynie na obwolucie wskazano, że za
wiera także — oprócz tekstu M. Ho-

Nadal — jak w tomie IX (zoo. recen
zje.) — jest Jan Henryk zamiast Jarosła
wa Dąbrowskiego. 

rowitza — wypowiedzi 10 innych 
autorów, nie licząc Kischa. 

M. Horowitz jest austriackim 
dziennikarzem i fotografem. Jego 
tekst — „Biografia dziennikarza, 
który opisywał rzeczywistość nie ka
lecząc prawdy" (s. 9—87) — jest zbu
dowany z kilkunastu prawie samo
istnych scen z bogatego życia K i 
scha. Napisany z reporterskim ner
wem czyta się dobrze, w przeciwień
stwie do niektórych innych rozpraw 
biograficznych o „szalejącym repor
terze". Ma to jednak również pewne 
słabe strony, o czym dalej. 

Zasadnicze sprzeciwy wzbudzają 
pewne twierdzenia w prologu (s. 11). 
Autor, przygotowując książkę na 
100-lecie Kischa (posłowie skreślił w 
lutym 1985) nie mógł oczywiście prze
widzieć, co na tę rocznicę przygoto
wano w Czechosłowacji (informowa
liśmy o tym sukcesywnie w ZP.) 
Dobry dziennikarz powinien się jed
nak dowiedzieć, zaś twierdzenie o 
przemilczaniu tam po śmierci Kischa 
„bo był Żydem" jest w dwójnasób 
nieprawdziwe1. Na tym tle przyto
czona opinia zaprzyjaźnionej tan
cerki", że n i e p r z y p a d k o w o 
przydzielono Kischowi po powrocie 
z emigracji wil lę po Adolfie Eich-
mannie, jest po prostu insynuacją. 
Otwarta natomiast wydaje się kwe
stia przyszłych losów Kischa, gdyby 
żył nieco dłużej 2 . 

W kolejnych scenach Horowitz 
omawia: galerię protoplastów Egona 
Erwina (sam wśród powinowatych 
wymieniał Heinego i ciotkę Lottę, 
która mając ponad 90 lat mówiła 
mu o Goethem napotkanym przelot
nie w Weimarze); młodość w pra
skim domu „Pod dwoma niedźwie
dziami"; lata szkolne; okres matury 
i gry w piłkę nożną; pierwsze do
świadczenia dziennikarskie; aferę 
pułkownika Redlą; przerwane studia 
i pracę dramaturgiczną Kischa; służ
bę frontową w I wojnie światowej 
i słynny „Dziennik wojenny" Kischa; 
jego udział w wiedeńskiej Czerwo
nej Gwardii; powrót do Pragi i jej 
bohemy; wyjazd do Berlina „złotych 

1 Tylko do 1962 r. ukazało się 15 książek 
Kischa po czesku, co wskazuje (opubli
kowana też w przekładzie polskim) bio
grafia D, H a m ś i k a i A. K u s a k a 
„O zufivem reporteru E. E. Kischovi" 
(Praha 1962); tamże bibliografia kilkuna
stu książek i rozpraw biograficznych. 
2 Por. wspomnienie L. R e i n e r o v e j 
w „Servus, Kisch!" (rec. ZP 1985 nr 4 
s. 104). 



lat dwudziestych"; wydanie „Klasy 
ków dziennikarstwa" i „Szalejącegt 
reportera"; wielkie podróże do Zwią 
zku Radzieckiego i Stanów Zjedno
czonych; przeżycia po dojściu hitle
rowców do władzy i głośne „Wylą
dowanie w Australii"; emigrację we 
Francji i Meksyku; powrót do Pragi 
i koniec niespokojnego żywota. 

Czyta się to wszystko z wielkin 
zainteresowaniem, w pamięć zapada 
ją szczegóły nieobecne lub słabie' 
akcentowane w innych biografiach 
że jako jednoroczny ochotnik (1904 r. 
spędził Egon Erwin aż 147 dni w 
pace, co odsunęło jego awans oficer
ski aż do wojny (s. 27); półroczna 
nauka (1905—06 r.) w prywatne 
„Wyższej Szkole Dziennikarskiej dn 
Wredego" w Berlinie, gdzie jakoby 
prace seminaryjne pisał mu i prze
syłał z Pragi brat Paul (tamże); że 
otrzymał szereg odznaczeń wojen
nych (s. 44); atmosfera „Cafe Conti
nental", gdzie „wszystko kafkuje 
werfluje, brodluje, kischuje" (s. 55 
i w niezliczonych nocnych lokalach 
Pragi, gdzie podawano wówczas prze
szło 100 gatunków piwa; uzupełnie
nie znanej słabości E. E. K. do dzie
ci informacją, że jego córeczka (z Gi-
selą) z końcem lat '20 zmarła już po 
4 tygodniach, a wszystkie swe mie
szkania obwieszał Kisch rysunkami 
przygodnie poznanych dzieci, „pła
cąc" demonstrowaniem sztuczek, w 
których celował (s. 59); że pomocni 
przy opracowaniu „Klasyków dzien
nikarstwa" byli mu prascy koledzy — 
dziennikarze Willy Haas i Paul Wie-
gler (s. 64); iż tylko w latach 
1927—-1930 „Carzy, popi, bolszewicy" 
mieli aż 10 wydań, zaś „Raj amery
kański" doczekał się 30 (s. 70 i n.); 
że w hiszpańskiej wojnie domowej 
uczestniczył Kisch nie tylko jako ko
respondent, gdyż już po miesiącu i 
krótkim przeszkoleniu walczył w 
austriackim batalionie Brygad Mię
dzynarodowych w ofensywie Brune
tę (s. 78); wreszcie iż w Meksyku 
było tak biednie, że na życie musiał 
zarabiać sztuczkami iluzjonisty i 
układaniem krzyżówek (s. 83). 

Do tych i wielu innych szczegó
łów brak niestety u Horwitza zupeł
nie dokumentacji źródłowej. Nie da 
się jej wydedukować z bibliografii 
(s. 273 i n.) obejmującej 47 pozycji, 
z których 12 poświęcono bezpośred
nio Kischowi. Są zaś w tekście Ho
rowitza stwierdzenia wątpliwe bądź 
sprzeczne. 

Najważniejsze dotyczą miejsca i 
roli faktów i fikcji w reportażach 
tak znanych i głośnych w twórczo
ści Kischa jak „Debiut przy pożarze 
młynów" czy „Jak dowiedziałem się, 
że Redl był szpiegiem". Horowitz po
daje (s. 31), że praski historyk lite
ratury dr Josef Polaćek odnalazł 
sprawozdanie o pożarze na stronie 5 
Bohemii z 10 grudnia 1912 — napi
sane rzeczowo, ze szczegółami (a więc 
całkiem inaczej niż podał Kisch w 
„Jarmarku sensacji"), no i nie przez 
debiutanta, gdyż E. E. K. pracował 
wtedy w redakcji już 6 lat 3. Nato
miast co do afery Redlą Horowitz 
pisze (s. 35, znów się powołując — 
też tylko ogólnikowo — na J. Po-
laćka), że we wskazanym dniu dru
żyna Kischa nie grała z Holeszowi-
cami lecz w Brnie, że w ogóle nie 
ma prasowego sprawozdania z me
czu przytoczonego przez Kischa, że 
w sprawie Redlą nigdzie nie wystę 
puje ślusarz (alias obrońca piłkar
ski) Wagner itp. 

Dwaj bracia Egona Erwina zginęli 
w gettach zamordowani przez hitle
rowców, lecz w Terezinie (s. 37) tyl
ko starszy Paul, natomiast Arnold — 
wg innych ź r ó d e ł 4 — w Łodzi. Nie 
znajdujemy gdzie indziej potwierdze
nia, jakoby w I wojnie był Egon 
Erwin stale odznaczany medalami 
ani że pracował w marcu 1918 w 
wojskowej gazecie Heimat redago
wanej przez Musila (s. 44). Rzeko
memu „akomunizmowi" E. E. Kischa 
według Bruna Frei (s. 63) przeczy 
kontropinia Oskara Grafa (już na 
stronie następnej), informacja o za
chowanej legitymacji KPD (s. 68) i 
wiele innych źródeł. Nie wiadomo, 
skąd wziął Horowitz informacje, że 
„Klasyków dziennikarstwa" poma
gali zestawiać Willy Haas i Paul 
Wiegler (s. 65), czy o frontowym 
udziale Kischa w hiszpańskiej woj
nie domowej (s. 78). 

Nie kwestionuję tych czy innych 
twierdzeń, brak im po prostu udo
kumentowania. 

Ilustracyjna wkładka (s. 89—152) 
liczy 90 dokumentarnych zdjęć, po 
części (architektura Pragi) o walo
rach artystycznych. Na mniej zna-
з Szkoda, iż ten niepodpisany tekst osta
tecznie się nie znalazł — co pierwotnie 
planowano — w ostatnim X tomie „Dziel 
zebranych" Kischa (o projekcie informo
wało autora recenzji Wydawnictwo Auf-
bau w Berlinie listem z 26-1Х 1983). 
* Servus, Kisch! Aufbau-Verlag 1985, s. 
402 (rec. ZP 1985 nr 4 s. 103—105). 



nych — m. in. Kisch i współtwórca 
Czerwonej Gwardii Leo Rothziegel, 
reprodukcja wojskowego świadec
twa lekarskiego z 1917 r., E. E. K. w 
berlińskiej „Romanisches Café" z 
nieodłącznym papierosem, kawą i ga
zetą, jego portret przed tą kawiar
nią namalowany przez Rudolfa 
Schlichtera, Kisch w kabriolecie w 
trakcie wywiadu w 1930 r„ z matką 
przed portalem rodzinnego domu, 
przy ulicznym wózku z parówkami 
po powrocie do Pragi w 1946 r., w 
swej bibliotece w Berlinie w 1931 r. 
Są liczne świetne ilustracje tema
tyczne do reportaży Kischa i cha
rakteryzujące jego milieu. Na s. 110 
przestawiono podobizny Kafki i! 
Werfla, na s. 140 w karykaturze 
G. Augsbourg rozpoznano tylkd 
Gide'a, Malraux, H. Manna, Kischä 
i Erenburga5. Układ zdjęć został po
dyktowany głównie względami este
tycznymi, nie chronologią. 

* 

Część drugą tekstów otwierają 
dwie rozmowy (s. 155—160) Horo
witza o Kischu. W pierwszej Eduard 
Goldstücker (spotkał się z Kischem1 

tylko przelotnie po II wojnie świa
towej) snuje przypuszczenia, jakie 
stanowisko zająłby Kisch, gdyby żył 
jeszcze 20 lat. Cóż — pewne jest 
tylko, że miałby wtedy przeszło 83 
lata... Natomiast słynny reżyser fil
mowy Billy Wilder był reporterem 
w Berlinie drugiej połowy lat '20 i 
przyjaźnił się tam z Kischem. 

Kolejnych 8 tekstów (s. 163—199) 
to krótkie samodzielne wypowiedzi 
na temat Kischa. Wydawca tygodni
ka Die Zeit Gerd Bucerius poświad
cza: „Kisch był przez całe życie 
dziennikarzem politycznym". Zachod-
nioniemiecki pisarz Max von der 
Grün zetknął się w 1945 r. w obo
zie jenieckim w USA z tomem „Sza
lejący reporter"; autor był wśród 
jeńców zupełnie nieznany, hitlerow
cy wytępili w III Rzeszy jego dzie
ła. Ale także w Republice Federal
nej — po lata '70 — nie wydawano 
Kischa, pisarza komunistycznego (s. 
166), w przeciwieństwie do Włoch, 
Francji czy W. Brytanii. Austriacki 
dziennikarz Hans Kronberger (dok
torat o Kischu) przedstawia, jak w 
rzeczywistości odbywało się głośne 
obsadzenie redakcji Neue Freie Presse 

'" W Die Zeit 1985 nr 17 s. 33 zidentyfi
kowano wszystkie 33 osoby. 

w rewolucyjnym Wiedniu listopada 
1918. Wbrew anegdocie, Kisch w tym 
w ogóle nie uczestniczył (był z Czer
woną Gwardią pod Parlamentem). 
Peter Michael Lingens, wydawca i 
redaktor tygodnika Profil, odchodząc 
od meritum snuje rozważania o 
wszechmocy i manipulacji współcze
snej prasy. Czeski pisarz i publicy
sta Ladislav Mńaćko pisze o trwałej 
wartości utworów Kischa. Założyciel 
hamburskiego magazynu Stern Henri 
Nannen zamieszcza tekst wystąpie
nia z okazji przyznania po raz pierw
szy nagrody im. Kischa (ufundowa
nej przez tygodnik) w 1977 r., stwier
dzając w pierwszym zdaniu, że Kisch 
był komunistą. Komentator rtv Hu
go Portisch uczył się po II wojnie 
światowej w Wiedniu dziennikar
stwa na Kischu — tak jak malarze, 
kopiujący wielkich mistrzów. Wresz
cie głośny zachodnioniemiecki pi-
sarz-reporter Gunter Wallraff zain
teresował się Kischem w 1966 r., gdy 
krytycy zaczęli ich porównywać. Nie 
utrzymała się teza Kischa z 1924 r. 
o beztendencyjności reportera — pi
sze Wallraff; rację miał wówczas 
Tucholsky, głosząc: „Nie ma żadne
go człowieka bez jakiegoś stanowi
ska, także Kisch ma jakieś". Zresztą 
sam Kisch zrewidował swą tezę. Za
jął stanowisko stronnicze, partyjne. 
Wallraff nie identyfikuje swego re
portażu uczestniczącego ze sposobem 
pisarstwa uprawianym przez Kischa. 

Wypowiedzi te wykazują, jak zróż
nicowane jest dziś spojrzenie zachod
nioeuropejskie na Kischa. Razi nie
których jego komunistyczna partyj
ność, niektórzy — wbrew faktom — 
przemilczają ją lub wręcz negują, in
ni przyjmują nolens volens. 

Wybór 11 reportaży Kischa (s. 
203—260) jest — jak każdy przecież 
wybór — tendencyjny: 8 pochodzi z 
lat '20, tylko 1 z „Jarmarku sensa
cji", nie ma żadnego z reportaży ra
dzieckich. Trudno się domyślić kry
teriów zamieszczenia niektórych tek
stów („Połów śledzi", „Stalownia w 
Bochum"), ich uszeregowania w 
książce. Odnosi się wrażenie, iż Ho
rowitz najwyżej ceni reportaże K i 
scha z początków okresu „berliń
skiego". 

Dalej mamy garść anegdot o K i 
schu (s. 261—263), oto jedna. O wy
wiadzie przeprowadzonym z Thoma
sem Alfą Edisonem podczas jego po
bytu w Pradze mówił Kisch: „Mia
łem wtedy akurat 18 lat i wziąłem 



z sobą mego asystenta, ten miał 17. 
Edison przyjął nas w drzwiach^ mó
wiąc: — Panowie, waszej gazety 
przecież nigdy nie zobaczę, poza tym 
nie znam czeskiego, piszcie więc co 
chcecie. Good bye! — Poszedłem do 
domu i napisałem trzystronicowy 
wywiad. Mój asystent zdębiał i wy
cofał się z dziennikarstwa". 

Czysto dekoracyjną rolę pełnią 
(ciekawe zresztą) aforyzmy różnych 
autorów o dziennikarstwie (s. 264 i 
n.). Zamyka książkę dokumentacja: 
kalendarium biograficzne Kischa (s. 
267—270), wykaz jego książek (s. 271 
i n. — 36 tytułów, w tym 2 wzno
wione w Wiedniu po II wojnie), bi
bliografia (s. 273 i n.), indeks osób 
(s. 276—279). 

Czytelniczo ciekawa acz kontro
wersyjna, bardzo pięknie wydana 
książka, szkoda że tak słabo udoku
mentowana źródłowo. 

Paweł Dubiel 

D EO N TO LOGIA 
D Z I E N N I K A R S K A 

Porfirio B a r r o s o A s e n j o : 
CODIGOS DEONTOLOGICOS DE 
LOS MEDIOS DE COMUNICA-
CION. Prensa, Radio, Television, 
Cine, Publicidad y Relaciones 
Pûblicas. Editorial Verbo Divino. 
Ediciones Paulinas, Madrid 1984. 
S. 428. 

Kompilacja zawartego w książce ma
teriału tj. skodyfikowanych tekstów 
dotyczących etyki zawodowej w dzie
dzinie środków komunikowania sta
nowi ciekawą pozycję w światowej 
literaturze deontologii. A na hiszpań
skim rynku wydawniczym jest no
wością, dopiero bowiem w 1984 ro
ku w Hiszpanii etyka zawodowa 
dziennikarzy uzyskała regulację 
prawną. 

Autor zebrał próbki kodeksów 
etycznych środków komunikowania z 
całego świata, co nie było łatwe cho
ciażby ze względu na zróżnicowanie 
ich nazewnictwa (np. karta etyczna, 
kodeks honorowy, kanon dziennikar
ski) jak i zawartości — począwszy 
od kodeksów jednostronicowych aż 
do liczących dwa tysiące stron, jak 
w przypadku tekstu belgijskiego. 

Zapoznanie się ze zbiorem kodek
sów narodowych i międzynarodo
wych odnoszących się do etyki jest — 
zdaniem autora — najlepszym sposo
bem, poza wszelkimi uogólnieniami 
teoretycznymi, studiowania deontolo
gii zawodu dziennikarza, która sta
nowi od dawna przedmiot zaintereso
wań wielu dyscyplin naukowych. Już 
w 1928 ukazało się we Francji opra
cowanie o warunkach pracy i życia 
dziennikarzy, opublikowane przez 
Międzynarodową Organizację Pracy, 
w której poruszono problem wypa
czeń w zawodzie dziennikarza przez 
osoby nie mające moralnej odpowie
dzialności. Od tego czasu organizacje 
zawodowe (narodowe i międzynaro
dowe) rozpoczęły kodyfikację reguł 
postępowania w zależności od potrzeb 
dyktowanych przez naukę i doświad
czenie, naturalnie wszystko na podło
żu ideologicznym; marksistowskim 
lub antymarksistowskim, co przekra
czało zazwyczaj problematykę czysto 
informacyjną i typowo dziennikarską. 

Także profesor J. Clement wydał 
pod auspicjami UNESCO pracę kom-
paratywną o kodeksach etyki zawo
dowej dziennikarzy podkreślając, że 
kryzys środków komunikacji pocho
dzi z powszechnego braku zaufania 
do informacji. Jego zdaniem nie wy
starczy bowiem zapewnić prawo do 
informacji i jej wolnego przepływu, 
ale należy rozpowszechniać ją w do
brej wierze i w sposób odpowiedzial
ny. W tym kontekście kodeksy są 
realną szansą na odzyskanie utraco
nej wiarygodności źródeł przekazu. 

Deontologia informacji była także 
przedmiotem zainteresowania Kon
gresu AIERI w Republice Federalnej 
Niemiec w 1970 roku. Była tam m. in. 
szeroko i wnikliwie omawiana deon
tologia personelu środków masowe
go komunikowania i jej znaczenie dla 
przyszłości informacji. 

W pięć lat później badania doty
czące kodeksów deontologicznych pra
sy prowadziła Międzynarodowa Fe
deracja Dziennikarzy w porozumie
niu z UNESCO, wysuwając wnioski, 
że w przypadku tworzenia kodeksów 
etycznych konieczne jest odnoszenie 
do warunków lokalnych; sytuacji 
społecznej, ekonomicznej, kulturalnej, 
geograficznej, a także historycznej i 
politycznej, zwłaszcza że istnieje za
grożenie zdeterminowania informacji 
przez te czynniki, szczególnie często 
przez wymogi -techniczne, ekonomicz
ne i polityczne, a więc np. monopo-



lizowanie informacji przez wszelkie 
agencje i kanały. Zatem deontologia 
miałaby zapewniać prawo do infor
macji obiektywnej, wolnej i wiary
godnej, a kodeksy etyki dziennikar
skiej wpływać na autokontrolę. 

Kodeks etyki zawodu dziennikarza 
stworzony przez UNESCO został uło
żony w taki sposób, aby mógł s łu
żyć jako źródło inspiracji dla two
rzenia kodeksów regionalnych i na
rodowych, dostosowanych do potrzeb 
każdej organizacji zawodowej dzien
nikarzy, które regulowałyby przepi
sami prawnymi m. in. relacje pra
cowników środków masowego komu
nikowania pomiędzy sobą i instytu
cjami działającymi w społeczeństwie. 

Przyczyny wydania kodeksów ety
ki dziennikarstwa w różnych kra
jach bywają odmienne, mogą one np. 
wynikać z niezadowolenia spowodo
wanego brakiem odpowiedzialności 
środków komunikacji społecznej lub 
być swoistym sposobem ochrony wła 
snego zawodu przez autodyscyplinę, 
a niekiedy służyć partykularnym ce
lom, podczas gdy państwo, zdając so
bie sprawę z wartości środków prze
kazu dla własnej polityki, nie chce 
nad nimi sprawować kontroli. 

Jednakże w zdecydowanej więk
szości kodeksów, tak narodowych jak 
ponadnarodowych, przeważa opinia, 
że najlepszym i najbardziej efektyw
nym systemem kontroli prasy jest 
zasada autodyscypliny i autokontroli, 
ponieważ służy ona prawdzie, prak
tycznej obronie autentycznej wolno
ści informacji, tajemnicy zawodowej. 
Ogólnie można stwierdzić, że kodek
sy deontologiczne środków komuni
kowania wynikają z chęci połącze
nia wolności informacji i * zarazem 
jej odpowiedzialności oraz dążeń do 
uniknięcia interwencji państwowej w 
sprawy etyki zawodowej dziennika
rzy. Kodeksy etyczne zawodu dzien
nikarza, wydawane przez różne or
ganizacje narodowe i międzynarodo
we, mają na celu upowszechnianie 
praw i obowiązków dziennikarza, 
obowiązków polegających na służe
niu prawdzie i publiczności, a zara
zem ochronie interesów własnych -
zawodowych. 

Odrębny problem w rozważaniach 
o etyce zawodowej stanowi defini
cja zawodu dziennikarza. Kodeksy 
etyczne przyjmują definicję tego za
wodu w szerokim znaczeniu, która 
obejmuje autorów, wydawców, aio i 

drukarzy, a nawet grafików, jak to 
ma miejsce w kodeksie węgierskim. 
Autor recenzowanej książki używa 
terminu dziennikarz w szerokim za
kresie, uważając za dziennikarzy lu
dzi związanych zawodowo nie tylko 
z prasą, radiem czy telewizją, ale 
także kinem, reklamą. Autor mając 
na uwadze te środki przekazu oma
wia ponadnarodowe kodeksy etyczne 
prasy, dając przykłady praw i po
winności dziennikarzy w świetle 
uchwał Organizacji Narodów Zjed
noczonych i Międzynarodowej Orga
nizacji Dziennikarzy oraz w podzia
le na kodeksy moralne dziennikarzy 
europejskich i latynoamerykańskich. 

Po tym ogólnym omówieniu na-
btępuje dość długa lista kodeksów 
narodowych, bo obejmująca aż 55 
krajów, w tym również Polskę. Autor 
wyróżnia w odrębnym rozdziale ko
deksy etyki zawodowej prasy dzie
cięcej i młodzieżowej (na przykła
dzie Hiszpanii, USA, Francji, Włoch), 
a także pozostałych środków komu
nikowania, tj. radia, telewizji, kina, 
reklamy, jak i samych stosunków 
społecznych. Wypunktowanie spraw 
etycznych związanych z tą katego
rią wiekową uważa autor za zasadne 
ze względu na stosowanie przez środ
ki komunikowania niedopuszczalnych 
norm i praktyk, np. pokazywanie w 
telewizji scen drastycznych, nacecho
wanych gwałtem, przemocą itd. 

Na koniec kilka słów o autorach 
całej pracy oraz wstępu. Porfirio 
Barroso Asenjo jest profesorem etyki 
i deontologii dziennikarzy na Uni
wersytecie w Madrycie, na wydziale 
nauk i informacji1, zaś autor słowa 
wstępnego, doktor Jose Maria De-
santes Guanter również pracujący na 
Uniwersytecie Madryckim w kate
drze prawa i informacji powinien być 
znany polskiemu czytelnikowi cho
ciażby z fundamentalnej pracy „Pod
stawy prawa informacji" (1977), re
cenzowanej w Zeszytach Prasoznaw-
czych2. J. M. Desantes Guanter udo
wadnia, że deontologia to dziedzina 
prawa i wszystkie czynniki określo
ne w kodeksach deontologicznych są 
podmiotami prawnymi. Ustala on 
także relację między deontologia, a 
prawem do informacji uważając, że 

1 W ZP 1985 nr 2 s. 132 recenzowaliśmy 
jego „Limites constitucionales al derecho 
de la informacion". 

a „Fundamentos del derecho de la infor
mation", ZP nr 3/1979 s. 126. 



prawo zawsze ingeruje w dziedzinę 
etyczną, a sprawiedliwość jest spra
wą moralną dotyczącą człowieka ja
ko istoty społecznej. Etyka zawodo
wa — jego zdaniem — w przekazie 
informacji jest nie tylko dyscypliną 
mającą służyć kształtowaniu świado
mości osób informujących^ ale jest 
dziedziną bardziej ogólną obejmują
cą wszelkie dyscypliny o charakterze 
technicznym, które kształtują infor
matora także od strony informacji 
i jej uwarunkowań etycznych. 

Teresa Turlik-Marecka 

SZKOŁY MOD 

IOJ SOLIDARITY SCHOOLS. In
ternational Organization of Jour-, 
nalists. Prague 1984. S. 34 + 12 fot. 

IOJ Solidarity Schools to jedna z 
form działalności Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy. Organiza
cja ta w tym roku obchodzi 40 rocz
nicę swego założenia. Z tej okazji 
Kaarle Nordenstreng przypomina, że 
12 czerwca 1986 minęło 60 lat od 
powstania organizacji poprzedzającej 
IOJ, to jest F U (Fédération Interna
tionale de Journalistes). Ponadto za
pominać nie należy, że wiele nąyodo-
wych związków dziennikarzy zbliża 
się do stulecia swej działalności, jako 
że dziennikarstwo jako zawód zorga
nizowało się przed mniej — więcej 
stu laty (IOJ NL 1986 nr 5 s. 3). 

Dobrze już ugruntowana świado
mość zawodowa, poczucie znaczenia 
swej pracy we współtworzeniu obra
zu świata zaowocowało w ostatnich 
latach, a zwłaszcza ostatnim dziesię
cioleciu, szkołami solidarności mię
dzynarodowej dziennikarzy. Czym te 
szkoły są? Są próbą wyrównania dy
stansu, jaki dzieli kraje rozwinięte 
od krajów, które zrzuciły jarzmo ko
lonializmu, krajów rozwijających się, 
dla których pomoc dziennikarzy w 
rozbudzaniu i umacnianiu świadomo
ści narodowej jest niemalże gwaran
cją przyspieszonego rozwoju tech
nicznego i przemysłowego. Jak zwy
kle w tym zawodzie trudno tu o roz
graniczenie działalności profesjonal
nej od politycznej, również dzieje się 
tak w przypadku szkolenia. 

Przedstawiana tu publikacja jest 
rodzajem przewodnika po ośrodkach 

szkolących młode kadry dziennikar
skie, nie pozbawionego akcentów 
propagandowych. Jest jednocześnie 
rodzajem podsumowania działalności 
Międzynarodowej Organizacji Dzien
nikarzy na rzecz międzynarodowej 
solidarności zawodowej. 

Takich ośrodków szkoleniowych 
jest w tej chwili siedem. W kolej
ności alfabetycznej są to szkoły w 
Bagdadzie, Berlinie, Budapeszcie, Bu
kareszcie, Hawanie, Pradze i Sofii. 
Różnią się stażem dydaktycznym, 
rozległością przedstawianej proble
matyki, długością kursów, szkolenio
wymi możliwościami technicznymi i 
na ogół warunkami przyjęcia na 
kurs. Najszerzej przedstawił się ośro
dek berliński, bo też najwcześniej 
rozpoczął działalność. Powstał w 
styczniu 1963. Wieloletnie doświad
czenie pozwoliło wymodelować naj
właściwsze programy i zróżnicować 
kursy w zależności od potrzeb pro
fesjonalnych stowarzyszeń dzienni
karskich krajów Afryki, Azji i Ame
ryki Łacińskiej. Wykładom teoretycz
nym towarzyszą zajęcia praktyczne 
od nauki maszynopisma i obsługi te-
lefoto aż po praktyki stażowe w pra
sie, radiu i telewizji. Pomyślano o 
wiedzy edytorskiej i pracy w agen
cjach prasowych, również o pracy fo
toreporterów. 

Z ciekawą inicjatywą wystąpił 
ośrodek bułgarski. Założony w 1977 
Międzynarodowy Instytut Dziennikar
ski im. Georgi Dymitrowa działalność 
rozpoczął już w roku 1978. Właści
wością szkoły jest kształcenie w pro
blematyce rolnej, żywieniowej , zalud
nienia i walki z głodem. Wyróżnia 
go to z wszystkich instytutów i sieci 
szkolnictwa IOJ. Bułgaria, kraj zna
ny z wysokiej kultury rolnej i prze
twórstwa owocowo-warzywnego, w 
tej tematyce może wnieść cenny 
wkład z własnych doświadczeń na 
rzecz walki z głodem na świecie. Są
dzić należy, że ten przykład może 
przynieść w przyszłości słuszne zróż
nicowanie ośrodków szkoleniowych 
IOJ, które, jak do tej pory, pod 
względem programów są dosyć zuni
fikowane i zbyt wielostronne, żeby 
wyposażyć swoich absolwentów w 
wiedzę najprzydatniejszą dla ich 
kraju czy regionu świata. Technika 
zawodowa — to zaledwie połowa 
edukacji profesjonalnej. 

Tere&a Lisicka 



T E C H N I K A N O W Y C H 
MEDIÓW 

Volkmar H a a se: DIE TECHNIK 
DER NEUEN MEDIEN. Wissen
schaftsverlag Bibliographisches In
stitut Mannheim (Wien), Zürich 
1983. S. 112. 

Książeczka pt. „Technika nowych 
mediów" powstała w dużej mierze w 
wyniku studiów przeprowadzonych 
przez austriackie Ministerstwo Nauki 
i Badań w latach 1981—1983. Miała 
ona na celu wypełnienie luki pomię
dzy popularnymi artykułami z pism 
codziennych, a fachowymi podręcz
nikami dotyczącymi techniki reje
stracji, przetwarzania i przekazywa
nia danych jako zbiór najbardziej 
istotnych informacji na potrzeby 
dziennikarzy, studentów, nauczycieli. 
Trudno jednoznacznie ocenić, czy za
miary autora zostały w pełni zreali
zowane. Z pewnością jednak mamy 
do czynienia z dość zwartym uję
ciem tematu, operowaniem konkret
nymi danymi, faktami historyczny
mi, przy unikaniu sformułowań her
metycznych dla przeciętnego odbior
cy. Od dość ogólnych rozważań w 
rozdziale pierwszym zatytułowanym 
„Świat przekazywany przez media" 
czy drugim „Jakie media istnieją" 
autor przechodzi do omawiania po
szczególnych form komunikowania. 
Kluczem porządkującym jego anali
zy jest naturalnie techniczna strona 
mediów. Poznajemy więc początko
wo „Świat poprzez drut", poprzez 
komunikowanie bezprzewodowe, na 
przekazie satelitarnym kończąc. Roz
dział trzeci, dotyczący nośników 
przekazywanych treści ma charakter 
nie tylko technicznego, ale i handlo
wego kompendium. Można więc przy
toczyć, że stworzenie własnego sy
stemu Videotext (tylko części elek
troniczne i software) kosztuje 10 min 
szylingów, dekoder do jego odbioru 
prywatnego ok. 10 tys. szylingów, zaś 
miesięczna odpłatność za jego korzy
stanie 200—300 szylingów (ok. 15,5 
szylinga = 1 doi. USA) — dane po
chodzą z 1983 roku. Volkmar Haase 
informuje czytelnika także o literach, 
graficznych znakach ujętych w Euro
pejską Normę Videotext (CEPT), 
przedstawia schematy ideowe rozlicz
nych typów, zastosowań tego me
dium, podobnie czyniąc z każdym 
omawianym tematem. Nierzadko 

spotkać tu można fakty dość zaska
kujące dla polskiego czytelnika, jak 
rozpowszechniony w USA system 
akustycznego podawania np. stanu 
kont poprzez „inteligentny system 
informacji", choć np. cena takiego 
„systemu rozpoznawania głosu" dla 
1000 słów wynosi 50 tys. szylingów; 
w Europie ma zastosowanie jedynie 
w niewielu modelowych rozwiąza
niach. 

Autor dość dokładnie analizuje też 
wady i zalety poszczególnych typów 
połączeń, tj. przewodów symetrycz
nych, koncentrycznych, trasę fali 
radiowej, satelitarnej fali radiowej, 
światłowodu czy nawet falowodu, 
który ledwie przekroczył stadium 
prób. Warto chyba przytoczyć kilka 
interesujących danych. Wybudowanie 
fabryki o mocy 1 min kilometrów 
światłowodów rocznie wynosi 2—3 
mld szylingów, wytworzenie i poło-

' żenię 1 km kabla koncentrycznego 
ok. 0,5 mld szylingów, przy rocznych 
kosztach konserwacji ok. 1 tys. szy
lingów. Autor niestety nie porównu
je danych dla poszczególnych typów 
połączeń, co mimo zapewne obiek
tywnych trudności jest jednak man
kamentem pracy. 

Dla zwolenników przekazów sate
litarnych wreszcie kilka liczb — pro
jektowanie, produkcja satelity dale
kopisowego czy radiowego kosztuje 
ł ą c z c e ok. 1 mld szylingów, antena 
(w zależności od zastosowania) 10 
tys. — 100 tys. szylingów, natomiast 
roczne „koszty utrzymania" satelity 
wynoszą 100 min szylingów. 

Przytaczam może zbyt wiele cen, 
jednak chyba strona ekonomiczna tej 
książeczki budzi większe zaintere
sowanie. 

Aspekt techniczny, z konieczności 
uproszczony, dostępny jest czytelni
kowi naszego kraju stosunkowo ła
two. Nadto — co trzeba zauważyć •— 
zmiany zachodzące w technice me
diów są tak szybkie, że dane odno
szące się do lat 1981—1983 są po czę
ści już nieaktualne. Tę niepełność 
widać dość wyraźnie w przypadku 
omawiania przez autora zjawiska vi
deo. Brakuje informacji dotyczących 
poszczególnych systemów video (Be
tamax, VHS, Video 2000), omó
wienia ich niekompatybilności od 
strony właśnie technicznej. Tym bar
dziej, że prócz dość ogólnikowych 
informacji problem ten jest przecięt
nemu czytelnikowi nieznany. Rów
nież telewizja techniczna niekompa-



tybilna w płaszczyźnie międzynaro
dowej nie znalazła odpowiedniego 
miejsca. Nazbyt wiele natomiast zo
stało go poświęcone technikom wy
bitnie biurowym jak telex, Videotex. 
Jako przykład niekonsekwencji auto
ra można przytoczyć właśnie pomi
nięcie problemu kilku systemów 
magnetowidowych, a poświęcenie du
żej, całostronicowej tabeli na omó
wienie ośmiu systemów gromowido-
wych, z których większość nie prze
kroczyła stadium prób. 

Wydaje się, że autor dość wybiór
czo potraktował zagadnienie współ
czesnych mediów, przy czym — co 
jest słabością pracy — w sposób nie
konsekwentny. Nieco razić może tak
że zbyt duża liczba drobiazgowych, 
nierzadko powtarzających się sche
matów. Niemniej praca zawiera wie
le interesujących informacji. Do ta
kich należy z pewnością przedsta
wiony supernowoczesny system prze
kazywania walut obcych z wykorzy
staniem akustycznych „odczytywaczy 
danych" videotextu, dokonywania 
wszelkiego rodzaju księgowań, opera
cji bankowych. Autor podaje przy 
tym całą procedurę zapisu zgodnie 
z normami i formułami międzyna
rodowymi. System ten — teraz 
wprawdzie dopiero na etapie począt

kowym — z pewnością przyspieszy, 
udoskonali pracę instytucji finanso
wych, w dalszej kolejności także pry
watnych użytkowników. Wydaje się, 
że właśnie te funkcje nowych me
diów, wykorzystywanych nie tylko 
dla pracy zawodowej bezpośrednio w 
miejscu jej wykonywania, lecz rów
nież poza nim będą przekształcały wg 
autora wiele dziedzin życia społecz
nego. Zauważa on, że ostatnio doko
nany postęp w technice dotyczył nie 
tyle sposobów przekazywania da
nych, ale aparatów, urządzeń końco
wych, ich możliwości użycia przez 
posiadaczy. Unowocześnione satelity, 
komputery czy magnetowidy, ale i 
„inteligentne odczytywacze słów", 
które być może czasem jeszcze w 
funkcji zabawek powoli zmieniają 
charakter współczesnych mediów. 
Przyszłość należy, jak kończy Volk
mar Haase, do tych mediów, które 
pozwalają wykorzystać je w sposób 
bardziej inteligentny, efektywny, 
lecz końcowy wynik zależał będzie 
zawsze od człowieka, kontrolującego 
i wykorzystującego je. I szkoda, że 
mimo pewnych niedoborów tej pra
cy, brak na naszym rynku choćby 
takich, wydanych skromnie opra
cowań. 

Piotr Gaweł 

Korespondencja: 

„TECHNIKA W T V " 

winien jestem Czytelnikom Zeszytów Prasoznawczych przeprosiny za dwie 
pomyłki w recenzji książki Tadeusza Kurka „ENG-EEP. Warsztat współ
czesnej telewizji" zamieszczonej w 3 (109) numerze tego czasopisma. Pierw
sza jest na s. 142, szpalta lewa, kiedy mówię o wadach kamery ENG. 
Jedną z tych wad jest fałszowanie obrazu. Podałem tam przykład, że przy 
próbie sfilmowania pochmurnego dnia — obraz wychodzi „optymistyczny". 
Zdanie następne w moim tekście brzmi: „Wynika to stąd, że optyka w ka
merze filmowej ma tendencje do rozjaśniania." Powinno być: Wynika, to 
stąd, że optyka w kamerze ENG ma tendencje do rozjaśniania. Uważny czy
telnik sam to sobie z pewnością wydedukował, wynika to bowiem logicznie 
z kontekstu, ale błąd jest. Mea culpa. 

Mniej więcej na tej samej wysokości na sąsiedniej szpalcie jest zdanie: 
„Są też pewne następstwa, które można określić jako dekompensację za
wodową grup w środkach masowego przekazu". Zdanie bez sensu. W miej
scu słowa ,,dekompensację" powinno być: dekompozycję. 

Przepraszając jeszcze raz, pragnę powiadomić Czytelników, iż błędy te 
wynikły stąd, że nie miałem możliw yości dokonania korekty przed drukiem — 
przebywałem w tym czasie za granicą, a redakcja nie otrzymawszy popra
wek miała prawo uznać, że wszystko jest w porządku. 

Franciszek Palowski 



W C Z A ' S O P I S M A C H 
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5ZKOICDIOUIE 

Rodzi się nowy periodyk praso-
znawczyJ. Rodzi się z trudem: z me
tryczki wynika, że nr 1/1985 został 
w drukarni w Łodzi złożony w 
1986 r. Do nas dotarł w połowie lip
ca, z pismem przewodnim datowa
nym w połowie maja 1986. 

Zeszyty Szkoleniowe formatu A5 
„przeznaczone są przede wszystkim 
dla kadry dziennikarskiej, kadry kie
rowniczej oraz rezerwy kadrowej 
RSW i staną się pomocne w reali
zacji długofalowego szkolenia tych 
kadr (...) powinny być pomocne w 
utrwaleniu wiedzy uzyskanej pod
czas zajęć szkoleniowych oraz w 
znacznym stopniu uzupełniać wykła 
dy czy ćwiczenia. Założeniem pro
gramowym tego wydawnictwa jest 
publikowanie oryginalnych i trudno 
dostępnych materiałów szkolenio
wych. Mają one ułatwiać rozszerze
nie wiedzy teoretycznej, w tym ide-
ologiczno-politycznej. Zeszyty Szkole-
niowe zawierać będą oprócz mate
riałów podstawowych, informacje bi
bliograficzne o literaturze naukowej, 
nawiązujące do treści zajęć, recenzje 
niektórych nowości wydawniczych z 
tego zakresu, a także informacje or
ganizacyjne i kronikarskie dotyczące 
samego Centrum Szkolenia i Dosko
nalenia Kadr (...) Informacje te będa 
jednak zamieszczane sporadycznie i 
w miarę możliwości skrótowo, by re
alizowany był przede wszystkim pod
stawowy profil programowy..." (Od 
wydawcy, s. 3). 

1 Zeszyty Szkoleniowe 1985 nr 1. RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", Centrum Szkole
nia i Doskonalenia Kadr, Warszawa. Na
kład 750 egz. S. 64. 

Numer 1 zawiera: 
— rozszerzoną wersję wykładu Jana 

S o b c z a k a „Historiografia dzie
jów najnowszych przedmiotem 
kontrowersji ideologicznych. Cz. I: 
Świadomość historyczna" (s. 4— 
—15)2; 

— tekst Adama K o s e s k i e g o 
„Specyfika budowy socjalizmu w 
Polsce" (s. 16—23); 

— „Typowe błędy w procesach po
dejmowania decyzji" (s. 24—30) 
przedstawione przez Grażynę 
G i e r s z e w s k ą ; 

— szkic Stanisława K u ś m i e r -
s k i e g o „Przekaz masowej infor
macji a problem wiarygodności" 
(s. 31—36)»; 

— refleksję krytyczną Wandy T r a-
w i ń s k i e j „O języku propagan
dy" (s. 37—42)4; 

— materiał warsztatowy Witolda 
M y s y r o w i c z a „Szata graficz
na czasopisma — jaka jest, jaka 
być powinna" (s. 43—50); 

— omówienie Jerzego G ł o w n i „Po
trzeba doskonalenia zawodowego 
i ideologicznego w opiniach dzien
nikarzy" (s. 51—53), oparte na 368 
anonimowych ankietach uczestni
ków szkolenia w Centrum; 

* Zdziwienie budzi, iż doc. J. Sobczak, 
mówiący o dotychczasowych badaniach 
empirycznych świadomości historycznej, 
zna dotyczące „tylko niektórych, wybra
nych środowisk naszego społeczeństwa" 
(s. 10). Tymczasem wskazać należy prze
de wszystkim przeprowadzone przez OBP 
w 1979 r. badania na reprezentacji ogól
nopolskiej. 
8 Autor powołujący badania OBP z 1978 r. 
na temat czytelnictwa w Polsce, wydaje 
sie nie znać późniejszych wyników z lat 
1980—1982 (por. ZP 1983 nr 1), 1983 (ZP 
1984 nr 1), 1984 (Z. B a j k a : Publiczność 
prasowa Polski 1984. ZP 1985 nr 3) jak 
też na temat wiarygodności dziennika
rzy i prasy — artykułu W. P i s a r k a 
w ZP 1984 nr 4. 
4 Także tu przytaczane artykuły W. P i-
s a r k a z Sugestii i Prasy Polskiej oraz 
książki tegoż autora i J. B r a l c z y k a 
warto uzupełnić tekstami tego ostatniego 
oraz A. Z a g r o d n i k o w e j w ZP nr 
nr 84, 89, 91—92, 93, 94, 102, 103 i n. 



- „Działalność Centrum Szkolenia 
i Doskonalenia Kadr RSW..." (s. 
54—55) w opr. Zenona K u l e j ą ; 

— „Kronikę CSiDK" (s. 56—62) opra
cowaną przez Teresę H a ł a d a j. 

Informacje bibliograficzne w tym 
zeszycie ograniczyły się (poza litera
turą uzupełniającą przy wykładzie 
doc. J. Sobczaka) do wskazania wy
branych publikacji na łamach No
wych Dróg, Myśli Marksistowskiej, 
Przeglądu Organizacji, Polityki Spo
łecznej, Człowieka i Światopoglądu, 
Ekonomiki* i Organizacji Pracy, Pre
zentacji, Doskonalenia Kadr Kierow
niczych oraz Prasy Polskiej, głównie 
z II półrocza 1985. 

Sygnalizując pojawienie się nowe
go periodyku prasoznawczego, życzy
my Redakcji dobrego rozwoju i 
osiągnięcia założonych celów. 

Paweł Dubiel 

Rocznik 1985 

W poprzednim omówieniu, które 
objęło pierwsze trzy roczniki pisma 
po zmianie jego formuły, sygnalizo
wałem już pojawienie się w Prasie 
Technicznej materiałów nie związa
nych bezpośrednio z problematyką 
czosopiśmiennictwa technicznego (ZP 
1986 nr 1 s. 127). Zjawisko to dało 
znać o sobie również w kolejnym 
roczniku Prasy Technicznej. Jeśli do
damy do tego pewną liczbę publi
kacji o tematyce tylko częściowo od
noszącej się do pism technicznych 
(zagadnienia językowe, terminologia, 
edytorstwo, rozwój techniki), okaże 
się, że samej prasie technicznej po
święcono w 1985 roku niewiele uwa
gi. Jest to o tyle niepokojące, że na 
łamach tego samego periodyku znaj
dujemy liczne świadectwa słabej 
kondycji polskich czasopism tech
nicznych; tematów nie powinno 
więc — zdawałoby się — brakować. 

Jedną z ważniejszych publikacji 
w roku 1985 był zapis dyskusji re

dakcyjnej na temat granicy dzielącej 
reklamę i informację w pismach 
technicznych („Informacja techniczna 
a reklama w prasie technicznej", opr. 
do druku A. T o p o l e w s k a-J e-
z i o r, H. M ł y n a r s k a ; nr 3 s. 
2—7). Przedstawiony zapis wykazał, 
że nawet doświadczeni praktycy zaj
mujący się redagowaniem prasy tech
nicznej bądź mający z nią ścisłe kon
takty z racji zajmowanych stanowisk 
mają kłopoty z określeniem, gdzie 
kończy się działalność informacyjna 
autora tekstu, a zaczyna uprawianie 
reklamy, ściślej — kryptoreklamy. 
Dodajmy: uprawianie nieraz nawet 
nieświadome. Zarówno przepisy jak 
i normy zwyczajowe nie określają 
jednoznacznie pojęcia reklamy i 
kryptoreklamy. Szczególnie wiele 
kontrowersji mogą budzić liczne pu
blikacje w pismach technicznych. 
Wobec zmniejszenia dopływu wy
dawnictw zagranicznych redakcje 
często sięgają do źródeł reklamo
wych, biuletynów informacyjnych 
różnych firm. Jak stwierdził jeden 
z uczestników dyskusji, „właściwie 
każdy artykuł lub notatkę informa
cyjną o osiągnięciach techniki za
chodniej można potraktować jako 
kryptoreklamę". 

Odrębne wątpliwości budzą przy
padki zapraszania dziennikarzy przez 
zagraniczne przedsiębiorstwa. Kilku
dniowy pobyt na koszt firmy zapra
szającej jest atrakcyjną dla redakcji 
możliwością zdobycia materiału na 
temat nowoczesnych rozwiązań tech
nicznych, ale może też zostać potrak
towany jako forma czerpania przez 
dziennikarza korzyści materialnych 
lub osobistych. 

Nie można jednocześnie zapomi
nać o pragmatycznych aspektach za
gadnienia. Jeśli zarzut kryptorekla
my — stwierdzono w dyskusji — 
spowoduje ograniczenie publikacji o 
osiągnięciach światowych, czasopisma 
stracą czytelników, bo większość od
biorców interesuje przede wszystkim 
tematyka zagraniczna. Bezpłatna pu
blikacja ilustracji z materiałów re
klamowych obniża koszty wydawni
cze. Wreszcie niektóre informacje o 
charakterze, zdawałoby się, czysto 
reklamowym mogą być bardzo uży
teczne dla czytelników. Np. podanie 
do wiadomości, w jakich polskich 
przedsiębiorstwach pracuje już sprzęt 
danej firmy zagranicznej można trak
tować jako formę zachęty do zaku
pu, ale z drugiej strony potencjał-



nemu nabywcy umożliwia się w ten 
sposób zweryfikowanie informacji o 
sprzęcie u jego użytkowników. 

Opublikowana dyskusja rzuciła 
nieco światła na pewne zagadnienia 
z zakresu relacji między informacją 
1 kryptoreklamą, lecz przede wszyst
kim ukazała ogromną złożoność pro
blemu *. Redakcja powróciła do nie
go już w następnym numerze arty
kułem jednego z uczestników dysku
sji, Bogdana M i c h a l s k i e g o , „Re
klama — dziennikarstwo a prawo" 
(nr 4 s. 2—4). Znany specjalista pra
wa prasowego przedstawił zagadnie
nie wyłącznie od strony formalno-
-prawnej. W świetle opublikowanego 
wcześniej zapisu dyskusji tekst ten 
pozostawia uczucie niedosytu. Brak 
bowiem odpowiedzi na pewne posta
wione w niej kwestie. Inna rzecz, 
czy kwestie te — trudne do jedno
znacznej kwalifikacji — mogą w 
ogóle doczekać się regulacji praw
nej. Byłoby dobrze, gdyby Prasa 
Techniczna powracała w przyszłości 
do tej sprawy przyczyniając się do 
kształtowania prawidłowych norm 
obyczajowości dziennikarskiej. 

Interesującą pozycją, o której 
warto jeszcze wspomnieć, był arty
kuł Józefa P i ł a t o w i c z a „Po
czątki polskiego czasopiśmiennictwa 
technicznego". W części pierwszej 
pt. „Dotychczasowy stan badań" (nr 
2 s. 16—20) autor szczegółowo omó
wił istniejącą literaturę zagadnienia, 
wskazując na brak zainteresowania 
badaczy dziejów prasy tą tematyką 
i na skromne efekty dotychczas pro
wadzonych prac. W drugiej części 
pt. „Dyskusja wokół pierwszego cza
sopisma technicznego" (nr 3 s. 31—35) 
znajdujemy z kolei przegląd publi
kacji poświęconych ustaleniu, które 
polskie czasopismo można uznać za 
pierwsze o charakterze technicznym. 
W obu częściach autor wykazuje licz
ne błędy w istniejącej literaturze, 
często wynikające z bezkrytycznego 
powielania fałszywych informacji. 
Trzeba zgodzić się z końcową kon
kluzją, że badania historii prasy 
technicznej nie są łatwe, gdyż „po
dejmujący je historyk winien dyspo
nować, to byłoby optimum, wiedzą 
inżynierską z danej specjalności. 
Prawdopodobieństwo powyższego sko
jarzenia — pisze dalej autor — jest 

* Na ten temat por. w tym nrze ZP ar
tykuł W. Masłowskiego: Kryptoreklama 
w prasie. 

małe, dlatego nadzieje kierować ra
czej należy ku inżynierom przeja
wiającym zainteresowania historycz
ne". Piłatowicz wyraża nadzieję, że 
z racji wzrastającej roli techniki jej 
historia również będzie zdobywać so
bie pełne prawa obywatelskie w hi
storiografii powszechnej, podobnie 
jak stało się to z dziejami kultury 
i historią społeczno-gospodarczą. Jest 
więc i szansa na wzrost zaintereso
wań dziejami prasy technicznej. 

Lesław Peters 

PRZEGLĄD POWSZECHNY 
(1983—1985) 

Problematyka szeroko pojętej wie
dzy o prasie zajmuje na łamach 
Przeglądu Powszechnego (miesięczni
ka poświęconego sprawom religij
nym, kulturalnym i społecznym, a 
wydawanego przez Prowincję Wiel-
kopolsko-Mazowiecką Towarzystwa 
Jezusowego) wcale eksponowane 
miejsce. W omawianych tu roczni
kach (1983—1985) naliczyliśmy 12 pu
blikacji; niektóre z nich były druko
wane w kilku odcinkach przez ko
lejne numery. Połowa z nich wyszła 
spod pióra Michała J a g i e ł ł y . 

W prasoznawczych publikacjach 
Przeglądu Powszechnego można wy
różnić 4 wątki tematyczne: 

1. Aż 4 publikacje (pióra M. Ja
giełły) poświęcone pismom związa
nym z nurtem odrodzeniowym, od
nowy katolicyzmu, zapoczątkowanym 
przez J. Maritaina. W kręgu tej pro
blematyki wyrosło kilka czasopism; 
3 z nich omawia na łamach Przeglą
du M. Jagiełło (1984 nr 2, 3, 7/8, 9 
oraz 1985 nr 1, 2): 

a. Prąd (założony w 1909 ukazy
wał się do i914 r.; następnie wzno
wiony po 1920 jako organ Stowarzy
szenia Młodzieży Akademickiej „Od
rodzenie"; ukazywał się do końca 
1937), 

b. Odrodzenie (1935—1939, Lublin), 
c. Pax (1933—1938, Wilno). 
Pisma te już u współczesnych 

wzbudziły wiele zachwytu (określe
nie „laboratorium myśli społecznej 
młodego katolicyzmu"), jak również 
kontrowersji. Stanowiły one w ów
czesnym polskim katolicyzmie istot-



ne novun>, chociażby w zakresie po
szukiwania sposobów włączenia ka
tolickiej myśli w życie społeczne i 
polityczne kraju. Mimo wielu szla
chetnych idei, ideologia ta nigdy nie 
zyskała charakteru praktycznej dok
tryny. Autor tych szkiców eseistycz
nych nie ukrywając swego zafascy
nowania ideologią „odrodzeniową", 
podkreśla iż wiele z tych przemyśleń 
znalazło dopiero pełne urzeczywi
stnienie w działalności Tygodnika 
Powszechnego i Znaku. A także w 
działalności klubów inteligencji kato
lickiej. 

Publikacje M. Jagiełły wywołały 
kilka krytycznych reperkusji. Pomi
jam tu krytyczną ocenę studium po
święconego Prądowi na łamach Argu
mentów (nr 3/1985) *. Główną pole
mikę z autorem nt. oceny wileńskie
go Paocu podjął Janusz Gaworski 
(Kwestia narodowa w wileńskim 
Paxie, 1985 nr 2), który podkreśla, iż 
g łównym nurtem politycznej działal
ności programowej Paocu było dąże
nie do stworzenia „nacjonalizmu 
chrześcijańskiego" polegającego na 
uzgodnieniu idei nacjonalistycz
nych ze światopoglądem katolickim, 
tak aby spełniały się wszystkie jego 
wymagania etyczne. Odpowiadając na 
te zarzuty M. Jagiełło dowodzi: nie 
ma różnicy w sferze faktów, lecz tyl
ko w ich interpretacji. Mówiąc o na
cjonalizmie chrześcijańskim położono 
akcent na drugi człon tego terminu. 
Chodziło głównie o przeciwstawienie 
się twierdzeniom o zatrucie polskie
go katolicyzmu agresywnym nacjo
nalizmem, rozpatrywania tego co 
działo się w Polsce w oderwaniu od 
sytuacji w Europie oraz bagatelizo
wania znaczenia ruchu odrodzenio
wego. 

2. Czasopisma katolickie po r. 1945; 
ta problematyka reprezentowana jest 
przez 2 studia (również pióra M. Ja
giełły) poświęcone programowi kul
turalnemu Tygodnika Powszechnego 
w latach 1945—1953 (1983 nr 4) i Ty
godnika Warszawskiego w latach 
1945—1948 (1983 nr 12). Autor pod
kreśla, że zasadniczy zrąb programu 
kulturalnego Tygodnika Powszechne-

* Recenzent (j.n.) wskazjuje m. in. na 
zbyt wyeksponowaną przez M. Jagiełłę 
fascynacją Prądu twórczością J. Mari-
taina. W wyniku szczegółowych badań 
okazuje się, że np. w roczniku 1937 na
zwisko to nie pojawia się wcale, zaś w 
roczniku 1936 kilkakrotnie, ale margi
nalnie. 

go jest dziełem J. Turowicza; zasa
dza się on na maritainowskim i 
mounierowskim personalizmie. Pismo 
uznało kulturę za teren niezwykle 
ważny, na którym rozegra się nie tyl
ko walka o odnowiony katolicyzm, 
ale także o wpływy wśród inteligen
cji. Miał wypełniać program podsta
wowy, sprowadzający się do dowo
du, że «inteligencja katolicka istnie
je, że jest prężna intelektualnie, że 
może podjąć polemikę z marksiz
mem". W rzeczywistości zespół po
szedł dalej i „na własne ryzyko za
czął tworzyć swoistą «wartość dodat-
kową», polegającą na wypracowaniu 
koncepcji kultury mieszczącej się w 
katolickiej ortodoksji, a równocześnie 
tak «otwartą», że może zostać przy
jęta przez niekatolickie środowiska 
twórcze". 

Pisząc o supremacji problematyki 
kulturalnej w Tygodniku Powszech
nym autor nie dostrzega, że owa su
premacja była w pewnym sensie wy
muszona, była zabiegiem taktycz
nym. Nie mogąc — ściślej: nie 
chcąc — podejmować problematyki 
społeczno-politycznej, by nie pogłę
biać konfliktów z władzami pań
stwowymi, redakcja skoncentrowała 
się na problematyce kulturalnej i re
ligijnej. 

I jeszcze jedna refleksja: do cie
kawych wniosków doprowadziłyby 
wyniki ilościowej analizy frekwencji 
nazwisk w tej publikacji. Wbrew 
przypuszczeniom do najczęściej po
jawiających się tu nazwisk nie na
leżą J. Turowicz, kard. Adam Stefan 
Sapieha czy ks. J. Piwowarczyk, lecz 
kard. Karol Wojtyła. 

Inaczej realizowana była koncep
cja kultury na łamach Tygodnika 
Warszawskiego. Publicyści głosili ha
sło kultury pracy traktowanej nie 
jako wyraz zniewolenia, lecz jako 
akt tworzenia. Praca, dzięki podnie
sieniu jej do godności sztuki, była 
podstawowym elementem kultury. 
Takimi poglądami czasopismo uwi
kłało się w spory nie tylko z obo
zem marksistowskim, ale również z 
własnym. Publicyści Tygodnika: Je
rzy Braun, Irena Pannenkowa i Ste
fan Kisielewski nie negowali potrze
by wypracowania nowego kształtu 
kultury, ale zwracali uwagę, że po
winna ona zmieniać się ewolucyjnie, 
nie zaś rewolucyjnie, że powinna być 
poza grą polityczną, a nie argumen
tem tej gry. 



3. Rodowód Przeglądu Powszech
nego. W 1984 r. minęło sto lat od za
łożenia tego pisma. Nic dziwnego, że 
problematyka rodowodowa znalazła 
odbicie na łamach tego miesięcznika; 
jest reprezentowana przez 3 publika
cje. Zapoczątkował ją Felicjan P a-
l u s z k i e w i c z , który opublikował 
obszerniejszy artykuł poświęcony 
dziejom prasy jezuickiej w Polsce — 
„Od Kuriera Polskiego do stulecia 
Przeglądu Powszechnego" (1984 nr 1). 
Początki tej prasy łączą się z prze
łamaniem monopolu prasowego, któ
ry posiadali pijarzy w 1737 r. Pod
kreślić tu trzeba duży udział jezui
tów w wydawaniu czołowych orga
nów polskiego Oświecenia (Monitor, 
Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, Pa
miętnik Historyczno-Polityczny). Zin
tensyfikowanie tej działalności wiąże 
się z powołaniem w Krakowie w 
1872 r. Wydawnictwa Apostolstwa 
Modlitwy, które wydaje Posłańca 
Serca Jezusowego, a następnie Prze
gląd Powszechny. 

Wojciech R o s z k o w s k i w ob
szerniejszym studium (1984 nr 1, 2) 
przedstawił „Myśl społeczno-ekono-
miczną w Przeglądzie Powszechnym" 
w latach 1884—1953. Treści społecz-
no-ekonomiczne pojawiały się w pi
śmie z różną częstotliwością, ale 
zawsze stanowiły istotny element w 
jego profilu. Nasilenie tej tematyki 
było nieco mniejsze pod koniec 
XIX w., co tłumaczyć można bra
kiem „własnego organizmu politycz
nego państwa". Stopniowo jednak te
matyka społeczno-gospodarcza rozwi
jała się, osiągając swoiste apogeum 
w okresie międzywojennym, kiedy to 
w Przeglądzie publikowano artykuły 
wielu czołowych teoretyków myśli 
społeczno-ekonomicznej. Próbowano 
tę tematykę podejmować w latach 
1947—1953 i prezentować naukę Ko
ścioła w tej dziedzinie. Niestety, nie
sprzyjająca atmosfera polityczna 
przełomu lat '40 i '50 uniemożliwia
ła pełniejszą reprezentację społecz-
no-ekonomicznych treści katolicyzmu 
na łamach pisma. 

Bogdan B u r d z i e j przedstawił 
„Problematykę literacką na łamach 
Przeglądu Powszechnego w latach 
1934—1953" (1984 nr 5). Problematy
ka ta zajmowała zawsze w miesięcz
niku ważne i znaczne miejsce. W 
okresie międzywojennym często dru
kowali tu Teodor Parnicki i Zofia 
Starowieyska-Morstinowa. Pisano nie 
tylko o literaturze polskiej, ale i ob

cej — szczególnie rosyjskiej, niemiec
kiej, francuskiej, włoskiej i angiel
skiej. W latach 1947—1953 obok na
zwisk już znanych pojawili się auto
rzy rozpoczynający karierę literac
ką — np. Zygmunt Lichniak, który 
do 1950 r. kierował działem recenzji 
książkowych, Bogdan Ostromęcki zaj
mował się problemami filmu. Głów
ny kierunek zainteresowań był sku
piony na literaturze romantycznej, 
Młodej Polski i współczesnej. 

4. Marginalia; dotyczą rzeczy róż
nych, będących wyrazem osobistych 
upodobań autorskich, często inspiro
wanych okolicznościami jubileuszu. 
Andrzej O s ę k a (1984 nr 2) ukazuje 
dzieje Projektu na tle rozwoju pol
skiej sztuki w latach 1956—1983. 
Podkreśla, że pismo tego okresu było 
wiernym rejestratorem ważnych zja
wisk w polskiej plastyce, sojuszni
kiem formujących się nurtów i pro
pagatorem polskiej szkoły plakatu i 
tkaniny artystycznej; pismo było tak
że moderatorem niepokojów, obrońcą 
swobód i trwałych wartości. 

Z okazji 200-lecia londyńskiego 
Timesa Kazimierz D z i e w a n o w -
s k i (1985 nr 7/8) kreśli refleksje na 
temat zawodu dziennikarza i roli 
prasy. Konstatuje, że zasady, które 
formułował jego założyciel John 
Walter, coraz mniejsze znaczenie po
siadają we współczesnej praktyce 
dziennikarskiej. Mniej jest poczucia 
odpowiedzialności za wydrukowane 
słowo, mniej rzetelności, mniej do
brej woli, a więcej ukrytych za
mysłów. 

Jan S k ó r z y ń s k i w eseju „Li
berałowie i faszyści" (1985 nr 9) uka
zuje narodziny faszyzmu włoskiego 
w oświetleniu francuskiego dzienni
ka Les Temps. Z dużym zaintere
sowaniem na jego łamach śledzono 
rozwój ruchu faszystowskiego i mi
mo niechęci do gwałtownych metod 
działania faszystów i ich agresyw
nego nacjonalizmu widziano w nim 
czynnik prowadzący do uspokojenia 
sytuacji wewnętrznej Włoch. Kiedy 
ruch ten zmierzał do odgrywania sa
modzielnej roli politycznej, spotkał 
się z negatywną oceną komentato
rów Les Temps; jednak został za
akceptowany po przejęciu władzy, 
gdyż prowadziła ona przychylną po
litykę wobec Francji. Sądzono wresz
cie, że ideologia ta będzie formą 
ochrony liberalizmu zwalczanego i 
przez prawicę, i przez lewicę. 

Sylwester Dziki 



medium 
I półrocze 1986* 

Przekształcenie interesującego mie
sięcznika Medium w kwartalnik (por. 
ZP 2/1986, s. 175 i n.) spowodowało 
także — ze strony zachodnioniemiec-
kiej — przerwanie wymiany egzem
plarzy recenzyjnych. Nie otrzymaliś
my zeszytu 1, omawiany tu pochodzi 
z innej instytucji. 

Zewnętrznie pismo różni się tylko 
objętością — w kwartalniku ma 30 
stron więcej niż w miesięczniku. Ze
szyt 2 jest prawie monotematyczny, 
poświęcony mediom w NRD. Tema
tykę tę poprzedza ciekawy wywiad 
z Andrejem T a r k o w s k i m o fil
mie radzieckim (s. 4—5) oraz tekst 
Konrada E g e o telewizji chrześci
jańskiej w USA (s. 6—12). Jest to 
„prawdziwy kolos", statystyka ujmu
je 200 „religijnych" stacji tv (liczba 
ich podwoiła się z roku 1985 na 1986) 
i 468 stacji kablowej tv. Największa 
sieć Christian Broadcasting Network 
Pata Robertsona dociera do ponad 
30 min gospodarstw domowych, 
„Praise the Lord" Jima Bakkersa do 
12,5 min, Trinity Broadcasting Net
work do 5,9 min, Southern Baptist 
Convention do 3,3 min. Sieć Kościo
ła katolickiego ogarnia 4,3 min go
spodarstw, a National Jewish Tele
vision 5,6 min. 

Blok materiałów dotyczących me
diów w NRD pomieszczono na stro
nach od 17 do 68. Teksty mają róż
ne źródła i różną wartość. Oprócz 
dwóch, pisane są ze stanowiska za-
chodnioniemieckiego. Przegląd ogól
ny daje Rainer G e i s s l e r (s. 18—23), 
zafascynowany zwłaszcza milionowy
mi nakładami dzienników partyjno-
-politycznych oraz „nikłym wpływem 
przeciwstawnych struktur społecznych 
i politycznych na upowszechnienie te
lewizji jako nowego medium". Dobry 
przegląd typologii prasowej dają ta
bele z nakładami dzienników i cza
sopism. W zakończeniu autor stwier
dza, że pod kierownictwem E. Ho
neckera „podjęto w eterze ofensyw
ną duchową i mediopolityczną kon
frontację z konkurencją kapitalistycz
ną. Przemiany strukturalne w pro
gramach telewizyjnych i radio-

* Zesz. 2 kwiecień—czerwiec '86, s. 82. 

wych (...) miały uatrakcyjnić media 
NRD i podnieść poziom ich masowe
go oddziaływania". Friedhelm T i e-
m e y e r d a j e porównawczą analizę 
Neues Deutschland, 3 okręgowych 
organów SED oraz centralnych or
ganów innych partii politycznych na 
przykładzie treści z konstruowanego 
tygodnia I kwartału 1986 (s. 25—26). 
Na temat publikacji Neues Deutsch
land o Trzecim Ś w i e c i e wypowiada 
się Barbel R o b e n (s. 27—29). Wil
fried S c h a r f pisze o popularnych 
czasopismach, jak satyryczne Eulen-
spiegel, filmowe Filmspiegel, maga
zyn ilustrowany NBI, kobiecy Fur 
Dich, poświęcone programom rtv FF 
Dabei (s. 29—33). Kirsten M a r t i n , 
opierając się na 475 artykułach z 
dzienników, dotyczących młodzieży, 
stwierdza przeciętnie 11—12% t e j te
matyki. Więcej jest jej w prasie SED 
i przede wszystkim w organie FDJ 
Jungę Welt — 30 do 40%> (s. 36—39). 

Dwaj autorzy z NRD to redakto
rzy gazet konfesyjnych (ewangelic
kich). Gerhard T h o m a s przedsta
wia Mecklenburgische Kirchenzeitung 
o limitowanym nakładzie 15 tys. e g z . , 
Sporządzaną przez 2 redaktorów, 2 se
kretarki i maszynistkę n a półetacie 
przy pomocy ok. pół setki współpra
cowników (s. 44—47). Gottfied M u l 
l e r podejmuje szersze p r o H l e m y 
dziennikarstwa wyznaniowego na 
przykładzie tygodnika Glaube und 
Heimat z Turyngii. Pismo to ma tra
dycję ponad 60-letnią, przy stabil
n y c h cenach i nakładzie 35 tys. egz. 
jest niedeficytowe, na 216 stronach 
rocznie stosuje c z c i o n k ę 10-punkto-
wą(!). Autor pisze: „Aktualny stosu
n e k Państwa i Kościoła czerpie ele
menty stabilizacji z faktu, że strona 
marksistowska odrzuca dialog świa
topoglądowy i szuka jedynie dysku
sji w kwestiach pokoju i praktyki 
społecznej". Stwierdza, iż pismo n i e 
jest „organem" kierownictwa kościel
nego (s. 47—50). W uzupełnieniu Re
n a t ę H a c k e 1 charakteryzuje ogól
nokrajowe miesięczniki: katolicki 
Begegnung (nakład poniżej 10 tys. 
egz.) i ewangelicki Standpunkt (ok. 
8 tys. egz.). 

Ta sama autorka pisze dalej 
(s. 53—55) o kościelnych programach 
radiowych i telewizyjnych. Msze ra
diowe są nadawane od przeszło 30 lat 
w niedziele rano, w proporcji 3 ewan
gelickie na 1 katolicką. Towarzyszy 
i m kilkuminutowy komentarz, od 
1977 r. głos zabierają także biskupi 



katoliccy. W 1978 r. z okazji świąt 
chrześcijańskich nadaje się religijne 
programy w tv. 

Wilfried S c h a r f omawia pro
gramy telewizyjne lat '80, podając 
następujące zestawienie typologiczne 
w procentach dla kanału I i II: utwo
ry dramaturgiczne (seriale, filmy, 
teatr) 26 i 35°/o, programy rozrywko
we (muzyczne, taneczne, quizy, 
showy, kabaretowe) 16 i 12°/o, infor
macyjne 14 i 8Vo, publicystyczne (do
kumentalne, magazynowe, przyrodni
cze, poradnicze) 13 i 7°/c\ sportowe 
10 i 6°/o, dla dzieci i młodzieży 10 
i 4i9/o, oświatowe 7 i 24°/o, inne 5 i 3°/o 
(s. 55—59). Thomas B e u t e 1-

s c h m i d t i Jörg W i t t e przedsta
wili wkraczanie video oraz innych 
nowych mediów na rynek NRD 
(s. 59—63). Materiały poświęcone me
diom w tym kraju zamykają omó
wienia filmów fabularnych i dwóch 
książek prasoznawczych. 

Na końcu numeru mamy rozwa
żania o utowarowieniu sportu przez 
media (Josef-Otto F r e u d e n r e i c h , 
s. 73—76), reportaż o pracy prywat
nej społecznej radiostacji kobiecej 
„RadiOrakel" w Oslo (Veronika 
S c h m i t z , s. 76—77), dwie dalsze 
recenzje, informacje i listy do re
dakcji. 

Czesław Biel 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Redaktora gazety charakteryzuje nadkompensacja kompleksu niż
szości. Już przystąpienie do dziennikarstwa dowodzi jego poczucia 
małości. 

Egon Erwin Kisch 



Artykuły z czasopism 

• Michaił O. G ł o b a c z o w : ŻYCIE 
KULTURALNE POLAKÓW W TZW. 
OKKESIE LWOWSKIM (jesień 1939 — lato 
1941). Z pola walki 1986 nr 1. S. 109—123. 

Radziecki autor podaje w tym cieka
wym artykule pewne szczegóły, nie kry
jąc powikłań. Pisze m. in.: „Jednym z 
najważniejszych zadań, jakie stanęły 
przed kierownictwem nowych zachodnich 
obwodów ZSRR, było zorganizowanie pra
cy środków przekazu masowego w ję
zyku polskim. Tworzyć je przyszło do
słownie od podstaw, gdyż prasa polska 
w dwudziestoleciu międzywojennym, do
syć dobrze rozwinięta w Związkli Ra
dzieckim i kolportowana nawet do Pol
ski, praktycznie została zlikwidowana, a 
zespoły redakcyjne rozbite w latach 
193'.—1938. Na jesieni 1939 r. rozpoczęto 
wydawanie we Lwowie gazety w języku 
polskim Czerwony Sztandar. W połowic 
roku następnego przyłączył się do niej 
miński Sztandar Wolności i w tym sa
mym mniej więcej czasie Prawda Wileń
ska. Obok tych trzech wydawnictw o 
dużym nakładzie istniało cały szereg po
mniejszych gazetek lokalnych, w tym też 
redagowanych jedynie częściowo w ję
zyku polskim, jak Wolna Łomża czy No
we Zycie (Grajewo). Okazyjnie wypowia
daną (zwłaszcza ostatnimi czasy) opinię 
niektórych badaczy, jakoby były to ga
zety „informacyjno-indoktrynujące", któ
re jedynie gorszyły polską publiczność 
i „nic mogły wpłynąć na poprawę na
strojów" (por. np. Cz. Madajczyk, R. To-
rzecki: Świat kultury i nauki Lwowa 
19:49—1941. Dzieje Najnowsze 1982 nr 1—4 
s. 59 i nast.), niewątpliwie należy uznać 
za grubą przesadę. (...) Jednym z rze
czywistych problemów powstającej w 
ZSRR prasy polskiej było typowanie na 
stanowiska partyjnych kuratorów tych 
wydawnictw osób z odległych (zarówno 
w sensie zawodowym, jak geograficznym) 

.placówek, częstokroć zupełnie nie orien
tujących się v/ potrzebach polskiego od
biorcy, nawet gdy chodziło o słuszne ra
cje (...) Całokształt działalności tych wy
dawnictw v/ dość krótkim okresie ich 
istnienia dziś może być oceniany różnie, 
lecz jedno należy podkreślić z całą sta
nowczością: każde z nich, nawet naj
mniejsze, spełniało choćby w skali lokal
nej nadzwyczaj doniosłą rolę, służąc spra
wie i.itegracji Polaków w ZSRR (...) Do 
periodyków niebawem dołączyła polska 
lozgłośnia radiowa we Lwowie, propo
nująca słuchaczom obok serwisów infor
macyjnych program kulturalny, literacki 
i rozrywkowy (...) Obok wyżej wymie

cionych czynników pozytywnych w życiu 

społecznym i kulturalnym Polaków w 
Ż.SRR działało w tym czasie sporo ujem
nych. Z jednej strony ślady niedawnych 
czystek wywołanych polityką źle rozu
mianej czujności i globalnej nieufności, 
zwłaszcza nieufności do byłych działacz;, 
rozwiązanej KPP, doprowadziły na prze
łomie lat 1939/1940 do całego szeregu dra
matycznych konfliktów. Były to tzw. wy
wózki, których ofiarą, obok rzeczywisty cii 
szkodników bądź osób nielojalnych, pa
dali bardzo często ludzie niewinni (...) 
Lodaj jeszcze więcej szkody wyrządzi l i 
prowokacyjna działalność agentury unra-
ińskich nacjonalistów (...) Ż drugiej stro
ny wiele rozterek i załamań wewnętrz
nych wywoływała swoista polityka re
dakcyjna, będąca jedynie wiernym odbi
ciem ówczesnego kursu wielkiej polityki 
międzynarodowej Związku Radzieckiego 
dążącej do maksymalnego oddalenia nie
uchronnego początku przyszłej wojny. Aż 
do roku 1941 nie sposób było wypowie
dzieć ani słowa na temat tego najdroż
szego, co miał za sobą każdy Polak: opu
szczonego kraju i jego narodu, o tra
kt dii, którą przeżywał pod jarzmam fa
szystowskim (...) Rok 1941 przyniósł wiel
kie zmiany w życiu Polaków w ZSRR (...) 
Doniosłe zmiany zaszły również w dzie
dzinie kultury: oto powstał, również na 
początku roku, miesięcznik literacko-spo-
ieczny w języku polskim Nowe Widno
kręgi — wydawnictwo o szerokiej pro
blematyce, liczące sto parędziesiąt stron 
w każdym zeszycie (...) Wiosna 1941 r. 
przyniosła jeszcze jedną zmianę w pol
skim środowisku kulturalnym w ZSRR: 
co Nowych Widnokręgów dołączył kwar
talnik lwowskiej organizacji ZPR ZSK;-. 
Almanach Literacki (...) istnieją wska
zówki, że nowe wydawnictwo kultural-
no-literackie było niczym innym, jak 
owocem swoistego współzawodnictwa mie
dzy W. Wasilewską a E. Szemplińską-Se-
bolewską (...) Skoro więc jedna uzyskała 
możliwość założenia <-własnego» czasopi
sma (Wasilewska była redaktorem na
czelnym Nowych Widnokręgów), to samo 
musiała mieć i druga. Jednakże nowe pi
smo musiało z czasem przerosnąć swym 
znaczeniem takie pobudki. Jednocześnie 
wydawnictwo to — dzisiaj niezwykle cen
ne jako materiał źródłowy, • gdyż pozo
staje praktycznie nieznane ani polskim, 
ani radzieckim historykom literatury (w 
Polsce nie ma ani jednego egzemplarza 
Almanachu Literackiego, w Związku Ra
dzieckim zachowały się trzy. Wszystkie 
znajdują się w Bibliotece AN USRR im. 
Wasyla Stefanyka we Lwowie) — nosi 
wyraźnie piętno skomplikowanej indywi
dualności swej inicjatorki (...) AlTmi7U:c,'i 



Literacki (...) ukazał się w maju 1941 r., 
następny numer był w trakcie składania 
w chwili wybuchu wojny (...) Polska spo
łeczność literacka w Związku Radziec
kim chwilowo przestała istnieć jako zor
ganizowana całość, aby po pewnym cza
su; powstać z popiołów, skupiając się 
H>czątkowo w nadwołżańskich rozgłoś
niach radiowych oraz wokół redakcji od-
loazonyeh Nowycli Widnokrąg ów..." 

• Władysław C h o j n a c k i : JAWNA 
i»RASA POLSKOJĘZYCZNA NA TERE
NACH WŁĄCZONYCH DO RZESZY 
W NIEMCZECH W L A T A C H 1933—1945. 
Dzieje Najnowsze 1985 nr 1. S. 101—147 

Polityka prasowa okupanta wobec pol
skiej ludności na terenach włączonych 
do Rzeszy i w Niemczech w latach wojny 
nie była jednolita. Początkowo (25 XI lyua) 
Urząd Polityki Rasowej przy NSDAP za
kazał wydawania jakichkolwiek czasopism 
i książek w języku polskim, czyniąc 
ustępstwa na rzecz pism informacyjnych 
i ogłoszeniowych. Jednak ,,te zakazy oka
zały się nieżyciowe, skoro już w trzy 
miesiące później Niemcy postanowili wy
dawać prasę w języku polskim, aby przy 
jej pomocy wciągnąć Polaków do pracy 
na rzecz gospodarki Rzeszy. Miały temu 
służyć propagandowe artykuły wyjaśnia
jące społeczeństwu, że klęskę wrześnio
wą spowodował rząd sanacyjny wspólnie 
z aliantami, że Polska nie dorosła do sa
modzielnej państwowości , a Polacy mu
szą się całkowicie podporządkować nie
zwyciężonym Niemcom (...) W miarę 
przesuwania się frontu wschodniego na 
zachód, począwszy od połowy 1944 r., na
woływano wprost Polaków do wzięcia 
udziału w krucjacie antyradzieckiej, (...) 
do wstępowania w szeregi paramilitar
nych, posi łkowych formacji wojskowych". 

Dotąd prasa ta nie doczekała się grun-
tuwniejszych badań; autor publikacji, ce
niony bibliograf i historyk, zgromadził 
informacje o 26 tytułach czasopism (i 10 
tytułach kalendarzy). Większość z tych 
pism została obszerniej scharakteryzowa
na, poprzez prezentację zawartości publi
cystyki, podanie szczegółów o organiza
cji pracy redakcyjnej, wysokości na
kładów. 

Prasa polskojęzyczna ukazywała się na 
terenie Zagłębia Dąbrowskiego (oraz w 
takich miejscowościach jak Blachownia, 
Chrzanów, Olkusz, Żywiec, Bielsko-Bia
ła), Łodzi (I najbliższych okolic), dla czę
ści Kujaw i północnego Mazowsza, Bia
łostocczyzny, Wileńszczyzny i Białorusi; 
nie wydawano pism polskojęzycznych na 
ziemiach dawnego zaboru pruskiego. Pra
sa wydawana w Generalnym Guberna
torstwie nie mogła być kolportowana na 
terenach włączonych do Rzeszy. Dla jeń
ców wojennych i robotników polskich w 
Rzeszy wydawano oddzielną prasę. 
Wszystkie te pisma były mocno podpo
rządkowane wymogom propagandy hitle
rowskiej. Wśród ludności cywilnej prasa 
ta cieszyła się poczytnością — był to je
den z nielicznych kontaktów z polskim 
słowem drukowanym. Natomiast w ofla
gach była często bojkotowana, choć sztu
cznie w niej akcentowano polski patrio
tyzm (artykuły bądź wiersze z okazji 
rocznic narodowych; np. z okazji imie
nin Piłsudskiego). 

sd 

0 Aurica C o n s t a n t i n e s c u : 1N-
IOKMACJA — ISTOTNA WŁASNObC 
MAT EH II. Zagadnienia Naukoznawstwa 
ia«5 nr 4. S. 646—651. 

Ten artykuł, przełożony z niemieckie
go, został opublikowany w czasopiśmie 
Kumunskiej Akademii Nauk Noesis. Mo
że zawinił wtórny przekład, ale tekst 
sprawia wrażenie hasłowo i nie zawsze 
systematycznie zestawionych oznajmień, 
o różnym stopniu oczywistości i ważno
ści. Cytujemy: 

Pojęciem podstawowym naszego stu
lecia jest pojęcie informacji... Pojęcie in-
lormacji zostało wprowadzone do pow
szechnego obiegu przez nowoczesne tech
niki komunikowania się ... Formalnie 
biorąc, odróżnia się „informację jako ta
ką", spotykaną w rzeczywistości oraz 
„informację dla nas", tak jak ona po
jawia się ... Informacja może być na
zwana „metarzeczywistością" ponieważ 
nie zgadza się ona z właściwą rzeczywi
stością, lecz stanowi odbicie tej rzeczy
wistości, tzn. jest ona rzeczywistością od
bitą ... Pojęcie informacji dotyczy bar
dziej postaci i struktury materii (mate
riału i energii) niż poznania ludzkiego ... 
W obszarze układu (systemu) nerwowego 
informacja przedstawia rzeczywistość cy
bernetyczną; świat zostaje ponownie 
stworzony ... Informacja może — w prze
ciwieństwie do substancji i energii, być 
tworzona i niszczona ... Teoria informacji 
(zarówno jej źródła, jak i zrozumiałość 
podstawowych zasad wynikają z rozwa
żań elementarnych) jest podobna do szcze
gólnej teorii względności Einsteina... Poza 
doświadczeniem informacyjnym osoby do
rosłej, niezależnie bądź też równolegle 
do jej otoczenia informacyjnego, nie mo
żna stworzyć i wyodrębnić żadnej infor
macji ... Na początku swego psycholo
gicznego stawania się, podczas całego 
przedwerbalnego okresu rozwoju dziecko 
nie odbiera żadnych informacji ... Byt 
człowieka, jego podstawowa egzystencja 
oznacza także informację podstawową, 
ż y c i e ludzkie jest tylko o tyle egzysten
cją, o ile oznacza informację... informa
cja jest odbierana i zmagazynowana w 
pamięci świadomej lub biologicznej... (Jak 
się nb. mają ostatnie twierdzenia do 
wcześniejszego o przedwerbalnym okresie 
rozwoju dziecka? — uwaga pd) ... Kom
puter nie ma świadomości, a cechę tę 
można stwierdzić tylko przez introspek-
cję. Jako „cechę wysoko zorganizowanej 
materii" można ukazać świadomość tylko 
jako wynik ewolucji społecznej ... Kom
puter realizuje tylko te operacje, który
mi rozporządza, niczego nowego nie do
daje. W ostatnim okresie także człowiek 
niczego absolutnie nowego nie wytworzył , 
gdyż wszystkiego już w naturze doko
nano. Odtwarza tylko to istnienie dzięki 
swej wiedzy ... Głównym warunkiem dla 
osiągnięcia wysokiego stopnia aktywno
ści społecznej jest wzrastająca ilość in
formacji... jeszcze jedno pytanie: czy 
jest możliwe, że główna strawa kompu
tera, informacja, może spowodować zmia
ny w społeczeństwie? Przykład japoński 
pozwala jeszcze raz pozytywnie odpowie
dzieć na to pytanie. 

Ten zestaw zdań, które wynotowałem 
w ciągu chronologicznym, lepiej niż ja
kiekolwiek omówienie przedstawia treść 
artykułu. 

pd 



0 Maria K o n i e c z n a-M i c h a 1 s k a: 
WIEDZA DZIENNIKARZY O SPÓŁDZIEL
CZOŚCI. Spółdzielczy Kwartalnik Nauko
wy 1985 nr 1. S. 25—36. 

Relacja z badań ankietowych przepro
wadzonych w latach 1980—1984 wsrod 
dziennikarzy prasy (z gazet centralnych 
1 regionalnych oraz tygodników wojewódz
kich i centralnych) oraz radia i tv. 

Wyniki tych badań nie są korzystno 
dla środowiska dziennikarskiego; wynika 
z nich, iż wiedza o spółdzielczości w tym 
środowisku jest niewielka. Uzyskane in
formacje świadczą o „dość powierzchow
nej znajomości zasad spółdzielczego dzia
łania, a często o całkowitej nieznajomo
ści mechanizmów aktywności spółdziel
ni. (...) Wszyscy badani zajmują się dzie
dzinami, w których jakieś miejsce powin
na znaleźć problematyka spółdzielcza. 
Niestety to zainteresowanie nie jest du
że..." Na ogół swoje kontakty ze spół
dzielczością utożsamiają oni ze swoimi 
kontaktami ze spółdzielniami mieszkanio
wymi. Źródłem wiedzy o spółdzielczości 
powinna być prasa spółdzielcza, ale w 
badanym środowisku jest ona prawie nie
znana. Dotyczy to także publikacji Spół
dzielczego Instytutu Badawczego. 

„Wśród dziennikarzy, którzy nie inte
resują się problematyką spółdzielczą, 
powtarzały się opinie, że nie ma żadnej 
różnicy w pracy spółdzielni i przedsię
biorstwa państwowego, aż do radykalne
go stwierdzenia: „...od lat, a już na pew
no od 1976 r. nie ma już spółdzielczości, 
bo została zlikwidowana wraz z przemy
słem terenowym", lub łagodniejsze: „...nie 
jest zwolennikiem wydzielania spółdziel
ni w publicystyce ekonomicznej..." 

sd 

% Stefania G u r b a, Jerzy M o ś c i -
b r o d a , Mieczysław S i r k o: MAPY 
W POLSKIEJ PRASIE. Polski Przegląd 
Kartograficzny 1984 nr 1. S. 8—19. 

Nikt nie kwestionuje roli, jaką speł
niają mapy w prasie; nie tylko uatrak
cyjniają one pismo, ale też ilustrują wy
darzenia, a przez to ułatwiają zrozumie
nie wypowiedzi prasowej, podnoszą jej 
wiarygodność. Są to prawdy banalne — 
problem jednak w tym, że map tych, 
przynajmniej w prasie polskiej, jest ma
ło, a często (jeśli już są) dezinformują 
albo informują o niczym. 

Badania na temat map w polskiej pra
sie przeprowadzili autorzy omawianego 
tu artykułu. Przedmiotem analizy było 
5 dzienników (Życie Warszawy, Trybuna 
Ludu, G romada-Rolnik Polski, Sztandar 
Ludu, Kurier Lubelski) i 9 czasopism 
(Panorama, Perspektywy, Razem, Polity
ka ,Przekrój, Życie Gospodarcze, Argu
menty, Morze, Kontynenty) z lat 1979— 
—1980. A oto wnioski wypływające z tych 
badań: liczba zamieszczonych ilustra
cji kartograficznych w 14 tytułach pra
sy — 710 map — jest niezwykle skromna. 
A należy pamiętać, że nie wszystkie 
opracowania są nowe — znaczny procent 
map drukowany jest wielokrotnie w róż
nych czasopismach. Przykładem są cho
ciażby trasy wyścigu pokoju (...)". 23 
szczegółowych badań wynika, że najwię
cej map zamieściły: Panorama (149), Ży
cie Warszawy (102), Trybuna Ludu (81), 
Monę (55). Zestawienie to zupełnie ina
czej wygląda, gdy zastosujemy wskaźnik 
liczby zamieszczonych map na 100 nume

rów. Również prymat Życia Wurszuwy 
okazuje się zbyt iluzoryczny (przeważają 
mapy komunikacyjne — przeważnie tra
sy przejazdów przez miasto, zmian ru
chu ulicznego itp.). 

Pod względem tematyki przeważają 
mapy polityczne (37,3°/«), mniej jest map 
ludnościowych (ll,9"/o), fizjograficzny en 
(10,8u/u), gospodarczych (7,9°/«). „Mapy po
lityczne przeważają we wszystkich dzien
nikach. Tygodniki ilustrowane zamiesz
czają już nieco więcej map fizjograficz
nycn, które to mapy z kolei mają zde
cydowaną przewagę w miesięcznikach 
morze i Kontynenty, co jest zgodne z 
profilem tych czasopism". 

Więcej uwagi poświęcili autorzy po
wiązaniu map z treścią artykułów. „Za
gadnienie to przedstawia się różnie i w 
pewnym stopniu zależy od charakteru 
czasopisma. Niekiedy w prasie można 
spotkać mapy, które w bardzo istotnym 
stopniu uzupełniają lub wzbogacają infor
mację tekstową. Czasem artykuły ilustro
wane są całą serią takich map. Artykuły 
takie zdarzają się jednak rzadko i nie
mal wyłącznie w tygodnikach lub mie
sięcznikach. Znamienne jest, że ilustro
wane w ten sposób artykuły bardzo czę
sto nie są dziełem zawodowych dzienni
karzy ,lecz specjalistów z różnych dzie
dzin, zajmujących się dodatkowo publi
cystyką. W dziennikach związek między 
tekstem a mapą jest najczęściej dość 
iuźny." 

Najbardziej niepokoi autorów jakosc 
zdjęć. Są to w większości reprodukcje ze 
źródeł zagranicznych — stąd różna jest 
ich skala (najczęściej brak oznaczenia) 
i stosowane oznaczenia: „można zau
ważyć w tym zakresie dużą dowolność i 
nieudolność. Częstym mankamentem jest 
np. niewłaściwy dobór wielkości symboli; 
niekiedy są one zbyt wielkie i przytła
czają pozostałą treść mapy, innym ra
zem zbyt małe i niewidoczne. (...) Sytua
cję pogarsza niska jakość druku i papie
ru, powodująca zagubienie lub zamazanie 
wielu subtelnych szczegółów rysunku". 

Wniosek: „Na pewno warto rozważyć 
możliwość zorganizowania odpowiedniej 
placówki, rodzaju kartograficznej agencji 
prasowej, pracującej dla potrzeb nie tyl
no polskiej prasy, ale i telewizji". Tym 
bardziej, że podobne instytucje działają 
za granicą prawie od 80 lat. 

sd 

9 Christof S c h o r s erh: DIE DIALO
GISCHE NORM MENSCHLICHER KOM
MUNIKATION. Massa Communicatie '85, 
XIII/6. S. 238—245. 

Otrzymaliśmy ciekawy artykuł z ostat
niego numeru holenderskiego dwumie
sięcznika prasoznawczego w 1985 r. Pi
smo ukazuje się od 13 lat. Autor jest 
wykładowcą w Instytucie Semiotyki i Te
orii Komunikowania Wolnego Uniwersy
tetu w Berlinie Zach. Opracował teorię 
samoorganizujących się systemów komu
nikowania, w której „symetria" bądź 
„asymetria" stanowi decydujące kryteria 
analizy możliwych form komunikacji spo
łecznej. W oparciu o nią rozwija w ar
tykule katalog kryteriów do tej analizy 
i stawia szereg pytań badawczych mo
gących wzbogacić dyskusję wokół „no
wych mediów". Podziela zdanie G. Wer-
siga, że wg wszelkiego prawdopodobień
stwa „rewolucja komunikacyjna" dalece 
zmieni tak komunikowanie intymne i in-



dywidualne, jak grupowe i masowe. Ko
munikowanie nie jest procesem linear
nym, lecz cyrkularnym. Diada jest sprzę
żonym z sobą systemem zwrotnym, w 
którym przyczyna i skutek, skutek i od
działywanie zwrotne, input i output są 
związane z sobą. 

Dotychczas zachowania niewerbalne 
cieszyły się małym zainteresowaniem ba
dawczym. Tymczasem komunikowanie ję
zykowe jest (wg K. Mertena) „tylko ma
łą wyspą w wielkim morzu stosunków 
niewerbalnych" (s. 240). 

Teorie systemowe są znane w wiedzy 
o komunikowaniu od dłuższego czasu 
(Bateson, Luhmann, Parsons, Reimann, 
Watzlawick i in.). Ich słabość polegała 
na tym, że były nazbyt statyczne i 
zorientowane na status quo. Zdecydowa
ną zmianę wprowadziły liczne prace o 
systemach otwartych (w naukach przy
rodniczych), lecz nie zostały jeszcze wy
korzystane w badaniach nad komuniko
waniem. Tymczasem diada jako system 
komunikowania jest subsystemem więk
szych systemów społecznych, mniej lub 
bardziej autonomicznym i otwartym. 
, Demokratyczna jakość społeczeństwa 
pluralistycznego dopuści więcej lub mniej 
różnorodności i wolności komunikowania, 
podczas gdy społeczeństwo totalitarne bę
dzie usiłowało kontrolować komunikowa
nie i zapobiec kontaktom zewnętrznym" 
(s. 241). 

Aby utrzymać komunikowanie, muszą 
być spełnione przynajmniej 3 warunki: 
partnerzy komunikowania zmieniają się 
rolami, na raz mówi tylko jeden, unika 
się dłuższych przerw. Reasumując: diada 
organizuje się tak, by partnerzy komu
nikowania byli — wzajemnie i jednocześ
nie — relatywnie równouprawnieni. Dla-
tepo symetria jest decydującym warun
kiem komunikacji międzyludzkiej. W 
przypadku idealnym system jest: 

— otwarty, 
— multidymensjonalny, 
— symetryczny, 
— koherentny, 
— (ko-) ewoluujący. 
Autor rozpatruje różne formy organi

zacyjne typów komunikowania na przy
kładzie opozycji powyższych pojęć, tj. 
zamkniętości, jednowymiarowości , asyme
trii, niekoherencji, statyczności. 

„Komunikowanie służy samoregulacji 
systemów społecznych", pisze autor (s. 
243). Decydujące granice stawiała dotąd 
uboga infrastruktura techniczna, narzu
cająca jednej stronie w komunikowaniu 
rawsze rolę nadawcy, drugiej — odbiorcy. 
..Glosowanie przy kiosku" lub wyłącze
nie odbiornika ani selekcja nie zapew
niają aktywnego udziału w komunikowa
niu. Mylące są w tym zakresie propozy-
cie badawcze w rodzaju „uses and gra
tifications approach" (s. 244). Stąd na
dzieje związane z nowymi mediami. 

Nadanie stosunkom komunikacyjnym 
'ormy dialogu oznaczałoby zdemokraty
zowanie części komunikowania społecz
nego. Należy odczekać, jak dalece te na
dzieje się potwierdzą — konkluduje autor. 

pd 

0 Michael D r a b c z y n s k i : PRAGMA
TISMUS GEHT VOR VOLLSTÄNDIGKEIT. 
ZV + ZV (dod. Fachpresse '86 z 21 IV 1986). 
S. 6, 8. 

Artykuł zajmuje się badaniem czytel
nictwa prasy fachowej. Autor rozróżnia 
2 typy badań: struktury grhjp czytelni
czych i analizy zasięgu. Pierwsze mają 
na celu zazwyczaj możliwie pełny opis 
cech odbiorców jakiegoś tytułu. Możliwe 
są oczywiście warianty, jak np. w przy
padku analizy przeprowadzonej w 1984 r. 
wśród architektów i inżynierów plani
stów w budownictwie. Na podstawie kar
toteki prenumeratorów 10 czasopism wy
ciągnięto próbę losową, pytając wytypo
wanych o cechy demograficzne i wyko
rzystywanie abonowanych pism. 

Analiza zasięgu idzie krok dalej — ma 
określić rozpowszechnienie większej ilo
ści tytułów w ramach ściśle określonej 
tirupy. 

Ciekawym przykładem było studium 
wykonane przez stowarzyszenie badawcze 
iA -MED. 300 lekarzy przez 6 tygodni za
znaczało każdy przeczytany artykuł w 
każdym czasopiśmie, które brali do rąk. 

Autor (kierownik badań nad mediami 
w instytucji McCann-Erikson we Frank
furcie "n. M) zaleca, by zawsze analizy 
struktury poprzedzały w badaniach po
równawcze analizy zasięgu. 

pd 

0 Roland R e p p: KONKURRENZ ODER 
PARTNER? ZV+ZV (dod. Fachpresse '86, 
21 IV1988). S. 10. 

Autor stawia interesujące pytanie: czy 
prasa fachowa i banki informacji są kon
kurencją — czy partnerami? W RFN 
trudno jeszcze mówić o „rynku banków 
informacyjnych". Ich roczne obroty się
gają tylko 170 min mk, z czego zaledwie 
15—20 min przypada na treści naukowe 
1 techniczne. Tym kwotom przeciwsta
wia autor roczny obrót czasopism facho
wych wynoszący 2,1 miliardy. Stwierdza, 
że" RFN w porównaniu z USA i innymi 
krajami uprzemysłowionymi jest w za
kresie banków informacji „najgłębszą 
prowincją". 

Banki informacji będą jednak zyski
wały na znaczeniu. Mimo to autor neguje 
możliwość, by stały się konkurentem pra
sy fachowej; ich rola jest całkiem inna. 
Szuka się w nich określonej informacji 
lub informacji o źródłach, podczas gdy 
lektura czasopisma daje stały przegląd 
rozwoju i nowości w danej dziedzinie 
wiedzy czy branży zawodowej. Czasopi
smo fachowe nie musi więc zawierać od
powiedzi na określone, właśnie w tej 
chwili stawiane pytanie, ale musi przy
nosić treści stale interesujące adresatów. 
Z tych względów prasa fachowa i banki 
informacji nie są konkurentami, lecz 
partnerami. Wydawnictwa prasy facho
wej natomiast powinny dostarczyć ban
kom informacji danych o swoich tytu
łach. 

pd 
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21 — stanowisko redaktora na
czelnego Ilustrowanego Kuriera Pol
skiego objął Witold Lassota. 

231 — rozpoczęcie regularnej emi
sji programów telewizyjnych (godzin
ne emisje w każdy piątek o godzi
nie 17. „...po półgodzinnej pracy w 
studiu panował tropikalny żar. La
tem 1953 trzeba było nawet z tego 
względu na dwa miesiące ogłosić 
przerwę urlopową, bo zewnętrznego 
upału skojarzonego z reflektorową 
nawałą cieplną nie mogli znieść ani 
ludzie, ani aparatura". (4) 

I — w Polskim Radiu utworzono 
Samodzielną Redakcję Programu Te
lewizyjnego, której kierownictwo po
wierzono dr. T. Pszczołowskiemu i 
E. Brunowej. 

19II — narada redaktorów naczel
nych, sekretarzy organizacji partyj
nych, delegatów redakcyjnych i ak
tywu SDP poświęcona ocenie pracy 
sekcji twórczych (Prasa Polska nr 3, 
s. 36). 

23 II — Komitet Polityczny C K SD 
powziął decyzję o likwidacji Kurie
ra Codziennego i powołania do życia 
pisma tygodniowego (jego koncepcję 
polecono opracować J. K. Wendemu). 

28II — w warszawskim Domu L i 
teratury dyskusja o Życiu Literackim 
zorganizowana przez Komitet Łącz
ności przy ZG ZLP. Referat (przy
gotowany przez zespół red.) przed
stawił S. Otwinowski; uzupełniły go 
4 koreferaty poświęcone podstawo
wym działom pisma: dział prozy i 
reportażu omawiała Szczepańska, pu
blicystyki — Toporowski, teatru — 

E. Csato i krytyki — T. Drewnow
ski, „...zarówno w dziedzinie prozy, 
reportażu, jak i poezji redakcja po
trafiła zmobilizować szeroki aktyw 
pisarzy, nadążając publikacją mate
riałów artystycznych za gorącymi 
śladami współczesności (...) Niedostat
ki w zakresie tematycznym pisma (...) 
to słabe odbijanie problematyki pra
cy i życia kulturalnego Śląska. Błę 
dy ideowe — to osłabienie czujności 
wobec odradzania się burżuazyjnego 
estetyzmu (...) zbytnia tolerancyjność 
w drukowaniu słabych artystycznie 
materiałów. Osłabienie ofensywności 
ideologicznej zespołu przejawiło się 
także w rozluźnieniu więzi z terenem 
(zmalała działalność reporterów), w 
zupełnym zaniedbaniu demaskator
skich zadań pisma w stosunku do 
reakcyjnej działalności Tygodni
ka Powszechnego". J. Stryjkowski 
stwierdził, że dyskusja „przyniosła 
wiele rzeczowych i zasadniczych opi
nii. Nie dała jednak żadnych stwier
dzeń w kwestii odbioru czytelnicze
go, potrzeb i oczekiwań czytelnika — 
w kwestii podstawowej dla pisma" 
(Nowa Kultura nr 13). Do uwag tych 
ustosunkował się W. Maohejek (na 
łamach Życia Literackiego nr 16). 
Nie polemizował, podjął raczej sa
mokrytykę, stwierdzając: „Sedna rze
czy trzeba szukać w działalności lite
ratów; ich utwory czy brak utworów 
są uwieńczeniem tej działalności". 

III — zmarł Józef Stalin. W depe
szy kondolencyjnej SDP do redakcji 
Prawdy czytamy: „Posługując się nie
zawodnym orężem nauki stalinow
skiej, będziemy stale podnosić świa 
domość naszego narodu, pogłębiać 



braterską przyjaźń narodu polskiego 
z narodami radzieckimi, uzbrajać co
raz lepiej naród polski do walki o 
pokój i braterstwo między naroda
mi, o pełne zwycięstwo socjalizmu 
w naszym kraju" (Prasa Polska nr 3, 
s. 19; w kolejnych n-rach redakcja 
rozpoczęła druk wypowiedzi Stalina 
0 prasie). 

8 III — krakowski Tygodnik Po-
wszechny przestał się ukazywać 
(ostatni nr: 8). Pismo zostało wzno
wione 12 VII pod auspicjami PAX-u. 
W skład komitetu weszli: A. Myciel-
ski, K. Szwarcenberg-Czerny, W. 
Wnuk. W słowie odredakcyjnym (pt. 
„Rola prasy i wydawnictw katolic
kich") czytamy: „Giąży na nas spe
cjalna odpowiedzialność za intelek
tualną perspektywę światopoglądu 
religijnego w Polsce Ludowej. (...) 
Prasa katolicka winna ułatwić lu
dziom wierzącym dokonanie prawi
dłowego uzgodnienia między, nie-
sprzecznymi z sobą, wiernością kato
lika wobec zasad religijnych Kościo
ła i wiernością obywatela wobec za
sad narodowej racji stanu (...). 

18—19IV — w Warszawie z ini
cjatywy Szpilek, Zw. Literatów Pol
skich, ZPAP i SDP II ogólnopolska 
narada satyryków. Obrady prowadził 
red. nacz. Szpilek E. Osmańczyk. Re
feraty przedstawili: J. Andrzejewski 
(Kilka uwag o charakterze i zada
niach satyry), Z. Mitzner (Tradycje 
satyry polskiej i zadania satyry w 
Polsce Ludowej), A. Marianowicz 
(O współczesnej literaturze satyrycz
nej), E. Lipiński (Uwagi o tradycjach 
1 o współczesnej karykaturze pol
skiej) i K. Ferster (Współczesna ka
rykatura polska). 

25IV — rozpoczęła się II sesja 
Sejmu PRL; w dyskusji nad budże
tem zabierał głos pos. H. Korotyński 
(tekst: Prasa Polska nr 4, s. 5—10). 
Powiedział m. in.: „Prasa w Polsce 
Ludowej stała się nieocenionym łącz
nikiem, silną więzią między władzą 
ludową a narodem. Dziś mamy już 
taką strukturę organizacyjną prasy, 
że nie ma ani jednego wojewódz
twa bez własnej gazety (a niektóre 
mają ich 2 i 3), że wszystkie war
stwy społeczne, bez mała wszystkie 
grupy zawodowe, mają swoją gaze
tę lub czasopismo. (...) Podobnie jak 
prasa, tak i Polskie Radio dociera 
dziś szeroko do całego kraju, zbli
żyło się do terenu, nawiązało bezpo

średnie nici z masami pracującymi 
miast i wsi. Na 1 marca br. miel iś
my w Polsce 1915 tys. abonentów, a 
więc radia słucha dziś blisko dwa 
miliony polskich rodzin". 

IV — Sekretariat SDP powołał no
we kolegium redakcyjne Prasy Pol
skiej; red. naczelny — Jerzy Kowa
lewski, sekretarz red. Edward Strze 
lecki; członkowie: Edmund J. Osmań
czyk, Krzysztof Wolicki, Stanisław 
Kozłowski, Leszek Wysznacki, Ta
deusz Lipski, Michał Szulczewski. 

24 V — w wieku 37 lat zmarł na
gle w Warszawie red. naczelny 
Expressu Wieczornego Rafał Praga; 
pośmiernie odznaczony został orde
rem „Sztandaru Pracy" II kl. Doro
bek dziennikarski R. Pragi omówił 
Z. Mitzner (Prasa Polska nr 5/6, 
s. 2—6). 

31 V — ukazał się ostatni nr Ku
riera Codziennego. Było to rezulta
tem coraz bardziej kurczącego się 
kręgu odbiorców; w dużym stopniu 
wpłynęły na to decyzje plenum CK 
SD z 4II 1953 o zmniejszeniu środ
ków organizacyjnych dla SD i prze
niesieniu działania na komitety Fron
tu Narodowego. W słowie odredak
cyjnym czytamy: „W tej sytuacji na 
obecnym etapie działalności SD pi
smo jego jako gazeta codzienna* nie 
mogło spełniać w dostatecznym stop
niu swych zadań. Najwłaściwszą for
mą pisma jest w tych warunkach 
tygodnik poświęcony problematyce 
naszej bazy oraz naświetlający w 
sposób głębszy i bardziej wszech
stronny niż gazeta codzienna aktu
alne zagadnienia polityczne, w e w n ę 
trzne i międzynarodowe, gospodarki 
narodowej, kultury i sztuki". 

V — zebranie sekcji reportażu 
SDP poświęcone dyskusji nad arty
kułem Mariana Brandysa: „Ucieczka 
od prawdy" (Nowa Kultura nr 14, 
s. 3), będącego krytyczną analizą 
współczesnego reportażu prasowego. 
W dyskusji (zabierało głos blisko 
20 osób; por. Prasę Polską nr 5/6, 
s. 51—52) „dźwięczał ton troski o pod
niesienie ideowych i artystycznych 
wartości tego tak atrakcyjnego ro
dzaju dziennikarskiego i literackie
go". M. Brandys pisał w artykule: 
„...zamiast bojowych reportaży, otrzy
mujemy czytanki dla grzecznych 
dzieci, tak puste, wytarte i mało mó
wiące, że ich lukrowej nieprawdy nie 
chce się nawet konfrontować z rze-
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czywistością. Nazwijmy teraz rzecz 
po imieniu i zanalizujmy 2 główne 
przyczyny ucieczki od prawdy repor
tażu, tego strachu przed reportażem. 
Pierwszą przyczyną (...) jest ogromna 
trudność w zdobywaniu pełnej doku
mentacji reportażu. Reportażysta wie, 
że przy obecnym stanie czytelnic
twa, najdrobniejsza nieścisłość w je
go reportażu zostanie natychmiast 
wychwycona przez zainteresowa
nych (...). Drugą przyczyną ucieczki 
od prawdy reportażowej jest strach 
przed «drażliwością» reportażu. Ale 
ci reporterzy i redaktorzy, którzy 
obawiają sią «drażliwości» reporta
żu, zapomnieli widać o słowach Sta
lina wypowiedzianych w związku z 
procesem sabotażystów z Kachówki: 
«Lepiej, żeby wróg dowiadywał się 
0 naszych bolączkach z naszych re
portaży, niż ma się o nich dowiady
wać ze sprawozdań z procesów». Do
bry bojowy reportaż musi krytyko
wać, musi chłostać. Warunek jest 
tylko jeden. Wszystkie podane w nim 
fakty, cała jego dokumentacja musi 
być absolutnie prawdziwa". 

6 VI — ukazał się 1. nr tygodnika 
SD — Tygodnik Demokratyczny. 
„Będzie on poświęcony przede wszy
stkim problematyce związanej z 
warstwami, wśród których działa 
SD. Zadaniem naszego Tygodnika 
jest ukazywanie i wyjaśnianie prze
mian zachodzących w kraju". Orga
nizatorem i redaktorem naczelnym 
Tygodnika był (do 1969 r.) Stanisław 
Kaliszewski; nakład początkowo wy
nosił 12 tys. egz., a następnie obni
żył się do 9—10 tys. 

29—30 VI — ogólnokrajowa konfe
rencja w K C P Z P R na temat prasy 
1 pracy ideologicznej z udziałem kie
rownictw redakcji i partyjnego apa
ratu propagandowego. Konferencja ta 
zapoczątkowała serię narad woje
wódzkich. „Na naradach wskazywa
no, że w ostatnim czasie dominowała 
na łamach prasy problematyka pro
dukcyjna, z uszczerbkiem i kosztem 
innych zagadnień. Prasa zbyt jedno
stronnie, a przy tym z nadmiernym 
optymizmem przedstawiała życie kra
ju. Zwracano uwagę, że reportaże 
produkcyjne zawierają zbyt wiele 
«okrągłych» sformułowań, a zawarta 
w nioh prawda nie jest pełna, gdyż 
brak w nich spraw bytowych i tro
ski o człowieka. Padały głosy o kry
zysie ruchu korespondentów. Postu
lowano rozszerzenie tematyki prasy 

poza sferę produkcji oraz zerwanie 
z jednostronnością, podejmowanie bo
lączek ludzkich i spraw dotąd prze
milczanych" (7). Na marginesie kon
ferencji warszawskiej kierownik Wy
działu Prasy i Wydawnictw K C PZPR 
S. Staszewski opublikował artykuł 
pt. „O niektórych brakach w pracy 
naszej prasy" (Nowe Drogi 1953 nr 7, 
s. 121—135), w którym czytamy 
m. in.: „Najważniejsze, podstawowe 
zadanie naszej propagandy, naszej 
prasy, literatury politycznej i radia 
polega na tym, aby wyjaśniać masom 
politykę partii i rządu, treść i sens 
każdego praktycznego, aktualnego po
sunięcia naszej polityki, uświadamiać 
im związek między każdym takim 
posunięciem, a zasadniczym kierun
kiem drogi, po której partia nasza 
prowadzi naród polski (...) Wszystkie 
nasze gazety i pisma powinny w da
leko większej niż dotychczas mierze 
korzystać z ogromnego dorobku pra
sy radzieckiej (...), uczyć się u niej 
poczucia odpowiedzialności za słowo 
partii przed czytelnikiem, uczyć się 
jej umiejętności wiązania praktyki z 
teorią (...), jej głębokiej pryncypial-
ności przy ogromnej popularności i 
jasności języka oraz walki o dosko
nałą formę dziennikarską". 

30 VI — przejęcie przez RSW 
„Prasa" od (likwidowanej) Spółdzielni 
Wydawniczej „Prasa Demokratycz
na — Nowa Epoka" — Ilustrowane
go Kuriera Polskiego. 

30 VIII — ukazuje się ostatni 
nr (35/258) Pokolenia, „...młody czy
telnik pragnie otrzymać pismo, któ
re potrafi wszechstronnie zaspokoić 
jego różnorodne zainteresowania. (...) 
W związku z rozpoczęciem prac nad 
przygotowaniem nowego ilustrowane
go czasopisma, przeznaczonego dla 
szerokiego kręgu młodzieży, które 
pełniej niż dotąd zaspakajać będzie 
różnorodne zainteresowania Czytelni
ków, nr 35 Pokolenia ukazuje się ja
ko ostatni numer tego tygodnika". 

3IX — w Warszawie przebywała 
delegacja radzieckiego Wszechzwiąz-
kowego Radiokomitetu; podpisano 
protokół uzupełniający do umowy o 
współpracy. 

2 X — w Pekinie posiedzenie se
sji OIR z udziałem delegacji pol
skiej. R. Gadomski został wybrany 
przewodniczącym OIR na rok 1954. 
15 X podpisanie umowy o współpra-



cy między ZG ds. Radiofonii ChRL 
a „Polskim Radiem". 

29 X — władze kierownicze P A X 
podjęły uchwałę modyfikującą za
kres działania spółki wydawniczej 
przy PAX: „przedmiotem działalno
ści przedsiębiorstwa jest akcja wy
dawnicza i propagandowa postępowe
go ruchu katolickiego, a w szczegól
ności: a. wydawanie książek, czaso
pism itp., b. prowadzenie księgarń, 
drukarń itp., c. kolportaż wydaw
nictw, d. organizowanie i finansowa
nie wszelkiego rodzaju akcji oświa
towych i propagandowych w ra
mach postępowego ruchu katolickie
go" (9). 

29—30 X — IX Plenum K C P Z P R ; 
w dyskusji padały „słowa krytyki 
pod adresem propagandy i prasy, iż 
zbyt mało miejsca poświęca wiado
mościom zagranicznym, że bardzo 
jest entuzjastyczna, bezkonfliktowa 
i bezdyskusyjna" * (7). 

6 XI — w telewizji pojawiła się 
pierwsza tzw. własna inscenizacja tv 
(„Okno w lesie" L. Rachmanowa i 
J. Ryssa w reż. J. Słotwińskiego), 
dziś traktowana (G. Stachówna: 
Aktor w telewizji polskiej wczoraj 
i dziś. Aktualności Radiowo-Telewi
zyjne 1983 nr 3) jako narodziny tea
tru polskiej tv. Pokazały się proto
typowe programy sportowe (pokaz 
walki zapaśniczej — 10IV), krajo
znawcze (Warmia i Mazury — 15 V), 
popularnonaukowe (11 XII) i in. 

11 XI — ogólnokrajowa konferen
cja pracowników prasy i radia po
święcona zadaniom wynikającym z 
IX Plenum K C P Z P R i przygotowa
niom do dyskusji przedzjazdowej; 
„rozpatrywano, w jaki sposób prasa 
powinna wyciągać praktyczne wnio
ski, wynikające z analizy i rozra
chunku z przeszłością oraz krytyki 
dotychczasowych błędów dziennikar
skich" (5)*. 

11X1 — ukazał się dekret (Dzien
nik Ustaw nr 49, poz. 239) o zmia
nie dekretu o utworzeniu Głównego 
* Por. m. in. gios w dyskusji J. Putra
menta — Nowe Drogi 1953 nr 10. 
* „...IX Plenum KC PZPR, które chociaż 
bezpośrednio w małym stopniu zajmowa
ło się sprawami prasy i propagandy, 
przyniosło tak silny ładunek ideowy, i 
pobudziło wielu dziennikarzy do bar
dziej jeszcze krytycznego i nowego spoj
rzenia na nasze błędy i na nasze zada
nia." H. Korotyński: O niektórych ży
wotnych zagadnieniach naszej pra::y. 
Prasa Polska 1953 nr 11. s. 7. 

Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i 
Widowisk. 

28—29 XI — walne zebranie człon
ków SDP oddziału warszawskiego. 
Referat wygłosił H. Korotyński (tekst 
oraz przebieg dyskusji: Prasa Polska 
1953 nr 11, s. 1—71). „Referat i dy
skusja na walnym zebraniu oddzia
łu warszawskiego SDP skoncentro
wały się na krytyce prasy. Brak kon
taktu z czytelnikami wysunięty zo
stał jako najpoważniejszy zarzut wo
bec redakcji. Wskazywano, że w wie
lu wTypadkach dziennikarz pracuje w 
myśl zasady „sztuka dla sztuki", nie 
dbając o skuteczność publikacji, co 
spowodowało rozdźwięk między to
nem prasy a nastrojami społeczeń
stwa. Przyrównywano prasę do biu
letynów produkcyjnych. Potępiano 
przesycenie nadmiarem wskaźników 
i danych statystycznych. (...) Przy
pomniano, że od dawna prasa jest 
krytykowana za „lukrowanie" rze
czywistości (...) Skoncentrowano się 
na krytyce prasy. Nie mówiono o jej 
dorobku i osiągnięciach i niewiele 
o kierunkach naprawy. Nieśmiało 
tylko postulowano rozszerzenie tema
tyki prasy na sprawy obyczajowe, 
bytowe i bolączki obywateli. Suge
rowano konieczność poszukiwania no
wej argumentacji" (6). 

Po latach ówczesny prezes SDP 
zanotuje: „Ach, jakież ja wtedy wy
gadywałem herezje. Mówiłem na 
przykład o nadmiernym «rządowym» 
optymizmie w wielu gazetach, postu
lowałem, by skracać długie mowy, 
a nawet, że pora pomyśleć o niedru-
kowaniu niektórych przemówień w 
ogóle. W wywodach o informacji w 
prasie pokpiwałem sobie, że o taj
funie w Teksasie albo katastrofie ko
lejowej w Anglii informujemy, ale 
nic a nic o krajowych burzach, ka
tastrofach i wypadkach, tak jakby 
one się w Polsce nigdy nie zdarzały. 
Najdłużej rozwodziłem się o lakiero
waniu i lukrowaniu rzeczywistości 
polskiej, o kaznodziejskim, przemą
drzałym tonie publicystyki, co świad
czy o lekceważeniu czytelnika, któ
rego wielu z nas uważa (nie wiedzieć 
na jakiej podstawie) za głupszego od 
nas... Czytelnicy nie chcą jeść tej 
słodkiej i mdłej papki, którą im nie
raz podajemy — i mają po prostu 
zły sąd o kucharzach, papkę taką 
pitraszących." (H. Korotyński: Po
czątki w Życiu Warszawy. Fragment 
wspomnień. Kronika Warszawy 1984 
nr 4, s. 67—68). 



30 XI — z inicjatywy CRZZ nara
da redaktorów gazet zakładowych po
święcona zadaniom tej prasy w po
pularyzowaniu czynu produkcyjnego 
na cześć II Zjazdu Partii. Liczbę 
„zakładówek" powstających w latach 
1950—1955 ilustruje poniższe zesta
wienie (wg M. Szymański: Gazety za
kładowe w Polsce. Biuletyn Nauko
wy Zakładu Badań Prasoznaioczych, 
nr 5, 1956): 

rok liczba tytułów 

1950 2 
1951 4 
1952 41 
1953 118 
1954 99 
1955 79 

7X11 — Sekretariat KC PZPR 
przeprowadził analizę prasy młodzie
żowej po zlikwidowaniu Pokolenia. 
Wcześniej, bo podczas XII Plenum 
(6—7 VI) sprawami tymi zajmował 
się ZG ZMP. „Jedną z głównych 
dźwigni polepszenia pracy politycz-
no-wychowawczej ZMP winna stać 
się nasza prasa młodzieżowa. (...) Mu
simy podnieść na wyższy poziom 
czytelnictwo prasy, wypowiedzieć 
zdecydowaną walkę lekceważeniu 
prasy i czytelnika, upowszechnić 
wszelkie słuszne formy wykorzysta
nia prasy młodzieżowej" (1). Zatwier
dzono wariant nowego ilustrowane
go tygodnika. 

12—13 XII — w Ursynowie k. War
szawy I Krajowy Zjazd Korespon
dentów Chłopskiej Drogi i Groma
dy — Rolnika Polskiego poświęcony 
roli korespondentów w przygotowa
niu zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych w spółdzielniach produkcyj
nych. 

XII — ZG RSW „Prasa" ogłosił 
konkurs na prace prasoznawcze (z 
zakresu historii prasy polskiej, jak 
również problematyki współczesnego 
dziennikarstwa). 

BILANS WYDAWNICZY RSW 
„Prasa": 105 tytułów o przeciętnym 
jednorazowym nakładzie blisko 11 
min egz.; w tym 41 dzienników. W 
Warszawie, gdzie została skupiona 
większość pism RSW powstają 3 od
dzielne delegatury. Działalność korni-/ 
sji do spraw reorganizacji polityki 
kolportażowej, a szczególnie likwida

cji prenumeraty zbiorowej (ta for
ma prenumeraty obejmowała 85",'n 
nakładów prasy partyjnej) spowodo
wała pewne, krótkotrwałe wahania 
nakładowe. Procesy te charakteryzu
je poniższe zestawienie (przytaczane 
z publikacji M. Zawadki: X V lat 
RSW „Prasa". Zeszyty Prasoznawcze 
1962 nr 3, s. 24): 
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1952 17 1862,9 185,9 525,9 2274,7* 

1953 17 1525,9 281,7 301,6 2109,2 

1954 18 1209,0 464,4 525,0 2198,4 

1955 18 575,3 588,2 929,9 2093,4 

1956 18 92,6 658,4 1460,8 2251,8* 

* W publikacji poprawne podliczenie w 
rubryce „razem'' powinno dać: dla 
1952 r. — 2371,7 i dla 1956 r. — 2211,8 (red.). 

Oddany został do użytku nowy bu
dynek działu gazetowego drukarni w 
Bydgoszczy; jedna z ważniejszych in
westycji planu 6-letniego. Budowę 
rozpoczęto w 1950 r. 

Oprać. Sylwester Dziki 

Ź r ó d ł a : 
Dokumentacja Prasoum 1953 
Prasa Polska 1953 
Trybuna Ludu 1953 

O p r a e o w a n i a: 

1. Ryszard B e r e ś : Pokolenie — 
organ Z G Z M P (1948—1953). Mate
riały pomocnicze do historii dzien
nikarstwa Polski Ludowej, t. VI: 
1976, s. 20—41. 

2. Sylwester D z i k i : Calendarium 
XX-lecia (RSW „Prasa"). Zeszyty 
Prasoznawcze 1967 nr 2. 

3. Edward G r y g o: Z problematyki 
kierowania prasą PZPR w latach 
1948—1959. Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej 1984 nr 1, 



4. Tadeusz K u r e k : Początki pol
skiego dziennikarstwa telewizyjne
go. Zeszyty Prasoznawcze 1986 
nr 2, s. 67. 

5. Alina S ł o m k o w ska: Nad rocz
nikami gazet olsztyńskich. Roczni
cowe refleksje. Prasa w czterdzie
stoleciu Polski Ludowej, Olsztyn 
1985. 

6. A. S ł o m k o w s k a : Prasa w 
PRL. Szkice historyczne. Warsza
wa 1980. 

7. A. S ł o m k o w s k a : Problemy or
ganizacyjne dziennikarstwa i 
kształtowanie postaw w prasie 
Polski Ludowej w latach 1950— 
—1953. Materiały pomocnicze do 
historii dziennikarstwa Polski L u 
dowej, t. VII: 1976, s. 43—76. 

8. Stanisław S m o l e ń s k i : Dia
riusz Polskiego Radia 1953 r. Ra
dio i Telewizja 1960 nr 6, s. 2, 3. 

9. Mieczysław Z a w a d k a : Z histo
rii niektórych powojennych wy
dawnictw prasowych. Zeszyty Pra
soznawcze 1962 nr 1/2. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Gdy się przez kilka miesięcy nie czytało gazet i potem przeczyta 
je na raz, dopiero się okaże, ile czasu się traci na te papierzyska. 

Johann Wolfgang Goethe 



OBP w prasoznawstwie międzynarodowym 

Nie jest to pełny wykaz kontak
tów OBP z zagranica, uwzględnia 
tylko udział pracowników Ośrodka 
w konferencjach o charakterze nau
kowym oraz w badaniach. Odnoto
wuje przygotowane w OBP referaty 
przedstawione na forum międzyna
rodowym. 

1957 
• Ignacy Krasicki, Ryszard Kosiń
ski, Marian Tyrowicz w czasie poby
tu w Pradze i Bratysławie nawiązali 
współpracę z tamtejszymi prasoznaw-
cami. 

1959 
• W czerwcu Władysław Kobylań
ski przebywał na miesięcznym mię
dzynarodowym seminarium praso-
znawczym na zaproszenie Centre 
International d'Enseignement Su
périeur du Journalisme w Stras
burgu. 
• W sierpniu M. Tyrowicz odbył 
konferencję w budapesztańskim Uni
wersytecie na temat organizacji pra-
soznawczych na Węgrzech oraz w 
redakcji Nepszabadsag w sprawie ar
chiwów redakcyjnych. 

1961 
• W czerwcu na kongresie A1ERI 
w Szwajcarii przebywała polska de
legacja, wśród niej Irena Tetelow-
ska i Stanisław Peters. Był to pierw
szy udział OBP w pracach AIERI. 

1962 
• Na I Międzynarodowej Sesji Pra-
soznawczej w Warszawie (1—3II) 
Ośrodek reprezentowali jako ofi
cjalni delegaci Adam Przyboś, I. Te-
telowska i M. Tyrowicz. OBP przed
stawił 5 referatów. I. Krasicki: Kie
runki badań nad prasą a zadania so

cjalistycznej polityki wydawniczej; 
A. Przyboś: Z okazji 300-lecia Mer
kuriusza Polskiego; I. Tetelowska: 
Analiza zawartości gazet jako sta
dium przygotowawcze do sformuło
wania funkcjonalnej typologii prasy; 
M. Tyrowicz: Archiwizacja źródeł 
historyczno-prasowych w świetle ich 
systematyki; W. Kobylański: Bada
nia nad recepcją i rolą społeczną 
prasy. 

1964 
• II Polsko-Czechosłowackie Sympo
zjum Prasoznawcze odbyło się w 
Dusznikach (3—6II). Z OBP referat 
na temat analizy zawartości dzien
ników polskich wygłosi ł Paweł Du
biel. 

• Teresa Reguła i Jacek Adolf prze
bywali w Bratysławie (27X1 — 6X11) 
na zaproszenie Instytutu Dziennikar
stwa i wzięli udział w badaniach 
nad czytelnictwem Smeny. 
• Na III Czechosłowacko-Polskim 
Sympozjum Prasoznawczym (Harra-
chov, 7—10X11) Ośrodek przedsta
wił: dwuczęściowy referat I. Tete-
lowskiej: Statystyczna analiza za
wartości prasy — Założenia i wy
kład wybranych elementów metody; 
P. Dubiela: Analiza zdjęć w polskich 
dziennikach; Edwarda Kamińskiego: 
Analiza zawartości reklamy w pol
skiej prasie. I. Tetelowska wygłosiła 
jeden z trzech referatów wprowa
dzających do dyskusji o przedmiocie 
prasoznawstwa. 

1965 
• Na IV Czechosłowacko-Polskim 
Sympozjum w Zakopanem (20—24 X) 
m. in. referaty: I. Tetelowska: Infor
macja — odrębny gatunek dzienni
karski; W. Pisarek: Słownictwo 
współczesnej polskiej informacji pra-



sowej; P. Dubiel i E. Kamiński: In-
formacyjność ilustracji w dzienni
kach. 

• W międzynarodowej konferencji 
prasoznawcze] w Moskwie (6—8X11) 
wzięli udział I. Tetelowska, J. Adolf 
i P. Dubiel. I. Tetelowska wygłosiła 
referat: Integracyjna rola socjali
stycznych środków masowego prze
kazu informacji. 

1966 
• W V Zgromadzeniu Ogólnym 
AIERI w Hercegnovi (6—9IX) wziął 
udział W. Pisarek. 
• W Liptovskym Janie w Słowacji 
na polsko-czechosłowackim sympo
zjum prasoznawczym im. Zygmunta 
Młynarskiego (26—29 IX) referaty 
wygłosi l i : I. Tetelowska: Rola środ
ków masowego przekazu informacji 
w integrowaniu socjalistycznych spo
łeczności państwowych; Andrzej Pie-
kara: Społeczne i prawne warunki 
krytyki prasowej; Franciszek Adam
ski: Rodzina a prasa. Wpływ prasy 
na kształtowanie modelu rodziny; 
Henryk Siwek: Czytelnicze kluby 
„Ruchu" i ich miejsce w procesie 
integrowania społeczności wiejskiej. 

• Na międzynarodowej sesji nauko
wej w X-lecie OBP (Kraków, 
21—22 XI) wystąpil i z referatami: 
I. Tetelowska: Wiedza o prasie — 
nauka społecznie zaangażowana; Je
rzy Parzyński: Działalność prasy i 
ochrona zawodu dziennikarskiego w 
PRL w świetle prawa; P. Dubiel: 
Praktyczna wartość badań nad war
sztatem i wytworem pracy dzienni
karza; W. Pisarek: Forma językowa 
tekstów a skuteczność oddziaływania 
prasy; Janusz Maciaszek: Analiza 
rynku prasy jako przesłanka plano
wania produkcji wydawniczej; F. 
Adamski: Socjologiczna wiedza o 
współczesnym polskim czytelniku 
prasy. 

1967 
• W Czechosłowackim Towarzystwie 
Socjologicznym w Bratysławie F. 
Adamski wygłosił odczyt: Przeobra
żenia współczesnej rodziny; w Insty
tucie Pedagogiki: Badania nad kul
turą masową w Polsce; w Radiu Cze
chosłowackim w Pradze: Socjologicz
ne badania nad prasą (VI). 
• W Borince k. Bratysławy na mię
dzynarodowej konferencji nt. podsta

wowych zagadnień informacji i do
kumentacji w zakresie środków ma
sowego komunikowania (25—28 VI) z 
OBP udział wzięli: I. Tetelowska, Te
resa Lisicka, Jadwiga Piskozub i Syl
wester Dziki. Referaty wygłosil i: I. 
Tetelowska: Teoretyczne założenia 
Pracowni Dokumentacji i Informa
cji Naukowej w OBP; T. Lisicka: 
Wstępna analiza struktury zbioru 
dokumentów z zakresu wiedzy o pra
sie; S. Dziki: Kryteria sporządzania 
adnotacji analitycznej. 
• Na Sympozjum „Październik a roz
wój dziennikarstwa" zorganizowa
nym przez Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Moskiewskiego (28IX) 
referat: Nauka o prasie — narzędzie 
kształtowania prasy nowego typu — 
wygłosiła I. Tetelowska. 
• 29 VI —4 VII w Instytucie Teorii 
i Historii Środków Masowego Komu
nikowania w Pradze S. Dziki oma
wiał zagadnienia międzynarodowej 
bibliografii uniwersyteckich prac dy
plomowych nt. prasy, radia i tv. 

1968 
• Na obradach Zgromadzenia Ogól
nego AIERI w Pampelunie (19—29IV) 
W. Pisarek wygłosi ł informację o 
pracach OBP w zakresie bibliografii 
wiedzy o prasie. Przewodniczącą po
wołanej wówczas Sekcji Bibliogra
ficznej AIERI została I. Tetelowska. 

1969 
• Na II konferencji międzynarodo
wej dokumentalistów w zakresie wie
dzy o prasie w Lipsku (28—31X) 
przebywali T. Lisicka, Danuta Wą-
giel, S. Dziki oraz Krystyna Hołu-
bowska, którzy referowali opracowy
wanie informacji • zawartych w adno
tacjach. S. Dziki wygłosi ł referat: Za
kres, zasięg i selekcja w bibliografii 
wiedzy o prasie. 

1970 
• Na VII Zgromadzeniu Ogólnym 
AIERI (Konstancja 1—4IX) W. Pi
sarek przewodniczył obradom sekcji 
bibliograficznej. Przedstawił prace 
prowadzone w zakresie bibliografii 
i dokumentacji badań nad masowym 
komunikowaniem w poszczególnych 
krajach oraz plan działalności sekcji. 
• W konferencji „Metodologiczne 
problemy analizy zawartości maso
wych środków przekazu" w Piszcza-
nach (26—27 X) P. Dubiel wygłosił 



referat: Niektóre metodologiczne pro
blemy analizy zawartości prasy; zaś 
Jerzy Mikułowski Pomorski mówił o 
analizie zawartości w świetle socjo
logicznych badań procesu komuniko
wania. 

• V Polsko-Czechosłowackie Sympo
zjum Prasoznawcze odbyło się w Za
kopanem (5—711), zaś z Ośrodka 
W. Masłowski przedstawił referat: 
Sytuacje konfliktowe w stosunkach 
wiedza — praktyka, a W. Pisarek: 
Wiedza o prasie, praktyka prasowa 
i dydaktyka dziennikarska wobec 
psychologii masowego komunikowa
nia. 

1971 
• Na sesji naukowej w Pradze 
(15—16X1) z okazji 50-lecia KPCz 
W. Masłowski wygłosi ł referat: Rola 
i funkcja prasoznawstwa w społe
czeństwie socjalistycznym. 

1972 
• W czasie obrad VIII Zgromadze
nia Ogólnego AIERI (15—17IX) w 
Buenos Aires W. Pisarek przedsta
wi ł referat: Znaczenie dokumentacji 
prasoznawczej dla badań stosowa
nych. Na tym Zgromadzeniu W. Pi
sarek został członkiem Prezydium 
AIERI. 

1973 
• Na konferencji nt. marksistow
skich badań nad prasą w Wandlitz 
(NRD, 10 V) Tomasz Goban-Klas wy
stąpił z referatem: Metodologiczne 
badania systemów preferencji. 
• W Moskwie na konferencji „Re
wolucja naukowo-techniczna a dzien
nikarstwo" (26 VI) W. Pisarek wy
głosił referat: Badania prasoznawcze 
a nowoczesne dziennikarstwo. 
• W Dubrowniku w konferencji 
„Rozwój naukowy, społeczny i eko
nomiczny" (10 VIII) uczestniczył T. 
Goban-Klas z referatem: Rola środ
ków masowego komunikowania w 
rozwoju społeczno-ekonomicznym. 
• 17—21X W. Pisarek brał udział 
w Paryżu w konferencji zespołu eks
pertów UNESCO ds. badań nad ko
munikowaniem masowym. 

1974 
• W obradach mieszanego zespołu 
Interwizji i Eurowizji ds. badań 

dzienników tv (271 — 1II) brał udział 
w Finlandii W. Pisarek. Wygłosił 
również odczyt: Badania nad komu
nikowaniem masowym w krajach so
cjalistycznych na uniwersytetach w 
Tampere i w Helsinkach. 

• W Lipsku (17—21IX) w konferen
cji naukowej „Rola środków komu
nikowania masowego w kształtowaniu 
świadomości społecznej w zmienia
jącym się świecie" oraz w IX Zgro
madzeniu Ogólnym AIERI uczestni
czyli W. Pisarek i T. Goban-Klas. 

1975 
• W Lipsku na konferencji nt. pod
staw kształtowania socjalistycznej 
osobowości młodych robotników, stu
dentów i uczniów (9X) Andrzej Ru
sinek przedstawił komunikat: Posta
wy, opinie i poglądy młodzieży. 
• Na sympozjum nt. roli systemu ko
munikowania w demokratycznym 
społeczeństwie w Tutzingu k. Mona
chium (13—18 X) W. Pisarek wyg ło 
sił referat: Autonomia czy quasi-auto-
nomia systemu komunikowania. 
• W. Pisarek wystąpił na między
narodowej konferencji dziekanów 
wydziałów dziennikarskich w Mo
skwie (20—27 X) z referatem: Bada
nia prasoznawcze a nowoczesne nau
czanie dziennikarstwa. 

1976 
• W Moskwie w międzynarodowej 
konferencji „Dziennikarstwo w socja
listycznym społeczeństwie" (13—20 VI) 
zorganizowanej przez Wydział Dzien
nikarstwa Uniwersytetu brał udział 
W. Pisarek. 
• Zapoznając się z pracą placówek 
badań nad komunikowaniem maso
wym przebywali w Helsinkach i 
Tampere (25—30IV) S. Dziki i Bo
lesław Garlicki. B. Garlicki wygłosi ł 
w Tampere wykład: Badania maso
wego komunikowania w Polsce. 
• XX-lecie działalności podsumował 
Ośrodek konferencją międzynarodo
wą nt. „Marksistowsko-leninowska 
teoria i metodologia badań praso-
znawczych" (Kraków, 8—9 VI). Że 
strony gospodarzy W. Pisarek przed
stawił referat: Marksistowsko-leni
nowska teoria i metodologia badań 
nad środkami masowej informacji i 
propagandy. Zasady i dyrektywy, zaś 
Tomasz Goban-Klas: Praktyczna uży
teczność badań prasoznawczych. 



• W Zgromadzeniu Ogólnym AIERI 
w Leicester (30 VIII — 5 IX) uczestni
czyli B. Garlicki i W. Pisarek. Za
poznali się również z pracą londyń
skich instytucji badawczych. W Lei
cester W. Pisarek wystąpił z refe
ratem: Klasowa orientacja badań nad 
prasą. 
• W. Pisarek uczestniczył w Bremie 
(4—9 X) w międzynarodowej konfe
rencji „Rola prasy w rozwoju spo
łeczeństwa". 
• Na międzynarodowym seminarium 
„Środki masowego przekazu a ini
cjatywy ludzi pracy" w Pradze 
(9—10 X) Władysław Masłowski wy
głosił referat: Prasowe publikacje o 
dobrej robocie w ocenie ludzi pracy. 

1977 
• W międzynarodowej konferencji 
„International Flow of Communica
tion" zorganizowanej przez Annen-
berg School of Communications w F i 
ladelfii (27 III —3 IV) uczestniczył W. 
Pisarek. 
• Na konferencji nt. komunikowania 
politycznego w Berlinie Zachodnim 
(28 III — 2IV) B. Garlicki wygłosił 
referat: Uzupełnianie się środków 
masowego komunikowania: prasa, ra
dio, telewizja. 
• W konferencji „Rola prasy w re
wolucji socjalistycznej" w Moskwie 
(6—11IV) uczestniczyli B. Garlicki i 
W. . Pisarek, który wystąpił z refe
ratem: Rzeczywistość i język gazety. 
• Na IV konferencji komisji koor
dynacyjnej ds. dokumentacji badań 
prasoznawczych w Rostieży k. Pragi 
S. Dziki wygłosi ł referat o praso
znawcze j dokumentacji faktograficz
nej. 
• Na konferencji „Dziennikarstwo w 
społeczeństwie socjalistycznym" zor
ganizowanej przez Wydział Dzienni
karstwa Uniwersytetu Moskiewskiego 
przebywali (17—22 X) A. Rusinek i 
Z. Bajka, który wystąpił z refera
tem: Rola polskich środków masowe
go komunikowania w propagowaniu 
wzorów dobrej roboty i podnoszenia 
poziomu życia ludzi pracy. 
• W konferencji zorganizowanej 
przez MOD, Związek Dziennikarzy 
Irackich i UNESCO w Bagdadzie 
(1—7 XI) w sprawie dekolonizacji in
formacji i ustanowienia nowego ładu 
informacyjnego uczestniczył W. Pi
sarek. 

• B. Garlicki wygłosił na konferen
cji dokumentalistów we Florencji 
(9 XI) referat: Doświadczenia ośrod
ka międzynarodowej dokumentacji 
CECOM w Krakowie. 

1978 

• W konferencji „Krytyka systemu 
teorii i metod burżuazyjnego dzien
nikarstwa" na Wydziale Dziennikar
stwa Uniwersytetu Moskiewskiego 
(22—27 V) uczestniczyli T. Goban-Klas 
i Stanisław Nowicki. 
• W programie „Rola i odpowie
dzialność środków masowych w no
woczesnym społeczeństwie" zorgani
zowanym przez amerykańską Funda
cję Ambasadorów Przyjaźni uczestni
czył (29 IV —28 V) W. Pisarek. 

1979 
• 29IV — 8V T. Goban-Klas prze
bywał w USA, uczestnicząc w do
rocznej konferencji International 
Communication Association. 
• Jednym z referentów międzynaro
dowego seminarium nt. analizy za
wartości w Danii (14—20 V) był W. 
Pisarek. 
• 2—15 IX w seminarium naukowym 
w Salzburgu uczestniczył B. Gar
licki. 
• Na konferencji „Dziennikarstwo 
socjalistyczne jako kronikarz współ 
czesności" (13—17X1) na Uniwersy
tecie Karola Marksa w Lipsku z re
feratem: Udział badań nad prasą w 
doskonaleniu systemu prasowego wy
stąpił W. Pisarek. 
• T. Goban-Klas na konferencji 
dziekanów i kierowników placówek 
naukowo-badawczych zajmujących się 
komunikowaniem w Sofii (5—9 XII) 
wygłosił referat: Badania prasoznaw
cze jako podstawa dydaktyki dzien
nikarskiej. 

1980 
• W. Pisarek uczestniczył w Fila
delfii (10—16 V) w konferencji „Ko
munikowanie w skali światowej — 
perspektywy na lata osiemdziesiąte" 
zorganizowanej przez University of 
Pennsylwania. 

• W sympozjum poświęconym pro
blemom badania opinii publicznej w 
Sofii (13—15 V) brał udział T. Go
ban-Klas. 



t W obradach XII Kongresu AIERI 
w Caracas (23—31 VIII) uczestniczył 
W. Pisarek. 

1981 

• W. Pisarek uczestniczył w konfe
rencji naukowej MOD w Bukaresz
cie (13—16IV). 
• 3—10 V z wykładami w Barcelo
nie przebywał T. Goban-Klas. 
• W Moskwie na Kongresie MOD 
(19—22 X) przebywali W. Pisarek i 
T. Goban-Klas. 
• 1—3X1 w Loccum (RFN) w ra
mach spotkań zachodnioniemieckich 
i polskich polityków, naukowców oraz 
publicystów konferencja nt. „Środki 
masowego przekazu a porozumienie 
między narodami". W ramach zagad
nienia „Porozumienie między naro
dami — funkcja mediów masowych" 
ze strony polskiej wystąpił jako re
ferent redaktor naczelny Zeszytów 
Prasoznawczych P. Dubiel. 

1982 
• 27 VI — 1 VII w Moskwie na kon
ferencji Komitetu ds. Badań i Do
kumentacji MOD przebywał W. Pi
sarek. 
• W XIII Kongresie AIERI (6—10 IX) 
w Paryżu uczestniczyli W. Pisarek 
i T. Goban-Klas, który wystąpił z re
feratem: Typy ładu komunikacyjne
go a demokratyzacja komunikowania. 

1983 
• Na międzynarodowym sympozjum 
„Nauka, kultura i środki masowe w 
walce o rozbrojenie" w Lipsku 
(1—4 V) Maciej Chrzanowski wystą
pił z referatem: Rola dziennikarzy w 
walce o pokój. Zarys podstawowych 
zasad, a T. Goban-Klas — Dzienni
karskie metody walki o pokój i roz
brojenie. 
• W międzynarodowej konferencji 
poświęconej mediom w Cartagena 
(Kolumbia) uczestniczył T. Goban-
-Klas (3—13 IX). 

• 31X —3X1 w Lipsku na konfe
rencji nt. metodologii dokumentacji 
prasoznawczej przebywał S. Dziki. 

1984 

• 27—30 V w Balatonszeplak na kon
ferencji „Nowe technologie w prasie 
i dziennikarstwie" zorganizowanej 
przez MOD i Interpress z Budapesz
tu T. Goban-Klas przedstawił refe
rat opracowany wspólnie z W. Pi-
sarkiem: Metoda analizy zawartości 
prasy w badaniach nad wojną i po
kojem. 
• XIV Kongres AIERI w Pradze 
(27—31 VIII) dokonał wyboru władz; 
jednym z wiceprzewodniczących zo
stał ponownie W. Pisarek. Obok nie
go w skład delegacji polskiej wcho
dzili m. in. M. Chrzanowski, P. Du
biel, S. Dziki i' T. Goban-Klas, który 
wystąpił z referatem: Obraz obaw i 
nadziei ludzkości w prasie i w świa
domości społecznej. 

• M. Chrzanowski przebywał w Pa
ryżu (25 X — 4X1) na konferencji 
UNESCO. 

• W Centrum Badań Kultury Pol
skiej Uniwersytetu w Lille w konfe
rencji nt. prasy polskiej we Francji 
uczestniczyła (19—22X1) Barbara 
Ochmańska. 

1985 

• W konferencji socjolingwistycznej 
na uniwersytecie w Uppsali (15—25 V) 
uczestniczył Jerzy Bralczyk. 

• W. Pisarek brał udział w konfe
rencji „Nowe technologie a zawód 
dziennikarski" (28—31V, Węgry). 
• 10—16 XI w międzynarodowej kon
ferencji „Ponadgraniczny przepływ 
danych" w Bonn uczestniczył W. Pi
sarek. 
• W międzynarodowej konferencji 
„Ideologia i retoryka" na Uniwersy
tecie Kliment Ochrydzki w Sofii 
uczestniczył J. Bralczyk. 

Goście zagraniczni w OBP 

Lista tych gości służy ukazaniu 
zainteresowania Ośrodkiem w róż
nych krajach świata. Wykaz był pro

wadzony w corocznych „Kronikach 
OBP" publikowanych w Zeszytach do 
1980 r. Następnie dokumentacji tej 



w Ośrodku poniechano, odnotowana 
jest tylko międzynarodowa konferen
cja COMNET. 

Bardzo często goszczono jednocześ
nie kilkuosobowe i liczniejsze grupy 
z jednego kraju; są one zawsze wy
kazywane jako jedna tylko wizyta. 
Jeśli ich skład zawodowy był nie
jednorodny, odnotowano to odpo
wiednio. 

Kroniki OBP zanotowały 74 wi
zyty z ZSRR, 40 z NRD, 37 z CSRS, 
21 z Bułgarii, 19 z USA, 18 z Wę
gier, po 13 z Jugosławii, RFN i Ru
munii, 9 z Finlandii, 7 z Francji, 5 z 
Hiszpanii, 4 z Włoch, po 3 z Indii 
i Kanady, po 2 z Danii, Egiptu, Ho
landii, Iraku, Norwegii i Szwajcarii, 
jednokrotne z Australii, Austrii, 
Ekwadoru, Indonezji, Jamajki, Japo
nii, Kenii, Mongolii, Portugalii, Se
negalu, Singapuru, Szwecji, Tunezji, 
W. Brytanii, Wietnamu. Kilkanaście 
razy gościli przedstawiciele organi
zacji międzynarodowych (UNESCO, 
AIERI i in.). Ogółem odnotowano 318 
wizyt z 36 krajów. 

Najliczniej — co oczywiste — go
ścili naukowcy i badacze, zwłaszcza 
zajmujący się komunikowaniem i po
krewnymi dziedzinami. Takich wizyt 
było ponad 200. Wielu było też zain
teresowanych Ośrodkiem zagranicz
nych dziennikarzy, nieraz w grupach 
kilkuosobowych — w kronikach jest 
takich wizyt blisko 70. Przedstawi
ciele placówek dyplomatycznych, or
ganizacji międzynarodowych itp. go
ścili 20 razy, podobnie jak grupy stu
dentów dziennikarstwa z różnych 
krajów. Kilkanaście razy byli w OBP 
zagraniczni wydawcy prasowi. 

Szczegółowa lista gości — poniżej. 

195T 
• Na zaproszenie OBP przybył do 
Krakowa Jacques Kayser, przewod
niczący Międzynarodowego Zrzesze
nia Prasoznawców przy UNESCO w 
Paryżu. 

1958 
• Prelekcję o współczesnej prasie za
chodnioeuropejskiej wygłosił J. Kay
ser, przewodniczący AIERI. 
• 3-osobowa delegacja Federalnego 
Związku Wydawców Dzienników z 
dr. Hugo Stanzlem. 

1959 
• Gościem Ośrodka był doc. Alek
sander F. Bierieżnoj — kierownik 

Sekcji Dziennikarskiej Uniwersytetu 
im. Żdanowa w Leningradzie. 
• Alli Julia Tolvanen — red. na
czelna fińskiego miesięcznika Naisten 
Maailma z Helsinek, podróżująca w 
imieniu UNESCO. 
• Goście z Indonezji: generalny se
kretarz „Indonesian Journalist Asso
ciation", naczelny redaktor pisma 
Guluh Indonesia z Dżakarty i na
czelny redaktor National News Agen
cy „Antara" w Dżakarcie. 

1960 
• Henry Salembier, prac. naukowy 
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w 
Lille wygłosił referat: Szkolenie 
dziennikarzy w St. Zjednoczonych i 
we Francji. 
• Pracownicy naukowi Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ka
rola Marksa w Lipsku: doc. Uwe 
Boldt i doc. Werner Claus. 
• Emilian Manciur, III sekretarz 
Ambasady Rumuńskiej w Warsza
wie. 
• Smail Boulahi, redaktor dziennika 
Al-Amal w Tunisie. 

1961 
• Wiceprezes Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Jugosłowiańskich M. Ćulino-
cić. 
• Raymonde B. Nixon z małżonką, 
przewodniczący AIERI, prof, dzien
nikarstwa z Uniwersytetu Minnesota, 
red. naczelny Journalism Quarterly. 
Wygłosił w OBP odczyt o kierunkach 
badań prasoznawczych w USA. 
• Delegacja wydawców jugosłowiań
skich: D. Kladarin — dyr. zespołu 
pism „Vjesnik" z Zagrzebia, M. Ga-
jić — dyr. dziennika Oslobodjenje z 
Sarajewa, M. Filipovié — dyr. pisma 
Vece z Lubiany i M. Djukovic — dyr. 
dziennika Pobeda z Titogradu. 

1962 ~ 
• Dr Herbert Menzel, asystent prof. 
Lazarsfelda z Columbia University 
wygłosił w OBP odczyt: Problemy 
komunikowania a identyfikacje u od
biorców. 
• Uczestnicy I Międzynarodowej Se
sji Prasoznawcze j, m. in. prof. Alek
sander Bierieżnoj z Leningradu, Da-
libor Krno z Bratysławy, Waleriu 



Popa z Bukaresztu, Dastserea Bazar 
z Ulan Bator. 
• Delegacja K C Węgierskiej Socja
listycznej Partii Robotniczej: Istvan 
Darvasi — z-ca kier. Wydz. Propa
gandy i Agitacji, Ervin Kelenyi — 
kier. Wydz. Administracji i Gospo
darki, Laszlo Koncsek — czł. kole
gium Nepszabadsag i Lajos Racz — 
red. nacz. wojewódzkiego organu 
partyjnego w Szeged. 

• Dr Luboś Sefćak z Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ko
meńskiego w Bratysławie. 

1963 
O Prac. naukowy Instytutu Filozofii 
Akademii Nauk ZSRR, Ighitanian. 
• Dyr. Praskiego Ośrodka Radiowe
go — Jifi Lederer. 
• Pracownik Instytutu Komsomol-
skiej Prawdy z Moskwy — Walenty 
Czykin. 

1964 
• J. Sokolovic z Instytutu Dzienni
karstwa w Belgradzie. 
• Dr Werner Claus z Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Ka
rola Marksa w Lipsku. 
• Prof. Ithiel de Sola Pool z Wy
działu Nauk Politycznych Instytutu 
Technologicznego w Massachusetts, 
USA. 
• J. F. Schmid, dyr. wydawnictwa 
prasy komunistycznej w Wiedniu — 
„Globus". 
& Red. naczelny czasopisma Nord 
Eclaire Jean Leroy. 
• Pracownicy naukowi Instytutu Ję
zykoznawstwa Czechosłowackiej Aka
demii Nauk z Pragi, Jan Prouha i 
Aleksander Stich. 
• Prof, dziennikarstwa w Fordham 
University (N. Jork) Edward A. 
Walsh. 
® Dr Oliver Bakoś, socjolog z Uni
wersytetu im. Komeńskiego w Bra
tysławie. 
• Przedstawiciele wydawnictwa Zen-
trag w Berlinie — kier. Wydziału 
Planowania Werner Wiirzberger i 
kier. Wydz. Ekonomicznego Heinz 
Seidel. 
• Delegacja wyższych pracowników 
KPZR: L. M. Lancman — sekretarz 

KC Komunistycznej Partii Estonii, 
W. M. Płotkowskij — z-ca red. nacz. 
pisma Kommunist, N. A. Łoma-
kin — z-ca red. nacz. pisma Partyj-
naja Zyzń, W. M. Matwiejew — z-ca 
kier. Wydziału Ideologicznego KC 
Komunistycznej Partii Białorusi, A. 
D. Iwachnienko — red. naczelny 
Prawdy Wostoka, organu K C Komu
nistycznej Partii Uzbekistanu, N. S. 
Pienkin — red. naczelny naczelnej 
redakcji Literatury Pięknej Komite
tu ds. Prasy przy Radzie Ministrów 
ZSRR, H. F. Zmierenieckaja — prze
wodnicząca Państwowego Komitetu 
ds. Prasy przy Radzie Ministrów Moł
dawskiej SRR, F. S. Chaduszyn — 
pracownik Wydz. Ideologicznego K C 
KPZR, którym towarzyszył III se
kretarz Ambasady ZSRR w Polsce 
Stanisław Minakow. 

• Anatol E. Polaków z AP „Nowo-
sti" w Moskwie. 

1965 

• Kierownictwo Novinarskiego Stu-
dijnego Ustavu w Bratysławie Jozef 
Darmo i Vladimir Holina oraz No
vinarskiego Studijnego Ustavu z Pra
gi Anna Krëmenakovâ. 
• Dr Heinz Johnę z Instytutu Mark-
sizmu-Leninizmu przy Uniwersytecie 
im. F. Schillera w Jenie (NRD). 
• Milo Popovié — red. naczelny cza
sopisma Novinarstvo i dyrektor Ju
gosłowiańskiego Instytutu Dzienni
karstwa w Belgradzie. 
• Wiktor S. Podkurkow, naczelny 
redaktor miesięcznika Sowietskaja 
Pieczat' z Moskwy. 
• Delegacja wydawców węgier
skich — dyrektorzy Ferenc Csollàny, 
Sandor Sala i Klara Vas. 
• Dr Marie Tésitelova, sekretarz re
dakcji językoznawczego kwartalnika 
Slovo a Slovenost z Pragi. 
• Kilkunastoosobowa grupa młodych 
pracowników nauki o zainteresowa
niach socjologicznych z różnych pla
cówek naukowych w ZSRR. 
• Rudolf Leśnak, pracownik nauko
wy Laboratorium Psychologicznego 
Radia Czechosłowackiego w Braty
sławie. 
• Otto Pfeiffer i Manfred Drews, 
redaktorzy pisma Związku Nauczy
cieli NRD Deutsche Lehrerzeitung. 



• Socjolog z Katedry Filozofii Uni
wersytetu w Kijowie doc. Gregor G. 
Bajkin. 
• St. asystent Katedry Dziennikar
stwa Uniwersytetu im. Kemenskiego 
w Bratysławie, Jozef Weiser. 
• Dr Ferenc Dér, przedstawiciel 
Związku Dziennikarzy Węgierskich. 

1966 
• Aleksandru Crisan, Jon Sunescu 
i Lucia n Nicolan z Centralnego Wy
dawnictwa Partyjnego Editura Scin-
teia w Bukareszcie. 
• Michał Ignatow, wykładowca Wy
działu Dziennikarskiego Uniwersyte
tu im. Łomonosowa w Moskwie. 
O Prof. dr Jozef Stole i dr Jan Ora-
vec — pracownicy Słowackiej Aka
demii Nauk w Bratysławie. 
• Frantiśek Faltys — dyrektor Ar
chiwum Prasowego w Pradze. 
• Helene Riffault z Francuskiego 
Instytutu Opinii Publicznej w Pa
ryżu. 
• O. W. Riegel, dyrektor Dzienni
karskiej Fundacji im. Lee oraz Uni
wersytetu im. Lee w Waszyngtonie. 
• Karoly Benkö, red. naczelny gaze
ty wojewódzkiej Hirlap z Szekes-
fehérvar na Węgrzech. 
© Rudolf Leśnak, prac. naukowy 
Laboratorium Psychologicznego przy 
Czechosłowackim Radiu w Braty
sławie. 
• Jon Dorsjo, rektor norweskiej 
Szkoły Dziennikarskiej w Oslo. 
• Vladimir W. Kielnik, wykładowca 
na Wydziale Dziennikarskim Uniwer
sytetu im. Gorkiego w Swierdłowsku. 
• Jozef Vircik, pracownik Dzienni
karskiego Instytutu Badawczego w 
Bratysławie. 
• W X-lecie OBP na sesję naukową 
pt. „Społeczna użyteczność wiedzy o 
prasie" przybyli i wystąpil i podczas 
obrad: Jacques Bourquin z Lozan
ny — przewodniczący AIERI, prof. 
Aleksander F. Bierieżnoj — dziekan 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwer
sytetu im. Zdanowa w Leningradzie, 
prof. Vladimir Klimeś z Instytutu 
Oświaty i Dziennikarstwa w Pradze, 
prof. Georgij Borszukow — kierow
nik Katedry Dziennikarstwa Uniwer
sytetu „Kliment Ochrydzki" w Sofii, 
Jozef Darmo — dyrektor Instytutu 

Prasoznawczego w Bratysławie, prof. 
Franz Knipping — dziekan Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. K. 
Marksa w Lipsku, dr Ferenc Der — 
przedstawiciel Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Węgierskich, dr Konstantin 
Antip — przedstawiciel Związku 
Dziennikarzy Rumuńskich, dr Stevan 
Marjanović z Instytutu Dziennikar
stwa w Belgradzie, Rudolf Borecki — 
wykładowca Wydziału Dziennikar
skiego Uniwersytetu Moskiewskiego 
oraz Władimir W. Kielnik — w y k ł a 
dowca Wydziału Dziennikarskiego 
Uralskiego Uniwersytetu im. Gorkie
go w Swierdłowsku. 

1967 
• Chamid N. Tadżidajew, sekretarz 
Związku Dziennikarzy Uzbekistanu 
oraz Matwiej L. Frotow, kierow
nik leningradzkiego oddziału Radia 
Wszechzwiązkowego. 

• Dr Joan Matei, pracownik Insty
tutu Socjologii Rumuńskiej Akademii 
Nauk w Bukareszcie. 
• Petko Karadełkow, sekretarz ge
neralny Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Bułgarskich. 

• Dr Lydia Lange i dr Mariannę 
Wintgen, pracownice naukowe Insty
tutu Psychologii w Jenie. 
• Oleg Korotajew, red. gazety Sie-
wiernyj Raboczyj z Jarosławia, Igor 
W. Czurin, red. Leningradzkiej Praw
dy, Władimir Boncz-Brujewicz, za
stępca redaktora działu informacji 
Prawdy z Moskwy, Aleksander Myz-
nikow, red. Zwiezdy z Mińska, Jew
gienij Riabczykow, przewodniczący 
wszechzwiązkowej Sekcji Reporterów 
Związku Dziennikarzy ZSRR. 
• Jelena Danojlić, prac. naukowy In
stytutu Dziennikarstwa w Belgra
dzie. 
• Prof. Jozef Mistrik, współpracow
nik Dziennikarskiego Instytutu Ba
dawczego w Bratysławie. 
• Vlasta Doćkalowa i Erika Weisen-
pacherova z Dziennikarskiego Insty
tutu Badawczego w Bratysławie. 
• Jozef Darmo, dyrektor Dzienni
karskiego Instytutu Badawczego w 
Bratysławie. 
• Petko Rusew — naczelny redak
tor organu KC BPK Partijny Żivot, 
Michaił Minkow — zastępca red. na
czelnego Radia Bułgarskiego i Filip 



Panajotow — zastępca red. naczelne
go czasop. Narodna Mladost. 
• Dr Karoly Karszi, prac. naukowy 
Instytutu Oświaty Dorosłych w Bu
dapeszcie. 

• Dr Franz Knipping z Uniwersyte
tu im. K. Marksa w Lipsku. 
• Prof. Oleg Babyszkin z Wydz. 
Dziennikarskiego Uniwersytetu im. 
Tarasa Szewczenki w Kijowie. 
• Red. Stanisław Sztukaturow z AP 
„Nowosti" z Moskwy. 
• Dr R. A. Safarow z Instytutu Pań
stwa i Prawa w Moskwie. 
• Aleksander A. Jegorow, z-ca na
czelnego redaktora czasopisma Zur-
nalist z Moskwy. 
• Prof. dr Heinrich Brulhn z Wydz. 
Dziennikarskiego Uniwersytetu im. 
K. Marksa w Lipsku. 
• Prof. Louis Trenard z Uniwersy
tetu w Lille. 

• 26-osobowa grupa socjologów z 
ZSRR. 

1968 

• Grupa dziennikarzy węgierskich. 

• Alberto Mełucci, asystent Wydzia
łu Socjologicznego z Uniwersytetu w 
Mediolanie. 
• Doc. U we Boldt z Wydz. Dzienni
karskiego Uniwersytetu im. Karola 
Marksa w Lipsku. 
• Ioan Stanculescu, sekretarz Sto
warzyszenia Dziennikarzy Rumuń
skich. 
• Charles J. Bierbauer, korespon
dent amerykański z Belgradu. 
• Stanley Senk — prac. naukowo-
-badawczy Instytutu Badań Opinii 
Publicznej w Filadelfii. 
• Korespondenci radzieccy w PRL: 
dr Oleg Stroganow (Izwiestid) i Bo
rys Awierczenko (Prawda). 

• Anita Semjen z Wydz. Badania 
Opinii Publicznej Radia Węgierskiego. 
• Tram Hong Chuong, przedstawi
ciel Stow. Dziennikarzy Wietnam
skich. 
• Laszlo Ban, kierownik naukowo-
badawczej komórki wydawnictwa 
Hirlapkiado Vallalat w Budapeszcie. 

• Enwir G. Bagirow, kier. Katedry 
audycji radiowych i telewizyjnych 
Wydz. Dziennikarskiego Uniw. Mo
skiewskiego. 

1969 

• Salah ed-Din Hafez — sekretarz 
generalny Stow. Dziennikarzy ZRA 
z Kairu. 
• Członkowie Komisji Koordynacyj
nej do spraw międzynarodowej wy
miany dokumentacji i informacji pra
soznawcze j: Kareł Malec, Jarmila 
Dvofakova (Ustav pro Teorii a Dejiny 
Hromadnych Sdelovacich Prostredku, 
Praga), Jan Bartak (Fakulta Social-
nych Ved a Publicistiki University 
Karlovy, Praga), Vlasta Dockalova 
(Institut pre Vyskum Masovych Ko-
munikaćnych Prostredkov, Braty
sława), Rosemarie Reinwald (Zentral
stelle für Journalistische Information 
und Dokumentation, Sektion Journa
listik Karl Marx Universität, Lipsk), 
Jelena Danojlić (Jugoslovenski Insti
tut za Novinarstvo, Belgrad), Mikloś 
Cseres (Magyar Radio es Televizio, 
Budapeszt). 
• Dr Vilmosné Sós i dr György Ko-
kay, przedstawiciele Związku Dzien
nikarzy Węgierskich. 
• Jelena Danojlić z Jugosłowiań
skiego Instytutu Dziennikarskiego w 
Belgradzie. 
9 Doc. dr Werner Michaelis z Wydz. 
Dziennikarskiego Uniwersytetu im. 
K. Marksa w Lipsku. 
• Klaus Westendorf i Walter Leh
man, członkowie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Nie
mieckich. 
• W. S. Winogradskij z Katedry 
Teorii i Praktyki Radzieckiej Prasy 
Partyjnej i S. W. Swietana z Kate
dry Stylistyki oraz grupa studentów 
Wydziału Dziennikarskiego z Mo
skwy. 
• Prof, dr B. D. Dacjuk z Akademii 
Nauk Społecznych z Moskwy. 
• Jurij K. Komarów, sekretarz re
dakcji mies. Zurnalist z Moskwy. 
• Dr Mitko Iwanow, kier. Nauko
wo-Badawczego Ośrodka Związku 
Dziennikarzy Bułgarskich w Sofii. 
• Kilkuosobowa delegacja wydaw
ców prasowych z Tallina. 
• Dr Miloslav Sedlaćek, sekretarz 
red. NaSe feć w Pradze. 



1970 
• Daniło Żlender, przedstawiciel In
stytutu Dziennikarskiego z Belgradu. 
• Łalin Dymitrow, z-ca kierownika 
Wydz. Propagandy i Agitacji K C 
BPK, Paweł Pisarew, z-ca dyrekto
ra Telewizji Bułgarskiej, Paweł 
Gruew, instruktor Wydz. Propagandy 
i Agitacji K C BPK i Bogumił Jan
ków, członek kolegium redakcyjnego 
pisma Robotniczesko Dęło. 

• Michaił Zeluk i Arkadij Szpetny, 
studenci Wydz. Filozoficznego Uni
wersytetu w Swierdłowsku. 
• Nikołaj Piliński, red. naczelny 
Mowoznawstwa z Kijowa. 
• Oldfych Bureś, red. naczelny mies. 
Journalist Démocratique z Pragi. 
• Prof. Paavo Seppânen z Institute 
of Sociology University of Helsinki. 
• Prof. dr Wolfgang Wittenbecher i 
dr Klaus Tielicke z Wydz. Dzienni
karskiego Uniwersytetu im. K. Mark
sa w Lipsku. 
• Prof. T. I. Kowalów z Uniwersy
tetu im. Łomonosowa w Moskwie. 
• Wacław Kalinin, przedstawiciel AP 
„Nowosti" z Moskwy. 
• Dr Alexandr Stich z Instytutu 
Języka Czeskiego w Pradze. 
• 20-osobowa grupa młodych pra
cowników naukowych i studentów 
Wydz. Dziennikarskiego Uniwersyte
tu im. K. Marksa w Lipsku. 
• Dr Manfred Seidler, dyrektor 
Szkoły Dziennikarskiej z Lipska i 
Walter Lechmann, kierownik Wydz. 
Z G Związku Dziennikarzy Niemiec
kich. 
• Dr Wolfgang Bôltger, docent Wydz. 
Dziennikarskiego Uniwersytetu im. 
K. Marksa w Lipsku. 
• Dr Edmund Schulz z Wydz. Dzien
nikarskiego Uniwersytetu im. K. 
Marksa w Lipsku. 
• Prof. Władimir M. Sokołów z Aka
demii Nauk Społecznych K C KPZR z 
Moskwy. 
• Inż. Jurgen Lemke z Drezna i inż. 
Arnulf Schônberg z Berlina, przed
stawiciele nowo organizowanego 
ośrodka badawczego wydawnictwa 
Zentrag. 
• N. W. Apresjan, z-ca nacz. redak
tora pisma Mołodoj Kommunist z 
Moskwy. 

1971 
• Maria Cobianu z Socjologicznego 
Ośrodka Badawczego Rumuńskiej 
Akademii Nauk Społecznych i Poli
tycznych z Bukaresztu. 

• Natalia Rogoff Ramsöy, dyrektor
ka Socjologicznego Instytutu Badaw
czego z Norwegii. 
• Prof. Floyd G. Arpan, dziekan 
Wydz. Dziennikarskiego Uniwersytetu 
w stanie Indiana (USA). 
• Dr Gabriela Paśtinska, sekretarz 
redakcji kwartalnika Otazkij Zurna-
listiky w Bratysławie. 
• Horst Voigt, zastępca generalnego 
dyrektora ds. wydawniczych, Martin 
Kuźniak, prac. naukowy wydawnic
twa — przedstawiciele wydawnictwa 
Zentrag z Berlina oraz dyrektor Wy
dawnictwa Sächsische Zeitung z Dre
zna — Günther Weber. 
• Ulo Vooglaid, kierownik Pracowni 
Socjologicznej Uniwersytetu w Tartu. 
• Maria Krumowa Dielczewa z Buł
garskiego Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji. 
• Grupa studentów Sekcji Dzienni
karskiej Uniwersytetu im. K. Marksa 
z Lipska pod kierownictwem dra 
Karla-Heinza Röhra. 
• Prof. Kokichi Shoji z Wydziału 
Socjologii Uniwersytetu Hosei w To
kio. 
• Grupa studentów Wydziału Dzien
nikarskiego Uniwersytetu im. Łomo
nosowa w Moskwie pod kierownic
twem E. A. Priwałowej . 
• Iva Nebeska z Zakładu Języka 
Czeskiego z Pragi. 
• Christo Bonew z Instytutu Nau
kowo-Badawczego przy Związku 
Dziennikarzy Bułgarskich. 
• Daniel Margot z Gazette de Lau
sanne, Brand Baumartner z agencji 
depeszowej, Hans Linder z National 
Zeitung i Christoph Kuhn z Tagesan
zeiger (Szwajcaria). 
• Dr Miklos Szanto, współpracow
nik Węgierskiego Towarzystwa Pra-
soznawczego. 
• Kamal Butty, z-ca red. naczelne
go Baghdad Obeserver z Iraku. 
• Jifi Kubka, sekretarz generalny 
Międzynarodowej Organizacji Dzien
nikarzy z Pragi. 



• Dr Kâroly Varga, prac. naukowy 
Instytutu Socjologii Węgierskiej Aka
demii Nauk. 
• Dr Gottfried Braun z Sekcji 
Dziennikarskiej Uniwersytetu im. K. 
Marksa w Lipsku. 

1972 
• Karl-Heinz Rühle z berlińskiego 
wydawnictwa „Junge Welt". 
• Tapio Koskinen, pracownik nauko
wy Uniwersytetu w Helsinkach. 
• Wiceprezesi AIERI — J. Zasurski 
(ZSRR) i F. Fatorello (Włochy), se
kretarz generalny AIERI — V. K l i -
meś (CSRS) oraz przewodniczący sek
cji technologicznej AIERI — E. Du-
siska (NRD). 
• Karl-Heinz Scharpegge z Ośrodka 
Badań nad Młodzieżą w Lipsku. 
• Atilla Nagy z Biblioteki Narodo
wej w Budapeszcie. 
• François-Xavier Hutin, dyrektor 
oddziału badań Wydawnictwa Ouest-
-France w Rennes. 
• Członkowie delegacji kierownictwa 
Zentragu w Berlinie: Hermann Ze-
mann, Martin Kuźniak, Hans-Jürgen 
Wiegandt, Manfred Hartmann. 
• Pracownicy naukowi z Akademii 
Nauk Społecznych w Moskwie: kand. 
nauk Gienadij T. Żurawlew, kier. od
działu badań nad efektywnością pro
pagandy, Igor E. Kokariew, prac 
naukowy z tego oddziału i kand. nauk 
Dmitrij B. Pietrow, prac. naukowy 
katedry teorii i metodologii pracy 
ideologicznej. 
• Dr Josef Bartak z Wydz. Nauk 
Społecznych i Publicystyki Uniwer
sytetu Karola w Pradze. 
• Margarita Mollowa, kier. pracow
ni dokumentacji Ośrodka Naukowo-
-Badawczego przy Związku Dzienni
karzy Bułgarskich w Sofii. 
• Grupa studentów Wydziału Dzien
nikarskiego Uniwersytetu im. Łomo
nosowa w Moskwie. 
• Josef Kurz z Sekcji Dziennikar
stwa Uniwersytetu im. K. Marksa 
w Lipsku. 
• Nadka Garkowa z Instytutu 
Współczesnych Teorii Społecznych w 
Sofii. 
• Prof. Alexandru Grad z redakcji 
pisma Tribuna Sibiului w Sibiu (Ru
munia). 

• Seppo Laakso, redaktor pisma 
Kansan Untiset w Helsinkach, kie
rownik grupy badań prasoznawczych 
przy Związku Dziennikarzy Fińskich. 
• Klara Denesova z pracowni doku
mentacji Instytutu Badań nad Środ
kami Masowego Komunikowania w 
Bratysławie. 
e Prof. dr Mihailo V. Popovié z Wy
działu Socjologii Uniwersytetu w Bel
gradzie. 
• Prof. Victor Frunza oraz asystenci 
Dumitru Popa i Titus Andrea z Wy
działu Dziennikarstwa Akademii 
„Stefan Gheorghiu" w Bukareszcie. 
• Dr Vida Cok z Instytutu Prawa 
Porównawczego w Belgradzie. 

1973 
© Sergio Tazzer, redaktor mediolań
skiego miesięcznika Towarzystwa 
Enotechnicznego L'Enotecnico. 
• Manfred Seidler, dyrektor Fach
schule für Journalistik w Lipsku. 
© Roderich H. Boes z zachodniober-
lińskiej telewizji. 
• Radu Vasiliu z Wydziału Dzien
nikarskiego Uniwersytetu w Buka
reszcie, Maximilian Braunstain, re
daktor pisma Scinteia, łon Tirlea, 
wykładowca jęz. rumuńskiego w 
Wyższej Szkole Nauk Społecznych w 
Bukareszcie. 
• Prof. Frans Kempers z Instytutu 
Prasoznawczego Uniwersytetu w Am
sterdamie. 
• Siergiej Golakow, kierownik dzia
łu zagranicznego miesięcznika Żurna-
list z Moskwy. 
• Dorotea Hollstein, dziennikarka z 
Pforzheim (RFN). 
• Jean-Marc Poliquin, przewodni
czący Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Kanadyjskich. 
• Walentina G. Fajkowa, zastępca 
kierownika Zakładu Badań nad Pro
pagandą przy K C KPZR w Moskwie. 
• Grupa studentów z Wydz. Dzien
nikarskiego Uniwersytetu im. K. 
Marksa w Lipsku. 
• Grupa studentów z Wydz. Dzien
nikarstwa Uniwersytetu im. Łomono
sowa w Moskwie. 
• Ferenc Bekeś", kierownik badań 
nad odbiorem prasy wśród młodzie-
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ży przy Wydawnictwie Prasy Mło
dzieżowej w Budapeszcie. 
• Dr Lothar Bisky z Ośrodka Ba
dań nad Młodzieżą w Lipsku oraz 
Karl Rühle z wydawnictwa „Junge 
Welt". 
• T. S. Ramachandar Rao, red. na
czelny dziennika Prajawani z Ban
galore (Indie). 
• Lubica zum Felde, prac. naukowy 
z Instytutu Prasoznawczego przy 
Uniwersytecie w Monachium. 
• Marta Nagy z Instytutu Badań nad 
Komunikowaniem Masowym Węgier
skiego Radia i Telewizji w Buda
peszcie. 
• E. Swietłanowa, z-ca red. naczel
nego AP „Nowosti", A. Iwaczenko 
z mies. Zurnalist, W. Kuzniecow z 
redakcji Krasnyj Siewier. 
• Prof. Kaarle Nordenstreng, wice-
przew. AIERI, dyrektor Instytutu 
Badań nad Masowym Komunikowa
niem Uniwersytetu w Tampere. 

1974 
• Mikolas Jackiaviczius, konsul Kon
sulatu Generalnego w Krakowie. 
• Eva Paajanen z Telewizji Fińskiej 
w Helsinkach. 
• Dr Georgi G. Dimitrow, prac. 
naukowy Instytutu Współczesnych 
Teorii Społecznych Bułgarskiej Aka
demii Nauk. 
• John Willings, dyrektor Działu 
Rozwoju Środków Komunikowania 
Masowego UNESCO. 
• Meglena Neikowa z Instytutu 
Naukowo-Badawczego Bułgarskiego 
Radia i Telewizji w Sofii, Valeria 
Berezinowa z Ośrodka Badawczego 
przy Związku Dziennikarzy Bułgar
skich, Vaclav Slavik, przedstawiciel 
Sekretariatu Generalnego MOD w 
Pradze. 
• Władimir Nakariakow, kierownik 
Oddziału AP „Nowosti" w Krako
wie. 
• Ilkka Kaliomäki z Północnego 
Ośrodka Dokumentacji Badań nad 
Środkami Komunikowania Masowego 
(Nordicom) w Tampere (Finlandia). 
• Nestor Ignat, przewodniczący 
Związku Dziennikarzy Rumuńskich i 
sekretarz tego Związku, loan Stan-
culescu. 

• Lilia Manolowa z Instytutu Języka 
Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii 
Nauk. 

• Doc. Jonas Bulota z Oddziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Wileń
skiego. 

• Władimir Dunajew, z-ca red. na
czelnego Wydawnictwa AP „Nowosti". 
• Dr Klaus Thielicke z Sekcji Dzien
nikarskiej Uniwersytetu im. K. Mark
sa w Lipsku. 
• Grupa studentów z Wydz. Dzien
nikarskiego Uniwersytetu Moskiew
skiego. 
• Chanchal Sarkar, dyrektor Insty
tutu Prasy w Indii. 
• Jan Prucha z Instytutu Pedago
giki Czechosłowackiej Akademii 
Nauk w Pradze. 
• Władimir I. Gerasimow z Insty
tutu Informacji Naukowej Akademii 
Nauk w Moskwie. 
• Victor S. Grey, konsul amerykań
ski w Krakowie. 
• Lubica zum Felde, prac. naukowy 
z Instytutu Prasoznawczego przy 
Uniwersytecie w Monachium. 
• Jaroslav Penkava z Instytutu Ba
dań Kultury w Pradze. 
• Świetlana Swietana z Wydz. 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Mo
skiewskiego. 
• Ivanka Dimitrova i Kevork Za-
karian z Naukowo-Badawczego In
stytutu Radia i Telewizji w Sofii. 
• Prof. Michaił Żywiejnow, konsul
tant AP „Nowosti" z Moskwy. 
• Dr Jan Bartak z Wydz. Dzienni
karstwa Uniwersytetu Karola w Pra
dze. 

1975 
• Dr Jifi Kraus z Zakładu Języka 
Czeskiego Czechosłowackiej Akademii 
Nauk. 
• Prof. Ałła P. Kowal, kierownik 
Katedry Stylistyki Wydziału Dzien
nikarstwa Uniwersytetu im. Tarasa 
Szewczenki w Kijowie. 
• Milutin Vugdelié, redaktor pisma 
Pobieda z Titogradu i Ljubomir Jak-
sić. korespondent agencji „Tanjug". 
• Michaił I. Tiurin, redaktor działu 
propagandy Izwiestii 



• Prof, dr Wolfgang Rodeł z Uni
wersytetu im. K. Marksa w Lipsku. 
• Prof, dr Janpeter Hans Kob, dy
rektor Hans Bredow-Institut fur 
Rundfunk und Fernsehen w Ham
burgu wraz z grupą naukowców i 
studentów. 
• Dr Sida Marjanovic, przewodni
cząca Jugosłowiańskiego Komitetu 
ds. UNESCO. 
• Prof. Herbert Schiller z Uniwer
sytetu San Diego w Kalifornii. 
• Carlos Enrico Da Costa, wys łan
nik Rady Prasy Portugalii. 

• Milagros del Corral Beltran, dy
rektor Biblioteki Wydziału Informa
cji Uniwersytetu Complutense w Ma
drycie. 
• Doc. dr Vaclav Piętka, kier. Od
działu Dokumentacji Naukowej Zakł. 
Teorii i Praktyki Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Karola w Pradze oraz 
dr Otto Brabec z Wydz. Dziennikar
stwa tego Uniwersytetu. 
• Dr Hans-Peter Meier-Dallach z 
Uniwersytetu w Zurychu. 
• Dr Eva Kozlanska z Oddziału Ba
dawczego Czechosłowackiej Telewizji 
w Pradze. 

e R. Owsiepjan, prac. naukowy Wy
działu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Moskiewskiego oraz grupa radziec
kich i niemieckich studentów dzien
nikarstwa. 
• Jenny Leftwich-Curry, prac. nau
kowy, socjolog ze Stanów Zjedno
czonych. 
• Dr Natalia P. Jewsiejewa z Wydz. 
Dziennikarskiego Uniwersytetu Mo
skiewskiego. 
• Meglena Nejkowa, kierownik sek
cji wydawnictw i dokumentacji nau
kowej Instytutu Naukowo-Badaw
czego Radia i Telewizji w Sofii. 
• Hann Emdre i Lazar Guy, pra
cownicy Ośrodka Badań nad Komu
nikowaniem Masowym Węgierskiego 
Radia i Telewizji w Budapeszcie. 
• Rajani Xerxes Desai z tygodnika 
Skylark w Bombaju i M. Kurian z 
dziennika Malayala Manorama w 
Kottayam. 
• Metody Liłow z Instytutu Języka 
Bułgarskiego Bułgarskiej Akademii 
Nauk w Sofii. 

• Anita Weiss z Instytutu Badań nad 
Młodzieżą w Lipsku. 

1976 
• Georgi Czardaklijski z Ośrodka 
Naukowego Komitetu Prasy w Sofii. 
• Prof. Kirsti Jaantila z grupą stu
dentów dziennikarstwa z Uniwersy
tetu w Tampere. 
• Peter T. Becskehazy, konsul USA 
w Krakowie. 
• Bernard i Gisela Wacker z Radia 
RFN w Getyndze. 

• Ebbe Grunwald z Media Forsk w 
Aarhus. 

• Uczestnicy międzynarodowej kon
ferencji nt. Marksistowsko-leninow
ska teoria i metodologia badań pra-
soznawczych oraz uczestnicy spotka
nia Międzynarodowej Komisji Koor
dynacyjnej ds. dokumentacji praso
znawcze j: Iwan Korczma — konsul 
generalny ZSRR w Krakowie, Mi 
łosz Holy — przedstawiciel MOD z 
Pragi, prof. Aleksander F. Bierież-
noj — dziekan Wydziału Dziennikar
stwa Uniwersytetu w Leningradzie, 
prof. Vladimir Hudec — dziekan 
Wydz. Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Karola w Pradze, prof. Emil Dusi-
ska — dyrektor Sekcji Dziennikar
stwa Uniwersytetu im. K. Marksa w 
Lipsku, Mitka Iwanow — dyr. Dzien
nikarskiego Instytutu Naukowo-Ba
dawczego w Sofii, prof. Władimir W. 
Kielnik z Wydz. Dziennikarstwa Uni
wersytetu Uralskiego w Swierdłow-
sku, dr Boris M. Firsow z Instytutu 
Problemów Społeczno-Ekonomicznych 
AN ZSRR w Leningradzie, dr Lothar 
Bisky z Centralnego Instytutu Ba
dań nad Młodzieżą w Lipsku, dr 
Włyczko Kunczew z Wydz. Dzienni
karstwa Sofijskiego Uniwersytetu, 
dr Stefania Kassian z Ośrodka Stu
diów i Sondaży Rumuńskiego Radia 
i Telewizji w Bukareszcie, doc. Chri
sto Bonew z Instytutu Kultury w So
fii, dr Robert Tardosz z Instytutu 
Badań nad Komunikowaniem Wę
gierskiego Radia i Telewizji w Bu
dapeszcie. 

• Liliana Geszakowa ze Stowarzy
szenia Dziennikarzy Bułgarskich w 
Sofii i Minczo Tunew z gazety We-
czerni Nowiny w Sofii. 

• Dr Gyorgy Kokay z Węgierskiej 
Akademii Nauk w Budapeszcie. 



• Zsuzsa Dômôk i Gabi Csirmadia 
z Ośrodka Naukowo-Badawczego Wę
gierskiego Radia i Telewizji w Bu
dapeszcie. 

• Prof. E. Prochorow z Wydz. 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Mo
skiewskiego. 

• Leonid M. Tielegin, z-ca redakto
ra naczelnego AP „Nowosti" w Mo
skwie. 

1977 
• Na posiedzeniu Komitetu Progra
mowego AIERI: prof. James Hallo-
ran i Peggy Grey z Centre for Mass 
Communication Research, University 
of Leicester oraz prof. Emil Dusiska 
i Grażyna Peter z Sekcji Dziennikar
stwa Uniwersytetu K. Marksa w 
Lipsku. 

• Mircea Ioanid, dyrektor Biura In
formacji i Dokumentacji Nauk Spo
łecznych i Politycznych w Bukare
szcie. 

• Walter Mahle z Arbeitsgemein-
schaft fur Kommunikationsforschung 
w Monachium. 

• Jurij S. Fantałow, red. nacz. AP 
„Nowosti" w Moskwie. 

• Dr Erhard Solomon, Slovenksy 
Urad pre Tlać a Informacie oraz dr 
Josef Virôik, Novinarsky Studijny 
Ustav (Bratysława). 

• Doc. Pentto Salmelin z Uniwersy
tetu w Tampere. 

• Prof. Alex Edelstein, School of 
Communications University of Wa
shington. 

• Dr José Lopez Jepes, Felix Segre-
do i Luis Ramirez z Wydz. Dzienni
karstwa Uniwersytetu w Madrycie. 

• Alena Polivkova z Instytutu Ję
zyka Czeskiego Akademii Nauk w 
Pradze. 

• Prof. Benlah, F. Róhlich z Syra
cuse University (stan Nowy Jork). 
• Aleksander S. Szczerbakow, sekre
tarz odpowiedzialny mies. Żurnalist 
z Moskwy. 

• P. Beckehazy, b. konsul USA i Ri
chard A. Virden, attache prasowy 
ambasady USA w Warszawie. 
• Grupa studentów wydziałów dzien
nikarstwa z Uniwersytetu Moskiew

skiego, Uniwersytetu Karola w Pra
dze i Uniwersytetu Karola Marksa w 
Lipsku. 
• Dr Harri Kirsoh, drugi sekretarz 
Ambasady Niemieckiej Republiki De
mokratycznej. 

• Galina Krasnojenko, Institut So-
cyalno-Ekonomiczeskich Problem AN 
SSSR, Moskwa. 

••: Dr Inna Pimienowa z Akademii 
Nauk ZSRR w Moskwie. 

1978 

• Vladimir Holina z Badawczego 
Ośrodka Dziennikarskiego w Braty
sławie. 

• Werner Kroeber-Riel z Uniwersy
tetu w Saarbrucken, RFN. 
• V. Predrag, V. Grabarić, G. Ma-
trak — dziennikarze jugosłowiańscy. 
• Grupa studentów dziennikarstwa z 
Uniwersytetu Kijowskiego. 
• B. Ward z Uniwersytetu Tennes
see, USA. 
• Martin Welke z Deutsche Presse-
forschung w Bremie. 
• Alex Edelstein z Uniwersytetu 
stanu Washington, Seattle. 
• Jo Bardoel z Ośrodka Badawcze
go Telewizji w Amsterdamie. 
• E. M. Kent z Uniwersytetu stanu 
Floryda, Gainesville. 
• Jelena Szyrokowa z Uniwersytetu 
Moskiewskiego. 
• Helmut Schônfeld z Uniwersytetu 
Humboldta w Berlinie. 
• Ludmiła A. Igoszyna z Sojuzpie-
czat w Moskwie. 
• Grupa studentów z Fondation Na
tionale des Entreprises Publiques w 
Paryżu. 
• Władimir Iwanow z AP „Nowosti" 
w Moskwie. 
• Viktoras L. Zeimantas z Uniwer
sytetu Wileńskiego. 
• Camélia Zlate z Uniwersytetu w 
Bukareszcie. 
• Nadjamadi Razieh z UNESCO w 
Paryżu. 
• Grigorij Wacznadze i Jurij Orłów 
z Uniwersytetu Moskiewskiego. 



• Iwan Wiktorów z ZG Związku 
Dziennikarzy Bułgarskich w Sofii. 

• W. Panina z Uniwersytetu Mo
skiewskiego. 

1979 

• Eliezer Alfandari z Instytutu Kul
tury w Sofii. 
• Jutta Grützner z Ambasady RFN 
w Warszawie. 
• Rudolf Karnet z Carleton Univer
sity w Ottawie. 
• Grupa studentów z Wydz. Dzien
nikarstwa Uniwersytetu Karola 
Marksa w Lipsku. 
• Maja Elizarowa i Nina Cwietaje-
wa, Institut Socyalno-Ekonomicze-
skich Problem A N SSSR w Lenin
gradzie. 

• Prof. Roberto Col-Vinent, Univer-
sidad Autonoma de Barcelona. 

• Prof. Emil Dusiska, sekretarz ge
neralny AIERI z Berlina. 

• Rosemarie Schnerrer, Zentralinsti
tut für Sprachwissenschaft der AdW 
der DDR, Berlin. 

• Delegacja wydawców prasy wło 
skiej z prof. Carmelo Garofallo (Uni
wersytet w Palermo). 

• Dr Vladimir Holina, Novinarsky 
Studijny Ustav w Bratysławie. 

• Władimir W. Derewicki z mies. 
Zurnalist w Moskwie. 

• Dmitrij L. Gładilin z Minister
stwa Kultury w Moskwie. 

1980 
• Kate Mc Govern, I sekretarz Am
basady Australii z siedzibą w Wied
niu i Godfrey Wiseman, sekretarz 
ds. informacji tej ambasady. 

• Jan Nyberg z Radia Szwedzkiego 
w Sztokholmie. 

• Dr Wolfgang Jüngst z Uniwersy
tetu w Giessen, RFN. 

• Prof. Vilius Użtupas z Katedry 
Dziennikarstwa Uniwersytetu w Wil
nie. 

• Jaków A. Łomko, wiceprzewodni
czący Związku Dziennikarzy ZSRR. 
• Dr Zdenek Simecek z Uniwersy
tetu w Brnie. 
• Janpeter Kob, Hans-Bredow In-
stitut w Hamburgu. 
• Prof. Maurice Simon, University 
of North-Carolina, USA. 
• Igor Fiedjakin z Instytutu Infor
macji Naukowej w zakresie nauk 
społecznych w Moskwie. 
• Vaclav Slavik z Działu Informa
cji i Dokumentacji MOD w Pradze. 
• Prof. Porfirio Barroso Asenjo, 
Universidad Complutense w Madry
cie. 
• Prof. Jim Morrison, University of 
Florida w Gaineswille, USA. 
• Prof. Rocco Caporale, St. John's 
University, Jamajka. 
• Dr Wolfgang Kleinwachter z In
stytutu Spraw Międzynarodowych 
Uniwersytetu Karola Marksa w 
Lipsku. 

1983 
• uczestnicy konferencji COMNET: 
Salah Abdel-Mota'al (Badawczo-Do-
kumentacyjny Ośrodek Nauk Spo
łecznych Regionu Arabskiego w Kai
rze), Igor Fiediakin (INION w Mo
skwie), Antonio Garcia Gutierrez 
(IBERCOM w Madrycie), Claus Han
sen (NORDICOM w Aarhus, Dania), 
Josiane Jouet (Regionalny Instytut 
Rozwoju i Badań Komunikowania w 
Nairobi), Amer Kindilchie (Ośrodek 
Informacji Państw Zatoki w Bagda
dzie), Gerard Laurence (BIBLIOCOM 
w Quebecu), Christine Leteinturier 
(Francuski Instytut Prasy i Infor
macji w Paryżu), Vijay Menon 
(AMIC w Singapurze), Mamadou 
Niang (CESTI w Dakarze), Luis 
Proańo (CIESPAL w Quito) oraz An
tonio Pasquali i Veronica Lacassie 
reprezentujący UNESCO. 



Reportaż z II Okrągłego Stołu na temat 
Nowego Międzynarodowego 

Ładu Informacji i Komunikowania 
(Kopenhaga, 2—7 kwietnia 1986) 

1. Jak się tam dostać? 

W poniedziałek nie ma lotów do 
Kopenhagi. Gdy przybywam we 
wtorek, pierwsza sesja się właśnie 
zakończyła, uczestnicy jedzą lunch. 
Ku memu zdumieniu dowiaduję się, 
że jestem wiceprzewodniczącym kon
ferencji, jednym z czterech... Jed
nak niepotrzebnie się dziwię, ten wy
bór był oczywisty. Zasada sprawie
dliwej geograficznej reprezentacji, a 
rzeczywiście nie o geografię tu cho
dzi, lecz politykę, wymaga kogoś z 
politycznego Wschodu. Przyjęto wi
dać, że nie będzie się wyróżniać w 
ten sposób przedstawicieli wielkich 
mocarstw', ani też osób pełniących 
równocześnie funkcje w organiza
cjach międzynarodowych. W ten spo
sób uczestnicy z ZSRR i NRD od
padli, zostałem tylko ja. Oprócz 
mnie Jordańczyk, Argentyńczyk i 
minister informacji Zimbabwe. Uho
norowano nas, lecz nie będziemy 
mieli wiele do roboty. 

Obradujemy w miejscu jakże 
charakterystycznym dla skandynaw
skich miast — na uboczu, a jednak 
w centrum, blisko przyrody, a w mie
ście, w prostocie, lecz bardzo wy
godnie. Eigtveds Pakhus jest daw
nym magazynem portowym. Obszer
ne białe klatki schodowe kryją wi
doczne zręby drewnianej solidnej 
konstrukcji, oszklony szyb windy jest 
akcentem centralnym; nie wiedzieć 
czemu przypomina to młyn. Przy
legające sale zaadaptowane do po
trzeb, którym służą: raz jako miej
sce obrad, kiedy indziej jako kan
tyna. Za drzwiami korytarze, gdzie 
ukryto pokoiki biurowe. 

Ne zewnątrz duży plac nadbrze
ża, gdzie wyładowywano kiedyś to
wary, dziś otoczony podkową budyn
ków duńskiego MSZ. Na prawo ka
nał portowy, tam blisko nas zakotwi
czono statek, którego kominy prze
rastają sąsiednie 6-piętrowe budynki. 
On też zmienił funkcję — jest ho
telem. Nad kanałem przebiega most 
wspierający ruchliwą arterię, za nim 
budynek Parlamentu, a nieco dalej 
Biblioteki Królewskiej. W gmachu 
Parlamentu przed 40 laty utworzono 

Międzynarodową Organizację Dzien
nikarzy, dziś związek stowarzyszeń, 
głównie z krajów socjalistycznych. 
Po tej samej co Pakhus stronie szo
sy, lecz po przeciwnej kanału, czyn
na jest nadal restauracja rybna, 
gdzie wtedy uczczono to historyczne 
wydarzenie. 

Bezskutecznie starałem się znaleźć 
odpowiedź, dlaczego właśnie ja zna
lazłem się na tej konferencji. Nikt 
w Polsce nie przyznał się do tego, 
że mnie typował czy polecał, co naj
wyżej nie przeszkadzano. Tu także 
nie znajduję wyjaśnienia. Podobnie 
jak większość uczestników. Teraz, 
gdy zabierają głos, kierują podzię
kowania za to wyróżnienie do pre
zydium, a właściwie do grona urzęd
ników ONZ i UNESCO, które to or
ganizacje zwołały Drugi Okrągły 
Stół w sprawie Nowego Międzyna
rodowego Ładu Informacji i Komuni
kowania. Tajemnica tkwi w trady
cji, której wierne jest UNESCO — 
gromadzić specjalistów z danej dzie
dziny, wybranych na tak zwanej za
sadzie osobistych zasług, lecz nie z 
racji ich organizacyjnych osiągnięć. 
Praktycznie — ktoś wpisuje cię na 
listę międzynarodowych ekspertów 
organizacji, lecz czy awanse na tej 
liście, które prowadzą w końcu do 
stołu obrad, są dziełem komputera, 
czy zasługą kogoś życzliwego — nie 
dojdziesz. 

Jest nas 27, wybranych z całego 
świata. Nosimy czerwone plakietki 
identyfikacyjne i przysługuje nam ty
tuł uczestnika. Spośród nas wybiera 
się prezydium, nam też w pierwszej 
kolejności udziela się głosu. O nas 
w końcu troszczą się zapraszające 
organizacje. Głównie polega to na 
przyznawaniu wysokiego per diem i 
różnego rodzaju ulg. Prócz nas w 
konferencji biorą udział obserwato
rzy. Noszą jasnożółte plakietki i są 
tu na własny, to jest wysyłającej or
ganizacji, koszt. Jedni mają się bar
dzo dobrze, inni, jak reprezentujący 
OIRT oraz Telewizję Polską, Jerzy 
Wajszczuk, muszą zmieścić się w kra
jowych dietach. Im UNESCO nie by
ło w stanie zapewnić nawet ulgo
wych opłat hotelowych. J. W. mie-



szka osobno, a na śniadanie, a wła
ściwie poranną kawe, przychodzi do 
mego hotelu. Nasze per diem jest na 
pozór wysokie (circa 70 dolarów), za 
co praktycznie można stołować się 
w restauracjach, korzystać czasem z 
taksówki, a nawet robić drobne pre
zenty, jeżeli w porę zamówiło się naj
tańszy z oferowanych przez organi
zatorów hoteli. Dlatego też niemal 
wszyscy uczestnicy rzeczywiście mie
szkają w najtańszym hotelu, gdzie 
oszczędza się elektryczność, co wy
gląda w ten sposób, że raptem w 
nocy wyłączają w pokoju wszystkie 
lampy, a gdy dzwonisz do recepcji, 
tłumaczą, że musiała być awaria... 
i światło natychmiast się zapala. 

Na początku kwietnia w Kopen
hadze jest przeraźliwie zimno. Lo
dowaty wiatr przewiewa każdy 
płaszcz, Dunki chodzą w puchatych 
futrach, przez co wyglądają jak małe 
morsy. W nocy trudno jest zasnąć, 
zimne powietrze wdziera się do po
koju, drapie w gardle. 

Mimo że wśród uczestników nie 
brak postaci wybitnych, jednak ob
serwatorzy, reprezentanci organizacji 
czy państw są ważniejsi. Oni decy
dują, mogą coś zaoferować, udzielić 
pomocy, od nich zależy dyspozycja 
funduszami. W końcu trzecia grupa, 
najważniejsza, urzędnicy organizacji 
międzynarodowych, które konferen
cję zwołały. Program zależy od nich, 
oni przygotowali obszerną adnotowa-
ną agendę, nad której punktami to
czyć się będzie debata, bez względu 
na to, czy pozostali właśnie o tym 
chcieliby mówić. Pod dyktat tej 
agendy sformułowany zostanie ra
port końcowy. Dla nich, w końcu, 
pracują uczestnicy, którzy mają 
„głośno myśleć" na zadane tematy, 
a także po części obserwatorzy, do 
ich programu włączać się będzie pro
pozycje i oferty składane przez or
ganizacje i państwa. Od nich wresz
cie nadejdą kiedyś zaproszenia na 
kolejną konferencję, która odbędzie 
się przypuszczalnie w Jugosławii. 

2. O co tu chodzi? 

Nowy międzynarodowy ład infor
macji i komunikowania oraz lansu
jąca jego idee UNESCO znalazły się 
w ogniu krytyki. Z końcem 1984 wy
cofały się z UNESCO Stany Zjed
noczone, z końcem 1985 Wielka Bry
tania. Oznacza to ubytek w budże

cie organizacji wysokości jego 30fl/n. 
Republika Federalna Niemiec i Ja
ponia gotowe są postąpić podobnie. 
UNESCO atakowana jest właśnie za 
nowy ład (nie jest to jedyna preten
sja), nowy ład stał się kością mię
dzynarodowej niezgody. Dotychczas 
krajom socjalistycznym oraz większo
ści państw Trzeciego Ś w i a t a powio
dło się w latach '70 przeprowadzić 
uchwalenie szeregu rezolucji m i ę 
dzynarodowych, które dążą do usta
lenia prawnej odpowiedzialności 
państw za treści komunikowania wy
chodzące z ich terytoriów. Państwa 
zachodnie widzą w tym próbę z a m a 
chu na wolność wypowiedzi i podda
nie mediów państwowej kontroli. 
Chociaż rezolucje międzynarodowe, 
jak i całe prawo międzynarodowe, są 
przestrzegane o tyle o ile państwa 
gotowe są je respektować i wiele jest 
sposobów niepoddawania się prawu 
międzynarodowemu, to jednak trzeba 
pamiętać, że takie postępowanie po
ciąga za sobą niemiłe konsekwencje. 
Największe szkody ponosi się w oczach 
światowej opinii publicznej, na któ
rą wpływają organizacje międzyna
rodowe. One to, pełniąc swe funkcje 
kontrolne, przypominają, kto stosuje 
się do prawa międzynarodowego, pu
blikują raporty krajów, które mają 
się czym pochwalić, a krytycznie 
wspominają o tych, które się do norm 
nie stosują. Dla tego, który nie chce 
się podporządkować rezolucjom, do
tyczącym nowego ładu, lepiej, by je
go sprawa zeszła z międzynarodowej 
sceny, by zmarła śmiercią naturalną. 
Trzeci Ś w i a t ma swoje ważne inte
resy. Dla jego rzeczników to, co robi 
dyrektor generalny UNESCO, prota-
gonista interesów Południa, Senegal-
czyk Amadou-Mahtar M'Bow, jest 
dobre, zaś ataki na niego traktują 
jako przejaw neokolonializmu. Wy
raził to przebywający niedawno w 
Polsce dyrektor egipskiego instytutu 
spraw międzynarodowych. Według 
jego deklaracji dyrektor generalny 
personifikuje aspiracje T r z e c i e g o 
Ś w i a t a . Z drugiej jednak strony 
Trzeci Świat potrzebuje pomocy, ści
ślej pieniędzy, te z a ś odpływają, w 
miarę jak bogate kraje wycofują się 
z UNESCO. Popieranie dyrektora ge
neralnego i jego starań o nowy ład 
grozi ograniczeniem tak potrzebnego 
napływu środków. Zatem kraje 
Trzeciego Ś w i a t a nie wycofują s i ę z 
debaty, lecz coraz c z ę ś c i e j nie z a 
bierają głosu. 



3. Nadzieje na kompromis 

Kompromis jest potrzebny. Jego 
zręby zaczynają się zaledwie ryso
wać. Kraje zachodnie chcą, by nowy 
ład nie zagrażał zasadzie wolności 
mediów, kraje socjalistyczne — by 
osiągnięte i utrwalone przez rezolu
cje międzynarodowe ustalenia były 
przestrzegane, a nawet rozwijane, 
państwa Trzeciego Świata pragną 
pomocy w rozwoju komunikowania, 
uwolnienia choćby po części spod 
ekonomicznego i politycznego naci
sku, gdy przystępują do tworzenia 
własnych systemów komunikowania. 

W Kopenhadze pojawiły się na
dzieje na kompromis. Zebrani ucze
stnicy i obserwatorzy byli zgodni, że 
ostra polityczna debata nie może 
przysłonić obrazu świata, gdzie wiel
kie różnice gospodarcze i społeczne 
pogłębiają dysproporcje w rozwoju 
komunikowania. Narastające dziś 
przekonanie, że od użycia informacji 
zależy przyszły postęp, podbudowało 
dążenia krajów zapóźnionych do roz
wijania swych niezależnych systemów 
komunikowania i oświaty. Tych ko
nieczności nikt nie kwestionował. 
Pojednawczo też brzmiał głos otwie
rającego obrady przedstawiciela go
spodarzy. Warto to podkreślić dla 
porównania z podobnym adresem 
przedstawiciela Kanclerza Austrii pa
na Herberta Neumayera, wygłoszo
nym na otwarcie pierwszego okrągłe
go stołu, który odbywał się w Igls 
w Austrii w 1983 roku. Tam powie
dział on między innymi: „jakkolwiek 
główny problem wynika z nierówno
ści między Północą i Południem, pró
ba zmiany tego nierównego przepły
wu informacji dokonana przez każdą 
interwencję rządu w krajach rozwi
jających się będzie nie do przyjęcia 
przez Austrię, ponieważ kolidowało
by to z zasadą wolności prasy". Wy
stępujący w podobnej roli w Kopen
hadze Knud Vilby, przewodniczący 
Duńskiego Komitetu Narodowego ds. 
UNESCO, stwierdził: „podkreślam 
potrzebę zachowania wolności prasy 
i jej pluralizmu". Łącząc te wymogi 
z pomocą świadczoną na rozwój me
diów zauważył: „zmiana nierówno
wagi w krajach i pomiędzy krajami 
nie może nastąpić poprzez ogranicze
nia i kontrolę... Wiemy, jak trudno 
jest stworzyć lub zachować plurali
styczny stan mediów w krajach, któ
re mają olbrzymie problemy roz
wojowe i odczuwają brak środków, 

lecz tutaj stwierdzono nie wprost, 
że dobrze zaplanowana i konkretna 
pomoc może sama wzmocnić ich 
prawdziwą niezależność". Różnice 
między tymi wystąpieniami istotne, 
choć subtelne. 

Rozwijająca się debata wskazuje, 
że poszukuje się kompromisu. Nikt 
z obecnych nie kwestionuje potrze
by samej debaty; jedyne pytanie o 
jej sens stawia dziennikarz japoński, 
lecz nie po to, by podważyć jej za
sadność. 

Mówcy podkreślają związek ładu 
z wolnością prasy i pluralizmem me
diów. Te dwie cechy wymienia agen
da jako podstawowe aspekty ładu, 
ogniskując na nich uwagę. W doku
mencie końcowym zwraca się uwagę 
na konieczność przekonywania opinii 
publicznej, że ład nie jest sprzeczny 
z wolnością wypowiedzi, przeciwnie, 
że ją zakłada. Teraz z kolei ruch ze 
strony politycznego Wschodu. Andriej 
Graczew ze Związku Radzieckiego 
już w pierwszym wystąpieniu oświad
cza, że w błędzie jest ten, kto myśli, 
że czyjąkolwiek intencją było forso
wanie ładu środkami prawnymi czy 
instytucjonalnymi. Realizacja ładu 
musi dokonywać się bez nacisków, 
lecz w zrozumieniu konieczności. 

Sprawa ładu coraz wyraźniej 
przedstawiana jest' jako problem 
między Północą i Południem, niż 
między Wschodem i Zachodem. Jak 
traktować dotychczasowy dorobek 
międzynarodowych norm? Tu silnie 
brzmią głosy z ZSRR, NRD a także 
MOD-u, że normy winny być prze
strzegane. Lecz przykłady ewoluują 
od stosowania ogólnych zasad prawa 
międzynarodowego po konkretne re
zolucje. 

Ani postulat wolności, ani stoso
wania prawa międzynarodowego nie 
zostają zakwestionowane. 

Coraz pilniej odczuwa się koniecz
ność dyskusji pojęciowej, by okre
ślić sens, postać i drogi realizacji 
ładu. Do tej pory sprawy te pozo
stają nie wyjaśnione. Wszystko przy
słaniają cele: zmniejszenie różnic, 
zrównoważony przepływ czy też wy
miana informacji, zakończenie dy
skryminacji. Podejmowane są dzia
łania, wydawane pieniądze, lecz na
dal nie wiadomo, czy służy to spra
wie, czy też być może jej szkodzi. 
Dyskusji pojęciowej chcą uczestnicy, 
lecz nie urzędnicy. Ci pamiętają, że 
krytyka Zachodu atakowała samą 



koncepcję, a właściwie koncepcję do
mniemaną, że ład to dyktat władzy 
państwowej, zmierzający do ukróce
nia swobody prasy. Z tego dokumen
tu zdawali sobie sprawę ci krytycy, 
jak na przykład Leonard Sussman 
(USA), który właśnie podkreślał, że 
lad nie jest pojęciowo określony. Po
została silna obawa przed dyskusja
mi, które powinny wyjaśnić pojęcie, 
priorytety, program działania. Zasia
dający wśród uczestników dyrektor 
Międzynarodowego Programu do 
spraw Rozwoju Komunikowania (In
ternational Programme for Develop
ment in Communication, IPDC) Nor
weg Gunnar Garbo mówił wyraźnie, 
że w pracy jego instytucji, świadczą
cej pomoc w zakresie rozwoju komu
nikowania, brak ustalonych zasad, 
priorytetów, które pozwoliłyby orien
tować program ku najważniejszym 
sferom działania. Podobne głosy sły
chać było podczas debaty. 

Tymczasem urzędnicy organizacji 
międzynarodowych nie kwapią się do 
tej dyskusji. Lepiej nie otwierać tej 
puszki Pandory — powiadają •— dy
skusja pojęciowa może w obecnym 
stanie przynieść więcej szkód niż po
żytku. Stąd w dokumencie końco
wym dyskusja pojęciowa, bardzo wy
raźnie artykułująca pewne cele, zo
stała rozmyta, zepchnięta na plan 
dalszy. Wydaje mi się to zdecydowa
nie błędne. Unikanie dyskusji poję
ciowej grozi utraceniem perspekty
wy, zagubieniem celów ładu w gąsz
czu działań nie zawsze ze sobą po
wiązanych. Temu zagubieniu służyć 
może nowe określenie ładu, który w 
wyniku destruktywnej kontrofensy
wy Zachodu z końca lat '70 (tzw. 
strategia Reinhardta) zaczyna być 
pojmowany raczej jako powolna ewo
lucja, niż realizowany program. Opo
zycja o tyle skuteczna, że ład reali
zuje się w wyniku serii działań, przy
biera formy zależne od aktualnego, 
konkretnego stanu zależnego od wie
lu czynników. Skuteczna, ponieważ 
okazało się, że wszelkie próby mię
dzynarodowego zadekretowania roz
woju, choćby przez narzucone spełnie
nie podstawowych kryteriów, wpro
wadzenia powszechnie obowiązują
cych standardów np. nasycenia me
diami, jak to sobie wyobrażano w la
tach '60, nie są możliwe do spełnienia. 
Na 23 Konferencji Generalnej 
UNESCO (Sofia 1985) ład określony 
został jako „ewoluujący i ciągły pro
ces" (evolving and continuous). To 

typowo UNESCO-wskie określenie 
łączące dwa przeciwieństwa (tu zmia
nę i trwałość) prowadzić może de
batę o ładzie w ślepą uliczkę. Zmia
na nakazuje nam bowiem widzieć 
ideę ładu jako dostosowanie się do 
warunków, lecz zarazem proces ży
wiołowy wymykający się spod kon
troli, w końcu taki, który może w 
różnych częściach globu realizować 
się odmiennie. Trwałość kładzie na
cisk na przywiązanie do określonych 
form działania, instytucji oraz sta
łych kryteriów dokonujących się 
przeobrażeń. W świetle tego określe
nia ładem może być zarówno kon
tynuacja raz podjętych kroków, jak 
chce na przykład występujący w Ko
penhadze w grupie obserwatorów 
Mustaptha Masmoudi (Tunezja), któ
ry uważa, że ład powinien być cią
głością czy też zupełnie czymś no
wym, co dopiero się pojawi. Raz je
szcze dowodzi to potrzeby dyskusji 
pojęciowej. 

Przedstawiciele Trzeciego Świata 
najczęściej utożsamiają nowy ład z 
pomocą rozwojową. Dlatego też naj
żywsza była ta część dyskusji, która 
rozwinęła się po długiej i udokumen
towanej wypowiedzi szefa IPDC 
Gunnara Garbo (uczestnik). Orga
nizacja, którą kieruje (a na rzecz 
której Norwegia świadczy najwięcej), 
istnieje od roku 1981 i przekazała 
już na cele rozwoju komunikowania 
11 milionów dolarów. Jest to nie
wiele w skali potrzeb. IPDC może 
pozytywnie rozpatrzyć jedynie jedną 
czwartą otrzymanych podań. Intere
sująca jest struktura tych zamówień. 
Otóż zdecydowana większość, bo 125 
podań dotyczyło pomocy w kształ
ceniu dziennikarzy i prowadzeniu ba
dań, na drugim miejscu znalazły się 
potrzeby rozwoju radia i telewizji 
(74), na trzecim — rozwoju agencji 
informacyjnych (60), na czwartym •— 
rozwoju prasy (26), na piątym — ko
munikowania satelitarnego (19). 

Te dane, jak i debata dowiodły, 
że bardziej niż technologii Trzeci 
Świat potrzebuje dziś własnych tre
ści, te zaś zdobędzie dysponując wy
kształconą kadrą dziennikarską. Cho
ciaż o technologii mówiono w Ko
penhadze najczęściej, chwaląc ją i 
zarazem wyrażając obawy przed do
minacją technokratyzmu, to jednak 
sprawa własnych treści wydaje się 
najważniejsza. Na tym tle interesu
jące są inicjatywy regionalne. Kraje 
arabskie, bogate dzięki ropie nafto-



wej, wykazują wielką zależność od 
treści obcego pochodzenia. Jak do
wodzą badania, kraje te rozwinęły 
swe infrastruktury komunikowania, 
nabyły technologie, stworzyły własny 
system satelitarny, lecz pod wzglę
dem treści ustępują wielu krajom 
rozwijającym się. Państwa arabskie 
powołały Arab Communication Com
mittee i w tej organizacyjnej ramie 
podejmują produkcję własnych tre
ści. Główny protagonista idei ładu 
Masmoudi koncentruje się na pracy 
w arabskim układzie regionalnym. 
Inny przedstawiciel tych krajów, 
Jordańczyk Mahoumed El-Sherif, 
przewiduje, że kraje arabskie na ja
kiś czas zamkną się. dla treści im
portowanych, po to, by zacząć pro
dukować własne i móc potem po
nownie otworzyć się, by podjąć kon
kurencję na światowym rynku sof
tware. 

4. Co robi Polska? 

Tu warto powiedzieć kilka słów 
0 pozycji Polski. Póki nowy ład i de
bata nad nim ogniskowały się wokół 
problemów Wschód—Zachód, trzeba 
było bronić swych praw do obecno
ści na rynku informacji. Ostatnio 
wiele się jednak zmieniło i proble
matyka nowego ładu zaczęła się ogni
skować wokół nierównowagi w sto
sunkach Północ—Południe. Tu pozy
cja Polski nie jest silna. Nasza po
moc dla Trzeciego Świata polega na 
udziale w tworzeniu instytucji oświa
towych w afrykańskich mediach i to 
poprzez organizacje międzynarodowe. 
Nie mamy też zasług, gdy chodzi o 
wykorzystanie materiałów informa
cyjnych i wartości kulturalnych po
wstałych w Trzecim Świecie. Mate
riały POOL-u nie trafiają do naszych 
gazet, zaś zwłaszcza w latach '70 by
liśmy zamknięci na produkcję filmo
wą pochodzącą z tamtych rejonów. 
1 chociaż ostatnio sporo się zmieniło, 
Polska ustępuje pod tym względem 
zarówno wielu krajom Zachodu jak 
i krajom socjalistycznym. W Kopen
hadze mogłem pochwalić się zorga
nizowanym w Polsce, na jesieni 1985, 
kursem dla 15 młodych dziennikarzy 
z Trzeciego Świata. Cytowane spra
wozdanie IPDC dowodzi, że kursy 
takie są potrzebne i mile widziane. 
Problemom metodyki takiego kształ
cenia poświęcono sporo miejsca pod
czas konferencji. 

5. Na marginesie obrad 

Miałem też w Kopenhadze inny 
powód do zadowolenia i to dzięki 
Telewizji Polskiej. Wspomniany Je
rzy Wajszczuk nie tylko obradował, 
lecz także pracował. TVP jako jedy
na zainteresowała się tą konferencją 
i to poważnie. Przez cały piątek Waj
szczuk pracował z wynajętą ekipą z 
duńskiej telewizji, kręcąc program o 
konferencji i nowym ładzie. Uczest
nicy i obserwatorzy, bardziej niż 
urzędnicy, pozytywnie zareagowali na 
jego propozycje by wystąpić w pol
skim programie. W hallu przed salą 
obrad Wajszczuk przepytywał Bogda
na Osolnika, Masmoudiego, Anglika 
Gerarda Mansella, Francuza Jeana 
Voge, Andreja Graczewa, Kenetha 
Starcka z USA i wielu innych. Py
tam Mansella (sąsiadujemy przy stole 
obrad, jako że zajmujemy miejsca 
według alfabetycznego porządku): — 
„Czy nie dziwi pana, że to właśnie 
kraj, który przeżywa poważny kryzys 
gospodarczy, jedyny wydał pieniądze 
na program o ładzie?" — „Gdy cho
dzi o Polskę — odpowiada Mansell — 
przestałem się czemukolwiek dziwić". 
I dodaje: — „Wie pan, o co on mnie 
zapytał? — Co robię tutaj, skoro mój 
kraj wystąpił z UNESCO". Po cięż
kim dniu pracy Wajszczuk zaciera 
ręce: — „Mam komplet ciekawych 
taśm i cztery razy pytano mnie, gdzie 
ten program będzie można kupić". 
Ryzyko się opłaca. 

Kilka wystąpień ożywiło dyskusję, 
wprowadzając niekiedy konsternację. 
Reprezentujący Międzynarodowy In
stytut Prasowy, wybitny dziennikarz 
irańskiego pochodzenia, E. Taheri 
pozwalał sobie na niezwykłe zaczepki 
pod adresem krajów Trzeciego Świa
ta. Rzecz to w organizacjach mię
dzynarodowych niesłychana. Kraje te 
krytykowane są wtedy, gdy coś po
ważnie nabroją, a i to delikatnie, bo 
każdy Europejczyk, Północny Amery
kanin, Japończyk czy Australijczyk 
odczuwa zrozumiałe skrępowanie, gdy 
mówi o tych przez historię pokrzyw
dzonych narodach. Ale nie nasz Irań-
czyk. Już to zwrócił uwagę, że nie
które kraje nie potrzebują w ogóle 
mediów, bo ich rządom nie zależy na 
własnym narodzie. „Bo też — po
wiada Taheri — niczego od tego na
rodu nie potrzebują. Wyborów uczci
wych tam nie ma, więc nie trzeba 
kokietować głosujących, pracują tam 
robotnicy cudzoziemscy — więc nie 



trzeba apelować do własnej siły ro
boczej, zaś wojny prowadzą przy po
mocy najemników, więc nie trzeba 
w swym narodzie podsycać patrio
tyzmu." Lecz największą konsterna
cję wywołało oświadczenie Taherie-
go, że twierdzenie, jakoby ład opie
rał się na tradycyjnych wartościach 
kulturowych, to bzdura, bo na przy
kład w takiej Afryce tradycyjnymi 
wartościami są niewolnictwo i ka
nibalizm. Cisza zaległa komnatę. Po 
chwili przedstawiciel UNESCO Hen
ri Lopes, sam Afrykanin, stwierdził 
filozoficznie: — „Jak było z tym ka
nibalizmem, to nadal nie wiadomo. 
Ale problem istnieje, bo nasze dzieci 
często pytają: — Tatusiu, to kto jadł 
kogo? Czy my jedliśmy, czy też nas 
jedzono?" 

Ożywienie na sali wywoła ły wy
powiedzi pani Denise Bombardier z 
Radio Canada. Pani Bombardier bar
dzo malowniczo przedstawiła sytua
cję, kiedy to w jednym z krajów 
włożono tyle wysi łku, by przeprowa
dzić transmisję interkontynentalną 
za pomocą satelity, że zapomniano 
0 zaproszeniu do studio dziennikarza, 
który miał wydarzenia relacjonować, 
1 kamera dzięki skomplikowanym po
łączeniom ukazała pusty fotel, na 
którym winien siedzieć reporter. 

W końcu została mi w pamięci 
prywatna rozmowa z Manolo Jarą, 
dziennikarzem z Filipin. Zaintereso
wany bezkrwawym upadkiem Mar-
cosa i zwycięstwem pani Aquino po
prosiłem go o spotkanie. — „Jak to 

było możliwe?" — spytałem. •— „No, 
panu jako pochodzącemu z katolic
kiego kraju powiem prosto — to był 
cud." Po czym zastanowił się i do
dał: — „i kobiety. To nie ja, ale mo
ja żona chodziła na wiece spod zna
ku Laban, kontrolowała lokale wy
borcze, mimo że ciemne typy na 
służbie Marcosa pytały już o nią. My, 
mężczyźni, baliśmy się..." Ta uwaga 
znacznie lepiej ilustruje możliwości 
kobiet, niż nieco krzykliwa dyskusja 
na temat roli kobiet w mediach, któ
rej też poświęcono nieco czasu w Ko
penhadze. 

We wtorek nie ma lotów do War
szawy. Opuszczałem więc Kopenha
gę w poniedziałek rano, na kilka mi
nut przed ostatnią sesją konferencji. 

Jerzy Mikułowski Pomorski 

PS. Dla czytelników ZP warto wy
mienić listę tematów badawczych, ja
kie zebrani uznali za istotne dla no
wego ładu. Oto one: profesjonalizm 
a informacja w mediach; kulturalne 
wymiary informacji; przepływ infor
macji a jej źródła; obrazy krajów i 
narodów tworzone przez media; ro
zumienie zawodu dziennikarskiego w 
różnych systemach narodowych; sen
sacja jako element informacji; w 
końcu proponowane były badania 
sondażowe nad świadomością proble
mów nowego ładu wśród dziennika
rzy, uczonych oraz publiczności me
dialnej. 

JMP 

Szkolenie dziennikarzy na UJ 

Uniwersytet Jagielloński odpowia
dając na postulaty środowiska dzien
nikarskiego uruchomił w 1972 r. po
dyplomowe studium dziennikarskie, 
afiliowane przy Wydziale Filologicz
nym. Spełniło ono z pewnością waż
ną rolę, o czym świadczą opinie osób 
najbardziej zainteresowanych, a więc 
samych dziennikarzy. Studium to nie 
było jednak w stanie spełnić wszyst
kich oczekiwań i dlatego począwszy 
od roku akademickiego 1977/78 uru
chomiono stacjonarne studia dzienni
karskie w Instytucie Nauk Politycz
nych Wydziału Prawa i Admini
stracji. 

Specjalizacja dziennikarska rozpo
czyna się od V semestru studiów po

litologicznych. Ma ona odrębny pro
gram, którym objęto te przedmioty, 
które zdaniem środowiska naukowe
go i dziennikarskiego są niezbędne 
w toku zawodowej pracy dziennikar
skiej. Należy bowiem z naciskiem 
podkreślić, że program studiów, opra
cowany przy czynnym współudziale 
Ośrodka Badań Prasoznawczych i je
go dyrektora prof. dra hab. Walere
go Pisarka oraz dziennikarzy-prakty-
ków, przede wszystkim krakowskich, 
obejmuje zarówno przedmioty teore
tyczne, jak i zajęcia praktyczne od
bywane w pracowniach prasowej, 
radiowej i fotograficznej. Zajęcia te 
prowadzą przede wszystkim kwalifi
kowani dziennikarze, o wieloletniej 



praktyce i bogatym doświadczeniu 
zawodowym. Można zatem bez cie
nia przesady stwierdzić, iż urucho
mienie studiów dziennikarskich nie 
byłoby możliwe bez ich czynnego 
udziału. 

Studia te, jak każde studia uni
wersyteckie, kończy przedłożenie pra
cy magisterskiej i złożenie egzaminu 
magisterskiego. Absolwenci otrzymu
ją dyplom z tytułem magistra w za
kresie specjalności dziennikarskiej. 
Dyplomy takie uzyskało dotychczas 
156 absolwentów, a znakomita ich 
większość pracuje już zawodowo w 
środkach masowego komunikowania. 
W chwili obecnej, według dość 
ostrożnych ocen, absolwenci ci sta
nowią około 30% składu osobowego 
redakcji czasopism krakowskich. O 
tym, jak wysoką ocenę zdobyły so
bie studia dziennikarskie na Uniwer
sytecie Jagiellońskim, świadczy tak
że to, iż niejednokrotnie w redak
cjach czasopism, w radiu i telewizji 
zatrudniani są studenci wyższych lat 
studiów, mimo iż jeszcze ich nie 
ukończyli. Tak wysoka ocena stanowi 
naturalnie źródło satysfakcji naucza
jących, jest jednak także dowodem 
uznania dla programu studiów, któ
ry — jak już wspomniałem — po 
dwóch pierwszych latach wspólnych 
dla całego kierunku politologicznego, 
ma swój odrębny i specjalizacyjny 
program począwszy od V semestru. 

Na program dwóch pierwszych lat, 
po których zaliczeniu następuje spe
cjalizacja dziennikarska, składają się 
m. in. takie przedmioty, jak wstęp 
do teorii prawa, ekonomia polityczna, 
filozofia, logika, wstęp do nauki o 
państwie i polityce, socjologia, psy
chologia, historia doktryn politycz
nych, historia polityczna Polski X X 
w., systemy polityczne państw kapi
talistycznych, system polityczny PRL 
i państw socjalistycznych, teoria po
lityki, polska myśl polityczna, me
tody i techniki badań społecznych. Z 
kolei w ramach specjalizacji dzienni
karskiej program obejmuje na III, 
IV i V roku studiów takie przed
mioty, jak międzynarodowe stosunki 
polityczne, historia myśli socjalistycz
nej i międzynarodowego ruchu ro
botniczego, stylistyka i kultura ję
zyka, historia powszechna dzienni
karstwa, historia dziennikarstwa w 
Polsce, gatunki dziennikarskie, wstęp 
do prasoznawstwa, współczesne dok
tryny polityczne, fotodziennikarstwo, 
retoryka dziennikarska, prasa, radio 

i T V w świecie i w Polsce, prawo 
prasowe, dokumentacja prasowa, po
lityka społeczna, metodyka pracy re
dakcyjnej, aktualne problemy dzien
nikarstwa, międzynarodowe proble
my komunikowania, a także lekto
raty języków obcych, zajęcia w pra
cowniach itp. oraz konwersatoria 
specjalistyczne, proseminarium i se
minarium magisterskie. Po VI seme
strze obowiązuje studentów 4-tygod-
niowa praktyka w mediach zakłado
wych (np. radiowęzłach), natomiast 
po IV roku studiów — 6-tygodniowa 
praktyka w dowolnej redakcji pra
sowej, radiowej lub telewizyjnej. 
Słuchacze są również obowiązani 
zdać — w ciągu III lub IV roku 
studiów — egzamin z języka zachod
niego i to na poziomie zaawansowa
nym, a więc nie tylko wykazać się 
jego bierną znajomością. 

Przedstawiłem nieco bliżej pro
gram studiów aby unaocznić, jak 
wszechstronnej wiedzy i gruntowne
go przygotowania zawodowego wy
maga się od osób pragnących po
święcić się zawodowi dziennikarskie
mu. Kandydatów zaś jest wielu i tro
ską uczelni jest to, aby także w przy
szłości zapewnić możliwość podjęcia 
tych studiów takiej liczbie osób, ja
ką dotychczas przyjmowano na stu
dia. W roku akademickim 1985/86 na 
studia dziennikarskie przyjęto 20 słu
chaczy, niemniej ze względu na ogra
niczenie limitu przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 30 
studentów na całe studia politolo
giczne, liczba miejsc na specjalizacji 
dziennikarskiej ulegnie zapewne zre
dukowaniu do 10. Byłoby to oczywi
ście bardzo niepożądane i niekorzy
stne ze społecznego punktu widzenia. 
Myślę zatem, że niezależnie od sta
rań Uniwersytetu również środowi
sko dziennikarskie zechce zabrać głos 
w obronie dotychczasowego, to zna
czy sprzed ograniczeń, limitu przy
jęć na te studia. Jestem bowiem 
przekonany, że środowisko krakow
skie w pełni na to zasługuje, m. in. 
dlatego, że dobrze przygotowuje do 
odpowiedzialnego zawodu dzienni
karskiego. Dodatkowym niejako do
wodem poziomu studiów dziennikar
skich może być także i to, iż w ka
drze nauczającej na specjalizacji 
dziennikarskiej są już także absol
wenci omawianych studiów, spośród 
których dwóch przygotowuje obecnie 
rozprawy doktorskie. Trudno więc 
pogodzić się z myślą, aby studium 



przygotowujące wysoko kwafilikowa-
ne kadry dziennikarskie oraz nauko
we miało tak drastycznie ograniczyć 
swą działalność dydaktyczną. 

Jak czytelnik niewątpliwie zauwa
żył, wypowiedź swoją rozpocząłem od 
przypomnienia studium podyplomo
wego, następnie zaś przeszedłem do 
omówienia dziennikarskich studiów 
dziennych. Stało się tak dlatego, że 
podyplomowe studia dziennikarskie 
prowadzone przy Wydziale Filologicz
nym zostały w 1984 roku zawieszone. 
Niemniej już wtedy liczono się z po
trzebą ponownego ich uruchomienia, 
w nieco wszakże innym kształcie or
ganizacyjnym i przy zmienionym 
programie nauczania. Trzeba tu pod
kreślić, że postulat ponownego uru
chomienia studiów podyplomowych 
był stale podnoszony przez środowi
sko dziennikarskie. Uniwersytet Ja
gielloński odpowiedział na te postu
laty pozytywnie i obecnie prace or
ganizacyjne oraz programowe dobie
gają końca. Toteż zapewne nieba
wem studium to, powiązane organi
zacyjnie z Instytutem Nauk Politycz
nych, rozpocznie swą działalność. 
Warto zatem pokrótce przedstawić 
jego program i zasady rekrutacji. 

O przyjęcie na Studium mogą się 
ubiegać kandydaci, którzy: a) ukoń
czyli studia magisterskie na dowol
nym kierunku (np. szeroko rozumia
nej humanistyki, nauk społecznych, 
nauk ścisłych, medycznych, rolnych, 
technicznych itp.), b) pracują co naj
mniej dwa lata w zawodzie dzienni
karskim, c) zostali skierowani przez 
zatrudniający ich zakład pracy. Wa
runkiem przyjęcia jest pozytywna 
opinia uczelnianej komisji kwalifika
cyjnej, podjęta przez tę komisję w 
wyniku rozmowy ustalającej przy

datność kandydata do podjęcia stu
diów. Opinia negatywna jest bowiem 
jednoznaczna ze skutkami niezłożo-
nego egzaminu na studia stacjonarne. 

Studia trwać będą dwa lata (czte
ry semestry) i zakończą się wyda
niem dyplomu, na którym zostanie 
uwidoczniona ogólna nota, będąca 
średnią not z egzaminów składanych 
w toku studiów oraz ocena pracy dy
plomowej. W czasie trwania Studium 
słuchacze będą obowiązani złożyć z 
oceną pozytywną egzaminy z wszyst
kich przedmiotów obligatoryjnych ob
jętych programem oraz uzyskać za
liczenia z wybranych przez siebie i 
zatwierdzonych przez kierownika 
Studium przedmiotów fakultatyw
nych. Do przedmiotów obowiązko
wych, wykładanych w poszczególnych 
semestrach, należą m. in. kultura ję
zyka i stylistyka, retoryka dziennni-
karska, historia prasy powszechnej i 
polskiej, historia oraz teoria komuni
kowania masowego, prawo prasowe i 
etyka dziennikarska, podstawy teorii 
polityki i systemów politycznych, 
teoria propagandy politycznej, współ
czesne problemy marksizmu, współ
czesne doktryny socjologiczne, wstęp 
do metod i technik badań społecz
nych, gatunki wypowiedzi dzienni
karskich. Nadto słuchacze będą obo
wiązani wybrać w każdym seme
strze co najmniej 2 przedmioty fa
kultatywne z listy ogłaszanej przez 
kierownictwo Studium. 

Zajęcia na Studium, podobnie jak 
na stacjonarnych studiach dzienni
karskich, będą prowadzili pracowni
cy naukowo-dydaktyczni Uniwersyte
tu Jagiellońskiego oraz przedstawi
ciele praktyki dziennikarskiej. 

Andrzej Kopff 

Wiedza o komunikowaniu masowym 
w szkołach wyższych 1985/86 

A K A D E M I A WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO w KRAKOWIE 

IV rok 
kierunek trenerski 
Techniczne środki nauczania — mgr 

Anatol Skawiński i mgr Krzysz
tof Kleszcz (wykład i ćwiczenia, 
58 osńb — 26 godz. w 1 seme
strze) 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 
SZTUK P L A S T Y C Z N Y C H w ŁODZI 

Program z zakresu wiedzy o komu
nikowaniu masowym (zajęcia fa
kultatywne) realizują: 

Wydział Grafiki 
pracownia typografii (19 osób), pra

cownia grafiki reklamowej (19 
osób), pracownia graficznego pro-



jektowania przestrzeni (20 osób — 
15 godz.) 

Wydział Włókienniczy 
pracownia fotografii i filmu (51 

osób — 15 godz.) 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 
SZTUK P L A S T Y C Z N Y C H 
w POZNANIU 

Wydział Wychowania Plastycznego 

II rok 
wykład z psychologii (zagadnienia 

kształtowania postaw społecznych 
m. in. przez środki przekazu ma
sowego) — doc. dr hab. Wojciech 
Poznaniak (15 osób — 10 godz.) 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 

Wydział Elektroniki 
kierunki: inżynieria dźwięku, 
aparatura telewizyjna, telewizja 

Podstawy telewizji i radiofonii — 
dr inż. W. Pawłowski (wykład), 
dr inż. B. Gościcki (laboratorium, 
20 osób — 30 godz.) 

Podstawy telewizji — dr inż. B. Go
ścicki (wykład, 30 godz., 20 osób); 

Systemy foniczno-wizyjne — dr inż. 
A. Kulowski (wykład 30 godz.), 
mgr inż. A. Czyżewski (laborato
rium, 60 godz. — 15 osób); 

Technologia nagrań — dr inż. G. Bu
dzyński (wykład, 30 godz.), mgr 
inż. J. Dyżewski (60 godz. — 15 
osób); 

Technika studyjna — dr inż. G. Bu
dzyński (wykład, 30 godz.), mgr 
inż. J. Dyżewski (laboratorium, 15 
godz. — 20 osób); 

Telewizyjne sieci naziemne i sateli
tarne — dr inż. W. Pawłowski 
(wykład, 30 godz.), dr inż. R. Ka-
tulski (laboratorium, 15 godz. — 
30 osób); 

Anteny i rozprowadzanie sygnałów 
tv — dr inż. R. Katulski (wykład, 
30 godz. — 15 osób); 

Technika cyfrowa w tv — doc. dr 
hab. inż. D. Rutkowski (wykład, 
30 godz. — 30 osób); 

Układy współczesnych odbiorników 
tv — doc. dr inż. A. Matusewicz 
(wykład 30 godz., ćwiczenia 15 
godz), dr inż. J. Tomczak (labo
ratorium, 45 godz. — 30 osób); 

Podzespoły urządzeń telewizyjnych — 
doc. dr inż. M. Polowczyk (wy
kład, 30 godz. — 15 osób); 

Telewizyjna aparatura pomiarojwa — 
dr inż. J. Tomczak (wykład 30 
godz., laboratorium, 15 godz. — 
15 osób); 

Organizacja produkcji i serwisu 
sprzętu telewizyjnego — mgr J. 
Sergejuk (wykład, 30 godz., labo
ratorium, 128 godz, 65 osób — 

Podyplomowe Studium 
Kształcenia i Doskonalenia 
Ideologiczno-Pedagogicznego 
Nauczycieli Akademickich 
Nowe techniki kształcenia — mgr 

inż. L. Bokiniec (wykład i labo
ratorium, 128 godz., 65 osób — 
semestr zimowy); mgr inż. M. Ba
ranowski (wykład i laboratorium, 
100 godz., 65 osób — semestr 
letni). 

Studium Pedagogiczne 
Szkolnictwa Zawodowego 
Nowe techniki kształcenia — mgr 

inż. L . Bokiniec (wykład, 4 godz., 
laboratorium 100 godz., 40 osób — 
semestr zimowy). 

UNIWERSYTET 
IM. A D A M A MICKIEWICZA 

Instytut Nauk Politycznych 
specjalizacja dziennikarska 
III—V rok 
Prawo prasowe — dr Teresa Pezac-

ka-Groblewska (15 godz.); 
Teoria propagandy — dr Jerzy Sil-

ski (60 godz.); 
lektorat prasy zagranicznej — mgr 

Stanisław Zyborowicz (90 godz.); 
proseminarium dziennikarskie — doc. 

dr Jan Załubski (60 godz.); 
Historia prasy światowej — dr Wła

dysław Gust (30 godz.); 
Historia prasy polskiej — dr Włady

sław Gust (75 godz.); 
Stylistyka i kultura języka polskie

go — dr Władysław Gust (60 
godz.); 

Gatunki dziennikarskie — red. A. 
Niczyperowicz (45 godz.); 

pracownia prasowo-agencyjna — red. 
Zbigniew Mika (150 godz.); 

pracownia telewizyjna — red. Ta
deusz Zwiewka (150 godz.); 

pracownia radiowa — red. Alicja 
Ciechowska (150 godz.); 



seminarium warsztatowe — red. Wi
told De'Mezer (90 godz.); 

zajęcia praktyczne w prasie, radiu, 
telewizji zakładowej (60 godz.); 

Wstęp do prasoznawstwa — doc. dr 
Jan Załubski (30 godz.); 

Organizacja i technika pracy redak
cyjnej — doc. dr Jan Załubski 
(30 godz.); 

Studenci III roku — 25 osób IV — 
18, V — 25 osób. 

Podyplomowe 
Studium Dziennikarskie 
Socjologia prasy, radia i tv — prof. 

dr hafo. Krzysztof Kwaśniewski 
(15 godz.); 

Wstęp do prasoznawstwa — doc. dr 
Jan Załubski (15 godz.); 

Cybernetyka społeczna — doc. dr 
hab. M. Zieliński (15 godz.); 

Systemy prasowe współczesnego 
świata — dr T. Pezaoka-Grob-
lewska (30 godz.); 

Teoria propagandy — dr J. Silski 
(30 godz.); 

Prawo prasowe — dr T. Pezacka-
-Groblewska (15 godz.); 

Retoryka i ery styka dziennikarska — 
dr Halina Zgółka (15 godz.); 

Podstawowe gatunki dziennikar
skie — red. Kazimierz Marcin
kowski (30 godz.); 

Grafika prasowa — art. piast. Ste
fan Kramer (15 godz.); 

Dokumentacja prasowa — mgr Ta
deusz Biel (5 godz.). 

Słuchaczy — 15 osób. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Wydział Radia i Telewizji 
Instytut Teorii i Praktyki 
Procesów Komunikowania Masowego 

Historia radia i tv — doc. dr hab. 
Maciej Kwiatkowski, dr Krystyna 
Doktorowicz (wykład, 30 godz., 20 
osób); 

Teoria procesów komunikowania ma
sowego — dr K. Doktorowicz (wy
kład i ćwiczenia, 60 godz., 20 
osób); 

Teoria środków komunikowania ma
sowego — dr K. Doktorowicz (wy
kład i ćwiczenia, 60 godz., 20 
osób). 

Instytut Reżyserii, Realizacji 
i Organizacji Produkcji 
Zakład Wiedzy o Filmie 
Teoria filmu i telewizji — dr An

drzej Gwóźdź, mgr I. Siwiński 
(wykład i ćwiczenia, 60 godz., 20 
osób); 

Historia sztuk widowiskowych — 
dr A. Ćwikieł, mgr I. Siwiński 
wykład i ćwiczenia 60 godz., 20 
osób); 

seminarium poświęcone współcze
snym problemom literatury, tele
wizji, filmu, teatru i muzyki — 
dr A. Cwiikiel (30 godz., 20 osób). 

UNIWERSYTET 
MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Instytut Historii i Archiwistyki 
specjalizacja archiwistyczna 
Dokumentacja obrazowa i dźwięko

wa — dr Halina Robótka (ćwi
czenia, 15 godz., 50 osób); 

Zakład Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej 
Historia i teoria kultury — dr 

Barbara Domańska-Siemianowska 
(wykład, 60 godz., 30 osób); 

Ponadto — seminaria magisterskie — 
prof. dr hab. Karol Grunberg, doc. 
dr hab. Sławomir Kalembka, dr 
hab. Bohdan Ryszewski, doc. dr 
hab. Kazimierz Wajda (60 godz., 
5—10 osób) — prace poświęcone 
głównie historii czasopiśmiennic
twa polskiego X I X i pierwszej 
połowy X X w., łącznie z biblio
grafią zawartości. 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 
IM. BOLESŁAWA BIERUTA 
Instytut Pedagogiki 

IV rok 
pedagogika pracy 
kulturalno-oświatowej 
Środki masowego przekazu w wy

chowaniu — dr Bogusława Łu-
ków-Turkowska (konserwatorium, 
2 godz. tygodniowo), 

IV rok 
pedagogika opiekuńczo-wychowawczą 
Środki masowego przekazu w wy

chowaniu • dr Hanna Jastrzęb-



ska (konserwatorium, 2 godz. ty
godniowo). 

WYŻSZA SZKOŁA 
PEDAGOGICZNA W BYDGOSZCZY 
IV rok 

pedagogika kulturalno-oświatowa 
Środki komunikowania masowego w 

wychowaniu — mgr Zbigniew 
Korsak (wykład 15 godz., ćwi 
czenia 30 godiz, 17 osób). 

IV rok 

studia zaoczne 
pedagogika kulturalno-oświatowa 
Kultura filmowa — mgr Zbigniew 

Korsak (wykład, 20 godz., 20 
osób). 

WYŻSZA SZKOŁA 
PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI 
EDUKACJI NARODOWEJ 

filologia polska 

Wiedza o teatrze, filmie i plastyce — 
dr Antoni Aleksandrowicz, mgr 
Marek Karwala, dr Stanisław 
Mrazek (ćwiczenia konwersato-
ryjne, 30 godz., 97 osób); 

dziennikarstwo 
Komunikowanie masowe — doc. dr 

hab. Jerzy Mikułowski Pomorski 
(wykład, 6 godz. w 2 semestrach); 

Środki komunikowania masowego — 
redaktorzy Krzysztof W. Ka
sprzyk, Ryszard Niemiec, Bogu
sław Sobczuk, Marian Szulc, An
drzej Urbańczyk (20 godz. wy
kład, ćwiczenia 28 godz.); 

Rodzaje i gatunki dziennikarskie w 
komunikowaniu masowym — red. 
Zbigniew Bauer (wykład, 8 godz., 
ćwiczenia, 4 godz.); 

spotkania otwarte z dziennikarzami; 

małe formy teatralne 
Repertuar teatru szkolnego — spot

kania z twórcami teatru (15 stu
dentów); 

bibliotekoznawstwo 
i informacja naukowa 
Wybrane zagadnienia z historii pra

sy — prof. dr hab. Jerzy Jaro-
wiecki (wykład 30 godz.), mgr 
Władysława Wójcik (ćwiczenia, 30 
godz.); 

Czasopiśmiennictwo polskie X I X i 
X X wieku — dr Jan Bujak, prof. 
dr hab. Jerzy Jarowiecki (wy
kład, 30 godz.); dr Jan Bujak, 
mgr Władysława Wójcik (ćwicze
nia, 30 godz., 32 osoby); 

wychowanie plastyczne 
Metody upowszechniania kultury pla

stycznej — mgr Leszek Walicki 
(wykład, 30 godz., ćwiczenia 30 
godz.); 

Wiedza o działaniach i strukturach 
wizualnych — mgr Danuta Cho
durska, mgr Małgorzata Lany, 
mgr Małgorzata Lewicka (ćwicze
nia, 135 godz., 46 osób). 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 
Akademia Medyczna w Warszawie, 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki, Akademia Techniczno-Rol
nicza im. Jana i Jędrzeja Śniadec
kich, Akademia Wychowania Fizycz
nego we Wrocławiu, Politechnika 
Częstochowska, Politechnika Kra
kowska im. Tadeusza Kościuszki, 
Politechnika Lubelska, Politechnika 
Poznańska, Politechnika Śląska, Po
litechnika Wrocławska, Uniwersytet 
Gdański, Wyższa Szkoła Inżynierska 
im. gen. Aleksandra Zawadzkiego, 
Wyższa Szkoła Inżynierska im. Ka
zimierza Pułaskiego, Wyższa Szkoła 
Morska w Szczecinie — w roku aka
demickim 1985/86 nie prowadziły za
jęć o komunikowaniu masowym lub 
prowadziły w zbyt wąskim zakresie, 
by je tu wymieniać. 



KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(l kwietnia—30 czerwca 1986 r.*) 

2 IV — w K C l-ZPH spotkanie redak
torów naczelnych oraz publicystów eko
nomicznych prasy radia i tv poświęcone 
roli środków masowego przekazu w pro
pagowaniu programu partii i tez na X 
zajazd PZPR. 

3 IV — Egzekutywa KW PZPR w Tar
nobrzegu dokonała oceny lokalnych środ
ków masowego przekazu. Z uznaniem 
podkreślono, że w ciągu 5-lecia Tygodnik 
Nadwiślański powiększył czterokrotnie 
nakład, że stara się penetrować wszystkie 
dziedziny życia województwa i wnikać w 
problemy poszczególnych środowisk, że 
zwiększyła się na jego łamach proble
matyka partyjna. Oceniając prasę zakła
dową Egzekutywa zaleciła, aby w pismach 
tych uwzględniać problematykę miast w 
których się ukazują (Tarnobrzeg, Stalo
wa Wola). Zwrócono uwagę na trudne 
warunki, w jakich pracują radiowęzły 
zakładowe. 

3 IV — z udziałem z-cy członka Biura 
Polit., sekretarza KC PZPR J. Główezyka 
posiedzenie Rady Redakcyjnej Trybuny 
Ludu poświęcone omówieniu jej doświad
czeń i dorobku po IX Zjeździe oraz za
daniom pisma przed X Zjazdem. J . Głów-
czyk podkreślił że rośnie ranga TL, ale 
im większa ranga, większy autorytet — 
ty nr większe wymagania. TL winna speł
niać rolę istotnego czynnika wspierają
cego politykę propagandową partii, głów
ną linię jej polityki. 

9 IV — tematem wspólnego posiedze
nia Prezydium Komisji Prasy i Propa
gandy NK i Podkomisji ds. Prasy NK 
ZSL było omówienie miejsca Wsi Współ
czesnej w systemie prasy ludowej oraz 
jej obowiązków wobec ZSL. Wskazywa
no na funkcje Wsi Współczesnej jako or
ganu teoretycznego Stronnictwa, akcen
tując głównie inspiratorską rolę miesięcz
nika w uzasadnianiu i wyjaśnianiu ideo
logii i polityki partii chłopskiej. Ocena 
Wsi Współczesnej była również przedmio
tem posiedzenia Prezydium NK ZSL. 
Obszerniejsze sprawozd.: Zielony Sztan
dar 1986 nr 32. 

17IV — tematem posiedzenia Egzeku
tywy KW PZPR w Opolu była działal
ność Trybuny Opolskiej w ub. r. Stwier
dzono, że Trybuna, jedyny dziennik w re
gionie, dobrze spełnia funkcję „gazety dla 

" Wraz z uzupełnieniami za poprzedni 
kwartał. 

wszystkich", że jest popularna i lubiana, 
zwrócono też uwago; na niedociągnięcia, 
do których należy zbyt słabe odzwier
ciedlanie pewnych sfer życia Opolszczyz
ny (np. bieżącej pracy organów samo
rządowych), niedostateczna liczba stałych 
współpracowników wywodzących się ze 
środowiska robotniczego. Postulowano 
zwiększenie wydań mutacyjnych. 

17IV — posiedzenie Rady Redakcyjnej 
Gazety Poznańskiej poświęcone zamierze
niom redakcji przed X Zjazdem Partii. 
Zgłoszono szereg uwag i propozycji; ich 
realizacja przyczynić się może do ulep
szenia kształtu dziennika, zwłaszcza 
zwiększenia jego wiarygodności i siły 
przekonywania. 

18 IV — z okazji 55. rocznicy powsta
nia Zielonego Sztandaru kierownictwo 
NK ZSL z R. Malinowskim na czele spot
kało się z zespołem redakcyjnym pisma 
i jego społecznymi współpracownikami. 

3 V — w Częstochowie zebranie redak
torów naczelnych pism katolickich w 
Polsce. Mec. J. Ambroziak z Sekretariatu 
episkopatu Polski przekazał zalecenie Ra
dy Głównej Episkopatu dotyczące cenzu
rowania dokumentów Kościoła o charak
terze przekazu wiary, szczególnie wystą
pień Ojca Św., Stolicy Apostolskiej oraz 
Prymasa Polski i Episkopatu. 

19 V — Egzekutywa KW PZPR w Po
znaniu dokonała oceny realizacji polityki 
partii przez Gazetą Poznańską w 1985 r. 
Stwierdzono, że Gazeta uczyniła istotny 
postęp we wszystkich sferach działalno
ści polityczno-programowej i organizator
skiej. Na uznanie zasługują osiągnięcia 
publicystyki partyjnej, umiejętnie prowa
dzone kampanie polityczne, aktywne to
warzyszenie partyjnym poczynaniom. 

23 V — w warszawskim Domu Dzienni
karza z udziałem członka Biura Polit., se
kretarza KC PZPR M. Woźniaka dzien
nikarskie fortom przedzjazdowe poświę
cone upowszechnianiu treści dokumentów 
przedzjazdowych. 

28 V — posiedzenie Zespołu ds. Sztuki 
Estradowej KC PZPR poświęcone rozryw
ce w radiu i tv. W dyskusji przedstawi
ciele Radiokomitetu wyjaśnili przyczyny 
niedociągnięć w dziedzinie rozrywki, 
głównie telewizyjnej. 

V —- w Świdnicy w klubie dyskusyj
nym Trybuny Ludu dyskutowano o pra



sie robotniczej. Domagano się, aby w pu
blikacjach unikać sformułowań ogólnych 
i zmierzać do wyjaśnień zjawisk i pro
blemów, które interesują czytelników; za
akcentowano potrzebę szerszej populary
zacji, zwłaszcza na łamach prasy lokal
nej, ludzi pracy i problemów, którymi 
oni żyją. 

V — spotkanie aktywu dziennikarskie
go PAX w Wydziale Prasy i Wydawnictw 
PAX poświęcone zadaniom prasowo-wy-
uawniczym w świetle aktualnych i per
spektywicznych potrzeb narodu i pań
stwa, określanych warunkami dalszego 
rozwoju Polski oraz zasadami polskiej 
szkoły myślenia patriotycznego, stanowią
cymi kluczową treść Wytycznych ideowo-
-poiitycznych, którymi kieruje się ruch 
społecznie postępowy PAX. UDSzern. 
sprawozd.: Słowo Powszechne nr iUO 
s. 1, 2. 

3 VI — kolejne posiedzenie Rady Pra
sowej poświęcone kształceniu kadr dzien
nikarskich. Dyskutowano nad lepszym 
przygotowaniem kadr wykonujących ten 
niełatwy i społecznie odpowiedzialny za
wód. Powinien być większy związek nau
czania z warsztatem dziennikarskim (w 
ramach systemu stałych praktyk); stu
dentom winno się stawiać zwiększone 
wymagania nie tylko w zakresie wiedzy 
specjalistycznej, umiejętności warsztato
wych, ale i etyki zawodowej. 

W skład Rady Prasowej powołano no
wych członków; są to: S. Leczar — red. 
naczelny ośrodka tv we Wrocławiu, Zyg
munt Ziółek — red. nacz. Głosu FSC w 
Lublinie i Janusz Durmała — red. nacz. 
Dziennika Zachodniego. 

3 VI — w Brzesku posiedzenie Rady 
Redakcyjnej Gazety Krakowskiej poświę
cone ocenie działalności Gazety w okre
sie kampanii przed X Zjazdem. 

5 VI — wspólne posiedzenie Prezydium 
Komisji Propagandy i Prasy oraz Pod
komisji ds. Prasy NK ZSL, na którym 
dokonano oceny całokształtu działalności 
tyg. Wieści. Wskazywano na potrzebę 
dalszego doskonalenia społeczno-politycz
nego charakteru tygodnika, pozyskiwanie 
młodego czytelnika. Jednym z warunków 
wzrostu poczytności Wieści jest rozszerza
nie udziału pisma w ogólnospołecznej dy
skusji nad przyszłością wsi i rolnictwa. 

10 VI — w Bydgoszczy wyjazdowe po
siedzenie Zarządu Wydawnictwa Epoka 
poświęcone rozwojowi wydawnictwa w 
latach 1986—1990. Obradom przewodniczył 
prezes Zarządu Jerzy Graczyk. 

15 VI — w cyklu „Wywiady Ireny Dzie
dzic" wystąpił w II programie tv zast. 
członka Biura Polit., sekretarz K C PZPR 
J. Główczyk. Stwierdził, iż „główną przy
czyną słabości naszej propagandy w la
tach '70 nie było s ławienie sukcesu, lecz 
istnienie swoistych «sfer milczenia* — 
spraw, o których się nie mówiło, spraw 
uznanych za wstydliwe (...). Uchwały IX 
Nadzwyczajnego Zjazdu ostro potępiły 
taką praktykę i dziś w obliczli X Zjazdu 
z satysfakcją odnotować trzeba pozytyw
ne zmiany, które dokonały się w okresie 
międzyzjazdowym. Ogromny postęp, ale 
ogromny postęp zrobiło także społeczeń
stwo i zupełnie inne są dziś miary spo
łecznej oceny pracy dziennikarzy" (wg 
Ekranu, nr 26). 

16 VI — przedmiotem obrad Zespołu 
ds. Ideologii i Propagandy CK SD była 
ocena pism SD — Kuriera Polskiego, Ilu
strowanego Kuriera Polskiego i Rzemieśl
nika. W dyskusji zgłaszano wiele postu
latów i wniosków dotyczących pism SD — 
wskazywano na potrzebę dalszego dosko
nalenia informacji i publicystyki partyj
nej oraz podkreślono znaczenie właściwe
go przepływu wiadomości o życiu instan
cji i ogniw dla efektywnej pracy poli-
tyczno-propagandowej w Stronnictwie. 

16 VI — Prezydium Rządu oceniło wdra
żanie i funkcjonowanie prawa prasowe
go. Podkreślono, iż prawo prasowe stało 
się obowiązującą normą prawną, podsta
wą rozwijania działalności prasowo-wy-
dawniczej oraz układania w praktyce 
wzajemnych stosunków pomiędzy środka
mi masowego przekazu a innymi pod
miotami życia publicznego. Przypadki nie
udzielania odpowiedzi na przekazaną kry
tykę należą do rzadkości. Utrwaliła się 
pozycja rzeczników prasowych ministrów 
i wojewodów. Prezydium Rządu podkre
śliło, że umacnianie roli prawa prasowe
go w życiu publicznym powinno być kon
tynuowane głównie przez konsekwentne 
wdrażanie przepisów ustawy. 

16 VI — Prezydium NK ZSL dokonało 
oceny tyg. Wieści; wskazano na znaczący 
dorobek pisma w okresie 30 lat jego funk
cjonowania; na szczególne podkreślanie 
zasługuje wkład tygodnika w upowszech
nianie wiedzy o ruchu ludowym. Zwró
cono uwagę na konieczność szerszego 
włączenia się pisma do dyskusji o naj
ważniejszych problemach współczesnej 
wsi i rolnictwa. 

20 VI — Podkomisja ds. Propagandy 
NK ZSL dyskutowała nad działalnością 
organizatorską prasy ZSL. Wskazywano 
na bogactwo i różnorodność form przed
sięwzięć organizatorskich, a jednocześnie 
na fakt, iż nie wszystkie z nich mają 
głębokie uzasadnienie społeczne. Akcen
towano konieczność rozwijania akcji, któ
re obok popularyzacji pism, służyłyby 
realizacji celów programowych Stron
nictwa. 

23 VI — posiedzenie Rady Redakcyjnej 
Nowych Dróg; podkreślono osiągnięcia 
pisma w podejmowaniu tematyki teore
tycznej i praktycznej budownictwa socja
listycznego, zalecając równocześnie do
skonalenie formuły organu teoretycznego 
i politycznego partii. 

25 VI — w NK ZSL narada redaktorów 
naczelnych pism ZSL poświęcona omó
wieniu działalności publicystyczno-infor-
macyjnej prasy ludowej przed X Zjaz
dem PZPR i aktualnych zadań. 

25—26 VI — w Biurze Prasowym Rządu 
narada rzeczników prasowych wojewo
dów, ministrów oraz kierowników urzę
dów centralnych. Omówiono ocenę wdra
żania i funkcjonowania ustawy o prawie 
prasowym dokonaną przez Prezydium 
Rządu (16 VI). 

26 VI — Trybuna Ludu komentuje (w 
art. „Niebezpieczne scalanie świata") sta
nowisko Egzekutywy POP PZPR przy 
Oddz. Warszawskim ZLP wobec artyku
łu B. Urbankowskiego „W rozdartym 
świecie" (nr 3 Poezji). Autor zakwestio
nował sens powojennych przemian spo-



li.ezno-politycznych i kulturalnych. „Za
miast Kultury opartej o ,narodowe sac
rum' oraz związane z mą wartości reli
gijne, uzyskujemy zastępczą kuiiur.fi — 
nunUstyczną, stalinowską, laicką, w któ
rej .tunkcję ersatzreligii, czyli Nowej 
v»iary' pełnią obśmiewane przez Urban
kowskiego kategorre poznawcze marksiz
mu. Ta nowa kultura i związane z mą 
pokolenia literackie mają charakter .za
stępczy' a pożytek z nich ma przecie 
wszystkim Urząd Bezpieczeństwa. (...) pu
blicysta Poezji za wszystko, co działo się 
w polskiej kultyrze po wojnie obciązu 
y,ydow, których liczy w redakcjach i po
lityce z wprawą starego szmalców in
ka. (...) produkuje mity konkurencyjna, 
nie troszcząc się o ich spójność i dobrze 
wiedząc, iż konserwatywne ideologie ma
ją każdemu ofiarować coś specjalnego, 
coś miłego i oczekiwanego. Dlatego w 
poglądach B. Urbankowskiego spod kusej 
i różnorako łatanej świtki .narodowego 
socjalizmu' przebijają najbardziej nacjo
nalistyczne, antyradzieckie i antysemickie 
barwy poendeckich ideologii, dla których 
marksizm jest żydokomuną, obcym cia
łem (...), wielką manipulacją, przed któ
rą ucieczka jedyna w czystą narodowość, 
w .narodowe sacrum' ". Wydział Kultury 
KC PZPR, w porozumieniu z Wydziałem 
Propagandy, wystąpił do wydawcy z 
wnioskami natury kadrowej. Z funkcji 
z-cy red. nacz. Poezji odwołany został 
Bohdan Urbankowski; B. Drozdowski zło
żył rezygnację ze stanowiska redaktora 
naczelnego. 

27 VI — Sejmowa Komisja Kultury dy
skutowała nad działalnością RSW „PKK" 
i PAP. Posłowie wyrażali zastrzeżenia co 
do dystrybucji prasy, zwłaszcza w ma
łych miejscowościach. 

29 VI — 3 VII — obrady X Zjazdu PZPR. 
w Referacie I sekretarza KC PZPR 
W. Jaruzelskiego „Zadania partii w so
cjalistycznym rozwoju i umacnianiu 
PRL." refleksje dot. środków masowego 
komunikowania i pracy propagandowej: 

Jakość treści i form propagandy 
sprawdza się w społecznym odbiorze. Naj
cenniejszy jest szeroki odzew, swoisty 
dialog, w którym dziennikarz znajduje 
wielu rozmówców. Powinien też z całą 
uwagą wsłuchiwać się i wczytywać w to, 
co mają do powiedzenia. Kształtować na
stroje, poglądy, przekonania, to przede 
wszystkim uczestniczyć w obiegu my
śli (...) Dbając o to, by poprawiały się 
warunki wydawania prasy, przygotowy
wania programów telewizyjnych i radio
wych, by rozszerzał się dostęp dzienni
karzy do informacji, partia oczekuje od 
nich śmiałej , bogatej argumentacji, wy
sokiej odpowiedzialności za celność i sku
teczność słowa. Prasa, radio, tv, rzetel
nie informujące, skutecznie edukujące, 
aktywnie walczące — to misja redakcji, 
organizacji partyjnych, całego patriotycz
nego, postępowego dziennikarstwa pol
skiego". 

W uchwale X Zjazdu PZPR „O zwięk
szenie efektywności gospodarowania i po
prawę warunków życia, o pogłębienie so
cjalistycznej demokracji, o umocnienie 
międzynarodowej pozycji Polski" czy
tamy: 

„W nadchodzących latach będzie na
dal rosła rola środków masowego prze
kazu w realizacji strategii gospodarczej 
partii, jej polityki społecznej, w proce

sie edukacji ekonomicznej, w kształto
waniu świadomości historycznej, prawnej, 
moralnej, obywatelskiej. Dlatego też kwe-
suą poustawowej wagi jest .stale wzuo-
gacame zarówno treści, jak i iorm uzia-
iania telewizji, radia, prasy, rzeczywisty 
wzrost ich jakości i atrakcyjności. Po-
w.any one krzewić socjalistyczne i pa-
tiiotyczne wartości, upowszechniać pro
gram partii, kult fachowości i doorej 
pracy, zainteresowanie postępem nauko
wo-technicznym, dawać szeroitą wiedzę o 
współczesnym świecie, jego problemaen, 
^ij^rozeniach i nadziejach. 

Będziemy konsekwentnie umacniać rolę 
środków masowego przekazu w rzetel
nym i wszecnstronnyin informowaniu lu-
uzx pracy, w wyrażaniu ich opinii i po
glądów, w rozszerzaniu niezbędnej dla 
socjalistycznej demokracji jawności życia 
puoiicznego, w sprawowaniu kontroli spo
łecznej w popularyzacji wyróżniających 
się luozi, w krytycyzmie wobec zaniedbań 
i patologii. 

Realizacja tych zadań wymaga stałego 
doskonalenia systemu kierowania środka
mi masowego przekazu, tak, by .zwięk
szyła się odpowiedzialność redakcji za 
realizację polityki programowej partii. 
Partia, będąc żywotnie zainteresowana 
stałym podnoszeniem roli i rangi spo
łecznej dziennikarzy, jako pracowników 
irontu ideologicznego dążyć będzie do 
likwidowania barier w ich dostępie do 
źródeł informacji, tworzyć warunki sprzy
jające odpowiedzialnej i skutecznej kry
tyce prasowej, przeciwstawiać się wszel
kim próbom jej tłumienia i lekceważe
nia oraz naruszania zasad prawa praso
wego. Zapewni się systematyczny wzrost 
wielkości nakładów i objętości gazet i 
czasopism, zwłaszcza prasy codziennej, 
tak by w końcu 5-lecia osiągnąć wskaź
nik nasycenia prasą, w liczbie 108 egzem
plarzy rocznie na 1 mieszkańca Polski. 

Dla podniesienia jakości i skrócenia 
czasu druku gazet zapewni się konsek
wentną realizację programu modernizacji 
drukarń. Dokonana będzie rzetelna ana
liza aktualnej oferty tytułowej polskiej 
prasy w celu ustalenia, w jakim stopniu 
odpowiada ona społecznemu zapotrzebo
waniu i pokrywa wszystkie pożądane 
dziedziny i obszary zainteresowań. 

Z uwagi na szczególne znaczenie radia 
i telewizji jako najbardziej powszechnych 
środków masowego przekazu należy przy
stąpić do opracowania i wdrożenia za
łożeń długofalowego programu rozwoju 
radiofonii i telewizji, uwzględniającego 
m. in. potrzeby: 

— objęcia całego kraju drugim pro
gramem TV oraz dalszego zwiększenia w 
nim udziału redakcji terenowych; 

— stwarzanie warunków do uruchomie
nia emisji i odbioru programów TV w 
oparciu o technikę satelitarną, w ramach 
współpracy państw socjalistycznych". 

VI — posiedzenie Społecznej Rady Re
dakcyjnej Tygodnika Ludowego; dokona
no oceny publicystyki ekonomiczno-rolnej 
pisma. 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 
3—8IV — na zaproszenie Ogólnochiń-

skiego Stowarzyszenia w ChRL gościła 
delegacja SD PRL, której przewodniczył 
J. Brodzki; podpisanie umowy o wzajem
nej współpracy na lata 1986—1990, która 
przewiduje wymianę informacji, grup 
dziennikarzy, wymianę doświadczeń w 
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zakresie kształcenia dziennikarzy oraz 
ułatwianie pracy korespondentom. 

i IV — w Amsterdamie wręczono na
grody ianieatom uorocznego konkursu 
„Wond fi-cas Photo". II nagr. otrzymali 
iwspolnie; L . Dzikowski (Hztanaar i\Uo-
aycu) i G. Rogiński (PA „Interpress"; za 
cyKi impresji z Konkursu Chopinow
skiego. 

7—12 IV — w Polsce przebywała dele
gacja K u PZPK; wymieniono doświad
czenia w działalności środków masowego 
przekazu. 

12 IV — w Warszawie podpisano urno
we, o współpracy między Indyjską Feue-
racją Dziennikarzy Pracujących, a Su 
Piłi^ na lata lubb—1988; intencją umowy 
jest stworzenie warunków ala rozszerze
nia i zacieśniania kontaktów między obie
ma organizacjami; przewiduje się bezde
wizową wymianę dziennikarzy. 

16IV — prezes NK ZSL, marszałek 
Sejmu R. Malinowski przyjął red. nacz. 
algierskiego tyg. społ.-kult. Algérie 
Actualité i i . Tadjiniego przebywającego 
w Polsce w ramach współpracy z Tygoa-
nikicm Kulturalnym. 

23 IV — w Pradze zakończył kilkudnio
wą wizytę red. nacz. Trybuny Ludu 
J. Majka; podpisano protokół o współ
pracy między Trybuną a Rudem Pravent. 

29 IV — w Warszawie rozpoczęła obra
dy II konferencja redaktorów pism praw-
nicznych z Bułgarii, Kuby, NRD, Czecho
słowacji, Poiski, Rumunii, ZSRR i Węgier 
pn. „Prawo a walka ideologiczna — miej
sce i rola w tej waice czasopism prawni
czych". Obszern. sprawozd.: Prawo i Zy
cie nr 20. 

IV — w red. Nowych Dróg odbyło się 
spotkanie z radcami i sekretarzami am
basad Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosła
wii, KRLD, NRD, Kuby, Mongoiii, Ru
munii, Węgier, Wietnamiu i ZSRR po
święcone rozwojowi współpracy Nowy^: 
Dróg z organami teoretyczno-polityczny-
mi komitetów centralnych bratnich 
państw socjalistycznych. 

IV — prezes ChSS K, Morawski przy
jął przewodniczącego Ekumenicznej Gru
py Roboczej ds. Informacji w Europie 
E. U. Katzensteina. Przedmiotem rozmo
wy były sprawy związane z udziałem 
dziennikarzy i publicystów różnych wy
znań w działalności ekumenicznej, a tak
że pracy na rzecz pokoju i rozbrojenia 
oraz współpracy w Europie. 

IV — A. Stampfl-Kedaj, korespondent 
PA „Interpress" wybrana została ponow
nie wiceprzewodniczącą Zarządu Stowa
rzyszenia Prasy Zagranicznej w Szwecji. 

3 V — w Warszawie podpisano umowę 
o współpracy SD PRL ze Zw. Dzienni
karzy Nigerii na lata 1986—1988. 

19 V — zast. członka Bliura Polit., se
kretarz KC PZPR J . Główczyk przyjął 
grupę dziennikarzy pism popołudniowych 
z krajów socjalistycznych (Sofia, Praga, 
Budapeszt, Berlin, Belgrad, Bukareszt, 
Moskwa, Wilno) uczestniczących w ob
chodach 40-lecia Expressu Wieczornego. 

20—24 V — w Warszawie doroczna na
rada redaktorów naczelnych czasopism 
towarzystw przyjaźni z ZSRR — z Buł

garii, CSRS, NRD, Węgier i Polski. 
Obszern. sprawozd.: Przyjaźń nr 23. 

20—28 V — na zaproszenie PAP w Pol
sce przebywała delegacja agencji pras. 
CiiRL — Xinhua z dyr. generalnym Mu 
cjing. Podpisano wieloletnią umowę o 
współdziałaniu między obu agencjami w 
zakresie wymiany serwisów i doświadczeń 
oraz pomocy dla korespondentów. 

V — na zaproszenie Nowych Dróg prze
bywała w Polsce delegacja organu teore-
tyczno-polit. KC KPCz Nova Mysi; usta
lono program dalszej współpracy mię-
dzyredakcyjnej. Nowe Drogi gościły rów
nież delegację organu teoretyczno-polit. 
Baas w Syrii — Al-Munadil. 

V — Stowarzyszenie PAX gościło gru
pę węgierskich dziennikarzy katojickich 
z tyg. Uj Ember. 

V — Na zaproszenie PAP przebywała 
w Polsce grupa dziennikarzy z agencji 
krajów socjalistycznych. Goście uczestni
czyli w programie informacyjnym „Pol
ska przed X Zjazdem PZPR". 

V — Glos Robotniczy gościł dziennika
rzy radzieckich z Pskowskiej Prawdy. 

V — JVou;e Drogi gościły przedstawi
ciela organu teoretycznego KC KPZR 
Kummunist — W. Trubnikowa. Gość za
poznał się z pracą ideologiczną partii 
przed X Zjazdem PZPR. 

7 VI — w Belgradzie podpisana została 
umowa o wymianie informacji między 
PAP a Tan jug. 

18 VI — w Ministerstwie Informacji w 
Algierze podpisano porozumienie o współ
pracy i wymianie informacji między PAP 
a APS. 

VI — w Nowym Jorku na posiedzeniu 
ONZ-owskiego Komitetu ds. Informacji 
przedstawiciel PRL K. Tomaszewski 
oświadczył, iż „dla Polski ustanowienie 
nowego, sprawiedliwego i skutecznego 
światowego ładu informacyjnego i komu
nikowania się jest składową częścią wy
si łków służących zachowaniu i umocnie
niu pokoju". Dodał on, iż stosunki mię
dzy krajami w sferze informacji powin
ny być pozbawione propagandowej agresji. 

SD PRL. K L U B Y TWÓRCZE 
9IV — staraniem Klubu Publicystów 

Społeczno-Prawnych w Prokuraturze Ge
neralnej spotkanie dyskusyjne nt. kształ
towania przez prasę świadomości praw
nej społeczeństwa. 

10 IV — spotkanie członków Sekcji Do
kumentalistów Klubu Redakcyjnego po
święcone stanowi i perspektywom doku
mentacji prasowej w Polsce. 

11IV — staraniem Klubu Publicystyki 
Światopoglądowej sesja nt. stanu publi
cystyki światopoglądowej w polskim cza
sopiśmiennictwie. 

15IV — w Olsztynie XIII plenarne po
siedzenie ZG SD PRL; tematem obrad 
była ocena działalności Stowarzyszenia w 
r. 1985. Sprawozd.: Prasa Polska nr ti 
s. 2—11. 

16IV — w Olsztynie — w 100. roczni
cę powstania Gazety Olsztyńskiej — 
XIV uroczyste . posiedzenie ZG SD PRL, 



w którym obok przedstawicieli Gazety 
Olsztyńskiej, potomków rodzin założycieli 
i twórców Gazety wzięli udział przedsta
wiciele władz politycznych i administra
cyjnych z członkiem Biura Politycznego 
KC PZPR, zastępcą przewodniczącego Ra
dy Państwa K. Barcikowskim. W podję
tej uchwale ZG ST) PRL stwierdza m. in.: 
..Gazeta Olsztyńska zapisała piękną i 
chlubną kartę w dziejach prasy polskiej, 
przynoszącą zasłużoną dumę zawodowi 
dziennikarskiemu — jako przykład wier
nej służby Polsce". Do uczestników spot
kania skierował list gratulacyjny I se
kretarz KC PZPR W. Jaruzelski, w któ
rym czytamy m. in.: ..historia pisma sta
nowi jeden z wyrazistych symboli dzie
jów narodowych. Zrodziło się ono z woli 
ludu polskiego, w walce o prawo do na
rodowej egzystencji". Obszern. sprawozd.: 
Prasa Polska nr 7 s. 2—13. 

22—23 IV — w Krakowie sesja Klubu 
Dziennikarzy Depeszowych. Główny te
mat: jak dalece wykorzystywany jest ser
wis informacyjny PAP, jakie sa kryteria 
selekcji materiałów agencyjnych. 

5—7 V — Klub Publicystów Społeczno-
-Prawnych wraz z Ministerstwem Spra
wiedliwości zorganizował spotkanie rzecz
ników prasowych resortu sprawiedliwo
ści poświęcone funkcjonowaniu prawa 
prasowego. 

14—15 V — w Poznaniu staraniem Klu
bu Redakcyjnego sesja poświecona sta
nowi i perspektywom rozwoju poligrafii 
w świetle celów i zadań prasy polsk1'^ 
Prnnonowano m. in. utworzenie przv ZG 
PSW ,,PKR" komórki badawczo-rozwoio-
wei, która zaimowałaby sie nowoczesnym 
funkcjonowaniem i nreanizaeia nracy re
dakcyjnej, wyposażeniem ośrodków kształ
cących dziennikarzv w podstawowe urzą
dzenia do elektronicznego przetwarzani? 
informacji. 

30 V — 7. inicjatywy Federacii H u t n i 
czych Związków Zawodowych i 7n pn 
PRL w Katowicach seminarium dzienni
karskie nt. .,Partia i związki zawodowe — 
kształt partnerstwa". 

V — w Kołobrzegu sesia Krajowego 
Klubu Reportażu poświęcona reportażowi 
wciel eniowemu. 

RSW „PRASA-KSIĄZKA-RUCH" 
30 V — wręczenie dorocznych nagród 

prezesa RSW. Wykaz nagrodzonych — 
Tryhuna Ludu nr 126. 

19 VI — posiedzenie Rady Nadzorcza 
i walne zgromadzenie członków RSW, iv> 
którym rozpatrywano sprawozdanie z 
działalności RSW w 1985 r. Pozytywnie 
oceniono wyniki działalności i przvipto 
urononowany podział nadwyżki bilan
sowej. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
16 V — B. Maciejewski i S. Godera 

omawiają na łamach FTnressu Wieczor-
neao (nr 95) wyniki ankiety czytelnicze! 
50% respondentów to czytelnicy powyżej 
50 lat (24% z nich czyta Kxx>ress od po
czątku). Przeważają — wbrew wyobraże
niom redakeii — mężczyźni. 34»/« respon
dentów legitymuje się wykształceniem 

średnim, 31"/« wyższym. Ponad połowa na
kładu rozprowadzana jest w Warszawie 
i okolicy. Reszta jest kolportowana w ca
łym kraju, choć stosunkowo mało znany 
jest dziennik na terenie województw tar
nowskiego, nowosądeckiego i krakowskie
go. Motywy czytelnictwa są różne; auto
rzy zwracają uwagę na „atrakcyjność i 
różnorodność materiałów, ciekawe teksty 
o życiu codziennym, materiały relakso
we. Innych przyciągają poszczególni auto
rzy, rubryki, sposób informowania, układ 
treści, format, szata graficzna; jeszcze in
nych język: przystępny i zrozumiały, 
związek uczuciowy z gazeta". 26% bada
nych czyta EW ,,od deski do deski". 

19—24 V — w woj. chełmskim „Dni 
Rzeczypospolitej"; liczne spotkania dzien
nikarzy z czytelnikami oraz kierownict
wem życia polityczno-administracyjnego. 

20 V — z okazji 40-lecia Expressu "Wie
czornego wespół z Klubem Redakcyjnym 
sesja prasoznawcza nt. roli prasy popo
łudniowej w umacnianiu demokracji so
cjalistycznej. Referaty przedstawili m. in. 
dr Z. Bajka: Czytelnicy o E.rpressie Wie
czornym", red. A. Bałtroczyk: Udział 
Dziennika, Pojezierze w aktywizacji sno-
łecznei mieszkańców regionu, red. A. Fa-
ron: Problematyka partyjna na łamach 
prasy popołudniowej (z doświadczeń 
Wieczoru). 

1 VI — F. Mankiewicz-Cudnv i B. Hy-
nowski na łamach Przeglądu Techniczne
go (nr 22) omawiaia „Pokłosie ankiety 
czytelniczej". Aż 83% respondentów czy
ta każdy nr, 2% sięga po pismo okazin-
nalnie. Przegląd jest nabywany w pre-
nomeracie (30%), kupowany w kiosku 
f34%): 39% korzysta z prenumeraty za
kładu. Najbardziej poczytne sa Sygnały 
o technice (98%), Efekiy — defekty (8H%\ 
przedruki z prasy zagraniczne! fR3%>. Naj
liczniejsza ^rupe stanowią czytelnicy w 
wieku 31—45 lat (49%). legitymujący sie 
wyższym wykształceniem technicznym 
'RR%>. Czytelnik PT najchet.niel sięga no 
Politvke (4WM. Horyzonty Techniki /31%). 
Młodego Technika (21%). Przegląd Tyaod-
niowy (12%), Przekrój (11%). 

21—22 VI — w Warszawie Dni Trvhvny 
T udu. Gościem festiwalu Tryhunu bvł 
T sekretarz KC PZPR W. Jaruzelski. Oko
licznościowo spotkanie K p 7 P ' ' n t v w . ' K o 
mitetu Warszawskiego * iroleeium r»^. 
7 f l s t . członka Biura Polit., sekretarz K O 
P7PF .T. Główczyk spotkał «ie z przed
stawicielami 28 ffazet komunistycznych z 
?4 vrqtow. którzy uczestniczyli w świe
cie Truhuny. 

Odbyły sie również ..dm'" TvaodniMa. 
l'intrknivskieao (22—25 VI. Trnbunu Onol-
KV-inj (7-R VI). Gazetn Robotniczej i Tm-
h?/n"/ Wal'brznskiej (29 V). Dni prasv ślą
skiej (14—15 VI). 

22 VI — T. Rurański w> łamach Pr~<>-
'•'edu Tvaodnioioeao (nr 25) omawia wv-
>•>•'>«i ankiety czytelniezei. w której uc7f-
stnicz^ło 1499 resnondentóy/. Tv^od' - 1''-
07 i ' t« ia s łownie mezrzvzni /79.9%): 90% 
odbiorców pisma mieszka w miastach' 
T c o i t T r m i i i a sie wykszta łcanym wyższym 
/<f\1%.). średnim i pomaturalnym' C45%> 
Test czytane przez Indz" m ł o d y c h Mo 31 
l i t — ?n%. 30—39 — I,1.7%) nnwvjei 
?i ' a * M0.1%1. Dn n a ^ h a r H ^ i p I n l n W n n v p ł i 
-"i'tor ów należą: A. Szmal" TT Kowali'-, 

Owsianv. Tvf. Obórek. V/. Krzyżanow
ski. T.. Konarski. 



26 VI — ogłoszenie wyników doroczne
go konkursu „Dzień bez błędów". I miej
sce uzyskał Kurier Polski, II — Express 
Wieczorny, III — Słowo Powszechne. 
„Samokrytycznie musimy powiedzieć, że 
w tym roku miejsce wśród najlepszych 
okazało się nieosiągalne dla Życia War
szawy" — życie Warszawy nr 148. 

ANKIETY CZYTELNICZE ogłosiły: Ga
zeta Lubuska 12/13 IV i Profile — VI. 

RÓŻNE 

20 III — Sprawy i Ludzie (nr 15) w pu
blikacji W. Roszewskiego „Niewinni cza
rodzieje" omawiają wyniki „pokazowego 
procesu redakcji SiL" zorganizowanego 
przez Ośrodek Myśli Społecznej ZSP Uni
wersytetu Wrocławskiego. Pismo było ata
kowane z „prawa" (sianie niezgody i za
wiści między Polakami) i z „lewa" (m. in. 
SiL wychodzą z niesłusznego założenia, 
„że interes robotniczy pokrywa się z in
teresem partii. A przecież przez czter
dzieści lat klasa robotnicza niejednokrot
nie doświadczała i doświadcza sprzeczno
ści tych interesów"). Na zarzuty odpo
wiadał red. nacz. j . Bartosz: „To, że 
miel iśmy i mamy nadal do czynienia z 
niezrozumieniem celów partii przez duże 
odłamy klasy robotniczej, to wcale nie 
znaczy, że zachodzi tutaj jakaś zasadni
cza sprzeczność między rozumieniem in
teresu partii a rozumieniem interesu ro
botników. (...) Skoro istnieje lewica, po
wiedziałbym, że istnieje także lewizna. 
Lewicowe tendencje aktu oskarżenia 
przyjmuję poniekąd z pokorą, ale te jego 
lewiznę zdecydowanie odrzucam". Wyso
ki sąd po wysłuchaniu argumentów oskar
żenia i obrony doszedł do wniosku, że 
„przedstawione przez oskarżycieli zarzu
ty są uzasadnione tylko w cz°ści. Sprn-
wy i Ludzie mają bowiem linie progra
mową odpowiadającą poglądom ich redak
torów i współDracowników. Rozp ię to^ 
tych poglądów, dopuszczalna w życiu po
litycznym naszego kraju, w całości po
zwala na głoszenie idei tego rodzaju". 

21 III — w olsztyńskim Oddziale Do
skonalenia Nauczycieli sesja naukowa 
zorganizowana z okazji 100. rocznicy uka
zania się 1. nru Gazety Olszy tńskiei. Wy
głoszono 8 referatów (m. in. A. Wakar, 
J. Jasiński, A. Staniszewski, Z. Lietz). 

6IV — Życie Gospodarcze (nr 14) dru
kuje list czytelnika z Elbląga, w którym 
czytamy m. in.: „Tyle jest narzekania 
i ograniczeń, jeśli chodzi o papier, a tym
czasem ten, który posiadamy — wyko
rzystujemy tak nieumiejętnie, rozrzutnie 
wręcz. Oto na przykład wszystkie galo
ty (...) co tydzień poświęcają cała stronę 
na drukowanie programu tv. Telewizia 
lest w szczęśliwej sytuacji, że prasa jej 
tak chętnie pomaga. Za pieniądze czy
telników. (...) Osobiście uważam, że tv 
sama powinna się zająć rozpowszechnia
niem swego programu i że powinniśmy 
go otrzymywać w ramach opłacanego abo
namentu. (...) Prasa uwolniona od tego 
obowiązku, zajmie się na tej wygospo
darowane] stronie problemami bardziei 
istotnymi. Zabieganie o czytelnika na
bierze nowych wartości i to będzie do
datkowy plus proponowanego pociąg
nięcia. 

I V — na łamach Spraw i Ludzi (nr 181 
J. Bartosz ogłosił komentarz nt. nagród 

miasta Wrocławia '86. „Było tradycją do
rocznych nagród m. Wrocławia, że wśród 
ich laureatów znajdowali się także dzien
nikarze. W ostatnich latach z tradycja 
tą zerwano. (...) Członkowie SD PRL (...) 
odczuwają to jako swoisty afront. Lu
dzie prasy, radia i tv, jeśli dobrze od
czuwam ich nastroje, mogą zadać pyta
nie: albo jesteśmy tacy mizerni, że nie 
zasługujemy na nagrodę, albo też korzy
stając z szerokich możliwości krytyki, na
raziliśmy się za bardzo tym, którzy de
cydują o przyznaniu nagród? Dobrze by
łoby tę sprawę sobie wyjaśnić". 

25 V — felietonista Stolicy (nr 21) 
„WEL" narzeka (i słusznie) na szerzącą 
się praktykę pobierania od dziennikarzy 
opłat akredytacyjnych, i to co raz po 
wyższych cenach. Koszt akredytacji na 
sopocki festiwal piosenki wynosi — ba
gatela — dziesięć tys ięcy złotych (w tym 
cena 4 biletów na koncert 7700 zł). Fe
lietonista dodaje: „wobec tego wydawca 
powinien wysłać organizatorom festiwalu 
rachunek za reklamę ich imprezy, licząc 
np. po 150 tys. zł za kolumnę druku". 
Sprawą zajęło się Prezydium ZG SD PRL, 
które powołując się na ustawę prasowa 
stwierdza, że jednostki państwowe i spo
łeczne mają obowiązek udzielania prasie 
informacji o prowadzonej działalności. 
.Test oczywiste, że relacje i sprawozda
nia z organizowanych imprez (kultural
nych, sportowych itp.) wymagają bezpo
średniego uczestnictwa dziennikarzy. Stad 
żądanie świadczeń pieniężnych od dzien
nikarzy jest bezprawne. 

V — w Katowicach wystawa ..Czaso
pisma młodzieżowe w zbiorach Biblioteki 
Śląskiej". 

V — w Zielonej Górze staraniem 
KMPiK i Lubuskiego Komitetu Upow
szechniania Prasy wystawa rysunków sa
tyrycznych tematycznie związanych z pra
są. Jest to efekt konkursu zorganizowa
nego przez organizatorów wystawy. 

V — Tygodnik Powszechny (nr 21) i 
jeszcze wcześniej Perspektywy (z 28 mar
ca) poinformowały o ukazaniu się nowe
go pisma polskiego Znaki Czasu redago
wanego w Paryżu przez A. Micewskiego. 
Sprawa wywołała zdziwienie w ydaw ców 
warszawskiego miesięcznika religijno-spo-
łecznego — Znaki Czasu, pisma działają
cego od 1947 pod protektoratem Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. Red. na
czelny Wydawnictwa „Znaki Czasu" Za
chariasz Łyko pisze na łamach Perspek-
tyw (nr 20): „Redakcja nowego pisma 
posługując się nazwą naszego oisma, do
puszcza się plagiatu, tj. kradzieży (przy
właszczenia) cudzego tytułu, co jest oczy
wistym przestępstwem. (...) Powstanie bo
wiem przykra w następstwach dezinfor
macja wśród czytelników, którzy spotka
ła się z dwoma różnymi pismami, o róż
nych profilach redakcyjno-treściowych, 
lecz tej samej nazwie. Tego rodzaju czvn 
jest niedopuszczalny tak ze względów 
prawnych, jak i moralnych. Przykre jest 
wszak i to, że przestępstwa plagiatu do
puszcza sie jedna redakcja chrześcijań
ska za jaką pragnie uchodzić redakcja 
n. Andrzeja Micewskiego, wobec innej 
redakcji chrześcijańskiej, jaka jest nasza 
redakcja Znaków Czasu, i to w; dobie 
ekumenizmu". 

Oprać. Sylwester Dziki 



Kajecik 
PRASOZMWCZY 

(dawniej Z łączki chochlików) 

PUBLICZNOŚĆ ŚRODKÓW MASOWE
GO KOMUNIKOWANIA W POLSCE. Pu
blicysta Polityki (nr 30 s. 10) Jacek Moj-
kowski zapytuje: „Skoro robimy zestawy 
największych przedsiębiorstw przemysło
wych, PGR-ów, firm budowlanych, eks
porterów, to dlaczego nie spróbować 
stworzyć rankingu producentów informa
cji?" i w oparciu o badania Centrum 
Badania Opinii Społecznej listę taka two
rzy. Otwiera ją telewizja — dla 85'/» an
kietowanych jest ona pierwszym źródłem 
informacji; kolejne miejsce zajmuje: pra
sa — 64ty«, Polskie Radio — 55'/o, konfe
rencje rzecznika prasowego — 8°/o. Źródła 
nieoficjalne mają następującą hierarchie: 
własne obserwacje — 29»/o, rozmowy to
warzyskie — 19*/o, zachodnie rozgłośnie — 
l2e/o, rozmowy w zakładzie — 11,3*/», ko
lejka, tramwaj — 9«/«. Do źródeł najbar
dziej pełnych i wyczerpujących zaliczo
no prasę — 268/o, tv — 23»/o, radio — W/o, 
własne obserwacje — 9%, zachodnie roz
głośnie — 7,5<l/o, rzecznika — 6Vo. 

Do najbardziej poczytnych dzienników 
należą: Trybuna Ludu, Trybuna Robotni
cza, Express Wieczorny, Dziennik Zachod
ni, Życie Warszawy, Gazeta Krakowska, 
Gazeta Poznańska, Gazeta Robotnicza, 
Rzeczpospolita, Sztandar Ludu. 

Do najbardziej potrzebnych tygodni
ków (zdaniem respondentów ich nakłady 
nie powinny być obniżane) zaliczono: 
Przyjaciółkę, Kobietę i Życie, Politykę, 
Przekrój. Veto, Panoramę, Prawo i Zy
cie, Kulturę., Przegląd Techniczny, Per
spektywy. 

Tygodniki „niechciane" (tzn. takie, 
które należałoby zlikwidować bądź ogra
niczyć im nakład): Za wolność i lud, 
Związkowiec, Rzeczywistość, Zarzewie, 
Zorza. Odrodzenie. Wieści, Myśl Społecz
na, Walka Młodych, Sygnały. 

Tygodniki „nieobecne" (tzn. takie, któ
rych ankietowani nie widrieli na rynku 
ani o nich nie słyszeli): Mpśl Społeczna, 
Wnrost. Odgłosy. Motvwv, Fakty-86. Od
rodzenie. Sygnały, Tak i nie, Sprawy i 
Ludzie, Ład. 

Zamieszcza również autor dziesiątkę 
tvgodnikow z „największą liczba prze
ciwników nrzynadatocych na jednostkę 
nakładu" (Za wolność { lud. Myśl Spo
łeczna. Rzeczywistość, Kierunki, Lad. 
Przealad Katolicki, Wnrost, Odgłosy, Ar
gumentu. Fundamentu^ i dziesiątkę nism 
najmniej kontrowersyinych (Przyjaciółka, 
kobieta, i Życie, Przekrój, Panorama, Po-
l'ttvka. Gospodyni, Razem, Veto, Prawo 
i Żucie, Nowa Wieś'). 

Powyższe hierarchie nism tygodniowych 
wzbudza z cała pewnością liczne kontro-
wersie. Na razie Kajecik zachowuje now-
ściągliwość. choć zaskoczył go nr>. brak 
na tvch listach Przealądu Tyaodnioweao 
czv też obecność wśród tvffodnikow ..nie
chcianych" nism „nieobecnych" (Odrodze
nie, Sygnały). 

* 
ARTIEMIJ PANFILÓW, prof. Wvdrtohi 

Dziennikarstwa Uniwersytetu Moskiew

skiego, wykładowca Uniwersytetu Śląskie
go (zmarły niestety nagle we wrześniu 
1986) ocenia polskich studentów (Tak i nie, 
nr 27 s. 7): „...bardzo miłą niespodziankę 
sprawili mi tutejsi studenci podczas 
pierwszego egzaminu. Przyszli odświętnie 
ubrani. W garniturach, krawatach. Panie 
także tradycyjnie, trochę wizytowo. Pod
kreślali swoim ubiorem niecodzienność 
wydarzenia. U nas niestety takiego oby
czaju nie ma. A przecież taka drobno
stka należy do dobrych uniwersyteckich 
tradycji, świadczy o szacunku dla egza
minatora. Studenci przeważnie dobrze 
znają, obowiązującą lekturę. Oczywiście 
z egzaminami bywa różnie (...) A zdy
scyplinowanie studentów zależy od wy
kładowców. Gdy wykłady lub seminaria, 
konserwatoria są prowadzone nudnie, bez 
polotu, to wcale się nie dziwię, że słu
chacze* unikają takich zajęć. Ja też, gdy 
jestem w nie najlepszej psychicznej kon
dycji, gdy zajęcia — czuję — prow.ndze 
nieefektywnie, to dostrzegam, że student 
się nudzą. Zaraz też zastanawiam sic .tok 
poprawić poziom wykładu, jak uatrak
cyjnić zajęcia. I wyznam nieskromna, 
że w ciągu dwóch lat nie miałem proble
mów z frekwencją". 

...I O PRASIE POLSKIEJ: „Polska pra
sa była zawsze bardzo ciekawa, i to nie 
jest moja grzecznościowa opinia. W mo
im odczuciu polscy dziennikarze to w 
większości ludzie bardzo utalento
wani (...). Na przykład bardzo wyso
ko cenię Zygmunta Broniarka, Ryszarda 
Wojnę i wielu Innych. Ale powiem t«*ż 
szczerze, że — po już ponad trzydzie
stoletnich kontaktach z polskim dzienni
karstwem — miewam czasami wrażenie, 
że dziennikarze nie zawsze bywają w neł-
ni odpowiedzialni za to, co piszą. Nie 
przewidują skutków, jakie może przy
nieść ich artykuł. A dziennikarz, nodnh-
nie jak polityk, powinien przewidyw-^ 
określone następstwa, które może przy
nieść jego wypowiedź". 

* 
KOMU GAZETĘ I JAKĄ — rozważ* 

(ms) na łamach Naszych Problemów M9P<? 
nr 16). Na wstępie przypomina, iż na pod
stawie Układu Zbiorowego Pracy Dzien
nikarzy (z 1974 r.) „Wydawnictwo nowin-
no zaopatrzyć dziennikarzy w gazety i 
czasopisma, stosownie do potrzeb dar^rli 
redakcji..." — ba. ale jakie są te potrze
by? O tym czytamy dalej: ..Zrozumiała 
jest na przykład, że Magazyn Polski, któ
ry jest magazynem przedruków, musi 
mieć nraktycznie całą polską prasę. Srnil-
ki zaś przedstawiają na swoich łamach 
humor zakładowy, trzeha wtoe zapewni? 
; m gazety zakładowe." Ale: ..Wielu dzien
nikarzy uważa, że należy sie im kn-rdv 
tytuł, o jakim zamarza, także Miś, swler-
srcyk, Motor itp. Łatwiej im zrezygno
wać z Prasy Polskiej niż z Kobiety i Żu
cia. Przeglądałem spisy zanrenumerowa-
nei nrasy w różnych redakctoch. W więk
szości, ponad połowa zespołu dostpto 
biete i Żucie, bardzo popularne są t^ż 
takie tytuły jak Przekrój. Manazyn Ro
dzinna, Słowo Powszechne. TAteraturn v 
Świecie. W pewnym spo łeczno-no l i ty - -
nvm tygodniku zatrudnia1acvm trzvdz'f-
stu trzech dziennikarzy zaprenumerowano 
aż 20 egz. tego ostatniego tvtnłu. zaś w 
innym fachowym piśmie (dwudziestu kil
ku dziennikarzy) — nie maiac^m -nic 
wspólnego 7. moda — 13 effzemolarzy Wv-
krojów i Wzorów. Nie zawsze też potra-



fią redakcje zachować umiar w zama
wianiu prasy zagranicznej. Zdarza się i 
tak, że poważne pismo o profilu poli
tycznym żąda dwóch egzemplarzy Play
boya czy kilku egzemplarzy Burdy". 

Skądinąd wiemy, że w pewnym Wy
dawnictwie (znanym Kajecikowi), pewien 
dziat administracji otrzymuje 20 egz. bar
dzo poszukiwanego miesięcznika społecz
no-politycznego, podczas gdy dziennika
rze w redakcjach (macierzystych) otrzy
mują mniej niż palców u jednej ręki. 
I jeszcze pamiętamy, że KTOŚ (kto?) 
tak niekompetentnie ,.załatwiał" pre
numeratę zagranicznej prasy na rok bie
żący, iż przez kilka miesięcy np. Forum. 
ledwie dyszało na remanentach. Więc że
by nie było niedomówień, sugerujemy: 
każdemu w RSW taką gazetę gratisowo 
zaprenumerować, jakiej potrzebuje do 
pracy.(pd) 

* 
OJ, BYŁO GORĄCO no przełomie ma

ja i czerwca w Szczecinie, z powodu fa
talnych błędów w tabeli wygranych lo
terii TP (Towarzystwa Przyjaciół) Głosu 
Szczecińskiego. Sprawa nie jest chyba za
kończona, bo nie rozwiązują jej decyzie 
0 cofnięciu prowadzenia loterii czy też 
apele o zwrot losów. 

Rzecz chciał publicystycznie przedsta
wić na łamach Kultury (nr 25) Jan Duma. 
Ale gdzie tam! Ze zgrozą konstatuje: , .W 
Szczecinie spotkałem sie z brakiem do
brej woli , ze zmową milczenia: dzienni
karz dziennikarzowi odmawia udzielenia 
informacji". 

Redaktor Kajecika nie podziela rozpa
czy autora. Zastanawia go jedno: dlacze
go ,T. Duma nie powołał sic na odpowied
ni paragraf ustawy o prawie prasowvm. 
który precyztije dostęp do informacii? W 
każdym razie w swym obszernym ma
teriale o tym nie wspomina. 

* 
CI WSTRĘTNI ZAZDROŚNICY. Nie r>o 

raz pierwszy na łamach naszej prasy moż
na spotkać ińformacie typu: ...Tan Rem, 
j?den 7. najznakomitszych felietonistów 
(podobnie jak Klakson ze SzpWk i K i 
bic z dawnych Kidis). człowiek bl iski ser
cu rzecznika prasowego rządu Jerzego 
Urbana (1. 52) wydał w ..Czytelniku'- (na
kład 30 tys. egz., oddano do składu w 
rrudniu 1985, podpisano do druku w mar
cu 7086. dr*uk ukończono w maki lPPfi) — 
nowy tom — «Eelietony z pieprzem i 
sola»" (Przealad Tygodniowy, nr ?9 s. 7V 
•Redaktora Kajecika nic nie dziwi prócz 
tego, że chciałby dowiedzieć sie nazwv 
drukarni. Może sa to Rzeszowskie Za
kłady Graficzne, k tó ro w jeszcze kró t 
szym czasie wydały książkę Stanisława 
Pteonia „Prasa ludowa w Polsce. 7ar v i: 
historyczny" (14,75 ark. wvd.; oddano do 
składu w lincu 1984. podpisano do druk" 
1 wydrukowano we wrześniu 1984). 

* 
REPORTAŻ „PO POLSKU". Woieieeh 

kielecki, redaktor naczelnv '̂.i czelnej Fo-
dskcji Krajowej PA Interpress oświad
czył (Życie Literackie. 198« nr 32, s. 5}: 

coraz cześeiel poiawia sie zupełnie no
we forma dziennikarska, która nie zawsze 
może jest klasycznym, w noiskim pnie-
c'ti. r epor t ażem, ale bardzo sie do r>'p<?o 
zbjiża. Penetruje konkretne zjawiska, ś ro

dowiska, grupy ludzi i zdarzenia. Bez 
wątpienia jest to nowa jakość dzienni
karska". 

Bez wątpienia jest to odkrycie, które 
reportażystom i teoretykom gatunku dech 
w piersiach zapiera, (pd) 

* 
CHCIELIŚMY WIEDZIEĆ, JAK SIĘ 

PISZE POPRAWNIE: video vel wideo, 
więc zadzwonil iśmy do Instytutu Języka 
Polskiego PAN w Krakowie: — Czy nie 
ma kogoś, kto by nas w tej sprawie 
kompetentnie poinformował? — Jak to 
nie ma nikogo, przecież ja jestem — od
powiedział profesor nadzwyczajny dr hab. 
(nazwisko znane redakcji) i poradził 
nam — jakżeby inaczej! — unikać tego 
słowa. Postaramy się: unikać porad In
stytutu i jego profesorów, (pd) 

* 
KONIA Z RZĘDEM temu, kto zrozu

mie co pod słowem ..banalny" pojmuje 
Marek Latasiewicz. W Tempie (nr 2995) 
pisze on: „Matysik jest bowiem, ja''1---
na przekór piłkarskim gwiazdom, czło
wiekiem banalnym. Nie potrafi czegokol
wiek robić niepoważnie, bez pełnego za
angażowania." Ofertę (konia z rzędem) 
kierujemy zwłaszcza do kierownictwa tej 
ambitnej gazety sportowej: redaktora na
czelnego, jego zastępcy, aż dwóch sekre
tarzy redakcji, ich zastępcy oraz kierow
nika działu publicystyki i reportażu. P«v" 
okazji zwracamy uwagę Pano'vC na nie-
eodzienne meandry stylistyczne autora, 
który pisze o zawodniku „Górnika, w 
którego barwach jako chłopiec marzył. 
hv zagrać choćby raz" czy „dopiero we 
wrześniu skończy 25 lat i wszystko prze
mawia za tym, że na 40. wystenach w 
reprezentacji i srebrnym medalu mi
strzostw świata nie poprzestanie". W 
Tc mnie marzy się nam. dopiero po adiu
stacji stylistycznej by kierować art^k"-1-" 
rio druku — wyrażając się stylem Lata-
siewicza. (pd) 

* 
CHOĆBY NA BAZARZE, ale „Słownik 

wyrazów obcych" musi pilnie nabyć re
dakcja Tempa. Bez niego jak nam wy
tłumaczy, co miał na myśli Andrzej God
ny, autor skądinąd ciekawego artykułu 
„Hokejowy bazar — czyli kto ma racje" 
(nr 89), pisząc na str. 3: ..Ambicja ka-
towiczanina wzięła jednak górę i za adwo
katów wziął sobie dwóch d e 1 i k w e n-
t ó w (podkr. Kajecika) z Wydziału Sę
dziowskiego PZHL.. ." Zanim Tempo do
kona sprawunku, spieszymy z koleżeń
ska pomocą: delikwent = człowiek sadzo
ny za przestępstwo, winowajca oezekuia-
ev kary; skazaniec, przestępca. Co z tego 
wskaże czytelnikom red. Godny? (pd) 

* 
NIE WSZYSTKO ZŁOTO, C O SJE 

Ś W I E C I . Andrzej Niedoba w Tak i nie 
(nr 15 s. 9) przyznał Polsce „100 złotych 

medalistów olimpiiskich". Bagatela, o fil 
wieee.1 niż było. Można by mniemać, że 
r-.i'ślał o zdobywcach wszystkich olim-
!"isk?eh medali — złotych, srebrnych ' 
^razowych, lecz wtedy nomnieisz-i-11-'-
lirzbe polskich trofeów o 80. I tak źk". 
i tak niedobrze, (pd) 



ANONIM? Nasze Problemy (np. w nrze 
16) w „Magazynie" na ostatniej stronie 
poświęcają kącik nie wymyś lonym cy
tatom. Cytują nawet źródło, w wyżej 
wymienionym wydaniu książkę pt. . ,,za-
wód dziennikarza w Polsce 1918—1930". 
Redaktorom Naszych Problemów pewnie 
przez myśl nie przejdzie, że pominiecie 
nazwiska autora (w tym przypadku 
autorki) stanowi naruszenie praw. Autor
skich, fpd) 

OPÓŹNIENIEM ZYSKALI NA CZASIE? 
Zagadnienia, Naukoznawstwa nr 4/198!) 
(wydrukowane w maju 1986) informują 
(s. 677), że jeden z referatów konferen
cji naukowej pt. „Luka techniczna w 
Polsce — sposoby przezwyciężania" już 
opublikowano: w Zagadnieniach Nauko
znawstwa, z. 2/1986. Byłbyż to rewolu
cyjny sposób przezwyciężania luki w na
szej poligrafii? (pd) 

* 

PRZEPISAĆ TEŻ SZTUKA, o czym 
świadczy notka w Zagadnieniach Nauko
znawstwa nr 4/1985, s. 646 — gdzie w nie
mieckim tytule „Die Information — 
Wesentliche Eigen-Eschofl (sic!) der 
Moterie" potrafiono palnąć pół tuzina 
byków. W kwartalniku Komitetu Nauko
znawstwa PAN wydawanym przez Za
kład Narodowy im. Ossolińskich! ( p d ) 

• * 
REDAKCYJNY BON-TON. „Lej" (no

men omen) na łamach Kultury (nr 28) v 
notce p t . „Repetitio est mater studiorum" 
gromi — i słusznie — Rzeczpospolita (nb. 
błędnie pisząc ten tytuł) za dwukrotne 
powtórzenie artykułu (nr 150, 151). Po
dzielamy oburzenia Autora. Ktoś bez
prawnie przywłaszcza sobie patent re
dakcji Kultury, która wczęściej już te 
metodę zastosowała. Kajecik dowody na 
to posiada. 

* 
WSKAŻCIE NAM DWA BŁĘDY. Za

równo na łamach Echa Krakowa (nr 971. 
jak i Gazety Pomorskiej (nr 117) ukazał 
sie prawie identyczny felieton Ronwrw 
Dębeckiego nt. Expressu Wieczorne™. 
Autor wspomina o dwu błędach w t y t u l e 
tej popołudniówki (Echo Krakowa n»wpt 
ten passus wybija w tytule). Od biedy 
widzę jeden błąd. A drugi? 

O ZŁEJ RENOMIE i innych niecnych 
praktykach „Głosu Ameryki" można pi
sać w nieskończoność. Ale niektórzy re
daktorzy nas zaskoczyli. Niektóre dzien
niki (np. Gazeta Krakowska z 8 VIII 1986, 
ale nie tylko ona) zamieszczają infor-
macje-" „Czy «Głos Ameryki» pozabija 
polskie bociany?" 

* 

EGZAMINACYJNA TREMA? Tym ra
zem nie uwierzymy Gazecie Krakowskiej 
(0 VII 1986), że jednym z bardziej niepo-
nularnych kierunków studiów na UJ jest 
l?ologia. O jedno miejsce ubiegało się 13 
zainteresowanych. A może ten kierunek 
nie był zbyt rozreklamowany? 

* 

OJCEM DUCHOWNYM (tylko jakie" o 
zakonu?) mianował Tadeusz Skoczek (Stu
dent, nr 13 s. 14) — Leszka Bugajskiego, 
od którego zapożyczył z książki ..Pozy 
prozy" tytuł do swych rozważań. My zc 
swej strony mianujemy Tadeusza skocz
ka — bez zapożyczania odeń czegokol
wiek — prefektem kongregacji studentów 
niedouczków. (pd) 

OLŚNIEWAJĄCE ZDANIE KWARTA
ŁU *: „A jakąż funkcję winna spełniać 
krytyka? Czy pan Wielce Szanowny Kry
tyk musi czekać na wartości uznane? Czy 
nic winien także wyprzedzać twórczości, 
pokazywać drogę, kreować wreszcie, na
wet na wyrost, zauważać najmniejsze na
wet oznaki nowych treści, nie znanych 
wcześniej wartości. Jaka to sztuka dopi
sywać się do wielogłosowych pień, chwa
ląc to, co inni chwalą i ganiąc ganione". 

* Kajecik Prasoznawczy prowadzi konkurs 
nieustający na najbardziej olśniewające 
zdanie kwartału, wyrażone w publicysty
ce mediów ogólnopolskich. Warunek do
puszczenia do konkurencji: udokumento
wanie źródła (tylko do wiadomości na
szej redakcji). Cel: warsztatowo-dvdak-
tyczny i dokumentalno-historvezny na 
groda dla nadawcy wycinka: 500 zł. Na
groda dla autora cytatu: publikacia 
olśniewającego zdania w Kajeciku Pra-
snznawczym anonimowo — lecz do dy
skrecjonalnej wiadomości PT Twórcy. 

* Redaguje Sylioester Dziki 



Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 
(stan na 1 lipca 1986) 

POLSKA AGENCJA PRASOWA 

Algieria — Algier 
Austria — Wiedeń 
Belgia —Bruksela 
Berlin Zachodni 
Bułgaria — Sofia 
ChRL — Pekin 
CSRS — Praga 
Egipt — Kair 
Francja — Paryż 
Indie — New Delhi 
Japonia — Tokio 
Jugosławia •— Belgrad 
Kuba — Hawana 
NRD — Berlin 
ONZ — Nowy Jork 
RFN — Bonn 
Rumunia — Bukareszt 
Szwajcaria — Genewa 
Szwecja — Sztokholm 
USA — Waszyngton 
Węgry •— Budapeszt 
Wielka Brytania — Londyn 
Wietnam — Hanoi 
Włochy — Rzym 
ZSRR — Moskwa 

— Mariusz B o r k o w s k i ; 
— Franciszek M a l i n o w s k i ; 
— Marek F i j a ł k o w s k i ; 
— Jerzy R a s a ł a; 
— Włodzimierz Z r ó b i k ; 
— Jerzy B a j e r ; 
— Leszek M a z a n ; 
— Roman S t r z e m i e c k i ; 
— Robert B i e l e c k i ; 
— Jan Krzysztof M r o z i e w i c z ; 
— Andrzej Z i e l i ń s k i ; 
— Zbigniew F a 1 ę c k i; 
•— Ryszard R y m a s z e w s k i ; 
— Edmund K i e s z k o w s k i ; 
— Ludwik A r e n d t ; 
— Eugeniusz G u z ; 
— Maciej K u c z e w s k i ; 
— Edward D y l a w e r s k i ; 
— Tomasz W a 1 a t; 
— Jerzy G ó r s k i ; 
— Andrzej C z e r k a w s k i ; 
— Mariusz K u k l i ń s k i ; 
— Stanisław G r z y m s k i ; 
— Mirosław I k o n o w i c z ; 
— Sławomir P o p o w s k i , Józef R z e s z u t. 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 

Bułgaria •— Sofia 
CSRS — Praga 

Francja — Paryż 

Grecja — Ateny 
Jugosławia — Belgrad 
NRD — Berlin 

RFN — Bonn 

— Zbigniew K 1 e j n Trybuna Ludu; 
— Jerzy G o ł ę b i e w s k i Trybuna Robotnicza, 

Tadeusz L u b i e j e w s k i PA Interpress, 
Marian K u s z e w s k i Trybuna Ludu, Woj
ciech W a s i l e w s k i Zycie Warszawy; 

— Marek J a w o r s k i Trybuna Ludu, Stani
sław K o s t a r s k i Zycie Warszawy; 

— Tadeusz P a s i e r b i ń s k i Trybuna Ludu; 
— Wacław U r b a ń s k i Trybuna Ludu; 
— Stanisław- S p y r a PA Interpress, Ryszard 

S t o k ł o s a Sztandar Młodych, Eugeniusz 
W a s z c z u k Zycie Warszawy, Jerzy We-
b e r Trybuna Ludu; 

— Bogusław C z e r w i ń s k i PA Interpress, 
Michał J a r a n o w s k i Życie Warszawy, 
Daniel L u l i ń s k i Trybuna Ludu; 



Szwecja — Sztokholm 

USA — Nowy Jork 

Węgry — Budapeszt 

Włochy — Rzym 
ZSRR — Moskwa 

— Roman Marek B i e r u t PA Interpress, Wal
demar K e d a j Trybuna Ludu; 

— Zygmunt B r o n i a r e k Trybuna Ludu, 
Grzegorz W o ź n i a k PA Interpress; 

— Andrzej D z i e r ż a n o w s k i Trybuna Ludu, 
Grzegorz L u b c z y k Sztandar Młodych; 

— Jerzy A m b r o z i e w i c z PA Interpress; 
— Andrzej B a j o r e k Życie Warszawy, Jan 

C i c h o c k i Przyjaźń, Jerzy K r a s z ę ws k i 
Trybuna Ludu, Zenon K u r k o w s k i PA 
Interpress, Waldemar M i c k i e w i c z 
Sztandar Młodych, Stanisław S o b c z y k 
Gromada-Rolnik Polski i Chłopska Droga, 
Waldemar W a s i l e w s k i Trybuna Robot
nicza, Marek W a w r z k i e w i c z RSW, Je
rzy W i ś n i o w s k i Trybuna Ludu, Leszek 
W y r w i c z PA Interpress. 

POLSKIE RADIO I TELEWIZJA 

Bułgaria — Sofia 
CSRS — Praga 
Francja — Paryż 
Jugosławia — Belgrad 
Węgry — Budapeszt 

NRD — Berlin 
Berlin Zachodni 
RFN — Bonn 
Szwecja — Sztokholm 
Wielka Brytania — Londyn 
Włochy — Rzym 
ZSRR — Moskwa 

} = 

Grzegorz Marek S i e c z k o w s k i ; 
Aleksander L u b a ń s k i ; 
Michał W a l c z a k ; 

Tadeusz S a m i t o w s k i ; 

Zbigniew K u s t o s i k ; 

Jerzy T e p 1 i; 
Aleksandra S t a m p f l - K e d a j ; 
Bogusław W o ł o s z a ń s k i ; 
Sławomir S z o f; 
Erazm F e t h k e (kierownik biura), Lesław 
N o w a k , Witold S t e f a n o w i c z . 

KURIER POLSKI 

CSRS — Praga 
Hiszpania — Madryt 
NRD — Berlin 
RFN — Bonn 
Szwajcaria — Genewa 
Szwecja — Sztokholm 
Węgry — Budapeszt 
Włochy — Rzym 
Wielka Brytania — Londyn 
ZSRR — Moskwa 

- Anna L u b i e j e w s k a ; 
- Helena G u z i k ; 
- Marek B a t k o w s k i ; 
- Jerzy T e p l i ; 
- Halina D y l a w e r s k a ; 
- Roman Marek B i e r u t ; 
- Jerzy K r ó l i k o w s k i ; 
- Barbara G r ę b e c k a ; 
- Regina S t o w; 
- Lesław N o w a k . 

WYDAWNICTWO PRASA ZSL 

Bułgaria — Sofia — Genowefa M i k o ł a j c z y k Dziennik Ludo
wy; 

CSRS — Praga — Lucjan D m o w s k i Dziennik Ludowy; 
ZSRR — Moskwa — Eugeniusz J a b ł o ń s k i Dziennik Ludowy. 

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY PRL 

CSRS — Praga — Marek J u r k o w i c z * . 

* przedstawiciel SD PRL w Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy. 



Wykaz skrótów: 

UaD Brief — Dienst aus Deutschland 
Brief 

FAZ — Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

IOJ NL — IOJ Newsletter 
MB — Medien Bulletin 
NDP — Neve Deutsche Presse 
NZZ — Neue Ziircher Zeitung 

REDAGOWANIE 
ChRL. Radio Pekin zaczęło nadawać część 
swych audycji zagranicznych również no 
falach średnich dla słuchaczy w kraju — 
z przeznaczeniem programów anglojęzy
cznych dla informowania w Pekinie i 
Szanghaju turystów zagranicznych. (NZZ 
8 V 1986 s. 43) pd 

USA. ,,The Movie Channel" — jedna z 
największych sieci płatnej tv — zaczęła 
emisję programu przeznaczonego specjal
nie dla posiadaczy magnetowidów: w no
cy wyświetla się najlepsze filmy nada
wane za dnia, w celu ich rejestracji i 
kolekcjonowania. Osobno dla archiwizacji 
beda zestawiane programy szczególnie 
atrakcyjnych filmów. Opłata abonamen
towa pozostaje bez zmian. 

Dotychczas organizatorzy Pay-TV wi
dzieli w video groźną konkurencje, ini
cjatywa ,,Movie Channel" przekształca je 
w uzupełnienie własnej działalności. 
Opiera się to na stwierdzeniu, że 40% abo
nentów posiada magnetowidy. Niewątpli
wie poszkodowane nocna rejestracją fil
mów będa wideoteki, które otrzymują 
nowości kinowe do rejestracji na kasety 
ze znacznym opóźnieniem. (MB 1986 nr 5 
s. 38) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Od kwietnia 1986 
redagowana w Paryżu International He
rald Tribune drukowana jest w 8 miej
scach świata: stolicy Francji, Londynie, 
Zurychu, Hadze, Marsylii, Hongkongu. 
Singapurze i ostatnio w Miami — paru-
nastotysięczna edycja dla USA. Przecię
tny nakład dzienny osiągnął 168 tvs. egz. 
(ZV Spezial „Druck" 1 IV 1986 s. 18) pd 

AUSTRIA. Radiofonia nadaje codziennie 
139 godz. programów radiowych i 20 godz. 
telewizyjnych. 60% stanowi produkcja 
krajowa. (MB 1986 nr 5 s. 33) pd 

AUSTRIA. Wśród 2,76 mil ionów gospo
darstw domowych 95% posiada co naj
mniej 1 telewizor. Programy krajowe 
ogląda przeciętnie codziennie ok. 72% 
czyli 4,2 min mieszkańców dorosłych i 

podobny odsetek dzieci od 4 do 13 lat. 
76% obywateli od 14 lat słucha austriac
kiego radia. (MB 1986 nr 6 s. 22) pd 

BERLIN ZACH. Sieć kablowej tv objęta 
tu 235 tys. gospodarstw domowych, co 
stawia ją na 3 miejscu w świecie. 30 tys. 
wnioskodawców czeka na podłączenie. 
(MB 1986 nr 5. S. 13) pd 

ChRL. Liczba telewizorów sięga w kraju 
65 milionów, telewidzów szacuje sie na 
200 do 300 min. Od 1978 r. ich liczba 
zwiększyła się prawie 70-krotnie. Te da
ne publikuje amerykańska China-USA 
Communications Inc. współpracująca z 
krajowa China Central Television CCTV. 
(MB 1986 nr 5 s. 40) pd 

ChRL. W ostatnich pięciu latach produk
cja odbiorników tv wzrosła o 32,8% ro
cznie i w 1985 osiągnęła liczbę 14.3 min 
aparatów. Jest to pięć razy więcej niż 
w roku 1980, lecz stale jeszcze nie zaspo
kaja potrzeb. Produkcję w roku 1986 pla
nuje sie na 17 min odbiorników. (IOJ Ni, 
1986 nr 5 s. 6) tl 

CYPR. Kharavii, organ Postępowej Par
tii Ludu Pracującego (AKEL) ukazuje się 
od lutego 1956. Stał się jedną z gazet o 
najszerszym odbiorze czytelniczym. Na
kład dzienny wynosi 200 tvs. egz. (IOJ 
NL 1986 nr 5 S. 6) tl 

DANIA. Przekład radzieckiej gazety 
Prawda pojawił się w duńskich kioskach 
4 kwietnia. Duńscy dziennikarze zainspi
rowani byli doświadczeniem francuskim, 
gdzie od początku 1986 do maja rozprze
dano około półtora miliona egzemplarzy 
Prawdy w języku francuskim. (IOJ NL 
1986 nr 9 s. 4) ti 

ETIOPIA. Tygodnik Serto Ader, założony 
5 lat temu, jest obecnie najważniejszym 
i najbardziej popularnym magazynem w 
kraju. Tygodnik ma 100 tys. nakładu. W 
roku 1974, gdy upadła monarchia jedy
nie 7" .-'o ludności umiało czytać i p ; spć. 
dziś już 60%. (IOJ NL 1986 nr 5 s. 6) tl 

FRANCJA. W 1985 roku wzrosła ilość ra
diosłuchaczy o 5,1% — z 27,26 min z koń
cem 1984 do 29,37 min z końcem 1985. 
Wszystkie państwowe stacje radiowe od
notowują wzrost ilości s ł u c h a c y : mimo 
to radio Luksemburg odnotowuie najwię
ksza liczbę odbiorców. Najlepsze rezulta
ty 1985 roku mają prywatne stacje ra
diowe, których programy odbierane sa 
nrzez 28,6% wszystkich radiosłuchaczy w 
stosunku do 23,5% w roku 1984. (JOJ NL 
1986 nr 6 s. 4) tl 

LAOS. Media znajdują się tu dopiero w 
zaczątkach rozwoju. Jako dzienniki uka-



żują się Pasa.7ion — centralny organ par-* 
tyjny i Vientiane May — organ Komite-y 
tu Miejskiego w stolicy. Ukazuje się też] 
11 periodyków wydawanych przez orga
nizacje masowe. Centralny program ra-y 
diowy nadawany jest przez prawie całą!; 
dobę (wyjąwszy poł godziny) i nadaje tezj 
audycje w językach mniejszości narodo-| 
wych oraz 5 językach obcych. Poza tymi 
emituje rozgłośnia w stolicy i 6 rozgio- * 
śni regionalnych, przeciętnie po 6 godz.' 
dziennie. Telewizja dopiero zaczyna dzia
łalność, ok. 20 tys. telewizorów posiadają 
mieszkańcy stolicy. Program tv jest od
bierany tylko na jej obszarze i w 3 są
siednich prowincjach wzdłuż granicy z 
Tajlandią. (NDP 1986 nr 2 s. 19) pcl 

NORWEGIA. Wychodzi tu aż 185 gazet co
dziennych (przy 4 min mieszkańców). 
Większość gospodarstw domowych a bo
nuje 2 tytuły. (ZV + ZV 1986 nr 17 s. 24) 
pd 
RFN. Globalny nakład dzienników utrzy
mał się w 1985 r. — podobnie jak przez 
6 lat poprzednich — na 21 milionach egz. 
13.2 min rozprowadzano w prenumeracie, 
7,8 min egz. w sprzedaży ulicznej. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 22 s. 6) pd 

RFN. Globalny nakład czasopism facho
wych wzrósł z 21,2 min egz. w 1979 r. do 
47.3 min egz. w 1983 r. (ZV + zv dod. 
Fachpresse '86 z 21 IV 1986 s. 5) pd 

RFN. Nakłady czasopism fachowych się
gają od paruset do kilkuset tysięcy egz. 
Częstotliwość edycji waha się od co
dziennej (w dni robocze) do roczników. 
Aż 96,8% globalnego nakładu rozprowadza 
się w prenumeracie (ZV + ZV dod. Fach
presse '86 z 21 IV 1986 s. 4) pd 

RFN. Gospodarstwa domowe są w naj
wyższym stopniu wyposażone w odbior
niki tv. Są one prawie wszędzie, a w 
wyniku posiadania przez niektóre rodzi
ny paru odbiorników stopień nasycenia 
wynosi 138%. Odpowiednie jest też wy
posażenie w środki audialne — radioapa
raty, magnetofony kasetowe i adaptery. 

82% gospodarstw (w których jest mło
dzież w wieku od 12 do 29 lat) ma przy
najmniej jedną gazetę regionalną, 17°/u 
także ponadregionalną. Tygodniki naby
wa 1h tych rodzin. 

Gdy młodzi ludzie zakładają własną* 
rodzinę i odrębne gospodarstwo domowe, 
spadek nabywania gazet regionalnych 
wynosi 16%: prawie co czwarty usamo
dzielniający się młody człowiek rezygnu
je z gazety lokalnej. Luki nie wypełniają 
gazety alternatywne, czy dzielnicowe; 
podczas gdy były one w co dziesiątym 
domu rodzicielskim, niewiele częściej wy
stępują w nowym gospodarstwie — bo 
tylko w co ósmym. (ZV + ZV 1986 nr 18 
s. 17) pd 
RFN. Wprowadzenie prywatnej tv wyka
zało jej niejednakową popularność w 
różnych badaniach odbioru. I tak insty
tut EMNID w dwu pierwszych miesią
cach 1986 stwierdził wśród 2750 gospo
darstw z podłączeniem kablowym odbiór 
przez 44,9% ARD i 42,8% ZDF, a wśród 
stacji prywatnych na pierwszym miejscu 
SAT 1 — 20,8% przed RTL plus — 14,6%, 
3SAT — 4,7%, Sky-Channel — 2,8%, Mu-
sicbox (bryt.) — 1,8% i Musikbox (RFN) — 
0,4%. 

Tymczasem ze strony luksemburskiej 
. R T L zarzuca siq tym badaniom „nieczy

stości metodologiczne", przeciwstawiając 
im wyniki badań z jesieni 1985 wykonane 
przez Infratest, w których 293 wywiady 
przeprowadzono jedynie w gospodar
stwach odbierających zarówno program 
SAT, jak RTL. Tu stwierdzono 31% dla 
ARD, 24% — ZDF, 25% — RTL plus wy
raźnie przed SAT 1 — 15%. (ZV + ZV 1986 
nr 14 s. 4) р ф 

USA. Od stycznia 1986 radziecki dziennik 
Prawda, ukazuje s ię w wersji angielskiej. 
Wydawca Charles Cox w Saint-Paul w 
stanie Minnesota poświęcił dwa lata na 
przygotowanie amerykańskiej edycji. W 
tym czasie zorganizował zespół tłumaczy, 
drukarnię i zgromadził konieczną ilosc 
subskrybentów. Praiude. po angielsku abo-
nują głównie uniwersytety, szkoły, wiel
kie biblioteki, firmy handlowe, które 
prowadzą wymianę handlową z ZSRR i 
rożne instytucje rządowe. Zainteresowa
nie wykazały również osoby prywatne, 
jakkolwiek roczny abonament wynosi 
630 doi. — znacznie więcej niż jakiejkol
wiek gazety amerykańskiej . (IOJ NL 1986 
nr 7 s. 4) tl 

USA. W 1950 r. było 98 lokalnych stacji 
tv, w 10 lat później 559, w 1985 r. 1138. Z 
nich 233 to były stacje niezależne, 304 
należały do Public TV, 601 było afiliowa
nych do wielkich sieci ABC, CBS i NBC. 
(ZV + ZV 1986 nr 20 s. 4) pd 
USA. Podłączenia płatnej telewizji kablo
wej (Pay-TV) osiągnęły 40% gospodarstw 
domowych, podczas gdy nasycenie mag
netowidami wynosi 33%. (MB 1986 nr 5 
s. 10) pd 
W. BRYTANIA. W I kwartale 1986 nie 
udało się nowej gazecie codziennej Today 
osiągnąć planowanego nakładu miliona 
egz. — drukowano tylko 800 tys., przy 
znacznych zwrotach. Za słabą stronę 
dziennika uważa się nierównomierność 
kolorowego druku. (ZV + ZV 1986 nr 14 
s. 4) pd 
WŁOCHY. Od początku marca 1986 ra
dziecki dziennik Prawda w wersji języ
kowej włoskiej ukazuje się jako dodatek 
do tygodnika L'Europeo. (IOJ NL 1986 
nr 6 s. 4) tl 
ZSRK. Dzięki satelitarnej tv, programy 
może odbierać ponad 90% mieszkańców 
kraju. (NDP 1986 nr 5 s. 15) pd 

ODBIORCY 
FINLANDIA. W listopadzie i grudniu 
1985 Instytut Gallupa przeprowadził ba
dania wśród 500 osób w wieku od 12 do 
20 lat. Przeprowadzone na zlecenie Związ
ku Wydawców Gazet badania wykazały, 
że 8 spośród 10 badanych czyta codzien
nie gazetę przez 17 minut, natomiast te
lewizję ogląda 7 z 10 osób blisko dwie 
godziny. Stwierdzono, że to zachowani 
młodych odbiorców nie zmieniło się od 
przeszło trzech lat. (ZV + ZV 1986 nr 13 
s. 14) pd 
FRANCJA. Według informacji Teleramy, 
magazynu francuskiej telewizji, 51% tele
widzów opowiedziało się za 1 dniem wol
nym tygodniowo dla telewizji francuskiej. 
37% zapytywanych odpowiedziało, że mo
gą się obejść bez telewizji natychmiast 
i na zawsze (IOJ NL 1986 nr 8 s. 6) tl 
RFN. W latach 1984—1985 przeprowadzono 
badania nad stosunkiem ludzi starszych 



• 

do mediów. Z końcem 1983 r. było w Re
publice Federalnej 12 min (20"/») osób w 
wieku ponad 60 lat. Praktycznie w każ
dym gospodarstwie domowym był telewi
zor, w 95*/« radio. Gazeta codzienna znaj
dowała się w prawie s/< gospodarstw, Vs 
abonowała jakieś czasopismo (dominowały 
poświęcone programom rtv). W 95"/« go
spodarstw było przeciętniegiei książek, w 
10"/« sprzęt video, co d r u g ™ miało apara
turę stereofoniczną. 

W zakresie informacji lokalnej naj
ważniejszym źródłem był dziennik (59»/«), 
międzynarodowej — telewizja (65%>). Wię
kszość „seniorów" spędza dziennie przed 
telewizorem ponad 3 godz. — o 85 min. 
więcej niż młodzi w wieku od 14 do 29 
lat. Najpopularniejsze programy tv w 
starszej grupie wieku: dzienniki 928/», fil
my przyrodnicze 88»/«, rozrywka — 75— 
80V«, wiadomości lokalne 80*/», programy 
poradnicze 72ł/o. Dalej uplasowały się 
operetki, musicale i muzyka ludowa — 
57V» i programy informacyjne — ok. 50%>; 
kultura i sztuka znalazły zainteresowanie 
już tylko 34'/« (najchętniej rezygnowano 
z programów muzyki pop i rock). 

Radio nie jest popularne wśród ludzi 
starszych, najwyższy odsetek — 17 wska
zań — uzyskało jako medium służące od
prężeniu. Książka stanowi dla 32% prze
kaz wiedzy, a czasopismo jest inspirato
rem sposobu spędzania czasu wolnego; 
najwyższy wskaźnik stanowiło tu 27V». 
(NZZ 1 V 1986 s. 9) pd 

RFN. Komisja ds. mediów rozgłośni pu-
bliczno-prawnych ARD/ZDF i Fundacji 
Bertelsmanna opublikowała z początkiem 
1986 r. studium „Jugend und Medien". 
Zawiera wyniki badań przeprowadzonych 
przez instytuty Marplan i Contest Census 
w okresie od marca do maja 1984 wśród 
4 tys. osób w wieku lat 12—29, reprezen
tujących ponad 15 mil ionów rówieśników. 
Oto dwa zestawienia z tych badań: 
Przeciętny codzienny odbiór mediów (w 
minutach) 

e> N 

1 1 m C l 
medium 7 7 | 7 19 CD o •A 

^ CN <M 

radio 117 71 99 135 132 
płyty i kasety 28 32 35 27 17 
telewizja 101 118 91 86 113 
video 8 9 10 9 6 
książki 20 25 17 17 20 
gazety 13 6 10 15 18 
czasopisma 7 6 6 8 7 
razem 294 267 268 297 313 

Porównawcza ocena mediów (w procen
tach) 

charakterystyka 

S2 

1 2 3 4 5 

wiarygodne 54 60 46 15 
przekazujące wiedzę 48 60 35 29 
kształcące 41 49 25 22 
udzielające rad 36 67 49 48 
wszechstronne 34 70 47 37 
sympatyczne 33 55 50 29 
interesujące 33 55 35 30 
rozrywkowe 23 79 62 42 
inspirujące 16 48 31 22 
staromodne 14 5 12 9 
postępowe 13 36 17 8 

informacyjne 
powszednie 
ważne 

63 
69 

(ZV + ZV 1986 nr 18 s. 16) pd 

RFN. Komórka badawcza wydawnietwa 
Gruner -r Jahr przeprowadziła w 1984 r. 
studium nt. korzystania z prasy facho
wej przez osoby na wyższych i średnich 
stanowiskach kierowniczych w gospodar
ce i administracji. Prasa ta uplasowała 
się na pierwszym miejscu jako źródło in
formacji fachowej, przed rozmowami, z 
kolegami w pracy. 78V» ankietowany cłi 
czyta prasę fachową, przeważnie więcej 
niż 3 tytuły — lub każe sobie dostarcza^ 
wycinki czy wyciągi . (ZV + ZV dod. 
Fachpresse '86 z 21 IV 1986 s. 4) pd 

RFN. Trzecie kolejne badanie przeprowa
dzone przez instytut demoskopii z A l -
łensbachu na temat nastawienia do ka
blowej tv w rejonie Ludwigshafen wy
kazało późną jesienią 1985 ponad połowę 
(51V») gospodarstw domowych podłączo
nych lub oczekujących na realizację 
wniosku, wzrost nastawień pozytywnych 
z 26°/» do 55'/« i brak zmian w nastawie
niach negatywnych — lh spośród ankieto
wanych 278 przedstawicieli mieszkańców. 
(ZV + ZV 1986 nr 15 S. 28) pd 

RFN. Aktualności sportowe były w 1985 
roku odbierane przeciętnie przez 7,3 min 
telewidzów, co stanowi prawie 20»/« gospo
darstw domowych. (MB 1986 nr 5 s. 28) 
pd 

SZWAJCARIA. Na zlecenie dziennika 
Tages-Anzelger w Zurychu zbadano od
biór tv w tej liczącej milion mieszkań
ców aglomeracji. Praktycznie każdy dys
ponuje telewizorem, oglądając Jego pro
gramy w dni powszednie przeciętnie od 
godziny do dwu, podczas weekendu 
3 godz. Młodzież i osoby w starszym wie
ku oglądają tv dłużej, osoby z wyższym 
wykształceniem krócej. (MB 1986 nr 6 s. 
19) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. Jednym z ogniw 
wiążących Wyspy Karaibskie, które róż
nią się nie tylko systemami polityczny
mi, lecz i językiem, kulturą i tradycją, 
jest tygodnik Carribean Contact. Ma on 
nakład 150—200 tys. egzemplarzy, wyda
wany jest na Barbadosie i obejmuje 
swym zasięgiem całe Karaiby. Jest pis
mem niezależnym, ukazuje się w języku 
angielskim. Część materiałów publikowa
na Jest po francusku I hiszpańsku. (lOJ 
NL 1986 nr 9 s. 4) tl 

AUSTRIA. W ciągu roku karierę nakła
dową robi nowy tygodnik Dle ganze 
Woche, znajdujący się już wśród 3 pierw
szych periodyków tej grupy. Jego wy
dawca, posiadacz połowy akcji czołowe-



go dziennika JVeue Kronen Zeitung — 
Kurt Falk niekonwencjonalnie wprowa
dzał pismo na rynek. W pierwszej fazie 
wysłał 3 wydania w tradycyjnej bande
roli pocztowej do wszelkich możliwych 
odbiorców, bez jakichkolwiek komenta
rzy, l istów przewodnich, propozycji abo
namentu. Następnie ci sami adresaci 
otrzymali dwa listy, każdy inaczej sfor
mułowany, z kuponem upoważniającym 
do zamówienia _ bezpłatnych egzemplarzy 
próbnych. Jak się okazuje, te chwyt y 
trafiły do przekonania licznym czytelni
kom. • 

Die ganze Woche ma typowy austriac
ki mały format, ukazuje się w kolorze 
na 80 stronach i z 24-stronicowym pro
gramem radiowo-teiewizyjnym a kosztuje 
zaledwie 7 szylingów. (ZV + ZV 1986 nr 16 
s. 20) pd 

RFN. 30 kwietnia 1986 rozpoczęła pracę 
pierwsza prywatna radiostacja na szcze
blu krajowym — w Nadrenii-Palatyna-
cie. „Radio 4" zaczęło od jednego nadaj
nika na linii Mannheim — Ludwigshafen, 
w trakcie roku ma dojść 13 dalszych. 
Programy opracowuje 162 nadawców, 
wśród których są koncerny mediów i ga
zet, związki sportowe, rolnicze i in. wy
pełniające codziennie ponad 17 godz. Naj
większy blok redaguje krajowe towarzy
stwo radiofoniczne RPR kierowane przez 
największe regionalne wydawnictwa pra
sowe. Koncerny ponadregionalne Sprin
gera, Bauera i Burdy dostarczają wspól
nie program półtoragodzinny. Udział w 
emisji ma też długoletni redaktor naczel
ny skrajnie prawicowego Deutschiana-
-Magazin, Elimar Schubbe. (Spiegel 1986 
nr 19 s. 108 i d.) pd 

RFN. Na maj—czerwiec '86 ukazał się w 
3 tys. egz. pierwszy numer dwumiesięcz
nika TELE-audlovision poświęconego wy
łącznie satelitarnej tv. Następny zeszyt 
ma być w 5 tys. egz. Cena 6,5 mk. (ZV -V 
+ ZV 1986 nr 25 s. 11) pd 
USA. Od 1 maja 1986 Daily World ukazu
je się w nowej postaci i pod nowym ty
tułem, ponieważ nastąpiło połączenie jej 
z kalifornijskim tygodnikiem People's 
World. Rezultatem połączenia pism kla
sy robotniczej jest nowy dziennik Peo
ple's Daily World, jedna z kilku gazet 
wydawanych jednocześnie w Nowym 
Jorku i Chicago i obejmujących swym 
zasięgiem całe Stany Zjednoczone. Pismo 
ma w tygodniu 12 stron, zaś wydanie 
niedzielne — 28. Nowa gazeta jest znacz
nie bardziej kolorowa i ma żywszą szatę 
graficzną. Planowany nakład dzienny — 
100 tys. egz. (/OJ NL 1986 nr 9 S. 4) tl 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Z końcem stycznia 
1986 w Londynie podpisano umowę o kol
portażu informacji agencji TASS przez 
bank danych brytyjskiej firmy Datasolve. 
Informacje będą rozprowadzane m. in. w 
Europie zachodniej i Australii. (IOJ NL 
1986 nr 5 s. 6) tl 

MALI. W styczniu 1985 rozpoczęła regu
larną pracę Malijska Agencja Prasowa 
(Agence Malienne de Presse et de la Pu-
blication — AMAP). W kraju ukazuje się 
tylko jedna gazeta i działa jedna radio
stacja. Agencja została utworzona przy 
pomocy UNESCO. (IOJ NL 1986 nr 5 S. 6) 
tl 

RFN. Po raz pierwszy w 1985 r. agencja 
DPA (mająca status spółki) przekroczyła 
obrót 100-milionowy. Kapitał zakładowy 
wynosi 5 min marek, a dzieli go 188 ak
cjonariuszy (77,4% wydawcy gazet, 11,4»/» 
wyd. czasopism, 11,2»/« radiofonia publicz-
no-prawna). Obrót roku obliczeniowego 
wzrósł o 5,5% osiągając 102,9 min mk i 
dając 695 tys. mk zysku. Przyczyniło się 
do tego m. in. zwiększenie o 20% liczby 
zagranicznych odbiorców serwisów infor
macyjnych; prenumeratorów jest teraz 
600 (wśród nich 17 gazet w USA). Na 
rynku zachodnim jest DPA dopiero na 
5 miejscu po agencjach Reutera, AP, 
AFP i UPI, lepsze miejsce zajmuje na 
BnsKim Wschodzie, w Ameryce Łaciń
skiej, w Beneluksie, Austrii i Skandyna
wii. 

DPA nadaje codziennie ok. 80 tys. 
słów. Szacuje się, że z niej pochodzi V» 
wiadomości w prasie krajowej. Agencja 
zatrudnia 750 stałych i 2000 wolnych 
współpracowników. (ZV + ZV 1986 nr 27 
s. 16—17) pd 

ZSRR. W styczniu 1986 Agencja Nowosti 
(APN) obchodziła 25-lecie istnienia. Jej 
zadaniem było rozprowadzanie za granicę 
wiadomości o ZSRR i informowanie mie
szkańców Związku Radzieckiego o życiu 
innych narodów. Jej informacje przed
stawiały Kraj Rad w 90 krajach świata. 
W około 50 magazynach, 11 gazetach i 
niemal 200 biuletynach niosły w 56 ję
zykach informacje o życiu mieszkańców 
ZSRR i ich osiągnięciach. Ponadto utrzy
mywano kontakty z agencjami prasowy
mi i sieciami radiowo-telewizyjnymi w 
110 krajach. 

Agencja prowadzi też działalność wy
dawniczą i współpracuje z zagranicznymi 
wydawcami — czego rezultatem są publi
kacje 30 min egz. książek i broszur. 
NL 1986 nr 5 S. 6) tl 

EKONOMIKA 
FRANCJA. Syndykat Dziennikarzy Fran
cuskich (SNJ) wydał specjalny dodatek w 
magazynie Journaliste analizujący szcze
gółowo przyspieszenie koncentracji pra
sy, które obserwuje się od 1975 r. Proces 
ten jest rozpatrywany z kilku punktów 
widzenia: ekonomicznego (wzrost mono
poli regionalnych), finansowego (popiera
nie koncentracji przez banki) i przemy
słowego (postęp techniczny jako czynnik 
koncentracji). Szczególną uwagę poświę
cono Robertowi Hersantowi. Podkreśla 
się również koncentrację środków audio
wizualnych i układy prawne pomagające 
w walce przeciw tej koncentracji, (IUJ 
NL 1986 nr 9 S. 4) tl 

FRANCJA. Prawicowy rząd realizuje pro
gram prywatyzacji mediów. Państwowy 
holding „Sofirad" odprzedał 34% akcji 
radiostacji „Europę I" przedsiębiorstwu 
Hachette, po zachodnioniemieckim Ber-
telsmannie największemu koncernowi 
multimedialnemu w Europie. Cena sprze
daży Vs akcji „Europę I" opiewała w 
przeliczeniu na 163,4 min mk RFN. Obro
ty „Europę I" szacuje się na 327 min mk, 
czysty zysk na 32 min mk. Hachette mia
ła już wcześniej akcje tej rozgłośni, te
raz dysponuje 56% głosów i 44*/» kapita
łu akcyjnego. Z pozostałych akcji 20% 
należy do wytwórcy samolotów Dassaul-
ta, 5% do księcia Monaco, 2fl% do różnych 
udziałowców. 



Hachette istnieje od 160 lat. W 1984 r 
firma zatrudniała 12 400 osób, miała obro 
rzędu 3,5 miliarda rak i zysk brutto ok. 
95 min rak. Koncernem kierują Jean-Lue 
Lagardere i Silvain Floirat. Lagardere 
jest zarazem prezesem koncernu „Matra", 
t ioirat był założycielem „Europę 1". Do 
1980 r. te 3 koncerny były ściśle powią
zane, wtedy rząd lewicowy rozbił to po
rozumienie, które obecnie zawiązało się 
na nowo (aczkolwiek w „Matra" rząd ma 
jeszcze 51% udziałów). Obrót tego muiu-
koncernu szacuje się na 9,5 miliarda mk. 

Do grupy Hachette należą m. in. wy
dawnictwa czasopism o przeszło 3U tytu
łach (wśród nich rekordzista nakładowy 
Télé 7 Jours), wydawnictwa książek, kina 
i firmy reklamowe. Ma też udziały w 
mediach elektronicznych — ca 30% w 
Télé Monte Carlo, ponad 8% Compagnie 
Luxembourgeoise de Télédiffusion, ma 
powiązania z Bertelsmannem dysponują
cym 40% akcji RTL, posiada 20% udzia
łów nowej telewizji La Cinq. (ZV + ZV 
1986 nr 16 s. 20) pd 
FRANCJA. W połowie czerwca 1986 rząd 
cofnął licencje satelitarnej tv włoskiemu 
przedsiębiorcy telewizyjnemu Silvio Ber
lusconiemu, przewodniczącemu francu
skiego Zw. Zaw. Transportowców Jerome 
Seydoux i brytyjskiemu „królowi prasy" 
Robertowi Maxwcllowi *. Otrzymali je 
przed wyborami w marcu t.r. 

Jednocześnie upaństwowiono I kanał 
TF-1 z myślą o jego sprzedaniu prywat
nemu konsorcjum. „Wartość" tego kana
łu szacuje się na ok. 3 miliardów fr. 
Drugi kanał Antenne 2 i program regio
nalny FR 3 na razie zachowują status 
publiczno-prawny. (ZV + ZV 1986 nr 26 
s. 3) pd 
KANADA. Konsorcjum satelitarne „Tele-
sat" przygotowało do odbioru 160 kana
łów, z których wykorzystano tylko 73. 
Jedną z przyczyn są konkurencyjne (o 
połowę niższe) ceny kanałów amerykań
skich satelitów, oferowanych przez NASA. 
Wobec tego „Telesat" wprowadziło boni
fikatę: kto wynajmie kanał za pełną ce
nę (w przeliczeniu ok. 96 tys. do 138 tys. 
iranków szwajc), może otrzymać drugi 
za 50'%. Ponadto przyzna się 75% zniżki 
każdemu, kto zgłosi nowy pomysł wyko
rzystania kanałów. Wymyślono już m. in. 
podawanie via tv-sat: telefoniczno-wizyj-
nych aukcji bydła z udziałem farmerów 
z najdalszych zakątków, programów lek
cyjnych dla uczniów, połączenie platform 
wiertniczych poszukujących ropy na mo
rzu z lądem stałym. (NZZ 29 V 1986 s. 4J; 
pd 
NORWEGIA. Od 1919 nie ukazują się wy
dania niedzielne gazet, jak również nie 
wydaje się gazet w Święta Wielkiejnocy. 
gdy sklepy sprzedające prasę są zamknie;-
te. W zasadzie nie mą podstawy praw
nej do takiej sytuacji. Za przykładem 
brytyjskich w ydawców Eddie Saha i Ru-
perta Murdocha magnat prasowy Hroar 
Hansen chce rozpocząć wydawanie gazet 
codziennych również w niedziele i świę
ta, naruszając wieloletnią tradycję i wy
stępując przeciw woli Związku Wydaw
ców. W tym celu zatrudnił pracowników 
nie będących członkami Związku. (IOJ 
NL 1986 nr 9 s. 4) tl 

RFN. Drugie co do wielkości wydawnic
two prasy codziennej, to grupa WAZ. 
Jednoczy ona 5 wydawnictw gazetowych 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, West-
jalenpost, Westfälische Rundschau, Neue 
RheinlNeue Ruhr-Zeitung), wydawnictwo 
gazet kobiecych „Welt am Sonnabend" 
(Echo der Frau, Neue Welt, Frau aktuell), 
wydawnictwo czasopism specjalnych SZV 
(Fachblatt Musikmagazin, Photo Revue, 
Stereo, Video-Magazin, Fono Form, HiFi 
& Video Markt), 2 spó łk* czasopism rekla
mowych. W lutym 1986 zakupiono zachod-
nioberlińską wy4wórnię Allianz-Film, pro
dukującą filmy fabularne i telewizyjne. 
Prócz tego WAZ ma decydujące udzia-y 
w Westfilm-Medien. (ZV + ZV 1986 nr 20 
s. 18) pd 

RFN. Spółka Westfilm-Medien, należąca 
do prasowej grupy wydawniczej WAZ w 
Essen, stała się udziałowcem RTL plus 
w Luksemburgu. Kontrakt podpisano w 
połowie maja 1986. Obecnie udziały nie
mieckojęzycznego prywatnego program a 
telewizyjnego przedstawiają się następu
jąco: 50% ma Compagnie Luxembourge
oise de Télédiffusion, 40% UFA Film-
-Fernseh-GmbH (należąca do wydaw
nictw Bertelsmanna i Grunera + Jahra), 
10»/« WAZ. (MB 1986 nr 6 s. 16) pd 

RFN. Koszty programowe w 1984 r. za 
1 minutę wykazywały kolosalne różnice. 
W telewizji najwięcej kosztowały pro
gramy rozrywkowe — 7847 marek, progra
my muzyczne 5543, informacyjne 3616, 
sportowe 2419, filmy fabularne 1802, pogo
dy nka 935, program dla szkół 328 mk. 

W radiu, słuchowiska 497 marek, pro
gramy kulturalne 188, oświatowe 151, po
lityczne 136, sportowe 133, rozrywkowe 
129, muzyka poważna 115, muzyka lekka 
54 mk. (MB 1986 nr 6 s. 28) pd 

RFN. Od półrocza 1986 działa nowa cen
tralna organizacja nadzorująca prywatną 
telewizję Sat 1 z 8-osobową radą na cze
le. Zmianie uległ też podział akcji w 
spółce: 

% udziałów 
dotąd teraz 

PKS (Programowe Tow. 
Kablowo-Satelitarnej TV) 40 35 
APF (Aktualna Prasa-Tele-
wizja) 20 13 
Wydawnictwo Springer 9,9 12 
Wydawnictwo Burda 8,2 12 
Wydawnictwo Bauer 6,1 12 
Wydawnictwo Holtzbrinck 5.4 12 
Neue Mediengesellschaft Ulm 1,4 1 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 1,4 1 
Otto Maier Verlag 1 1 
Kabel Media Programmgesell-
schaft 6,6 1 

* Następnie ogłoszono, że dwaj pierwsi, 
którzy wspólnie zamierzali uruchomić 
program, otrzymają odszkodowanie. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 27 S. 4) 

Zwraca uwagę umocnienie się praso
wych potentatów wydawniczych (ZV + 
+ ZV 1986 nr 26 s. 1—2) 

Jeszcze przed wejściem w życie nowe
go układu wystąpiło — niezadowolone z 
jego kształtu — Wydawnictwo dziennika 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 27 s. 2) pd 

SZWAJCARIA. Rok budżetowy 1985 radia 
i telewizji SRG zamknięto nadwyżką 
14,5 min fr — o ponad 6 min większą niż 
planowano, co wynika z wyższych o 7 
min wpływów telewizji. Podczas gcly r.a-



dio jest deficytowe (27,9 min fr), telewi
zja przyniosła 42,4 min fr dochodu. (MB 
1986 nr 5 s. 32) pd 

SZWAJCARIA. W Bazylei lokalna rozgło
śnia „Bazyliszek" uzyskała w 1985 r. 12 
tys. fr zysku przy 158 tys. fr odpisów. 
Wydatki osiągnęły 3,1 min fr (rok wcze
śniej 2,7 min), wpływy z reklamy wynio
sły też 3,1 min wzrastając o 14»/». (AiB 
1986 nr 6 S. 21) pd 

W. BRYTANIA. Nieustabilizowaną sytua
cję nowego dziennika Today poprawił Ti
ny Rowland, wnosząc 24 min funtów. On 
sam został wiceprezesem zarządu, a gru
pa Rowland-Lonrho uzyskała 34% akcji. 
(ZV + ZV 1986 nr 26 s. 2) pd 

R E K L A M A 
MIĘDZYNARODOWE. Sensacją stała się 
fuzja 3 agencji reklamy: BBDO Interna
tional, Doyle Dane Bernbach Group Inc. 
i Needham Harper Wordwide Inc. mają 
łącznego obrotu ponad 5 mil iadów dola
rów i i wysunęły się na pierwsze miej
sce w świecie. W samej Europie ich obrót 
wynosi milion doi. W 1985 r. wykazały 
obroty: BBDO 2,5 mid, DDB 1,67 mld, 
Needham Harper 847 mil ionów doi. 

Jest to pierwsza w historii fuzja trzech 
agencji reklamowych jednocześnie. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 19 s. 1,2) pd 

ChRL. Pierwsza międzynarodowa agencja 
reklamowa — Ogilvy & Mather World
wide — otwarła biuro w Pekinie. Agen
cja ta prowadzi działalność reklamową w 
Chinach już od 1979 r., poprzez Hong
kong oraz współpracując z państwową 
Beijing Advertising Corporation. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 23 s. 18) pd 

RFN. Centralna Komisja ds. Reklamy 
(ZAW) podała rozwój reklamy w poszcze
gólnych mediach dla lat 1981—1985: 

Wzrost 
Środek reklamy 

gazety codzienne 
informatory 

adresowe 
reklama 

bezpośrednia 
czasopisma 

popularne 
telewizja 
czasopisma fachowe 
radio 
gazety tygodniowe 
reklama na 

zewnątrz 
(targi itp.) 

reklama kinowa 

w min mk 

+ 673,1 

+ 478,6 

+ 472,4 

+ 357,5 
+ 296,4 
+ 157,8 
+ 71,5 
+ 68,9 

+ 53,5 
+ 5,4 

W procen
tach 

—12,9 

+ 92,7 

+ 34,4 
-15,7 
+ 25,4 
+ 13,6 
+15,7 
+34,7 

+ 13,1 
+ 4,7 

Uderza ekspansja informatorów adre
sowych oraz proporcjonalny spadek 
prasowej reklamy w najbardziej maso
wych periodykach — gazetach codzien
nych i czasopismach popularnych. (ZV 
Spezial 13 V 1986 s. 15) pd 

RFN. Najważniejszym medium reklamo
wym 1985 r. pozostały gazety codzienne z 
wpływami 5,9 mil iardów mk. Mimo tego 
musiały zanotować 2-procentowe zmniej
szenie wpływów reklamowych, podczas 
gdy ogólny budżet na reklamę wyniósł 
15,5 miliardów mk i wzrósł o 3%. (ZV + 
+ ZV 1886 nr 22 s. 6) pd 

RFN. Przy 22,6 min gospodarstw domo
wych, co tydzień rozchodzi się prawie 
2% min egz. czasopism z programami te
lewizyjnymi — nie licząc specjalnych do
datków (np. w magazynie Stern), o.^w 
njch rubryk (także w dziennikach) itp. 
Od marca 1986 dom handlowy Kaufhof w 
Kolonii wydaje w milionie egzempla
rzy (!) 24-stronicową reklamówkę IV 
Ahiluell — z pełnym programem, oboK 
ogłoszeń nt. prowadzonych w sklepie tc-
warow. Klienci otrzymują pismo bezpła
tnie, wydawca liczy, że jest to lepsza for
ma rekiamy od prospektów handlow>cu 
wnet wyrzucanych do kosza, podczas gdy 
w tym przypadku zagląda się do publi
kacj i przez cały tydzień — poszuKu^.e 
programu, odbiera się też ogłoszenia. 

Nie jest to pojedynczy przypacu*. 
Wielka hurtownia handlowa Metro wyda
je w 1,5 min nakładzie Metro Club i-o&t 
(bez ogłoszeń, w celu podniesienia wła
snej renomy). Grupa Rewe-Leibbrand pu
blikuje tygodnik heuc Woche (informacje 
o cenach, ogłoszenia artykułów marko
wych obok przepisów i plotek „dwor
skich" i o artystach). W ub. roku uka
zał się po raz pierwszy Haushaltsmauu~i,. 
grupy Spar, mieszanina przepisów i ogło
szeń — w 1986 ma się ukazać dwukrotnie 
w nakładzie po 2,5 min egz. Szacuje się, 
że w latach 1984—1985 bezpłatnie rozpo
wszechniono 250 min egz. czasopism han
dlowych. 

„Klasyczne" czasopisma dla własnej 
klienteli natomiast przeżywały apogeum 
w połowie lat '60, gdy 50 tytułów druko
wano w 18 min egz. Z końcem 1985 r. ich 
nakład był ok. 2 min niższy. (Zeit 1986 nr 
17 s. 19) pd 

RFN. 2862 tytuły czasopism fachowych 
wykazane w statystyce za rok 1983 liczy
ły 2 073 tys. stron, z czego reklamy zaję
ły 469 tys. stron. (ZV + ZV dod. Fach-
presse '86 z 21 IV 1986 s. 5) pd 

RFN. Wpływy reklamowe prasy fachowej 
(ok. 2800 tytułów z łącznym nakładem 
47 min egz.) osiągnęły w 1985 r. 1 320 min 
mk. 10 lat wcześniej z reklamy uzyskano 
788 min mk. (ZV + ZV dod. Fachpresse 
'86 z 21 IV 1986 s. 5) pd 

SZWAJCARIA. Instytut IBFG w Bazylei 
ustalił, że po wprowadzeniu lokalnych 
rozgłośni radiowych (1984) 70% budżetów 
na reklamę „odpłynęło" ze starych me
diów. Dotyczy to głównie środków wy
datkowanych na ogłoszenia lokalne, które 
stanowią 65% obrotów finansowych lokal
nych radiostacji. 

Przewiduje się dalszy rozwój w tym 
kierunku, gdyż w okresie sporządzania 
studium radia lokalne mogły nadawać re
klamę przez najwyżej 5 minut dziennie. 
Tymczasem wydłużono tę emisję do 20 
min. (ZV + ZV 1986 nr 18 s. 14) pd 

SZWAJCARIA. Według danych Minister
stwa Komunikacji i Energetyki, w regio
nach: Bazylea, Lucerna i Lozanna wy
datkowano w 1984 r. na reklamę w ra
diu lokalnym 20 min fr. Z tego 5 min 
wyasygnowano dodatkowo, 15 min przy
padło wcześniej na inne media. Gazety 
utraciły w wyniku tego jedynie 0,5% — 
ok. 7 min fr. (MB 1986 nr 5 S. 32) pd 

USA. Największe agencje reklamowe mia
ły — wg Advertising Age — w 1985 r. na
stępujące obroty w skali światowej (w 
min doi.): 



Young & Rubicam 3 575,3 
Ogilvy Group 3 318,7 
Ted Bates Worldwide 3 106,9 
Saatchi & Saatchi Worldwide 3 033,1 
J. Walter Thompson Co. 3 009,2 
Następna w kolejności BBDO Internatio
nal notowała blisko 500 min mniej. (ZV + 
+ ZV 1986 nr 17 s. 23) pd 

U S A . Najbardziej ekspansywna agencja 
reklamowa — Saatchi & Saatchi Compton 
Worldwide (obrót w 1985 r. 3 033,1 ram 
doi. i 4 miejsce na liście rangowej) na
była za co najmniej 50 min doi. zajmują
cą 23 miejsce nowojorską agencję .dac^* 
& Spielvogel o obrocie 385,1 doi. i prze
sunęła się na drugie miejsce, po Young 
&c Rubicam. (ZV + ZV 1986 nr 17 s. 1) pa 

WŁOCHY. Z funduszu wydatkowanego na 
reklamę w 1985 r. w kwocie blisko 1900 
miliardów lirów — 46,2% przypadło tele
wizji, 43,3% prasie, reszta pozostałym me
diom. (MB 1986 nr 6 s. 51) pd 

WŁOCHY. Konkurencja telewizji pań
stwowej z prywatną doprowadziła do 
spadku cen reklamy i wpływów. Ceny 
wynoszą przeciętnie czwartą część tego, 
co się płaci w USA i W. Brytanii. Np. 
sieć Berlusconiego skasowała w 1985 r. 
tylko 850 miliardów lirów, podczas gdy 
na podstawie cenników powinna uzyskać 
2200 miliardów. (MB 1986 nr 6 s. 51) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

RFN. W stowarzyszeniu dziennikarzy D J V 
nastąpił rozłam: ponad 70% delegatów 
regionalnego zjazdu SWJV (ok. 1900 człon
ków w południowo-zachodniej części kra
ju) odrzuciło stanowisko DJV i opowie
działo za przystąpieniem od 1 stycznia 
1987 do nowego Zw. Zaw. Mediów w ra
mach DGB. W odpowiedzi DJV wyklu
czył ze swej organizacji SWJV, opierając 
się m. in. na wynikach wcześniejszej 
konsultacji jego członków, których pra
wie -lt były przeciw przystąpieniu do IG 
Medien. Podtrzymujący to stanowisko 
będą mogli wstąpić do organizacji DJV 
w Badenii-Wirtembergii. Dotychczas DJV 
liczyło ok. 15 tys. członków i było naj
większą organizacją dziennikarską Repu
bliki Federalnej. (ZV + ZV 1986 nr 26 
s. 14) pd 

RFN. Stowarzyszenie dziennikarzy D j v 
stworzyło własny system szkolenia „Bil-
dungswerk", obejmujący seminaria, kon
ferencje i programy dokształcania w gru
pach specjalizacji zawodowych. Przewi
duje się współpracę z innymi instytucja
mi dokształcania dziennikarzy. Koszty 
ma pokrywać własny budżet DJV. 
(ZV + ZV 1986 nr 26 s. 3) pd 

SZWAJCAFIA. Pierwsza grupa pracow
ników lokalnego radia ExtraBE w Ber
nie zrzeszyła się w ramach lewicowego 
syndykatu pracowników mediów SSM. 
(MB 1986 nr 5 s. 32) pd 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

KUBA. Uniwersytety w Hawanie i San
tiago de Cuba mają fakultety dzienni
karskie. Na uniwersytecie w Hawanie 
jest prawie 200 studentów stacjonarnych 
i 600 korespondencyjnych. W Santiago — 
105 studentów stacjonarnych i 600 eks-

ternistów. Około 200 studentów rocznie 
uzyskuje dyplom i znajduje pracę w pra
sie, radiu, telewizji i agencjach praso
wych. (IOJ NL 1986 nr 8 s. 6) U 

RFN. 10 rozgłośni ARD oraz telewizja 
Z..UF ksztaicuy w 1985 r. ponad 2200 wo
lontariuszy, praktykantów i hospitantow 
w rożnycn specjalnościach zawodowych — 
blisko tysiąc osób na stanowiska dzien
nikarskie; liczba ich podwoiła się w 
ostatnim pięcioleciu, szkolenie ukończyły 
w 1985 r. 194 osoby. (MB 1986 nr 5 
s. 26) pd 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 

RFN. Coroczna analiza mediów — MA 
b6 była tak prowadzona, by jej wymiYi 
były możliwie najbardziej porównywal
ne z dwoma poprzednimi. Zostało to ZĆ»-
Kłócone strajkiem drukarzy podczas prze
prowadzania drugiej fazy MA 85. lsowe 
w analizie 86 są tytuły 6 tygodników, 
jednego dwutygodnika i 3 miesięczników. 
Ogółem uwzględnia się 114 czasopism, 3 
dodatki, 13 dzienników i 33 kombinacje 
tytułów komplementarnych. Generalnie 
odbiór mediów wykazał wysoki stopień 
stabilności. Gospodarstwa domowe wy
kazują jeszcze niski odsetek wyposaże
nia w „nowe media" (video, komputery 
itp.), przy znacznych odsetkach ich przy
rostu w ostatnich latach. 

Zasięg wykazuje się w wynikach MA 
z miejscem po przecinku, co jest uza
sadnione, gdyż podstawowe grupy od
biorców (ogółem, mężczyźni, kobiety) 
liczą ponad 4 tys. osób a dopiero poni
żej tej liczebności mamy statystycznie 
nieistotną wielkość 0,9%. 

Wyniki juz prowadzonej MA 87 będą 
porównywalne z obecną tylko warunko
wo, zwłaszcza w odniesieniu do odbioru 
mediów audiowizualnych. Zmieniono 
kwestionariusz dotyczący radia, uwzględ
niono o wiele więcej rozgłośni. Dla tv 
podstawową orientację będą stanowiły 
dane z informacji badawczych uzyska
nych przez GfK. (ZV + ZV 1986 nr 25, 
s. 5, 6, 8, 9) pd 

SZWAJCARIA. W badaniach 1984 r. do
tyczące odbioru radia lokalnego dane 
Spółki ds. Badań Reklamy okazały się 
fałszywe, kwestionowano też (niepubli
kowane) wyniki roku następnego. Nato
miast wyniki uzyskiwane przez radio
fonię SRG są uważane za pewne. Obie 
instytucje doszły do porozumienia i przy
szłe badania będą przeprowadzane wspól
nie poprzez neutralne instytuty. (MB iybti 
nr 6 s. 21) pd 

NOWE MEDIA 
RFN. Kablowa tv osiągnęła w poszcze
gólnych regionach z końcem 1985 r. na
stępujący stan (na 100 gospodarstw do
mowych): Berlin Zach. potencjalna mo
żliwość 62 — podłączono 22, Brema 47 — 
12, Nadrenia-Palatynat 25 — 7, Dolna Sak
sonia 23 — 7, Szlezwik-Holsztyn 18 — 5, 
Bawaria 17 — 7, Badenia-Wirtembergia 
16 — 5, Hamburg 14 — 4, Płn. Nadre
nia-Westfalia 14 — 4, Hesja 12 — 5, 
Saara 11 — 4. (MB 1986 nr 6 s. 12) pd 

RFN. Teletekst (Btx) był pierwotnie po
myślany jako medium dla potrzeb ryn-



ku prywatnego, do dziś jednak prawie 
na nim nie istnieje: liczy ok. 50 tys. 
uczestników — znikomą ilość w porów
naniu z 26 milionami posiadaczy telefo
nów czy telewizorów. Przełomu oczekuje 
się za rok — dwa. (ZV + ZV Spezlal 
9 VI 1986 r. 2) pd 

RFN. W dwa lata po uruchomieniu te-
letekstu (Btx), od 1 lipca 1986 poczta bę
dzie pobierała opłaty za przekazywane 
nim informacje. Prócz miesięcznego abo
namentu w wysokości 350 mk, za każdą 
stronę przechowywaną w centralnej 
zbiornicy danych będzie opłata 3,75 fe-
nigów a za wprowadzenie danych do ha-
słownika — dodatkowo 2,5 fen. za każdy 
dzień. Przeciętnie za kilkusetstronicową 
ofertę roczną opłatę szacuje się na ok. 
30 tys. mk. 

Liczne mniejsze firmy już zmniejszy
ły swój udział w Btx: podczas gdy w 
marcu globalny zbiór liczył 800 tys. stron, 
w czerwcu już tylko 700 tys. — tyle co 
rok wcześniej . Także wielkie przedsię
biorstwa podjęły kroki oszczędnościowe, 
np. koleje państwowe drastycznie zmniej
szyły zbiór swych danych z 12 500 do 
zaledwie 500 stron teletekstu. 

Poczta, która zainwestowała w Btx 
ok. 700 mil ionów marek, liczyła na mi
lion płacących klientów. Tymczasem z 
końcem 1985 r. było ich ledwie 40 tys. 
Jedną z przyczyn ograniczających przy
rost zwłaszcza wśród prywatnych użyt
kowników jest wciąż wysoki koszt spe
cjalnego odbiornika, wynoszący od 800 
do 1000 marek więcej niż zwykły tele
wizor. (Spiegel 1986 nr 27 s. 69) pd 

RFN. Prawie 5 min mieszkań posiada 
odbiornik video, jest to 22% ogółu 22 min 
gospodarstw domowych (w 1984 r. by ło 
17%). Liczby odpowiadają dysponowaniu 
sprzętem faktycznie posiadanym przez_ in
dywidualnych odbiorców, dane rozpro
wadzenia przez handel określają stopień 
nasvcenia na 28%. 

Natomiast możliwość odbierania vi-
deotekstu istnieje zaledwie w 4% gospo
darstw domowych, zaś teletekst (Btx) to 
jedynie nieistotny statystycznie ślad — 
0,1 promila. Odnośnie do wideotekstu bi
lans wygląda pozytywnie: podczas gdv 
w 1984 r. szacowano odbiorców na 600 
tys., w rok później miało ich być po
nad milion. 

Kablowa tv osiągnęła 1.5 min miesz
kań, przv możliwości podłączenia 5 min. 
(ZV + ZV 1986 nr 18 s. 12 i n.) pd 

RFN. Jako „nowe medium gromadzenia 
danych" określa sie CD-ROM — kom
paktowe płyty, z których każda mieści 
informacje z 270 tysięcy stron formatu 
A4. Płyty te uważa się za szczególnie 
przydatne w wydawnictwach i bibliote
kach. Ich słabości to m. in. wysoka cena 
i niedoskonałe jeszcze oprogramowanie. 
(ZV + ZV 1986 nr 26 s. 16) pd 

USA. Popularność zdobywa PPV — 
„Pay-per-view", kablowy przekaz tv 
włączany i wyłączany przez centralę na
dawczą .Abonenci uzyskują tu w dowol
nym czasie wybór między kilkoma no
wościami filmowymi. (MB 1986 nr 5, 
s. 10) pd 

NOWE MEDIA 
MIĘDZYNARODOWE. W stulecie Kon
wencji Berneńskiej spotkało się w maju 

1986 w Heidelbergu 200 naukowców i wy
dawców z 22 krajów, dyskutując o pro
blemach prawa autorskiego. Podkreślo
no, że nowe techniki druku i rozpow
szechniania — m. in. radio, tv, elektro
niczne banki danych, przekazy kablowe 
i satelitarne — stanowią zagrożenie dla 
praw autorskich w płaszczyźnie tak kra
jowej, jak międzynarodowej . Żądano 
przede wszystkim kroków przeciw pi
rackiemu sporządzaniu kopii. Jak obli
czono, co minutę fotokopiuje się na świe
cie pół miliona stron druków podlega
jących ochronie prawnej. W RFN na 
„czarnym rynku" kursuje ok. 160 po
czytnych książek w cenie przeciętnie 
9 mk, podczas gdy wydanie orginalne 
kosztuje 30 mk. 

Konwencję Berneńską ratyfikowało 
76 państw, zainicjowaną przez UNESCO 
światowa umowę autorską — 78. Mię
dzynarodowe regulacje w tym zakresie 
uznały 102 kraje. (DaD-Brief 23 V1986 
s. 10323) pd 

NRD. Znowelizowana ustawa o tereno
wych przedstawicielstwach ludowych sta
nowi w par. 9,2: „Rady są odpowiedzial
ne za wyraźnie ukierunkowaną (ziel-
strebige) działalność publiczna służącą 
informowaniu obywateli o polityce so
cjalistycznego państwa i o zamierzeniach 
w dziedzinie polityki komunalnej. Mają 
ściśle współdziałać z mediami masowy
mi." (NDP 1986 nr 3 s. 7) pd 

RFN. W Nadrenii-Palatynacie zezwolo
no — po raz pierwszy wśród krajów 
federalnych — aby prywatny program 
radiowy był rozpowszechniany na tere
nie całego „landu". Mimo wydania ze
zwolenia 30IV1986, ze względów tech
nicznych można go odbierać tylko w do
rzeczu Renu i Neckaru. a wiec bez Kob
lencji, Trewiru i in. (ZV + ZV 1986 nr 20 
s. 19) pd 

RFN. Wzorem porozumienia rządów kra
jów północnych, 12 V1986 premierzy Na-
drenii-Palatynatu, Badenii-Wirtembergii 
oraz Bawarii podpisali układ o wspól
nym użytkowaniu jednego kanału ra
diowego i jednego telewizyinego z sa
telity komunikaeyinego. Porozumienia 
regionalne są wynikiem fiaska rozmów 
na temat wspólnego użytkowania sateli
ty przez ogół 11 krajów federalnych. Cwe
lem porozumienia na południu jest ..wol
na konkurencja radiofonii publiczno-
-nrawnei i prywatnej", z myślą o nai-
szvbszym wykorzystaniu możliwości tecv>-
nicznvch (ich powstanie przewiduje się 
na nrzełom 1986/87 r.). 

Układ przewiduje oddanie do dyspo-
zvcii prvwatnych nadawców kanału sa
telity TV-Sat. Jednocześnie zobowiazuie 
3 radiofonie nubliczno-prawne do zorga
nizowania programu kulturalnego o za
kresie stereo, obarczając odpowiedzial
nością SWF. Zasady programowe nrrp-
widii.ia jedvna reglamentacie w zakresie 
"fhronv młodzieży, zarówno dla nadaw
ców niekomercyjnych iak i r>rywa+nvpłi. 

Niczaipżnie od nodnispn^go porozu
mienia, 3 kraje południowa chcą dalei 
kontvnnowac starania o doprowadzenie 
do ramnwei nstawv możl iwe! do w?-*""-
ria nr7(>z o?ół krajów federalnych. (FA7. 
13 V 1986 s. 1) pd 

RFN. Wprowadzenie kablowej tv wywo
łuje rozliczne reperkusie. W 1984 r. do
konano podziału kanałów satelity komu-



nikacyjnego Intelsat przekazującego pro
gram publiczno-prawnej rozgłośni ARD: 
po jednym kanale — prócz ARD — otrzy
mały kraje federalne Bawaria. Badenia-
-Wirtembergia, wspólnie Płn. Nadrenia-
-Westfalia i Hamburg, a także Berlin 
Zach. Radiofonia Heska jednostronnie 
wydłużyła (z poparciem rządu krajowe
go) antenowy czas reklamy w swym III 
programie. Rząd Badenii-Wirtembergii 
wystąpił na drogę prawną przeciw emi
sji (via satelita — kabel) nadawanego 
przez ARD programu „Eins plus", co od
rzucił — na razie nieprawomocnie — Try
bunał Administracyjny w Mannheimie, 
wbrew wcześniejszemu stanowisku Sadu 
Administracyjnego w Karlsruhe. Sędzio
wie wyższej instancji uznali priorytet 
prawa samostanowienia radiofonii w sto
sunku do roszczeń administracji pań
stwowej. Ostateczne rozstrzygnięcie za
padnie w dalszym postępowaniu. Sytna-
cia jest skomplikowana, np. Doczta fe 
deralna ma niezbędne zezwolenia na wła 
czenie programów do sieci kablowej do-
niero od Berlina Zach. oraz 5 krajów: 
Dolnej Saksonii. Nadrenii-Westfalii, Ham
burga, Hesji i Bremy — pr*y czym ostat
nie dwa nie posiadają koniecznych urzą
dzeń odbiorczych, którymi natomiast, dy
sponują odmawiające zfody na nodłąeze-
nie Bawaria, Badenia-Wirtembergia. Na-
drenia-Palatynat, Szlezwik-Holsztyn i 
Saara. 

Dotychczasowy efekt prawno-admini-
stracyjnych kontrowersji: program kul
turalny „Eins plus" osiąga zaledwie 
430 tys. spośród ok. 1,1 min gospodarstw 
domowvch maiacvch podłączenia kablo
we. (ZV + ZV 1986 nr 16 s. 10 i n.) pd 

SZWAJCARIA. Trybunał Związkowy 
uznał w lipcu 1986 zasadność skarg lo
kalnych sieci kablowych i rozgłośni 
przeciw Generalnej Dyrekcji PTT, która 
ograniczała działalność lokalnych stacn 
radiowych do promienia 10 km. Sad wy
dał werdykt kompromisowy — lokalne pro-
pramy radiowe mogą być przekazywane 
siecią kablową poza ten obszar, jpżeli 
istnieją powiązania kulturalne, gosno-
darczo-polityczne i geograficzne z dal
szym terytorium. 

Po raz pierwszy najwyższa instancia 
sadowa w kwestii radia lokalnego zajęła 
stanowisko odmienne niż Rada Związko
wa. (NZZ 12 VII 1986 s. 21) pd 

SZWAJCARIA. Sąd Federalny oddalił, 
skargę lokalnej rozgłośni LoRa w Zurv-
chu, że stacje niekomercyjne musza pła
cić te same opłaty na rzecz ooczty co 
komercyjne. Trybunał w Lozannie orzekł, 
że decyduje umiejscowienie rozgłośni, ni" 
jei status ekonomiczny. (MB 1986 nr 6 
s. 21) pd 

SZWAJCARIA. Rada Narodowa (izba niż
sza parlamentu) odrzuciła większością 
głosów projekt ustawy prasowej, prze
widujący finansowe dotacje dla prasv 
oraz regulację wewnętrznej i ogólnci 
wolności prasy oraz tajemnicy dzienni
karskiej. 

Jednocześnie odrzucono wniosek o ob
niżkę taryfy pocztowej dla gazet. Pod
niosły sie głosy, że jest ona i tak za 
niska, skoro wynosi 3,5 rappa — gdy nor
malny list opłaca sie 50 rappami (ZV + 
+ ZV 1986 nr 17 s. 24) pd 

WĘGRY. W marcu 1986 Zgromadzenie 
Narodowe ustanowiło pierwszą w socja

listycznych Węgrzech ustawę o prasie. 
Dotychczas sprawy regulowały przepisy 
niższego szczebla. Wstęp do ustawy sta
nowi, że każdy ma prawo publikować 
w prasie swe poglądy i utwory, o ile 
nie naruszają one konstytucyjnego po
rządku WRL. Ustawa formułuje prawa 
i obowiązki środków masowego przeka
zu: „Obywatel ma prawo do uzyskania 
informacji o najbliższym otoczeniu, ży
ciu kraju i świata. Obowiązkiem pra
sy — wespół z pozostałymi środkami ma
sowego przekazu — jest wiarygodne, 
szybkie i dokładne przekazywanie infor
macji". Organa państwowe, organizacje 
gospodarcze i zrzeszenia maja obowią
zek na Drośbę prasy przekazać koniecz
ne wyjaśnienia i dane, o ile w gre nie 
wchodzi tajemnica naństwowa. służbowa 
lub prywatna. Prawo do wydawania pe
riodyków mają tylko organa państwowa, 
organizacje gospodarcze i snołeczne oraz 
zrzeszenia; nie maja go osoby prvwa+~~ 
Ustawa — podobnie do wcześniejszej 
nraktvk! — nie uznaje Instytucji cenzu
ry. (Budapress 1986 nr 3 s. 1) pd 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Na targach w Ha
nowerze firma Siemens z RFN przedsta
wiła kamerę telewizyjną z mikrofonem, 
w której zamontowana pamięć elektro
niczna umożliwia wykonanie ośmiu róż
a c h rozkazów dotyczących jej pornczr--
nia sie I ogniskowania obiektywu. (IOJ 
NL 1986 nr 5 S. 6) tl 

ChRL. W lutym 1986 drugi geostacjonar
ny satelita chiński podjął przekazywanie 
nrogramów poprzez stacje naziemne w 
12 prowincjach. M. in. Szanghaj, Seczuan 
i Tybet zameldowały znakomity odh^r 
nroeramow centralnej telewizji i radio
fonii. (NDP 1986 nr 4 s. 19) pd 

^ R S . W Pradze położono kamień wę
gielny pod budowę nowej wieży telewi
zyjnej, która będzie najwyższą budowla 
stolicy (216 m). Pierwsze przekazy prób
ne przewiduje się na r. 1990, w rok póź
niej emisję stałą. Beda stad nadawane 
no 3 programy telewizyjne i radiowe, w 
dvsnozycji pozostanie rezerwa dla dal-
szvch programów. (NDP 1986 nr 2 
s. 15) pd 

*-?FN. W wystawie poligraficznej ..Drupa 
R6" w Dusseldorfie uczestniczyło 1450 firm 
z 35 krajów. Wystawa gromadzi produ
centów maszyn drukarskich i papierni
czych i jest największa tego rodzaju eks-
nozvcia w świecie. (DaD-Brief 18 V19R6 
s. 10311) pd 

RFN. „Telematica" to ..targi mediów", 
które w czerwcu 1986 odbyły się po raz 
trzeci w Stuttgarcie. Uczestniczyło 292 
wystawców z 9 krajów, pokazfujących 
snrzęt z zakresu teletekstu. informatyki 
biurowej, komunikacii wizualnej, telewi-
zii. radia i banków informacji. Wystawie 
towarzyszył kongres, dyskutuiacy nad 
trzema grupami problemów: telekomuni
kacja, telematyką oraz radiofonia kablo
w ą ' i satelitarną. (NZZ 19 VI 1986 s. 47) pd 

USA. Drukarnia R. R. Donnelley w Chi
cago wprowadziła po raz pierwszy w 
czasopiśmie Games (564 tys. egz. n a k ł a d a 
elektroniczną selekcję ogłoszeń stosow
nie do statusu społecznego odbiorców, 



Wymiany reklam dokonuje się w intro-
ligatorni, gdzie też elektronicznie adre
suje się pismo dla prenumeratorów. Sy
stem ten stosuje drukarnia także w in
nych wysokonakładowych czasopismach. 
(ZV Spezial ,,Druck" 1 IV 1986 s. 18) pd 

ZSRR. Z udziałem fachowców z NRD 
i Czechosłowacji przeprowadzono w cen
trum łączności kosmicznej w Dubnej pod 
Moskwą pomyślne eksperymenty z prze
kaźnikową telewizją satelitarną. Chodzi 
m. in. o wysokiej jakości i niezakłócony 
przekaz obrazu, całych stron gazetowych 
i faksymili na dalekie odległości. (NDP 
1R88 nr 5 s. 15) pd 

HISTORIA 
MIĘDZYNARODOWE. Radio Antyle — 
najmocniejsza (200 kW) radiostacja ko
mercyjna na Karaibach — nadała 25-od-
cinkowy cykl pt. „Długa wojna na krót
kich falach". 15-minutowe programy 

przedstawiły międzynarodową historię ra
diofonii krótkofalowej, od początków w 
łatach '20 po współczesność. Audycje 
opracował zachodnioniemiecki dziennikarz 
Hermann Jäger, nadawano je po angiel
sku. Radiostacja jest pośrednią własno
ścią Deutsche Welle w Kolonii. (NZZ 
12 VI 1986 s. 53). pd 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Wystawa objazdo
wa prac radzieckich fotoreporterów po
kazywana jest w 6 stanach Ameryki Pół
nocnej. Przygotowana została przez AUAA 
(Ali Union Artists'Association). Zapozna
je Amerykanów ze Związkiem Radziec
kim i codziennym życiem jego obywa
teli. Jest to druga wystawa wysłana do 
Nowej Anglii, pierwsza poświęcona była 
czterdziestoleciu zwycięstwa nad faszyz
mem. W zamian, fotografowie z Nowej 
Anglii wysłal i swoją zbiorową w y s t a w ę 
do ZSRR (IOJ NL 1986 nr 8 S. 6) tl 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

To niewiedza, jeśli się pojmuje gazetą jako zwierciadło czasu. Jest 
ona tylko odbiciem skłonności jej redaktorów. Ci wprawdzie są 
tu i tam — przez osobiste znajomości i korespondencje — pod 
wpływem swych czytelników, lecz bardzo nieznacznym, gdyż właś
nie mogący zaprotegować wszystko dziennikarz wie dokładnie, że 
najwięcej chcą od niego najmniej godni żądanej usługi, więc dla
tego jest nieufny wobec wszelkich wpływów. 

Egon Erwin Kisch 



РЕЗЮМЕ 

Павел Д у б е л ь , Сильвестр Д з и к и й : МЫ ИМ МНОГИМ ОБЯЗАНЫ 

По случаю 30-летия Центра печатоведческих исследований в Кракове 
авторы — одни из старейших сотрудников ЦПИ — представляют силуэты 
умерших сотрудников и членов Ученого совета Центра. 

Это не некрологи, не биографические очерки. Авторы вспоминают 
о том, что привело этих людей в ЦПИ и что после них сохранилось (Ре
зюме редакции) 

Ежи М и к у л о в с к и й П о м о р с к и й : ИНФОРМАЦИЯ И „ИНФОРМА
ЦИЯ" В КОММУНИКАЦИИ 

Это очередная, третья, статья, посвященная проблемам информации 
Сперва рассматриваются два подхода к делу коммуникации: в первом 
случае, т. наз. информационном, цель информации определяется как рас
ширение знаний получателя; во втором, риторическом, — как изменение 
его поведения. Информация, которая польскими исследователями печати 
считалась одним из жанров журналистики, нуждается ныне в новом тол
ковании так, чтобы соответствовать тем функциям, которые ей в настоя
щее время приписываются. Источники толкования информации автор 
усматривает в латыни и на этой основе определяет ее вещественные чер
ты. Затем, — обсуждая различные истолкования на почве философии, ки
бернетики, теоретической физики, — формулирует две трактовки данной 
темы: объективистское и субъективистское. В первом случае информацией 
считается выделенное, обособленное и поддающееся распознанию состоя
ние, во втором — сам акт распознания. Наконец, обнаруживается наличие 
и третьего толкования, по которому информация — это процесс распозна
ния окружающей среды, по мере того, как субъект приспосабливается 
к ней. Коммуникация рассматривается здесь только из-за необходимости 
показать различия между ней и информацией. При определении комму
никации выступают две противоположенные друг другу тенденции, напо
минающие собой спор насчет отношений между общественной жизнью 
и культурой. Первая требует, чтобы коммуникация охватывала собой про
ток содержания от отправителя к получателю, вторая — чтобы содержа
ние передавалось, независимо от того, будет ли оно вообще воспринимать
ся. Фактором, связывающим обе тенденции, является четкая артикуляция 
содержания, благодаря которой оно становится разборчивым. Случаи ин
формации в коммуникации — это впутывание информации в конкретную 
сферу практического применения. 

Много места автор статьи посвящает вопросам информации, регистри
рующейся не с мыслью о коммуникации, а для собственных потребностей 
наблюдателя. Употребляющаяся в ходе коммуникации информация под
вергается своеобразным превращениям. На этом Фоне автор рассматривает 
концепцию пропаганды, сформулированную Т. Парсонсом (1942), для того, 
чтобы подчеркнуть, что информация используется в ней инструменталь
ным образом для интеграции общества в единое, квазиорганическое целое. 



Это неудачно вследствие того, что, — как подчеркивал создатель обще
ственного органицизма Т. Спенсер (1860), — восприятие внешнего мира всег
да является проявлением единичной, индивидуальной активности. Иным 
примером впутывания информации в коммуникацию могут считаться слу
чаи, когда она рассматривается как определенный фактор в ходе приня
тия решений. Автор статьи констатирует, что лицами, пишущими на эту 
тему, обсуждаются либо ее отдельные просветительские интервенции, либо 
ж е ее существование и действие усматриваются в познаниях — в широ
ком смысле слова. Обсуждая роль информации в деле коммуникации при 
принятии решений, — перспективу, допускающуюся в настоящее время 
многими авторами, — замечает серьезные затруднения в снабжении такой 
информацией, которая могла бы послужить предпосылкой для вынесения 
индивидуальных решений, соглашаясь в этом отношении с Дж. Д. Гал-
лораном (1983). 

Статья завершается ссылкой на высказывание Б. Малиновского о том, 
что коммуникация (речь), как перенос значений — это только один из 
случаев ее употребления. (Резюме автора) 

Джеймс Д. Г а л л о р а н : ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИМПЛИКАЦИИ НОВОВВЕ
ДЕНИЙ В ТЕХНИКЕ КОММУНИКАЦИИ 

Проф. Галлоран прочитал данный доклад на 35 сессии Интернэйшнл 
коммюникэйшн ассошэйшн, состоявшейся в Гонолулу в мае 1985 г. 

В докладе обсуждаются общественные условия, определяющие новые 
средства. Автор уговаривает заняться проведением индивидуализированных 
в общественном плане исследований, определяет потенциальные функции 
новых средств с учетом проблематики труда, семьи, развлечения; наме
чает направления будущих научно-исследовательских работ, определяет 
потребности в области информации и коммуникации; представляет широ
кую гамму вопросов для предстоящей разработки, предусматривает роль 
новых средств в процессе коммуникации в будущем. (Резюме редакции) 

Владислав М а с л о в с к и й : КРИПТОРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 

Автором уточняются понятия: реклама, объявление, криптореклама 
и криптообъявление. Итак: реклама это материал, 1) оплаченный за 
казчиком у издателя печати; 2) отмеченный особым образом; 3) поощря
ющих читателя к рееакции, приносящей прибыль заказчику. Крипторе-
кламой ж е не выполняются два первых условия. Примеры крипторекламы 
взяты из нескольких польских газет (Дденник Лудзки, Газета Краковска, 
Трибуна Люду,' Вечур) и еженедельников (Кобета и жице, Панорама, Перс
пективы, Пшекруй), главным образом за февраль 1985 г. Приведенные 
примеры распределяются на несколько категорий: 1. тексты, пропагиру-
ющие деятельность хорошо работающих предприятий, учреждений и за
ведений; 2. текущая информация о торговле и бытовых услугах; 3. и н ф о р 
мация о числовых и прочих лотереях; 4. консультации; 5. информация 
о культурных и спортивных мероприятиях; 6. любопытные мелочи в об
ласти науки и техники; 7. некоторые газетно-журнальные мероприятия 
(конкурсы, опросы, массовые акции). 

На основании просмотренного материала мажно судить, что число тек
стов, зачисленных к крипторекламе, колеблется от нескольких в номере 
в случае еженедельников до десяти с лишним в ежедневных газетах. 
Криптореклама чаще всего выступает: в журналах — в рубриках, посвя
щенных консультациям, в газетах — местной информации, где ее доля 
достигает нередко 20—30% всего материала. Журналистский текст может 
обладать чертами крипторекламы в большей или меньшей мере, следова
тельно, степень интенсивности крипторекламы может меняться, причем не 
существует объективных показателей, по которым можно бы определить 
эту степень в том или ином тексте. Отсюда, по-видомому, и столь большое 
количество текстов, зачисленных к крипторекламе. Случается, что нали-



чие элементов крипторекламы в тексте обосновано общественным интере
сом: соображениями политики диспонента печати в области пропаганды; 
информационной, консультативной и развлекательной функцией печати; 
ее ролью в развитии культуры; традицией или общенародными интере
сами. 

Как известно, криптореклама в печати — это явление нежелательное. 
Не только потому, что оно способствует неоправданному увеличению при
были некоторых производителей и предпринимателей, — более сущест
венным является факт, что нарушаются некоторые интересы участников 
процесса массовой коммуникации посредством прессы: ее диспонента, из 
дателя, журналистов (редакций) и читателя. 

Для издателя криптореклама — это опасность уменьшения прибыли; 
крипторек ламой нарушается вера читателя в объективность и беспри
страстность журналиста. В случае крипторекламы в выигрыше оказыва
ются только журналисты: составление такого рода текстов значительно 
облегчает их труд (доступность таких материалов легче) и личную ж и з н ь 
(материальная польза, популярность среди производителей). Следователь
но, криптореклама ведет к поверхностности, и именно в этом следует — 
по мнению автора — искать причину появления и постоянного роста чи
сла такого рода текстов на страницах печати. 

Практический вывод: диспоненты и издатели должны решительнее про
тиводействовать публикации текстов, содержащих элементы крипторекла
мы, приводить и осуждать особо яркие примеры; редакции газет и ж у р 
налов должны бороться с этим явлением путем, напр., снижения автор
ской ставки за элементы крипторекламы в тексте. Необходимо также 
включить проблематику крипторекламы в программы заведений, готовя
щих журналистов. (Резюме редакции) 

Богуслав Славомир К у н д а : ЕЖЕМЕСЯЧНИК „ОПОЛЕ" 1982—1985 

Это контент-анализ журнала Ополе за период от мая 1982 до июня 
1985 г. Автором воссоздается сформулированная редакцией ежемесячника 
программа, основания на трех элементах: восстановлении настоящей исто
рии Опольщины, содействии в деле создания местной интеллектуальной 
среды, включении Опольской земли в общепольский обмен достоянием 
культуры. Контент-анализ показывает, что реализуемая редакцией про
грамма полностью соответствует сформулированной ранее. В заключение 
анализируется ситуация ежемесячника Ополе на газетно-журнальном 
рынке. (Резюме автора) 

Перевод с польского 
Даниэля Хоровича 



S U M M A R Y 

Paweł D u b i e l , Sylwester D z i k i : WE OWE M U C H TO T H E M 

On the occassion of the 30th anniversary of the foundation of the Press 
Research Centre in Cracow, the autors — belonging to the group of the 
oldest members of the staff — present the profiles of their late collaborators 
and members of the Scientific Council of the Centre: 

The present article has neither the form of an obituary nor a biographical 
outline. The authors remind us the circumstances that brought their late col
leagues to the Centre, and their lasting contribution to the Centre's work. 
(The Editors' abstract) 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : INFORMATION AND „INFORMA
TION" IN COMMUNICATION 

It is the third one in the series of J. Mikułowski Pomorski's papers de
voted to the problems of information. The present article starts with the 
discussion of two approaches to communication: in the framework of the 
former approach, described as information oriented, the purpose is defined 
as the broadening of receiver's knowledge; in the latter approach, known as 
rhetorical, the objective lies in altering the receiver' behaviour. Information, 
which in Polish press theory has been qualified as a journalistic genre, re
quires essential reinterpretation today, in order o include in the new definition 
the functions currently attributed to information. The author traces back the 
Latin origins and connotations of the term, and derives from these roots the 
nominal and functional definitions. Next, various formulations of informa
tion in the fields of philosophy, cybernetics, and theoretical physics are dis
cussed, while two approaches to the term are identified: the objective and 
the subjective oriented one. In the former approach information is the di
stinguishable and indentifiable state, while in Ithe latter it is the act of co
gnition (identification) itself. Finally, the third possible approach emerges, 
where information is the process of environment cognition (specification) 
accompanied by the subject's adaptation to the environment. Communication 
is discussed here exclusively from the viewpoint of the necessity of identi
fication of differences between information and communication. Two diver
gent and contradictory tendencies have developed in defining communication, 
reflecting the theoretical dispute concerning the relation between social life 
and culture. The former tendency requires that communication embrace the 
flow of messages from the sender to receiver, the latter one concentrates on 
the act of sending the message disregarding the possible reception. The 
common denominator between both approaches lies in the clear articulation 
of the message, which makes it readable. The case of information in commu
nication consists in the implication of information in the specific sphere of 
practical application. The author devotes much space to the problems of in
formation registered for the proper use of the cognizant party rather than 
communication oriented. Information used in communication is subject to 
specific transformations. It is at this background that the, author discusses 
the concept of propaganda suggested by T. Parsons (1942), in order to empha-



size the instrumental application of information in order to inltergrate the 
society into a single quasi-organic unit. This approach misses its objectives 
to the extent thaft the perceptions of external world are always individual 
acts: the fact stressed by the founder of social organicism H. Spencer (1860). 
Another case of application implicit information can be found in the approach 
to information as a factor in decisionmaking processes. The author finds 
that the theoreticians discussing this subject either consider the momentary 
and enlightening interventions of information, or perceive its existence and 
functioning in the broadly conceived kowledge. While studying the role of 
information in communication serving decisionmaking processes — the pers
pective assumed nowadays by many theoreticians — the author points at 
serious difficulties in supplying information that could be used as grounds 
for individual decisions. In this respect his conclusions concur with the opi
nions of J. D. Halloran (1983). In the final section of the discussion the 
author refers to B. Malinowski's observation that communication (speech) 
understood as conveying the meonings is but one of the cases of its possible 
application. (Author's abstract) 

James D. H a l l o r a n : T H E SOCIAL IMPLICATIONS OF T H E TECHNO
LOGICAL INNOVATION IN COMMUNICATION 

Professor Halloran presented this paper at the 35th Session of the Inter
national Communication Association, in Honolulu, in May 1985. 

He analyses the social conditions determining new media, encourages so
cially individualized studies, and characterizes the potential functions of new 
media in the aspect of problems related to work, family, and entertainment. 
The directions of future studies are outlined, as well as the requirements of 
information and communication. The author suggests an extensive range 
of research issues, and anticipates the future roles of new media in commu
nication process. (The Editors' abstract) 

Władysław M a s ł o w s k i : HIDDEN ADVERTISEMENT IN T H E C O N 
TENTS OF NEWSPAPER 

The author defines the following notions: advertisement, announcement, 
hidden advertisement and hidden announcement. Thus, advertisement is 
any published material which: 1. is prepaid by the advertising party with 
the editors, 2. bears certain distinguishable graphic features (as advertise
ment), 9. encourages the reader to pursue actions entailing direct profit to 
the advertising party. Hidden advertisement fails to meet the former two 
criteria. The author searched for the examples of hidden advertisement in 
a number of Polish dailies (Dziennik Łódzki, Gazeta Krakowska, Trybuna 
Ludu, Wieczór), and several weeklies (Kobieta i Zycie, Panorama, Perspekty
wy, Przekrój) — mainly the issues from February 1985. The studied examples 
can be categorized as follows: 1. statements promulgating the allegedly com
mendable work of certain enterprises, firms, or institutions; 2. current trade 
and services information; 3. information concerning the games of chance 
(lottos) and lotteries; 4. advisory materials; 5. information concerning the 
cultural and sports events and institutions; 6. titbits from the sphere of 
science and technology; 7. certain press-originating ventures (competitions, 
opinion plébisictes, mass events). 

According to the estimations based on the studied material, the number 
of materials belonging in the sphere of hidden advertisement averages so
mewhat less than half a dozen in the case of weeklies, and over a dozen 
per copy in the case of dailies. The highest level of saturation witih hidden 
advertisement appears in the folowinig sections: in the weeklies — in the 
advisory sections, in the dailies — in the local information columns, where 
the share of hidden advertisement may reach the level of 20—30D/o of all 
published materials. However, the journalistic statements may display va
rious degrees of hidden advertising; thus, the hidden advertisement content 
is subject to gradation. On the other hand, there exist no objective measu-



res allowing to determine precisely the level of hidden advertisement content 
in a given, statement. This is also the reason why a large number of studied 
materials have been included in the category of hidden advertisement. 

There are ceratain cases when the presence of hidden advertisement 
elements is justifioble from the viewpoint of public interest. These are: 
the principles of social propaganda policy followed by decisionmaking organs 
controlling the press, the information, advisory, and entertainment functions 
of the press, the promotion; of cultural values by the press, the reasons 
of tradition and broadly conceived social interest. 

It can be assumed that hidden advertisement in press is an unfavourable 
development. The fact that the profits of certain producers and entrepre
neurs are unjustifiably boosted is not the only negative side. What is more 
important, hidden advertisement encroaches on the rights of the partici
pants of mass communication process fulfilled by the press: the decision
making organ, the editors, the journalists, and the readers. 

For the editor the appearance of hidden advertisement is tantamount 
to the reduction in potential incomes. In the case of readers, hidden ad
vertisement negatively influences their faith in the objectiveness and unbia
sed attitude of journalists. The only party in the communications process 
which can draw benefits from such procedure is the journalist engaged 
in hidden advertising: the production of hidden advertisement materials 
simplifies the journalist's work (facility in obtaining relevant materials), 
and can lead to advantages in private life (various tangible benefits, good 
opinion in the circles of producers), Thus, hidden) advertisement is the 
product of second rate easy journalism. In the autor's opinion, this precisely 
is the reason for the emergence and ever growing output of such materials 
in the press. 

As a practical conclusion of the research, the author suggests an inten
sified pressure to be exercised by the decisionmaking organs and editors in 
order to eliminate the hidden advertisement saturated materials. The no
torious examples ought to be identified, while the editorial boards could 
apply reduced fee levels to discourage hidden advertisement elements in 
published materials. Also, the necessity is pointed out to include the pro
blems of hidden advertisement in the curricula of journalist training. (The 
Editors' abstract) 

BOGUSŁAW SŁAWOMIR K U N D A : T H E MONTHLY OPOLE, 1982—1985 

The article is based on the analysis of the contents of Opole in the 
period: May 1982 — June 1985. The author reconstructs the programme 
formulated by the editors, which has been based an the following three 
points: the vindication of the truthful history of the Opole region, partisf-
pation in the process of creating the local intellectual milieu, securing for 
Opole region its due share in the national system of values. The contents 
of the monthly fully justifies the conclusion that the implemented program
me reflects strictly the assumed programme lines. In the final section the 
author analyses the situation of Opole at the press market. (Author's 
abstract) 

Translated by 
Piotr Małecki 



N O W E W Y D A W N I C T W A OBP 

W serii B „Biblioteki Wiedzy o Prasie" ukazała się książka Tomasza 
G o b a n a - K l a s a : 

ŚWIADOMOŚĆ K U L T U R A L N A SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO 

Głównym celem tej publikacji jest przedstawienie danych obrazują
cych stan i zróżnicowanie wiedzy kulturalnej całego społeczeństwa pol
skiego — różnych jego klas i warstw, kategorii zawodowych, grup wie
ku, regionów i typów zamieszkania. Książka oparta jest na wynikach 
ogólnopolskiego sondażu zrealizowanego w 1984 r. 

Do nabycia w OBP i w księgarniach naukowych Dom Książki są jesz
cze inne publikacje wydane w latach poprzednich: 

Walery PISAREK: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY 

Pierwsze w literaturze polskiej całościowe opracowanie podstawowej 
metody badawczej w prasoznawstwie. 

Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew NĘCKI: KOMUNIKOWA
NIE SKUTECZNE? 

W pracy przedstawiono ogólną wiedzę prasoznawczą oraz propozycje 
wykorzystania jej przez dziennikarzy i dysponentów mediów. 

Izabela DOBOSZ: PROCESY PRASOWE W POLSCE W L A T A C H 
1960—1975 (analiza obowiązującego w Polsce ustawodawstwa regulują
cego odpowiedzialność środków masowego komunikowania za narusze
nie dóbr osobistych). 

Bolesław GARLICKI: M E T O D Y K A REDAGOWANIA G A Z E T Y (ogól
ne prawidła i zasady; uwzględnia problematykę związaną z przemia
nami, jakim ulega warsztat redakcyjny w wyniku postępu, technicz
nego). 

Rajmund BORKOWSKI: INFORMACYJNE AGENCJE PRASOWE 

POLSKA BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA WIEDZY O ŚRODKACH 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA; tomy za lata: 1981, 1982; w druku: 
rocznik 1983; w przygotowaniu rocznik za lata 1984/1985. 

W P R Z Y G O T O W A N I U 

K. MARKS, F. ENGELS, W. LENIN O PRASIE. Oprać. T. Goban-Klas. 
Rozszerzone o wypowiedzi pierwszych klasyków nawiązanie do poprzed
niego wydawnictwa „LENIN O PRASIE". Zawiera wstęp ułatwiający 
zrozumienie istoty poglądów klasyków na prasę i jej rolę społeczno-po
lityczną. 


