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Wprowadzenie

Niniejszy tom „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych” (ZSB) pokazuje, że środowisko naukowe Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
C. Norwida skupia się w swoich działaniach na stymulowaniu badań zagadnień
prasy lokalnej.
Od wydania w 2000 roku monografii Lubuska czwarta władza autorstwa prof.
Andrzeja Piaseckiego, która jest jedną z nielicznych prób syntezy dziejów czasopiśmiennictwa lubuskiego, nadal istnieje konieczność dalszych badań. W kontekście
tego stwierdzenia nie sposób nie zauważyć kilku publikacji wydanych w ostatnim
okresie, a także organizowanych konferencji naukowych, jak np. konferencja „Oblicza prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku” (Zielona Góra 2012), „Prasa codzienna
ziem zachodnich po 1945 roku” (Gorzów Wlkp. 2014) czy „Kultura na łamach
prasy Ziem Zachodnich po 1945 roku” (Gorzów Wlkp. 2015). Wśród publikacji
wskazać tu można chociażby książkę pod redakcją Andrzeja Bucka, Przemysława
Bartkowiaka i Dawida Kotlarka Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 19452012 oraz ostatni, szósty tom „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych”
pod redakcją Andrzeja Bucka i Joanny Wawryk.
Niektóre artykuły zamieszczone w niniejszym, siódmym już zeszycie ZSB były
wcześniej prezentowane, m.in. w ramach Konwersatoriów Bibliotekoznawczych,
które cyklicznie od 2012 roku odbywają się w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Ich autorzy prowadzą swoje badania w środowiskach naukowych
całej Polski, reprezentując m.in. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wojewódzką
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w Gorzowie, Wojewódzką i Miejską
Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze, Bibliotekę Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Tom otwiera artykuł prof. Jerzego Jarowieckiego zatytułowany Badania historyczno-prasowe i ich perspektywy po zmianach ustrojowych w Polsce po roku
1989 (na tle tradycji). Autor podkreśla, że badania historii prasy sięgają XVIII
wieku. Początkowo zajmowali się nimi ludzie związani z praktyką dziennikarską. Prasa była przedmiotem badań różnych dyscyplin naukowych w ośrodkach
uniwersyteckich. W okresie międzywojennym zakres badań uległ rozszerzeniu
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z dominacją opracowań związanych z aktualnymi potrzebami szkolnictwa, praktyki
dziennikarskiej oraz propagandy. Dynamiczny rozwój prasoznawstwa nastąpił po
II wojnie światowej. W 1952 roku w strukturach Polskiej Akademii Nauk utworzono
samodzielny Zakład Historii Czasopiśmiennictwa. Został on zastąpiony w 1957
roku przez Pracownię Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku
PAN, dzięki której rozwinęły się wielokierunkowe badania oraz powstały liczne
prace monograficzne. Wyniki badań historyczno-prasowych publikowano najpierw
na łamach „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” (od 1962), który od
1975 roku przekształcono w „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (do 1993). Po
likwidacji tych czasopism ich miejsce zajął „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (od
1998), organ Komisji Prasoznawczej PAN, Oddział w Krakowie. Początki badań
Pracowni miały charakter bibliograficzno-programowy. Ukazały się publikacje
bibliograficzne, które stały się trwałym dorobkiem, chodzi tu o prace nad retrospektywną bibliografią tytułów prasowych oraz prace nad bieżącą bibliografią publikacji
prasoznawczych w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie od 1965 roku
pod redakcją S. Dzikiego. Badacze zajmujący się tą dziedziną wiedzy podkreślali
autonomiczność prasoznawstwa, jak również interdyscyplinarny charakter wiedzy
o prasie. Współcześnie ważne miejsce w badaniach historyczno-prasowych powinny
zajmować media lokalne, które często wyrażają opinię lokalnej społeczności oraz
ją integrują. W kręgu zainteresowań umieścić należałoby także historię mediów
elektronicznych, historię powstania i rozwoju zawodu dziennikarza, transformację
mediów po 1989 roku oraz opracowania bibliograficzne, studia nad wolnością słowa, prace nad systemami prasowymi, medialnymi, ugrupowań politycznych, grup
wyznaniowych i środowiskowych oraz nad zagadnieniami dziejów prasy lokalnej.
Kolejnym artykułem w części Prasa jako źródło badań naukowych jest szkic
Dawida Kotlarka Problematyka książki i czytelnictwa na łamach prasy zielonogórskiej w okresie pruskim, w którym autor podkreśla znaczącą rolę prasy w badaniach bibliologicznych na przykładzie wydawnictw periodycznych wydawanych
w Zielonej Górze w XIX i na początku XX wieku. Czasopismem o największych
tradycjach i zasięgu był liberalny „Grünberger Wochenblatt”, drukowany od 1825
roku. Od 1850 roku ukazywał się również „Grünberger Intelligenzblatt”. Wydawano także mniejsze periodyki popularne i branżowe. W zielonogórskiej prasie
w omawianym okresie obecne były treści o tematyce bibliologicznej. Ogłoszenia i reklamy wydawniczo-księgarskie dokumentują ofertę księgarń i zakładów
wydawniczych. Znacząco uzupełniają wiedzę, w szczególności na temat początków rynku książki w Zielonej Górze, m.in. działalności drukarzy i wydawców:
Heinricha Augusta Kriega, Martina Wilhelma Sieberta i Wilhelma Levysohna.
Na łamach tych czasopism drukowano artykuły poświęcone dziejom tutejszych
instytucji książki: drukarniom, księgarniom i bibliotekom, opisywano lokalne
zabytki piśmiennictwa, publikowano biogramy osób zasłużonych dla miejscowego
świata książki i literatury. Zgromadzone w zielonogórskiej prasie bibliologiczne
informacje dokumentują zjawiska obecne w miejscowej kulturze książki w skali
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lokalnej. Dla badacza stanowią cenny materiał do analiz porównawczych i wartościowe uzupełnienie wiedzy w obszarze dziejów książki w państwie pruskim
w XIX i na początku XX wieku.
Z kolei Przemysław Bartkowiak analizuje Obraz Niemca na Ziemiach Zachodnich na łamach „Głosu Wielkopolskiego” w latach 1945-1948. Na szpaltach tego
tytułu szeroko poruszana była kwestia pozostającej na obszarze Ziem Zachodnich ludności niemieckiej. Przedstawiony wybór artykułów współtworzących
obraz Niemca na opisywanych terenach dokonany został na podstawie kwerendy
przeprowadzonej w obrębie wspomnianego dziennika. Z pewnością wybór ten
jest tylko częścią prezentowanej na jego łamach bogatej publicystyki i posiada
subiektywny charakter. Stanowi jednak ciekawy przegląd wspomnianych uwarunkowań, które miały kształtować w sposób bezpośredni nowe społeczeństwo
Ziem Zachodnich. Stwierdzić należy, że „Głos Wielkopolski” trafnie wychwytywał
i wiarogodnie prezentował postawy polskich osadników w stosunku do ludności niemieckiej, ich oczekiwania oraz obawy, potępiał niepokojące zachowania
i zjawiska, jak ekonomiczne wykorzystywanie pracowników niemieckich. Podsumowując, autor pisze, że „Głos Wielkopolski” był w latach 1945-1948 rzetelnym źródłem przedstawiającym obraz ówczesnych relacji polsko-niemieckich
na Ziemiach Zachodnich
Katarzyna Taborska natomiast analizuje Portrety nadawców w wybranych
tekstach prasy postlandsberskiej. Jest to Szkic klasyfikacyjny. Autorka stwierdza:
Do polskich periodyków postlandsberskich można zaliczyć: „Ziemię Gorzowską”
1945, ,„Ziemię Lubuską” 1945/1946, ,„Biuletyn Okręgowy Starostwa Powiatowego” 1946/1947, mutację „Głosu Wielkopolskiego” (na łamach którego opublikowana w 1948 r. pierwszą polską powieść o nowym pograniczu Rubież Natalii
Bukowieckiej-Kruszony), „Zarządzenie Administracji Kamieńskiej, Lubuskiej
i Prałatury Pilskiej” (1945-1952), „Tygodnik Katolicki” (1946-1953), „Kalendarz
Ziem Odzyskanych” (1947, 1948, 1949).
Materiałem źródłowym, stanowiącym podstawę prezentowanego tu szkicu, są dwa
z wymienionych tytułów prasowych – pierwsze publikowane w Gorzowie tygodniki
– „Ziemia Gorzowska” i „Ziemia Lubuska”, które odgrywały rolę prasy codziennej. […] Celem tego artykułu jest przedstawienie reprezentatywnych wizerunków
nadawców, ujawniających się w tekstach wybranych periodyków. Podkreślenia
wymaga fakt, że w szkicu analizowane są obrazy nadawców medialnych, a nie
portrety dziennikarzy (autorów tekstów) – ludzi funkcjonujących poza tekstami
pośrednimi. W rozwinięciu szkicu przedstawiono w zarysie z perspektywy socjoliteraturoznawczej sześć typowych portretów nadawców występujących na łamach
„Ziemi Gorzowskiej” i w „Ziemi Lubuskiej”: drukarzy niemieckich, polskich
osiedleńców na pograniczu landsbersko-gorzowskim, propagatorów nowej władzy,
informatorów/sprawozdawców, nauczycieli projektowanych odbiorców publikacji,
współtwórców i przekazicieli treści mitycznych.
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Małgorzata Czabańska-Rosada w artykule Ziemia międzyrzecka w prasie ziomkowskiej po 1945 roku zauważa:
Największe skupisko byłych międzyrzeczan znalazło się w Brandenburgii, w rejonie Prignitz. Wielu osiedliło się w Niemczech Zachodnich. Po 1961 roku, kiedy
wzniesiono mur berliński i ostatecznie uszczelniono granicę pomiędzy dwoma
państwami niemieckimi i równocześnie dwoma systemami politycznymi, kontakt
między niedawnymi krewnymi, przyjaciółmi i sąsiadami został bardzo utrudniony,
by nie powiedzieć uniemożliwiony. Jedynym ogniwem łączącym niedawnych krajan
stało się czasopismo „Heimatgruss” (Pozdrowienie Ojczyzny), które zaczęło się
ukazywać w 1949 roku.
Nazwa czasopisma posiada tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej,
kiedy to młodzi ludzie w poszukiwaniu możliwości zarobkowania opuszczali swoje
rodzinne strony położone na wschodnich rubieżach Prus i udawali się do wielkich
ośrodków przemysłowych położonych w głębi Niemiec. Aby zapobiec alienacji
z dotychczasowego środowiska, zaczęły się ukazywać pierwsze „pozdrowienia
ojczyzny” zwane także „wołaniami ojczyzny” – gazetki wydawane przez gminy
i parafie, a zawierające aktualne informacje ze stron rodzinnych.

Radosław Domke skupia się na udowodnieniu tezy, że „Nadodrze” było „czasopismem integrującym Ziemię Lubuską”. Artykuł podejmuje kwestię związku
pomiędzy procesami integracyjnymi na Ziemi Lubuskiej a artykułami zamieszczanymi w czasopiśmie „Nadodrze” w latach 1957-1990. Porusza kwestie związane
zarówno z integracją na polu politycznym i gospodarczym, jak i społecznym oraz
kulturalnym. W tekście próbowano też zmierzyć proporcje treści zamieszczanych
w „Nadodrzu”, a dotyczących północy oraz południa regionu. Wreszcie artykuł stara
się ukazać, jak istotne były wątki kulturalne podejmowane na łamach periodyku
w kontekście integracji całego regionu Środkowego Nadodrza.
Jak wiemy, prasa dokumentuje proces tworzenia instytucji życia literackiego.
Izabela Korniluk opisuje Lubuskie Sejmiki Kultury województwa zielonogórskiego
w latach 1957-1992 na łamach „Gazety Zielonogórskiej”/„Gazety Lubuskiej”.
Artykuł porusza problematykę przedstawiania na łamach prasy codziennej prac
i działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Przeanalizowano proces, jaki
zachodził na łamach tego dziennika w sposobie prezentowania i interpretowania
przez dziennikarzy schematycznych, z góry wyreżyserowanych spotkań działaczy
kultury w formie Sejmików Kultury, które odbywały się co cztery lata w Zielonej
Górze.
Robert Rudiak w artykule Literackie formy i gatunki na łamach „Gazety Nowej”, „Codziennego Expressu Zachodniego” i tygodnika „Extra” w latach 19901994 jako pierwszy badacz zajął się jednym z ważniejszych lubuskich czasopism
powstałych po roku 1989, tj. „Gazetą Nową”. Była ona pierwszym prywatnym
i niezależnym dziennikiem na Ziemi Lubuskiej.Tygodnik, który zaczął ukazywać
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się w Zielonej Górze w styczniu 1990 roku, 1 października tego samego roku został
przekształcony w gazetę codzienną, której mutacje ukazywały się w Głogowie,
Lubinie, Gorzowie, a od 1992 roku także w Żarach. Gazeta w krótkim czasie
pozyskała wielu znanych na lokalnym rynku prasowym dziennikarzy, głównie
z konkurencyjnej „Gazety Lubuskiej” i Radia Zachód, a także wielu ludzi pióra
należących do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Pozyskała również młodych i zdolnych adeptów dziennikarstwa, naukowców
z kilku regionalnych ośrodków i uczelni, nawiązała współpracę z uznanymi w kraju
publicystami, popularnymi satyrykami i rysownikami, a także z korespondentami
zagranicznymi, m.in. z Niemiec, Rosji, USA i Afryki. Szybko stała się przeciwwagą
dla jedynego dotąd dziennika w regionie lubuskim – „Gazety Lubuskiej”, ukazującej się od 1952 roku (jako „Gazeta Zielonogórska”). Łamy nowej gazety szybko
zdominowały artykuły komercyjne, strony i kolumny tematycznie poświęcone
życiu towarzyskiemu elit i celebrytów, biznesowi, ekonomii, polityce, sensacji,
turystyce, ogrodnictwu, poradom praktycznym, z czasem pojawiły się szpalty
poświęcone młodym i dla dzieci. Sporo miejsca poświęcano także kulturze, sztuce,
omówieniom wydarzeń kulturalnych w regionie i mieście, spektaklom teatralnym,
książkom autorów lubuskich. Zaczęto również zamieszczać wiersze, a nawet
fragmenty prozy i powieści w odcinkach lubuskich twórców. W 1992 roku gazeta
ukazywała się w nakładzie 60 tys. egzemplarzy i objętości 12 stron. Wówczas
właściciel gazety odsprzedał tytuł poznańskiemu koncernowi prasowemu. Rok
później przemianowano gazetę na „Codzienny Express Zachodni”. Z końcem
lipca 1994 roku gazeta zakończyła swój żywot jako dziennik. Zaczęła ponownie
ukazywać się w formie tygodnika „Extra”, który nie spełnił oczekiwań czytelników
i we wrześniu 1994 roku został zlikwidowany.
Longin Dzieżyc kontynuuje zaczęte przez Roberta Rudiaka badania nad prasą
prywatną powstałą w regionie lubuskim po 1989 roku. Opracowanie zatytułowane
Proces budowy porozumienia i współpracy między społecznościami regionu lubuskiego i państw Unii Europejskiej w latach 1993-1994 na łamach „Codziennego
Expressu Zachodniego” ukazuje zachodzący proces porozumienia i współpracy
między społecznościami regionu lubuskiego i Unii Europejskiej. Jego zasadniczym
warunkiem były przemiany w sferze obywatelskiej podmiotowości kształtujące
postawę świadomego otwarcia i zaangażowania miejscowej społeczności. Duże
znaczenie w przybliżaniu i stymulowaniu przemian miała codzienna prasa regionalna prezentująca rodzące się przejawy współpracy, począwszy od budowy
międzyludzkich kontaktów poprzez sferę administracyjno-gospodarczą, współpracę
graniczną czy szeroką wymianę w sferze kultury. Zagadnienie zostało przedstawione w oparciu o wybrane artykuły i doniesienia prasowe zamieszczone na
łamach „Codziennego Expressu Zachodniego” od sierpnia 1993 roku do końca
lipca 1994 roku. Określone ramy artykułu oraz szeroki merytorycznie zakres tematu sprawiają, że przedstawione zagadnienia nie wyczerpują wszystkich wątków
obrazujących proces.
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Prasa parafialna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekonesans badawczy
to niezwykle istotny problem badawczy podjęty przez Krzysztofa Wasilewskiego.
Artykuł przedstawia stan ilościowy i jakościowy prasy parafialnej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Podstawę analizy stanowiły dotychczasowe opracowania
na ten temat, jak również badania własne. Obok prasy drukowanej, zbadano także
inne formy medialnej aktywności parafii, jak obecność w internecie. Jak wskazuje
analiza, to właśnie internet stanowi dla parafii dogodne narzędzie przedstawiania
ważnych informacji i opinii. W niektórych przypadkach można mówić o zjawisku
konwergencji, gdzie prasa drukowana uzupełniana jest obecnością w internecie.
W części Prasa jako źródło badań naukowych zamieszczono przede wszystkim artykuły dotyczące prasy lubuskiej. Artykuł Jolanty Chwastyk-Kowalczyk
zatytułowany Zasoby Biblioteki Polskiej w Londynie – przegląd polskich tytułów
prasy emigracyjnej dla inteligencji przenosi wspomnianą perspektywę badawczą
poza obszar Ziem Zachodnich. Artykuł podejmuje kwestie obecności segmentu
polskich emigracyjnych czasopism przeznaczonych dla inteligencji powstałych na
obczyźnie, głównie w Wielkiej Brytanii od czasów II wojny światowej do chwili
obecnej przez pryzmat funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Londynie. Przywołane zostały tytuły redagowane przez przedwojennych wytrawnych dziennikarzy,
reaktywowane w Paryżu, przeniesione do Londynu, a także nowo powstałe na
Wyspach Brytyjskich dzienniki, czasopisma wojskowe, periodyki kulturalno-społeczne, literacko-artystyczne i naukowe. Obok czasopism pokolenia „niezłomnych”
autorka prezentuje pisma utworzone przez pokolenie Polaków epoki unijnej, akcentując rolę opiniotwórczego „Nowego Czasu” powstałego w Londynie w 2006
roku. Autorka analizuje fazy powstania i rozwoju Biblioteki Polskiej w Londynie
od 1942 roku, zmiany profilu gromadzenia zbiorów, celów działania oraz rolę tej
placówki w integrowaniu i budowaniu tożsamości narodowej naszych rodaków
w Zjednoczonym Królestwie.
Drugą część publikacji zatytułowaną Varia otwiera artykuł Małgorzaty Korczyńskiej-Derkacz „Kocia mama” na indeksie, czyli o decyzjach komisji oceny
i selekcji księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, wprowadzający do tomu jeszcze jeden obszar badawczy. Przedstawiona została sytuacja
w polskim bibliotekarstwie powojennym, zwłaszcza w okresie nasilającej się walki
ideologicznej. Skupiono się na działalności komisji oceny i selekcji księgozbiorów
bibliotecznych i – wykorzystując materiały archiwalne ze zbiorów Archiwum Akt
Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowego we Wrocławiu – przedstawiono zadania tych komisji, regulamin, przybliżono postacie członków, omówiono
kryteria decydujące o dalszych losach książek. Oryginalne protokoły komisji z lat
50. zostały wykorzystane do zilustrowania sposobu recenzowania twórczości
znanych autorów, np. Marii Rodziewiczówny, Józefa Meissnera, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Wacława Sieroszewskiego, Włodzimierza Perzyńskiego, Józefa
Weyssenhoffa. Wskazano też na działalność recenzyjną i oceniającą w zakresie
literatury społeczno-politycznej i popularnonaukowej oraz broszur propagando-
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wych. Zwrócono uwagę na prace komisji związane z opracowaniem wzorcowego
katalogu książek biblioteki gminnej.
Małgorzata Góralska pokazuje Księgarnie, ich asortyment i usługi w cyfrowym
środowisku sieciowym. W artykule omówione zostało zjawisko internetowego
handlu księgarskiego. Podjęto próbę typizacji księgarń internetowych oraz określenia podstawowych kierunków ich rozwoju. Omówiono specyfikę asortymentu
oferowanego przez e-księgarnie, a także narzędzia ułatwiające dotarcie do określonych produktów. W zakresie usług wskazano na pojawienie się nowych obszarów
działania księgarń internetowych.
Małgorzata Kowalska w tekście pt. Crowdsourcing – angażowanie użytkowników bibliotek w tworzenie kolekcji cyfrowych zwraca uwagę na nową usługę,
którą zajmują się niektóre współczesne biblioteki. Krótki i wybiórczy przegląd
inicjatyw crowdsourcingowych pozwala uświadomić sobie, że angażowanie użytkowników w tworzenie kolekcji cyfrowych staje się w wielu bibliotekach coraz
bardziej powszechne.
Daniel Koteluk w szkicu „Kuźnia socjalizmu”. Biblioteka we wsi Płoty w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956 podejmuje badania szczegółowe.
W 1950 roku utworzono bibliotekę w Płotach. Do 1955 roku jej kierownikiem była
Tatiana Girdwojn. W 1952 roku księgozbiór tej placówki stanowiło 1450 tytułów.
Dominowały w nim ideologiczne książki w jednoznaczny sposób idealizujące
państwo polskie i radzieckie, a także ich komunistycznych przywódców. Ponadto
nawoływano w nich do bezkrytycznego angażowania się w kolektywizację, której
ukrytym celem było ubezwłasnowolnienie rolników pod względem ekonomicznym
przez państwo, na podobieństwo robotników. W sprzyjających warunkach, tzn.
w następstwie dojścia do władzy w kraju nowego kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w Płotach upadła spółdzielnia produkcyjna. Ciekawe,
że w 1956 roku zamknięta została również miejscowa biblioteka. Wznowiła ona
działalność w marcu 1957 roku.
Kolejny artykuł Roberta Rudiaka Robotnicze środowiska pisarskie na Ziemi
Lubuskiej w latach 1976-2015 podejmuje zagadnienia związane z życiem literackim okresu PRL-u i III Rzeczpospolitej. W Polsce Ludowej kontynuowano rozwój
kultury współtworzonej przez klasę robotniczą. Stąd już w 1950 roku powstała
warszawska grupa piszących robotników „Budujemy”, tworząca w duchu socrealizmu typowe „produkcyjniaki” zamieszczane w prasie. W 1962 roku powstał
Klub Robotników Piszących w Warszawie, a w 1976 roku także Klub w Gorzowie
Wlkp., który działał przy największej w mieście fabryce ZWCh „Chemitex-Stilon”.
Twórcy robotniczy publikowali swoje teksty w pismach zakładowych – „Stilonie
Gorzowskim” i „Gorzowskiej Przemysłówce”. W 1980 roku w Warszawie przemianowano KRP w ogólnopolski ruch kulturalny pn. Robotnicze Stowarzyszenie
Twórców Kultury, a jednym z pierwszych oddziałów terenowych było koło gorzowskie, założone na bazie wcześniej funkcjonującego Klubu. Na fali dynamiki
działań RSTK w kraju, już w 1986 roku założono także oddział w Zielonej Górze,
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który skupiał twórców i działaczy kultury przy fabryce Zastal. Piszący robotnicy
publikowali w jednodniówce „Zastalowiec” i radiowęźle zakładowym, a z czasem
wydawali liczne antologie poetyckie i organizowali sporadyczne konkursy. Pod
koniec lat 80. XX wieku istniało już w kraju 46 oddziałów Stowarzyszenia. Wraz
z końcem lat 90. ubiegłego wieku zamarła jednak działalność zielonogórskiej sekcji
RSTK, na co wpływ miała likwidacja w mieście wielu zakładów przemysłowych.
Kamil Banaszewski i Katarzyna Bartosiak są autorami artykułu Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego składnikiem kultury
oceny w nowoczesnej bibliotece akademickiej. Mnogość zmian zachodzących w otoczeniu bibliotecznym sprawia, że biblioteki – jeśli chcą uchodzić za nowoczesne
– muszą dostosować swą ofertę do tych nowych warunków, a zwłaszcza do potrzeb
i oczekiwań użytkowników. Autorzy podkreślają znaczenie tworzenia kultury oceny
w bibliotece, która polega na gotowości do prowadzenia szeroko zakrojonych badań
nad funkcjonowaniem, jakością usług i środowiskiem bibliotecznym. Omówiwszy
standardy, wytyczne, przykłady i metodologię badań bibliotecznych na wszystkich
tych płaszczyznach, autorzy prezentują (w niewielkim fragmencie) wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego
związanych z satysfakcją użytkownika, sugerując, że mogą się one stać punktem
wyjścia do budowania kultury oceny w tej bibliotece.
W rozdziale Recenzje i sprawozdania zamieszczono omówienie książki Eweliny
Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian (Warszawa 2013)
autorstwa Daniela Koteluka. Anna Urbaniak i Paweł Kalisz piszą zaś o konferencji
Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii (Kraków, 18-19 czerwca 2015 roku).
Niniejszy zeszyt zamyka In memoriam – Dawid Kotlarek prezentuje sylwetkę
i bibliografię publikacji Grzegorza Chmielewskiego (1929-2014).

Prasa jako źródło badań naukowych

Jerzy Jarowiecki

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Badania historyczno-prasowe i ich perspektywy
po zmianach ustrojowych w Polsce po roku 1989
(na tle tradycji)
Zmiany ustrojowe, jakie dokonały się w naszym kraju po 1989 roku, spowodowały
znaczące przeobrażenia ilościowe i jakościowe na rynku prasowym, we wszystkich
środkach przekazu, obejmując wszystkie dziedziny dziennikarstwa. Zaszły nie tylko
zmiany krajobrazu politycznego i przeobrażenia podstaw prawnych, wynikające
z nowego ustawodawstwa, zmiany w obszarze wolności słowa, ale też przekształcenia własnościowe w mediach, zmiana podstaw ekonomiczno-finansowych, a przede
wszystkim dała o sobie znać rewolucja technologiczna zapoczątkowana w XX wieku,
która nadal trwa. Prasa, która dotąd zajmowała główne miejsce w systemie masowego komunikowania społecznego, była różnie pojmowana i określana. Zależało
to od istniejących w danym okresie dziejów systemów politycznych, formy rządów
oraz towarzyszących im społecznych uwarunkowań. Z jednej strony postrzegano
prasę jako narzędzie sprawowania władzy, instrument propagandy – co jest sytuacją
typową dla ustrojów zdominowanych przez różnego rodzaju totalitaryzmy (od władzy absolutnej monarchów po faszyzm czy komunizm), a z drugiej strony znalazło
się pojmowanie prasy (szerzej: mediów) w myśl koncepcji liberalnych, w których
przypisuje się jej rolę „czwartej” władzy i funkcje kontrolne. Pojawienie się i rozwój
mediów elektronicznych: radia i telewizji, a przede wszystkim internetu, przeobraziły
dotychczasową rzeczywistość społeczną we wszystkich obszarach: politycznym,
ekonomicznym, kulturowym. Dokonała się głęboka transformacja mediów w Polsce,
która przybrała kurs liberalny, podobnie jak w wielu krajach Europy Wschodniej1.
1

T. Mielczarek, Między monopolem a pluralizmem. Zarys dziejów środków komunikowania
masowego w Polsce w latach 1989-1997, Kielce 1998; A. Słomkowska, Zmiany w mediach
w roku poprzedzającym zniesienie cenzury, [w:] Granice wolności słowa, red. G. Miernik, Kielce
1999; J. Mond, A. Kwiatkowska-Viatteau, Zmiany w sytuacji mediów w krajach komunistycznych
i postkomunistycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 3/4, s. 12-32; J. Becker, Między
cenzurowaną i skomercjalizowaną opinią publiczną w systemowej przemianie Europy Wschodniej,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 1/2, s. 12-23; C. Sparks, Systemy medialne w byłych krajach
socjalistycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 1996, nr 1/2, s. 15-28; nadto liczne szkice szczegółowe,
np.: E. Alfandari, Przemiany w mediach bułgarskich, „Zeszyty Prasoznawcze” 1993, nr 1/2,
s. 96-99; M. Coman, Studia pograniczne w społeczeństwach postkomunistycznych. Media i zmiana
społeczna w Rumunii, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 1/2, s. 20-33; B. Ociepka, Nieudana
deregulacja prasy. O prasie byłej NRD, „Zeszyty Prasoznawcze” 1997, nr 3/4, s. 107-119; eadem,
Media publiczne na Węgrzech na tle przemian w Europie Środkowej, „Zeszyty Prasoznawcze”
2000, nr 3/4, s. 120-135; V. Holina i in., Media w postkomunistycznych krajach Europy Środkowej
[Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria], „Zeszyty Prasoznawcze” 1991, nr 3/4, s. 161-172.
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Historyk prasy, prasoznawca, medioznawca znaleźli się w nowej sytuacji. Zmiany
te dały też impuls historykom prasy do wznowienia, ale i też podejmowania nowych prac badawczych nad szeroko pojętymi mediami, prasą i dziennikarstwem lat
minionych, ale też współczesnymi, dla których historia rozpoczyna się z dniem ich
powstania. Badaczom ułatwia sytuację to, iż po 1989 roku zostali oni uwolnieni od
ograniczeń ideowo-politycznych i uwierającej urzędowej oraz partyjnej cenzury,
chociaż i obecnie pojawiają się próby odejścia od nich w obszarze wolności słowa.
Badania historii prasy mają już swoją bogatą tradycję, nie od rzeczy zatem jest
jej przypomnienie. Początki polskiej myśli prasoznawczej sięgają końca XVIII wieku, jednak pod zaborami rozwijała się ona słabo. W badaniach uczestniczyli ludzie
bezpośrednio związani z praktyką dziennikarską, dominował wtedy nurt bibliograficzno-historyczny, skromna była refleksja ogólniejsza o charakterze prasoznawczym
(Feliks Bentkowski, Karol Szajnocha, Jerzy Samuel Bandtkie – pierwsza połowa XIX
wieku)2. Ogólną teorią dziennikarstwa zajęli się w drugiej połowie XIX wieku m.in.:
Józef Ignacy Kraszewski, Karol Estreicher, Maksymilian Franciszek Sobieszczański,
Jan Władysław Dawid, Jan Kucharzewski3, a także Piotr Chmielowski, Stefan Gorski, Wilhelm Bruchnalski, Stanisław Jan Czarnowski, Natalia Gąsiorowska4. Prasa
stała się przedmiotem badań autorów różnych dyscyplin naukowych w ośrodkach
uniwersyteckich, pisano o jej początkach i wydawcach, nie tylko w wielkich aglomeracjach miejskich, pojawiło się zainteresowanie prasą lokalną, powstawały pierwsze
ujęcia monograficzne ważniejszych – zdaniem badaczy – tytułów, zajmowano się
problemami wolności słowa (prawo prasowe, cenzura).
W latach międzywojennych zakres badań uległ pewnemu rozszerzeniu, lecz
dominował typ opracowań związanych z aktualnymi potrzebami szkolnictwa,
2

3

4

F. Bentkowski, Historya literatury polskiey. Wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1,
Wilno 1814; K. Szajnocha, Literatura czasowa w Polsce, „Biblioteka Naukowa Zakładu Ossolińskich”
1848; J.S. Bandtkie, Wiadomość krótka o gazetach polskich, „Rocznik Towarzystwa Naukowego
z Uniwersytetem Krakowskim połączonego” 1819. Zob. nadto: S.D. [Sylwester Dziki], Badania nad
prasą w Polsce, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 27-31.
K. Estreicher, Ruch książkowy i dziennikarski w Galicji i w innych prowincjach Polski przed 1849 r.,
„Dodatek Tygodniowy do Gazety Lwowskiej” 1850; idem, Spis alfabetyczny czasopism i pism
zbiorowych od najdawniejszych czasów, [w:] Bibliografia polska 1800-1850, t. 4, Kraków 1970;
idem, Bibliografia polska XIX stulecia: lata 1881-1900, Kraków 1906; idem, Dziennikarstwo w Galicji
i w Krakowie do roku 1860, „Biblioteka Warszawska” 1861, t. 2; J.I. Kraszewski, O literaturze
periodycznej, „Tygodnik Petersburski” 1838, nr 75-76; F.M. Sobieszczański, Czasopisma polskie,
[w:] Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1861, s. 304-353; J.W. Dawid, O zarazie
moralnej, Warszawa 1886; J. Kucharzewski, Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie,
na Litwie i Rusi oraz na emigracji: zarys bibliograficzno-historyczny, Warszawa 1911. Pełniejsza
bibliografia oprac. przez A. Notkowskiego − zob. Historia prasy polskiej, t. 1-4, red. J. Łojek,
Warszawa 1976-1980.
P. Chmielowski, Zarys najnowszej literatury polskiej 1864-1894, Kraków 1895; idem, Czasopisma
polskie dla młodego wieku, [w:] Encyklopedia wychowawcza, t. 3, red. J.T. Lubomirski, Warszawa
1885, s. 110-154; S. Gorski, Dziennikarstwo polskie, Zarys historyczny, Warszawa 1905; idem,
Z dziejów cenzury w Polsce, Warszawa 1906; W. Bruchnalski, Historia „Gazety Lwowskiej”
1811-1848 na tle piśmiennictwa galicyjskiego, Lwów 1911; S.J. Czarnowski, Postępy literatury
perjodycznej i jej rozwój. Studium z dziejów prasy, Warszawa 1886; idem, Literatura periodyczna i jej
rozwój, Kraków 1802; idem, Dziennikarstwo słowiańskie i polskie, Kraków 1895; N. Gąsiorowska,
Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1916.
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praktyki dziennikarskiej oraz propagandy. Wzrosła liczba autorów piszących
o prasie specjalistycznej, np. Janusz Rakowski, Marian Grzegorczyk (prasa gospodarcza)5; Bronisław Nadolski, Czesław Gutry, Żanna Kormanowa (prasa literacka i historyczna)6; Stanisław Konopka (czasopisma lekarskie)7; Michalina
Grekowicz, Zofia Zaleska (czasopisma kobiece)8. Budziła zainteresowanie prasa
regionalna (prowincjonalna)9. Szczególną uwagą darzono prasę na Śląsku (Adam
Bar, Jan Kudera, Franciszek Michejda, Mieczysław Gładysz, Ludwik Brożek)10,
prasę pomorską (Ludwik Łydko, Leon Sobociński)11, interesowano się prawem
prasowym (Władysław Czapliński, Leon Zieleniewski, Jan Władysław Medyński)12.
Prowadzono też badania nad prasą mniejszości narodowych, np. Marian Feliński
zajmował się prasą ukraińską13, o prasie niemieckiej pisał Piotr Grzegorczyk14, zaś
prasą żydowską zajmowali się: Józef Jamiński, Ignacy Schiper i Aleks Hafftka15.
Nie rozszerzając przykładów, przychodzi stwierdzić, że w latach międzywojennych w dziedzinie badań historyczno-prasowych nie stworzono właściwie żadnej
syntezy mimo opublikowania wielu ważnych prac, ujętych w różnych spisach16.
Można by uznać za próbę syntezy – w moim przekonaniu – dzieło Władysława
Wolerta o światowym dziennikarstwie Porównawcza historia prasy światowej,
które dopiero blisko 25 lat po śmierci autora wywołało zainteresowanie środowisk
5
6

7

8
9
10

11
12
13
14
15

16

J. Rakowski, Prasa gospodarcza, [w:] Pięć lat na froncie gospodarczym, t. 2, Kraków 1931,
s. 639-654; M. Grzegorczyk, Prasa gospodarcza w Polsce, „Prasa” 1936, nr 12.
B. Nadolski, Lwowskie czasopiśmiennictwo literackie w XIX wieku, [w:] Zjazd Naukowy im.
I. Krasickiego we Lwowie 8-10 1935, Lwów 1936; C. Gutry, Polskie czasopiśmiennictwo historyczne,
„Droga” 1933, nr 5; Ż. Kormanowa, Materiały do bibliografii druków socjalistycznych na ziemiach
polskich w latach 1866-1918, Warszawa 1935.
S. Konopka, Prasa lekarska, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” 1932; idem, Czasopisma
i pokrewne, „Rocznik Lekarski” 1933/1934; Z. Nowicki, Z dziejów „Lwowskiego Tygodnika
Lekarskiego”, [w:] Pięćdziesięcioletni jubileusz Towarzystwa Lekarskiego Lwowskiego, Lwów 1928.
M. Grekowicz, Polskie czasopiśmiennictwo kobiece, „Almanach Spraw Kobiecych” Warszawa
1933; Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce: rok 1818-1937, Warszawa 1938.
E. Łumiński, O prasie prowincjonalnej, Warszawa 1929.
A. Bar, Prasa górnośląska w okresie plebiscytu i powstań, Warszawa 1933; idem, Karol Miarka:
studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938; J. Kudera, Dziennikarstwo Polskie na Śląsku.
Zarys historyczny, Bytom 1912; idem, O pismach periodycznych na Śląsku, „Dziennik Śląski”
1911, nr 245-263; F. Michejda, Piśmiennictwo i wydawnictwa ludowe na Śląsku Austriackim, [w:]
Pamiętnik Zjazdu Literatów i Dziennikarzy Polskich, red. H. Biegeleisen, Lwów 1894; M. Gładysz,
Polskie czasopisma dla dzieci i młodzieży na Śląsku, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na
Śląsku” 1931, t. 3, s. 303-321; W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, do druku przyg.
L. Brożek, Z. Hierowski, Katowice 1965.
L. Łydko, L. Sobociński, Z dziejów prasy pomorskiej, Grudziądz 1925.
W. Czapliński, Prawo prasowe, Warszawa 1939; L. Zieleniewski, Ustawodawstwo prasowe,
Warszawa 1934; J.W. Medyński, Prawo prasowe, Wilno 1932.
M. Feliński, Prasa ukraińska w Polsce (stan na początku 1930 r.), „Sprawy Narodowościowe” 1939,
nr 1, s. 27-44; Prasa ukraińska w Galicji i na Wołyniu w 1934 r., „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1935, nr 8.
P. Grzegorczyk, Uwagi o prasie niemieckiej w Polsce, Poznań 1933; idem, Bibliografia prasy
niemieckiej w Polsce, „Strażnica Zachodnia” 1933, nr 1/2.
J. Jamiński, Prasa żydowska w Polsce, Warszawa 1934; Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność
społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, red. I. Schiper, A. Tartakower, A. Hafftka, Warszawa
1935.
A. Notkowski, Bibliografia (1661-1887), [w:] Prasa polska w latach 1661-1864, red. J. Łojek,
Warszawa 1976, s. 356-379; idem, Bibliografia, [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, red. J. Łojek,
Warszawa 1976, s. 292-319.
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naukowych. W 1957 roku podjęto próbę przygotowania w Krakowskim Ośrodku
Badań Prasoznawczych dzieła do opublikowania. Do pomysłu wrócono dopiero
w 1971 roku, zaś w 1977 roku w formie powielaczowej monografię udostępniono
nielicznym czytelnikom, a drukiem ukazała się ona dopiero w 2005 roku17.
Natomiast dynamiczny rozwój prasoznawstwa, a w jego obszarze historii prasy
i badań nad nią, nastąpił po II wojnie światowej, kiedy realnych kształtów zaczęła
nabierać propagowana ponad pół wieku wcześniej koncepcja zinstytucjonalizowanych badań, nakreślona na krakowskim zjeździe dziennikarzy w 1911 roku z okazji
250 rocznicy ukazania się „Merkuriusza Polskiego”. Postulowano wtedy utworzenie
instytutu prasoznawczego, opracowanie historii polskiego czasopiśmiennictwa
i wydawanie „Rocznika Prasy Polskiej”18. Założone w 1938 roku Towarzystwo
Wiedzy o Prasie w Warszawie i rok później Instytut Wiedzy o Prasie tych postulatów nie zrealizowały. Do spraw tych powrócono po 1945 roku. W Warszawie
w 1952 roku w strukturach Polskiej Akademii Nauk utworzono samodzielny
Zakład Historii Czasopiśmiennictwa PAN (kier. prof. Józef Chałasiński), którego
celem było prowadzenie głównie prac „opisowo-bibliograficznych” i przygotowywanie monografii poszczególnych tytułów prasowych19. Zakład został zastąpiony
w 1957 roku przez Pracownię Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX
Wieku PAN, którą przez dwa lata kierował prof. Henryk Jabłoński, później prof.
Józef Skrzypek (do 1974), a następnie prof. Jerzy Myśliński. Pracownia działała
w strukturze Instytutu Badań Literackich20. Prace nad dziejami prasy polskiej
próbowano podjąć najpierw w warszawskim Zakładzie Badań Prasoznawczych
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa” (1955), a od 1956 roku w Ośrodku
Badań Prasoznawczych w Krakowie. W Ośrodku tym z inicjatywy prof. Mariana Tyrowicza utworzono Sekcję Historii Prasy (1957-1958), inicjującą badania
naukowe historyczno-prasowe. Nie osiągnięto sukcesów, gdyż kierownictwo
Ośrodka wyrażało wątpliwości „czy historia prasy jest gałęzią prasoznawstwa,
czy nauk historycznych”. Powstanie wyspecjalizowanych instytucji badawczych
wywołało ożywioną dyskusję na temat przedmiotu wiedzy o prasie, ścierały się
różne koncepcje tego przedmiotu – na co zwracał szczególną uwagę autor hasła
encyklopedycznego, Sylwester Dziki21. Wskazywano na interdyscyplinarny charakter wiedzy o prasie, co miało stanowić „przeciwwagę dominującego nurtu badań
historyczno-prasowych”. Podjęto próbę wypracowania swoistych technik i metod
17
18
19
20

21

W. Wolert, Szkice z dziejów prasy światowej, oprac. S. Dziki, wstęp M. Tyrowicz, Kraków 2005.
S.D. [S. Dziki], Badania nad prasą..., s. 26-31.
Szerzej zob. J. Myśliński, Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN
(1958-1993), [w:] Historia prasy i bibliografie, red. U. Jakubowska, Warszawa 2013, s. 63-98.
Uchwała Sekretariatu Naukowego Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 68/57 z dnia 10 grudnia
1957 r.; J. Jarowiecki, Jerzy Leonard Myśliński – uczony i nauczyciel akademicki, historyk mediów
polskich – osiemdziesiąta rocznica urodzin, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2014, t. 17, z. 4, s. 19-36.
S.D. [S. Dziki], Badania nad prasą..., s. 29. Zob. też B. Golka, Kształtowanie się wiedzy o prasie
w Polsce w XX wieku, Warszawa 1969; J. Jarowiecki, Prof. Marian Tyrowicz i jego prasoznawstwo,
[w:] W setną rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza, red. J. Hampel, H. Żaliński, Kraków
2004, s. 22-33.
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badawczych (prace Ireny Tetelowskiej, Mieczysława Kafla, Pawła Dubiela)22. Zatem
ciężar badań nad historią prasy przejęła Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego, dzięki której rozwinęły się wielokierunkowe badania, powstały liczne
prace monograficzne, w tym też czterotomowa Historia prasy polskiej pod redakcją
prof. Jerzego Łojka23. Wyniki badań historyczno-prasowych publikowano najpierw
na łamach „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” (od 1962), który
w 1975 roku przekształcono w „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (do 1993). Po
likwidacji tych czasopism ich miejsce zajął „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (od
1998), organ Komisji Prasoznawczej, Oddziału PAN w Krakowie (pod red. Jerzego
Jarowieckiego)24. Podjęto badania nad prasą jako wytworem pracy dziennikarskiej
i redaktorów, pojawiły się liczne studia nad strukturą zawartości prasy, gatunkami
prasowymi, nad rolą prasy w kształtowaniu kultury narodowej, odbiorem prasy
(socjologia prasy), językiem w prasie, pisano o badaniach ekonomicznych nad
prasą, nad problemami prawno-prasowymi25. Początki badań Pracowni miały
charakter bibliograficzno-programowy. Ukazały się publikacje bibliograficzne,
które stały się trwałym dorobkiem, mam tu na myśli prace nad retrospektywą
bibliografią tytułów prasowych oraz prace nad bieżącą bibliografią publikacji
prasoznawczych w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie od 1965 roku
pod redakcją S. Dzikiego26.
Historycy prasy sporo uwagi poświęcili i poświęcają inwentaryzacji dorobku
publikowanego z zakresu prasoznawstwa, dziś już z dyscypliny „nauki o mediach”. Przedstawianie informacji o dorobu tegoż piśmiennictwa uznać można
22

23

24

25

26

I. Tetelowska, Próba określenia przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji,
„Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1; M. Kafel, Prasoznawstwo: wstęp do problematyki, Warszawa
1966; Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1-3, red. M. Kafel, Warszawa 1969-1971;
P. Dubiel, Analiza zawartości prasy w Polsce w latach 1947-1983, „Zeszyty Prasoznawcze” 1964,
nr 4; W. Pisarek, Założenia teoretyczno-metodologiczne Ośrodka Badań Prasoznawczych
w Krakowie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1972, nr 1, s. 5-16; idem, Współczesne orientacje i kierunki
badań nad komunikowaniem masowym, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, nr 2, s. 5-20.
Historia prasy polskiej, red. J. Łojek: [t. 1:] Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976; [t. 2:]
Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976; [t. 3:] A. Paczkowski, Prasa Polska w latach
1918-1939, Warszawa 1980; [t. 4:] J. Jarowiecki, J. Myśliński, Prasa polska w latach 1939-1945,
Warszawa 1980.
S. Dziki, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” (1962-1993): Portrety polskich czasopism
prasoznawczych, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 1999, t. 2, z. 2 (4), s. 95-129; C. Gajkowska,
Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historii Prasy Polskiej” (poprzednio „Rocznika Historii
Czasopiśmiennictwa Polskiego”) za lata 1962-1981, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981,
t. 20, nr 4, s. 79-120; H. Natora-Macierewicz, Bibliografia zawartości „Kwartalnika Historii Prasy
Polskiej” (poprzednio „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”) za lata 1982-1991,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1992, t. 31, nr 2, s. 122-147; J. Jarowiecki, „Rocznik Historii
Prasy Polskiej”, [w:] Historia prasy i bibliografie, red. U. Jakubowska oraz Bibliografia opracowań
historii prasy polskiej, oprac. C. Gajkowska, Warszawa 2013, s. 99-106.
Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej. Sympozjum historyków prasy pod
protektoratem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego prof. dr. Henryka Jabłońskiego, Warszawa –
Kraków 6-9 grudnia 1967, t. 1-2, [red. nauk. J. Skrzypek], Warszawa 1967-1968.
B. Korczak, Bibliografia prasy polskiej 1832-1864, Warszawa 1968; J. Łojek, Bibliografia prasy
polskiej 1661-1831, Warszawa 1965; Polska bibliografia adnotowana wiedzy o środkach masowego
komunikowania za rok 1965, red. S. Dziki, Kraków 1969 (ukazywała się do 1989); J. Myśliński,
Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa, Warszawa 1966.
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za odzwierciedlenie stanu wiedzy i o rozwoju naukowym uprawianej dyscypliny,
co ma związek z naukoznawstwem27. Wypada zgodzić się z wyrażanymi na ten
temat poglądami Hanny Uniejewskiej, Krzysztofa Migonia i Sylwestra Dzikiego.
Ten ostatni wskazywał na ścisły związek „bibliografii retrospektywnej z dziejami
danej dyscypliny naukowej”28, zaś K. Migoń, podkreślając znaczenie bibliografii
w studiach naukoznawczych, dowodzi, że
bibliografia piśmiennictwa stanowi w miarę obiektywne odbicie stanu nauki, a szczególnie stanu informacji [...], pozwala wnioskować o ogólnych tendencjach rozwoju
nauki i jej rozprzestrzenianiu się. Umożliwia także statystycznie uchwycenie rozmiarów piśmiennictwa naukowego29.

Dorobek piśmiennictwa poświęconego prasie został zarejestrowany przez wielu
autorów, przykładowo wymienić można prace Stanisława Teofila Jarkowskiego30,
Jadwigi Krawczyńskiej31, Andrzeja Notkowskiego32, Sylwestra Dzikiego33, Joachima
Glenska34, Jana Kowalika35, Jerzego Jarowieckiego36 i Władysława Marka Kolasy37.
Ten ostatni autor wzbogacił naszą wiedzę znakomitą książką pt. Historiografia
prasy polskiej (do 1918 roku): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009
(Kraków 2013). J. Jarowiecki i W.M. Kolasa natomiast ogłosili drukiem w 2005
roku Polską bibliografię prasoznawczą 1996-2001. Odnotowano w niej łącznie
27

28
29
30

31
32
33
34

35
36

37

S.D. [S. Dziki], Badania nad prasą..., s. 27-31; idem, Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy:
problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycja, stan, postulaty, Kraków 1992; B. Golka, op. cit.;
J. Jarowiecki, Badania nad prasą w Polsce w latach 1996-2001, [w:] idem, Prasa na ziemiach
polskich XIX i XX wieku, Wrocław 2013; s. 9-44; idem, Badania nad prasą lokalną. Studium
przeglądowe, [w:] Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku (historia, teoria, zjawiska),
red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Kraków 2007, s. 11-36; W.M. Kolasa, Historiografia
prasy polskiej (do 1918): naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009, Kraków 2013; idem,
Historia mediów polskich w świetle wskaźników bibliometrycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2011,
nr 3/4, s. 8-27.
S. Dziki, Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy..., s. 141; H. Uniejewska, Uwagi na temat związków
historii nauki a bibliografia i dokumentacja, [w:] Z problemów bibliografii, Warszawa 1970, s. 37-44.
K. Migoń, Nauka o książce: zarys problematyki, Wrocław 1984, s. 260-261.
S.T. Jarkowski, Literatura dotycząca prasy polskiej. Notatki krytyczno-bibliograficzne, Warszawa
1911; Bibliografia ważniejszych prac dotyczących prasy polskiej, oprac. K. Daszkiewicz,
S.T. Jarkowski, Warszawa 1922.
J. Krawczyńska, Spis bibliograficzny prac, monografii, artykułów i przyczynków do historii prasy
polskiej, Warszawa 1957.
A. Notkowski, Bibliografia, [w:] Prasa polska [cztery tomy], red. J. Łojek, Warszawa 1976-1980.
B. Korczak, op. cit.; J. Łojek, Bibliografia prasy...; Polska bibliografia adnotowana...; J. Myśliński,
Bibliografia prasy...
J. Glensk, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. 1: Do roku 1945, Opole 1973; idem, Bibliografia
opracowań prasy śląskiej, t. 2: 1945-1975, Opole 1976; idem, Bibliografia opracowań prasy śląskiej,
t. 3: Suplement do 1945 r., Opole 1995; idem, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. 4: Suplement
za lata 1945-1999, Opole 2000.
J. Kowalik, Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie 1939-1962, t. 1, Paryż 1963.
J. Jarowiecki, E. Wójcik, G. Wrona, Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach
1939-1945. Publikacje z lat 1944-1981, cz. 1, Kraków 1992; J. Jarowiecki, E. Wójcik, G. Wrona,
Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Publikacje z lat 19811997, cz. 2, Kraków 1999.
W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Kraków 2005.
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6840 pozycji opublikowanych w ciągu pięciu lat (6349 opisów oraz 491 recenzji).
Zarejestrowano 1207 książek oraz 286 recenzji, odnotowano 5111 artykułów oraz
490 recenzji 7836 czasopism, 18 czasopism prasoznawczych oraz 13 dokumentów
elektronicznych (bazy danych, online, płyt CD-ROM). Autorami owych 6840
publikacji były 4934 osoby; dane te wskazują kierunki rozwoju dyscypliny. Za
lata 2002-2005 odnotowano 4509 publikacji.
W prowadzonych dyskusjach rodziły się dwie różne koncepcje przedmiotu
badań nad prasą jako odrębnych dyscyplin: „nauki o środkach masowego przekazu informacji” (obecnie komunikacji społecznej) oraz „prasoznawstwa”. Jeżeli
chodzi o status badań historyczno-prasowych, ścierały się poglądy na temat ich
autonomii; historycy prasy skłonni byli podkreślać autonomiczny charakter tej dyscypliny. Mimo pewnych różnic (może nawet istotnych) prasoznawcy prezentowali
jednoznaczny pogląd na temat interdyscyplinarnego charakteru wiedzy o prasie.
Nie rozwijam szerzej tych historycznych już dywagacji38. Przypominam je tylko
dlatego, że było sporo zamieszania przy próbie utworzenia odrębnej dyscypliny
„prasoznawstwa”, dla którego szukano miejsca w historii, następnie w politologii
czy komunikacji społecznej. Próba zastąpienia nazwy „prasoznawstwo” przez
„medioznawstwo” sytuacji nie zmieniła, gdy chodzi o autonomię dyscypliny, poszerzyła się natomiast tematyka badań – zajęto się też mediami elektronicznymi.
Pojawienie się mediów elektronicznych i ich dynamiczny rozwój to efekt rewolucji technologicznej w XX wieku, która przeobraziła rzeczywistość społeczną,
polityczną, ekonomiczną oraz kulturową. Spowodowała, że prasa drukowana
przestawała być jedynym środkiem masowego przekazu. Historycy prasy poszerzali obszar swych badawczych penetracji, ale doktoryzowali się i habilitowali
w obszarach innych dyscyplin naukowych.
Polscy prasoznawcy i medioznawcy nie ustawali w staraniach o uznanie samodzielności medioznawstwa jako dyscypliny naukowej, czemu dawali wyraz na
różnego rodzaju konferencjach i sympozjach prasoznawczych, politologicznych
czy z zakresu komunikacji społecznej, podejmując tematy radia, telewizji, prasy
bądź też „nowych mediów”.
Spierano się nadal o kształt tożsamości i samodzielności nauki o mediach, pytano
o drogi uzyskiwania potwierdzeń o naukowych kompetencjach w zakresie uprawianej dyscypliny. I wreszcie – po latach – osiągnięto rozwiązanie dzięki działalności
głównych ośrodków uniwersyteckiego kształcenia w zakresie dziennikarstwa,
38

Szerzej o badaniach po roku 1989 w Polsce pisałem w następujących artykułach: Badania nad
prasą w Polsce w latach 1996-2001 i ich tradycja, [w:] W.M. Kolasa, J. Jarowiecki, Polska bibliografia
prasoznawcza 1996-2001, Kraków 2005, s. 13-60; Badania nad prasą lokalną. Studia przeglądowe,
[w:] Prasa Dolnego Śląska: teoria, tradycja, współczesność, red. J. Jarowiecki, G. Nieć, Wrocław
2007, s. 16-46; Polska prasa konspiracyjna 1939-1945 w badaniach oraz zasobach biblioteki
i archiwów polskich, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 2007, nr 12, s. 55-60; Prasa wydawana
w Krakowie przedmiotem badań nad prasą lokalną, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, t. 14,
z. 1/2, s. 57-88; Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku, Wrocław 2013; Z badań nad polską
prasą konspiracyjną w latach 1939-1945, Wrocław 2013.
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prowadzenia badań nad mediami (m.in. instytutów dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego), które wykreowały odrębną, samodzielną dyscyplinę naukową: „naukę o mediach”, uzyskując uprawnienia do
nadawania stopnia doktora w tym zakresie (8 sierpnia 2011 roku Ministerstwo
Szkolnictwa Wyższego wydało decyzję o wpisaniu „nauki o mediach” jako samodzielnej dyscypliny naukowej w „obszarze nauk społecznych”).
Przypominam te fakty po to, by stwierdzić, iż historycy prasy znajdują miejsce
w tej dyscyplinie usytuowanej zgodnie ze wspomnianymi decyzjami w obszarze
nauk społecznych. Ale w rzeczywistości badania historyczno-prasowe, podobnie jak
„nauka o mediach”, z racji na otwartość i interdyscyplinarność dotychczasowego
„prasoznawstwa” czy też „medioznawstwa” – co podkreślali autorzy publikacji
na łamach „Studiów Medioznawczych” w 2012 roku – sytuują się na pograniczu
dwu obszarów badawczych: na „obszarze nauk społecznych” i „obszarze nauk
humanistycznych”. Znani medioznawcy, Marek Jabłonowski i Tomasz Gackowski,
trafnie stwierdzili, pisząc w 2012 roku, że:
Na nauki o mediach oddziaływuje całe spektrum dyscyplin z obszaru nauk społecznych, takich jak: socjologia, filozofia (etyka), politologia, ekonomia, antropologia
czy prawo. Z drugiej zaś strony nie należy zapominać o wpływach tak nobliwych
dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, jak historia, językoznawstwo czy kulturoznawstwo. Nie bez znaczenia są również nauki techniczne, których rola rośnie
wprost proporcjonalnie do postępującej technizacji i komputeryzacji otaczającego
nas świata – w tym, a może przede wszystkim mediów masowych39.

A zatem, badając czy planując badania związane z szeroko pojętym procesem
komunikacji, należy wykorzystywać różne metody wywodzące się z wielu dyscyplin. Miałem okazję przed kilku laty, wydając tom zatytułowany Studia nad
prasą polską XIX i XX wieku (Kraków 2006, t. 2), napisać – co pozwolę sobie
powtórzyć obecnie – że „komunikowanie się ludzi zawsze było i jest podstawą
istnienia oraz funkcjonowania społeczeństwa, a prasa od zarania stanowiła istotny
czynnik tego komunikowania”40. W tym stanie rzeczy prasoznawca (medioznawca),
historyk prasy ma obowiązek opisywać, analizować i oceniać zachodzące zmiany
oraz fakty z dziejów prasy, ważnego składnika kultury narodowej, sytuując je na
tle społecznym, kulturowym, przemian politycznych rodzinnego kraju, regionu,
odnosząc się do zjawisk i zmian zachodzących w świecie.
Jestem przekonany, że studia historyczno-prasowe, wiedza o prasie i dziennikarstwie lat minionych i czasów współczesnych, znajomość twórczości wybitnych dziennikarzy, reporterów i publicystów oraz ich wpływu na kształtowanie
poczucia tożsamości narodowej i opinii publicznej, mogą być przydatne nie tylko
39
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M. Jabłonowski, T. Gackowski, Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty,
„Studia Medioznawcze” 2012, nr 2, s. 18.
J. Jarowiecki, Studia nad prasą polską XIX i XX wieku, t. 2, Kraków 2006, s. 7.
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dziennikarzom i wydawcom czy politykom. Można znaleźć potwierdzenie tych
przekonań w stale rosnącej liczbie osób badających nie tylko prasę drukowaną,
ale też media elektroniczne czy „nowe media”. Są wśród nich przedstawiciele
różnych dyscyplin naukowych: politolodzy i socjologowie, historycy i literaturoznawcy, bibliologowie i pedagodzy, prawnicy i ekonomiści. Interdyscyplinarność
prasoznawstwa, medioznawstwa, a teraz nauk o mediach ma swoje konsekwencje,
publikacje dotyczące uprawianej przez nas dyscypliny ukazują się w różnych,
często o niskich nakładach, czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, o zasięgu
ogólnokrajowym, regionalnym czy lokalnym – dotarcie do wielu ułatwia internet.
Wspomniani wcześniej autorzy, M. Jabłonowski i T. Gackowski, w głównym
artykule opublikowanym na łamach „Studiów Medioznawczych” (2012),
poprzedzającym ogólnopolską konferencję w Warszawie (2013) nt. „Tożsamość
nauk o mediach” podjęli się określić zadania „nauk o mediach”, wydzielając
11 obszarów badawczych. Wśród nich znalazła się „historia mediów i dziennikarstwa”, w metodologii której wymieniono „opis i krytyczną analizę zachowanych
źródeł historycznych” oraz „analizę przekazów medialnych jako materiałów historycznych” (Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty). Na
konferencji problemom i perspektywie badań z historii mediów jej uczestnicy nie
poświęcili prawie uwagi. Natomiast perspektywom badań w obszarze historii,
prasy i mediów na początku drugiej dekady XXI wieku przyglądał się uważnie
Zbigniew Anculewicz w pracy zamieszczonej w tomie pt. Historia prasy i bibliografie (Warszawa 2013)41. W artykule tym wykorzystuje niektóre wymienione
przez autorów wypowiedzi, podzielając ich poglądy, ale też uzupełniając, czy też
wzbogacając perspektywę badań.
Owe uzupełnienia są uzasadnione. W dyscyplinie nauki o mediach usytuowano
historię mediów i dziennikarstwa. Wniesiono do niej metody badawcze i analityczne dotychczas wykorzystywane w prasoznawstwie i medioznawstwie, a więc
autonomicznych niejako dyscyplinach nauk o charakterze interdyscyplinarnym.
Wchodząc w dyscyplinę „nauk o mediach”, metody te wzbogacają ją o narzędzie
badawcze, o całe instrumentarium ułatwiające naukową analizę i ocenę funkcjonowania mediów elektronicznych i „nowych mediów”, a nie tylko drukowanej
prasy, oraz pozwalają na prowadzenie badań:
• źródłoznawczych, odbiegających od źródeł stosowanych w historiografii
politycznej, gospodarczej (ale ich nie pomijających). Chodzi tu o archiwalia
redakcyjne (produkcja aktowa redakcji, korespondencje, dzienniki podawcze,
listy do redakcji, protokoły z posiedzeń redakcji etc.), źródła drukowane
i wywoływane nie tylko do dziejów, ale też współczesności prasy, radia,
telewizji;
41

Z. Anculewicz, Perspektywy badań w obszarze historii prasy i mediów na początku drugiej
dekady XXI wieku. Postulaty badawcze, kierunki badań i problematyka badań, [w:] Historia prasy
i bibliografie, red. U. Jakubowska oraz Bibliografia opracowań historii prasy polskiej do roku 1939,
oprac. C. Gajkowska, Warszawa 2013, s. 119-130.
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• prasy w różnych okresach politycznych: powstanie, rozwój, uwarunkowania
ustrojowe, prawne (obszar wolności słowa), ekonomiczne, kulturowe; badania
nad zawodem dziennikarskim, wydawcami, twórcami, geografią prasy, typologią;
• miejsca i roli mediów: prasy, radia, telewizji, „nowych mediów” w życiu społeczno-politycznym, gospodarczym, kulturalnym kraju w określonej sytuacji
historycznej;
• w zakresie historii i uwarunkowań historycznych rozwoju mediów w Polsce
po II wojnie światowej, w okresie PRL-u i po zmianach ustrojowych po 1989
roku, a także w zakresie warunków politycznych, zmian w obszarze wolności
słowa, warunków prawnych, własnościowych;
• nad instytucjami i organizacjami społecznymi związanymi z mediami (prasa,
radio, telewizja).
Nadal należy się zajmować:
• historią mediów elektronicznych – „nowych mediów”, ich powstaniem, rozwojem, stosunkiem własnościowym. Chodzi o opracowania o charakterze
monograficznym rozgłośni radiowych, stacji TV, ich programów i roli opiniotwórczej oraz kulturotwórczej w polskim społeczeństwie;
• historią powstania i rozwoju zawodu dziennikarskiego w różnych okresach
historycznych. Badaczy czeka opracowanie swoistego słownika wybitnych
dziennikarzy polskich w wymiarze ogólnokrajowym i regionalnym;
• transformacją mediów po 1989 roku. Analizy prasoznawczej wymagają zmiany
ilościowe i jakościowe, wielkie przewartościowanie w mediach po zniesieniu
zniewalającej po 1945 roku cenzury w Polsce, statystyka wydawnicza, zagraniczny kapitał na rynku medialnym, a także zmiany w ofercie wydawniczej
i czytelniczej, różnorodność struktury wydawnictw ciągłych. Badaczy ponownie
winna zainteresować typologia prasy, aktywność czytelnicza, jak i oglądalność
telewizji, słuchalność radia, użytkowanie internetu.
Ważne miejsce w badaniach historyczno-prasowych winny zająć media lokalne i żywiołowy ich rozwój. Można zacząć od stwierdzenia, że prasa regionalna,
prasa lokalna i sublokalna to szczególne dokumenty naszych czasów, chociaż
podobną rolę odgywały w przeszłości. Ta prasa była i jest nie tylko wyrazicielką
opinii wąskiego grona wydawców czy dziennikarzy skupionych wokół redakcji,
ale przede wszystkim lokalnej społeczności, czytelników, wobec których pełni
swoistą funkcję integracyjną. Kształtuje ich postawy społeczne i jest jednocześnie
ich odzwierciedleniem; pełni funkcję informacyjną, realizując w istotnym zakresie
zasadę jawności życia społecznego na poziomie lokalnym; promuje określone
wzory zachowań nie tylko o charakterze uniwersalnym, przywiązuje bowiem
wagę do pielęgnowania, utrwalania oraz upowszechniania tradycji znamiennej
dla lokalnej społeczności. Dobrym przykładem zainteresowania były ostatnimi
laty konferencje organizowane we Wrocławiu pt. „Prasa lokalna Dolnego Śląska:
teoria, tradycja, współczesność” (2007), w Zielonej Górze pt. „Oblicze prasy Ziem

Badania historyczno-prasowe i ich perspektywy po zmianach ustrojowych w Polsce...

29

Zachodnich w latach 1945-2013” (2013) i wydane książki, będące dorobkiem
naukowym tych konferencji. W ten nurt wpisała się książka W.M. Kolasy Prasa
Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998: rynek, polityka, kultura (Kraków 2004),
Wiesława Adama Końskiego Dwa wieki prasy płockiej, t. 1: 1810-1945 (Płock
2012) oraz Józefa Szockiego Prasa lokalna Dolnego Śląska 1989-2012 (w świetle
badań prasoznawczych) (Wrocław 2015). Nie wiemy dziś ile, jakie, przez kogo
wydawane są pisma lokalne, a zatem warto byłoby podjąć prace bibliograficzne,
sporządzić katalogi, wykorzystać w tych badaniach stosowane dotąd metody historyczno-prasowe. Na swoich bibliografów oczekują tytuły prasowe wydawane
w 20-leciu międzywojennym, w okresie PRL-u, a także pisma adresowane do różnych środowisk: do kobiet, dzieci i młodzieży; pisma młodzieżowe, wyznaniowe,
mniejszości narodowych. Przedmiotem zainteresowań badawczych winna stać
się praca nad systemami prasowymi i medialnymi różnych grup wyznaniowych
i środowiskowych.
W tematach szczegółowych kilka z nich nie może ulec pominięciu – chodzi
mianowicie o opracowanie bibliograficzne, studia nad wolnością słowa, prace nad
systemami prasowymi, medialnymi, ugrupowań politycznych, grup wyznaniowych
i środowiskowych. Szczególnej uwagi wymagają formy medialne (prasa, programy
radiowe i telewizyjne) adresowane do młodzieży.
Mam świadomość ułomności mej krótkiej wypowiedzi, która nie wyczerpuje
tematu, ale otwiera drogę do poważnej dyskusji, a przez to do weryfikowania
i uzupełniania referatu.
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Research into the history of the press, and its perspective
on the political changes in Poland after 1989 seen in the context
of tradition

Summary
Research into the history of the press dates back to the eighteenth century. It was
initially undertaken by people involved with the practice of journalism. The press
was the subject of research in various disciplines at Polish universities. During the
interwar period, the scope of the research was extended, and it was dominated by
studies relating to the current needs of education, the practice of journalism and
propaganda. A dynamic development in respect of studies of the press occurred
after World War II. The Polish Academy of Sciences (PAN) established, as part
of its organizational structure, an independent Faculty of the History of the Press
in 1952. This was replaced at PAN in 1957 by the Workshop (Pracownia) of the
History of Polish Periodicals of the 19th and 20th centuries, which contributed to
multi-directional research and numerous monographic works.
The results of historical research into the press were first published in “The
Yearbook of the History of Polish periodicals” (from 1962), which was transformed into the “History of the Polish Press Quarterly” in 1975 (until 1993). These
magazines were replaced by the “History of the Polish Press Yearbook” (from
1998), published by the Press Studies Commission of the Cracow Branch of PAN.
Initially, its research was of a bibliographic character, in line with the Commission’s program. Bibliographic publications appeared, and these became a lasting
achievement, as research into the retrospective bibliography of newspapers and
into the current bibliography of press studies publications, carried out in the Press
Research Centre in Krakow since 1965 (under the editorial supervision of S. Dziki).
Researchers in this area of knowledge emphasized the autonomous character of
press studies, as well as their interdisciplinary nature. Today, research into the
history of the press should acknowledge the importance of the local media, which
often express the opinions of the local community and help to integrate these.
The history of electronic media, the origins and development of the profession
of journalism, and the transformation of the media after 1989, should also be of
interest, as well as bibliographic studies, research into freedom of speech, work
on media, political and party systems, and studies of religious and social groups.

Dawid Kotlarek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Problematyka książki i czytelnictwa na łamach prasy
zielonogórskiej w okresie pruskim

Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania roli prasy w dokumentowaniu wiedzy
o książce na przykładzie wybranych periodyków wydawanych w Zielonej Górze
(Grünberg) w XIX i na początku XX wieku. Dzieje książki na terenach północnego
Śląska w okresie pruskim stanowią obszar badawczy, któremu do tej pory poświęcali swoją uwagę nieliczni naukowcy1. Skąpa baza źródłowa powoduje trudności
w uchwyceniu różnorodnych aspektów związanych z obecnością, rozwojem i rolą
słowa pisanego na tych terenach. Współczesne archiwa zawierają jedynie szczątkowe akta, które mogłyby posłużyć jako podstawa do głębszej analizy. W ostatnich
latach podjęto prace bibliograficzne w zakresie dokumentowania publikacji wydawanych przed 1945 rokiem na obszarze dzisiejszego województwa lubuskiego2,
jednak nie zaspokajają one w pełni potrzeb badawczych. Cennym uzupełnieniem
wiedzy jest prasa. Na temat jej znaczenia w badaniach bibliologicznych zwracano
już niejednokrotnie uwagę3. Drukowane w prasie artykuły o tematyce bibliologicznej, a także zamieszczane w niej ogłoszenia wydawniczo-księgarskie dostarczają
wartościowych informacji na temat funkcjonowania rynku książki oraz instytucji
bibliologicznych, tj. drukarń, wydawnictw, księgarń, bibliotek.
Obecnie największą kolekcję zielonogórskiej prasy wydanej przed 1945 rokiem
posiada Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej
1

2

3

Tematyką tą zajmowali się m.in.: E. Gondek, Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX
wieku: drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji, Katowice 2001; F. Pilarczyk, Książka
w kulturze północnego Śląska, „Studia Zachodnie” 1999, nr 4, s. 85-108; D. Kotlarek, Książka i jej
twórcy w historii dwóch kultur na Środkowym Nadodrzu, „Pro Libris” 2005, nr 2, s. 90-95.
G. Chmielewski, Bibliografia Ziemi Nowosolskiej do roku 2007, Nowa Sól 2010; idem, Bibliografia Ziemi
Świebodzińskiej: piśmiennictwo niemieckie, Świebodzin, 2002; D. Kotlarek, Zielona Góra w niemieckim
piśmiennictwie do roku 1945 (w ujęciu historyczno-bibliograficznym), Zielona Góra 2008; A. Borkowska,
M. Kuleba, Z. Maziarz, Bibliografia zielonogórskiego winiarstwa, Zielona Góra 2006.
B. Słodkowska, Czasopisma pierwszej połowy XIX w. jako źródło do badań księgoznawczych,
„Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 53-68; Z. Staniszewski, J. Szczepaniec, Ogłoszenia prasowe
jako źródło wiedzy o książce w Polsce wieku XVIII, „Ze Skarbca Kultury” 1960, z. 1, s. 163-186;
D. Hombek, Gazety i czasopisma polskie XVIII wieku jako źródło do badań kultury książki. Przegląd
zagadnień, [w:] Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa
dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, red. E. Andrysiak, Łódź 2011, s. 215-224.
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Górze. Zbiór ten stanowi podstawę niniejszej analizy. Badaniu poddano sześć
tytułów prasowych, w tym:
• gazety: „Grünberger Wochenblatt” (początkowo tygodnik, następnie dwutygodnik i dziennik) – 66 roczników z lat 1825-1897 oraz dostępne numery ze
zdekompletowanych roczników z lat 1925, 1932, 1933, 1940; „Grünberger
Intelligenzblatt” (dwutygodnik) – 22 roczniki z lat 1843-1846, 1850-1866,
1868, 1872; „Niederschlesisches Tageblatt” (dziennik) – 4 roczniki z lat 1899,
1901-1902, 1912;
• czasopisma o charakterze popularnonaukowym: „Grünberger Hauskalender”
(rocznik) – 17 roczników z lat 1913-1914, 1920-1921, 1923-1924, 1926-1927,
1930, 1932-1934, 1936-1941; „Grünberger Blätter” (kwartalnik) – 15 roczników
z lat 1920-1924, 1926-1935;
• czasopismo branżowe „Programm der Friedrich-Wilhelms-Schule zu Grünberg
i. Schl.” (rocznik) – 36 roczników z lat 1857-1900, 1909, 1914.
Ze względu na duże braki występujące szczególnie w przypadku roczników
gazet zebrane dane nie stanowią kompletnego obrazu. Luki starano się uzupełniać w oparciu o dostępne opracowania bibliograficzne i zbiory innych bibliotek:
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a także kolekcji periodyków zgromadzonych w Archiwum Państwowym
w Zielonej Górze.

Prasa zielonogórska do 1945
Początki prasy w Zielonej Górze sięgają pierwszej połowy XIX wieku. W lipcu
1825 roku Heinrich August Krieg wydał pierwszy numer miejscowego tygodnika
„Grünberger Wochenblatt”. W 1846 roku właścicielem gazety został Wilhelm Levysohn (1815-1871) – księgarz, wydawca i działacz polityczny, który przekształcił ją
w pismo o liberalnym profilu, stanowiące najpoważniejszy i największy tytuł prasowy
w regionie. Po śmierci Wilhelma Levysohna firmą zarządzał jego syn Ulrich, który
rozbudował i znacząco unowocześnił zakład. W 1900 roku nakład „Grünberger
Wochenblatt” osiągnął 10 tys. egzemplarzy. Od 1920 roku tytuł wydawano w cyklu
codziennym. Periodyk pozostał w rękach rodziny Levysohnów do połowy lat 30.
XX wieku, kiedy to wydawnictwo przejęli naziści, przekształcając gazetę w prasowy
organ lokalnej Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP)4.
Przeciwwagę polityczną dla liberalnego tygodnika stanowił „Grünberger Intelligenz
blatt”, którego twórcą był Friedrich Weiss, księgarz z Frankfurtu nad Odrą. Pierwszy
numer gazety wydrukowano w 1843 roku. Przez lata periodyk zmieniał swoich
właścicieli i charakter. Od 1850 roku wychodził pod tytułem „Grünberger Kreis
und Intelligenzblatt” i był pismem typowo urzędowym. W kolejnych latach ukazywał się również jako „Niederschlesisches Tageblatt”, a od 1919 roku „Grünberger
4

D. Kotlarek, Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie..., s. 20-22.
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Tageblatt”. Od 1895 roku na zielonogórskim rynku prasowym obecny był kolejny
tytuł – „Grünberger Sonntagsblatt”. Gazeta ta wychodziła również jako „Grünberger
Nachrichten”, a od 1902 roku jako „Grünberger Volkszeitung”.
Oprócz prasy o charakterze informacyjno-politycznym w Zielonej Górze wydawano czasopisma popularnonaukowe i branżowe. W latach 1911-1941 ukazywał
się almanach „Grünberger Hauskalender”. Składał się z dwóch części: pierwsza
stanowiła typowy kalendarz, w drugiej publikowano artykuły poświęcone kulturze, historii, społeczeństwu Zielonej Góry i regionu. Całość zdobiły ilustracje
i unikatowe fotografie. Łącznie ukazało się 18 tomów rocznika. Podobne treści
zawierało pismo „Grünberger Blätter”, ukazujące się w latach 1919-1941 nakładem
Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum Realnego Fryderyka Wilhelma w Zielonej Górze. Własne pisma wydawały również niektóre miejscowe stowarzyszenia,
związki wyznaniowe, szkoły oraz zakłady produkcyjne5. Nie posiadały one jednak
szerokiego zasięgu, a swoją treścią odpowiadały branżom reprezentowanym przez
instytucje, które je wydawały.

Książka i czytelnictwo na łamach prasy
Typy publikacji zawierające informacje o tematyce bibliologicznej, ukazujące
się na łamach prasy zielonogórskiej w XIX i na początku XX wieku, podzielić
można na trzy grupy:
1) ogłoszenia i reklamy dokumentujące ofertę księgarń i zakładów wydawniczych;
2) artykuły ukazujące dzieje słowa pisanego oraz instytucji z nim związanych:
zakładów drukarskich, księgarń, bibliotek, a także poświęcone osobom, które
odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu zielonogórskiego świata książek
i literatury;
3) sprawozdania i relacje zawierające informacje na temat funkcjonowania
instytucji książki.

Ogłoszenia i reklamy prasowe
Ogłoszenia i reklamy prasowe obecne w zielonogórskiej prasie stanowią cenne
źródło informacji dla badacza rynku książki. Dokumentują jego rozwój i przemiany
na przestrzeni lat, ukazują działalność i ofertę placówek księgarskich, wydawniczych oraz kanały dystrybucji książek. Dzieje rynku książki w Zielonej Górze
zostały już szerzej omówione w artykule Książka w życiu mieszkańców Zielonej
Góry w XIX i na początku XX w.6
5
6

Ibidem, s. 39-40.
Idem, Książka w życiu mieszkańców Zielonej Góry w XIX i na początku XX w., [w:] Zielona Góra
na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno-kulturowe, red. nauk. D. Kotlarek, P. Bartkowiak,
Zielona Góra 2007, s. 85-90.
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Pierwsze anonse ukazujące się w prasie zielonogórskiej napływały spoza miasta.
Najstarsze zielonogórskie ogłoszenie ukazało się 16 lipca 1825 roku na łamach
„Grünberger Wochenblatt”. Kahl’schen Lese-Istitut w Kożuchowie informował
w nim o możliwości złożenia zamówienia na zakup książek u drukarza Heinricha
Augusta Kriega. Jak wynika z publikowanych inseratów, Krieg nawiązał liczne
kontakty z księgarzami, m.in. z Friedrichem Augustem Julienem z Żar7, oficyną
Darnmanna w Sulechowie i Kożuchowie8 oraz firmą Güntherów z Głogowa, którą
od 1833 roku prowadził Carl Flemming.
Sytuacja uległa zmianie, gdy w 1836 roku firmę przejął Martin Wilhelm Siebert, który dodatkowo uruchomił księgarnię. Wzbogacił znacząco ofertę dostępnych pozycji książkowych, publikując na łamach „Grünberger Wochenblatt” ich
wykazy9. W tygodniku ukazywał się regularnie dział „Ogłoszeń Literackich”
księgarni M.W. Sieberta. Zamieszczane w nim anonse zawierały często krótkie
streszczenie reklamowanego dzieła. Z ogłoszeń M.W. Sieberta wynika, że jego
księgarnia prowadziła także sprzedaż muzykaliów, dzieł sztuki oraz wyrobów
papierniczych i druków okolicznościowych (np. wizytówki, pamiętniki, karty
z życzeniami, wzory listów itp.)10.
W roku 1838 pracę w firmie M.W. Sieberta rozpoczął Wilhelm Levysohn, odpowiedzialny odtąd za sprzedaż książek. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego
„Grünberger Wochenblatt”. Współpraca pomiędzy właścicielem a redaktorem nie
układała się jednak zbyt dobrze. W wyniku nieporozumień ich drogi ostatecznie się
rozeszły. Spór znalazł odzwierciedlenie na łamach tygodnika. M.W. Siebert opublikował krótkie ogłoszenie informujące, że dr W. Levysohn nie jest już pracownikiem
jego firmy. Ten twierdził natomiast, że nigdy nie był w niej zatrudniony, a działał
jedynie w imieniu swojego ojca, który posiadał w firmie udziały. W odpowiedzi
M.W. Siebert uznał natomiast, że nie było między nim a ojcem Wilhelma żadnej
umowy, która uzasadniałaby pretensje tego drugiego11. Finalnie W. Levysohn zerwał współpracę i uruchomił własną księgarnię12. Z czasem M.W. Siebert pozbył
się udziałów w zakładzie, którego jedynym właścicielem od 1842 roku pozostał
Wilhelm Levysohn. Ten połączył księgarnię, drukarnię i wydawnictwo w jednolitą
firmę, z siedzibą w centrum miasta, w dawnej gospodzie Pod Trzema Wzgórzami.
Ogłoszenia prasowe dostarczają cennych informacji na temat działalności
księgarni Friedricha Weissa, która od 1845 roku działała przy zielonogórskim
Rynku13. F. Weiss był wydawcą gazety „Grünberger Intelligenzblatt” i na jej łamach
7
8
9
10
11
12
13

„Grünberger Wochenblatt” 1825, nr 7, s. 54-55.
„Grünberger Wochenblatt” 1825, nr 10, s. 79
„Grünberger Wochenblatt” 1836, nr 27, dod. „Intelligenzblatt zum Grünberger Wochenblatte”.
Papier-Handlung von M. W. Siebert in Grünberg [ogłoszenie], „Grünberger Wochenblatt” 1836, nr
45, dod. „Intelligenzblatt...”.
[In der letzten Nummer...] [ogłoszenie], „Grünberger Wochenblatt” 1839, nr 40, dod. „Intelligenzblatt...”.
[Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung] [ogłoszenie], „Grünberger Wochenblatt” 1839, nr 44,
dod. „Intelligenzblatt...”.
Geschäfts-Verlegung [ogłoszenie], „Grünberger Intelligenzblatt” 1845, nr 26, s. 154
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zamieszczał własną literacką ofertę. Nie różniła się ona w zasadzie od proponowanej
przez konkurencję. W księgarni zakupić można było dzieła klasyków literatury,
książki z zakresu literatury społeczno-politycznej, różnego typu poradniki, a także
wyroby litograficzne, miedziorytnicze i materiały biurowe. Ofertę uzupełniały towary wybiegające poza standardowy asortyment księgarski, np. produkty
kosmetyczne14.
Powszechnym zjawiskiem na niemieckim rynku książki było tworzenie tzw.
kółek czytelniczych (Lesezirkel) oraz płatnych wypożyczalni (Leihbibliothek),
działających w ramach księgarni. O funkcjonowaniu tego typu oferty przy placówkach zielonogórskich dowiadujemy się z publikowanych ogłoszeń prasowych. Najstarsze kółko czytelnicze w mieście zorganizował H.A. Krieg. Idea
„kółek” opierała się na zbiorowym abonamencie na czasopisma, dzięki któremu
zainteresowani czytelnicy mieli możliwość wypożyczenia za drobną opłatą wybranych tytułów prasowych. Inseraty publikowane przez H.A. Kriega dostarczają informacji o zasadach obowiązujących czytelników korzystających z tego
typu oferty15. Płatną wypożyczalnię prowadził F. Weiss16 (zob. il. 1). Wydawał
katalogi zawierające wykaz dostępnej do wypożyczenia literatury, które dołączał do wydania gazety. Z książek korzystać można było po wniesieniu opłaty,
przez cztery tygodnie.

Ilustracja 1. Reklama płatnej wypożyczalni Friedricha Weissa („Grünberger Kreis- und Intelligenzblatt”
1851, nr 79, s. 518)
14
15

16

„Grünberger Kreis- und Intelligenzblatt” 1853, nr 79.
Anzeige eines Lesezirkels, „Grünberger Wochenblatt” 1825, nr 11, s. 135; Ansichten, Fragen und
Bemerkungen über den, von dem Buchdrucker Hernn krieg angekündigten Lesezirkel, von einem
Mitgliede desselben, „Grünberger Wochenblatt” 1825, nr 25, s. 197.
Geschäfts-Verlegung, „Grünberger Intelligenzblatt” 1845, nr 26, s. 154 [w paginacji ciągłej]; [Dem
verehrten Publikum Grünbergs...], „Grünberger Kreis- und Intelligenzblatt” 1850, nr 83, Beilage nr
83, s. 542.
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Ogłoszenia prasowe zawierające wykazy tytułów, wraz z opisem oferowanych
książek, dostarczają wielu cennych informacji bibliograficznych i bibliologicznych.
Dla badacza rynku wydawniczego niezwykle wartościowe okazać się mogą ogłoszenia
dotyczące dzieł produkowanych w lokalnych zakładach, które pozwalają na określenie
specjalizacji poszczególnych przedsiębiorstw. Analiza ogłoszeń w prasie zielonogórskiej umożliwia wyróżnienie specyficznych cech tutejszego rynku wydawniczego.
Działalność miejscowych oficyn odpowiadała miejscowym potrzebom i koncentrowała
się przede wszystkim na produkcji druków o zasięgu i charakterze lokalnym: prasy,
monografii miasta i innych publikacji historycznych oraz krajoznawczych. Ze względu
na charakterystyczną gałąź gospodarki miasta, którą stanowiło winiarstwo, znaczna
część wydawanych tutaj dzieł odpowiadała treścią także tej tematyce.
Ważnym elementem badania rynku książki jest analiza cen. Ogłoszenia prasowe dają możliwość obserwacji kształtujących się cen książek na przestrzeni
dziesiątek lat. Pozwalają na zbadanie różnic cenowych książek ze względu na
rodzaj papieru czy oprawę, a także podjęcie próby określenia społecznego zasięgu
druku w omawianym okresie.
Anonse prasowe dostarczają wielu szczegółów związanych z technikami wydawniczymi i introligatorskimi. Wykazy oferowanych pozycji książkowych zawierały często dane na temat formatów, objętości i innych cech zewnętrznych, np.
rodzaju oprawy, techniki wykonania ilustracji, zdobienia (zob. il. 2).

Artykuły
W zestawieniu z ilością ogłoszeń i inseratów zamieszczanych na łamach zielonogórskiej prasy artykuły poruszające problematykę książki i czytelnictwa stanowiły
niewielką liczbę. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim teksty o charakterze
historycznym. W pierwszym numerze „Grünberger Wochenblatt” z 1825 roku opublikowano artykuł traktujący o historii drukarstwa. Tekst o charakterze popularyzatorskim skupia się przede wszystkim na podkreśleniu doniosłej roli Jana Gutenberga
w zakresie rozwoju sztuki typograficznej i nie stanowi ważnego źródła informacji dla
badacza tematu17. Autor zwrócił jedynie uwagę, że w mieście od niedługiego czasu
działał zakład drukarski, nie podał jednak szczegółowych informacji na ten temat.
Okazję do drukowania artykułów na temat instytucji książki działających w mieście stanowiły zazwyczaj okrągłe rocznice. W 1889 roku Ulrich Levysohn opublikował na łamach „Grünberger Wochenblatt” tekst upamiętniający działalność swego
ojca Wilhelma Levysohna, który pół wieku wcześniej zorganizował w mieście
księgarnię18, posiadającą w ofercie oprócz książek również dzieła sztuki i muzykalia.
1 lipca 1925 roku ukazał się jubileuszowy numer zielonogórskiego tygodnika (zob.
il. 3). Stulecie istnienia pisma zaowocowało serią artykułów na temat dziejów samej
17
18

Die Buchdruckerkunst und ihre Geschichte, „Grünberger Wochenblatt” 1825, nr 1-2, s. 2-3, 11-12.
U. Levysohn, Fünfzig Jahre. Zum Andenken an Dr. Phil. Wilh. Levysohn, „Grünberger Wochenblatt”
1889, nr 122, s. [1-3].
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Ilustracja 2. Ogłoszenia księgarskie M.W. Sieberta („Grünberger Wochenblatt” 1836, nr 32)

gazety, a także rozwoju miejscowego drukarstwa, ze szczególnym podkreśleniem
roli i wkładu firmy W. Levysohn dla dorobku wydawniczego miasta. Miejscowy
historyk regionalista Ernst Clauss w artykule Hundert Jahre Grünberger Wochenblatt
szczegółowo zrekonstruował stuletnie losy gazety. Jego obszerny jak na standardy
ówczesnej prasy tekst drukowany był w częściach, w kilkunastu kolejnych numerach
i stanowi pod względem merytorycznym wartościowe źródło wiedzy19. W tym samym
okolicznościowym wydaniu Monty Jacobs opracował biogram Wilhelma Levysoh19

E. Clauss, Hundert Jahre Grünberger Wochenblatt, „Grünberger Wochenblatt” 1925, nr 151-168.
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na, natomiast August Schildt opisał dzieje i rozwój drukarstwa w Zielonej Górze.
Za jego początki przyjął wydruk (prawdopodobnie w 1816 roku20) kroniki Zielonej
Góry autorstwa Johanna Gottfrieda Johna – Cronica oder Kurze Beschreibung von
der Entstehung und den Schicksalen der Stadt Grünberg von 1222 bis 1814.
Interesujący zapis na temat jednej z zielonogórskich placówek księgarskich
pozostawił Hermann Pfeiffer. Urodził się on 3 grudnia 1862 roku w Zielonej
Górze. Od najmłodszych lat wykazywał szczególne zainteresowania książkami
i literaturą. Fakt ten wpłynął na wybór zawodu, gdyż młody Hermann postanowił
zostać księgarzem. Wówczas to zaprzyjaźnił się z Paulem Fischerem (literatem
pochodzącym z Zielonej Góry). Po ukończeniu nauki H. Pfeiffer zajmował się
księgarstwem we Wrocławiu i Lipsku, następnie został mianowany sekretarzem
redakcji „Allgemeine Zeitung” w Monachium. Ostatecznie przeniósł się do Lipska
i pracował jako prokurent w księgarni F. Volmarka „Komissions- und Verlagsbuch
handlung”, późniejszej firmie K.F. Köhlera. W wolnych chwilach zajmował się
pisaniem. Wydał kilka pozycji: Probleme, Bastekünste, Liebhaberarbeiten. Jego
artykuły ukazywały się również w „Grünberger Wochenblatt”. Zmarł 10 października 1937 roku21. W opublikowanym na łamach „Grünberger Wochenblatt” tekście
H. Pfeiffer powrócił do młodzieńczych lat, kiedy terminował w zielonogórskiej
księgarni Hugo Söderströma22. W sposób dokładny opisał wnętrze księgarni. Z jego
tekstu dowiadujemy się, że w przestronnym oknie wystawowym sklepu, po którego
jednej stronie stał kałamarz z atramentem, po drugiej globus, prezentowano nowości
literatury, a także materiały piśmiennicze i pomoce naukowe. W środku na wysokich regałach ściennych przed i za ladą umieszczone były pozycje przeznaczone
do płatnego wypożyczania, podręczniki i inne książki. W księgarni dostępne były
także dzieła sztuki, m.in. litograficzne portrety znanych osobistości, kopie dzieł
berlińskich malarzy oraz różnego rodzaju oleodruki i fotografie.
Osobną grupę artykułów stanowią artykuły biograficzne osób, które wywarły
wpływ na zielonogórski świat książki i literatury. Wśród nich najliczniej reprezentowani są pisarze. Miasto nie należało do silnych ośrodków literackich. Z Zielonej
Góry pochodzili m.in. Otto Julius Bierbaum czy Eberhard König, jednak ich związki
z rodzinnym miastem miały ograniczony charakter. Otto Julius Bierbaum (1865-1910)
Zieloną Górę opuścił w wieku sześciu lat i już nigdy do niej nie zawitał, pomimo
licznych zaproszeń ze strony władz miasta. O jego życiu i twórczości w miejscowej
prasie pisano sporo, podkreślając niejednokrotnie jego zielonogórskie pochodzenie23.
Silniejsze związki z rodzinnymi stronami przejawiał pisarz i dramaturg Eberhard
20
21
22
23

D. Kotlarek, Książka w życiu mieszkańców Zielonej Góry..., s. 82.
Th. Keiderling, Hermann Pfeiffer: Erinnerungen eines alten Leipzigers, „Stadtgeschichte” 1999,
nr 1, s. 8-15.
H. Pfeiffer, Vom Wandschmuck unserer Wohnräume vor 50 Jahren: Erinnerungen eines alten
Grünbergers, „Welt und Heimat” 1933, nr 9, s. 2-3.
„Grünberger Tageblatt” 1922, nr 130, s. 10-11; „Grünberger Wochenblatt” 1922, nr 129, 4. Beilage,
s. 2; „Aus der Heimat” 1925, nr 28; „Aus der Heimat” 1930, nr 6, s. 1-2; „Welt und Heimat” 1932,
nr 11, 12; „Welt und Heimat” 1935, nr 5.
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Ilustracja 3. Strona tytułowa jubileuszowego wydania „Grünberger Wochenblatt” z 1925 roku
(egzemplarz ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej
Górze, sygn. Reg. 71 IV)
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König (1871-1949). Odwiedzał Zieloną Górę w ramach spotkań autorskich24. W jego
twórczości obecne były nawiązania do stron ojczystych (opowiadania historyczne
z czasów Fryderyka II, pieśni biesiadne o zielonogórskim winie). Jak zauważył
Jerzy P. Majchrzak, w latach 30. XX wieku E. König był najczęściej przywoływanym literatem w zielonogórskiej prasie25. Wynikało to z pewnością z narastających
w tym okresie nastrojów nacjonalistycznych, którym E. König był oddany i które
wyrażał poprzez twórczość literacką. Równie często na łamach zielonogórskiej prasy
eksponowana była twórczość Paula Petrasa (1860-1941) – pisarza, poety i dziennikarza. W swoich tekstach odwoływał się on niejednokrotnie do stron ojczystych.
Jest autorem wierszy, opowiadań i legend, w których Zielona Góra stanowiła motyw
przewodni. W wielu tekstach posługiwał się lokalną gwarą dolnośląską26.
Sporadycznie zamieszczano biogramy drukarzy i księgarzy, m.in. przywołanych
już wcześniej W. Levysohna27 i H. Pfeiffera28.
Szczególną wartość źródłową posiadają publikacje poświęcone zabytkom piśmiennictwa, a zwłaszcza tym, które nie zachowały się do czasów współczesnych.
Niejednokrotnie w zielonogórskich periodykach podawano wiadomości o odkryciu
ważnych źródeł historycznych oraz kronik dokumentujących przeszłość miasta29.
W 1890 roku „Grünberger Wochenblatt” donosił o odnalezieniu rękopiśmiennej
kroniki miasta autorstwa Samuela Reiche. Dzieło to znane jest współczesnym badaczom tylko dzięki przekazom niemieckich historyków, którzy mieli bezpośredni
dostęp do kroniki. Opis zaprezentowany w artykule oprócz uwag na temat treści
zawiera również informacje o fizycznym stanie odnalezionego dokumentu i jego
cechach formalnych. Rękopis zachowany był w bardzo dobrym stanie, czytelnie
napisany, liczył 192 strony w formacie quarto, oprawione w skórę30.
Szczegółową charakterystykę XVII-wiecznego zbioru pieśni religijnych sporządził Martin Klose, miejscowy historyk, twórca lokalnego Heimatmuseum.
Rękopis w skórzanej oprawie, o wymiarach 19,5 cm na 8 cm i grubości 2 cm został
przekazany zielonogórskiemu muzeum przez właściciela gospody w Buchałowie
(Buchelsdorf). Posiadał 76 kart i zawierał 52 utwory, w większości o charakterze
religijnym31.
24
25
26

27
28
29

30
31

Eberhard König liest in seiner Vaterstadt, „Grünberger Wochenblatt” 1932, nr 235, 2. Beilage, s. [2].
J.P. Majchrzak, Eberhard König (1871-1949). Pisarz i dramaturg, [w:] Znani zielonogórzanie XIX
i XX wieku, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1996, s. 116.
Np. Der Grienberger Nepomuk und de „Räuber” oder „Is a ernt mondsichtig?”, „Welt und Heimat”
1933, nr 9, s. 5-6; 10. Blätter-Jirgel, „Grünberger Wochenblatt” 1925, nr 151, 10. Beilage zur
Jubiläums-Ausgabe, s. [2].
M. Jacobs, Dr Wilhelm Levysohn 1815-1871, „Grünberger Wochenblatt” 1925, nr 151, 2. Beilage
zur Jubiläums-Ausgabe; [Nachruf], „Grünberger Wochenblatt” 1871, nr 42.
Hermann Pfeiffer feiert seinen 70. Geburstag, „Grünberger Wochenblatt” 1932, nr 284, 2. Beilage.
Np. Ältesten Urkunden über Grünberger Kreises „Grünberger Wochenblatt” 1882, nr 82, Beilage;
Der Inhalt im Knopf des Turmes der Katholischen Kirche hierselbst, „Niederschlesische Tageblatt”
1911, nr 212; H. Schmidt, Etwas über Grünberger handschriftliche Chroniken, „Aus der Heimat”
1922, nr 31.
Neue aufgefundene Grünberger Chronik, „Grünberger Wochenblatt” 1890, nr 149-150.
M. Klose, Aus einem alten Gesangbuche, „Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt”
1927, s. 42-44.
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Z informacji opublikowanej w prasie dowiadujemy się również o zabytkowej
Biblii wytłoczonej w 1607 roku w Wittenberdze, a przechowywanej w zielonogórskim kościele ewangelickim32.
W niewielkim zakresie na szpaltach zielonogórskich czasopism poruszano
kwestie bibliotek. W 1933 roku w kalendarzu zielonogórskim ukazała się historia
biblioteki publicznej w Nowej Soli, autorstwa Hermanna Ottona Thiela33.

Sprawozdania i relacje
Na łamach zielonogórskich periodyków zamieszczano również sprawozdania
i relacje dotyczące funkcjonowania instytucji książki. Cenne źródło na temat
działalności i zbiorów biblioteki szkolnej zielonogórskiego gimnazjum stanowią
publikowane corocznie programy („Programm der Friedrich-Wilhelms-Schule zu
Grünberg i. Schl.”). Podawano w nich m.in. dane o nabytkach biblioteki. W 1876
roku biblioteka otrzymała bogaty zbiór 450 woluminów przekazany przez emerytowanego zielonogórskiego pastora, teologa, historyka i orientalistę Otto Wolffa.
Na kolekcję składała się głównie literatura klasyczna, opracowania historyczne
i geograficzne, opracowania do nauki języków obcych, a także stare i nowe mapy,
głównie poświęcone Azji34.

Podsumowanie
Prasa stanowi niewątpliwie ważne źródło do badań nad dziejami książki. Jest wartościowym uzupełnieniem dokumentów archiwalnych, pozwala również na dotarcie
do wiedzy, której śladów nie odnajdziemy w innych przekazach. Cennym zasobem
informacji są ogłoszenia i reklamy prasowe zamieszczane przez poszczególne księgarnie i wydawnictwa. Zawierają one fakty niezbędne do badań bibliograficznych
i księgoznawczych. Szczególną rolę odgrywają artykuły, materiały sprawozdawcze
i relacje publikowane na łamach prasy, których tematyka wzbogaca wiedzę bibliologiczną. Podkreślić w tym miejscu należy wartość publikacji dokumentujących
piśmiennicze zabytki, niedostępne współczesnym badaczom.
Zgromadzone w zielonogórskiej prasie wydawanej w XIX i na początku XX
wieku bibliologiczne informacje mają charakter lokalny i dokumentują głównie
procesy zachodzące na miejscowym rynku książki. Badaczowi zajmującemu się
historią książki w szerszym zakresie dostarczają jednak sporo materiału do analiz
porównawczych i stanowią wartościowe uzupełnienie wiedzy w obszarze dziejów
książki w państwie pruskim w XIX i początkach XX wieku.

32
33
34

Die historische Bibel der evangelischen Kirche Grünberg, „Aus der Heimat” 1923, nr 25.
H.O. Thiel, Aus der Geschichte und Arbeit der Städtischen Bücherei Neusalz (Oder), „Grünberger
Hauskalender” 1933, s. 84-85.
„Programm der Friedrich-Wilhelms-Schule [...] zu Grünberg i. Schl.” 1876, Jg. XXIII, s. 28.
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The issue of books and reading in the Zielona Góra press,
during the Prussian period

Summary
This article highlights the significant role of the press in bibliological research,
for example the periodicals issued in Zielona Góra in the nineteenth and early
twentieth centuries. The liberal “Grünberger Wochenblatt”, printed since 1825,
was a periodical with the greatest traditions and reach. Since 1850 “Grünberger
Intelligenzblatt” was also published. Smaller periodicals, both popular and professional, were also issued.
During this period, the press-related materials published in Zielona Góra included bibliological contents. Classified and advertising materials of publishing and
bookselling services document the activities of bookstores and publishing houses.
They significantly increase our knowledge, in particular about the origins of the
book market in Zielona Góra, including the activities of the printers and publishers
Heinrich August Krieg, Martin Wilhelm and Wilhelm Siebert Levysohn. Various
articles devoted to the history of the local book institutions – printers, bookshops
and libraries – can be found in the magazines, and they also reported on local heritage issues connected to literature, and published biographies of people of merit
for the local milieu relating to books and literature.
Bibliological information gathered in the Zielona Góra press document phenomena present in the local culture of books on a local scale. It provides valuable
materials for researchers for a comparative analysis, as well as complementing
knowledge about history books in the Prussian state in the nineteenth and the early
twentieth century.

Przemysław Bartkowiak

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Obraz Niemca na Ziemiach Zachodnich na łamach
„Głosu Wielkopolskiego” w latach 1945-1948

Według Marka Ordyłowskiego władze polskie przygotowujące zasiedlenie oraz
zagospodarowanie terenów Ziem Zachodnich i Północnych, oprócz wielu zadań,
które przyszło im realizować, musiały również wyraźnie określić sposób postępowania wobec zamieszkującej te obszary ludności niemieckiej. Pozornie problem ten wydawał się prosty i oczywisty. Zakładano bowiem szybkie wysiedlenie
Niemców i osiedlenie na ich miejscu ludności polskiej. Niezależnie jednak od tego
każdy region wchodzący w skład tych ziem posiadał własną specyfikę, wynikającą z uwarunkowań historycznych, demograficznych oraz gospodarczych (m.in.
istnienie dużych skupisk polskiej ludności rodzimej czy wielkiego przemysłu)1.
Duże znaczenie odgrywały także czynniki polityczne, mające swe podłoże w doraźnych potrzebach propagandowych rządzących. Sprawą wyjątkowo ważną dla
polskiej administracji było przyjęcie określonej postawy zachowania się Polaków
wobec Niemców. W jej kształtowaniu szczególną, jeśli czasem nie decydującą,
rolę odegrała polska prasa2. W przypadku Ziem Zachodnich sprawa była tym istotniejsza, że dla przybywających osadników obszar ten w zasadzie był terenem niemieckim, mimo iż wiedziano i oficjalnie podkreślano polską przeszłość tych ziem.
W powszechnej jednak świadomości były to tereny zamieszkiwane wcześniej przez
Niemców. Dlatego też teksty prasowe pochodzące z drugiej połowy lat 40. XX
wieku stanowią swego rodzaju przegląd zagadnień mieszczących się w szeroko
pojętej kwestii adaptacji Ziem Zachodnich i Północnych do nowej rzeczywistości
w obrębie państwa polskiego3.
Przedstawiony poniżej wybór artykułów, dotyczących obrazu Niemca na opisywanych terenach, został dokonany na podstawie kwerendy przeprowadzonej
w obrębie dziennika „Głos Wielkopolski” z lat 1945-1948 (pierwsze strony wybranych numerów dziennika z lat 1945-1948 zob. il. 1-4)4. Z pewnością prezentowany
1
2
3
4

M. Ordyłowski, Obraz Niemca w prasie wrocławskiej w 1945 r., [w:] Studia historyczne nad polityką,
gospodarką i kulturą, red nauk. B. Halczak, Zielona Góra 2002, s. 101.
Ibidem.
M. Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości, Międzyrzecz
– Wschowa – Zielona Góra 2014, s. 313.
Zdjęcia wybranych egzemplarzy „Głosu Wielkopolskiego” pochodzą ze zbiorów Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego, sygn. C-282/IV.
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wybór jest tylko częścią zawartej na jego łamach bogatej publicystyki i posiada
nader subiektywny charakter. Stanowi jednak ciekawy przegląd wspomnianych
wyżej uwarunkowań, które miały kształtować w sposób bezpośredni nowe społeczeństwo Ziem Zachodnich – to zaś nie pozostawało obojętne dla stosunków
i budowanych sposobów percepcji historii i obcego przecież w dużej części dziedzictwa kulturowego tych terenów5.
W latach 1945-1950 większa część Ziemi Lubuskiej znajdowała się w granicach
województwa poznańskiego i dlatego też problematyka dotycząca tego obszaru
była poruszana na łamach prasy poznańskiej6. Największe i najsilniejsze wpływy
na tym terenie zdobył „Głos Wielkopolski”. Powołanie w listopadzie 1946 roku
Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wielkopolskim
doprowadziło do powstania w 1947 roku „Ekspozytury Redakcji Głosu Wielkopolskiego na Ziemię Lubuską”. W tym okresie doszło także do powołania jego
pododdziału w Zielonej Górze7. Na jego stronach umieszczono specjalny dział,
który zajmował się sprawami regionu – „Z życia Wielkopolski i Ziem Odzyskanych”. Docierał on w dużej mierze na Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Dolny
Śląsk8. Według Władysława J. Ciesielskiego:
W czerwcu 1946 r. „Głos Wielkopolski”, który miał zezwolenie na 100 tys. egzemplarzy, ukazywał się w 113 tys. egz., w 1947 roku nakład wynosił 115 tys.
egz., w 1948 r. – 144 tys. egz., w 1949 r. – 120,7 tys. „Głos” sprzedawany był
w czerwcu 1946 roku w 30 tys. egz. w Poznaniu, a w 38 tys. egz. w województwie
poznańskim. Reszta docierała głównie na ziemie Polski zachodniej, w tym:
do Wrocławia około 3.000 egz., Szczecina ok. 2.500 egz. i na Ziemię Lubuską
ok. 6.000 egz.9

Opisywany dziennik wychodził w formacie A3. Jego objętość wynosiła od 6 do
8 stron. Swoje mutacje terenowe sygnował początkowo literami ABC, a następnie
ABCD. W 1950 roku utworzono jego mutację, która otrzymała tytuł „Głos Zielo5
6

7

8
9

M. Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar..., s. 313.
P. Bartkowiak, PSL na Ziemi Lubuskiej w świetle prasy wielkopolskiej w latach 1945-1947, [w:] PSL
w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku,
wstęp i oprac. J. Syrnyk, Wrocław 2008, s. 136.
K. Kunicka, Prasa Gorzowa w latach 1945-1975, [w:] K. Kunicka, B.J. Kunicki, H. Szczepański,
Prasa gorzowska w latach 1945-1985, Gorzów 1987, s. 27; H. Szczegóła, Zielona Góra.
Rozwój miasta w Polsce Ludowej, Poznań 1984, s. 199; W.J. Ciesielski, Gorzowskie kartki, [w:]
Mój dom nad Odrą. Drugi tom wspomnień i pamiętników, zebrał i oprac. J. Koniusz, Zielona
Góra 1965, s. 124; A.K. Piasecki, Lubuska czwarta władza. Środki społecznej komunikacji
w województwie lubuskim, Zielona Góra 2000, s. 15; W. Nodzyński, Prasa zielonogórska,
[w:] 25 lat prasy na Ziemiach Zachodnich i Północnych, oprac. redakcyjne i merytoryczne
A. Wakar, Kraków 1972, s. 62; D.A. Rymar, Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998.
Przemiany społeczno-polityczne, Szczecin – Gorzów Wlkp. 2005, s. 50-51. Zob. także W.J.
Ciesielski, Prasa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950, „Rocznik Lubuski” 1983, t. 12,
s. 325-344.
W.J. Ciesielski, Prasa..., s. 326; K. Kunicka, Prasa Gorzowa..., s. 27.
W.J. Ciesielski, Prasa..., s. 329. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
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Ilustracja 1. „Głos Wielkopolski” 1945, nr 151, s. 1

Ilustracja 2. „Głos Wielkopolski” 1946, nr 188, s. 1

Ilustracja 3. „Głos Wielkopolski” 1947, nr 1, s. 1

Ilustracja 4. „Głos Wielkopolski” 1948, s. 53, s. 1
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nogórski”10. Powyższa zmiana wynikała z przeniesienia oddziału redakcji z Gorzowa
do Zielonej Góry, spowodowanego postanowieniem reformy administracyjnej z 1950
roku, w wyniku której powołano w tym samym roku województwo zielonogórskie ze
stolicą w Zielonej Górze11. Nakład „Głosu Zielonogórskiego” kształtował się w granicach 2 tys. egzemplarzy. Redagował go oddział poznańskiego zespołu redakcyjnego,
mieszczący się w Zielonej Górze, ale posiadający stałego przedstawiciela w Gorzowie
Wielkopolskim12. Ilość stron poszczególnych numerów wahała się od 4 do 1013. Likwidacja pisma nastąpiła w 1951 roku na życzenie I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze Feliksa Lorka14.
Najważniejszą kwestią, wielokrotnie poruszaną na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, była sprawa wysiedlenia ludności niemieckiej. Zagadnienie to urastało
do rangi problemu narodowego, ponieważ liczna obecność Niemców odbierana była jako przejaw tymczasowej przynależności Ziem Zachodnich do Polski.
Przeprowadzenie zatem szybkiego ich wysiedlenia byłoby oznaką całkowitej
oraz nieodwracalnej stabilizacji granic. Dlatego też na stronach dziennika często
przedstawiano konieczność szybkiego wysiedlenia Niemców, postrzegając ten
problem jako podstawową rację stanu15. Przykładem może być artykuł Czesława
Pilichowskiego zatytułowany Poznaj Ziemie Zachodnie!, w którym czytamy:
Dlatego, jeśli chodzi o problem Ziem Zachodnich w systemie naszej ogólno-polskiej
polityki, to całe nasze usiłowanie winno iść w kierunku domagania się kompletnego
wyeliminowania narodu niemieckiego spośród narodów cywilizowanych. Ten sam
oczywiście musi być nasz stosunek do Niemców, pozostałych jeszcze na naszych
terenach. W ogóle kwestię niemiecką należy rozpatrywać we właściwym wymiarze.
O ile to nie nastąpi z pełną konsekwencją, to my, którzy z historii Ziem Zachodnich
znamy siłę biologiczną narodu niemieckiego, jego systematykę i skłonności rozbójnicze, wiemy, że bez radykalnego rozstrzygnięcia kwestii niemieckiej nie będzie
nigdy trwałego pokoju na naszych Ziemiach Zachodnich i w całym świecie [...].
Całe miasteczka i wsie są na terenach nadodrzańskich wskutek działań wojennych
prawie wyludnione, bo ludność ewakuowała się w popłochu. Usunąć jednak trzeba
10

11
12
13
14
15

K. Kunicka, Prasa Gorzowa..., s. 27; W.J. Ciesielski, Prasa..., s. 331; Materiały i studia do dziejów kultury
w Wielkopolsce, z. 5: J. Załubski, Wielkopolska prasa i jej twórcy w latach 1945-1955, Warszawa – Poznań
1972, s. 99; R. Domke, Prasa lokalna w Polsce na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego w latach
1945-1956, [w:] Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. nauk. A. Buck, P. Bartkowiak,
D. Kotlarek, Zielona Góra 2013, s. 67; R. Zaradny, Prasa w Zielonej Górze w latach 1945–1956, [w:]
Oblicza prasy Ziem Zachodnich..., s. 81. Niektóre opracowania podają, iż „Głos Zielonogórski” otrzymał
tę nazwę już na przełomie lat 1949/1950 – zob. A.K. Piasecki, op. cit., s. 15; W. Nodzyński, op. cit.,
s. 62; R. Domke, Prasa zielonogórska w latach 1945-1956, [w:] Zielona Góra na przestrzeni dziejów.
Przemiany społeczno-kulturowe, red. nauk. D. Kotlarek, P. Bartkowiak, Zielona Góra 2007, s. 127.
K. Kunicka, Prasa Gorzowa..., s. 27. Według Wiesława Nodzyńskiego oddział redakcji został przeniesiony
z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry już w 1948 r. – zob. W. Nodzyński, op. cit., s. 62.
J. Załubski, op. cit., s. 98. Władysław J. Ciesielski w swoim opracowaniu stwierdza, że nakład
wynosił 3 tys. egzemplarzy – zob. W.J. Ciesielski, Prasa..., s. 331.
R. Domke, Prasa zielonogórska..., s. 127.
W.J. Ciesielski, Prasa..., s. 334.
M. Ordyłowski, op. cit., s. 101-102.
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resztę ludności niemieckiej, a po jej usunięciu przemyśleć dokładnie plan naszego
dalszego tam gospodarczo-politycznego i społeczno-kulturalnego osiedlenia się16.

Opisana powyżej sytuacja była następstwem pośpiesznej ucieczki ludności niemieckiej z terenu Ziem Zachodnich przed nadchodzącą Armią Czerwoną. W konsekwencji
wiele wsi i miasteczek zostało opuszczonych. Po przejściu frontu ludność wracała do
domów i gospodarstw. Proces ten próbowano zatrzymać w sposób administracyjny,
choćby poprzez działania służby granicznej polegające na nieprzepuszczaniu przez Odrę
wcześniej ewakuowanych na zachód Niemców. Pomimo tych działań w początkowym
okresie na omawianych ziemiach dominowali niemieccy mieszkańcy. Aby zmienić ten
stan rzeczy, w połowie 1945 roku rozpoczęto, najczęściej w powiatach granicznych
przeznaczonych dla osadnictwa wojskowego, wysiedlanie ludności niemieckiej. Powyższe działania nosiły znamiona wypędzania. Przykładowo, w czasie tej chaotycznej
akcji stosowano przemoc oraz nie pozwalano ludziom zabierać dobytku17.
W artykule z tego samego roku, ale napisanym już po postanowieniach konferencji poczdamskiej18, autor stwierdził:
Wiemy, że sprawy polityki narodowościowej na Ziemiach Odzyskanych skomplikowały się znacznie. Wiemy, jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam w tej polityce
ze względu na świadomą, celową działalność Niemców. Chcą oni na ziemiach
tych pozostać, w jak największej sile, widząc w tym nie tylko szansę dla siebie
na przyszłość, ale przede wszystkim nadzieje i możliwości rozbicia jedności społecznej narodu polskiego. Za wiele jednak upłynęło już czasu, aby nie było można
tej sprawy uregulować, choćby w głównych założeniach. Tymczasem nadal brak
generalnych wytycznych do polityki narodowościowej. Nadal jeszcze, – co z siłą
podkreśla prasa – chaotycznie przeprowadza się całą akcję osadnictwa19.
16
17

18

19

C. Pilichowski, Poznaj Ziemie Zachodnie!, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 59, s. 3. Pisownia tego
fragmentu tekstu według oryginału.
D. Koteluk, W nowych realiach. Wieś zielonogórska w latach 1945-1956, Zielona Góra 2011,
s. 30; B. Nitschke, Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 19451949, Toruń 2000, s. 134-149.
D. Koteluk, op. cit., s. 31; S. Jankowiak, Wysiedlenia Niemców z Polski po II wojnie światowej,
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2, s. 149. Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej
rozpoczęło się planowe wysiedlanie z Polski ludności niemieckiej. Szerzej zob. także B. Nitschke,
op. cit.; P. Kacprzak, Organizacja i przebieg wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 19451949, Sulechów 2008.
E. Serwański, O każdą kroplę polskiej krwi, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 291, s. 1. Pisownia tego
fragmentu tekstu według oryginału. Nazwa „Ziemie Odzyskane” (Ziemie Zachodnie i Północne;
Ziemie Nowe; Ziemie Uzyskane) była używana na oznaczenie terytoriów należących uprzednio
do Niemiec (Śląsk, część Pomorza Zachodniego i Brandenburgii po linię Odry i Nysy Łużyckiej
oraz południowej części Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska przyłączonych do Polski
w wyniku postanowień konferencji w Poczdamie (17 lipca – 2 sierpnia 1945). Termin ten został
upowszechniony przez ówczesne władze komunistyczne w drugiej połowie lat 40. XX w. na
potwierdzenie tezy o odzyskaniu przez Polskę dawnych ziem słowiańskich (piastowskich), które
w sposób nieprawny zostały Polsce w drodze wielowiekowego podboju zabrane przez Niemców,
a następnie zgermanizowane. Szerzej zob. Historia Polski. Polska od 1939 do czasów obecnych,
t. 16, red. A. Paczkowski, A. Chwalba, Warszawa 2008, s. 101.
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Kwestia wysiedlenia ludności niemieckiej z Ziem Zachodnich była poruszana
na łamach „Głosu Wielkopolskiego” także w 1946 roku. 5 stycznia ukazał się
artykuł Wielki cel: Ziemie Odzyskane, w którym relacjonowano przemówienie
wicepremiera Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz ministra Ziem
Odzyskanych Władysława Gomułki, wygłoszone podczas IX sesji Krajowej Rady
Narodowej. W. Gomułka stwierdzał w nim, że sprawa wysiedlenia Niemców
znalazła się na pierwszym miejscu w planie pracy Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Dalej mówił o tym, iż nie chcemy mieć w naszym kraju wrogiego i obcego
nam elementu niemieckiego, ponieważ dążymy do budowy państwa jednolitego
narodowo. Przedstawiał także trudności z wysiedleniem Niemców. Wynikały one
z problemów stawianych przez władze alianckie w Niemczech (w szczególności
angielskie), które na swoje tereny miały przyjąć do końca grudnia określoną liczbę
ludności niemieckiej, a tego nie zrobiły20.
Poszczególni dziennikarze opisywali także proces i warunki wysiedlania Niemców z terenów Ziem Zachodnich. Jego przebieg w krótki sposób przedstawił m.in.
Eugeniusz Cofta w tekście Szczecin doby obecnej21.
W części artykułów, które dotyczyły kwestii wysiedlenia, eksponowano humanitarne warunki, jakie zapewniały ludności niemieckiej władze polskie22. Przykładowo
w artykule zatytułowanym W tym jeszcze roku ostatni Niemcy opuszczą Ziemię Lubuską ukazano, oprócz faktu, że do końca 1946 roku obszar ten zostanie ostatecznie
oczyszczony z Niemców, także humanitarny wymiar wysiedleń. Czytamy w nim:
Akcja wysiedleńcza zorganizowana została tym razem w sposób najbardziej sprężysty i planowy. Punkty zborcze w Trzciance, Zielonej Górze i Gorzowie przygotowane zostały na przyjęcie wysiedleńców na czas i wyposażone we wszystkie
urządzenia, konieczne dla sprawnego przeprowadzenia wysiedleń. W każdym
punkcie znajdują się pomieszczenia noclegowe oraz lokale, w których urzęduje
komisja wysiedleńcza i komora celna.
Niemcom wolno zabrać ze sobą do 50 kg bagażu na osobę oraz 1000 mk. Podczas
przeprowadzanej kontroli zabiera się wysiedleńcom nadmiar artykułów żywnościowych,
rozdzielając je równomiernie według norm kategorii II-giej między wszystkich Niemców.
Otrzymują oni: chleb, kaszę, cukier, mąkę, tłuszcz i mięso w ilościach wystarczających
nie tylko na okres trwania podróży, lecz nawet na parę dalszych dni. W punktach zborczych wysiedleńcy otrzymują ciepłe posiłki a dzieciom rozdziela się mleko.
W punkcie zborczym urzęduje pod kierownictwem polskiego lekarza – lekarz niemiecki, którego zadaniem jest zbadanie, czy repatrianci zdolni są
do transportu [...]23.
20
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Wielki cel: Ziemie Odzyskane, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 4, s. 3.
E. Cofta, Szczecin doby obecnej, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 133, s. 3.
M. Ordyłowski, op. cit., s. 104-105.
W tym jeszcze roku ostatni Niemcy opuszczą Ziemię Lubuską, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 291,
s. 3. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
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W 1946 roku nie udało się do końca załatwić kwestii wysiedleń, dlatego też
sprawa ta pojawiła się na łamach „Głosu Wielkopolskiego” także w 1947 roku
oraz sporadycznie w 1948 roku. W tym okresie opublikowano m.in. następujące
artykuły związane z tą problematyką: Wysiedlanie Niemców wznowione z Dolnego
Śląska i Pomorza Zachodniego24, Ludzi i kapitałów potrzebują Ziemie Zachodnie25,
Sprawa wysiedlania Niemców26, Osiągnięcia Polaków na Zachodnim Pomorzu są
olbrzymie. Wywiad z angielskim prokuratorem Międz.[ynarodowego – dop. P.B.]
Trybunału Wojskowego w Norymberdze27, Niemcy opuszczają Ziemię Lubuską28,
Wrastamy w Ziemie Odzyskane29.
Szczególnie w przedostatniej publikacji przedstawiony został obraz tego procesu. Odnotowano w niej m.in., że akcja oczyszczania obszaru Ziemi Lubuskiej
z niepożądanego elementu niemieckiego trwa cały czas. Ponadto stwierdzono, iż
ludność niemiecka korzystająca dotychczas z pewnego azylu opuszcza partiami
te ziemie, aby zwolnić miejsca tym, którzy są tutaj prawowitymi gospodarzami30.
Podano także, że 30 maja 1947 roku z powiatów: Gorzów, Strzelce i Skwierzyna
będzie miał miejsce ostatni transport Niemców do punktu zbornego w Zielonej
Górze. Konwojować go mieli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz podkomisarz powiatowy, który w punkcie zbornym miał być członkiem Komisji Repatriacyjnej w czasie badania Niemców tego powiatu. Na końcu zasygnalizowano fakt
pozostania na Ziemi Lubuskiej jeszcze ponad 2 tys. Niemców wraz z rodzinami31.
Inną kwestią, na którą zwracano także uwagę, było zbyt wolne tempo wysiedlania ludności niemieckiej. Próbowano nawet dociekać przyczyn takiego stanu rzeczy.
Przykładowo, zarzucano różnym instytucjom czy też zakładom zatrudnianie zbyt
dużej liczby Niemców kosztem przybywających na te tereny Polaków. W jednym
z tekstów zasugerowano nawet, że interes narodowy wymaga jak najszybszego
pozbycia się Niemców z tych terenów, a więc także i robotników niemieckich
pracujących zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle. Ich miejsce mieli zająć
Polacy, przyjeżdzający na te obszary nie na stanowiska dyrektorów, ale do pracy
w hucie, kopalni, warsztacie tkackim czy też w tartaku32. Warto jednak zauważyć, że w pierwszych miesiącach po wojnie na wielu obszarach Ziemi Lubuskiej
24
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Wysiedlanie Niemców wznowione z Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego, „Głos Wielkopolski”
1947, nr 108, s. 1.
J. Tułasiewicz, Ludzi i kapitałów potrzebują Ziemi Zachodnie, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 155, s. 3.
H.B, Sprawa wysiedlania Niemców, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 172, s. 3. Według Pawła Kacprzaka
w latach 1945-1947 przymusowe migracje Niemców miały charakter najbardziej masowy. Od 1946 r.
były one usankcjonowane postanowieniami Umowy Poczdamskiej i późniejszymi ustaleniami
szczegółowymi. W następnym okresie, czyli w latach 1948-1949 w sensie ilościowym wysiedlania
i wyjazdy stanowiły już tylko margines. Natomiast po 1949 r. przesiedlenia Niemców miały charakter
indywidulanych wyjazdów w ramach akcji łączenia rodzin – zob. P. Kacprzak, op. cit., s. 9.
Osiągnięcia Polaków na Zachodnim Pomorzu są olbrzymie. Wywiad z angielskim prokuratorem
Międz. Trybunału Wojskowego w Norymberdze, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 230, s. 2.
(wd), Niemcy opuszczają Ziemię Lubuską, „Głos Wielkopolski (wyd. A, B)” 1947, nr 150, s. 3.
F. Hryniewicz, Wrastamy w Ziemie Odzyskane, „Głos Wielkopolski” 1948, nr 1, s. 7.
(wd), Niemcy opuszczają Ziemię Lubuską...
Ibidem.
J. Brzeski, Program zagospodarowania ziem odzyskanych, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 184, s. 1.

50

Przemysław Bartkowiak

większość mieszkańców stanowili Niemcy i to oni musieli wykonywać wszystkie
prace zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle.
Trochę inne spojrzenie na ten sam problem wynikający z braku wykształconych
kadr zawiera tekst autorstwa Tadeusza Pasikowskiego, opublikowany w 1946 roku.
W tym artykule dziennikarzowi chodziło o zatrudnienie niemieckich specjalistów niezbędnych do utrzymania ciągu pracy maszyn i urządzeń niektórych przedsiębiorstw,
zatrzymanych do czasu wyszkolenia polskich pracowników. Autor podkreślał, że
liczne rzesze robotników polskich przybywających na teren Dolnego Śląska były
wdrażane do nowych zajęć za pośrednictwem niemieckich fachowców. Uczyły się
od nich nowego zawodu oraz zapoznawały z tajnikami maszyn i aparatów fabrycznych33. Według autora dopiero po odpowiednim przeszkoleniu Polak mógł zastąpić
Niemca. Jako przykład T. Pasikowski podaje, iż zupełny brak fachowców w branży
dywanowej w Polsce Centralnej postawił kierownictwo fabryki dywanów w jednej
z dolnośląskich miejscowości w niezwykle trudnym położeniu. Z tego też względu
aż dwie trzecie pracowników stanowił personel niemiecki. Chętnych robotników
polskich szkolono w tempie przyśpieszonym, aby jak najszybciej repolonizować
firmę, a element niemiecki zastąpić polskim. Okres przystosowania trwał jednak
długo, gdyż adepci musieli przejść szkolenie teoretyczne oraz praktyczne i dopiero po
6-8 miesiącach można było powierzyć tak wyuczonym tkaczom krosna dywanowe34.
6 września 1946 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” ukazał się komunikat
rozwiązujący kwestię zatrudnienia ludności niemieckiej na Ziemi Lubuskiej. Przedstawiono w nim zarządzenie wojewody poznańskiego z 7 sierpnia 1946 roku, według
którego wszyscy Niemcy, którzy posiadali karty reklamacyjne I kategorii, mieli być
w celach planowanego przeprowadzenia repatriacji zwolnieni przez swych pracodawców. W tym samym dniu wymienione karty reklamacyjne traciły swą ważność.
Tylko Niemcy posiadający karty II i III kategorii (czerwone i niebieskie) mogli być
nadal zatrudnieni. Rozporządzenie to obciążało również pracodawców obowiązkiem
znalezienia i zatrudnienia odpowiednich pracowników na miejsce Niemców, tak aby
dobro przedsiębiorstwa czy instytucji nie ucierpiało. W komunikacie była też mowa
o tym, że winnym niezastosowania się do zarządzenia groziło odebranie przydziału
na przedsiębiorstwo lub rozwiązanie kontraktu dzierżawczego35.
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T. Pasikowski, Dymią kominy dolnośląskich fabryk, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 117, s. 3.
Ibidem.
Niemcy na Ziemi Lubuskiej, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 245, s. 1. 26 stycznia 1946 r. wydany został
okólnik w sprawie wstrzymania wysiedlania fachowców niezbędnych dla gospodarki. Głównym jego
celem było ograniczenie zatrudnienia ludności niemieckiej, dzielił on Niemców na trzy kategorie,
w zależności od ich znaczenia dla gospodarki. Wedle podziału na kategorie przysługiwały im
różnego rodzaje zaświadczenia: „w kolorach białym: »dla pracowników niemieckich, koniecznych ze
względu na ciągłość produkcji, lub sprawne funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych
[...], których nie można zastąpić pracownikami Polakami, z powodu braku tychże na miejscu«,
niebieskim: »dla pracowników niemieckich, których można zastąpić dopiero po skompletowaniu
odpowiednich kadr zastępczych z Polaków w fabrykach i instytucjach jak wyżej, oraz dla fachowców
reprezentujących nie występujące w Polsce gałęzie przemysłu (ich obecność należało wykorzystać
dla szkolenia polskich kadr)«, czerwonym: »dla wybitnych specjalistów, którzy będą wyłączeni od
repatriacji«” – P. Kacprzak, op. cit., s. 48-50.
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W czerwcu 1947 roku na jednej ze stron opisywanego dziennika ukazał się
tekst pt. Sprawa wysiedlenia Niemców. Potępiono w nim fakt ukrywania Niemców
przez ludność polską:
Wszak tak często słyszymy powiedzenie, że Niemiec to nasz wróg śmiertelny, dziedziczny, że ani jeden Niemiec nie może pozostać na ziemi polskiej. Niewątpliwie
większość, decydująca większość naszego społeczeństwa jest tego zdania i w praktyce czyni wszystko, aby dopomóc do usunięcia resztki Niemców z naszej ziemi.
Niestety, i tu palący wstyd wybiega na twarz, są tacy, za przeproszeniem, Polacy,
którzy ukrywają Niemców przed wysiedleniem, wprowadzają w błąd władze bezpieczeństwa i okłamują je. [...] Są rolnicy polscy, którzy zatrudniają Niemców, ale
gdy następuje wezwanie do opuszczenia naszej ziemi przez tych wrogów naszych,
lojalnie po obywatelsku zgłaszają ich obecność, lecz niestety są również tacy, którzy „dobrych Niemców” ukrywają a sąsiedzi fakty te pokrywają milczeniem. [...]
Na Ziemi Lubuskiej pierwotne cyfry Niemców przeznaczone do wysiedlenia musiano parokrotnie zmieniać i uzupełniać, bo władze bezpieczeństwa odszukiwały
coraz nowych ukrywanych Niemców. Nie ma dość silnych słów, którymi trzeba
napiętnować postępowanie zgangrenowanej części naszego społeczeństwa. Zamiast
dopomóc władzom naszym w ujawnianiu tych Niemców, którzy przecież nie stali
się naszymi przyjaciółmi i czyhają niezmiennie na naszą zgubę, popełnia się dla
zdobycia taniej robocizny zbrodnię wobec narodu36.

Artykuł ten kończy apel o ujawnianie ukrywanych Niemców oraz stwierdzenie,
że chcemy być państwem jednolitym narodowo, w którym nie ma miejsca na „piątą
kolumnę”, zwłaszcza niemiecką37.
W dzienniku pojawiały się także głosy w sprawie traktowania Niemców w codziennych relacjach międzyludzkich. Niektórzy z autorów, mając w pamięci swe doznania
okupacyjne oraz krzywdy, jakich doświadczyło w czasie wojny polskie społeczeństwo
od okupanta, próbowali podobne metody zastosować wobec ludności niemieckiej.
Dlatego też dziennikarze, co prawda sporadycznie, krytykowali w niektórych fragmentach tekstów humanitarne obchodzenie się z Niemcami38. Przykładowo w krótkiej
notatce z marca 1947 roku pojawiły się zarzuty wobec Dyrekcji Lasów Państwowych w Gorzowie Wielkopolskim za zbyt dobre traktowanie ludności niemieckiej.
Opisywano w niej sytuację, która miała miejsce na dworcu kolejowym w Rzepinie.
Funkcjonariusze wyżej wspomnianej instytucji eskortujący transport Niemców „na
roboty”, ulokowali ich w poczekalni klasy drugiej przy stołach nakrytych serwetami,
gdzie mieli oczekiwać na nocny pociąg, natomiast pasażerowie z nocnego pociągu
ze Słubic musieli przebywać w jednej poczekalni i na korytarzach. Dalej z wyrzutem
odnotowano, że na zwróconą strażnikowi uwagę przez dyżurnego ruchu, który o fakcie
36
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H.B., Sprawa wysiedlania Niemców... Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
Ibidem.
M. Ordyłowski, op. cit., s. 105.
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zajęcia poczekalni dowiedział się od publiczności, komendant eskorty odpowiedział,
iż państwo zapłaciło za bilety Niemców i że wojna się skończyła. Dodał także, iż
nie będzie stał w zimnym pomieszczeniu39. W dalszej części informacji pojawiła
się następująca uwaga: „dalecy jesteśmy od szykanowania jeńca, lecz mamy prawo
domagać się dla siebie nieco szacunku. Jeńcom polskim w Niemczech nie wolno
było wchodzić do poczekalni w ogóle”40. Cała sytuacja po rozważnej i stanowczej
interwencji dyżurnego ruchu i Straży Ochrony Kolei oraz po długich rozmowach
odniosła skutek zadowalający Polaków oczekujących na miejsca siedzące41.
Niemcy, jeszcze przed wysiedleniem, posiadane przez siebie materiały przemysłowe, odzież, artykuły gospodarstwa domowego często sprzedawali na targowiskach
bądź po prostu wymieniali na żywność, dlatego też polsko-niemieckie relacje handlowe należały do typowych form wzajemnych kontaktów42. W latach 1945-1946 na
łamach „Głosu Wielkopolskiego” ukazywały się artykuły odnoszące się do tej właśnie
kwestii. W jednym z nich, dotyczącym Szczecina, pojawił się taki opis sytuacji:
Na skrzyżowaniu kilku ulic małe targowisko, „Złoty Rynek”. Tutaj Niemcy wymieniają zegarki, pierścionki i różne cenniejsze drobiazgi na produkty żywnościowe;
najchętniej na chleb i tłuszcz. [...] Od czasu do czasu zatrzymują nas starsze kobiety
i proponują odsprzedaż różnych drobiazgów lub garderoby43.

W innym tekście czytamy:
Podobno na 140 tysięcy Niemców, zamieszkałych w Wrocławiu tylko 60 tysięcy
zgłosiło chęć wyjazdu do Rzeszy. A reszta...? Reszta czeka na konferencję pokojową,
która przywróci Wrocław „dem deutschen Reich”. Siedzą więc sobie w Wrocławiu,
sprzedają wazoniki po pięć złotych, dzieci ich wyciągają rękę na ulicach (bitte ein
Zloty) i czekają zmiłowania44.

W tym samym artykule skrytykowano ludność niemiecką pracującą przy odgruzowaniu Wrocławia. Autor zarzucał jej m.in., że w stosunku do Polaków pracuje
opieszale i nie spieszy się w wykonywaniu pracy. Opisywał to w następujący sposób:
Czasami też pracują. Niech ich licho weźmie z taką pracą. Uprzątając gruzy z ulic
miasta, podają sobie cegły w myśl zasady „co godzinę łyżeczkę” (czytaj cegłę).
Mdłości mnie brały na ten widok. [...]
39
40
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(zet), Niemcy przy stołach – Polacy na korytarzach, „Głos Wielkopolski (wyd. A, B)” 1947, nr 73, s. 5.
Ibidem. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
Ibidem.
M. Ordyłowski, op. cit., s. 106.
T. Pasikowski, Przekraczamy Odrę, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 148, s. 1. Pisownia tego fragmentu
tekstu według oryginału.
T.H. Nowak, Dzień we Wrocławiu, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 37, s. 7. Pisownia tego fragmentu
tekstu według oryginału.
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Wydziale Budowlany m. Wrocławia! Pilnujcie ich, patrzcie im na ręce, bo was
kiwają w łobuzerski sposób. Zaręczam, że się w duchu z was śmieją. Pilnujcie ich,
popędzajcie „die Nation der Arbeit”. Tymczasem Polacy pracują (z wyjątkiem tych
handlujących na lotnisku) bardzo solidnie i wydajnie45.

Inna autorka ukazywała uniżoność Niemców w stosunku do ludności polskiej.
Stwierdzała, że obecnie wszyscy deklarują się jako krytycy Hitlera. Jednak –
według niej – pozorna uległość i dążenie do regeneracji świadczy o tym, iż duch
pruski żyje w ukryciu46.
Problemem, który budził dużo emocji zwłaszcza zaraz po wojnie, były wzajemne
kontakty młodych Niemek i Polaków. Warto wspomnieć, iż kwestia utrzymywania
stosunków towarzyskich, przyjaznych, nie mówiąc już o bliższych kontaktach,
była ostro krytykowana przez dziennikarzy. Tak owe bliższe kontakty przedstawiał
Tadeusz Pasikowski:
W parkach, plantacjach i na bardziej uczęszczanych ulicach mijamy dziewczęta
spod znaku nieistniejącego już BDM (związku dziewcząt niemieckich – butnych
do niedawna.) Przypatrują się nam bez cienia ciekawości. Zdawkowy uśmiech na
twarzy jest pono znakiem zachęty dla mężczyzn, pragnących nawiązać z nimi bliższą
znajomość. Mówiono mi, że wystarczy palcem skinąć, by wyróżniona dziewczyna,
posłusznie jak niewolnica udała się za nowym panem47.

W innym numerze „Głosu Wielkopolskiego” ukazała się w rubryce „Z życia
Wielkopolski i Ziem Odzyskanych” krótka informacja pt. Bolączki Sławy. Surowo
potępiono w niej fakt przychodzenia milicjantów z Niemkami na zabawy, gdyż
oburzało to ludność polską. Dalej stwierdzono, że pomimo iż element niemiecki
był liczebnie bardzo słaby, odznaczał się jednak wielką hardością i butą, co niewątpliwie wynikało ze zbyt „czułej” opieki ze strony miejscowej milicji48.
Natomiast w materiale zamieszczonym w gazecie 15 sierpnia 1945 roku opisano
relacje w życiu codziennym pomiędzy Polakami a Niemcami w Gdańsku, Wrocławiu i Gliwicach. Stefan Drzewożycki w swoim tekście Mieszkam u Niemców... nie
krył oburzenia zachowaniem ludności niemieckiej w stosunków do Polaków. Przykładowo, opisywał sytuację we Wrocławiu, w którym Niemiec – właściciel apteki
odmówił Polakowi (w ciężkim ataku kamieni żółciowych) wydania lekarstwa dwie
45
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Ibidem. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
H. Szołdrska, Wrocław, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 160, s. 3.
T. Pasikowski, op. cit., s. 1. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału. Bund Deutscher Mädel
(BDM) – Związek Niemieckich Dziewcząt. Zadaniem BDM było wychowanie wzorowych „niemieckich
żon i matek”. Związek ten był integralną częścią nazistowskiej organizacji młodzieżowej Hitlerjugend
– zob. K. Grünberg, Hitler-Jugend, Toruń 1998, s. 89; E.C. Król, Propaganda i indoktrynacja
narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. Studium organizacji, treści, metod i technik
masowego oddziaływania, Warszawa 1999, s. 206-207.
Bolączki Sławy, „Głos Wielkopolski” 1945, nr 279, s. 5.
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minuty po godzinie drugiej. Oświadczył z ironią, pokazując na zegarek, że trzeba być
punktualnym. Dalej czytamy, że powyższe zachowanie świadczy o niesłychanym
tupecie Niemców na polskich ziemiach, chociaż niedawno jeszcze „płaszczyli się
jak gady”. Dlatego też nie można zapominać o tym, że wśród olbrzymiej większości
społeczności niemieckiej mamy przede wszystkim śmiertelnych wrogów, którzy
w zależności od sytuacji zmieniają wobec Polaków taktykę, jednak zawsze pozostają
tacy sami. Na końcu swoich rozważań autor używa ostrego sformułowania, że należy
ich „trzymać krótko za mordę, aż do chwili, gdy staną się ludźmi”49.
Na łamach opisywanego dziennika poruszano także zagadnienie usuwania
tzw. śladów niemczyzny. Artykuły te były często odpowiedzią na podejmowane
kampanie dotyczące likwidacji niemieckich napisów oraz pomników, które jednak
nadal pozostawały na swoim miejscu. W sierpniu 1947 roku ukazała się odezwa
prasowa przedstawiająca zarządzenie starosty powiatowego gorzowskiego; była
ona zapewne odpowiedzią na pojawiające się w gazecie apele dotyczące usuwania
„śladów niemczyzny”. Stwierdzono w niej, że starosta zarządził, iż do 1 października 1947 roku muszą zniknąć w całym powiecie wszelkie napisy niemieckie
zarówno na budynkach zajętych, jak i na ruinach. Do tego samego dnia miały być
usunięte także na terenie całego powiatu wszystkie pomniki niemieckie itp. Tryb
wykonania tych prac pozostawiono możliwościom lokalnych władz. Zagrożono
jednak, że w przypadku niezastosowania się do tegoż zarządzenia przełożeni gmin
i gromad będą zmuszeni do usunięcia śladów niemczyzny na własny koszt pod
rygorem ustąpienia ze swych stanowisk50.
Jako przykład dobrze wykonanej pracy podano miasto Kostrzyń, które mimo
zupełnego zniszczenia działaniami wojennymi prawie całkowicie pozbyło się
wszelkich śladów po okupancie51. W końcowej części artykułu podawano:
Zarządzenie starosty gorzowskiego cała opinia publiczna przyjmuje z pełnym
uznaniem i sądzimy, że apel ten przyniesie konieczne dla powiatu gorzowskiego
rezultaty, a równocześnie posłuży jako przykład dla pozostałych powiatów. Na
łamach naszego pisma stale wskazywać będziemy miejsca, gdzie jeszcze takie
napisy się znajdują52.

Oprócz pomników i napisów niszczono także książki i gazety niemieckie, organizując akcje zbierania ich na makulaturę. Taką inicjatywę podjął m.in. Związek
Inwalidów Wojennych RP. Jej głównym celem miało być dostarczenie papierniom
większej ilości surowca dla wyrobu papieru na druk podręczników szkolnych
oraz usunięcie z ziem polskich zaśmiecających je gazet oraz książek niemiec49
50
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S. Drzewożycki, Mieszkam u Niemców..., „Głos Wielkopolski” 1945, nr 168, s. 3.
Usuwanie śladów Niemczyzny. Doniosłe zarządzenie starosty gorzowskiego, „Głos Wielkopolski
(wyd. A, B)” 1947, nr 227, s. 3; M. Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar..., s. 327.
Usuwanie śladów Niemczyzny..., s. 3; M. Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar..., s. 327.
Usuwanie śladów Niemczyzny..., s. 3; M. Tureczek, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar..., s. 327.
Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.
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kich z czasów okupacji53. Negatywnym skutkiem takich działań było zniszczenie znacznej ilości wartościowych zabytków architektonicznych oraz cennych
księgozbiorów54.
We wrześniu tego samego roku w dzienniku zaatakowano również Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze, która pomimo spolszczenia już nazewnictwa
miejscowości na Ziemiach Zachodnich stosowała nadal niemiecką nomenklaturę.
Jako przykład podawano ogłoszenie przetargu z sierpnia 1947 roku na dzierżawę
jezior, w których wymienione zostały niemieckie nazwy jezior, m.in. takie jak: Paklitz,
Galgen, Pinsee, Gelud, Hammer, Glocken, Joting, Zisken. Stwierdzono, że Dyrekcja
powinna sobie obliczyć, ile już miesięcy minęło od dnia zakończenia wojny. Natomiast jeśli użycie nazw niemieckich wynikało z braku polskich, to powinna zgłosić
to do urzędu administracyjnego, który nie dokonał jeszcze spolszczenia tych nazw55.
Sprawa spolszczenia nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich komentowana była na łamach „Głosu Wielkopolskiego”, zarówno we wcześniejszych,
jak i późniejszych numerach tego tygodnika w 1947 roku56. Przykładowo,
w październiku ukazała się informacja o pojawieniu się na półkach księgarskich
Skorowidza nazw miejscowości Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej wydanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Zamieszczono w nim spolszczone
nazwy miast, miasteczek, gmin, gromad, przysiółków i stacji kolejowych na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Został on opracowany przez Poznańską
Regionalną Komisję Ustalenia Nazw Miejscowości przy Instytucie Zachodnim.
Według autora artykułu, wspomniana publikacja miała przyczynić się do zlikwidowania stanu niepewności i zamieszania, jaki dotychczas panował na obszarze
Ziem Zachodnich57.
Podsumowując stosunek „Głosu Wielkopolskiego” do Niemców, odnotować
należy kilka istotnych postaw. Niewątpliwie wspomnienia i doświadczenia związane
z wojną i okupacją skłaniały część dziennikarzy do ostrego, a nawet mściwego
stosunku do mieszkających na Ziemiach Zachodnich Niemców. Marek Ordyłowski
53
54
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(op), Zbiórka niemieckich książek na makulaturę, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 145, s. 4.
Szerzej o księgozbiorach niemieckich i ich losach po 1945 r. zob. D. Kotlarek, Losy księgozbiorów
poniemieckich na Środkowym Nadodrzu po II wojnie światowej, [w:] Władza i społeczeństwo wobec
niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. B. Mykietów,
M. Tureczek, Zielona Góra 2010, s. 190-194.
t. h. n., An der Oder. Światła i cienie, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 254, s. 3; H. Kemmer, Ogłoszenie
przetargu na dzierżawę jezior, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 228, s. 4. W tekście przytoczono
oryginalną pisownię nazw jezior, zgodnie z tym, co zamieszczono w ogłoszeniu o przetargu
na dzierżawę jezior. Prawdopodobnie w niektórych z nich występują błędy. Tłumaczenia nazw
niemieckich: Packlitz See – jezioro Paklicko Wielkie, Galgen See – jezioro Niedźwiedno, Pinn See
– jezioro Pień, Gelud See – jezioro Jelito, Hammer See – jezioro Rudno, Glocken See – jezioro
Kosobudzkie, Joting See – jezioro Jatnik, Zisken See – jezioro Czyżykowo. Zob. S. Rospond,
Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Według uchwał Komisji Ustalania
Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego, cz. 1 i 2, Wrocław 1951,
s. 230, 491, 493, 496, 521, 544, 644, 651, 760.
O nazwy miejscowości na Ziemiach Odzyskanych. Co piszą inni, „Głos Wielkopolski (wyd. A, B)” 1947,
nr 196, s. 2; (wł), Skończyliśmy z tymczasowością w dziedzinie ustalania nazw miejscowości na terenie
Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, „Głos Wielkopolski (wyd. A, B, C)” 1947, nr 278, s. 4.
(wł), Skończyliśmy z tymczasowością w dziedzinie ustalania nazw miejscowości...
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w swoim artykule wspomina, że widoczną oznaką nieprzyjaznego podejścia części
publicystów do ludności niemieckiej było konsekwentnie pisanie w polskich gazetach słowa „Niemiec” małą literą. Takiej pisowni używano również w szkołach,
traktując ją jako normę, a nie błąd. Warto jednak wspomnieć, iż w artykułach
przejrzanych przez autora, a zamieszczonych w „Głosie Wielkopolskim” słowo
„Niemiec” było pisane wielką literą, co może świadczyć o pewnych normalnych,
dostosowanych do tamtej rzeczywistości, relacjach58.
Przytoczone doświadczenia wojenne motywowały niektórych publicystów
do wezwań o traktowanie pozostałych na tych terenach Niemców jako obywateli
drugiej kategorii. Wezwania te były jednak odosobnione nawet w samym środowisku dziennikarskim i nierzadko na łamach „Głosu Wielkopolskiego” pojawiały
się obok artykułów, w których autorzy oburzali się równoprawnym traktowaniem
Niemców i Polaków, apele o uczciwe oraz godne postępowanie z ludnością niemiecką, a co za tym idzie – o przestrzeganie w stosunku do niej obowiązujących
zasad prawnych59.
Również teksty wzywające do ograniczenia wzajemnych relacji między dwiema narodowościami do niezbędnego minimum nie znajdowały posłuchu, o czym
świadczą chociażby informacje zamieszczane w opisywanym dzienniku, wspominające o wspólnych zabawach młodych ludzi. Pewna grupa krytycznych wobec
ludności niemieckiej opinii i wezwań prasowych wynikała z troski o trwałość
zmiany granic i obawy o przyszłość Ziem Zachodnich. Strach ten zresztą umiejętnie podsycały działania propagandowe Polskiej Partii Robotniczej, choćby takie
jak ukazywanie tzw. postaw rewizjonistycznych przejawianych przez Niemców.
Informacje takie umieszczane były najczęściej na pierwszej lub drugiej stronie
dziennika. W artykułach tych często podkreślano zdecydowaną i twardą linię
partii w kwestii polskich granic zachodnich, m.in. przez eksponowanie słuszności
sojuszu z ZSRR jako gwaranta zachodnich granic60. W latach 1946-1948 pojawiły
się m.in. następujące artykuły związane z tą problematyką: Rewizjonizm niemiecki61, Wielka manifestacja polskości na Ziemi Lubuskiej62, Wicepremier Mołotow
w Warszawie. Przedstawiciele 7 państw zaprzyjaźnionych rozpoczęli ważne narady
w sprawie Niemiec63.
Na koniec rozważań warto stwierdzić, że choć „Głos Wielkopolski” na ogół
zgodnie z prawdą odnotowywał i prezentował podstawy polskich osadników
w stosunku do pozostającej na tym obszarze ludności niemieckiej, ich oczekiwania
i obawy, jednocześnie potępiał niepokojące postawy, zachowania oraz zjawiska,
np. ekonomiczne wykorzystywanie pracowników niemieckich, nie zdołał jed58
59
60
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63

M. Ordyłowski, op. cit., s. 112.
Ibidem.
Ibidem, s. 113.
M.T. Zarzycki, Rewizjonizm niemiecki, „Głos Wielkopolski” 1946, nr 303, s. 1.
Wielka manifestacja polskości na Ziemi Lubuskiej, „Głos Wielkopolski” 1947, nr 109, s. 1.
(AP), Wicepremier Mołotow w Warszawie. Przedstawiciele 7 państw zaprzyjaźnionych rozpoczęli
ważne narady w sprawie Niemiec, „Głos Wielkopolski” 1948, nr 172, s. 1.
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nak przeforsować postaw skrajnie odwetowych wobec Niemców, np. wezwań
zabraniających osobistych kontaktów młodzieży. Uznać jednak należy, iż „Głos
Wielkopolski” w latach 1945-1948 był rzetelnym źródłem przedstawiającym obraz
ówczesnych relacji polsko-niemieckich na Ziemiach Zachodnich64.

64

Ibidem, s. 113.
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The image of Germans in the Western Territories in “Głos
Wielkopolski” (“Voice of the Wielkopolska Region”) in 1945-1948

Summary
In the years 1945-1948, “Głos Wielkopolski” raised widely the issue of the remaining German population in the area of the Western Territories. A selection
of the articles discussed here, which were responsible for creating the image of
the Germans in the Western Territories, was made on the basis of studies of the
above-mentioned daily newspaper. It is certainly only a part of the rich materials
presented on its pages and has a very subjective character. However, it constitutes an interesting overview of the conditions which directly helped to shape the
new society of the Western Territories. It should be noted that, in general, “Głos
Wielkopolski” picked up accurately on, and reliably presented, the attitudes of
Polish settlers in relation to the German population, including their expectations
and concerns, condemning disturbing attitudes, behaviour and phenomena such
as the economic exploitation of German workers. To sum up, it can be noted that
“Głos Wielkopolski” was a reliable source depicting the image of contemporary
Polish-German relations in the Western Territories in 1945-1948.

Katarzyna Taborska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Portrety nadawców w wybranych tekstach prasy
postlandsberskiej. Szkic klasyfikacyjny1

W 1945 roku na mocy układów jałtańskich nastąpiło przesunięcie granic Polski na
zachód. W ten sposób stworzono nowe pogranicza niemiecko-polskie2. Fenomen
tych ziem łączy się z migracjami całych społeczności, w następstwie których doszło
do zmian w strukturze ich mieszkańców. Ten czas stanowi bardzo skomplikowany
rozdział w historii. Maria Lewicka – autorka pracy Psychologia miejsca – analizując
m.in. miasta nowych pograniczy, użyła przenośni „miasta o wymienionej krwi”3.
Jednym z miast, które można opisać, wykorzystując metaforę cytowanej badaczki, jest Landsberg nad Wartą, nazwany po wojnie Gorzowem
Wielkopolskim.
W marcu 1945 roku ośrodek ten przejęli Polacy. Wtedy zaczęła się kształtować
polska historia miasta. Warto wspomnieć, że Landsberg został założony przez
Niemców w 1257 roku i do 1945 roku funkcjonował jako typowe miasto Wschodniej Brandenburgii z wyraźnym berlińskim centrum kulturowym. Przed II wojną
światową nazywany był w przewodnikach niemieckich miastem parków Wschodu4.
W drugiej połowie lat 40. XX wieku nastąpiło przekształcanie niemieckojęzycznego Landsbergu nad Wartą w polskojęzyczny Gorzów. Czas przeistaczania
miasta nazwano okresem postlandsberskim, chcąc w ten sposób uchwycić moment zanikania niemieckojęzycznych tradycji i wykluwania się nowych znaków kulturowych. Piśmiennictwo, które wówczas powstało i jest związane z tym
miejscem, określono mianem literatury postlandsberskiej. Jest ona świadectwem
zachodzących wówczas metamorfoz. Do piśmiennictwa postlandsberskiego należą
różnorodne teksty polsko- i niemieckojęzyczne (te ostatnie tworzono w Niemczech
1

2

3
4

Artykuł ten zawiera obszerne fragmenty przygotowywanej do druku monografii Literatura miejsca.
Narracje postlandsberskie, jest rodzajem jej zapowiedzi. W niniejszym szkicu nawiązuję również do
już opublikowanych swoich tekstów, uzupełniając zawartą w nich problematykę (zob. bibliografia
przedmiotu).
Używam określenia niemiecko-polski zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Z taką kolejnością można
dyskutować, jeśli weźmie się pod uwagę historyczne uwarunkowania poszczególnych pograniczy.
Użycie liczby mnogiej w wyrażeniu „pogranicza niemiecko-polskie” ma podkreślać zróżnicowanie
(m.in. historyczne) terytoriów włączonych do Polski w 1945 r.
M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, s. 459 i nast.
Zob. np. H. Casallner, Landsberg/Warthe. Aus dem Stadtprospekt von 1933, [w:] Bilder aus
Ostbrandenburg, Eggolsheim 2002, s. 8.
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podzielonych na strefy okupacyjne5). Do polskich periodyków postlandsberskich
można zaliczyć:
• „Ziemię Gorzowską” 1945,
• „Ziemię Lubuską” 1945/1946,
• „Biuletyn Okręgowy Starostwa Powiatowego” 1946/1947,
• mutację „Głosu Wielkopolskiego” (na łamach którego opublikowano w 1948 r.
pierwszą polską powieść o nowym pograniczu Rubież Natalii Bukowieckiej-Kruszony),
• „Zarządzenie Administracji Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej”
(1945-1952),
• „Tygodnik Katolicki” (1946-1953),
• „Kalendarz Ziem Odzyskanych” (19476, 1948, 1949).
Materiałem źródłowym, stanowiącym podstawę niniejszego szkicu, są dwa z wymienionych tytułów prasowych – pierwsze publikowane w Gorzowie tygodniki, tj.
„Ziemia Gorzowska” i „Ziemia Lubuska”, które odgrywały rolę prasy codziennej.
Warunki techniczne nie pozwalały wówczas na wydawanie gazet w Gorzowie.
Redaktorzy „Ziemi Lubuskiej” informowali nawet, że periodyk będzie ukazywać
się częściej. Zapowiedź nie została jednak spełniona7.
Celem tego artykułu jest przedstawienie reprezentatywnych wizerunków
nadawców, ujawniających się w tekstach wybranych periodyków. Podkreślenia wymaga fakt, że w szkicu analizowane są obrazy nadawców medialnych, a nie portrety dziennikarzy (autorów tekstów) – ludzi funkcjonujących
poza tekstami pośrednimi. W rozwinięciu szkicu przedstawiono w zarysie
z perspektywy socjoliteraturoznawczej sześć typowych portretów nadawców
występujących na łamach „Ziemi Gorzowskiej” i w „Ziemi Lubuskiej”: drukarzy niemieckich, polskich osiedleńców na pograniczu landsbersko-gorzowskim, propagatorów nowej władzy, informatorów/sprawozdawców, nauczycieli projektowanych odbiorców publikacji, współtwórców i przekazicieli
treści mitycznych.

1. Zza tekstów – portret drukarzy niemieckich
Czytając publikacje z „Ziemi Gorzowskiej” i „Ziemi Lubuskiej” (do 1946), zauważa
się brak polskich czcionek, różnorodne uzupełnienia polskich znaków, liczne błędy
5

6
7

Trudno w tym miejscu nie wymienić miesięcznika stworzonego przez landsberczyków, którego
tytuł brzmi „Monatsberichte der ehemaligen Kirchengemeinden von Landsberg (Warthe) Stadt
und Land”(1946-1948). W tytule zwraca uwagę określenie kościelnej społeczności landsberskiej
jako „byłej”. Może wskazywać to na przyjęcie zmiany granic za fakt ostateczny. Taką interpretację
tytułu potwierdza zasadniczo zawartość periodyku.
Pierwszy rocznik nosił tytuł „Kalendarz dla Ziem Odzyskanych”.
Informacje na ten temat podaje m.in. Przemysław Słowiński w artykule Prasa gorzowska w latach
1945-1953, [w:] Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. A Buck, P. Bartkowiak,
D. Kotlarek, Zielona Góra 2013, s. 47-63. Tu również można znaleźć wiadomości na temat
przeniesienia redakcji „Ziemi Lubuskiej” do Poznania w 1946 r.
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w budowie zdań i zapisie słów, a nawet wtrącenia wyrazów niemieckich8. Występowanie tych zjawisk typograficznych wiąże się z faktem, że pierwsze periodyki
gorzowskie ukazywały się w drukarni landsberskiej, w której zatrudnieni zostali
zecerzy niemieccy, gdyż brakowało fachowców polskich. Tę sytuację przedstawił
we wspomnieniach Albin Wietrzykowski, który jednocześnie pokazał współpracę
redakcji „Ziemi Lubuskiej” z Urzędem Bezpieczeństwa.
Drukarnia nie miała wystarczającej ilości czcionek, szczególnie brakowało w kasztach zecerskich polskich zgłosek. Stąd też część tekstów, a nawet tytułów ukazywała
się bez takich zgłosek jak: ł, ą, ę, ż itp. Po pewnym jednak czasie problem rozwiązał
sprowadzony linotyp. Obsługiwał go sam kierownik, bo poza nim w zecerni zatrudniony był tylko jeden fachowiec polski – wilnianin. Czterech pozostałych było
Niemcami. I ci właśnie mieli największe trudności w zestawianiu polskich tekstów.
Ale nie tylko trudności. Wiedząc, że czeka ich wysiedlenie nie przejawiali zbytniej
wydajności, a nawet wręcz sabotowali pracę w drukarni. Pewnego dnia musiałem
z tego powodu zażądać interwencji Urzędu Bezpieczeństwa. Dopiero stanowcza
reprymenda pomogła. Po wysiedleniu Niemców i skompletowaniu polskiego zespołu technicznego praca odbywała się już bez zakłóceń. Polscy drukarze czuli się
współtwórcami „Ziemi Lubuskiej” i w jej techniczne wydanie wkładali nie tylko
cały zasób fachowych umiejętności, ale także swoje serca9.

Sytuacja, w której zecerzy niemieccy mieli wpływ na kształt i treść polskich
publikacji, powoduje, że można mówić o typografii nowego pogranicza niemiecko-polskiego. Jej specyfika polega na łączeniu polszczyzny z niemieckością. Jest
to druk „nieprzezroczysty”, „przemawiający”. Jest on nie tylko nośnikiem treści,
ale sam w sobie jest sygnałem obecności niemieckiego współnadawcy tekstów.
Typografia w tym układzie staje się znakiem istnienia wykluczanych z nowego
pogranicza Niemców. Ukazywali oni celowo lub bezwiednie poprzez formę zapisu
swój portret – portret ludzi spoza polskiego kręgu językowego.

2. Wizerunek osiedleńców na pograniczu landsbersko-gorzowskim
Ważnym typem nadawcy, a zarazem głównym bohaterem tekstów prasy postlandsberskiej jest polski osiedleniec na nowym pograniczu – człowiek zmuszony
8

9

Przykłady tych zjawisk typograficznych pokazano m.in. w artykule: K. Taborska, „Ziemia Gorzowska”
(1945) jako świadectwo medialnego kreowania nowego pogranicza, [w:] Dziedzictwo kulturowe
regionu pogranicza, t. 3, red. E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska, Gorzów Wielkopolski 2010,
s. 365-377. W niniejszej wypowiedzi uzupełniono niektóre analizy ze wspomnianego artykułu.
A. Wietrzykowski, A na Balu Prasy, „Ziemia Gorzowska” 1985, nr 8. Do tego cytatu odwołano się
także w artykule: K. Taborska, Literatura i literackość w tożsamościowych periodykach miejsca:
„Ziemi Gorzowskiej” (1945) i „Ziemi Lubuskiej” (1945-1946), [w:] Literatura lubuska w perspektywie
poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Mikołajczak, współudział K. Gieba, M. Sobczak, Zielona
Góra 2013, s. 65-79.
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do zaadaptowania się w nowej przestrzeni geograficznej, kształtowania nowej
tożsamości identyfikacyjnej, szukania swego miejsca w nowym układzie społecznym i kulturowym10. W prasie ukazuje się najczęściej jako jeden z wielu – członek
określonej już zbiorowości, co podkreśla się poprzez stosowanie form podmiotu
zbiorowego „my”. Oto przykład krótkiego tekstu z „Ziemi Lubuskiej”, w którym
widać chęć budowania wspólnoty ludzi – przybyszy na tereny przyłączone do
Polski w 1945 roku: „My tu chcemy płodzić, rodzić, budować, rujnować, co germańskie, no i tymczasowo wiązać koniec z końcem”11. Cytowane wypowiedzenie
jest znakiem swojego czasu. Widać w nim typowe dla przekazów z drugiej połowy
lat 40. XX wieku:
a) kreowanie nowego społeczeństwa osiedleńców i pragnienie scalania ludności
przybyłej na nowe terytorium,
b) ugruntowywanie niechęci do niemieckości oraz nawoływanie do niszczenia
wszelkich znaków tej kultury,
c) dążenie do stabilizacji i rozpoczęcia nowego życia.
W tekstach, w których silnie zarysowuje się wizerunek nadawcy-osiedleńca,
pojawiają się zadania, jakie mają wykonać członkowie nowej społeczności na obszarach przyłączonych po wojnie do Polski: „Przyszliśmy tutaj po to, by zaludniać
te ziemie, spolszczyć, pozostać tutaj i pracować...”12. Niekiedy spotkać można
sformułowania, które należą do zjawiska określanego mianem „zorganizowanego
zapominania”. Przykładem może być następujące stwierdzenie: „My, którzy tutaj
osiedliliśmy [się], zapomnieć musimy o tym, cośmy zostawili tam gdzieś w kraju
czy za Bugiem”13. W kreacji podmiotu zbiorowego osiedleńców znaczącą rolę
odgrywa funkcja impresywna. Nadawca przemawiający w imieniu zbiorowości,
z którą się identyfikuje, nakłania ją do określonych działań. Wchodzi tym samym
w inne role, m.in. nauczyciela, ale także propagatora nowej władzy i współtwórcy
mitu pionierskiego – elementu mitu „ziem odzyskanych”. Postać nadawcy-osiedleńca staje się przez to kilkuwarstwowa. Przykłady hybrydyzacji tego wizerunku
widać m.in. we fragmencie artykułu zatytułowanego Rrzut [sic! – K.T.] oka na
historię ziem zachodnich:
my, tutaj, pionierzy na zachodzie, nie powinniśmy narzekać na niektóre braki i trudności, ale wziąć się do pracy. Nie wolno nam się kłócić ani na nic się
oglądać, tylko wspólnie pracować, by spełnić swoje obowiązki wobec ojczyzny
i historii14.
10

11
12
13
14

Zob. K. Taborska, Kreowanie zbiorowej tożsamości pogranicza w wybranych tekstach „Kalendarzy
Ziem Odzyskanych”, [w:] Język. Religia. Tożsamość, t. 3, red. G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska,
Gorzów Wielkopolski 2009.
Onufry, Zezem. Panie tymczasowy!, „Ziemia Lubuska” 1945, nr 3. W cytowanych zdaniach z „Ziemi
Gorzowskiej” i „Ziemi Lubuskie” poprawiam niekiedy interpunkcję.
Nasza przyszłość, „Ziemia Lubuska” 1945, nr 3.
Ibidem.
„Ziemia Gorzowska” 1945, nr 2.
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3. Nadawca – propagator nowej władzy
Kolejnym reprezentatywnym typem nadawcy wpisanym w teksty prasy poslandsberskiej jest rzecznik władzy państwowej. Ta postać występowała w wielu publikacjach, nie tylko w okresie formowania się władzy po II wojnie.
Jeden z ciekawszych przykładów kreowania wizerunku propagatora znajduje się
w felietonie satyrycznym zamieszczonym w „Ziemi Gorzowskiej”. Możemy w nim
przeczytać: „UB stoi na straży prawa, sprawiedliwości, porządku i spokoju publicznego”15. Cytat, mimo że pochodzi z tekstu satyrycznego, nie ma jednak nic wspólnego
z parodią. To klasyczna formuła języka propagandy zawierająca wszystkie jego cechy
opisane szczegółowo przez Michała Głowińskiego: jednowartościowość, arbitralność,
magiczność i rytualność16. Nadawca tekstu, podpisany jako Iron, podejmuje próbę
ukazania „ludzkiego” oblicza pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, budzących – jak
wynika z jego felietonu – powszechny strach. Iron występuje w „Ziemi Gorzowskiej” w podwójnej roli – autora satyrycznego felietonu z cyklu „Prosto z mostu”
i propagandysty. W omawianym felietonie wyróżnić można zarówno karykaturalny
wizerunek nadawcy („resztki moich włosów stanęły mi dęba na mojej stroskanej
głowie”)17, jak i portret obywatela zaniepokojonego brakiem ładu społecznego na
nowym pograniczu, który przekonuje się o pożytecznej roli Urzędu Bezpieczeństwa.
Dwuwarstwowy obraz nadawcy sprawia, że przestaje być jednoznaczna struktura
tematyczna felietonu, który we fragmentach traci parodystyczny charakter.
W analizowanych periodykach dominuje jednoznaczny wizerunek propagatora
polskiej władzy państwowej i władz radzieckich. Uwidacznia się on w następującym fragmencie tekstu z „Ziemi Lubuskiej”:
Doskonale zdaje sobie każdy sprawę, że do zaprowadzenia całkowitego ładu bezpieczeństwa potrzeba dłuższego okresu czasu, że słabo zaludnione ziemie, mimo
wysiłku i starań władz polskich i władz radzieckich będą terenem podatnym do
różnych przestępstw.
Chcąc przyspieszyć proces normalizacji warunków koniecznym jest natychmiastowe
formalne wprowadzenie na ziemię lubuską polskiego ustawodawstwa.
Dobrze pojęta współpraca wszystkich władz: sądownictwa, władz bezpiecz[e]ństwa, władzy administracyjnej, organizacyj politycznych i społecznych oraz jak
najdalej idąca pomoc szerokich sfer społeczeństwa, w zwalczaniu przestępczości,
daje gwarancję zaprowadzenia ładu i bezpieczeństwa18.

Powyższy fragment jest również świadectwem rodzenia się stylu nowomowy,
która doskonale koresponduje z konterfektem propagatora nowego układu państwowego.
15
16
17
18

Iron, Prosto z mostu, „Ziemia Gorzowska” 1945, nr 2.
Zob. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991.
Iron, op. cit.
J. Szulczyński, Ład i bezpieczeństwo, „Ziemia Lubuska” 1945, nr 6.
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4. Obraz pośredni nadawców-informatorów
Przekazywanie informacji to jedno z podstawowych zadań określonych tekstów
prasowych. W typowej notce informacyjnej, w której nadawca nie ujawnia się
bezpośrednio, jego portret daje się jedynie rekonstruować w kontekście całego
periodyku. Oto przykład skanu tytułu notki informacyjnej z „Ziemi Gorzowskiej”
(1945, nr 2).

Ilustracja 1. Gorzów przylaczony do wójewództwa Poznańskiego („Ziemia Gorzowska”1945, nr 2, s. 2)

Tytuł jest wprowadzaniem do informacji o uchwale Rady Ministrów z dnia
7 lipca 1945 roku, na mocy której rozszerzono województwo gdańskie i poznańskie.
Uwidacznia się w nim obecność nadawców – niemieckich zecerów, niebędących
w stanie dostrzec różnicy między zapisami „przylaczony” i „przyłączony”. Stają się oni autorami niezamierzonego efektu komicznego. Treść tytułu i miejsce
publikacji ukazują też pośrednio wizerunek przekaziciela wiadomości. Jest nim
mieszkaniec Gorzowa, bardzo zainteresowany sytuacją miasta.
Bogatszy portret informatora ujawnia się w momencie wykrycia niezgodności
między przekazaną informacją a rzeczywistością niemedialną. Z takim przypadkiem spotkać się można we fragmencie artykułu H. Dragunowicza Nasz stosunek
do Niemców:
Prasa poznańska podała, że „Pełnomocnik Rządu na m. Wrocław wydał zarządzenie nakazujące wszystkim Niemcom znajdującym się na terenie miasta noszenie
białych opasek na rękach”. Brawo!... Takich zarządzeń brak nam tu na Zachodzie19.

Zastanawia ostatnie zdanie informatora, które stoi w sprzeczności z tekstem
z „Ziemi Gorzowskiej”20 oraz zachowanymi zdjęciami. Poniżej przedstawiam
jedno z nich ze strony http://gorzowhistoria.pl/galerie/lata-40, na którym widać
ludzi z białymi opaskami na rękawach na ulicy Gorzowa. To zdjęcie jest kadrem
z nagrania radzieckiego wykorzystanego w niemieckim filmie Sterben an der
Ostfront (MDR, BR) z 2003 roku21.
Jak się okazuje, cytowane wypowiedzenia obrazują nadawcę, który nie zna realiów
czasów postlandberskich, nie jest obserwatorem życia ulic miasta, tworzy tekst „zza
biurka” i entuzjastycznie popiera stygmatyzację Niemców przez władze polskie.
19
20
21

H. Dragunowicz, Nasz stosunek do Niemców, „Ziemia Lubuska” 1945, nr 9.
Zob. Usunąć ślady niemczyzny, „Ziemia Gorzowska” 1945, nr 4.
Informacje przekazane przez Leszka Adamczewskiego i Roberta Piotrowskiego.
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Ilustracja 2. Kadr z nagrania radzieckiego wykorzystanego w niemieckim filmie Sterben an der Ostfront
(MDR, BR) z 2003 r. (http://gorzowhistoria.pl/galerie/lata-40 [odczyt: 30 stycznia 2015])

Przedstawione przykłady pokazują, że możliwość rekonstrukcji portretów prasowych przekazicieli informacji jest ograniczona z uwagi na formę tradycyjnych
gatunków informacyjnych, w której minimalizuje się prezentację nadawców.

5. Portret nauczycieli odbiorców prasy postlandsberskiej
W wielu tekstach „Ziemi Gorzowskiej” i „Ziemi Lubuskiej” pojawia się ton mentorski, dydaktyczny. Wynika to z faktu, że nadawcy wpisani w tekst kreują się często
na nauczycieli swoich projektowanych odbiorców, czyli czytelników periodyków
pogranicza landsbersko-gorzowskiego w latach 1945-1946. Poniżej przedstawiono
fragment z części wstępnej do publikacji dydaktycznej, której temat i wizerunek
nadawcy określają tytuł (Skąd czerpiemy wodę? Wodociągi i kanalizacja m. Gorzowa) i podpis autora artykułu (inż. Wl. Świderski):
Statystyka z kilkudziesięciu lat wykazała, że w miastach, gdzie zostały założone
wodociągi i kanalizacja, zdrowotność mieszkańców znacznie się poprawiała. Słusznym więc jest, ażeby każdy mieszkaniec Gorzowa wiedział skąd pochodzi woda,
którą zużywa, jak doprowadza się ją i odprowadza do domów i w jakich warunkach
pracują ludzie przy wodociągach i kanałach22.
22

Wl. Świderski, Skąd czerpiemy wodę? Wodociągi i kanalizacja m. Gorzowa, „Ziemia Lubuska”
1945, nr 3, s. 3.
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Obraz autorytatywnego wykładowcy, jaki wyłania się z cytowanej wypowiedzi,
nie należy do rzadkości na łamach „Ziemi Gorzowskiej” i „Ziemi Lubuskiej”. Spotkać go można w publikacjach o różnorodnej tematyce: historycznej, społecznej,
politycznej. Pojawia się on również jako dopełnienie innych portretów nadawców.

6. Konterfekt współtwórców mitu „ziem odzyskanych”
Niezwykle ważnymi nadawcami w piśmiennictwie postlandsberskim, których przekaz odgrywa do dziś istotną rolę w kreowaniu wyobrażeń o nowym pograniczu, są
współkreatorzy mitu „ziem odzyskanych”, a ściślej rzecz ujmując – współtwórcy
mitu polskości Landsbergu sprzed 1945 roku. Wizerunek mitotwórców wyłania
się m.in. z napisu na tablicy pamiątkowej zawieszonej w 1946 roku na ścianie
ratusza gorzowskiego:
Polakom ku wiecznej pamięci w pierwszą rocznicę oswobodzenia Gorzowa z pod
[sic! – K.T.] wiekowego jarzma germańskiego przez wojsko polskie [sic! – K.T.]
i armię czerwoną wmurowano tę tablicę z głęboką wiarą wiecznego bytowania
polskiego na Ziemi Lubuskiej (Gorzów 30 I 1946 r.).

Przypomnieć w tym miejscu wypada, że wojska polskie nie wkroczyły do
niemieckiego od chwili założenia Landsbergu nad Wartą 30 stycznia 1945 roku.
Miasto zostało zajęte bez walk przez wojska radzieckie, które dokonały w nim
ogromnym zniszczeń.
Cytowany napis jest kontynuacją mitotwórczych haseł typu „wracamy na
nasze ziemie” pojawiających się na łamach „Ziemi Gorzowskiej” i „Ziemi Lubuskiej”. Zauważyć w nich można mityzacyjną tendencję do homogenizacji
terenów przyłączonych w 1945 roku do Polski. Mitotwórca ukazany jest jako
podmiot zbiorowy, który mówi w imieniu społeczności powracającej na własną,
odzyskaną ziemię.
Odrębnej analizy – nie mieszczącej się w ramach tego szkicu – wymagałaby
teksty z periodyków postlandsberskich zawierające treści mityczne, które nie weszły do kanonu mitu „ziem odzyskanych”, czyli nie zostały utrwalone jako znak
zrozumiały dla ogółu mieszkańców Polski. Ujawnia się w nich portret nadawców-inicjatorów dopełniania powszechnego mitu.

***
W niniejszej wypowiedzi naszkicowano portrety nadawców reprezentatywnych
dla prasy postlandsberskiej. Należy podkreślić, że przedstawione wizerunki rzadko
występują w postaci monolitycznej – jednoportretowej. Jak już sygnalizowano,
portrety nadawców mają najczęściej charakter wielowarstwowy, hybrydyczny;
łączą w sobie kilka wizerunków. Wyodrębnianie pojedynczych portretów może

Portrety nadawców w wybranych tekstach prasy postlandsberskiej. Szkic klasyfikacyjny
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okazać skomplikowane, jeśli nie uwzględnia się różnorodnych kontekstów danej
publikacji.
Sklasyfikowanie portretów nadawców występujących w prasie postlandsberskiej
pozwala na wnikliwsze poznanie mechanizmów kształtowania się medialnych
wyobrażeń o nowym pograniczu niemiecko-polskim.
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Portraits of Broadcasters in Selected Postlandsberg Press Texts
Classification Draft

Summary
As a result of post-Yalta agreements Polish borders were moved to the west after
World War II. Thus, a new German-Polish border was formed. This includes
the Landsberg-Gorzów borderline, which appeared at the time of transforming
German (since its founding in 1257 until 1945) Landsberg on the Warta river into
the Polish-language Gorzów during the second half of the forties of the twentieth
century. The city’s transubstantiation stage was named the Postlansberg period, in
an effort to capture the moment of disappearance of German – language traditions
and the hatching of new cultural signals. Literature which appeared during this
period and which is associated with this place is defined as Postlandsburg literature.
It includes a variety of texts written in Polish and German. This article presents
representative images of broadcasters present in the first periodicals issued in
Landsberg on the Warta River, taken over by the Poles in March 1945: “Ziemia
Gorzowska” and “Ziemia Lubuska”. These writings were weeklies, but de facto
acted as daily newspapers. Among the portraits of broadcasters these are distinguished: German printers, Polish settlers in the new borderland, proponents of
the new government, informants / rapporteurs, teachers of readers, co-creators
of the myth of “recovered land”. These broadcaster portraits in certain texts were
connected, gaining a hybrid character. The classification of these portraits can
facilitate the analysis of one of the most important post-war myths of the PRL
(People’s Poland) – the myth of “reclaimed land” and a deeper knowledge of the
mechanisms of media images of the new borderlands.


Translated by the author

Małgorzata Czabańska-Rosada

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Ziemia międzyrzecka w prasie ziomkowskiej po 1945 roku

W 1925 roku Kreis Meseritz (powiat międzyrzecki) zamieszkiwało niemal 33 tys.
mieszkańców, z czego 19,5 tys. było protestantami, 13 tys. katolikami oraz 251
osób wyznania mojżeszowego. W 1939 roku liczba mieszkańców wzrosła do 35
tys., z czego 21,4 tys. deklarowało wiarę protestancką, 13 184 – katolicką oraz
104 osoby – wyznanie mojżeszowe. Sam Meseritz (Międzyrzecz) liczył wówczas
10 848 mieszkańców, w tej liczbie znajdowało się 79 Żydów1. Od 1944 roku,
kiedy do miasta zaczęli docierać uciekinierzy m.in. z Prus Wschodnich, pozornie
spokojny region zaczął odczuwać skutki wojny. W połowie stycznia 1945 roku
drogami całego powiatu ciągnęły kolumny uciekinierów z Wielkopolski i dalej
na wschód położonych prowincji Trzeciej Rzeszy. Pod koniec stycznia 1945 roku
większa część niemieckich mieszkańców dołączyła do kolumn uciekinierów,
część pozostała w swoich domostwach do czerwca 1945 roku, kiedy to w ciągu
dwóch dni – 26 i 27 czerwca – musieli ostatecznie opuścić miasto. O ogromie
tego exodusu świadczy fakt, że z ogólnej liczby 37 787 mieszkańców powiatu
międzyrzeckiego (dane ze stycznia 1945) jedynie 2402 obywateli niemieckich
narodowości polskiej, tzw. autochtonów, głównie z Pszczewa i Dąbrówki Wlkp.
zdecydowało się pozostać i wystąpiło o polskie obywatelstwo. W 1947 roku na
terenie powiatu było jeszcze tylko pięciu Niemców2.
Największe skupisko byłych międzyrzeczan znalazło się w Brandenburgii,
w rejonie Prignitz. Wielu osiedliło się w Niemczech Zachodnich. Po 1961 roku,
kiedy wzniesiono mur berliński i ostatecznie uszczelniono granicę pomiędzy dwoma
państwami niemieckimi i równocześnie dwoma systemami politycznymi, kontakt
między niedawnymi krewnymi, przyjaciółmi i sąsiadami został bardzo utrudniony,
by nie powiedzieć uniemożliwiony.
Jedynym ogniwem łączącym niedawnych krajan stało się czasopismo „Hei
matgruss” (Pozdrowienie Ojczyzny), które zaczęło się ukazywać w 1949 roku.
Nazwa czasopisma posiada tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej,
kiedy to młodzi ludzie w poszukiwaniu możliwości zarobkowania opuszczali swoje
1
2

Por. http://www.verwaltungsgeschichte.de/meseritz.html [odczyt: 25 maja 2015].
A. Kirmiel, Międzyrzecz w okresie narodowego socjalizmu 1933-1945, [w:] A. Kirmiel, Ł. Kępski,
A. Paśniewski, Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza. Deutsche und andere Bewohner der Stadt
Meseritz, Międzyrzecz 2012, s. 49.
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rodzinne strony położone na wschodnich rubieżach Prus i udawali się do wielkich
ośrodków przemysłowych położonych w głębi Niemiec3. Aby zapobiec alienacji
z dotychczasowego środowiska, zaczęły się ukazywać pierwsze „pozdrowienia
ojczyzny” zwane także „wołaniami ojczyzny” – gazetki wydawane przez gminy
i parafie, a zawierające aktualne informacje ze stron rodzinnych. Ich zabarwienie
było często sentymentalne, co miało
podtrzymać tęsknotę u młodych emigrantów i chęć powrotu do ojczystej
ziemi. Skierowany do międzyrzeczan
i przez nich redagowany „Heimatgruss” miał łączyć rozproszonych
na terenie Niemiec obywateli miasta
i gminy Meseritz.
W pierwszym numerze „Heimatgruss” z 1949 roku znajdujemy quasi-manifest wydawców ogłaszający ideę
przyświecającą pismu:

Ilustracja 1. Strona tytułowa czasopisma „Hei
matgruss” 2012, nr 200, s. 1

Pismo niniejsze chce stworzyć po raz
pierwszy kontakt pomiędzy większą
liczbą znajomych z dawnego powiatu międzyrzeckiego. „Heimatgruss”
chce stanowić duchową nić łączącą
krajan we wszystkich czterech strefach
i troszczyć się o pamięć niezapomnianych stron ojczystych. Jego zadanie
jest ludzkie a nie polityczne4.

W 1976 roku oficjalnie zarejestrowany został „Heimatkreis Meseritz ein Verein”
(Związek Ojczyźniany Międzyrzecza), który od tego momentu stał się równocześnie oficjalnym wydawcą „Heimatgrussu”. W statucie stowarzyszenia czytamy:
Celem Związku jest pielęgnowanie pamięci o rodzinnym powiecie międzyrzeckim,
wcześniej należącym do Prowincji Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska
[...] i powiecie międzychodzkim, należącym dawniej do Prowincji Poznańskiej
3

4

Zjawisko to przybierało niejednokrotnie charakter masowy i określane jest mianem „Ostflucht”
– ucieczka ze Wschodu lub „Landflucht” – ucieczka ze wsi. Określenie „Ostflucht” odnosi się do
opuszczania uboższych, najczęściej rolniczych prowincji wschodnich i emigracji zarobkowej do
prowincji zachodnich, które były bardziej rozwinięte pod względem gospodarczym i przemysłowym,
lub nawet do Ameryki. Określenie „Landflucht” odnosi się natomiast bardziej do zjawiska opuszczania
terenów wiejskich (zdominowanych przez rolnictwo) i przesiedlanie się do miast (por. A. Walaszek,
Migracje Europejczyków 1650-1914, Kraków 2007, s. 149-150).
„Heimatgruss” 1949, nr 1, strona tytułowa. Tłum. autorki.
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[...] oraz dbałość o to, by nie zaginęła kultura i tradycje tej ziemi, lecz pozostały
w pamięci byłych mieszkańców i narodu niemieckiego tak długo, jak to możliwe5.

Czytając oba programowe teksty, należy zadać sobie pytanie, czy zasadnym
jest określanie czasopisma „Heimatgruss” mianem prasy ziomkowskiej. W przyjętym tu znaczeniu ziomkostwo to zrzeszona grupa społeczna, której więź polega na pochodzeniu
z tego samego regionu, a także ich potomków identyfikujących się z regionem pochodzenia swoich
przodków. W Polsce pojęcie to posiada negatywną
konotację i stosowane jest w zasadzie wyłącznie
w odniesieniu do stowarzyszeń niemieckich, tzw.
Landsmannschaften – organizacji ziomkowskich
czy Bund der Vertriebenen (BdV) – Związku Wypędzonych. W Polsce ziomkostwo kojarzone jest
przede wszystkim z takimi nazwiskami jak Herbert Czaja6, Herbert Hupka7 czy Erika Steinbach8.
Warto dodać, że w świecie obok niemieckich organizacji ziomkowskich działają też inne, jak
Ilustracja 2. Strona tytułowa czachoćby żydowskie kultywujące pamięć o bezpowsopisma „Heimatgruss” 1949, nr
1, s. 1
rotnie startych z powierzchni ziemi sztetl. Także
w Polsce istnieją podobne organizacje i stowarzyszenia, nie określające siebie jednakże negatywnie nacechowanym mianem
„ziomkostwo”, lecz odwołujące się w swych nazwach do utraconych Kresów9.
Autorka, używając określenia „prasa ziomkowska” w odniesieniu do czasopisma
„Heimatgruss”, nie ma na myśli rewizjonistycznej ideologii potocznie rozumianych ziomkostw (ideologia ta jest obca twórcom czasopisma „Heimatgruss”).
Ze względu jednak na ubogi w tym zakresie zasób synonimów musi pozostać
przy określeniu „ziomkowski”, gdyż jedynie to określenie w języku polskim
kojarzy się w sposób bezpośredni z byłymi niemieckimi mieszkańcami obecnych
terenów Rzeczypospolitej.
Do lat 70. XX wieku „Heimatgruss” liczył od 4 do maksymalnie 14 stron.
Z tego też względu nie zawiera obszerniejszych tekstów publicystycznych. Od
5
6
7
8

9

Dostęp: http://heimatkreis-meseritz.de/1_2.htm (tłum. autorki) [odczyt: 25 maja 2015].
Herbert Czaja – niemiecki polityk (CDU), reprezentant wypędzonych, wieloletni prezydent Związku
Wypędzonych (1970-1994).
Herbert Hupka – niemiecki polityk (CDU) podważający zasadność i trwałość istnienia granicy na
Odrze i Nysie, działacz Ziomkostwa Ślązaków, wiceprzewodniczący Związku Wypędzonych.
Erika Steinbach – niemiecka polityk (CDU), przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech
(1998-2014), inicjatorka budowy Centrum Przeciwko Wypędzeniom w Berlinie, główna
pomysłodawczyni kontrowersyjnej wystawy „Erzwungene Wege. Flucht und Vertreibung im Europa
des 20. Jahrhunderts”.
Przykłady: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związek
Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP, Światowy Kongres Kresowian itd.
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lat 70. XX wieku kwartalnik systematycznie powiększa swoją objętość, rozszerzając równocześnie formułę treściową. Obecnie objętość kwartalnika oscyluje
wokół 60 stron. Stałym elementem pozostaje rubryka „Glückwünsche” (Gratulacje), zmieniona od numeru 54 z 1975 roku na „Geburtstagsliste” (Lista jubileuszu urodzin), gdzie podawane są w porządku chronologicznym daty urodzin wszystkich zarejestrowanych czytelników. Ponadto od numeru 13 z 1961
roku do teraz drukowana jest „Totentafel” (Tablica nekrologów), gdzie zamieszczane są nazwiska osób zmarłych w czasie dzielącym od poprzedniego
numeru pisma.
W połowie lat 70. XX wieku, kiedy ułatwione zostały dla obywateli Niemiec
Zachodnich procedury wizowe do Polski, zaczęły się pojawiać relacje z odbytych
podróży do stron rodzinnych. Od numeru 167 z 2003 roku pojawia się na stałe
rubryka „Aus der polnischen Presse” (Z prasy polskiej), gdzie publikowane są
informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i gospodarczych z rejonu
dawnego powiatu międzyrzeckiego oraz międzychodzkiego. Do grudnia 2014
roku ukazało się łącznie 211 numerów tego periodyku.
W roku 1952 ukazał się 6 numer pisma zawierający większą ilość tekstów.
I tutaj natrafić można na artykuł zatytułowany Nasz kochany Meseritz. Spacer
w pamięci. Podtytuł sugeruje, że jest to tekst wspomnieniowy. W czasopiśmie nie
pojawia się wówczas jeszcze żadna powojenna relacja na żywo. Tekst rozpoczyna
się sentymentalnym tonem:
Zawsze, kiedy myślę o naszym ukochanym rodzinnym miasteczku, widzę Meseritz
w poświacie promieni słonecznych. Czy to dlatego, że promienie wschodzącego
zimowego słońca świeciły nad miastem w chwili pożegnania? A może tak jest, bo
w pamięci światło przegania wszelki cień? Kto może na to dać odpowiedź? I tak
wędruję dzisiaj, w myślach, tak jak kiedyś, często w radosnym towarzystwie, przez
rozświetlone słońcem ulice miasteczka. Chcecie pójść ze mną?10

Autorka tekstu, Hildegard Friedrich geb. Lehmann, w długich i pełnych szczegółowych opisów pasażach oprowadza po przedwojennych zaułkach Meseritza.
Jest to tekst szczególnie ciekawy dla obeznanego w topografii miasta czytelnika.
W numerze 7 z 1953 roku natrafiamy na tekst Hansa Fechnera Na cmentarzu
w Meseritz o podobnym sentymentalnym wydźwięku:
Dziś mieszkańcy Meseritz, szczególnie ci starsi, mogliby ze mną przejść się w myślach z powrotem na nasz ewangelicki cmentarz. Kto chce, niech przejdzie letnim
popołudniem przez furtkę przy „starym szpitalu”. Gęsty, stary krzew bzu wita nas
a nad bujnymi pędami bluszczu kwitnie akacja błękitem, różą i bielą11.
10
11

„Heimatgruss” 1952, nr 6, s. 1.
„Heimatgruss” 1953, nr 7, s. 4.
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Także i ten artykuł jest niebezpośrednią relacją z miasta, gdyż napisany został
z pamięci, na podstawie zachowanych wspomnień sprzed ucieczki i wypędzenia.
W numerze 8 z 1954 roku napotykamy na pewnego rodzaju cymes. „Heimatgruss” drukuje po raz pierwszy autentyczną relację z powojennego Międzyrzecza.
Ciekawe w tym jest także przesunięcie w czasie. Otóż publikowana w 1954 roku
relacja Międzyrzecz po wojnie pochodzi z 1948 roku (sic!):
My, którzy pozostawiliśmy za sobą w styczniu 1945 roku nasze kochane rodzinne
miasto, nadal nie możemy przyzwyczaić się do wyobrażenia [podkr. autora], że
oto w swej najlepszej części leży w ruinach. Pan zegarmistrz Klose, który z większością tych, którzy pozostali, został wypędzony w czerwcu 1945 wylicza: [...] Co
w międzyczasie zrobiono w kwestii odbudowy? Oto relacja z kwietnia 1948 r.:
Wszystkie wypalone domy są obecnie wyburzane, cegły czyszczone i wywożone.
Służą do odbudowy Warszawy. [...] Około 100 Niemców, którzy uznawani są za
Polaków, żyło jeszcze w 1946 roku w mieście; najczęściej są to właściciele, którym zezwolono pozostać w swych posesjach. Kto z czytelników posiada relacje ze
stron ojczystych od 1950 roku, jest proszony o udostępnienie ich dla wszystkich12.

W trzech kolejnych numerach pisma – 9, 10 i 11 – brak jest nowych bezpośrednich relacji z miasta. Dopiero w 1960 roku ukazują się dwie pierwsze relacje
bezpośrednie spisane przez świadków, którzy dotarli do powojennego Międzyrzecza. Artykuł Spotkanie z Międzyrzeczem, anonimowy tekst napisany poetyckim
językiem, stanowi relację z podróży odbytej we wrześniu 1957 roku:
Miałem dziwne uczucie, kiedy zbliżałem się wypełnionym po brzegi pociągiem do
miasta. Podczas hamowania najpierw spojrzenie przez okno. Tak, to rzeczywiście
jest Meseritz. Wraz z kroczącą przed siebie masą posuwam się wzdłuż peronu,
przechodzę tunel i stoję przy wyjściu. Wszystko jeszcze jest po staremu. Przejście,
wąskie, wreszcie jest puste. Powoli przechodzę przez budynek i stoję na schodach
budynku głównego. Wszystko jest tak, jak zachowałem we wspomnieniach. Plotkując i gestykulując masa oddaliła się w kierunku miasta. Nie mam z tymi ludźmi
nic wspólnego: obce są dźwięki, którymi mówią. Pośrodku tej masy byłem równie
samotny jak teraz, gdyż jestem pozostawiony samemu sobie, pozostałem daleko
w tyle za nimi. [...] Czytając napis uświadamiam sobie, że jestem w „Polsce”13.

Tekst zawiera ponadto różne spostrzeżenia dotyczące zastanej struktury urbanistycznej miasta, zniszczeń i strat wojennych. Anonimowy autor odwiedza w Międzyrzeczu wszystkie znajome miejsca, także cmentarz. W relacji tej brak jednak
informacji o spotkaniu kogokolwiek konkretnego. Poza informacjami o „masie”
12
13

„Heimatgruss” 1954, nr 8, s. 4.
„Heimatgruss” 1960, nr 12, s. 2-5.
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nie ma tu relacji o żadnym człowieku. W tekście tym zawarte są także informacje
o etapach podróży, jak choćby opis Poznania, o którym pisze, że „robi wrażenie
zadbanego. Owszem, widać jeszcze ruiny, ale i wiele nowych budynków”14. Wspomina poznański dom towarowy, tzw. Okrąglak, relacjonuje o panującej drożyźnie.
W tym samym numerze „Heimatgrussu” ukazuje się druga relacja, Z odwiedzinami w stronach ojczystych, także anonimowa, podpisana bardzo ogólnikowo
„eine Meseritzerin” (pewna międzyrzeczanka). Brak podpisu autora powtarza się
często w pierwszych relacjach bezpośrednich. Opis ten może pochodzić także z lat
50., aczkolwiek trudno to stwierdzić jednoznacznie. Autorka pisze:
Chciałam poszukać naszej starej kucharki, która gdzieś tam powinna jeszcze żyć.
Mimo znajomości polskiego nie znalazłam nikogo, kto by ją znał. Ulice były bez
życia a mimo to kręciło się sporo ludzi, narodu wszystkich klas społecznych. Straciwszy odwagę zawróciłam [...] do męża. Najpierw go nie dostrzegłam. Wokół
naszego auta zebrał się tłum. Z ciekawości. [...] Mąż piekarki wsiadł do naszego
auta i pokazał drogę do mieszkania pani Sch. [...] rzuciła się z płaczem w objęcia.
[...] Piekarz zniknął, po krótkim czasie wrócił w wyjściowym garniturze, tak samo
jak jego żona, która po prostu zamknęła swój sklep. I teraz wjechało wszystko, co
kuchnia i piwnica miały do zaoferowania. Zaczęło się niezliczoną ilością kawałków tortu, do tego prawdziwa kawa. Po piętnastominutowej przerwie postawiono
przed nami „kiebassa”15 z obłożonymi bułkami, do tego herbata a piekarz przyniósł
swoją z pewnością najlepszą butelkę wina. Wzruszający gospodarz był tak podekscytowany, że nalał mojemu mężowi wina wprost do kubka z herbatą, mimo że
kieliszek stał tuż obok. [...] nawet nie zdążyliśmy jeszcze wypowiedzieć naszego
największego życzenia. Chcieliśmy mianowicie pójść do muzeum zamkowego.
Ale i to się powiodło dzięki pomocy tego Polaka. Jako Niemcy z Zachodu zostaliśmy oprowadzeni przez dyrektora muzeum16 po salach; nie mogę opowiedzieć
o moich odczuciach. Niemal niczego stamtąd nie zapamiętałam. W każdym razie
pomieszczenia głównego skrzydła były odnowione i dobrze utrzymane. Serdecznie
rozstaliśmy się z Polakami i oczywiście ze starą kucharką, która to bardzo przeżywała. [...] Na koniec odwiedziliśmy cmentarz. Całkowicie zarośnięty przypominał
dżunglę. Otoczyła nas absolutna cisza [...]. Z trudem poruszaliśmy się ścieżką do
przodu i omal nie wpadliśmy na dwójkę leżących na brzuchu i bawiących się dzieci
Polaków17. Z kostnicy słychać było odgłosy, a ponieważ nasza droga prowadziła
obok, zobaczyliśmy tam wielu zdemoralizowanych chuliganów grających w karty.
Byłabym szczęśliwsza, patrząc na nasze groby w pamięci, a nie ten chaos, który
zastaliśmy. Grobu mojej matki nie mogłam, mimo determinacji, odnaleźć18.
14
15
16
17
18

Ibidem.
W oryginale wyraz pozostawiono w języku polskim, pisownia autentyczna.
Chodzi tu z całą pewnością o Alfa Kowalskiego, artystę plastyka, lecz przede wszystkim wielce
zasłużonego dla Międzyrzecza twórcę i wieloletniego (1946-1985) kustosza tutejszego muzeum.
W oryginale: „Polenkinder”.
„Heimatgruss” 1960, nr 12, s. 5.
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Dopiero w latach 60. XX wieku zaczęły się ukazywać relacje z podróży do hei
matu. Nie jest ich zbyt wiele, są raczej ekskluzywnym materiałem dla redakcji i czytelników „Heimatgrussu”. Redaktorzy oddają tym tekstom sporo miejsca w gazecie.
Relacje te noszą różne tytuły: Relacja z podróży19, Letnia wyprawa do kraju, Podróż
do ojczyzny, Na starych szlakach, Szlakiem ojców, Safari fotograficzne w stronach
ojczystych, a nawet Podróż do Polski. Bardzo często powtarzającym się tytułem jest
Podróż do ojczystego powiatu i ten tytuł staje się na pewien czas tytułem stałej rubryki,
gdzie krótko wymienia się kto, z kim, kiedy i dokąd w stronach ojczystych dotarł.
Obok krótkich informacji zawartych w rubryce „Podróże do ojczystego powiatu”
publikowane są także szersze relacje z opisem przygód i spostrzeżeń. W relacjach
tych pojawiają się obrazy zastane na miejscu. „Heimatgruss” publikuje na swoich
łamach poradniki dla osób wybierających się w swoje strony ojczyste i zawierają
one informacje wizowe, adresy konsulatów, a nawet aktualne ceny i kursy walut
oraz listę nazw miejscowości ziemi międzyrzeckiej w ich niemieckim i polskim
brzmieniu, co z pewnością było niezwykle pomocne dla podróżujących.
Druga połowa lat 70. i lata 80. XX wieku to szczególnie nasilony czas podróżowania. Ci, którzy dotąd nie zdecydowali się odwiedzić starej ojczyzny, przekonują
się do podjęcia podróży w strony rodzinne. Z publikowanych relacji wynika też, że
często dzieci zabierają w taką podróż swych zaawansowanych wiekiem rodziców.
W opisach znaleźć można informacje o poszukiwaniu śladów przeszłości. Ponadto
relacjonujący opisują swoje wrażenia z konfrontacji z obecnymi mieszkańcami
ich dawnych stron rodzinnych. Większość relacji nacechowana jest pozytywnym
odniesieniem do zastanych na miejscu faktów. Opisywane są zmiany zachodzące
w stronach ojczystych, nowe budynki i instytucje, sposoby gospodarowania rolników etc. Najciekawsze jednakże w tej lekturze są opisy zastanych „tam” ludzi.
Opisywane są odczucia towarzyszące konfrontacji z nową rzeczywistością, a więc
obawa, że będzie się wziętym za intruza, że napotka się wrogość. Bardzo często
we wspomnieniach powtarza się motyw serdecznego Polaka zapraszającego do
rodzinnego domu. Podkreślana jest gościnność i wylewność Polaków.
Tworzą się więzi, z początku zabarwione lekkim dystansem, z czasem coraz
bardziej zażyłe i serdeczne. Zbigniew Czarnuch nazywa te nieformalne, zwyczajne
międzyludzkie polsko-niemieckie kontakty samozwańczymi konsulatami20. Kolejne podróże do powiatu międzyrzeckiego są już nie tylko powrotami do stron
ojczystych, ale i do konkretnych ludzi – do Polaków. Coraz bardziej ciekawi też
Polska, stąd organizowane są wyjazdy także i w inne rejony, co opisywane jest
w obszernych sprawozdaniach i relacjach.
W artykułach drukowanych w „Heimatgrussie” nie pojawiają się odniesienia do
wydarzeń politycznych. Trudno stwierdzić, czy wynika to z programowej apolitycz19
20

Ta i wszystkie kolejno wymienione rubryki pisma pojawiały się w czasopiśmie „Heimatgruss” od
lat 60. do 2000 r.
Zob. Z. Czarnuch, Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków
do tego samego skrawka ziemi, Witnica – Gorzów 2013.
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ności związku i czasopisma, czy też z braku zainteresowania politycznymi wydarzeniami w Polsce oraz na linii Polska – Niemcy. Wydaje się, że zainteresowanie
dotyczy głównie spraw ludzkich, nie zaś politycznych. Prowadząc kwerendę, nie
znaleziono żadnego komentarza czy też informacji na temat słynnego listu biskupów
polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Brak też chociażby wzmianek na
temat przełomowych w Polsce wydarzeń Grudnia 1970 roku, Sierpnia 1980 roku
czy też stanu wojennego. Pojawiają się pojedyncze informacje o aktualnych sprawach dziejących się na ziemi międzyrzeckiej. Zainteresowanie regionem jest zatem
wybiórcze. Główną sferę zainteresowań buduje przeszłość, poszukiwanie śladów
dawnego heimatu, natomiast brak szerszych informacji o czasach współczesnych.
Pewną winę ponosi redakcja pisma tworzona wówczas przez generację, która
doświadczyła nie tylko II wojny światowej, ale pamiętająca także I wojnę. Jest to
generacja, w której silnie zakorzeniona jest świadomość niemieckości tych ziem.
Pierwszy przełom następuje w 1995 roku, kiedy to oficjalna delegacja przedstawicieli Heimatkreisu odwiedza Międzyrzecz, spotyka się z władzami miasta
i wówczas rodzi się idea postawienia pomnika upamiętniającego byłych niemieckich
mieszkańców Międzyrzecza, który zostanie wzniesiony na terenie byłego cmentarza ewangelickiego. Odtąd pojawia się coraz więcej aktualnych informacji o ziemi
międzyrzeckiej. Są to relacje z odbytych spotkań, wydarzeń kulturalnych, wizyt
w szkołach i spotkań z władzami. Byli niemieccy mieszkańcy stają się nawet ambasadorami regionu międzyrzeckiego i wspierają poszukiwania miast partnerskich na
terenie Niemiec. Towarzyszą oni później władzom regionu w podróżach do Niemiec
i przy podpisywaniu umów partnerskich. Także jubileusz 750-lecia Międzyrzecza
obchodzony jest wspólnie przy niezwykle licznej obecności byłych niemieckich
międzyrzeczan. Z tych wydarzeń czasopismo publikuje szerokie relacje21.
W 2003 roku następuje kolejny
przełom, mianowicie 167 numer pisma publikuje po raz pierwszy rubrykę „Z polskiej prasy”. W rubryce
tej prezentowane są omówienia informacji z lokalnej prasy, telewizji,
stron internetowych, a także relacje
z wydarzeń, w których wzięli udział
redaktorzy pisma. Rubryka ta oferuje
Ilustracja 3. Witryna internetowa „Heimatkreis
Meseritz” (www.heimatkreis-meseritz.de [odczyt:
szerokie spektrum oglądu wydarzeń
16 marca 2015])
społecznych, gospodarczych, politycznych oraz kulturalnych i religijnych. Ponadto ukazują się omówienia i prezentacje
regioznawczych publikacji. Równolegle z wydaniem papierowym informacje te
ukazują się w formie elektronicznej na stronie internetowej Heimatkreisu22.
21
22

Na ten temat szerzej w innych, znajdujących się aktualnie w druku, artykułach autorki.
Zob. www.heimatkreis-meseritz.de [odczyt: 25 maja 2015].
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Rubryka „Z polskiej prasy” ukazuje się bez przerwy od 2003 roku. Do chwili
obecnej ukazały się 44 publikacje z tego cyklu. Ta rubryka zawiera obszerne
i wyczerpujące informacje o ziemi międzyrzeckiej. Czytelnicy „Heimatgrussu” są
żywo zainteresowani aktualnymi wydarzeniami w ich dawnej ojczyźnie. Świadczą
o tym listy i komentarze na stronie internetowej Heimatkreisu23.
Zmiana pokoleniowa, która zaszła zarówno we władzach Heimatkreis Meseritz, jak i w redakcji „Heimatgrussu”, przyczyniła się z całą pewnością do większej otwartości na współczesność dawnych stron ojczystych. Młodsza generacja
podejmowała (i podejmuje nadal) wiele wycieczek w region Międzyrzecza, ale
i w inne rejony Polski, prowadząc przy tym często osobisty dialog z obecnymi
mieszkańcami.

23

Zob. strona internetowa Stowarzyszenia www.heimatkreis-meseritz.de [odczyt: 25 maja 2015].
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The Międzyrzecz Land in the German press after 1945

Summary
Published since 1949, “Heimatgruss”– a magazine of former German inhabitants
of Kreis Meseritz, contains many reports about postwar reality of the Międzyrzecz
region. First direct reports started to be published in 1954, and were written down by
the few Germans who travelled the motherland lost in 1945. Broader reports have
been published since 1995, when Heimatkreis Meseritz association started official
cooperation with regions authorities. In 2003 for the first time there appeared a section “From the Polish press”, which became a constant element of the magazine.
In this section there are abstracts of information from the local press, television,
websites and also reports from the experienced events. This section offers broad
spectrum of social, economical, political, cultural and religious events overview.
Furthermore, there appear commentaries and presentations of region-centered
publications. Alongside the paper issue, these reports are posted in electronic form
on Heimatkreis website. To the present this section appeared in 44 issues out of
211, which is 20% of all issues since the first publication. It means that 20% of
all “Heimatgruss” publications contain reliable information about Międzyrzecz
region. Editorial office does not limit the information, and sometimes they take up
to 1/5 of the whole issue. It concludes that readers of “Heimatgruss” are actively
interested in the current events in their former motherland. Letters from the readers
and comments on the website are also the evidence of this phenomenon. A generational change, which happened both in Heimatkreis Meseritz administration
and editorial office of “Heimatgruss”, resulted in increased interest in present day
affairs of former motherland. Younger generation has been going on many tours
in the Międzyrzecz region, and in different parts of Poland, beginning a dialogue
with Polish inhabitants.


Translated by the author

Radosław Domke

Uniwersytet Zielonogórski

„Nadodrze” czasopismem integrującym Ziemię Lubuską

Powstanie czasopisma „Nadodrze” wiąże się z utworzeniem Lubuskiego Towarzystwa Kultury (LTK). Zostało ono powołane do życia na obradującym w dniach 5 i 6
lipca 1957 roku w Zielonej Górze I Sejmiku Kultury Ziemi Lubuskiej. W uchwalonym wówczas statucie Towarzystwa określono jego główne zadania, charakter
oraz kierunki działania. Za jedno z naczelnych celów LTK uznano „wydawanie
czasopism, w szczególności stałego organu prasowego Towarzystwa, pisma »Nadodrze« oraz książek i innych publikacji”. W październiku 1957 roku ukazał się
pierwszy numer „Nadodrza”, będący wydaniem specjalnym LTK1.
Z początku „Nadodrze” ukazywało się jako jednodniówka i sygnowane było
jako wydanie specjalne2, a od 1 kwietnia 1959 roku jako miesięcznik i sygnowane
numerem 1 (7), od 1 maja 1965 roku zaś jako dwutygodnik. Nakład pisma w 1957
roku wynosił 1,5 tys. egzemplarzy, w 1959 roku wzrósł do 5 tys., a w 1965 roku
do 10 tys. W pierwszym numerze „Nadodrza”, w październiku 1957 roku, redakcja
pisała: „wydanie obecnego numeru jest rezultatem wspólnych starań środowisk twórczych, społecznych działaczy kultury oraz wydatnej pomocy materialnej i moralnej
władz wojewódzkich”3. Jak podkreśla Izabela Korniluk, zadaniem, które postawili
przed sobą działacze kultury, było wprowadzenie informacji o kulturze Ziemi Lubuskiej do świadomości współczesnej Polski, kreowanie tradycji kulturalnej regionu
zielonogórskiego, jej wdrażanie do życia i szukanie dla niej miejsca w przeszłości4.
Do redagowania pisma zgłosiło się około 40 chętnych. W większości były to
osoby młode, pełne entuzjazmu, często związane z działalnością dziennikarską
oraz pracą twórczą. Po konsultacjach zaproponowano następujący skład kolegium
redakcyjnego: kierownik działu publicystyki – Kazimierz Jankowski (pseud. Tadeusz Kajan), kierownik działu kulturalnego – Tadeusz Jasiński, sekretarz redakcji
1
2

3
4

W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”, Zielona Góra 1982, s. 6-7.
W pierwszych dwóch latach istnienia periodyku ukazało się sześć wydań specjalnych „Nadodrza”. Zob.
I. Korniluk, „Nadodrze” – organ prasowy Lubuskiego Towarzystwa Kultury, [w:] Oblicza prasy Ziem
Zachodnich w latach 1945-2012, red. A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2013, s. 191.
R. Zaradny, Życie społeczno-polityczne w Zielonej Górze w latach 1950-1980, [w:] Historia Zielonej
Góry, t. 2, red. W. Strzyżewski, Zielona Góra 2012, s. 626.
I. Korniluk, Lubuskie Towarzystwo Kultury – w służbie społeczeństwu pod nadzorem władzy, [w:]
W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu
w latach 1945-1989, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2010, s. 41.

80

Radosław Domke

– Janusz Koniusz, kierownik działu plastycznego – Krystyna Sznajder, przedstawiciel „Nadodrza” w Gorzowie Wlkp. – Romuald Szura. Oprócz stałego kolegium
redakcyjnego nowe czasopismo posiadało też sztab stałych współpracowników
w charakterze konsultantów. Do dziennikarskiego zespołu „Nadodrza” wchodziło
także wielu tzw. luźnych współpracowników spoza ówczesnego województwa
zielonogórskiego5. Redakcją periodyku kierowali kolejno: Tadeusz Jasiński (do
1962), Bolesław Soliński (do 1976), Witold Niedźwiedzki (do 1978), Tadeusz Kajan (do 1980), Janusz Koniusz (do 1990). Oprócz nich w skład redakcji wchodzili
m.in.: Wiesław Nodzyński, Zdzisław Morawski, Klem Felchnerowski, Ryszard
Rowiński, Michał Horowicz, Henryk Dobosz, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz,
Irena Kubicka, Czesław Łuniewicz”6.
Formuła pierwszych numerów „Nadodrza” balansowała pomiędzy historią
a współczesnością, z wyraźnym przechyłem w kierunku tej pierwszej, co wydaje
się uzasadnione. Nie brakowało jednak publikacji na tematy aktualne. Sporo pisano
o pograniczu, najbardziej zaniedbanej części województwa. Właśnie ta koncepcja
quasi-magazynu bogato ilustrowanego zdjęciami i różnorodność podejmowanych
tematów, sygnowanych szeroko stosowaną tytułową kreską oraz „blokowy” sposób łamania poszczególnych kolumn były charakterystyczną cechą pierwszych
„jednodniowych” numerów periodyku, których w niespełna dwa lata, do chwili
powołania regionalnego miesięcznika „Nadodrze”, ukazało się sześć, w przeciętnym nakładzie około 2 tys. egzemplarzy. Zaledwie częściowo rozprowadzano je
za pośrednictwem „Ruchu”, większość z nich rozchodziła się kolportowana przez
działaczy LTK w całym województwie, w ten sposób przygotowując grunt pod
stałe pismo7.
Od początku swego ukazywania się czasopismo pełniło niezmiernie istotną
funkcję kulturotwórczą na obszarze kształtującej się Ziemi Lubuskiej. Już w pierwszym numerze w stopce od redakcji czytamy:
Wydanie obecnego numeru jest rezultatem wspólnych starań środowisk twórczych,
społecznych działaczy kultury oraz wydatnej pomocy materialnej i moralnej władz
wojewódzkich. Pismo zostało oparte [...] na materiałach ponad 40 autorów, zamieszkałych w województwie zielonogórskim. [...] Województwo zielonogórskie
zamieszkują Polacy nie tylko ze wszystkich stron kraju i świata, [...] także do dziś
przez wieki zaboru pruskiego przetrwało kilka tysięcy tych, dla których Kargowa,
Nowe i Stare Kramsko, Podmokłe Małe i Duże, Babimost, Pszczew, Dąbrówka
Wielka, Sulechów, Zielona Góra, Gorzów oraz inne wsie i miasta były i są ziemią
rodzinną. [...] Ze zlepku kultur, obyczajów i tradycji ponad 600 tysięcy ludzi nie
wytworzyły się jeszcze wspólne, nowe wartości kulturowe na nich oparte. Ponieważ zamieszkujemy w dodatku również historycznie niejednolity obszar – ziemi:
5
6
7

Idem, „Nadodrze” – organ prasowy Lubuskiego Towarzystwa Kultury..., s. 190.
R. Zaradny, op. cit., s. 627.
W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 15.
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Lubuszan, Dziadoszan, Łużyczan, część Śląska i Wielkopolski – nie wróciliśmy do
tytułu jednodniówki wydanej przed dwoma laty pt. „Ziemia Lubuska”8.

Informacje zamieszczane w „Nadodrzu” dotyczyły takich miejscowości jak:
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Międzyrzecz, Skwierzyna, Gubin, Kożuchów
czy Szprotawa. Odnosi się wrażenie, że proporcje pomiędzy „północą” a „południem” interesującego nas regionu były równomiernie rozkładane.
Duża część podawanych przez pismo wiadomości dotyczyła tradycji historycznej regionu, w tym samej Zielonej Góry. Regularnie przypominano czytelnikom
o tradycjach winiarskich miasta, zachęcając przy okazji do brania udziału w corocznie organizowanym na przełomie lata i jesieni Winobraniu9.
Zgodnie z przyjętym założeniem, w pierwszym okresie stałego ukazywania się
czasopisma jego profil wyznaczała historia, co było o tyle zrozumiałe, iż przez
dłuższy czas „Nadodrze” było jedynym informatorem o przeszłości regionu i charakterem oscylowało pomiędzy periodykami społeczno-kulturalnymi a czasopismami popularnonaukowymi. Chodziło tu zresztą nie tylko o materiały historyczne,
lecz również o cykl publikacji na tematy socjologiczne, które w miarę rozwoju
tego typu badań na Ziemi Lubuskiej zaczęły pojawiać się na łamach periodyku10.
Dużo miejsca poświęcano Gorzowowi Wielkopolskiemu, największemu miastu
regionu:
Gorzów jest od Zielonej Góry większy, mimo zniszczeń – bardziej wielkomiejski.
Duże, puste place. Ani śladu starego miasta. Ocalała gotycka katedra, dwa skrzydła
starego arsenału. [...] Przez miasto przepływa Warta. Ona to ze swoim ciężkim,
monumentalnym mostem nadaje miastu dostojeństwa i cechy paryskości. Stragany
tuż nad wodą przypominają znów jakieś skandynawskie targowisko rybne. Miasto
przecina także strumień, płynie pod płaczącymi wierzbami. [...] Nowoczesność
miesza się już dzisiaj z nadętym fasadowym pruskim murem [...]. Za siedem lat
Gorzów będzie całkiem odbudowany i rozbudowany. Osiem tysięcy izb. Taki
ma być plon siedmiolecia. Nie można również pominąć tego faktu, że miasto już
obecnie liczy więcej mieszkańców niż przed wojną. W 1939 roku – 47 tys. ludzi,
a w roku 1959 – 50.321 osób11.
8
9

10
11

Od redakcji, „Nadodrze” 1957, wydanie specjalne, s. 1.
T. Zimecki, Dawać mi tego kota!, „Nadodrze” 1959, nr 7 (13), s. 1-6; J. Bartoszewski, Przy butelce
„Monte Verde”... na trzeźwo, „Nadodrze” 1959, nr 7 (13), s. 1-6. Por. T. Kos, Owies czy winogrona?,
„Nadodrze” 1960, nr 10 (25), s. 2. Nie zapominano także o Festiwalu Piosenki Radzieckiej odbywającym
się co roku w winnym grodzie. O początkach idei festiwalu możemy przeczytać: „Wielkie festiwale
należy urządzać w małych miastach. Wtedy mają blask. Temperatura na prowincji podnosi się o parę
kresek, festiwalowy szum zewsząd dobrze słychać [...]. W 1961 zaczął się konkurs. W Zielonej
Górze, były eliminacje centralne. [...] W sześćdziesiątym czwartym wprowadzono nazwę »Festiwal«”
– H. Doboszowa, W mieście festiwal, „Nadodrze” 1971, nr 14 (233), s. 1 i 6-7.
W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 22-23.
T. Podwysocki, T. Zimecki, Randez-vous nad Wartą, „Nadodrze” 1959, nr 2 (8), s. 8-9. O Gorzowie
Wlkp. zob. też m.in.: T. Skrobała, Na historycznym szlaku, „Nadodrze” 1960, nr 9 (24), s. 5;
K. Kościesza, Wariant gorzowski, „Nadodrze” 1972, nr 6 (251), s. 3-4.

82

Radosław Domke

Nie zapominano też o regionie jako pomoście łączącym dwa „bratnie państwa
wspólnoty socjalistycznych narodów” – Polski i NRD, jeszcze przed gierkowskim
„otwarciem”12 granic:
Województwo zielonogórskie graniczy wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej z okręgiem
Frankfurt n. Odrą bratniej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Wraz z rozwojem stosunków międzypaństwowych rozwijały się również przyjazne kontakty
między województwami granicznymi obydwu naszych krajów, w tym również
między województwem zielonogórskim, okręgiem frankfurckim. [...] Kontakty te
obejmowały i obejmują najróżnorodniejsze dziedziny życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Do najważniejszych z nich należą niewątpliwie kontakty
mające charakter wspólnych kampanii politycznych13.

Odbicie życia na Środkowym Nadodrzu wyrażało się w piśmie w różnych formach. Były to drobne kronikarskie zapiski, artykuły publicystyczne oraz reportaże.
Lektura „Nadodrza” pozwalała wyrobić sobie pogląd, że w licznych zakątkach
Ziemi Lubuskiej można było spotkać entuzjastów pracy społecznej i kulturalnej,
że wbrew trudnościom wspólnym całemu państwu, inicjatywa społeczna wynosiła
na powierzchnię nowe wartości14.
Ważną rolę dla tożsamości regionu lubuskiego odgrywały skupiska autochtonów,
do których stale odwoływała się redakcja. Publikowano m.in. cyklicznie niemieckie dokumenty z okresu II wojny światowej, dotyczące mniejszości polskiej na
Ziemi Lubuskiej15.
Jako czynnik integrujący Lubuszan czasopismo wykorzystywało również...
turystkę. Przykładowo, w artykule Władysława Korcza pt. Egzotyka szlaków
wodnych odbywamy podróż regionalnymi zbiornikami wodnymi:
Poszukiwaczom egzotycznych zakątków warto wskazać na niewykorzystany dotąd
turystycznie teren – Ziemię Lubuską. Poza Odrą, główną arterią wodną przepływającą przez Ziemię Lubuską i jej największym dopływem Wartą przecinającą północną
12

13
14
15

Celowo w cudzysłowie, gdyż po 1972 r. nie mieliśmy w Polsce do czynienia z pełnym otwarciem
granic, jak np. obecnie w dobie układu z Schengen, lecz tylko z ułatwieniami w przekraczaniu granicy
państwowej, którą można było pokonywać jedynie za okazaniem ważnego dowodu osobistego.
Szerzej na ten temat zob. C. Osękowski, Pogranicze polsko-niemieckie w latach 70. XX wieku,
[w:] Polacy – Niemcy. Pogranicze. Studia Historyczne, red. G. Wyder, T. Nodzyński, Zielona
Góra 2006, s. 291-300; Współpraca przygraniczna PRL – NRD, red. H. Szczegóła, K.H. Gräfe,
Zielona Góra – Drezno 1984; R. Domke, Otwarcie Polski na Europę w polityce zagranicznej
Edwarda Gierka 1970-1980, [w:] Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka, red.
M. Frantz, K. Kościelniak, Toruń 2011, s. 150-180.
M. Horowicz, Dobrosąsiedztwo na codzień [!], „Nadodrze” 1960, nr 4 (19), s. 3.
W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 33.
T. Kajan, Polacy na Ziemi Lubuskiej w oczach gestapo, „Nadodrze” 1960, nr 5 (20) s. 4 i 6; idem,
Polacy na Ziemi Lubuskiej w oczach hitlerowskiego reżimu, „Nadodrze” 1960, nr 6 (21), s. 4. Zob.
też: D. Kotlarek, Obraz Niemiec Zachodnich na łamach pisma „Nadodrze” (1957-1989), [w:] Oblicza
prasy Ziem Zachodnich..., s. 212.
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część tej krainy, może zainteresować turystę – kajakowca kilka mniejszych szlaków,
z których jeden pragniemy szczególnie polecić. Jest to leżący w rejonie Dobiegniewa
kompleks jezior połączony, przez Międzyrzecką Strugę i Drawę z Notecią. Punktem
wyjścia interesującej wędrówki jest Dobiegniew. [...] Dobiegniew nadawałby się
doskonale na miejscowość letniskowo-wypoczynkową. Ma ku temu wiele danych.
Położony wśród jezior i lasów z dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi (kolejowe i autobusowe), z dala od większych ośrodków miejskich, mógłby zapewnić
po odpowiednim przygotowaniu wypoczynek wielu ludziom. Spod mostu na szosie
biegnącej w kierunku północnym [...] można rozpocząć spływ. [...] Wąski, [...]
zarosły strumień, z lewego krańca jeziora [...], na który warto się zapuścić. Po 1,5
km przedzierania się przez zarośla, otwiera się uroczą przestrzenią dwóch jezior
(Sława i Lipie). [...] Królestwo przyrody, dziki urok, rzadko spotykana egzotyka.
Następna grupa jezior (Kokienko i Kokno), do której nietrudno dopłynąć przebiwszy
się przez ścianę trzcin, ma nie mniej uroku. Drugą część szlaku rozpoczyna się pod
tym samym mostem w Dobiegniewie. Tym razem jednak przez Jezioro Wielkie,
w pobliżu kościoła, wpływamy na pięknie uregulowaną Międzyrzecką Strugę. [...]
Prawdziwym wyzwoleniem staje się dopiero Drawa. Spławną rzeką bez trudu,
przy zupełnej, niczym nie zakłóconej swobodzie można rozkoszować się słońcem,
krajobrazem i wodą [...]16.

Niejako symbolem integracji regionu stało się utworzenie województwa zielonogórskiego, o którym to wydarzeniu redakcja przypominała przy okazji rocznic:
Na mocy ustawy sejmowej z dnia 28 czerwca 1950 r. „O zmianach podziału administracyjnego Państwa” utworzone zostało 10 lat temu województwo zielonogórskie.
[...] Są od felietonisty bardziej kompetentne pióra, aby analizować i obrazować
nasz dziesięcioletni dorobek, kłopoty, jakich na dalsze dziesięciolecie jeszcze nie
zabraknie i przekonywująco mówić o perspektywach, którym podstawę ułożyliśmy
całym trudem 15-tu lat pracy polskiej nad Odrą i Nysą17.

Próbowano też w odmętach historii doszukiwać się wspólnych lubuskich korzeni. W artykule Wojciecha Pasterniaka Czy istniało plemię Lubuszan czytamy:
Nazwa historycznej Ziemi Lubuskiej – rozszerzona dziś na całe województwo zielonogórskie – pochodzi, jak wiadomo, od Lubusza, słowiańskiego grodu nadodrzańskiego.
Lubusz to starosłowiańskie imię zdrobniałe z sufiksem [...] zdrobniającym -usz, występującym także w nazwach osobowych [...]. Znaczna większość polskich historyków
twierdzi, że w okolicach Lubusza żyło kiedyś plemię, stanowiące twór politycznie
16

17

W. Korcz, Egzotyka szlaków wodnych, „Nadodrze”, 1960, nr 7 (22), s. 3; por. D. Nowak, Obraz
edukacji historycznej na Ziemiach Zachodnich na łamach czasopisma „Nadodrze”, [w:] Oblicza
prasy Ziem Zachodnich..., s. 221-222.
J. Czern, Lubuskie 10-lecie, „Nadodrze” 1960, nr 7 (22), s. 2.
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samodzielny do czasu wchłonięcia polskich plemion przez silne państwo Piastów.
Pogląd ten jest powszechnie przyjęty także przez społeczeństwo naszego województwa.

W dalszej jednak części autor poddaje to w wątpliwość: „najnowsze badania
wykazały, że twierdzenie, jakoby istnieli Lubuszanie na terenach Ziemi Lubuskiej,
nie ma dostatecznego uzasadnienia historycznego, geograficznego i językowego”. Na
koniec konstatuje jednak, iż lubuscy historycy powinni zabrać głos w tym sporze18.
Podkreślano również różnorodność kulturową regionu i specyfikę tożsamości
związaną z faktem repolonizacji Ziemi Zachodnich i Północnych Polski:
Chciałbym wskazać na dwie istotne cechy współczesnego oblicza naszej lubuskiej
społeczności. Jest nią, dostrzegany przez drobiazgi codziennego bytowania bądź
współudział w pielęgnowaniu zewnętrznego wyglądu swoich miast i wiosek oraz
zainteresowanie przeszłością swojego regionu i jego zabytkami, coraz silniejsze
wrastania zielonogórzan w ziemię, na której żyją i pracują, zakładają rodziny, budują
swój osobisty dostatek i uczestniczą w umacnianiu tego jednego z największych sukcesów dzisiejszego pokolenia Polaków – powrotu Polski na piastowskie dziedziny.
Nasz region jest dziś bogaty przez przywiązanie doń jego mieszkańców, którzy tu
scalają się w jedną wspólnotę. Stał się on tyglem, w którym przetapiają się tradycje
kulturowe, obyczajowe, nawyki i poziomy cywilizacyjne, w którym rodzi się nowa
społeczność o własnej wspólnej przeszłości, dorobku i szansach, społeczność czasów
urbanizacji i industrializacji, której droga do nowoczesnego rozwoju i pełni przemian społecznych jest łatwiejsza. Jeśli może być, poza konkretnymi przykładami
i drobiazgową analizą socjologiczną, jakieś jedno generalne potwierdzenie tych
spostrzeżeń, to zapewne jest nim rozwój życia kulturalno-artystycznego i naukowego naszego regionu. [...] Lubuski ruch kulturalny wyrósł z dorobku przemian
społeczno-gospodarczych, który stworzył mu niezbędne podstawy materialne. Mógł

18

W. Pasterniak, Czy istniało plemię Lubuszan, „Nadodrze” 1961, nr 1 (28), s. 7. Spór o pojęcie
Ziemi Lubuskiej był na łamach „Nadodrza” kontynuowany: „W latach sześćdziesiątych już po fakcie
gdy mieszkańcy środkowego Nadodrza okazali się być obywatelami własnego województwa,
narodził się za przyczyną publicystów spór o pojęcie »Ziemia Lubuska«. Dyskusja na łamach
gazet, operująca argumentacją historyczną, mimo wszystko nie obaliła określenia, przeciwnie,
upowszechniła to pojęcie. [...] Można [...] było uczyć młodych Polaków na Ziemi Lubuskiej historii
narodowej bez odwołań do dziejów regionu. Można uczyć historii, nie mówiąc o tym, że Chopin
koncertował w Sulechowie, Pasek popasał w Sulęcinie, zaś syn Mieszka I, dał w Krośnie Odrzańskim
pierwsze pisane świadectwo patriotyzmu i godności narodowej Polaków. Można by uczynić Sulęcin
i Krosno abstraktem. Na szczęście nie uczyniono błędu. Dano młodemu pokoleniu świadomość
dziejów ich ziemi, uczyniono z Historii naukę inżynierską, tyle że nie zajmującą się budowaniem
mostów, dróg, a budową nowoczesnego, otwartego na nowe wartości społeczeństwa. Dziś ludzie
z dumą określają się jako Lubuszanie. W proteście mieszkańców Sławy przeciw przymiotnikowi
Śląska jest coś co wzrusza. [...] To, że dziś w dobie rewolucji naukowo-technicznej, wolno i nam
powybrzydzać nieco na nasz lokalny szowinizm w imię stwierdzenia, że Ziemia Lubuska jest tylko
częścią Polski, że Polska jest jedną, to świadczy, że procesy społeczne, których trwanie obciążyć
może cale stulecia, u nas przebiegły w tempie zawrotnym, bo przez ćwierćwiecze” – R. Rowiński,
Nasza część Polski, „Nadodrze”1972, nr 15 (260), s. 1 i 5. Na ten temat zob. też: D. Nowak, op.
cit., s. 221.
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się zaś realizować, mając obok tego u podstaw aktywność zwartej już społeczności,
która sama mogła przyczynić się do wypełnienia swoich potrzeb kulturalnych19.

Równocześnie „Nadodrze”, począwszy od numeru 24, publikowało kolejny
cykl artykułów pt. Ziemie Lubuska na warsztacie socjologów autorstwa Andrzeja
Kwileckiego, omawiających wyniki badań socjologicznych, prowadzonych od
1958 roku przez Instytut Zachodni na obszarze województwa zielonogórskiego. We
wspomnianym numerze redakcja przedstawiła również pierwsze prace nadesłane na
zorganizowany z inicjatywy LTK konkurs na pamiętnik osadników pod wspólnym
tytułem Mój dom nad Odrą. Prace te, ogłaszane sukcesywnie w wydaniu książkowym, stanowią, obok literatury socjologicznej związanej z powyższym tematem,
cenny dokument mówiący o kształtowaniu się na Ziemi Lubuskiej nowej polskiej
społeczności, przybyłej tu w pierwszych powojennych latach z różnych stron świata20.
Niezależnie od historycznego nurtu w 1963 roku współczesność coraz wyraźniej
zaznaczała się w czasopiśmie. Obok dyskusji nt. „lubuskiej drogi do uniwersytetu”,
awansu kulturalnego regionu, profilu i metod działania LTK – redakcja rozpoczęła
druk cyklu aktualnych, bogato ilustrowanych reportaży pod wspólnym tytułem
Miasteczka nad Odrą, prezentujących rozwój społeczno-gospodarczy zaniedbanej
jeszcze do niedawna lubuskiej prowincji. Stanowiło to realizację programu formułowanego w pierwszym „regularnym” numerze pisma, zapowiadającego współudział
w rozwijaniu aktywności kulturalnej, społecznej i ekonomicznej Nadodrza21.
Podkreślano też integracyjną rolę towarzystw różnego typu:
Mimo pojawiania się – pisał Hieronim Szczegóła – od czasu do czasu sceptycznych
wypowiedzi na temat działalności lokalnych towarzystw regionalnych, stanowią
one dziś jakiś charakterystyczny element lubuskiego życia kulturalnego i są trwałym
dorobkiem kulturalnym ostatniego pięciolecia. Towarzystwa te w większości zielonogórskich powiatów zdobyły już sobie znaczne uznanie u społeczeństwa i władz,
a w Lubuskim Towarzystwie Kultury mają wypróbowanego opiekuna. [...] Wszędzie
[...] są entuzjaści, zagorzali fanatycy regionalizmu, szperacze i twórcy amatorzy, którzy
chcą działać i chcą być potrzebni. Skupienie tych ludzi, zapewnienie im możliwości
działania w ulubionej dziedzinie wiedzy i sztuki i osiągnięcie w ten sposób trwałych
efektów kulturalnych, to jeden z celów trzeciej grupy towarzystw regionalnych. Entuzjastów nigdy nie zabraknie, ale nie można zmuszać ich np. do brydża, parzenia

19
20

21

J. Czerń, Nasz głos, „Nadodrze” 1961, nr 2 (29), s. 2.
W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 38. Na temat integracji społeczeństwa Ziem
Odzyskanych zob. też: C. Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej 1945-1956.
Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994; A. Magierska, Przywrócić Polsce. Przemysł
na Ziemiach Odzyskanych 1945-1946, Warszawa 1986; G. Strauchold, Myśl Zachodnia i jej
realizacja w Polsce Ludowej 1945-1957, Toruń 2003; R. Skobelski, Ziemie Zachodnie i Północne
Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego, Zielona Góra 2002; R. Domke, Ziemie Zachodnie
i Północne Polski w propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra 2010.
W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 50.
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kawy lub śpiewania w chórze, ludzi, którzy chcą naukowej dyskusji, czy działalności
w innej dziedzinie. [...] Na naszym terenie naturalnie zainteresowaniem towarzystw
numer jeden jest przeszłość, umiłowanie regionu, jednym słowem najszerzej pojęty
regionalizm. Nie mniejszą rolę odgrywają też towarzystwa skupiające amatorów,
przyjaciół muzeów, teatru, literatury czy nauki. [...] W celu zbliżenia młodzieży do
problematyki regionalnej zorganizowano w ub. roku kurs przewodników po ziemi
szprotawskiej, który ukończyło 35 uczniów miejscowych szkół średnich. Oprowadzili
oni ponad 20 wycieczek po mieście i brali czynny udział w organizowaniu obchodów
700-lecia. Przeprowadzony na zakończeniu ub. roku szkolnego konkurs „Czy znasz
ziemię Lubuską” wzbudził także duże zainteresowanie wśród młodzieży22.

Spośród dwutygodników omawiane pismo w sposób najbardziej wszechstronny
prezentowało przemiany społeczne w swoim regionie. „Nadodrze” było wiernym
zwierciadłem zachodzących tam procesów integracyjnych. Należy podkreślić
zwłaszcza znaczną operatywność pisma, docierało ono bowiem do spraw wszystkich niemal środowisk społecznych, do niemalże każdego zakątka Ziemi Lubuskiej,
do miast i miasteczek, do wielkich zakładów pracy, PGR-ów oraz wiosek23.
Na szczególną uwagę pośród analizowanych tekstów zasługuje artykuł Zygmunta Dulczewskiego pt. Regionalizm Lubuski. Autor stara się w nim udowodnić, że
z pełną świadomością możemy mówić o ukształtowanej już tożsamości lubuskiej
u progu lat 60. XX wieku. Hipoteza ta, choć zapewne należałoby ją traktować
w kategoriach wishfull thinking, zasługuje jednak na uwagę, gdyż musi posiadać
chociaż cząstkę prawdy:
Każdego, kto choć przez krótki czas interesował się życiem społeczno-kulturalnym
w woj. zielonogórskim – pisze Z. Dulczewski – uderza fakt, że mieszkańcy tej ziemi
wykazują wyjątkowo silne poczucie wzajemnej łączności, obojętnie, czy mieszkają
w powiatach graniczących z Wielkopolską, w części przylegającej do woj. wrocławskiego nad Odrą i Nysą Łużycką, czy w okolicy nadnotecko-warciańskiej. W s z ę d z i e
m ó w i ą o n i , ż e m i e s z k a j ą n a z i e m i l u b u s k i e j [podkr. R.D.] na równi
z urzędową nazwą woj. zielonogórskiego. Słyszy się nawet z ust zamieszkałych na
pograniczu wsi poznańskiej autochtonów, którzy dawniej czuli się Wielkopolanami.
Co więcej – można zaobserwować wśród ludności duże zainteresowanie tym, co dotyczy całej Ziemi Lubuskiej i wykazywanie poczucia solidarności, gdy chodzi o interes
i dobro całego województwa. Mieszkańcy Ziemi Lubuskiej interesują się tym, co się
na ich temat mówi w radio, lub pisze w prasie krajowej i są wrażliwi na to, jak ocenia
się ich w województwo w porównaniu z innymi województwami, czy mówi się o nich
dobrze. [...] Jak tłumaczyć ten sukces społeczno-kulturalny? Odpowiedź na to pytanie
musi mieć na razie postać naukowej hipotezy. Uważam, że sukces lubuski jest przede
22
23

H. Szczegóła, Wolna trybuna, „Nadodrze” 1961, nr 4 (31), s. 9.
S. Skrobiszewski, Uwagi na temat regionalnych czasopism społeczno-kulturalnych, RSW „Prasa: Zarząd
Główny”, 1966, [tekst powielany]; cyt. za: W. Nodzyński, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”..., s. 72-73.
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wszystkim wynikiem celowego działania władz i aktywu społeczno-kulturalnego [...]
a więc rezultatem stosowania pewnych umiejętnie dobranych technik społecznych.
Wywód na ten temat zająłby wiele miejsca i czasu. Najogólniej rzecz ujmując, techniki
społeczne polegały tu na: 1. Wykorzystaniu odpowiednich elementów tradycji historycznej i kulturalnej. 2. Stworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju społecznego
ruchu kulturalnego – daniu pola do popisu inicjatywie społecznej ludności. Wśród
elementów tradycyjnych należy wymienić nazwę „Ziemia Lubuska”. Dzięki tej nazwie zarzucono pomost między teraźniejszością a odległym polskim średniowieczem.
Rozciągnięcie nazwy na obecny teren woj. zielonogórskiego jest przykładem wykorzystania tradycji dla celów integracyjnych. [...] Podstawowym wydarzeniem – jeśli
chodzi o stworzenie odpowiednich warunków dla inicjatywy społecznej w dziedzinie
życia kulturalnego – było powołanie do życia Lubuskiego Towarzystwa Kultury24.

Cyklicznie nawiązywano też do prężnych osiągnięć lubuskich kręgów naukowo-kulturalnych. Z jednej strony, było to specyficzną formą socjalistycznej propagandy
sukcesu, z drugiej – wyrażało szczerą dumę z osiągnięć tak niewielkiego w skali
kraju ośrodka na polu oświaty i kultury:
To już nie jest truizm: województwo zielonogórskie – pisał Wiesław Nodzyński – w swoim kulturalnym rozwoju poszło daleko naprzód, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat.
Ziemia Lubuska znana jest w kraju, z nieprzeciętnego rozwoju czytelnictwa, osiągnięć
ruchu społeczno-kulturalnego, ilości miejsc w kinach, przypadających na 1000 mieszkańców... [...] Na ogół jednak o tych sprawach, w sposób na pozór mityczny, mówi się
w odniesieniu do całego województwa. Może to trochę przypominać odwrotną sytuację
Galicji i Lodomerii u schyłku miłościwego panowania c.k. Franciszka Józefa, która
szczyciła się Krakowem Zielonego Balonika, teatru Solskiego, przybyszewszczyzny
i Wyspiańskiego, zważywszy przy okazji, że istotnie PTZL cieszy się niejednokrotnie
większym powodzeniem na lubuskiej prowincji, niż w miejscowej siedzibie. [...] Można
by więc jeszcze tym wszystkim, którzy pamiętają lub nie – Zieloną Górę z okresu jej
lat „chudych”, wskazać chociażby na nieprzeciętne osiągnięcia bibliotek publicznych
w mieście (10 tysięcy czytelników i 200 tysięcy wypożyczeń!) sukcesy artystyczne
środowisk twórczych – szczególnie teatru, plastyków, literatur, rozwój nauki25.

24
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Z. Dulczewski, Regionalizm Lubuski, „Nadodrze” 1962, nr 5 (44), s. 1 i 3.
W. Nodzyński, Zielona Góra kulturalna?, „Nadodrze” 1962, nr 12 (51), s. 7. Rzecz jasna w propagandzie
sukcesu, zwłaszcza w dekadzie lat 70. XX w., nie zapominano też o nadodrzańskim przemyśle:
„Ludność województwa zielonogórskiego osiągnie za kilka miesięcy liczbę 940 tys. Jest to mniej
niż 2,5 proc. ludności kraju. Za to produkcja przemysłowa wytwarzana w regionie to niemal 3 proc.
produkcji krajowej przemysłu. [...] Pod względem dynamiki rozwoju przemysłu region lubuski znajduje
się w ścisłej czołówce krajowej. [...] Przy okazji warto poznać jeszcze jeden szczegół charakteryzujący
nasz region: 60 proc. ludności to osoby, które nie przekroczyły trzydziestu lat życia” – F. Brodzik,
Przemysł na wirażu, „Nadodrze” 1974, nr 17 (315), s. 3. Na temat gierkowskiej propagandy sukcesu
zob. szerzej R. Domke, Propaganda sukcesu w prasie elementem kształtowania wizerunku Polski
lat 70., jako dziesiątej potęgi ekonomicznej świata, [w:] Bibliologia polityczna. Nauka – Dydaktyka –
Praktyka, red. D. Kuźmina, Warszawa 2011, s. 298-309.
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Ważną funkcję integracyjną spełniała rubryka „Lubuski przegląd wydarzeń”,
dając mieszkańcom Ziemi Lubuskiej szerokie spojrzenie na problemy całego
województwa. Przykładowo w 26 numerze „Nadodrza” z 1970 roku zamieszczono aż 567 informacji z różnych dziedzin życia regionu (m.in. ćwierćwiecze polskości na Ziemiach Zachodnich, przekazanie do eksploatacji pierwszego wydziału Huty Miedzi, Lubuskie Lato Filmowe Łagów 70 etc.). Kronika wydarzeń zachęcała też czytelników do szeroko zakrojonej współpracy
z redakcją26.
Sporo miejsca „Nadodrze” poświęcało lubuskim uczelniom wyższym jako
elementom integrującym region w kontekście kulturowym. Pisano o WSI i WSP
oraz o gorzowskim AWF-ie:
Lubuska droga do uniwersytetu – czytamy w artykule Ireny Kubickiej – pięła
się stromo i z licznymi przeszkodami. To już zresztą historia, sięgająca wielu lat
wstecz. Pamiętają ją najlepiej pierwsi, zarejestrowani w punktach konsultacyjnych
słuchacze, dzisiaj fachowcy w swoich zawodach, zasilający od lat kadrę specjalistów z wyższym wykształceniem. [...] Międzyuczelniany Punkt Konsultacyjny
w Zielonej Górze w niczym nie przypomina skromnych początków ubiegłych lat.
Dobrze wyposażone pracownie fizyki i elektroniki, biblioteka licząca 10 tysięcy woluminów [...]. Każdej prawie soboty i niedzieli sale międzyuczelnianego
Punktu Konsultacyjnego napełniają się ludźmi, którzy przerywają pracę zawodową, porzucają dom rodzinny, by tutaj, niezależnie od stanowisk, jakie zajmują,
wcielić się w studentów. Pokoje administracyjne przypominają przechowalnię
bagażową, piętrzą się wypchane teczki, walizki [...]. Na WSE studiują pracownicy
handlu, przemysłu, transportu, matematyka i fizyka okupowane są przez nauczycieli. [...] Kobiety przeważają na wszystkich kierunkach studiów. Określa się je
jako ambitne, pracowite [...]. Mężczyźni na zielonogórskich studiach zaocznych
dzielą się na kilka kategorii: takich, którzy studiują, by trzymać się na stanowisku
[...], żeby awansować, żeby zmienić zawód zgodnie z kierunkiem ukończonych
studiów27.
26
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Lubuski przegląd wydarzeń, „Nadodrze” 1971, nr 2 (221), s. 11.
I. Kubicka, Przypadki człowieka kształconego, „Nadodrze” 1971, nr 3 (222), s. 1 i 6. O lubuskiej
drodze do uniwersytetu rozpisywano się już na łamach pisma od lat 60. XX w.: „Projekt utworzenia
w Zielonej Górze – pisał Janusz Koniusz – placówki naukowo-badawczej, który nie po raz pierwszy
przypomniałem w październikowym numerze »Nadodrza«, narodził się na początku 1957 roku, kiedy
grupa działaczy kulturalnych przy dużym poparciu władz partyjnych i administracyjnych podjęła próbę
ożywienia życia kulturalnego na Ziemi Lubuskiej. [...] w lipcu 57 r. powstało Lubuskie Towarzystwo
Kultury i z konieczności ono w pewnym sensie przyjęło rolę inspiratora i koordynatora poczynań
naukowych w naszym regionie. [...] W ostatnich pięciu latach w naszym województwie nastąpiły
duże zmiany. W sukurs przyszły nam przede wszystkim natura: pod Krosnem wytrysła nafta, obok
Głogowa znaleziono miedź, w pobliżu Cybinki – węgiel brunatny. [...] Ale nie tylko wiele zmieniło się
w gospodarce i kulturze. Zaszły zmiany, które nas szczególnie interesują: zaczyna tu powstawać
ambitne środowisko naukowe. [...] Dzisiaj książki o tematyce lubuskiej zajmują sporo miejsca na
półkach bibliotecznych i prywatnych, a ich autorzy mieszkają nie tylko w Poznaniu i Wrocławiu, ale
także w Zielonej Górze, Nowej Soli, Wschowie, Szprotawie, Sulechowie, Głogowie” – J. Koniusz,
O dalszy awans środowiska, „Nadodrze” 1962, nr 3 (42), s. 1 i 6.
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W innym artykule na ten temat z kolei czytamy:
[...] uczelnie tego typu, jakie działają w Zielonej Górze, uczelnie zawodowe, ośrodki bez większych tradycji muszą mieć swoją specyfikę. Są to uczelnie, których
zadaniem jest wykształcić praktyków, wykształcić możliwie szybko. Stąd napięty
program dydaktyczny. Na WSI jest to przeciętnie 42-44 godzin zajęć tygodniowe. Na
niektórych wydziałach jeszcze więcej. Dużo „okienek”. Na niektóre zajęcia jedzie
się do Wrocławia [...]. Gdy powstawały zielonogórskie uczelnie, działacze kultury
liczyli na to, że staną się one nie tylko ośrodkami kształcenia, ale także ośrodkami
życia kulturalnego; „wyczekiwanie na studenta” było czekaniem na tych, którzy
mają zdynamizować życie kulturalne miasta, wprowadzić nowe elementy. [...] Przed
laty wiele się mówiło o „lubuskiej drodze do uniwersytetu” [...] w momencie gdy
powstały wyższe uczelnie, przestano o tym mówić, można sądzić, że zapomniano
o „swoich” studentach, studenci zaś działają tak, jakby byli na bezludnej wyspie.
[...] chciałbym, by w tej potrzebnej dyskusji o przyszłości kultury studenckiej,
w mieście bez tradycji tego rodzaju działań zabrali głos sami studenci. Otwieramy
dla nich łamy „Nadodrza”28.

Po „otwarciu” granicy między Polską a NRD w 1972 roku właśnie Lubuskie
stało się swoistym „oknem na świat”. Z kolei takie miasta jak Kostrzyn, Słubice,
czy Gubin zaczęły funkcjonować jako typowe miasta pogranicza:
Jeszcze do niedawna – czytamy w „Nadodrzu” niedługo po otwarciu granicy – była
to zagranica w całym tego słowa znaczeniu. Dla Polaków przez ostatnie kilkadziesiąt
lat droga do obcego kraju była daleka i skomplikowana. [...] W pierwszych dniach
marca, gdy pojechałam do Berlina [...] odniosłam wrażenie, że Berlin, mimo iż
był to dzień powszedni, a więc mało sprzyjający wycieczkowiczom, „zajęty” jest
przez Polaków. [...] Rzucającym się w oczy obrazem w stolicy NRD są samochody
z polską rejestracją. Bardzo dużo syren, autobusów i mnóstwo innych pojazdów
z Łodzi, Lublina, Szczecina, Warszawy. Tak wygląda każdy prawie parking w tym
mieście. Mimo najazdu naszych samochodów, znacznie jednak luźniejszy, niż
w Warszawie lub co większym polskim mieście wojewódzkim. Berliński Plac
Aleksandra i reprezentacyjna Aleja Karola Marksa rozbrzmiewa polską mową.
Tak samo jest w sklepach [...]. Berlin jest jeszcze często jedynym celem podróży,
jako najłatwiej osiągalny i atrakcyjny także z różnych względów. [...] Największe
wrażenie odnosi się właśnie na samej granicy, która po prostu przestała istnieć. Most
na Odrze między Frankfurtem a Słubicami wygląda nie jak most między dwoma
państwami, ale jak droga łącząca jedno miasto, które przedziela na dwie części.
Wrażenie to potęguje się, gdy widzimy ludzi nie z bagażami, czy walizkami, ale
po prostu z koszykami i siatkami na zakupy, lub idących tylko na spacer. [...] Cała
28

K. Kościesza, Wyczekiwania na studenta – ciąg dalszy, „Nadodrze” 1972, nr 4 (249), s. 1 i 7.
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procedura, bez względu na to, czy idzie się pieszo, czy jedzie samochodem, trwa zaledwie sekundy. [...] Poza politycznym znaczeniem, otwarcie granicy posiada wcale
niebłahy podtekst psychologiczny. Zanika nasze poczucie niższości i to na różnych
płaszczyznach. Oto NRD, kraj wysoko rozwiniętej chemii, a run na nasze sklepy
z różnymi wyrobami chemicznymi [...]. Więcej Polaków przebywa most pieszo,
więcej Niemców przyjeżdża go własnym autem. [...] Codzienne kontakty Polaków
i Niemców, to także podpatrywanie obyczajów, sposobu zachowania się. [...] Już
wykluwają się pierwsze towarzyskie kontakty, wzajemne zaproszenia na niedzielne
obiady, na polskie herbatki i niemieckie Kaffeekraenzchen. [...] w ciągu stycznia
i lutego wymieniono na złotówki 13 milionów marek – i poczucie niemożności
nadążania, mobilizacja wszystkich sił rezerw i codzienne stresy i konflikty. Lokale
gastronomiczne poniżej przeciętnej kategorii wojewódzkiej, ale już remontuje się
„Graniczną”, będzie bar szybkiej obsługi, nowy obiekt handlowo-gastronomiczny29.

W tekście pt. Nasza część Polski, z lipca 1972 roku, możemy odnaleźć podobne
wątki wyrażone jeszcze bardziej hurraoptymistycznym tonem:
Do niedawna położenie geograficzne Ziemi Lubuskiej na zachodnich kresach Rzeczypospolitej, peryferyjność Zielonej Góry wobec Warszawy, powodowało, że
zawsze potrzeby gospodarcze i kulturalne traktowane były również marginalnie,
z odpowiednim dystansem. Skazani na siebie, na własne siły i środki, od podstaw
zbudowali zaplecze, infrastrukturę kultury. Ruch kulturalny oparty o społeczeństwo przyniósł nam wiele dobrej sławy w kraju i zagranicą. [...] Peryferyjność
województwa zielonogórskiego, świadomość małości wobec takich potentatów jak
Śląsk, Pomorze, mogła wprowadzić do świadomości zbiorowej kompleks niższości.
Stało się jednak inaczej. Ziemia Lubuska – nie jest neologizmem w świadomości
Polaków. Dzisiaj przyszło tej peryferyjnej części Polski, małemu, mało ludnemu
województwu spełniać funkcje recepcjonisty kraju. Nie jest przesadą twierdzić,
że otwarcie granicy z naszym zachodnim sąsiadem ma historyczne znaczenie.
[...] Przejścia graniczne w województwie zielonogórskim to miejsce powitania
i postrzegania Polski dla milionów ludzi. Egzamin naszej gościnności, kultury,
zdajemy właśnie tam. [...] Ziemia Lubuska, województwo zielonogórskie jest
elementem współtworzącym wizerunek współczesnej Polski. Jako kraj jesteśmy
blisko czołówki, pierwszej dziesiątki kreującej dzisiejszy świat30.

W roku 1974 „Nadodrze” rozpoczęło cykl „ludzie trzydziestolecia”, upamiętniający osoby, które wniosły spory wkład w kulturę i naukę Ziemi Lubuskiej.
Gdy utworzono nowe województwo gorzowskie, „Nadodrze” też od razu zabrało głos:
29
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I. Kubicka, Przed inwazją, „Nadodrze” 1972, nr 8 (253), s.1 i 3.
R. Rowiński, Nasza część Polski, „Nadodrze” 1972, nr 15 (260), s. 1 i 5.
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Województwo gorzowskie, jedno z 32 nowo utworzonych w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju należy do rzędu wysoko rozwiniętych regionów Polski:
posiada nowoczesny przemysł, którego głównymi ośrodkami są Gorzów i Kostrzyn
nad Odrą, wielkotowarowe, w połowie uspołecznione rolnictwo, szczycące się
takimi PGR jak np. Goraj, Tuczno czy Górzyca. Przeszło połowa mieszkańców
województwa mieszka i pracuje w miastach, jest to więc także region silnie zurbanizowany. Bogactwem województwa są także lasy (43,9 proc. powierzchni) [...]31.

Co ciekawe „Nadodrze” po nowym podziale administracyjnym wciąż traktowało
region jako całość, nie koncentrując się bardziej na nowym województwie zielonogórskim. Tym samym redakcja okazała się wierna credo ogłoszonemu u zarania
pisma, jakim była integracja całego regionu – szeroko pojętego Nadodrza. Jednym
z przykładów niechaj będzie rozmowa Haliny Ańskiej pt. Nowy sezon teatralny,
w którym to wywiadzie autorka rozmawia równolegle z dyrektorami teatrów
w Gorzowie (Andrzejem Rozhinem) i w Zielonej Górze (Ryszardem Żuromskim)32.
W latach 80., ostatniej dekadzie wydawania „Nadodrza”, proporcje pomiędzy
materiałem z „północy” a „południa” w zasadzie zostały zachowane. Wciąż odnosi
się wrażenie, że pismo bardziej integruje niż dezintegruje region. Promowano także
literaturę zachęcającą do zgłębienia historii regionu, m.in. książkę Władysława
Korcza Szkice z dziejów miast Środkowego Nadodrza33.
Paradoksalnie na antagonizm północ – południe natrafimy dopiero w jednym
z ostatnich numerów „Nadodrza”, wychodzącego już w innej szacie graficznej
jako tygodnik „Nadodrze”. Tekst nosi tytuł „Świętą wojną” zakończmy polubownie i jak łatwo się domyślić, dotyczy rywalizacji zielonogórsko-gorzowskiej na
tle sportowym. Pomimo tytułu autor, Krzysztof Hołyński, i tak odwołuje się do
lubuskiej tożsamości, proponując m.in. opracowanie historii lubuskiego sportu
z podziałem na dyscypliny. Pod koniec autor apeluje, aby ostateczny rezultat „papierowego meczu” Zielona Góra – Gorzów, toczącego się na łamach czasopisma,
był remisowy34.
Niejako symbolem pojednania stała się też postać biskupa Edwarda Dajczaka,
jak podkreślał jeden z nagłówków – pierwszego polskiego biskupa urodzonego
na Środkowym Nadodrzu. W artykule była mowa o tym, że nowy biskup diecezji
gorzowskiej urodził się w Świebodzinie, a zanim przeniósł się do kurii gorzowskiej,
rezydował w kościele Zbawiciela w Zielonej Górze. Jego działalność kapłańska
otarła się również o Kostrzyn oraz Kargową. Tym samym jego życiorys był niejako
idealny w kontekście symbolu integracji Środkowego Nadodrza35.
31
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Przechodząc do wniosków końcowych, należy stwierdzić, iż „Nadodrze” odgrywało ważną rolę jako czynnik integrujący Ziemię Lubuską. Redakcja przez cały
okres wychodzenia pisma (1957-1990) dbała o zachowanie proporcji w materiałach
z północy i południa regionu. Nie koncentrowano się jedynie na dwóch stutysięcznych stolicach, lecz sporo miejsca poświęcano innym miastom i miasteczkom
interesującego nas obszaru. W artykułach publikowanych na łamach periodyku
niekwestionowaną rolę odgrywała kultura, która również spełniała funkcję integrującą mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Starano się także dać lubuskim twórcom
możliwość prezentacji swoich osiągnięć. Na łamach periodyku pojawiały się całe
cykle artykułów związane z tematyką regionalną dotyczącą Ziemi Lubuskiej,
m.in.: Ziemia Lubuska na warsztacie socjologów autorstwa Andrzeja Kwileckiego (1958), U autorów lubuskich (1958), Dzielnica ludzi nieustępliwych (1963),
Kariery (1964)36. Gazeta dbała też o rozrywkę lubuskich czytelników. W każdym
numerze starano się zamieszczać krzyżówki oraz znajdował się kącik szachowy,
nierzadko zawierający historyczne ciekawostki. W ten sposób czasopismo wprowadziło swych czytelników w nową demokratyczną Polskę, podkreślając, że jej
ważną częścią jest jednolicie i spójnie rozumiane Środkowe Nadodrze.

36

R. Zaradny, op. cit., s. 627.
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“Nadodrze” as a magazine contributing to social integration
in the Lubusz Region

Summary
This article addresses the issue of the relationship between processes of social
integration taking place in the Lubusz Region, and articles published in the journal “Nadodrze”, in the years 1957-1990. It raises issues relating to both political
and economic integration, as well as social and cultural integration. The text also
attempts to determine what proportions of the contents of “Nadodrze” related
specifically to the northern and southern parts of the region. Finally, the article
stresses the real importance of cultural topics discussed in the pages of the newspaper, in the context of the integration of the entire Środkowe Nadodrze region
(the Middle Oder Region).

Izabela Korniluk

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Lubuskie Sejmiki Kultury województwa
zielonogórskiego w latach 1957-1992 na łamach
„Gazety Zielonogórskiej”/„Gazety Lubuskiej”

Powołanie do życia w lipcu 1957 roku na I Sejmiku Kultury województwa zielonogórskiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury (LTK) było bardzo ważnym
wydarzeniem oraz miało istotny wpływ na życie kulturalne w regionie. Do tej pory
nie istniała bowiem w województwie żadna instytucja kultury, która skupiałaby
w swoim gronie działaczy z całego regionu Ziemi Lubuskiej oraz aktywizowała do
pracy na polu kultury tak wielu społeczników. Zaangażowanie sporej ilości osób
w sprawy organizacji i powstania Lubuskiego Towarzystwa Kultury spowodowało,
iż wszelkie etapy działalności tej organizacji bardzo często gościły na łamach prasy.
Głównie jednak prym wiodła w tej kwestii „Gazeta Zielonogórska”, której redakcja od samego początku zajmowała się sprawami kultury oraz powstaniem LTK.
Lubuskie Towarzystwo Kultury stworzono z inicjatywy i przy poparciu władz
partyjnych. Każdy przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej angażował się w prace
Towarzystwa oraz wspierał finansowo jego działalność. Natomiast „Gazeta Zielonogórska” jako organ partyjny niejako z obowiązku relacjonowała wydarzenia, w które
zaangażowana była władza lub też te, które przez władze były wspierane i aprobowane. Z tego też względu artykuły, relacje czy reportaże poświęcone Sejmikom Kultury
odbywającym się w latach 1957-1992 mogą dla postronnego czytelnika wydawać się
bezosobowymi opisami zwykłych partyjnych obrad. Zachowując jednak styl i zasadę
dziennikarstwa informacyjnego, wymieniając obowiązkowo przedstawicieli partyjnych biorących udział w obradach, używając czasem i partyjnej retoryki, opisując
dyskusje, tezy i wnioski podejmowane na spotkaniach, wymieniając zasłużonych
społeczników na niwie kultury, publikując zdjęcia stołów prezydialnych zjazdów,
redaktorzy „Gazety Zielonogórskiej”, a później „Gazety Lubuskiej” często informowali społeczeństwo o zachodzących zmianach w sferze kultury. Nie kreowali
jej wizerunku, ale zdecydowanie ułatwiali jej twórcom pracę poprzez informację
o ich działalności. Zazwyczaj nie oceniano Sejmików. Redaktorzy pisma starali się
rzetelnie, lecz także w taki sposób, w jaki chciała widzieć to władza, informować
o spotkaniach w Zielonej Górze. Należy również zauważyć, iż nie tylko Sejmikom,
ale i w ogóle działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury poświęcono na łamach
„Gazety” sporo miejsca. Dziennik był do pewnego czasu najpoczytniejszą gazetą
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w regionie, a dopóki, dopóty LTK nie zaczęło wydawać swojego własnego pisma –
„Nadodrza”, tylko z „Gazety” można było dowiedzieć się o pracach tej organizacji.
Każda więc możliwość kontaktu z dziennikarzami pisma, wywiadu czy poinformowania o działalności Towarzystwa motywowała działaczy do pracy.
Pierwsze obszerniejsze artykuły i felietony poświęcone sprawom utworzenia
w regionie instytucji kultury skupiającej chętnych do pracy działaczy pojawiły się
na łamach pisma w styczniu 1957 roku. W 23 numerze „Gazety Zielonogórskiej”
ukazał się pierwszy z serii artykułów młodych społeczników, którzy proponowali
swoją wizję kultury w województwie1. Pragnęli oni na łamach prasy uzewnętrznić
swoje niezadowolenie z istniejącego stanu rzeczy, z marazmu i zastoju. Chcieli
działać na rzecz województwa i dawali temu wyraz w swoich artykułach. Redakcja
zaoferowała więc swoje szpalty młodym dziennikarzom i naukowcom oraz innym
zaangażowanym osobom, które wyrażały opinie na temat związany z kondycją
ówczesnego życia kulturalnego w regionie.
Wnioski, jakie wyciągnięto po całej serii felietonów, były jednoznaczne – z kulturą w regionie lubuskim było źle i należało przedsięwziąć kroki, które wpłynęłyby
na poprawę jakości życia kulturalnego w województwie. Jednak najważniejszym
osiągnięciem w rozmowach na łamach „Gazety” był fakt wyartykułowania przez
prawie wszystkie osoby biorące udział w dyskusji potrzeby powołania Lubuskiego
Towarzystwa Kultury. Należało jeszcze zastanowić się nad formą pracy tej instytucji, ale na pewno nie miała ona być „jeszcze jednym urzędem do spraw kultury
posiadającym jakieś sztywne ramy organizacyjne czy wybujałe prerogatywy”2.
Decyzję o roli, jaką miało odgrywać Towarzystwo, podjąć miał projektowany na
lipiec 1957 roku Sejmik Kultury.
Redakcja „Gazety” niemal od samego początku inicjowała i umożliwiła społecznikom dyskusję oraz współuczestniczyła przy organizacji I Sejmiku, dlatego
też nie mogło zabraknąć na łamach pisma relacji z przygotowań oraz z samego
spotkania działaczy kultury. 5-6 lipca 1957 roku odbył się więc w Zielonej Górze
I Sejmik Kultury. Celem spotkania działaczy kulturalno-oświatowych, przedstawicieli administracji państwowej z miasta i regionu było powołanie Lubuskiego
Towarzystwa Kultury, zatwierdzenie jego statutu, wybranie członków Prezydium
oraz przyjęcie programu działalności nowej organizacji, odpowiadającej od tej
pory za sprawy kultury w regionie zielonogórskim.
1

2

Artykuły społeczników w „Gazecie Zielonogórskiej” ukazywały się od stycznia do kwietnia. W dyskusji
wzięły udział następujące osoby: Janusz Koniusz (O potrzebie awansu, „Gazeta Zielonogórska”
1957, nr 23, s. 1), Ingeborga Bieniek (Awansować, ale jak?, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 41,
s. 5), Tadeusz Kajan (Przepraszam, że się wtrącam, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 47, s. 5),
Tadeusz Jasiński (Zacznijmy do podstaw, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 53, s. 5), Zygmunt
Rutkowski (Potęga w działaniu, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 59, s. 5), Zygmunt Giżejewski
(Awans powinien być pełny, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 65, s. 5), Eugeniusz Jakubaszek
(Ziemia wielkich możliwości, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 71, s. 5), Franciszek Kurkowiak (Na
drodze awansu, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 77, s. 5) i Michał Horowicz (Jesteśmy na dobrej
drodze, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 88, s. 5).
Pokłosie dyskusji, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 89, s. 5.
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Pierwsza informacja „Gazety” o spotkaniu ukazała się w dniu rozpoczęcia
Sejmiku, w piątek 5 lipca w artykule Hasło: Kultura. Odzew: Wszyscy:
Dziś rozpoczyna swe obrady I Sejmik Kultury. Nie było w naszym województwie
tak wielkiego wydarzenia wypływającego z największej potrzeby mieszkańców, ze
wspólnego dążenia do kulturalniejszego, a więc pełniejszego życia. Zjechali się na
Sejmik społeczni działacze bezinteresownie poświęcający swój czas na krzewienie
polskiego słowa, tańca i pieśni3.

Do najważniejszych zadań, jakie postawili przed sobą uczestnicy zjazdu, zaliczano, jak relacjonowała „Gazeta”: zaktywizowanie społeczności zaniedbanych
i wyjałowionych pod względem kulturalnym Ziem Zachodnich, „odetatyzowanie”
kultury i przerzucenie kreowania kulturą na barki społeczeństwa, stworzenie klimatu
sprzyjającego rozkwitowi pożytecznych inicjatyw oraz podjęcie działań w celu
zachęcenia młodych i najmłodszych mieszkańców województw do aktywności
na niwie kultury.
Przecież dzisiejsze dziesięciolatki urodzone już tutaj: w Świebodzińskiem, Międzyrzeckiem czy Gubińskiem stanowić będą niedługo zasadniczy trzon etniczny
Ziemi Lubuskiej. Oni właśnie zapoczątkowują tworzenie się lubuskiej społeczności,
scementują elementy kulturotwórcze różnych dzielnic Polski4.

W dalszej części artykułu informowano o planach Zjazdu na drugi dzień obrad,
kiedy to miano powołać do życia Lubuskie Towarzystwo Kultury – „silne zgrupowanie krzewicieli, twórców i odbiorców kultury, które nadałoby ton i kierunek
tej ważnej dziedzinie życia”5 oraz rozbudzało aspiracje kulturalne społeczeństwa.
Następnego dnia, w sobotnio-niedzielnym wydaniu „Gazety” z 6-7 lipca 1957
roku relacjonowano szczegółowo spotkanie przedstawicieli kultury z regionu.
W reportażu Sejmik kultury rozpoczął obrady6 dokładnie opisano przebieg spotkania pierwszego dnia, wymieniono uczestników, przybyłych gości i władze
zjazdu, główne tezy wypowiedzi członków Prezydium, dyskusje oraz wnioski.
Reportaż wzbogacono zdjęciami uczestników obrad oraz karykaturą przewodniczącego Sejmiku – Władysława Drążkowskiego. Pierwszą część informacji
z obrad umieszczono na pierwszej stronie dziennika, dzięki czemu była to jedna
z najważniejszych informacji wydania.
Poniedziałkowa „Gazeta” z 8 czerwca 1957 roku zamieściła relację z drugiego
dnia obrad Zjazdu. Wprawdzie relacja7 nie znajdowała się na pierwszej stronie
3
4
5
6
7

Hasło: Kultura. Odzew: Wszyscy, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 159, s. 1.
Ibidem.
Ibidem.
(ika), Sejmik Kultury rozpoczął obrady, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 160, s. 1, 6.
E.P., Z drugiego dnia obrad Sejmiku Kultury, „Gazeta Zielonogórska” 1957, nr 161, s. 2.
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wydania oraz nie dopełniono jej zdjęciami, lecz bardzo rzeczowo opisano dyskusję
mającą miejsce podczas Sejmiku. W relacji poinformowano, iż drugi dzień obrad
swoją obecnością zaszczycili Jan Cichy – zasłużony działacz ze Starego Kramska, Eugeniusz Paukszta – znany pisarz oraz delegacje z zaprzyjaźnionych miast
Frankfurtu, Cottbus oraz Konsul Generalny Republiki Czeskiej wraz z małżonką.
W opisanej dyskusji dał się zauważyć jeden wspólny akcent: wszyscy mówcy byli
bardzo przychylni utworzeniu organizacji kulturalnej, proponowali zadania, jakie
miałaby do wykonania, oraz wyrażali chęć współpracy. Dla uczestników Zjazdu
było jasne, że wiele jest do zrobienia i nie kryto radości, że wreszcie podjęto kroki, by przeciwdziałać zastojowi i stagnacji w sferze kultury. Dzięki uczestnictwu
społeczników z różnych zakątków regionu dyskusja stanowiła również swoistego
rodzaju przegląd problemów, z jakimi borykali się działacze w miejscowościach
o różnym potencjale społecznym. Przedstawiono skalę problemów oraz przede
wszystkim to, co było ważne w danym okręgu8.
Szczegółową relacją dyskusji przed mającym się odbyć w lipcu I Sejmikiem
Kultury „Gazeta Zielonogórska” zaakcentowała swoje zainteresowanie problemami kultury oraz wyraziła chęć i aprobatę komentowania, przedstawiania oraz
informowania na łamach pisma społeczeństwa Ziemi Lubuskiej o podejmowanych
pracach nowej organizacji, jaką było Lubuskie Towarzystwo Kultury.
II Sejmik Kultury odbył się 17 marca 1960 roku. Tego dnia „Gazeta” poinformowała swoich czytelników o odbywającym się Walnym Zjeździe9. Była to krótka
notatka informująca o aktualnym wydarzeniu. Dopiero następnego dnia „Gazeta
Zielonogórska” poświęciła Zjazdowi dłuższą relację, pisząc o jego przebiegu, podejmowanych problemach i tematach oraz wyniku spotkania. Relację z 18 marca10
można zaliczyć do typowych sprawozdań z przebiegu ówczesnych partyjnych
obrad. Na początku wymieniono z imienia i nazwiska oraz funkcji wszystkich
przedstawicieli władz biorących udział w spotkaniu, a także zaproszonych gości.
Przedstawiono osoby uhonorowane medalami, odznaczeniami i dyplomami. Wypunktowano przebieg spotkania – wystąpienie sprawozdawcze prezesa Wiesława
Sautera, sprawozdanie z prac komisji rewizyjnej, dyskusję, z zaakacentowaniem
głosów przedstawicieli władz partyjnych oraz informacje o składzie nowego Prezydium wybranego na Zjeździe. Artykuł ubogi jest we wnioski, komentarze czy
uwagi. Można wytłumaczyć to faktem, iż zadaniem „Gazety” było krótko poinformować swoich czytelników o stanie rzeczy i zachodzącym wydarzeniu. Takie
zwięzłe treści były charakterystyczne dla informacji zamieszczanych na pierwszej
stronie pisma. Poza tym ważny był fakt, iż „Gazeta” miała informować o dziejących
się na świecie i w regionie zdarzeniach. Nie była pismem opiniotwórczym czy
publikującym analizy i eseje. Zabrakło jednak w następnych numerach „Gazety”
8
9
10

I. Korniluk, I Sejmik Kultury w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 2010, t. 16, s. 171-192.
(iws), Walny Zjazd LTK, „Gazeta Zielonogórska” 1960, nr 65, s. 5.
Sejmik lubuskich działaczy kultury, II Walny Zjazd LTK wybrał nowe władze, „Gazeta Zielonogórska”
1960, nr 66, s. 1-2.
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ujęcia szerszego spektrum prac organizacji, która w sferze kultury, szczególnie
w pierwszych latach swojej działalności, uczyniła tak wiele i mogła poszczycić
się sporą liczbą osiągnięć.
Suche i lapidarne notatki o przebiegu II Sejmiku Kultury były dla władz Lubuskiego Towarzystwa Kultury sygnałem, iż o następnym III Sejmiku należało
„dostarczyć” redakcji więcej materiału. Przed planowanym na 11 stycznia 1964
roku III Sejmikiem członkowie Towarzystwa, a zarazem dziennikarze „Nadodrza”
– Tadeusz Jasiński i Alicja Zatrybówna – opublikowali już na początku stycznia
w „Gazecie Zielonogórskiej” artykuły pod wspólnym tytułem Przed III Sejmikiem
LTK. Zdecydowano się, iż najpierw czytelnikom przybliży się formy pracy Towarzystwa oraz poinformuje o najważniejszych osiągnięciach w dotychczasowej
działalności LTK.
W pierwszym artykule zatytułowanym Federacja towarzystw przedstawiono
strukturę organizacji:
Lubuskie Towarzystwo Kultury stanowi federację towarzystw i klubów kulturalnych,
rozsianych po całej Ziemi Lubuskiej i posiadających pełną samodzielność działania.
Stowarzyszenie to zrzesza 33 takie placówki oraz następujące sekcje: Regionalną,
Plastyki Amatorskiej, Wydawniczą, Prelegentów, Klub Literacki, Lubuski Klub
Filmowy oraz dwa zespoły wydawnicze – miesięcznika społeczno-kulturalnego
„Nadodrze”, który jest organem Towarzystwa oraz „Rocznika Lubuskiego”, mającego charakter popularnonaukowy. Przy LTK działa również Lubuski Ośrodek
Naukowo-Badawczy11.

Dalszą część wypowiedzi poświęcono omówieniu działalności Towarzystwa i klubów oraz poinformowano o zadaniach, jakie realizują.
Tekst Wydawnictwa i filmy12 dotyczył twórczej działalności organizacji. Wspomniano o poszczególnych sekcjach – „Nadodrzu”, Sekcji Wydawniczej, Sekcji
Plastycznej oraz Lubuskim Klubie Filmowym.
Następny artykuł o Ośrodku Badawczo-Naukowym przedstawił jego strukturę
i zadania.
Lubuski Ośrodek Badawczo-Naukowy przy LTK został powołany w 1962 r. [...]
Powstanie Ośrodka poprzedziła dyskusja na łamach „Nadodrza” i naszej „Gazety”
na temat potrzeby utworzenia Lubuskiego Instytutu Naukowego. [...] Chodziło
i chodzi o zapewnienie naturalnego wzrostu ambitnym absolwentom wyższych
uczelni pragnących się doktoryzować, poświęcić badaniom naukowym, a zamieszkującym Ziemię Lubuską13.
11
12
13

(jas.), III Sejmik LTK, Federacja towarzystw, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr 6, s. 1.
(jas.), Przed III Sejmikiem LTK – Wydawnictwa i filmy, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr 7, s. 1-2.
(jas.), Przed III Sejmikiem LTK – Ośrodek Badawczo-Naukowy, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr
8, s. 1-2.

100

Izabela Korniluk

W publikacji zawarto informacje o sekcjach naukowych Ośrodka oraz wynikach
dotychczasowych badań naukowych, które były efektem pracy jego członków.
Weekendowe wydanie „Gazety” z 11-12 stycznia 1964 roku przyniosło sporą
dawkę informacji o obradach III Sejmiku. Przede wszystkim na pierwszej stronie
ukazała się relacja ze spotkania14. Na stronie czwartej pisma czytelnicy poinformowani zostali o imprezach towarzyszących spotkaniu działaczy kultury, w których
każdy mieszkaniec regionu mógł aktywnie uczestniczyć. W Zielonej Górze zapraszano na darmową projekcję filmów Lubuskiego Towarzystwa Filmowego w kinie
„Newa” i wystawę malarską Sekcji Plastyki Amatorskiej w holu kina „Wenus”.
W Babimoście zorganizowano darmowe zwiedzanie tamtejszej Izby Regionalnej,
w Słubicach zapraszano na koncert muzyki popularnej w wykonaniu zespołu Oddziału Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego,
a w Międzyrzeczu zorganizowano spotkanie z Janem Wojciechowskim, działaczem
Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kultury. Natomiast na stronach trzeciej
i czwartej wydrukowano obszerny esej Alicji Zatrybówny pt. W perspektywie 6 lat.
Swoją wypowiedź poświęconą działalności Lubuskiego Towarzystwa Kultury autorka zaczęła od wskazania przyczyn powstania organizacji na I Sejmiku Kultury:
Wydarzenie miejscowe, chciałoby się powiedzieć regionalne, nabrało od razu
znaczenia w skali krajowej. Publicyści ochrzcili LTK lubuskim eksperymentem,
pisząc, że w województwie zielonogórskim stało się coś nowego, ważne, niebanalnego. [...] Lubuski Sejmik Kultury w 1957 r. zademonstrował istnienie środowiska
o celach już uchwytnych: o ambicjach twórczych i samodzielności poszukiwań. Są
to właśnie najbardziej istotne cechy ruchu społeczno-kulturalnego15.

Następnie autorka dowodziła, iż mimo że okres pierwszego zachwytu nad organizacją już minął, Towarzystwo nadal prowadziło intensywne prace i wcale nie
zwalniało tempa. Okres sześciu lat pomógł działaczom w udoskonaleniu swojej
pracy, zaangażowaniu i nabraniu doświadczenia.
LTK ma już dawno za sobą etap doświadczalny. Umilkły oklaski. Ale niewątpliwie,
czy znajdzie się w Polsce organizacja, w której by panował podobny duch tolerancji
wobec form działania. [...] Nikt nikomu nie narzuca gotowych recept. [...] Zasada
decentralizacji i autonomii organizacji przynależących do LTK stwarza szerokie
pole działania szerokim rzeszom pracowników kultury16.

W analizie dokonań i prac, jakie były dziełem Towarzystwa, dziennikarka wymieniła niezwykle istotne działania, które miały wpływ na całokształt życia kulturalnego województwa: rozbudzenie ambicji badawczych młodych naukowców,
14
15
16

Dziś obraduje III Sejmik LTK, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr 29, s. 1.
A. Zatrybówna, W perspektywie 6 lat, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr 29, s. 3.
Ibidem.
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możliwość publikacji w wydawnictwa LTK-owskich, rozwój działań literackich,
opieka nad plastycznym ruchem amatorskim, organizacja sympozjów i konferencji
naukowych czy też zintensyfikowanie badań nad dziejami regionu, szczególnie
Babimojszczyzny. W swojej refleksji nad osiągnięciami Towarzystwa autorka
wskazała także i błędy, które wynikały z braku doświadczenia w zarządzaniu tego
typu organizacją. Zadawała także pytania o przyszłość ruchu i o dalsze kierunki
jego działania:
Z całą pewnością zmienia się funkcja LTK, bo społeczeństwo jest dziś inne niż
wczoraj, a jutro będzie inne niż dzisiaj. Zmiana funkcji jest nieodłączną cechą
rozwoju kultury. Zachodzi więc jeszcze jedno pytanie: zastanawiać się nad funkcją
czy strukturą LTK?17

Ostatni tekst o obradach III Sejmiku ukazał się po spotkaniu18. Był to bardzo
szczegółowy artykuł z dnia obrad. Wymieniono z imienia, nazwiska oraz funkcji
uczestników spotkania, opisano główne tezy dyskusji, wyliczono osoby zabierające
głos na mównicy oraz przedstawiono wnioski ze spotkania. Tytuł artykułu Czas
działania sugerował, iż spotkanie oraz ustalenia i program na nim zaproponowany inaugurują intensywną i wytężoną pracę członków Lubuskiego Towarzystwa
Kultury przez dalsze cztery lata.
Przedstawienie w tak obszerny sposób na łamach poczytnego dziennika osiągnięć oraz perspektyw w ruchu regionalnym było niewątpliwie zachętą dla innych,
niezdecydowanych jeszcze społeczników do wstąpienia w szeregi organizacji oraz
możliwością dla samego ruchu, by zaprezentować swoje dokonania. Społecznicy
nie mieli w gruncie rzeczy łatwego zadania. Kultura to materia ulotna, należało
wykazać się poprawną politycznie działalnością, sukcesami oraz udowodnić, iż
dalsze funkcjonowania organizacji ma rację bytu oraz że warto inwestować w tę
formę aktywności.
Informacje o IV Sejmiku Kultury z 2-3 marca 1968 roku w „Gazecie Zielonogórskiej”19 były sztampowe i zwięzłe. Notatka o obradach znalazła się na pierwszej i drugiej stronie dziennika. Ozdobiona była portretami działaczy Lubuskiego
Towarzystwa Kultury uhonorowanymi odznaczeniami państwowymi, natomiast
w treści publikacji szczegółowo przedstawiono przebieg dwudniowych obrad.
W podtytule notatki dużym drukiem wymieniono najważniejsze punkty, którymi
zajął się Sejmik: „Postulat opracowania nowego programu pracy LTK – Poparcie
dla inicjatywy budowy pomnika Centrum Zdrowia Dziecka – Depesze solidarnościowe do przedstawicielstwa NFWWP i Ambasady DRW – Rezolucja potępiająca
rewizjonizm i neofaszyzm NRF”. Na zakończenie tekstu autor relacji poinformo17
18
19

Ibidem, s. 4.
A.Z i jas., Z obrad III Sejmiku LTK: Czas działania, „Gazeta Zielonogórska” 1964, nr 30, s. 1-2.
(h), Owocne obrady IV Sejmiku Lubuskiego Towarzystwa Kultury, „Gazeta Zielonogórska” 1968,
nr 54, s. 1-2.
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wał czytelników, że „Problematyce obrad IV Sejmiku Lubuskiego Towarzystwa
Kultury poświęcimy osobne publikacje”20. Jednakże inny artykuł dedykowany
temu tematowi w następnych numerach się nie ukazał.
V Sejmik Kultury odbywał się 26 listopada 1972 roku. Był to rok 15. rocznicy
powołania do życia organizacji. W weekendowym wydaniu „Magazynu Lubuskiego” odnotowano to wydarzenie w artykule V Sejmik Lubuskiego Towarzystwa
Kultury. Autor publikacji informował o odbywającym się spotkaniu oraz 15-letniej
pracy i osiągnięciach Towarzystwa:
Powołane do życia na I Sejmiku działaczy kultury 5-6 lipca 1957 r. Lubuskie
Towarzystwo Kultury nie ograniczyło się do pełnienia funkcji jedynie inspiratora i koordynatora działalności rozsianych w naszym województwie mniejszych
towarzystw regionalnych. [...] LTK w krótkim czasie potrafiło doprowadzić do
włączenia naszego regionu w główny nurt polskiej kultury. [...] odegrało poważną
rolę – z jednej strony – w procesach adaptacyjnych ludności, z drugiej – w integracji
naszego regionu z resztą kraju21.

Wymieniając sukcesy organizacji, zwrócono uwagę na rozwój działalności edytorskiej, literackiej, filmowej oraz plastycznej w regionie dzięki aktywności społeczników pracujących w Towarzystwie. Podjęto także problem dalszego funkcjonowania Towarzystwa:
Z biegiem czasu najbardziej udane „dzieci” Lubuskiego Towarzystwa usamodzielniły
się i rosną już dalej o własnych siłach, bardzo luźno lub wcale nie związane ze swoją
„rodzicielką”, która utraciwszy górne loty nie bardzo dziś wie, jaką wybrać drogę
w odmiennej sytuacji ekonomicznej i społecznej i co zaproponować nam na jutro22.

Autor artykułu na zakończenie życzył działaczom wypracowania w czasie obrad
najlepszej drogi postępowania na następne lata słowami: „życzymy owocnych
obrad, życzymy twórczego fermentu!”23. Szczegółowy raport z obrad Sejmiku
ukazał się następnego dnia w poniedziałkowym wydaniu „Gazety”24.
Bardzo często zdarzało się, iż dyskusje podejmowane na Sejmikach Kultury
koncentrowały się wokół tematu dalszej egzystencji, sposobów i form działania Lubuskiego Towarzystwa Kultury. Obrady działaczy kultury organizowane co cztery
lata w Zielonej Górze miały na celu nie tylko ocenę działalności społecznego ruchu
kulturalnego i uchwalenie programu działania, lecz przede wszystkim wskazywały
20
21
22
23
24

Ibidem, s. 2.
W niedzielę w Zielonej Górze V Sejmik Lubuskiego Towarzystwa Kultury, „Magazyn Lubuski” 1972,
nr 281, s. 1.
Ibidem, s. 2.
Ibidem.
(zr), V Sejmik Kultury – Zarys nowego programu i nowe władze LTK, „Gazeta Zielonogórska” 1972,
nr 282, s. 1-2.
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kierunki dalszych prac, rozliczanie się z przeszłością, z tym, co i w jaki sposób
zostało dla kultury uczynione. Ocenianie, formułowanie pytań oraz poszukiwanie
dalszych dróg i kierunków działań było zasadne.
W nawiązaniu do ówczesnych problemów obrady VI Sejmik z 11 grudnia 1977
roku zostały zaanonsowane w „Gazecie” znamiennym tytułem W poszukiwaniu
własnego miejsca. Rozwój życia społeczno-gospodarczego, a co za tym idzie –
wzrost świadomości społecznej i dynamiczne ożywienie cywilizacyjne dekady lat
70. sprawiły, iż społeczny ruch regionalny znalazł się w nowej sytuacji. Powstało
wiele wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się życiem kulturalnym, więc z rąk
Lubuskiego Towarzystwa Kultury został niejako wytrącony monopol na zawiadywanie kulturą w województwie. VI Sejmik miał za zadanie – jak informował artykuł
w „Gazecie” – powiadomić społeczników o „nowej sytuacji w ruchu społecznym
nad środkową Odrą oraz wykreślić mu nowe zadania w praktyce codziennej”25. Przed
obradami Sejmiku działacze spotkali się z kierownictwem PZPR26, by poinformować o przygotowaniach do spotkania oraz tezach, jakie postawione zostaną na VI
Sejmiku, a także wysłuchać opinii i sugestii władz w stosunku do ich zamierzeń.
Relacja z obrad VI Sejmiku Kultury ukazała się w „Gazecie Lubuskiej” 12 grudnia 1977 roku27. Informowano o 20. rocznicy powstania Towarzystwa, odznaczeniach dla najaktywniejszych działaczy, omówiono wpływ działań Towarzystwa
na całokształt prac kulturalnych w województwie, wypunktowano najważniejsze
tezy referatu programowego oraz przedstawiono nowe władze organizacji wybrane
na spotkaniu. Obszerniejszy tekst o wydarzeniach na VI Sejmiku napisał Henryk
Ankiewicz w 284 numerze „Gazety”28.
Następny, VII Sejmik Kultury z 1983 roku odbył się dopiero po pięciu latach. Informując o tym wydarzeniu, „Gazeta”29 zauważyła, iż przez minione lata
uzbierało się sporo spraw do omówienia, wiele się w kraju zmieniło również
i w sferze kultury, więc obrady Sejmiku powinny być konstruktywne, natomiast
oczekiwania uczestników ogromne. W tym samym numerze dziennika o Lubuskim
Towarzystwie Kultury, jego dziejach i teraźniejszości oraz planach na przyszłość
rozmawiała z sekretarzem Towarzystwa Jerzym Chłodnickim dziennikarka Danuta
Piekarska. Obszerny wywiad poruszał wiele problemów i tematów, jakimi żyło
wówczas Towarzystwo.
Na początku rozmowy powrócono do przeszłości, a więc do genezy organizacji:
Towarzystwo wyrosło z bardzo konkretnych potrzeb konkretnych ludzi – wówczas
młodych próbujących dopiero swych sił w różnych dziedzinach, w literaturze, nauce
25
26
27
28
29

(h), Sejmik LTK – W poszukiwaniu własnego miejsca, „Gazeta Lubuska” 1977, nr 280, s. 1-2.
(h), Przed Sejmikiem LTK – Spotkanie działaczy z kierownictwem KW PZPR, „Gazeta Lubuska”
1977, nr 277, s 1.
(h), Sejmik LTK uchwalił nowy program działania – Praca dla teraźniejszości i przyszłości, „Gazeta
Lubuska” 1977, nr 281, s. 1.
H. Ankiewicz, Patrioci swojego regionu, „Gazeta Lubuska” 1977, nr 284, s. 1.
VII Sejmik Kultury Środkowego Nadodrza, „Gazeta Lubuska” 1983, nr 113, s. 1.
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sztuce. LTK stworzone przez grupę zapaleńców, która chciała coś zmienić, była dla
niej zarazem oparciem we wspólnym działaniu30.

Następnie dziennikarka poruszyła bardzo newralgiczny wątek – potrzebę istnienia
w ówczesnych czasach takiej instytucji kultury, jaką było Towarzystwo:
Wraz z powołaniem innych instytucji kultury zanikła jakaś – jak się okazało – bardzo
ważna funkcja towarzystwa. Nie mogło ono zastępować czegoś, co już istniało. [...]
O LTK nadal mówi się głosem ściszonym, jak o osobie chorej „Nie budzić, niech
sobie leży i choruje dyskretnie aż do lekkiej śmierci”31.

Sekretarz nie zgadzał się z opinią dziennikarki, iż Towarzystwo jest już niepotrzebne, gdyż – jak argumentował – pracowało ono dla młodych i z młodymi. Na sugestię dziennikarki, iż młodych ludzi w szeregach organizacji jest
„jak na lekarstwo”, J. Chłodnicki stwierdził, iż jest ich na razie niewielu,
ale liczy na rychłe zainteresowanie się organizacją ludźmi w tym przedziale wiekowym. D. Piekarska przekonywała jednak sekretarza Towarzystwa,
że zainteresowanie ówczesnych młodych oraz w ogóle społeczeństwa kulturą i działalnością w takich organizacjach jak Lubuskie Towarzystwo Kultury
było znikome:
Przez minione dziesięciolecia lansowano model biernego uczestnictwa w kulturze.
Nauczyliśmy się w ten sposób konsumpcji gotowych „przetworów”, która nie wymagała prawie wcale aktywności indywidulanej. [...] W nowych czasach niektórzy
zeszli do podziemia, większość zaś pozamykała się w domowych skorupkach
niczym ślimaki32.

J. Chłodnicki jednak bardzo optymistycznie podchodził do zagadnienia uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i dowodził, iż stan marazmu, jaki przedstawiała
dziennikarka, nie będzie trwał wiecznie: „Stan paraliżu może trwać rok, dwa lata,
ale nie dłużej. Dłużej nie zniosą tego sami ludzie. Bezczynność pozbawia człowieka
nadziei, a bez nadziei żyć nie sposób”33. Dalsza część wywiadu zatraciła tempo
i dziennikarka zaczęła wypytywać o rolę Towarzystwa w ówczesnych czasach.
J. Chłodnicki przeszedł do standardowych wypowiedzi o przygotowaniach do
nadchodzącej debaty, do obrad VII Sejmiku. Omówił w kontekście nowych czasów problemy, jakimi chciał zająć się Sejmik, i nakreślił program działania ludzi
kultury na nadchodzący okres:
30
31
32
33

Nadzieje na dobry początek, rozmowa z sekretarzem LTK – Jerzym Chłodnickim, „Gazeta Lubuska”
1983, nr 113, s. 1.
Ibidem, s. 4.
Ibidem.
Ibidem.
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Chciałbym, żeby ten Sejmik sprowokował twórcze myślenie o kulturze, żeby zapoczątkował szerszą na ten temat dyskusję. Żeby rozmowa o brakach i niemożnościach nie
przesłoniła refleksji programowej, pozwalającej się zjednoczyć, aby wyjść z impasu34.

Obszerna i szczegółowa relacja z obrad VII Sejmiku ukazała się dwa dni po
obradach35. Opisano w niej przebieg i porządek obrad, wystąpienia, głosy z dyskusji
oraz wybory nowego zarządu Towarzystwa. Ta relacja nie odbiegała od innych,
publikowanych w „Gazecie” przez minione lata. Jednak kluczowe pytania o sens
istnienia ruchu, o metody działania organizacji oraz o potrzebę takiej formy pracy
stawiano nadal, a młodzi dziennikarze w sposób bezkompromisowy i często niestereotypowy zaczęli pisać o spotkaniach działaczy kultury. Tego typu styl dziennikarski był trudny do zrozumienia dla społeczników, którzy zostali przyzwyczajeni
do sztampowych i szablonowych opisów posiedzeń, szczególnie w gazecie, która
zawsze z przychylnością obnosiła się do organizacji i jej poczynań.
Nieoczekiwana i zaskakująca relacja z obrad VIII Sejmiku nastąpiła w październiku 1987 roku. Na początku miesiąca, 3 października, odbyło się spotkanie ludzi
kultury w Zielonej Górze, na które przybyło sporo gości oraz zainteresowanych
osób. W „Gazecie Lubuskiej” młody dziennikarz Piotr Maksymczak w sposób rutynowy opisał spotkanie. W pierwszej sygnalnej notatce w dniu obrad poinformował
czytelników o wydarzeniu36, natomiast w drugim, obszerniejszym artykule opisał
przebieg siedmiogodzinnych obrad37. Dopiero jednak w felietonie z cyklu „Na marginesie” opublikowanym 9 października 1987 roku zatytułowanym Sejmikowa gra
pozorów młody dziennikarz opisał swoje osobiste wrażenia z Sejmiku. Felieton38
przedstawił Prezydium Lubuskiego Towarzystwa Kultury w niekorzystnym dlań
świetle, a samo spotkanie opisał w sposób niekonwencjonalny.
Ostatni walny zjazd delegatów regionalnych towarzystwa kultury sfederowanych
w LTK osiągnął – moim zdaniem – szczyt ignorancji i radosnej niefrasobliwości.
Oto ściąga się 170 osób z całego województwa i zapewnia im darmowe śniadanie
i obiad i zwraca koszty podróży. Ale nie w tym rzecz. Mankament VIII Sejmiku
polega tylko i wyłącznie na jego całkowitej bezcelowości39.

Dziennikarz w sposób bardzo dosadny uzasadniał ową „bezcelowość” spotkania:
[...] obrady trwały siedem godzin. Przez ten czas nie usłyszałem ani jednego zdania na
temat. Ani jednej kontrowersji. Nawet śladu sporu, ścierania się idei lub nowych, ważnych
34
35
36
37
38
39

Ibidem.
(kid), Z obrad VII Sejmiku Kultury w Zielonej Górze – szanse odrodzenia autentycznego ruchu
regionalnego, „Gazeta Lubuska” 1983, nr 231, s. 1, 4.
P.M., VIII Sejmik Kultury, „Gazeta Lubuska” 1987, nr 231, s. 1.
P.M., VIII Sejmik – Nowe władze LTK, „Gazeta Lubuska” 1987, nr 232, s. 1.
P. Maksymczak, Sejmikowa gra pozorów, „Gazeta Lubuska” 1987, nr 239, s. 4.
Ibidem.
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propozycji programowych. Nic z tych rzeczy. Do obiadu członkowie LTK wzajemnie się
dekorowali. Panie z namaszczeniem wnosiły do sali kolumnowej UW kolejne poduszki
z różnymi orderami i medalami, a delegaci siedzący za stołami z uwagą studiowali magazynowe wydanie „Gazet Lubuskiej” i ostatni numer „Reportera”. Z nudów rzecz jasna40.

Następnie P. Maksymczak opisywał wystąpienie prezesa Towarzystwa z chwalącym organizację referatem – „peanem na cześć własnej wspaniałej przeszłości
i wielkich dokonań” oraz bezkonfliktowe, sprawiające wrażenie wcześniej wyreżyserowanych wybory nowych władz Towarzystwa. Po przerwie obiadowej, jak
pisał felietonista, „zaczęła się zabawa na całego”. Chodziło o dyskusję, w której
nie padły żadne konstruktywne słowa, argumenty i tezy, lecz składały się na nią
słowa samozachwytu nad LTK oraz wymienianie wszystkich imprez kulturalnych
zorganizowanych w ostatnich latach w regionie.
Słuchając kolejnego mówcy zacząłem zastanawiać się, czy przypadkiem nie pomyliłem sali i zamiast na dyskusję programową nie trafiłem do działu UW zajmującego
się statystyką i sprawozdawczością.

Kończąc felieton, autor drwił z przyjętych przez Sejmik jednogłośnie, „bez mrugnięcia
powieką” uchwał, a o których na nim w ogóle nie dyskutowano. Spotkanie dziennikarz określił jako sejmikowy maraton, który „niczego nie zburzył i nie zmienił”.
Dla felietonisty „Gazety” kolejne spotkanie działaczy kultury okazało się więc
bezproduktywnym, bezsensowym i zupełnie niepotrzebnym marnotrawieniem czasu
ludzi i państwowych pieniędzy; spotkaniem, które do niczego nie doprowadziło,
ani niczego nie zmieniło. Słowa Piotra Maksymczaka ukazały, może nieco w przejaskrawionej formie, stosunek młodych osób do zmurszałej organizacji. Felieton
wywołał zrozumiałe oburzenie wśród społeczników zrzeszonych w Lubuskim Towarzystwie Kultury, albowiem – jak wspomniano – oczekiwano, iż w prasie ukażą
się standardowe informacje o spotkaniu, a nie „paszkwilancki felieton obrażający
działaczy ruchu społeczno-kulturalnego”41. Zwołano specjalne posiedzenie Prezydium42 Towarzystwa, na którym dyskutowano o felietonie oraz zarzutach w nim
stawianych organizacji. Nieprzyjemna sytuacja zakończyła się spotkaniem Prezydium
Towarzystwa z Sekretarzem KW PZPR Krzysztofem Kaszyńskim, który przedstawił
stanowisko władz wobec zarzutów stawianych organizacji w felietonie Maksymczaka.
Sekretarz „wyraził swoje ubolewanie z powodu zaistniałego incydentu, krytycznie
ocenił niektóre publicystyczne wystąpienia redaktora Piotra Maksymczaka, który
wielokrotnie dopuszczał się podobnych rzeczy. Zwrócono już mu uwagę”43.
40
41
42
43

Ibidem.
Archiwum Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze [dalej: AMZL], Protokoły LTK – 1987,
Stanowisko Prezydium LTK wobec felietonu Piotra Maksymczaka, brak sygnatury.
AMZL, Protokół nr 8/87 z posiedzenia Prezydium LTK z 13.10.1987r., brak sygnatury.
AMZL, Notatka ze spotkania z Sekretarzem KW PZPR tow. Krzysztofem Kaszyńskim, brak sygnatury.
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Nie ucichły jeszcze emocje po felietonie Piotra Maksymczaka, gdy miesiąc
później ukazał się następny artykuł, tym razem w piśmie o zasięgu ogólnopolskim
– „Trybunie Ludu”, autorstwa Jerzego Nogiecia pt. Najlepiej żyje się wśród fikcji44.
W artykule dziennikarz twierdził, iż praca w Lubuskim Towarzystwie Kultury
interesuje działaczy tylko o tyle, o ile posiadają oni pieniądze z państwowej kasy
na zbyteczną – według słów autora – działalność kulturalną. Wyliczał zbędne etaty,
przejęcie pięknej willi przez Towarzystwo na jego siedzibę, wydatki, jakie ponosił
Wydział Kultury na działalność organizacji, oraz dublowanie prac przez poszczególne instytucje kultury. Członkowie LTK po ukazaniu się artykułów zaczęli się
czuć osaczeni, niedoceniani, a na swoją społeczną pracę spoglądali z niechęcią.
Do tego w następnych latach doszły inne trudności, m.in. problemy z siedzibą,
finansowaniem i brakiem zainteresowania władz działalnością Towarzystwa. Te
i inne ważne czynniki doprowadziły do zorganizowana ostatniego, IX Sejmiku
Kultury, który zakończył działalność stowarzyszenia.
Notatka o likwidacji Lubuskiego Towarzystwa Kultury i posiedzeniu IX Sejmiku
z 15 maja 1992 roku pojawiła się na trzeciej stronie wydania „Gazety Lubuskiej”
trzy dni po wydarzeniu45. W notatce poinformowano o spotkaniu, które finalizowało
działalność Lubuskiego Towarzystwa Kultury na dwa miesiące przed jubileuszem
35-lecia. Dziennikarz opisujący wydarzenie, skomentował je słowami: „Ku takiemu
zakończeniu szło już od dawna, i można się tylko dziwić, że trwało to tak długo”.
Zmurszałe i przestarzałe formy pracy pielęgnowane przez lata w organizacji, brak
dopływu młodych ludzi oraz opieki władz doprowadziły do tego, że „z żywego
niegdyś kwiata [!] stawało się kwiatem papierowym”.
Po lekturze artykułów, felietonów i notatek o obradach wszystkich dziewięciu Sejmików Lubuskiego Towarzystwa Kultury na łamach „Gazety Lubuskiej”
wyłania się obraz spotkań, które przez pierwsze lata opisywane były w sposób
standardowy i stereotypowy, czasami wręcz nudny i sprawiały wrażenie opisów
z nieciekawych i rutynowych narad partyjnych, w których dziennikarze w ramach
obowiązku uczestniczyli i które opisywali. Natomiast dekada lat 70. XX wieku to
okres, kiedy zaczęto stawiać pytania o jakość i potrzebę działalności Towarzystwa.
W latach 80. XX wieku bezpośrednio zapytywano, po co właściwie spotkania
działaczy, po co nieproduktywna praca. W sposób bezpośredni i bezpardonowy
dziennikarze mówili o tym, o czym wszyscy myśleli, ale nikt nie artykułował
tego głośno. Dobitne, cytowane powyżej słowa dziennikarza, który dziwił się,
że tak późno doszło do likwidacji organizacji, świadczą o tym, iż zarówno stosunek społeczeństwa, jak i władz wobec Towarzystwa nieodwracalnie się zmienił,
a zmurszała i skostniała organizacja nie potrafiła poradzić sobie w nowych czasach,
w czasach wyzwań i konkurencji.

44
45

J. Nogieć, Najlepiej żyje się wśród fikcji, „Trybuna Ludu” 1987, nr 267, s. 4.
E.P., Uchwała IX Sejmiku, w przededniu jubileuszu 35-lecia – Lubuskie Towarzystwo Kultury
zakończyło działalność, „Gazeta Lubuska” 1992, nr 115, s. 3.
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Lubusz Culture Assemblies (Lubuskie Sejmiki Kultury)
in the Zielona Góra region in the years 1957-1992 in the pages
of “Gazeta Zielonogórska”/“Gazeta Lubuska” (“Zielonogórska
Daily”/“Lubuska Daily”)

Summary
The article raises the issue of representation in the daily press of the work and
activities of the Lubusz Cultural Society (Lubuskie Towarzystwo Kultury). It
examines the processes occurring in this daily newspaper through which the journalists presented and interpreted the schematically organized, and pre-prepared
meetings of cultural activists in the form of culture assemblies, which took place
every 4 years in Zielona Góra.

Robert Rudiak

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Literackie formy i gatunki na łamach „Gazety Nowej”,
„Codziennego Expressu Zachodniego” i tygodnika
„Extra” w latach 1990-1994

Przemiany polityczno-gospodarcze, transformacja ustrojowa, przekształcenia własnościowe, dekomunizacja życia społecznego i powszechna prywatyzacja, postępujące
w Polsce od czerwca 1989 roku, w pierwszej kolejności dokonywały się w obszarze
mass mediów. Olbrzymie zmiany dotknęły wówczas szeroko pojętego, choć bardzo
ubogiego i jeszcze scentralizowanego rynku medialnego, głównie w obrębie prasy,
radia i telewizji. Po zniesieniu cenzury i utworzeniu wolnego handlu wydawniczego,
na rynku prasowym zaczęły pojawiać się nowe, niezależne czasopisma, istniejące
natomiast wykupywały koncerny prasowe, głównie zagraniczne, które często przemianowywały tytuły1. Na rynku ogólnopolskim los ten dotknął niemal wszystkie tytuły
gazet i czasopism, które później – przy ogromnej konkurencji tytułów komercyjnych
– częstokroć były likwidowane2. Ten sam los podzieliła prasa regionalna, głównie
dzienniki wojewódzkie będące organami partyjnymi i tygodniki bądź miesięczniki
wydawane za zgodą władz komunistycznych3.
Na Ziemi Lubuskiej reorganizacja rynku prasowego nie przebiegała tak burzliwie jak w innych regionach kraju z uwagi na jego skromny potencjał. Jedyny
dziennik, jaki ukazywał się w obu województwach lubuskich – zielonogórskim
i gorzowskim, to „Gazeta Lubuska”4. Z innych lubuskich pism – np. „Nadodrze”5
1
2

3

4

5

Dotyczyło to wielu znanych dzienników centralnych, np. „Trybunę Ludu” zamieniono na „Trybunę”.
Szerzej na ten temat pisali: W. Sonczyk, Zmiany na rynku i ewolucja formuły wydawniczej prasy
codziennej w Polsce 1990-2004, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 4, s. 11-25; R. Filas, Prasa
ogólnokrajowa po 1989 r., [w:] Słownik wiedzy o mediach, Warszawa 2007, s. 108-125; T. Mielczarek,
Monopol, pluralizm, koncentracja, Warszawa 2007, s. 80-136 i 149-171.
Na temat przemian prasy regionalnej zob. więcej: A. Szynol, Prasa regionalna w Polsce. 20 lat po
przełomie..., [w:] Radio i gazety, Toruń 2010, s. 161-177; R. Filas, Dzienniki regionalne w latach
1989-1992, [w:] ABC dzienników regionalnych, Poznań 1998, s. 3-9.
Gazeta ukazywała się od 1952 r., do 1975 r. wychodziła pn. „Gazeta Zielonogórska” jako organ
zielonogórskiego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 1989 r.
stała się gazetą niezależną, a z czasem została wykupiona przez koncern norweski ORKLA.
Pismo jako organ Lubuskiego Towarzystwa Kultury ukazywało się od 1957 r., najpierw jako
jednodniówka, od 1959 r. jako miesięcznik, od 1965 r. dwutygodnik, od 1990 r. tygodnik. Więcej
na temat historii prasy lubuskiej pisał A. Buck, Funkcje zielonogórskiego środowiska prasowego,
[w] Zielona Góra jako ośrodek kultury, red. E. Hajduk, Zielona Góra 1987, s. 91-100. Zob. też:
W. Nodzyński, Początki prasy na Ziemi Lubuskiej, [w:] Prasa lubuska, Zielona Góra 1972, s. 83-91;
idem, Ćwierć wieku z „Nadodrzem”, Zielona Góra 1982; Rola prasy w życiu społeczno-politycznym
Ziemi Lubuskiej, red. H. Szczegóła, Zielona Góra 1977.
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przeobraziło się w tygodnik i podobnie jak pozostałe czasopisma, musiało utrzymać
się na rynku, bowiem to poczytność decydowała teraz o „być albo nie być” danego
tytułu. Już w 1990 roku przestało ukazywać się „Nadodrze”, natomiast „Ziemia
Gorzowska”6 została wykupiona przez spółdzielnię dziennikarską, a następnie
przez spółkę z o.o. Lukę po nich starały się zapełnić nowe tytuły prasowe.
Pod koniec 1989 roku, a więc w okresie entuzjazmu wydawniczego7 – jak
to określił Ryszard Filas – na rynku prasowym Środkowego Nadodrza pojawiło
się kilkanaście nowych tytułów8. Rok 1991 i lata kolejne przyniosły w regionie
bogactwo nowych pism wydawanych przez samorządy lokalne, towarzystwa oraz
stowarzyszenia9, jak i pism branżowych i prywatnych10.

Tygodnik
Jednym z pierwszych na Ziemi Lubuskiej i zarazem zupełnie nowym tytułem, jaki
pojawił się na rynku prasy miejscowej11 – stosując określenie Ryszarda Kowal6

7
8

9

10

11

Gazeta jako organ Gorzowskiego Towarzystwa Kultury wychodziła od 1945 r., jako miesięcznik
społeczno-kulturalny wydawany przez Gorzowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – od 1971,
a jako tygodnik – od 1980. Pismo zlikwidowano w 2009.
R. Filas, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989-2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty
Prasoznawcze” 2010, R. 53, nr 3-4 (203-204), s. 30.
Wychodziły wówczas: w Zbąszyniu – pismo obywatelskie „Zbąszynianin” i biuletyn informacyjny
Komitetu Obywatelskiego Solidarności „Zryw”, w Sulechowie – „Pismo Ruchu Młodzieży
Solidarnej” i „Jednodniówka” Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność”,
miesięcznik społeczno-kulturalny „Nowy Orędownik” w Międzychodzie, „Dwutygodnik Szprotawski”,
a w roku następnym kolejne pisma, głównie Komitetów Obywatelskich „Solidarności”, jak: „Głos
Babimojszczyzny”, „Głos Nowej Soli”, „Głos Sulęciński” (wcześniej wychodził jako „Sulęcińska
Gazeta Obywatelska”), „Głos Świebodziński”, „Nasze Krosno”, „Wiadomości Gminne” w Deszcznie,
miesięcznik „Głos Sławy”, gorzowskie pismo oświatowe „Pokolenie” wydawane przez NSZZ
„Solidarność”, gazeta obywatelska „Tydzień Gorzowski”, miesięczniki „Głos Wolsztyński”, „Nowinki
Szczanieckie”, „Wiadomości Witnickie”, „Więź Gminna” Urzędu Miasta w Reczu oraz biuletyny
Rad Rejonowych Socjaldemokracji RP, jak miesięcznik „Puls” w Żarach czy nieregularniki
„Socjaldemokrata” w Zielonej Górze i „Sulechowskie Nowiny”, a także gazety zakładowe „Lumel”
i „Nasza Sprawa” pracowników Zefamu w Zielonej Górze.
Np. „Sulechów i Okolice”, kwartalnik „Stare Kurowo”, „Świebodzińska Gazeta Powiatowa”
i „Świebodziński Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta”, półrocznik „Informator Samorządu
Gminy Lubrza”, jak i pisma towarzystw i stowarzyszeń – „Serce i Troska” w Zielonej Górze,
„Trakt” w Gorzowie, „Druga Strona” w Nowej Soli oraz branżowe, np. „Hermes” pracowników
PSS „Społem” w Zielonej Górze, „Zielonogórski Przegląd Oświatowy”, „Zielonogórski Informator
Rolniczy” wydawany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz dwutygodnik „Nowe
Słowo” wychodzący w Żarach i Żaganiu.
M.in.: dwutygodnik „Głos” (wkrótce przemianowany na „Głos z Regionów”) i „Gazeta Powiatowa”
wychodzące w Świebodzinie, miesięcznik „Kurier Międzyrzecki”, „Tygodnik Nowosolski” (od 1992 r.
wychodzi jako „Tygodnik Krąg”) czy tygodniki ogłoszeniowe „Reklama Lubuska” i „Zielonogórski
Tygodnik Reklamowy”.
R. Kowalczyk, Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Poznań 2003, s. 16-17; idem,
Prasa lokalna a dostęp do informacji, [w:] Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego,
Warszawa 2005, s. 99-101; idem, Prasa lokalna na konkurencyjnym rynku – założenia strategii
rozwoju, „Studia Prasoznawcze” 2009, nr 3, s. 1. Zob. też: Ł. Błąd, Prasa galicyjskiego Rzeszowa.
Zasięg, znaczenie, rola redakcji w życiu miasta, „Komunikacja Społeczna” 2012, nr 3, s. 49;
J. Mianowski, Rola lokalnych mediów w przemianach samorządu – referat wygłoszonych w trakcie
międzynarodowej konferencji „Media lokalne i regionalne a kształtowanie się społeczeństwa
obywatelskiego” w Nowej Rudzie 19-20 listopada 2009.
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czyka – był tygodnik „Gazeta Nowa”, wydawany przez prywatną spółkę cywilną
Alpo Aleksandra Polańskiego. Pierwszy numer tygodnika pojawił się 11 stycznia
1990 roku12. Jego redaktorem naczelnym był Edward Jan Mincer13, zastępcą – dr
Andrzej Buck, a w redakcji znalazło się kilku znanych na lokalnym rynku prasowym dziennikarzy, głównie radiowców, np. Romuald Szura, oraz dziennikarzy
prasowych: Irena Kubicka, Mieczysław Więckowicz, Waldemar Mystkowski,
którzy wcześniej związani byli z dziennikiem „Gazeta Lubuska”. Z czasem do
redakcji przybywały nowe twarze zarówno młodych, jak i doświadczonych stażem
redaktorów, np. Robert Gromadzki, Bogdan Kuncewicz, Jacek Patalas, Marek
Zgaiński i Sławomir Gowin. Początkowo obok reportaży, felietonów, publicystyki czy wywiadów pojawiły się stałe rubryki, np. „Kronika towarzyska” Zenona
Łukaszewicza, stricte literackie – jak „Drugi obieg” prowadzony przez R. Gromadzkiego, w którym omawiano książki wydawane nieformalnie poza cenzurą,
i kolumna „Poeci Rocka”, gdzie prezentowano teksty piosenek znanych gwiazd
muzycznych w tłumaczeniu Marka Zgaińskiego. Warto wspomnieć, że kronika
Z. Łukaszewicza, byłego redaktora „Nadodrza”, często dostarczała informacji
ze środowisk literatów i dziennikarzy oraz odnotowywała ważniejsze wydania
książkowe lubuskich pisarzy.
Od 9 numeru pisma redaktorem naczelnym był Andrzej Buck14. Wówczas
w składzie redakcji zaczęły pojawiać się kolejne nazwiska. Dołączył m.in. Mirosław Kuleba. Obok licznych artykułów publicystycznych pojawiły się informacje
od korespondentów zagranicznych z Moskwy i Berlina, rysunki Andrzeja Mleczki
oraz fotoreportaże. Na uwagę zasługiwały wprowadzone nowości, jak kolumna
historyczna „Na tropach dawnej Zielonej Góry” pióra dr. Jerzego Piotra Majchrzaka, a od 22 numeru okienko z wierszem „Promocje Nowej”, w której jako
pierwsza zadebiutowała poetka Maria Jolanta Fraszewska. Z kolei od 27 numeru
w tygodniku pojawiła się satyryczna strona „Zimna kurka” redagowana przez
kabareciarzy formacji „Zaś” oraz humorystyczna szpalta „Nowy organ” J. Patalasa, zawierająca okazyjne limeryki autora i „Kącik jednego wiersza”, zazwyczaj
z jakimś prowokacyjnym tekstem, np. Włodzimierza Majakowskiego.
12
13

14

Pierwszy numer pisma liczył 16 stron formatu A-4.
Edward Jan Mincer (1947-2014) – absolwent Politechniki Szczecińskiej, redaktor studenckiego
radia „Pomorze”, a następnie Zielonogórskiej Rozgłośni Polskiego Radia. W roku 1981 i 1989 był
redaktorem „Solidarności Środkowego Nadodrza” i „Biuletynu Miejskiego” Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” w Zielonej Górze. W latach 1990-1994 pełnił funkcję zastępcy Prezydenta Miasta
Zielona Góra, będąc zarazem felietonistą „Gazety Nowej”. Od 1995 r. aż do śmierci pozostał
dziennikarzem Radia Zachód.
Andrzej Buck (1953) – absolwent polonistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze,
doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie studiów redaktor naczelny jednodniówki
„Faktor” (1975-1979), a później redaktor miesięczników „Informator Kulturalny Województwa
Zielonogórskiego” (1991-1997) i „Prosto z Ratusza” (1994) oraz „Almanachu Lubuskiego
Teatru” (1993-2007). Ponadto autor szkiców Czasopisma literackie młodych 1944-1971 i twórca
„Zielonogórskiej Serii Poezji i Eseistyki” (1992-1993) oraz właściciel wrocławsko-zielonogórskiej
oficyny wydawniczej AND (1994-1999). Obecnie redaktor naczelny kwartalnika literacko-kulturalnego
„Pro Libris” (od 2010).
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W ostatnim numerze tygodnika, który przeistaczał się w dziennik, jego redakcja
tak zapowiadała swój start: „Nie zabraknie dobrego humoru, rozrywki, interesujących felietonów, recenzji, opinii i rzetelnej krytyki. Dziennik będzie niezależny,
daleki od jakichkolwiek zabarwień politycznych”15.
Do września 1990 roku ukazało się 38 numerów tygodnika, na łamach którego
znalazły się nazwiska kilku literatów, zarówno tych już uznanych w miejscowym
środowisku, jak W. Mystkowski, R. Szura, I. Kubicka, i początkujących – np.
M. Zgaiński, M. Kuleba i S. Gowin. Niektórzy z nich po 1990 roku wydali kilka
książek, np. historycznych (jak w przypadku J.P. Majchrzaka) czy reportażowych
(w przypadku M. Kuleby).

Dziennik
a) 1990 rok
Sygnalny, „zerowy” numer pisma codziennego „Gazety Nowej” ukazał się 1 października 1990 roku, a jedną z ważniejszych informacji dnia był przyjazd do Gorzowa pisarki niemieckiej Christy Wolff. Zespół redakcyjny we wstępniaku ogłosił:
Wydajemy gazetę prywatną, pozapartyjną. Prywatność nie znaczy prywata. Pozapartyjność to nie jest polityczna obojętność. Wyrastamy z ducha przemian zapoczątkowanych przez Solidarność. Deklarujemy otwartość dla różnych poglądów,
pluralizm i tolerancję. [...] Poważnie chcemy potraktować idee wolności prasy16.

Numer pierwszy gazety wyszedł 8 października, a w nim zawarto wizję pisma
nakreśloną przez wydawcę: „Pragniemy stać się otwartym forum prezentującym
zróżnicowane poglądy z poszanowaniem chrześcijańskich wartości [...]. Zamierzamy wydawać dobry dziennik i wierzymy, że cel ten osiągniemy”17.
Gazeta wychodziła w czterech mutacjach: zielonogórskiej, gorzowskiej, głogowskiej i lubińskiej (od 1992 r. także żarskiej). Redagowali ją głównie dziennikarze zielonogórscy pozyskani z radia (Czesław Markiewicz) i konkurencyjnego
dziennika (m.in. Jolanta Sadowska, Zbigniew Ryndak) oraz inni, jak dr Krystyna
Kamińska z Gorzowa Wlkp. i Marek Sienkiewicz z Głogowa. Od 13 numeru pojawiły się cotygodniowe felietony Na gorąco Z. Ryndaka, w listopadzie felieton
polityczny Prawą marsz E.J. Mincera oraz pierwsze okienko z wierszem nadesłanym przez czytelnika. W gazecie codziennej oraz w wydaniach weekendowych
„Magazynu GN” ukazywały się zazwyczaj reportaże i artykuły publicystyczne
pióra Z. Ryndaka i C. Markiewicza, wywiady z lubuskimi artystami, artykuły
o teatrze i opracowania historyczne. Pod koniec debiutanckiego roku ukazywania
się „Gazety Nowej” pojawiły się felietony C. Markiewicza i rubryka „Veni Vidi”,
15
16
17

„Gazeta Nowa” 1990, nr 38, s. 2.
„Zielonogórska Gazeta Nowa” 1990, nr 0, s. 1.
„Zielonogórska Gazeta Nowa” 1990, nr 1, s. 1.
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donosząca o wydarzeniach, twórcach i animatorach kultury autorstwa Z. Łukaszewicza. W tym czasie na łamach gazety pojawiać się zaczęły również artykuły
poczytnego wówczas Janusza Ampuły.
Na przełomie listopada i grudnia 1990 roku w gazecie zagościły stałe rubryki,
np. felietony „Białe i Czarne” Bronisława Słomki z Barlinka, „Korespondencja
z Moskwy”18 M. Kuleby, reportaż kryminalny Michała Gaja i poradnik językoznawczy „Bliżej słowa” J. Sadowskiej. Znalazło się także miejsce na omówienia
nowości wydawniczych i recenzje literackie w rubryce „Księgarnia”, redagowanej
przez Z. Łukaszewicza. Jako pierwszą pozycję znany krytyk lubuski omówił zbiór
nowel Wilki Marka Nowakowskiego.
Z końcem roku redakcja pozyskała do współpracy nowych redaktorów. Przybył
wówczas m.in. znany dziennikarz i literat Alfred Siatecki z „Gazety Lubuskiej”.
Odtąd często pojawiać się zaczęły reportaże A. Siateckiego, artykuły polemiczne
C. Markiewicza i o tematyce kulturalnej Marka Buzikiewicza. W tym okresie
z redakcją „Nowej” związanych było kilku literatów – zarówno doświadczonych,
jak A. Siatecki, Z. Ryndak, W. Mystkowski i B. Słomka (którzy byli członkami
Związku Literatów Polskich – dalej: ZLP) czy C. Markiewicz, jak też początkujących, np. M. Sienkiewicz. Kilka osób zajmowało się również krytyką literacką
i dramatyczną, jak Z. Łukaszewicz, C. Markiewicz czy K. Kamińska.
b) 1991 rok
Rok 1991 stanowił w zasadzie kontynuację linii programowej gazety wyznaczonej
w poprzednim sezonie. Nacisk kładziono na dalszy rozwój pisma i wzbogacanie
jego repertuaru materiałami kolejnych „poczytnych” autorów na rynku prasowym, np. znanego humorysty Jacka Fedorowicza, piszącego felietony satyryczne.
W rubryce „Księgarnia” Z. Łukaszewicza pojawiały się teraz omówienia książek
autorów lubuskich bądź związanych w przeszłości z naszym regionem, np. recenzja
powieści Janusza Olczaka Uniwersytety i wampiry chorążego Liszaja. Poza tym
zapoczątkowano księgarską top listę nowości wydawniczych w cyklu „Księgarnia
poleca”. Z innych okołoliterackich rubryk znalazły się „Rozmaitości kulturalne”,
redagowane przez C. Markiewicza i opowieści sensacyjne „Kradzione nie tuczy”, pisane przez A. Siateckiego pod pseudonimem Daniel Sateck. Od kwietnia
zagościła też cotygodniowa strona „Kulturalna” redagowana początkowo przez
C. Markiewicza, w której najpierw sam drukował akrostychy i aforyzmy, a potem
pojawiło się okienko z wierszem pn. „Promocje” z debiutanckim tekstem Teresy
Czarneckiej z Żar. W 77 numerze gazety w okienku znalazła się poezja Krzysztofa
Fedorowicza, później Marka Buzikiewicza, z czasem także miniatury prozatorskie
Anny Boczan, Karoliny Szeremety i innych. Nie brakowało też utworów uznanych
autorów: Adama Zagajewskiego, Mariana Hemara czy Edwarda Redlińskiego
18

W szczytowym rozwoju gazety w 1993 r. miała ona 9 korespondentów zagranicznych w Berlinie,
Bonn, Brukseli, Harare, Malmoe, Moskwie, Paryżu, Rzymie i San Francisco. W charakterze
korespondentów współpracowali z gazetą m.in. Jacek Moskwa i Przemysław Konopka.
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i fragmenty jego prozy Nikiformy. Z innych wprowadzonych na stałe szpalt znalazła
się kolumna przeznaczona dla młodzieży „Wolny kwadrat” oraz ukazująca się od
100 numeru gazety rubryka „Z uśmiechem”, w której nieraz znalazło się miejsce
na humorystyczny utwór literacki, fraszkę lub aforyzm. Już w czerwcu pojawiły
się w niej m.in. limeryki i fraszki gorzowskiego literata Jana Grossa.
Tego roku znowu dołączyło kilku nowych publicystów, jak Mirosław K. Drews,
Lucjan Fokszan czy dr Zbigniew Śmigielski, literat i krytyk, który przyszedł do redakcji w lutym 1991 roku. Artykuły publicystyczne, jak też o tematyce kulturalnej oraz
rozmowy z lubuskimi twórcami kultury zamieszczał odtąd Z. Śmigielski, a L. Fokszan prowadził rubrykę „Biblijne sensacje”, opowiadając o mitycznych postaciach
i symbolach judeochrześcijańskich. Od września ukazywał się także cykl felietonów
antypolitycznych S. Gowina, które gościły obok stałych, cotygodniowych felietonów
K. Fedorowicza, E.J. Mincera i A. Bucka, a później także Witolda Ślusarskiego.
Również we wrześniu rozpoczął się cykl prezentacji „Mój alfabet” Zenona
Łukaszewicza, w którym krytyk zamieszczał, często wraz z karykaturą opisywanej
postaci, sylwetkę pisarza, omawiając pokrótce jego dorobek literacki. W sumie
znalazły się biogramy przeszło 80 poetów, prozaików i krytyków19. Od listopada
1991 roku zamieszczano również „Notes literacki” autorstwa Z. Łukaszewicza,
w którym analizował on wybraną książkę bądź twórczość pisarza. Cykl zapoczątkowała recenzja powieści Włodzimierza Odojewskiego, Zasypie wszystko,
zawieje..., która ukazała się rok wcześniej.
Ciekawostką tego okresu był pomysł z wydawaniem od października comiesięcznego dodatku do gazety „Informatora Kulturalnego Województwa Zielonogórskiego”, którego redaktorem został Lucjan Fokszan, historyk sztuki i wydawca.
Z czasem informator przemianowano na „Zielonogórski Informator Kulturalny”
i był on sprzedawany oddzielnie. Zamieszczano w nim głównie kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście oraz informacje handlowo-usługowe20.
Redagowali go dziennikarze gazety i radia.
c) 1992 rok
Z początkiem nowego roku wyszedł 307 numer „Gazety Nowej”, która od tej pory
ukazywała się w nakładzie 60 tysięcy i objętości 12 stron. Redakcja w dalszym
19

20

Znalazły się tu głównie postacie ze środowiska literatów lubuskich, m.in.: Kazimierz Furman,
Kazimierz Jankowski, Tadeusz Jasiński, Janusz Koniusz, Zdzisław Morawski, Witold Niedźwiecki,
Florian Nowicki, Janusz Olczak, Bolesław Soliński, Henryk Szylkin, Anna Tokarska, Zygmunt
Trziszka, Eugeniusz Wachowiak, Mieczysław Warszawski, Andrzej K. Waśkiewicz czy Bronisława
Wajs-Papusza.
Informator wydawała „Gazeta Nowa” na zlecenie BWA, a później Regionalne Centrum Animacji
Kultury (RCAK) (numer drugi wyszedł jako „Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny”)
w formacie A-3 – 6 stron lub A-4 – 8 lub A-5 – 16 stron, od września 1992 r. w kolorowej okładce.
Publikowano w nim wywiady z twórcami, ogłaszano Radiową Listę Przebojów Poetyckich Radia
Zachód, zdarzało się zamieszczać próby poetyckie lub prozatorskie, niekiedy w formie Arkusza
Literackiego. W 1992 r. jako pierwsze znalazły się wiersze S. Gowina, a później Z. Śmigielskiego.
Informator kierowany był już jednak do wąskiej grupy odbiorców kultury.
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ciągu skupiała się na pozyskiwaniu jak największych rzesz czytelników, stąd
u progu nowego roku uruchomiono kolejne cykle tematyczne, np. stronę poświęconą najmłodszym, na której publikowano np. bajki Charlesa Perraulta. Ponadto
pojawił się cykl „Kryminałki” pisany przez Krzysztofa Potulickiego i „Powieść
w odcinkach”, w której drukowano kryminał Georga Smeatona Superkiller.
Od numeru 32 pojawił się drugi „alfabet” Z. Łukaszewicza, tym razem poświęcony miejscowym dziennikarzom i fotoreporterom, zatytułowany „Ludzie
czwartej władzy”21. Z kolei od 41 numeru drukowano rubrykę „Tu Zielona Góra.
Spisane z nasłuchu” prof. Jana Kurowickiego, eseisty i poety, członka ZLP, w której
omawiał on audycje radiowe i oceniał ważne dla regionu wydarzenia kulturalne,
zwłaszcza literackie.
W tym okresie przeobrażenia przeszedł „Wolny kwadrat”, redagowaniem którego zajął się Robert Kowalik. W popularnej rubryce młodzieżowej ukazującej
się we wtorki, znajdowało się odtąd miejsce na wiersz młodych poetów, często
studentów zielonogórskiej uczelni bądź twórców związanych z ruchem artzinowym. Już w lutym zamieszczono wiersze Agnieszki Kopaczyńskiej, a w kolejnych
wydaniach Jacka Katarzyńskiego-Katosa, Artura Bakosia i członków formacji
„N. Toxic”, np. Thompsona. Wówczas zaczęto także drukować powieść fantastyczną Krasnoludek22 Ziggy’ego Stardusta (właściwie Andrzej Tokarski), twórcy
i wydawcy zina „Szajba”. Nie brakowało też okolicznościowych wierszy, np. Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z okazji walentynek.
Również w lutym inaugurację miała kolumna „Kresowa”, prowadzona przez
Eugeniusza Kurzawę, poetę i prozaika, członka ZLP, który powrócił na Ziemię
Lubuską z północo-wschodnich regionów kraju. Tutaj, obok wspomnień czytelników i przedwojennej historii, E. Kurzawa zamieszczał informacje o aktualnych
wydarzeniach kulturalnych i literackich organizowanych przez Polonię na Litwie,
Białorusi i Ukrainie.
Od numeru 90 zamieszczano już rubrykę „Książka” redagowaną przez Andrzeja
K. Waśkiewicza, znanego i cenionego krytyka literackiego z Gdańska, członka
ZLP, w której omawiał pozycje wydawnicze krajowych poetów i prozaików. Na
początek zrecenzował zbiór wierszy Kontrasty i analogie pochodzącego z Kresów,
a zmarłego w 1983 roku Sławomira Worotyńskiego. Z kolei od numeru 102 znalazło się stałe miejsce na omówienia literatury światowej i popularnej. W rubryce
„Bestseller”23 nowości książkowe recenzował Z. Śmigielski.
W drugiej połowie 1992 roku do redakcji dołączyli nowi, młodzi redaktorzy
np. Radosław Pilonis, który przejął redagowanie „Wolnego kwadratu”; w nim
21

22
23

Znalazły się w nim biogramy m.in. Henryka Ankiewicza, Haliny Ańskiej, Franciszka Brodzika,
Ewy Buczmy, Bronisława Bugiela, Henryki Doboszowej, Jana J. Dębka, Hanny Donarskiej-Galek,
Gertrudy Fajger, Stanisława Fertlińskiego, Zdzisława Grzyba, Piotra Grochmalskiego, Tomasza
Florkowskiego, Ireny Kubickiej, Ireny Linkiewicz, Czesława Łuniewicza, Ryszarda Rowińskiego
czy Alicji Zatrybówny.
Zob. „Zielonogórska Gazeta Nowa” 1992, nr 93, s. 9.
Zob. „Zielonogórska Gazeta Nowa” 1992, nr 102, s. 14.
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pojawiła się wówczas ramka „Debiuty” z przeznaczeniem na wiersz lub fragment
prozy. W pierwszym debiucie „wystartowała” z prozą Ewa Strychalska z Zielonej
Góry, a z poezją Maciej Zdziarski z Drezdenka.
Na łamach gazety wprowadzono w tym czasie nowe działy, strony czy rubryki,
np. „Notes niesamowitości” z pogranicza astrologii i psychologii L. Fokszana,
a towarzyskie i kulturalne varia w rubryce „Misz-masz” zamieszczał Z. Łukaszewicz. Ponadto znalazła się rubryka „Nowości wydawnicze”, w której omówienia
książek dokonywał Tadeusz Kraśko, a dział porad prawnych redagował mecenas
Benedykt Banaszak, który był też znany jako zielonogórski poeta.
Niektóre stałe rubryki ulegały modyfikacjom lub zmieniali się ich prowadzący, np. dział „Książka” redagował od 142 numeru Czesław Sobkowiak, poeta
i krytyk, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a z kolei „Wolny kwadrat”
od numeru 155 prowadził Maciej Zdziarski, wówczas młody poeta i dziennikarz,
student Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Zielonej Górze. Pojawiły się
również nowe rubryki – „Małe teksty” A.K. Waśkiewicza z jego syntetycznymi
przemyśleniami i dywagacjami na tematy literackie oraz „Tego nie przerabia się
w szkole” z okienkiem na wiersz, w którym drukowano utwory m.in. Tadeusza
Peipera, Rafała Wojaczka, Andrzeja Bursy czy Ryszarda Milczewskiego-Bruna.
Ponadto zamieszczano w tym czasie także wiersze miejscowych poetów, np. Janusza
Koniusza, Benedykta Banaszaka, Roberta Rudiaka, fraszki i bajeczki Bronisława Suzanowicza oraz utwory autorów z kraju, np. Tadeusza Chróścielewskiego
i Marcina Świetlickiego.
Magazyn „Weekend” poszerzył się o „Pocztówkę z Galicji”, w której refleksje
literacko-historyczne zamieszczał Leszek Mazan z Krakowa, a wywiady z aktorami
przeprowadzała Joanna Rawik. Gazeta pozyskała też nowego współpracownika
rodem z Zielonej Góry, w charakterze korespondenta warszawskiego, którym był
Tomasz Lis. Z kolei A.K. Waśkiewicz rozpoczął prowadzenie „Małego słownika
epoki zamętu”. W tym czasie felietony antypolityczne S. Gowina zastąpiły felietony o sztuce B. Banaszaka.
Coraz więcej miejsca zaczęto poświęcać w gazecie zagadnieniom kulturalnym regionu i sąsiadów zza Odry, a także wydarzeniom lokalnym, zwłaszcza
literackim, wydawniczym i teatralnym. W 159 numerze gazety dużo pisano
o twórczości niemieckich pisarzy zamieszkałych w rejonie przygranicznym
z Polską – Henry’ego-Martina Klemta, Helmuta Preisslera i Hansa Joachima
Nauschitza. W 265 wydaniu gazety pojawiła się rubryka „Po premierze” z recenzjami teatralnymi Sławomira Jacha, a także Z. Śmigielskiego i S. Gowina.
W tym czasie w rubryce „Kresowa” znalazł się wywiad z Romualdem Mieczkowskim – poetą polskim zamieszkałym na Litwie. W tym okresie pojawiły się
także recenzje wydanych wówczas nakładem „Gazety Nowej” dwóch pierwszych tomików poetyckich – Biały tydzień S. Gowina i Nokturn Z. Śmigielskiego. Zapoczątkowały one wraz z książką A. Bucka Czasopisma literackie młodych 1944-1971 „Zielonogórską Serię Poezji i Eseistyki”, w ramach której od
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1994 roku książki lubuskich autorów wydawała oficyna AND. Recenzentami tych
pierwszych książek poetyckich byli Czesław Sobkowiak i dr hab. Czesław Dutka
z zielonogórskiej WSP.
c) 1993 rok
W trzecim roku ukazywania się gazety zaszły kolejne zmiany, polegające na modyfikacjach istniejących działów prasowych lub dokooptowaniu nowych, popularnych, a zarazem wąsko tematycznych rubryk w formie poradników, aby gazeta
stała się atrakcyjną dla jak najszerszych grup czytelniczych.
Do redakcji dołączyli również nowi dziennikarze, m.in. Małgorzata Masłowska
czy dr Wojciech Strzyżewski, który prowadził dział lokalny i kolumnę finansową.
Obok pitawali pisanych przez Edwarda Jabłońskiego w dzienniku publikowano
obszerne artykuły o tematyce kryminalnej Zbigniewa Branacha, relacjonującego
głośne w kraju procesy. Z kolei rubrykę „Po premierze w Lubuskim Teatrze” redagował R. Kowalik, a później Barbara Kuraszkiewicz-Machniak. W tym czasie
sekretarzem redakcji został Janusz Klimenko, znany wcześniej z kabaretu „Potem”
i pisma „Faktor”, a jego zastępcą był Z. Ryndak.
Co znamienne, ostatni rok istnienia „Gazety Nowej” był zarazem najobfitszym, jeśli idzie o publikacje literackie, bowiem wówczas pojawiło się najwięcej
recenzji literackich, omówień wydawniczych czy w ogóle prezentacji poetyckich
i prozatorskich, zarówno autorów doświadczonych, jak i reprezentantów pokolenia
wstępującego.
W „Wolnym kwadracie” pojawiła się druga powieść w odcinkach Zyggy’ego
Stardusta Bayerman oraz relacje z ogólnopolskiej imprezy pod nazwą Art Zine
Galery, a w okienku „Debiut” wiersze Miłosza Galantowicza. Pierwszą lubuską
komercyjnie wydaną powieść sensacyjną A. Siateckiego Gość z volkswagena
zrecenzował Z. Śmigielski.
Zapoczątkowano również cykl wywiadów z artystami lubuskimi: z Markiem
Zgaińskim w 10 numerze dziennika i z pionierem lubuskiej literatury Januszem
Koniuszem w numerze 79. Z kolei w 15 numerze recenzję tomiku S. Gowina
zamieścił C. Sobkowiak. Na łamach gazety pojawiały się wówczas artykuły polemiczne i dyskusje przedstawicieli środowisk twórczych na temat kondycji lubuskiej kultury, w tym środowisk pisarskich na Środkowym Nadodrzu. W tym
okresie bowiem istniały w kraju trzy profesjonalne organizacje pisarskie: Związek
Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (SPP) i Związek Twórczy
Pisarzy Polskich (ZTPP), założony przez Zygmunta Trziszkę. I właśnie ten ostatni
związek w 1993 roku utworzył w Zielonej Górze swój oddział, na czele którego
stanął Z. Łukaszewicz, a spośród dziennikarzy „Gazety Nowej” należał do niego
również Z. Ryndak. Obaj wydali w warszawsko-zielonogórskiej oficynie Ziemia swoje książki, fragmenty których były publikowane wcześniej w gazecie.
Z. Łukaszewicz opublikował Mój alfabet albo Pstryczki i potyczki, a Z. Ryndak
– zbiór felietonów Karawana idzie dalej, stanowiących refleksyjny i sarkastyczny
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opis przemian społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w kraju
w latach 1989-1991. Recenzję „alfabetu” Z. Łukaszewicza zamieścił w numerze
108 A.K. Waśkiewicz.
Warto wspomnieć, że w redakcji „Gazety Nowej” istniał wówczas swoisty
konglomerat, jeśli idzie o przynależność pisarzy-publicystów do organizacji pisarskich, bowiem do ZLP należeli jeszcze, poza już wspomnianymi, W. Mystkowski,
E. Kurzawa, B. Słomka, a także wymieniony wcześniej Z. Ryndak, zaś do SPP
– Z. Śmigielski i C. Sobkowiak. W tym czasie pojawił się też cykl artykułów polemicznych „Krajobraz po...”, a zwłaszcza artykuł E. Kurzawy Literaci do piór?,
który wywołał burzę w środowisku pisarskim24. Na temat integracji środowiskowej
oraz potrzebie przynależności do związków twórczych wypowiedziało się wówczas
liczne grono literatów, krytyków i literaturoznawców.
W marcu 1993 roku do 61 numeru gazety dołączono wkładkę zatytułowaną
„Arkusz”, którą redagowała Bogusława Latawiec z Poznania. Pierwszy numer
arkusza literackiego wyszedł w nakładzie 200 tysięcy25. Na łamach gazety od numeru 103 także powołano nową „Kolumnę literacką” pod redakcją E. Kurzawy.
Kolumna ukazywała się w piątki, a na jej łamach gościły rubryki „Obrachunki
literackie”, prowadzone przez C. Sobkowiaka i okienka „Moje teksty” i „Recenzja”, redagowane przez A.K. Waśkiewicza. Na łamach „Kolumny literackiej”
publikowali teksty zarówno doświadczeni, jak i młodzi pisarze, np. znalazły się
fragmenty powieści Klara Ewy Ferenc, prozatorskie passusy Michała Kaziowa,
wiersze Janusza Koniusza, Benedykta Banaszaka, Ewy Sonnenberg, Jolanty Pytel,
Franciszka Politowskiego, Ryszarda Jonaczyka, Agnieszki Kopaczyńskiej, recenzja
tomiku Andrzeja Jakuba Mularczyka, napisana przez A.K. Waśkiewicza, czy krytyczne omówienia zbioru wierszy Tadeusza Różewicza i poezji F. Politowskiego,
skreślone piórem C. Sobkowiaka, bądź też recenzje Małgorzaty Masłowskiej.
Twórczość literacka gościła ponadto w kolumnie kresowej E. Kurzawy, gdzie
zamieszczał on utwory polskich literatów zamieszkałych na Litwie, np. R. Mieczkowskiego26. Również w „Wolnym kwadracie” nadal drukowano utwory literackie młodych.
W 1993 roku redagował go Jacek Kosiak, a w prowadzonej przez niego kolumnie
znalazło się sporo tekstów poetyckich, rysunków, grafik i wywiadów, które przeprowadzał współpracujący z gazetą Jacek H. Dachtera. W numerze setnym w „Wolnym
kwadracie” znalazły się wiersze wspomnianego J.H. Dachtery i Ryszarda Oniszczuka.
We wtorek 6 lipca 1993 roku zaszła zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Doktora A. Bucka zastąpiła Halina Ańska-Skarbek27. Wcześniej gazetę przejął
24
25

26
27

E. Kurzawa, Literaci do piór?, „Gazeta Nowa” 1993, nr 60, s. 5.
Zob. Arkusz, „Gazeta Nowa” 1993, nr 61, s. 1. W tym czasie, po aferze ze zdrapkami, właściciel
gazety (firma Alpo) odsprzedał tytuł „Głosowi Wielkopolskiemu”, który postanowił dołączać „Arkusz”
do wydań „Gazety Nowej”, stąd zwiększył się jego nakład. W „Arkuszu” drukowano zwłaszcza
teksty autorów związanych ze środowiskiem poznańskim.
E. Kurzawa, Poezja polska na Wileńszczyźnie, „Gazeta Nowa” 1993, nr 15, s. 15.
Halina Ańska-Skarbek (1936-1993) związana była z prasą kielecką, ze „Sztandarem Młodych”
i „Nadodrzem”. Wydała też dwie publikacje – album o festiwalach piosenki radzieckiej Ludzie
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też nowy wydawca – spółka Roko joint venture, której pełnomocnikiem był Lech
Daniłowicz. Od 130 (708) numeru „Gazety Nowej” skład kolegium redakcyjnego
stanowili też: Roman Siuda, który był zastępcą redaktor naczelnej, i J. Klimenko,
który pozostawał sekretarzem redakcji.
Ostatnie wydanie „Kolumny literackiej” miało miejsce w lipcu 1993 roku w numerze 157 gazety. To wówczas znalazły się w niej utwory J. Pytel i M. Kaziowa
oraz recenzje C. Sobkowiaka. Ostatni bowiem 166 numer „Gazety Nowej” ukazał
się 26 sierpnia 1993 roku28. W sumie od 1990 roku wyszły 744 numery gazety
i tygodnika łącznie, w tym osiem dodatków specjalnych.

Kontynuacja dziennika
Od sierpnia gazeta ukazywała się pod zmienionym tytułem „Codzienny Express
Zachodni”. Pierwszy numer dziennika ukazał się w wydaniu weekendowym w piątek, 27 sierpnia. W nocie skierowanej do czytelników redakcja pisała, że z powiększonym zespołem zamierza „odbić się od dna” i chce pisać „przede wszystkim
o człowieku i dla człowieka”, a zarazem pomagać czytelnikom w kłopotach i być
niejako przyjacielem w troskach i niedoli29.
Redaktorką naczelną nadal pozostawała H. Ańska-Skarbek, a skład redakcji praktycznie pozostał niezmieniony. Jednakże w związku z ciężką chorobą
H. Ańskiej-Skarbek (umarła nagle 23 listopada 1993) od numeru 39 redaktorem
naczelnym został Dariusz Wilczak30 z Poznania, który miał za zadanie uratować
tytuł przed bankructwem. Właścicielem gazety został wówczas „Głos Poznański”, a dziennik ukazywał się w trzech mutacjach: zielonogórskiej, gorzowskiej
i legnickiej (głównie jednak dla mieszkańców Głogowa).
Jeszcze w okresie „redaktorowania” H. Ańskiej-Skarbek gazeta postawiła na
publikowanie wielu informacji praktycznych i pomocnych czytelnikom. Ukazywała
się nawet cała strona „Redakcja pomaga” dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej czy bezrobotnych. Ponadto nadal ukazywały się korespondencje z Moskwy
M. Kuleby, felietony Z. Ryndaka, reportaże i wywiady z lokalnymi artystami, np.
z plastykami, śpiewakami i muzykami zielonogórskimi, rozmowy z prozaikiem Michałem Kaziowem. W wydaniach weekendowych ostatnia strona gazety utrzymana
była w stylu gazety dla dzieci i zabaw dla dorosłych, bowiem zamieszczano w niej
wiersze dla dzieci w okienku „Spotkania z Panem Brzechwą” i teksty zapomnianych

28
29
30

i piosenki (1984) oraz wspólnie ze Zdzisławem Gruberskim zbiór fraszek winobraniowych Rymy
winne i nie-winne (1974 i 2006).
Zob. „Zielonogórska Gazeta Nowa” 1993, nr 166 (744).
Zob. „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 1, s. 1.
Dariusz Wilczak (ur. 1961) ukończył etnografię na Uniwersytecie Łódzkim i studium dziennikarskie
na Uniwersytecie Warszawskim. Był reportażystą i autorem słuchowiska. W 1991 r. ukazała się
jego książka Pajęczyna. Syndrom bezpieki napisana wspólnie z Barbarą Stanisławczyk. W latach
późniejszych był jeszcze m.in. dziennikarzem tygodnika „Newsweek” oraz wydał kolejne cztery
książki o tematyce politycznej, m.in. On Kwaśniewski wespół z Grzegorzem Indulskim (2005)
i Generalissimus o Wojciechu Jaruzelskim (2011).
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piosenek. Ponadto artykuły o tematyce kresowej „Znad Wilii” zamieszczał Henryk
Szylkin, recenzje teatralne – C. Markiewicz, recenzje książkowe – M. Masłowska
i Marzena Żołędziejewska, które już w 7 numerze wspólnie omówiły tomik wierszy
Miłowanie Ireny Czarczyńskiej ze Starego Kisielina.
Od numeru 60 gazeta zmieniła winietę. W tym czasie z redakcją nawiązali
współpracę nowi dziennikarze, głównie młodzi jak Artur Bakoś. Od listopada
1993 roku ukazywały się: cykl artykułów wojennych M. Kuleby Daleki zwiad,
artykuły o tematyce historycznej Marka Jurkowskiego, o kulturze i muzyce Aldony Wardziak, o teatrze Elżbiety Stepkowskiej i stała rubryka „Zapiski kulturalne” M. Masłowskiej, a także strona dla najmłodszych „Expressik” z bajkami
Andersena i wierszami Brzechwy. W tym czasie współpracę z gazetą nawiązali
również historycy – prof. Czesław Osękowski i dr hab. Joachim Benyskiewicz
z zielonogórskiej uczelni oraz dr Bogdan Biegalski z Archiwum Państwowego.
Ponadto kontakt z gazetą odnowił krakowski historyk Leszek Mazan.
Pod koniec listopada, od numeru 62 uruchomiono dwustronicowy dodatek
artystyczny „V kolumna. Zewnętrzny organ młodych” redagowany przez J.H. Dachterę. W pierwszej edycji znalazło się okienko „No smoking” z przeznaczaniem
na drobny utwór literacki, galeria z rysunkami czy miejsce na artykuły o muzyce,
szkole, kulturze studenckiej i awangardowej. Ukazywały się miniatury prozatorskie Marka Aleksandra Lechkiego, wiersze Michała Chłodnickiego, Grzegorza
Żeglenia, Ireneusza IRY Koziorowskiego, Tomka Puchalskiego, Jacka Katarzyńskiego-Katosa, Agnieszki Kasperczyk, Kazimierza Szemiotha, A.M. Lechkiego
i autorów publikujących pod pseudonimami (Thompson, N.N., Jowita, Martin
Eden, Iwona, Marek i Mały), rysunki (np. Katosa), komiksy Ziggy’ego Stardusta,
artykuły o muzyce lub filmie. Ponadto o kulturze pisali m.in. Agnieszka Kopaczyńska i Jan Ocet. Były to przeważnie osoby związane z ruchem artzinowym,
zielonogórskimi grupami poetyckimi „Die Hulle”, „N. Toxic” czy „Shuflada” bądź
z grupą filmowców-amatorów „Sky Piastowskie”.
Do końca roku ukazało się 88 wydań gazety, w tym cztery dodatki „V kolumny”,
które były od tej pory jedynymi stronami poświęconymi zarówno awangardowej
literaturze, muzyce, sztuce filmowej i plastycznej, jak i sprawom młodych czytelników – głównie licealistów i studentów.
Niewiele zmian wprowadzono do dziennika wraz z nastaniem nowego roku.
Redaktorem gazety pozostawał D. Wilczak. W tym okresie w gazecie coraz częściej pojawiały się artykuły nowych dziennikarzy. Cyklicznie ukazywała się nowa
rubryka dotycząca nowości wydawniczych „Książki z Empiku”. Zamieszczano
nadal liczne przedruki z zachodnich czasopism, m.in. z „Bilda”. Wówczas też
z gazetą odnowili współpracę K. Kamińska i B. Kuncewicz. Pojawił się również
piszący wiersze i publikujący pod pseudonimem Andrzej Brzoza dr hab. Wiesław
Hładkiewicz, który zamieszczał wywiady.
Kontynuowano również wydawanie dodatku „V kolumna”, który ukazywał
się w środy. Od 53 numeru redaktorami dodatku zostali Henryk Gawrecki i Ire-
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neusz IRA Koziorowski. Od czerwca redaktorem kolumny był już wyłącznie
I. Koziorowski. W „V kolumnie” znalazły się utwory poetyckie m.in. Tomka Puchalskiego, Thompsona Wilfa, J. Katarzyńskiego-Katosa, Jowity Kosowicz, Magi
i Martina Edena31. W dodatku znajdowały się ponadto stałe rubryki z artykułami
polemicznymi, jak „Ząb za ząb” czy „Co mi łazi po głowie”, w których swoje
teksty publikowali A. Kopaczyńska i H. Gawrecki. Ukazała się także kolejna
powieść w odcinkach Ziggy’ego Stardusta Piękny Żożo, a całość strony uzupełniały galerie rysunków, komiksy i graffiti. Jeszcze w 116 numerze „CEZ” ukazał
się obszerny artykuł Młodzi w Shuffladzie o promocji tomiku Niezorganizowanej
Grupy Poetyckiej ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze,
na czele której stał M. Chłodnicki.
Ostatni numer gazety ukazał się w piątek 29 lipca 1994 roku. Do tego czasu
wyszło łącznie 147 numerów wraz z 24 wydaniami magazynu weekendowego
„Extra Express”, po czym z przyczyn finansowych, z którymi od miesięcy borykała
się redakcja, zlikwidowano dziennik32. Redakcja jednak nie zamierzała całkowicie
poddać się prawom rynku i zapowiedziała, że od sierpnia będzie ukazywać się
co czwartek „Extra. Tygodnik dla całej rodziny”. Pod zapowiedzią Ostatni taki
Express redakcja informowała: „»Extra« – tygodnik dla całej rodziny będzie pismem
lekkim, łatwym i przyjemnym. Z dużą ilością reportaży o regionie i żyjących tutaj
ludziach. Nie zabraknie w nim rozrywki i poradnictwa”33.
Tym samym niejako historia pism zatoczyła koło i powróciła do formuły tygodnika.

Znowu tygodnik
Już od kwietnia 1994 roku redakcja gazety uruchomiła wydawanie bezpłatnego
kolorowego magazynu „Extra Express”, który był dodatkiem do weekendowych
wydań „CEZ”. Każdy numer liczył 24 strony wraz z ośmiostronicowym programem telewizyjnym na cały tydzień – „Tele Przyjaciel”. Poza programem TV
i propozycjami filmowymi na magazyn składały się komercyjne artykuły o tematyce sensacyjnej, kryminalnej, obyczajowej, erotycznej, sportowej, rozrywkowej
lub motoryzacyjnej. Stąd treść magazynu wypełniały wywiady z gwiazdami kina
i estrady muzycznej, przedruki z ilustrowanych tygodników niemieckich „Stern”
i „Der Spigel”. Całość uzupełniały rubryki tematyczne i poradniki oraz liczne
krzyżówki, łamigłówki, horoskopy, psychotesty i zabawy umysłowe. Była też
kolumna dla dzieci „Expressik” z wierszami Brzechwy i baśniami w odcinkach. Na
łamach magazynu publikowali właściwie ci sami dziennikarze, którzy redagowali
wydania codzienne gazety. Ale pojawiły się również nowe nazwiska. Swoje teksty
31
32
33

Wielu artystów wywodzących się z ruchu artzinowego publikowało wówczas pod pseudonimami.
Zob. Redakcja, Ostatni taki Express, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 147 (235), s. 1.
W sumie od sierpnia 1993 r. nowy tytuł ukazał się 235 razy.
Ibidem.
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w magazynie zamieszczał m.in. Krzysztof Fedorowicz. Od 16 numeru redaktorem
prowadzącym „Extra Express” był Jacek Patalas. Wówczas zmieniła się szata
graficzna, winieta i format magazynu.
Po przekształceniu wydań magazynowych w tygodnik „Extra”, który pojawił się
4 sierpnia 1994 roku, jego redaktorem naczelnym nadal pozostał Dariusz Wilczak.
Kolorowy tygodnik liczył 32 strony, z czego cztery zajmowały reklamy, a drugie
tyle obejmował program telewizyjny34. Wydania tygodnika praktycznie nie różniły
się od magazynowych. Pozostała ta sama tematyka i podobny układ stron. Doszły
jedynie komiksy Bohater ostatniej akcji i rysunki satyryczne Stardusta, felieton
Na gorąco Z. Ryndaka, powrócono do Biblijnych sensacji L. Fokszana. Pozostałe miejsce zajmowały publicystyka i reportaże K. Fedorowicza, M.K. Drewsa
i R. Kowalika, a o kulturze, głównie plastyce i wernisażach, pisała M. Masłowska.
Jednak nowy tygodnik nie spotkał się z uznaniem czytelników i po wydaniu
ośmiu numerów, bez jakiejkolwiek zapowiedzi zaprzestano jego wydawania. Ostatni
numer „Extra” wyszedł na Winobranie 22 września 1994 roku. Redakcja liczyła,
że pismo będzie sprzedawało się głównie ze względu na tygodniowy program
telewizyjny, ale wówczas do sobotnich wydań „Gazety Lubuskiej” dołączano już
bezpłatnie program w kolorowym „Tele Tygodniu”, wydawanym na skalę ogólnopolską przez niemieckie Wydawnictwo Bauer.

Podsumowanie
Po likwidacji gazety nikt więcej nie podjął się w regionie lubuskim wydawania
drugiego dziennika, który byłby konkurencyjny dla istniejącej od przeszło sześciu
dekad „Gazety Lubuskiej”. Jednak fenomen „Gazety Nowej” zapisał się w annałach lubuskiej prasy i lokalnego rynku wydawniczego, jak też w świadomości
czytelników starszego pokolenia.
W okresie istnienia „Gazety Nowej” na jej łamach publikowało dziewięciu
członków ZLP, po dwóch SPP i ZTPP oraz kilkunastu autorów niezrzeszonych.
W sumie na łamach gazety ukazały się artykuły 21 pisarzy oraz 10 publicystów zajmujących się krytyką literacką, kulturą, sztuką lub edytorstwem. Ponadto z gazetą
było związanych osiem osób ze stopniami naukowymi, w tym dwóch profesorów.
Jak wspomniano wcześniej, „Gazeta Nowa” była również wydawcą dwóch
tomików wierszy, które zapoczątkowały „Zielonogórską Serię Poezji i Eseistyki”
kontynuowaną przez oficynę AND dr. A. Bucka. Ponadto ukazały się także książki,
które albo we fragmentach były publikowane na łamach gazety, albo stanowiły
zbiór drukowanych na jej łamach odcinków, jak Moja szajba (1993) Z. Stardusta,
Na tropach dawnej Zielonej Góry. Opowieść o mieście (1993) J.P. Majchrzaka,
Moskwa koczowników (1994) M. Kuleby czy wspomniane już pozycje Z. Łukaszewicza i Z. Ryndaka. Również liczne materiały zamieszczane w gazecie stały się
34

Zob. „Extra” 1994, nr 1.
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przyczynkami do powstania w następnych latach książek reporterskich i opracowań,
jak Słownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny E. Kurzawy, Odsłony
wojny (1995) i Niezłomna Czeczenia (1997) M. Kuleby. Po likwidacji gazety kilka
osób założyło własne oficyny i poligrafie35, niektórzy zakładali też własne tytuły
prasowe lub byli redaktorami naczelnymi regionalnych czasopism36.
Z kolei z „Codziennym Expressem Zachodnim” i tygodnikiem „Extra” związanych było 10 głównie młodych literatów oraz jeden krytyk, a także pięciu naukowców. Warto wspomnieć, że mimo likwidacji „Gazety Nowej” i „Codziennego
Expressu Zachodniego” nadal ukazywał się „Informator Kulturalny Województwa
Zielonogórskiego”37, którego redaktorem naczelnym był A. Buck, a skład redakcji i współpracowników miesięcznika stanowili w większości byli dziennikarze
rozwiązanych pism. Długi czas informator wypełniał lukę na zielonogórskim
rynku czasopism literacko-kulturalnych. Łącznie w latach 1991-1999 wyszło aż
87 numerów miesięcznika, na łamach którego szeroko prezentowano i omawiano
dokonania miejscowych środowisk artystycznych, w tym książki i twórczość wielu
autorów lubuskich.

35
36

37

Np. L. Fokszan (Maxim), S. Gowin (Gest), M. Więckowicz (DW Maja), J. Klimenko (Kropka),
K. Kamińska (WAG Arsenał), H. Gawrecki (Elektron) i A. Buck (AND).
Np. L. Fokszan był redaktorem „Gazety Międzyosiedlowej” (1995-2003), „Kroniki Zielonej Góry”
(1999-2003) i „Kroniki Ziemi Lubuskiej – przeszłość i teraźniejszość” (2000-2003); S. Gowin – „Wizji
Lokalnej” (1994); J. Klimenko – tygodnika zielonogórskiego „Czwartek” (2010-2011); J. Patalas –
miesięcznika „Most” w Krośnie Odrzańskim (2006-2010); M. Masłowska – magazynu teatralnego
„Sufler” (2006-2007); M. Kuleba – „Winiarza Zielonogórskiego” (od 2004) oraz A. Buck – kwartalnika
„Pro Libris” (od 2010).
W 1998 r. „Informator” przemianowano na „Zielonogórski Informator Kulturalny” (wyszło 10
numerów), a następnie na „Lubuski Informator Kulturalny” (ukazało się już tylko 6 wydań w latach
1998-1999).
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Literary forms and genres in “Gazeta Nowa” (“The New
Newspaper”), “Codzienny Express Zachodni” (“The Daily
Western Express”) and the weekly “Extra”, in 1990-1994

Summary
One of the first newspapers to appear in the free Poland was, in the Lubusz Region,
“Gazeta Nowa” – a private weekly magazine, which began to circulate in Zielona
Góra in January 1990. On 1st October 1990, this weekly was transformed into
a daily newspaper, and its modified editions appeared in Głogów, Lubin, Gorzów
and, from 1992, also Żary. The newspaper quickly gained many journalists well
known to the local newspaper market, mainly from the competing “Gazeta Lubuska” and from Radio Zachód, together with many writers belonging to the Polish
Writers’ Union and the Polish Writers’ Association. It also attracted the young
and talented students of journalism, researchers from several regional centers and
universities, and initiated co-operation with recognized Polish publicists, popular
satirists and graphic artists, as well as with foreign correspondents – among others,
from Germany, Russia, the USA and Africa. It quickly became a counterweight to
what had been, until then, the only daily in the Lubusz region, “Gazeta Lubuska”
(The Lubusz Daily), in circulation from 1952 (as “Gazeta Zielonogórska”).
The new daily quickly came to be dominated by commercial articles, as well
as pages and columns dedicated thematically to the social life of elites and celebrities, to business, economics, politics, sensationalism, tourism, gardening,
practical advice and, eventually, columns devoted to young people and children.
A lot of space was dedicated to culture, art, discussions of cultural events in the
region and the city, theatrical spectacles and books by Lubusz-based authors. The
newspaper also started to publish poems, and even, in parts, fragments of prose
and novels by Lubusz writers.
In 1992 the newspaper appeared with a circulation of 60 000 copies and a length
of 12 pages. Then the owner of the newspaper sold the title to the Poznań press corporation. A year later, the newspaper was renamed as “The Daily Western Express”.
At the end of July 1994, the newspaper ended its life as a daily. It initially returned
to circulation in the form of a weekly magazine, under the title “Extra”, but this
failed to meet the expectations of readers, and in September 1994 it was liquidated.

Longin Dzieżyc

Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

Proces budowy porozumienia i współpracy między
społecznościami regionu lubuskiego i państw
Unii Europejskiej w latach 1993-1994 na łamach
„Codziennego Expressu Zachodniego”

Świadomość podmiotowości
W wyniku II wojny światowej Polska znalazła się w obozie państw socjalistycznych. Życie za żelazną kurtyną przyniosło zerwanie wielowiekowych związków
z kulturą zachodnią, równoznaczne z zamknięciem na blisko pół wieku na cywilizacyjne osiągnięcia natury społecznej, politycznej i gospodarczej. Dopiero zmiany
systemowe zainicjowane w 1989 roku rozpoczęły proces konsolidacji z państwami
Europy Zachodniej. W 2014 roku przypadła 25. rocznica demokratycznych przemian w Polsce oraz 1 maja – 10. rocznica wejście Polski w struktury zjednoczonej
Europy. Oba wydarzenia były dobrą okazją do refleksji nad drogą, jaką musiał
pokonać nasz kraj, dążąc do znalezienia się w obszarze demokratycznego świata.
Warto zauważyć, że to właśnie zmiany systemowe odegrały szczególną rolę
w procesie budowy tożsamości kulturowej Ziem Zachodnich i Północnych, na
których w związku z całkowitą wymianą ludności po II wojnie doszło do przerwania ciągłości kulturowej.
Daleko idące demokratyczne przemiany stwarzały warunki i były zasadniczym
impulsem do przeobrażeń świadomościowych mieszkańców lubuskiego regionu. Dotyczyły one szeregu procesów kształtujących podmiotowość obywatelską
i przejawiały się w narastającej świadomości nowych uwarunkowań społeczno-politycznych. Zmienione realia dały społecznościom zamieszkującym Ziemie
Zachodnie i Północne możliwość szerszego poznania ich tradycji i historii pisanej
przez poprzednie pokolenia. Równocześnie nadgraniczne położenie stwarzało
dodatkowe szanse i bodźce do współpracy z sąsiednimi państwami.
Podczas Unijnego Referendum w 2003 roku świadomość potrzeby integracji
z Europą przyniosła najwyższy w kraju wynik w gminie Gozdnica w powiecie żagańskim, wynoszący 91%1. Trzeba przyznać, że na Ziemiach Zachodnich
1

Dostęp: http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_w_Polsce_w_2003_roku [odczyt: 20 czerwca 2014].
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i Północnych wskaźniki te osiągały nieco wyższy poziom niż w innych częściach
kraju. Nie były to różnice drastyczne, ale jednak dostrzegalne. Zasadniczą rolę
w procesie zbliżenia odgrywała zarówno polityka polskiego państwa, jak i życzliwy stosunek świata zachodniego. Strategicznym zadaniem było wejście Polski
w struktury NATO i Unii Europejskiej. Akcesję do obu tych organizacji poprzedziły
skomplikowane, zachodzące na wielu poziomach przemiany społeczne, polityczne
i gospodarcze.
Zdawano sobie sprawę, że nowy system oznacza reorientację ustroju, struktur
i polityki zagranicznej państwa, stawiając zupełnie nowe wyzwania. Mimo że
kierunek zmian był przez większość społeczeństwa oczekiwany i akceptowany,
to szereg dokonujących się i przewidywanych procesów wymagało szerszego
przedstawienia i wyjaśnienia, umożliwiając zrozumienie zachodzących przemian
oraz porzucenie wieloletnich przyzwyczajeń. Szczególną rolę w tych działaniach
odegrały media: prasa, radio i telewizja. Z całą pewnością ważnym elementem przeobrażeń były wydawnictwa prasowe. Zajmowały one kluczową pozycję w procesie
informowania oraz tworzenia pozytywnego stosunku regionalnej społeczności do
procesów konsolidacyjnych Polski z Unią Europejską. W regionie lubuskim przez
wiele lat monopolistą na lokalnym rynku prasowym była wydawana od 1 września
1952 roku „Gazeta Zielonogórska”, od lipca 1975 roku ukazująca się jako „Gazeta
Lubuska”. Po latach wyłączności tego dziennika w zasadniczo zmienionej sytuacji
ważnym elementem przemian świadomościowych w regionie było ukazanie się
1 stycznia 1990 roku nowego wydawnictwa, jakim była „Gazeta Nowa”. Jej kontynuacją od 27 sierpnia 1993 roku pod zmienionym tytułem stał się „Codzienny
Express Zachodni” wydawany do 31 lipca 1994 roku2. Wśród szerokiego wachlarza
tematów krajowych poruszanych w dzienniku dużo miejsca zajmowały doniesienia dotyczące regionu lubuskiego. Często tematy ogólnokrajowe przedstawiano
w kontekście regionalnym. Podejmowano także problematykę międzynarodową ze
szczególnym uwzględnieniem obciążonych trudnymi doświadczeniami przeszłości
stosunków z Niemcami i Rosją. Bacznie obserwowano zmiany, jakie zachodziły
w samej Rosji. Jak stwierdzono w doniesieniu Rosja na imperialnym szlaku:
odbudowa dawnego imperium w granicach Związku Radzieckiego to dla tego kraju
tylko kwestia czasu. Po zwycięstwie Borysa Jelcyna nad parlamentem, armia stała
się pierwszą siłą polityczną w państwie wymuszając ogłoszenie nowej doktryny
wojennej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nie kryje, że celem jego działań
jest odtworzenie państwa w granicach sprzed 1989 roku3.

Pewnym nawiązaniem do stosunków polsko-rosyjskich była informacja o pomyśle
utworzenia w byłych koszarach na terenie Legnicy muzeum pobytu wojsk radziec2
3

and, „Gazeta Nowa” (1990-1993), „Pro Libris” 2010, nr 1, 89-91, dostęp: http://prolibris.wimbp.
zgora.pl/pdf/201030/PL30_28_GazetaNowa.pdf [odczyt: 15 maja 2014].
Rosja na imperialnym szlaku, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 71, s. 2.
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kich, które stacjonowały w Polsce przez blisko 50 lat4. Wyrazem obaw związanych
z nową sytuacją geopolityczną był artykuł odnoszący się do wizji utworzenia
wolnego miasta Gdańska przez część gdańszczan żyjących w Niemczech5.
Zmienione uwarunkowania polityczne oraz nowa sytuacja na arenie międzynarodowej były inspiracją do naturalnych pytań o bezpieczeństwo Polski. Miały one
szczególne znaczenie wobec wzrostu nacjonalizmów za wschodnią i zachodnią
granicą. Nowo powołany wojewoda zielonogórski prof. Marian Eckert, oprócz
przedstawienia ogólnej sytuacji województwa, odpowiadał na szereg pytań nurtujących czytelników:
Ja dziś nie widzę podstaw do nadmiernej nerwowości. Po pierwsze: w Niemczech
istnieje coś co możemy nazwać zbiorową pamięcią narodu niemieckiego: jak wielkie
ofiary musiał ponieść w wyniku przegranej zarówno I jak i II wojny światowej. To
nie tylko ofiary w ludziach, ale i cofnięcie się państwa niemieckiego w rozwoju [...]6.

Wywiad dotyczył też szans rozwojowych naszego regionu jako obszaru nadgranicznego.
Inwestowanie w granicę zachodnią jest bardzo dobrym interesem dla regionu i dla
Polski, bo oznacza wzrost zatrudnienia na obszarach bezrobocia, pracę dla firm
polskich, możliwość przyciągnięcia kapitału prywatnego z innych regionów do
realizacji inwestycji towarzyszących infrastrukturze granicznej7.

Zdawano sobie także sprawę, że w drodze do Europy niezbędne będą reformy
struktur administracyjnych kraju, przedstawiono je w artykule Wielkie województwo zachodnie. Według ówczesnych projektów z województw gorzowskiego,
zielonogórskiego i legnickiego miało powstać jedno wielkie zachodnie8. Problemy
dotyczące podziału administracyjnego kraju podjęto także w tekście Czy zatrzęsie
się polska ziemia? Tym razem chodziło o proces reformy struktur administracyjnych szczebla powiatowego. Dyskutowano zarówno nad potrzebą utworzenia
powiatów, jak i kompetencjami9.
Zmiany w Polsce po 1989 roku umożliwiły nie tylko szersze poznanie historii
regionu sprzed 1945 roku, ale także wzbogacenie narodowych tradycji o przekaz
repatriantów, którzy opuścili rodzinne Kresy i zasiedlili Ziemie Zachodnie i Północne. Przez wiele lat PRL-u trauma i gorycz przesiedlonych musiały pozostać
ich wewnętrznym bólem. Według badań CBOS obecnie blisko 15% Polaków
4
5
6
7
8
9

Co zostanie po sowietach. Muzeum pobytu, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 2, s. 1-2.
Gdańsk wolnym miastem, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 14, s. 1-2.
Granice spokoju. Z profesorem Marianem Eckertem, wojewodą zielonogórskim rozmawiała Jolanta
Sadowska, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 1, s. 4.
Ibidem.
Wielkie województwo zachodnie, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 65, s. 1-2.
Czy zatrzęsie się polska ziemia?, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 50, s. 1.
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jest swoim pochodzeniem związana z Kresami. Wskaźnik ten jest najwyższy
w województwie lubuskim, gdzie aż 51% mieszkańców ma przodka w linii prostej urodzonego na Kresach lub sama pochodzi z tamtych terenów10. Stąd często
tematykę kresową podejmował także „Codzienny Express Zachodni”, informując
czytelników m.in. o działalności powstałej w 1993 roku w Gorzowie Wielkopolskim
„Fundacji Kresowej”, mającej nieść pomoc rodakom mieszkającym na Wschodzie
oraz w odnowie zabytków znajdujących się na tych terenach. Nawiązano kontakty ze stowarzyszeniami Polaków na Białorusi, Litwie oraz w Rosji. Organizacja
posiadała swoje przedstawicielstwo w Mińsku. Dzięki tej współpracy rozpoczęto
renowację kościoła w Boguszewiczach11. Kilkukrotnie informowano czytelników,
że 27 lutego 1994 roku w Gorzowie Wlkp. odbędzie się druga edycja Wojewódzkiego Spotkania Wykonawców Piosenki Kresowej „Kresoviana 94”12. W kolejnych
numerach donoszono także o konkursach dotyczących Kresów13. Cennym wyrazem nawiązania do tradycji II Rzeczypospolitej był zorganizowany w Gubinie
we wrześniu 1993 roku pierwszy w Polsce Zlot Żołnierzy 5. Kresowej Dywizji
Piechoty. Sędziwi uczestnicy przybyli z różnych zakątków świata. Głównym
akcentem gubińskich uroczystości było uczynienie 5. Dywizji Zmechanizowanej
spadkobiercą tradycji wszystkich w historii Polski dywizji piechoty oznaczonych
cyfrą 5. Swoim następcą Kresowiacy przekazali replikę sztandaru. Uczestnikiem
uroczystości była m.in. Irena Renata Anders14.

Przejawy międzyludzkiej współpracy na obszarze pogranicza
Ważną rolę i duże znaczenie w procesie zbliżenia regionu lubuskiego z państwami
Europy Zachodniej miały stosunki międzyludzkie kształtujące się już w latach 80.
XX wieku. Polegały one m.in. na pomocy skierowanej do opozycyjnej Solidarności
oraz wielu polskich rodzin poprzez mniej lub bardziej sformalizowane działania.
Szczególnym przykładem blisko 10-letniej charytatywnej działalności na rzecz
szpitala w Zielonej Górze, ludzi chorych, cierpiących i kalekich jest postać Ecke
hardta Gärtnera. Za swoje zasługi otrzymał 23 września 1993 roku honorowe
obywatelstwo miasta15. Był pierwszym cudzoziemcem wyróżnionym w ten sposób.
Jego kontakty zaowocowały także nawiązaniem współpracy pomiędzy Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, Muzeum Wojskowym w Drzonowie czy Komendą Straży
Pożarnej z placówkami niemieckimi16.
10
11
12
13
14
15
16

M. Herrmann, Kresowe korzenie Polaków, Komunikat badań, BS/50/2012, CBOS, Warszawa 2012,
s. 2, 4, dostęp: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_010_12.PDF [odczyt: listopad 2013].
Pamięć o rodowodzie, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 12, s. 4.
Kresoviana 94, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 73, s. 6.
Konkurs dla miłośników Kresów Wschodnich, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 3, s. 2.
J. Patalas, Piąta kresowa, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 21, s. 12.
Uroczystość w zielonogórskim ratuszu, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 21, s. 2.
M. Masłowska, Dwa rodzinne miasta Eckehardta Gaertnera, „Codzienny Express Zachodni” 1993,
nr 26, s. 3.

Proces budowy porozumienia i współpracy między społecznościami...

129

Kolejnym przejawem dokonującego się procesu zbliżenia między obu narodami był artykuł Tradycje rycerskiego rodu von Sydow, dotyczący poszukiwania
rodzinnych korzeni przez Niemców, których przodkowie mieszkali na obecnych
Ziemiach Zachodnich i Północnych. Najstarsze dokumenty dotyczące niemieckiej rodziny von Sydow pochodzą z 1230 roku. Jeden z potomków rodu dr Berd
von Sydow, radca ambasady Niemiec w Polsce w latach 90. XX wieku odwiedził
rodzinne strony. Po latach został uporządkowany i poświęcony zdewastowany
niewielki rodzinny cmentarzyk.
Co prawda rodzina von Sydow była protestancka, a ksiądz katolicki – nikomu to
jednak nie przeszkadzało. [...] My Niemcy, jesteśmy szczególnie zainteresowani
rozbudową przyjacielskich kontaktów z Polską. Urodziliśmy się tutaj w Kalsku,
jako dzieci chodziliśmy tymi ścieżkami, czujemy się związani z Kalskiem. Mamy
nadzieję, że wykonana przez nas praca jest znakiem pozytywnych przemian we
wzajemnych kontaktach naszych narodów17.

Duże znaczenie w rodzącym się duchu współpracy i współdziałania miały czynniki
o charakterze administracyjnym, dokonujące się na wielu szczeblach i przybierające
często formę różnego typu umów i porozumień. Szczególną rolę w rozłożonym
na wiele lat procesie pojednania dwóch narodów odgrywała m.in. działalność powstałej w 1991 roku „Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której komunikaty
zamieszczała gazeta18. Natomiast wspólne kontakty najmłodszego pokolenia to także
transgraniczna wymiana młodzieży szkolnej. Przykładem tego typu współpracy
byli uczniowie z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Strzelcach Krajeńskich,
którzy odbyli praktyki w Brandenburgii. Ważnym elementem budowy procesu poznania i zrozumienia były bezpośrednie kontakty poszczególnych miast i regionów.
Skutkowały one zrodzeniem bliższych związków między społecznościami. Jednym
z wielu takich przykładów była datująca się już od 1991 roku współpraca między
Krosnem Odrzańskim a holenderską gminą Eemsmond. W Krośnie z trzydniową
wizytą przebywała 34-osobowa delegacja, której przewodniczył burmistrz. W grupie
tej znaleźli się m.in. nauczyciele, pracownicy kultury i różnych dziedzin gospodarki oraz prywatni biznesmeni. Holendrzy przyjechali z darami, wszyscy goście
zamieszkali u polskich rodzin19. Z kolei konferencja Direktory 94, która odbyła się
w Brukseli, umożliwiła nawiązanie kontaktów z belgijskim Helmond. Delegacja
belgijska podczas pobytu w Zielonej Górze zaproponowała współpracę w dziedzinie
kultury, oświaty i sportu oraz opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi20.
Innym przykładem intensyfikacji wzajemnych związków było podpisanie
w styczniu 1994 roku pomiędzy Zieloną Górą i Cottbus dwuletniego programu
17
18
19
20

M. Kuleba, Tradycje rycerskiego rodu, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 27, s. 1-2.
Komunikat fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 20, s. 5.
Holendrzy chcą uczyć w Krośnie Odrzańskim, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 29, s. 6.
Helmond – miastem partnerskim?, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 83, s. 6.
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współpracy. Wpływał on na proces zbliżenia mieszkańców obu miast szczególnie
w sferze kulturalnej i gospodarczej. Artyści odwiedzali się z okazji kolejnych Winobrań oraz Dni Cottbus, wymiana obejmowała także uczniów szkół podstawowych,
uczestniczących m.in. w obozach językowych oraz służby komunalne obu miast.
Nowe kolejne priorytety we współpracy dotyczyły także firm oraz mieszkańców.
Ważna rola w tych kontaktach miała przypaść mediom – radiu i telewizji21. W kolejnych doniesieniach informowano czytelników, że Słubice i Frankfurt – miasta
po obu stronach Odry – mają szanse na stworzenie wspólnego regionu. Przygotowywano spotkanie parlamentów obu miast dotyczące omówienia nowego planu.
Ważnym punktem ustaleń miało być utworzenie Uniwersytetu Viadrina i podlegającego mu Collegium Polonicum oraz plany dotyczące wspólnej komunikacji22.

Współpraca administracyjno-gospodarcza
Zasadniczym elementem rzutującym na charakter lubuskiego regionu jest jego
nadgraniczne położenie. Wywiera ono szczególny wpływ na ten obszar, począwszy od włączenia go do państwa polskiego aż do chwili obecnej, niosąc za sobą
określone konsekwencje wynikające chociażby z istnienia przejść granicznych.
Dopiero jednak przemiany w Europie Wschodniej zmieniły charakter granicy, która
na skutek przeobrażeń systemowych stała się bardziej otwarta. Nowa koncepcja
państwa oznaczała intensyfikację związków z partnerami zachodnimi. Postępująca szybko wymiana gospodarcza oraz ruch osobowy powodowały potrzebę
modernizacji dotychczasowych i budowę nowych przejść granicznych, stając się
tematem bardzo wielu artykułów i informacji w „Codziennym Expressie Zachodnim”. O wadze zagadnienia w gospodarce regionu niech świadczy stwierdzenie,
że do najważniejszych regionalnych przedsięwzięć województwa gorzowskiego
w 1993 roku należała budowa terminalu Odpraw Celnych w Świecku wraz z układem drogowym. Koszt tej inwestycji szacowano na 800 miliardów ówczesnych
złotych23. Według planów modelowym przejściem granicznym umożliwiającym
odprawę 25 tys. pojazdów w ciągu doby miał stać się Kostrzyn. Koszt budowy
nowych obiektów szacowano na około 8 mln marek24. Duże znaczenie w tym zakresie przywiązywano także do budowy nowego przejścia granicznego na rzece
Nysie w Przewozie. Wspólna polsko-niemiecka inwestycja graniczna była szansą
dla mieszkańców gminy i okolic, stąd równolegle z jej budową trwały prace przy
powstającym targowisku25.
Różnorakich uwarunkowań i konsekwencji wynikających z nadgranicznego
położenia Słubic dotyczył artykuł Frankfurt-Słubice. Podwójne Życie z bogatym
21
22
23
24
25

Cottbus-Zielona Góra. Wspólne cele i interesy, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 21, s. 6.
Frankfurt i Słubice – Pocałunek Wschodu z Zachodem, „Codzienny Express Zachodni” 1994,
nr 65, s. 3.
Gorzowski bilans 93, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 3, s. 6.
Kostrzyn-Kietrz. Za rok wspólna odprawa celna, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 38, s. 2.
W Przewozie Czekaja na Niemców, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 35, s. 1-2.
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sąsiadem. Autor podkreśla, że dziennie miasto odwiedza około 30 tys. osób, są to
zarówno sąsiedzi zza Odry, handlarze z głębi kraju, jak i cudzoziemcy ze Wschodu i Południa. Powodem są zakupy oraz cały wachlarz tańszych usług szewców,
blacharzy, mechaników czy dentystów. Taka sytuacja skutkowała wieloma patologiami. Wokół miasta koczowali Bułgarzy, Rumuni i Rosjanie, demolując jego
infrastrukturę oraz stanowiąc zagrożenie dla Polaków. Rozwijała się prostytucja,
kradzieże, wprowadzanie fałszywej waluty czy przemyt. Słubice stały się wysypiskiem śmieci sąsiadów zza Odry. Tak więc zauważano, że eldorado ekonomiczne
ma swoją wysoką cenę26.
Temat przestępczości będącej dużym problemem w przygranicznych kontaktach
tradycyjnie zajmował sporo miejsca w regionalnej prasie. „Ludzie przemycają
różne rzeczy. Najczęściej samochody i papierosy”27 – pisano. Służby celne miały
do czynienia nie tylko z przemytem towarów, ale także ludzi oraz z kradzieżami
czy siłowym forsowaniem granicy. Jej nielegalne przekroczenie ułatwiał fakt,
że w niektórych miejscach Nysa Łużycka miała około 20 metrów szerokości, co
sprzyjało naruszaniu granicy. Najczęściej do tego typu działań uciekali się Bułgarzy i Rumuni, ale nie brakowało także bardziej egzotycznych nacji z Zimbabwe,
Bangladeszu czy Liberii. Zdarzał się także przemyt ludzi przez granicę wbrew
ich woli. Tylko w okresie od stycznia 1994 do 25 marca zatrzymano podczas
nielegalnego przekraczania granicy 296 osób28. Zjawiska te rodziły konieczność
bliskiej współpracy służb policyjnych, celnych i granicznych z Polski i Niemiec.
Jej wyrazem było doniesienie Niemieccy policjanci wkuwają polski29.
Dużym problemem były długie, często wielokilometrowe kolejki na granicach,
uciążliwe dla spedytorów, a także osób przekraczających ją indywidualnie. Łączyło
się to z potrzebą modernizacji i rozbudowy dotychczasowych przejść oraz budową
nowych. Długim kolejkom po polskiej stronie towarzyszyło świadczenie „usług”,
m.in. mycie szyb w samochodach.
Przykładem działań administracyjnych o szczególnym znaczeniu określającym
ramy organizacyjne, prawne i finansowe dla szeregu kolejnych przedsięwzięć
było powstanie nowych międzypaństwowych wydzielonych jednostek terytorialnych. W 1993 roku region lubuski stał się częścią wspólnie utworzonych po
obu stronach granicy dwóch euroregionów: Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr. Gazeta informowała o podpisaniu porozumienia w pałacu w Rogach
koło Lubniewic.
Z powstaniem Euroregionu przygraniczne gminy wiążą spore nadzieje dotyczące
m.in. zmniejszenia bezrobocia, większych możliwości inwestowania po obu stro26
27
28
29

H. Gawrecki, Frankfurt-Słubice. Podwójne Życie z bogatym sąsiadem, „Codzienny Express
Zachodni” 1994, nr 24, s. 6.
Torby przemytników, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 38, s. 1, 4.
A. Bakoś, Dwadzieścia metrów do raju, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 63, s. 1, 4.
Niemieccy policjanci wkuwają polski, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 34, s. 1-2.
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nach Odry, nowych rozwiązań komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, ochrony
środowiska i rozwoju turystyki30.

Szereg artykułów i informacji dotyczyło właśnie prac i działań związanych z euroregionami, np. Dopinanie Euroregionu. Jednymi z pierwszych posunięć były:
utworzenie po obu stronach granicy dwujęzycznej informacji turystycznej, ścisła
współpraca obu służb ratownictwa technicznego i specjalnego oraz ujednolicenie
łączności radiowej31. Pierwszym prezydentem Euroregionu został prezydent Gorzowa – Lech Marek Gorywoda. Jak informowano, w następnym roku w ramach
Euroregionu Polska miała otrzymać 55 mln ECU32. Obu partnerów zbliżały także
wspólne trudne do rozwiązania problemy, jak chociażby ochrona środowiska
naturalnego.
Nie zawsze jednak współpraca układała się pomyślnie. Problemem naszego
regionu był m.in. fakt, że o podziale środków finansowych uzyskanych w ramach
PHARE decydował polski rząd, który był skłonny przeznaczać otrzymane środki
na biedniejsze obszary wschodniej Polski. Nie było jasności również co do finansowania Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, trudności sprawiało także określenie daty
podpisania umowy o utworzeniu kolejnego euroregionu „Pro Europa Viadrina”
oraz wyznaczeniu jego siedziby. Jak pisano w konkluzji artykułu:
O polsko-niemieckiej współpracy nie świadczą też najlepiej czterdziestogodzinne
kolejki na granicach. Wielką barierę stanowi język. Jeszcze większą wzajemna,
często nieukrywana niechęć, której nie zlikwidują z pewnością nawet tak oczekiwane ECU33.

Blisko 10-letnią drogę Polski prowadzącą do wejścia w struktury zjednoczonej
Europy rozpoczął proces złożenia przez nasz kraj 8 kwietnia 1994 roku w Atenach
akcesji do Unii Europejskiej. Rada Stowarzyszeniowa dwunastki wysoko oceniła
sukcesy gospodarcze Polski, która osiągnęła najwyższy wskaźnik rozwoju gospodarczego w Europie Wschodniej w 1993 roku34. W kolejnym doniesieniu informowano, że Węgry i Polska na Sesji Rady Unii Europejskiej skierowały wniosek
o członkostwo w tej organizacji. Irytację państw Europy Środkowej i Wschodniej
wywołał fakt zbyt późnego zaproszenia do Luksemburga, stąd większość z nich
nie chciała lub nie mogła przybyć35. Zmiany geopolityczne oznaczały także nowe
kierunki współpracy gospodarczej oraz intensyfikację wymiany handlowej. Łączyło
się to z procesem poznania i stopniowym dostosowywaniem zasad działalności
30
31
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Dopinania Euroregionu, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 23, s. 2.
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gospodarczej do nowych warunków. Szczególne znaczenie miały różnorodne
kontakty o charakterze handlowym i inwestycyjnym.
Na łamach gazety w oparciu o wywiad z niemieckim biznesmenem starano się
wyjaśnić czytelnikom zawartą w tytule artykułu kwestię: Dlaczego Niemcy interesują się pograniczem? Polska granica była także granicą EWG i były szanse, że
dołączymy do tego gremium. Także panująca na Zachodzie recesja stymulowała
do poszukiwań nowych rynków zbytu oraz taniej siły roboczej. Wszystkie te
czynniki powodowały zainteresowanie naszym krajem, a w szczególności terenami
nadgranicznymi36.
Niezbędnych zmian w gospodarce dotyczył publikowany obszerny wywiad
z Januszem Lewandowskim, byłym ministrem przekształceń własnościowych.
Przekonywano w nim o konieczności przemian gospodarczych i związanymi
z tym procesami prywatyzacyjnymi oraz znaczeniu obcego kapitału dla szybszego
rozwoju. Mówiono o trudnościach inwestorów zagranicznych w Polsce, wynikających z niechęci i oporu oraz destabilizacji politycznej. Przedstawiano także nowe
szanse i możliwości, jakie mogą zapewnić inwestorzy z zewnątrz:
Polacy powinni mieć wyobraźnię i zdawać sobie sprawę z tego, że uczestniczymy
w wyścigu cywilizacyjnym. Mamy szansę zbudować potężną gospodarkę zdrową
technologicznie. [...] Mamy też szansę zbudować pewien zaścianek, który stanie
się łatwy do skanalizowania gospodarczego37.

Dla regionu szczególne znaczenie miał rozwijający się na jego obszarze biznes,
w szerszej skali określany gospodarką na pograniczu.
Gazeta informowała o spotkaniu wojewody gorzowskiego z przedstawicielami
Deutsche Gesellschaft. Organizacja została powołana w 1990 roku jako stowarzyszenie mające popierać rozwój stosunków kulturalnych, społecznych i politycznych
w Europie. Jej działalność w Polsce miała przyczynić się do zacieśnienia współpracy z zachodnimi sąsiadami w obszarze budowy schronisk młodzieżowych,
ochrony środowiska, wdrażania projektów z zakresu transportu i telekomunikacji,
kształcenia specjalistów z dziedziny gospodarki, popularyzacji niemieckiej kultury
czy ochrony szczególnie cennych zabytków38. Dalszym wyrazem współpracy był
powołany w listopadzie 1993 roku w Zielonej Górze Niemiecko-Polski Ośrodek
Kształcenia Kadr dla Gospodarki, zajmujący się świadczeniem usług szkoleniowych i innowacyjno-wdrożeniowych. Dzięki tej organizacji polscy przedsiębiorcy
mieli możliwość zaznajomienia się z najnowszymi trendami zarządzania przed36
37
38

Dlaczego Niemcy interesują się pograniczem? Z Jǖrgenem Wohle biznesmenem z Berlina rozmawia
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siębiorstwami w warunkach gospodarki rynkowej39. Natomiast od stycznia 1994
roku w wielu artykułach pisano na temat powołania Towarzystwa Wspierania
Gospodarki. Informowano, że 2 marca 1994 roku dojdzie do podpisania umowy
o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki. Miało
ono stymulować rozwój inicjatyw gospodarczych na pograniczu. W połowie marca
noty w tej sprawie podpisali ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec.
Kapitał akcyjny powstałej spółki wynosił miliard złotych, a jej założycielem był
skarb państwa oraz cztery niemieckie landy40.
Ważnym elementem zbliżenia z partnerem zachodnim było poznanie zasad
funkcjonowania poszczególnych grup zawodowych w zjednoczonej Europie.
W artykule Rzemiosło w Niemczech Wschodnich autor opisuje znaczenie i funkcjonowanie rzemiosła u naszych zachodnich sąsiadów. Dowiadujemy się, że izbę
rzemieślniczą w Cottbus w połowie finansuje rząd federalny. Dzięki temu prowadzi
ona specjalny ośrodek szkoleniowy pozwalający zapoznać uczniów z technologiami
niedostępnymi w małych zakładach oraz określa ich wiarygodność finansową.
Artykuł kończy konkluzja o szczególnej opiece niemieckiego państwa nad
rzemiosłem. Działania te są ważnym elementem walki z bezrobociem: „Sytuacja
na naszym rynku pracy każe się zastanowić, czy nie należałoby w szerszym stopniu
skorzystać z doświadczeń sąsiadów zza Odry”41. Natomiast do rolników kierowana
była zorganizowana w listopadzie 1993 roku trzydniowa konferencja „Rolnictwo
Polskie w procesie integracji z EWG”. Wzięło w niej udział wielu przedstawicieli zajmujących się tą dziedziną produkcji. W trakcie obrad poznali zagrożenia
i szanse, jakie stwarza stowarzyszenie z Unią Europejską. Poszczególne tematy
zaprezentowali specjaliści, przedstawiono m.in. praktyczne zasady handlu artykułami spożywczymi na terenie EWG42.
Dobrą okazją do nawiązania bliższych kontaktów sprzyjających intensyfikacji wymiany handlowej na pograniczu były różnego typu imprezy targowe.
W grudniu 1993 roku już po raz piąty zorganizowane zostały Frankfurckie Targi
Odrzańskie. Uczestniczyło w nich 120 wystawców z Niemiec, Polski, Łotwy,
Ukrainy, Austrii i Węgier. Z kolei 13 maja 1994 roku otwarto pierwsze Targi
Euroregionu Sprewa, Nysa, Bóbr w Gubinie. Podkreślano ich duże znaczenie
z uwagi na wzrastające szanse wymiany handlowej z Brandenburgią. Zachęcano polski biznes z terenu pogranicza do udziału, zwracając uwagę na niskie
opłaty dla uczestników. Dużą wagę we wzajemnych kontaktach na pograniczu
przywiązywano do rozwoju turystyki. Temu celowi służył udział gmin województwa zielonogórskiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB
organizowanych w Berlinie43.
39
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Współpraca naukowo-kulturalna
Tradycyjnie już współpraca kulturalna i naukowa są bardzo wdzięcznymi sferami
do nawiązywania bliższej współpracy. Tak było również w przypadku regionu
lubuskiego i jego kontaktów z państwami Europy Zachodniej w pierwszej połowie
lat 90. XX wieku. Szczególne znaczenie w tym względzie zarówno w odniesieniu
regionalnym, jak i w szerszym ogólnokrajowym miało powołanie w 1991 roku
we Frankfurcie nad Odrą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina. W listopadzie
1993 roku założyciel i pierwszy rektor działającego od 1992 roku uniwersytetu
prof. Knut Ibsen został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP44.
Podczas spotkania wojewody gorzowskiego z kolejnym rektorem Uniwersytetu Viadrina prof. dr. Hansem N. Weilerem mówiono o rozwoju uczelni, której
ważnym elementem miało być powołanie Collegium Polonicum w Słubicach.
Informowano, że frankfurcka uczelnia podpisała umowy z uniwersytetami we
Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu oraz planowała współpracę z Uniwersytetem
Jagiellońskim:
Obecnie blisko jedna trzecia studentów to Polacy, a liczba ta zwiększy się z chwilą
powołania Collegium Polonicum w Słubicach. Ideą uniwersytetu jest zacieśnienie
współpracy polsko-niemieckiej na polu dydaktycznym i naukowym45.

W dzienniku dużo uwagi poświęcono zaprezentowaniu nowego „Rocznika
Lubuskiego”, którego 18 wydanie nosiło tytuł: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa. Zamieszczone tam artykuły pochodziły z konferencji naukowej
poświęconej temu tematowi, zorganizowanej przez Instytut Historii WSP oraz
Lubuskie Towarzystwo Naukowe. W roczniku opublikowano 23 wystąpienia,
w których naukowcy podjęli się wydobycia z historii stosunków polsko-niemieckich elementów dobrosąsiedzkiego współżycia, które w ostatnich dwóch stuleciach
zostało zdominowane narracją o konfliktach i walkach. Artykuł kończy konkluzja
oceniająca, że nowe wydawnictwo poświęcone problematyce polsko-niemieckiej powinno zainteresować zwłaszcza mieszkańców pogranicza46. Jednak mimo
wielu różnorodnych działań mających zbliżyć polski i niemiecki naród zdawano
sobie sprawę, że jest to niełatwy proces. Do takich wniosków doszli naukowcy z interdyscyplinarnego zespołu badającego pogranicze polsko-niemieckie,
powołane przez Instytut Zachodni w Poznaniu. Wyniki badań prowadzonych
w roku 1991 oraz w latach 1992-1993 przedstawiono w Kostrzynie nad Odrą
podczas seminarium „Przemiany społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-niemieckim”. Uczestniczyło w nich blisko 50 naukowców. Ich konkluzja nie była
nazbyt optymistyczna:
44
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Otwarcie granicy polsko-niemieckiej wbrew oczekiwaniom polityków i płynącego
z tego faktu korzyściom materialnym nie doprowadziło do zmiany wzajemnych
stereotypów i uprzedzeń wśród mieszkańców pogranicza [...]47.

Na łamach dziennika przedstawiono także dylematy ludzi kultury związane z szerokim otwarciem na bardzo zróżnicowaną ofertę kulturalną z Europy. W grudniu 1993
roku anonsowano czytelnikom nową publikację zatytułowaną Wiano dla Europy,
Zielonogórskiego Klubu Kultury Filmowej, dotyczącą zachodzących procesów
transgresji kulturowej. Był to zbiór referatów przedstawionych na Lubuskim Lecie
Filmowym w Łagowie. Zaprezentowano wystąpienia Andrzeja Wernera, Mirona
Czernienki, Janusza Gazdy, Janusza Kijowskiego, Adama Michnika i Andrzeja
Szczypiorskiego. Andrzej Werner w tytułowym referacie stawiał pytania, czego
od Polaków, a w szczególności od artystów oczekuje Europa oraz czy i jak dalece
mamy się do niej upodobnić: „Trzeba się zastanowić, jak wspólne wartości uczynić
na nowo atrakcyjnymi, w jaki sposób odnowić to, do utraty czego dopuścić nie
chcemy”48.
Jednak mimo tych pytań nie ma wątpliwości, że to szeroko rozumiana współpraca kulturalna prowadzona na różnych poziomach miała szczególne znaczenie
w intensyfikacji kontaktów z państwami Europy Zachodniej. Przykładem wyjątkowo aktywnie działającej placówki kulturalnej na pograniczu była galeria w Słubicach. Jak pisano, w prężnej działalności Słubickiego Międzyorganizacyjnego
Ośrodka Kultury pomaga nie tylko otwarta granica i sąsiedztwo Frankfurtu, ale
także odpowiednio wysoki budżet placówki. Novum w 1993 roku w jej ofercie było
biennale „Nowa grafika polska”. Prace młodych artystów wystawiono w Słubicach
i Frankfurcie. W kolejce czekała już następna wspólna z partnerem niemieckim
wystawa. Autor podkreślił, że już od kilku lat ośrodki w Słubicach i Frankfurcie
są także organizatorem dużej imprezy kulturalno-sportowej „Święto Odry”49.
Natomiast pod koniec 1993 roku gazeta informowała, że po wystawie w Paryżu
w żarskim salonie wystaw artystycznych zaprezentowano prace malarza i rzeźbiarza
Edwarda Krügera50. Było to jedno z wielu doniesień tego rodzaju ilustrujących
ożywioną wymianę kulturalną.
Ważnym krokiem otwarcia i dostosowania do nowych potrzeb była zmieniona
formuła kolejnego V Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze, nawiązującego
do historycznej i sztandarowej plastycznej imprezy regionu „Złotego Grona”.
W przedsięwzięciu po raz pierwszy wzięli udział artyści z zagranicy: Niemiec,
Belgii, Szwajcarii, Holandii, Litwy, Grecji, Izraela i Finlandii. Całe spotkanie i towarzyszące mu sympozjum przebiegało pod hasłem „Sztuka bez granic”, a swój
47
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udział zapowiedziało wielu krytyków51. W styczniu 1994 roku zielonogórskie BWA
zorganizowało w Instytucie Kultury Polskiej w Lipsku wystawę plakatów Eugeniusza Geta Stankiewicza. Z kolei na luty zaplanowano w Lipsku wystawę „Zielona
Góra prezentuje się”52. Poza Polakami i Niemcami także artyści zza wschodniej
granicy wzięli udział w interdyscyplinarnym plenerze o roboczym tytule „Bród
na Odrze”. Imprezę zaplanowano na 1 czerwca 1994 roku. Uczestniczyli w niej
plastycy, poeci, pisarze, filmowcy oraz muzycy. Zasadniczym celem przedsięwzięcia organizowanego po polskiej i niemieckiej stronie była integracja środowisk
plastycznych Wschodu i Zachodu53. Kolejnym przykładem szerokiej międzynarodowej wymiany kulturalnej była m.in. rozmowa z Janiną Izdebską, dyrektorem
gubińskiego Domu Kultury. Dowiadujemy się z niej o bliskich kontaktach instytucji
z podobnymi placówkami w Guben, Laatzen oraz węgierskim Paks54. Zdarzało
się jednak, że dobrze rozwijającą się współpracę psuły ograniczenia formalne.
Zaskoczeniem była decyzja szefa przejścia granicznego w Gubinie o konieczności
posiadania przez dzieci przekraczające granicę specjalnych legitymacji. Takie wymogi utrudniały dobrze rozwijające się kontakty szkół z Gubina i Guben55. Bardzo
wyrazistą grupą aktywnie współpracującą z obu stron polsko-niemieckiej granicy
byli melomani. Wyrazem ich działań na łamach gazety były informacje w marcu
1994 roku o organizowanych już po raz trzeci „Międzynarodowych Spotkaniach
Muzycznych Wschód-Zachód”, odbywających się we Frankfurcie nad Odrą oraz
Zielonej Górze. Mottem koncertów we Frankfurcie była „Muzyka dla Europy”.
Przesłanie nawiązywało do prezentacji kontaktów i artystów wielu narodowości.
Koncerty odbywały się we frankfurckiej filharmonii oraz kościołach Zielonej
Góry i Ośna Lubuskiego:
W historii kulturalnych kontaktów nadgranicznych Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii
nie było jeszcze przypadku imprezy pomyślanej jako pewna całość. To ewenement
po obu stronach granicy56.

Wydarzenia kulturalne stawały się niejednokrotnie okazją do spotkania władz
administracyjnych. Z okazji „Frankfurckiego Tygodnia Muzyki” doszło do rozmów
władz Brandenburgii i Frankfurtu z wojewodą zielonogórskim prof. Marianem
Eckertem i prezydentem Zielonej Góry Romanem Doganowskim. Na pograniczu
w czerwcu 1994 roku w Zielonej Górze i Frankfurcie zorganizowano równolegle
dwie muzyczne imprezy: „Międzynarodowy Festiwal Organowy” oraz „Internationales Orgelfestiwal”. Melomani z Polski i Niemiec uczestniczyli w czterech
51
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wieczornych spotkaniach. Finałowy koncert miał miejsce w Cottbus 18 czerwca
1994 roku z udziałem orkiestry kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej57.
Liczne imprezy muzyczne ściągały wielu międzynarodowych wykonawców.
Chęć ponownego przyjazdu do Zielonej Góry deklarował Robert Jenssens, belgijski
kompozytor, gość III Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki”
w Zielonej Górze58. W bogatej ofercie wspólnych imprez muzycznych uczestniczył
także chór Instytutu Muzycznego WSP w Zielonej Górze. Śpiewacy byli gośćmi Uniwersytetu Osnabrück-Vechta. Innym przykładem współpracy i wymiany
kulturalnej był koncert sulechowskiego zespołu estradowego „Margaretki” oraz
miejskiej orkiestry dętej, z okazji święta królowej holenderskiej w zaprzyjaźnionym holenderskim Diepenveen. Z kolei w czerwcu 1994 roku w ramach rewizyty
w sulechowskiej Galerii Sztuki zaprezentowano dorobek 10 artystów z gminy
Diepenveen. Były to rysunki, akwarele, gwasze oraz szkło artystyczne, a przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców59.
Zaprezentowane w artykule przykłady dokonującego się procesu budowy porozumienia i współpracy między społecznościami regionu lubuskiego i Unii Europejskiej pochodzą z ukazującego się w latach 1993-1994 „Codziennego Expressu Zachodniego”. Nie wyczerpują one wszystkich wątków tematycznych obejmujących
tę złożoną problematykę, ilustrując zagadnienie jedynie wybranymi przykładami.

57
58
59

Międzynarodowy festiwal organowy. Koncert w Zielonej Górze i Cottbus, „Codzienny Express
Zachodni” 1994, nr 113, s. 4.
E. Kusz, Z pewnością jeszcze przyjadę, „Codzienny Express Zachodni” 1993, nr 44, s. 3.
Holenderska sztuka w Sulechowie, „Codzienny Express Zachodni” 1994, nr 110, s. 6.
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The process of building understanding and cooperation
between the communities of the Lubusz region and European
Union countries in 1993-1994, in “Codzienny Express
Zachodni” (“The Daily Western Express”)

Summary
This study shows the process of understanding and cooperation that has been
going on, involving communities of the Lubusz region and the European Union.
Its determining conditions have been changes in the subjectivity of the civic body,
responsible for shaping an attitude of conscious openness and engagement on the
part of local communities. Regional daily newspapers have played a significant
role in bringing about and promoting changes, by presenting the emerging signs
of cooperation, starting from the construction of various kinds of social interaction
through administrative and economic cross-border co-operation and extensive
cultural exchange. The issue is presented using selected articles and press reports
published in “Codzienny Express Zachodni” (“The Daily Express West”) from
August 1993 to the end of July 1994. The particular frame of reference of the
article, together with its broad substantive scope, mean that it is not possible to
comprehensively cover all issues relevant to giving an account of this process.
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

Prasa parafialna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Rekonesans badawczy

Kościół katolicki przywiązuje dużą wagę do środków masowego przekazu. Już
w dokumentach przyjętych na Soborze Watykańskim II zachęcano: „Przede wszystkim należy popierać dobrą prasę”1. W kolejnych latach myśl ta została rozwinięta
i uaktualniona do dynamicznie zmieniającego się świata mediów2. Możliwości
głoszenia Ewangelii, jakie oferują współczesne środki komunikowania, nie uciekają uwadze hierarchów Kościoła. „W zwięzłości krótkich wiadomości, często
nie dłuższych niż werset Biblii, można wyrazić głębokie myśli” – przekonywał
papież Benedykt XVI w orędziu na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego
Przekazu3. Obserwując obecność w świecie mediów różnego rodzaju instytucji
i organizacji, można wręcz stwierdzić, że Kościół katolicki doskonale wykorzystuje
współczesne narzędzia do komunikowania się z wiernymi.
Szczególnym rodzajem mediów katolickich jest prasa parafialna. Za taką można
uznać tę część prasy wyznaniowej, która jest wydawana przez urzędy parafialne i która
zawiera „zarówno treści konfesyjne, jak i ogólnoinformacyjne, właściwe czasopismom
sublokalnym”4. Wśród głównych celów i zadań tego rodzaju prasy należy wymienić
integrację wspólnoty lokalnej, odpowiednią formację wiernych, popularyzację czytelnictwa katolickiego oraz aktywizację społeczności5. Biorąc pod uwagę nieustanny
proces konwergencji mediów, należy tę definicję rozszerzyć także na pozostałe formy
aktywności medialnej parafii, a mianowicie prowadzone przez nie strony internetowe,
radio i telewizję online, a także obecność w serwisach społecznościowych6. Tak rozumiana prasa parafialna jest przedmiotem analizy niniejszego artykułu.
1
2
3
4
5
6

Cyt. za: E. Florkowski, Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski,
Poznań 1968, s. 119.
G. Galeotti, Media a Kościół katolicki. Historia niezrozumienia, „L’Osservatore Romano” 2012, nr 1.
Benedykt XVI, Milczenie jest integralną częścią komunikacji, „Nowe Media” 2012, nr 1, s. 106-112.
Por. także: J. Kloch, M.M. Przybysz, Nowe media w Kościele, „Nowe Media” 2014, nr 8, s. 65-74.
Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006, s. 156.
M. Gierula, Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice
2005, s. 116-117.
Konwergencja to „usługa w przeszłości przekazywana przez pojedyncze medium – na przykład telewizję,
radio, prasę czy telefonię – może być dziś fizycznie realizowana na kilka różnych sposobów. Tak więc
relacja jeden-do-jednego, która zachodziła pomiędzy medium i jego użyciem, ulega erozji” – I. de Sola
Pool, Technologies of Freedom: On Free Speech in an Electronic Age, Cambridge 1983, s. 23; cyt. za:
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 16.
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Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Diecezja zielonogórsko-gorzowska została ustanowiona bullą papieża Jana Pawła II
Totus Tuus Poloniae populus (łac. „Cały Twój lud w Polsce”) w roku 19927.
W sensie geograficznym pokrywała się ona – z pewnymi modyfikacjami – z wcześniejszą, istniejącą od 1972 roku diecezją gorzowską. Jej terytorium zawiera się
w granicach współczesnego województwa lubuskiego, choć na południu obejmuje
ona także Głogów, który w sensie administracyjnym należy do województwa
dolnośląskiego. Z drugiej strony poza diecezją znalazły się dotychczasowe dekanaty Trzcianka i Piła oraz część parafii z dekanatu Drezdenko8. Nowa prowincja
z siedzibą biskupa w Zielonej Górze została podzielona na 30 dekanatów i 266
parafii9. Sama zaś wchodzi w skład metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Swoją
historią, co podkreślają sami hierarchowie kościelni, diecezja nawiązuje do diecezji
lubuskiej, o której pierwsze przekazy pochodzą z XII wieku.
Centra życia duchowego diecezji są zlokalizowane w Gorzowie i Zielonej
Górze. Mimo że „sam Gorzów znalazł się w ten sposób na skraju diecezji, to
gorzowska katedra przechowująca groby biskupów: Teodora Benscha i Wilhelma
Pluty nadal pozostanie matką kościołów całej diecezji”10. Formacja przyszłych
księży dokonuje się jak dotychczas w Seminarium Duchownym w Paradyżu. Osoby
świeckie mogły natomiast zgłębiać wiarę na poziomie akademickim początkowo
w Kolegium Teologicznym, a następnie w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym
im. św. Edyty Stein w Zielonej Górze. Równolegle działał Fakultet Teologiczny
w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzący w skład najpierw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2004 roku Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
W granicach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej znajduje się ok. miliona mieszkańców. Zdecydowana większość z nich mieszka w miastach. Według danych za rok
2012 zawarto tutaj ponad 5,4 tys. małżeństw, natomiast rozwiązano ok. 2 tys., co
oznaczało, że nie przetrwało niemal 9%11 wszystkich zalegalizowanych związków.
Ponad połowa zawartych małżeństw należała do tzw. małżeństw wyznaniowych,
z których ponad 98% zawarto w Kościele katolickim. Katolicyzm jest także dominującym wyznaniem, choć liczba osób deklarujących przynależność do obrządku
rzymskiego stopniowo spada. Drugim pod względem liczby wiernych jest Kościół
prawosławny, do którego należy niemal 41 tys.12 Zdecydowanie mniejsze są wspólnoty protestanckie, skupione przede wszystkim w dużych miastach Ziemi Lubuskiej.
7
8
9

10
11
12

Jan Paweł II, Totus Tuus Poloniae populus, 1992.
D. Śmierzchalski-Wachocz, Historia diecezji (zielonogórsko)-gorzowskiej 1972-2005, „Studia
i Rozprawy” 2005, nr 5, s. 123.
List biskupa Józefa Michalika, Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej z 25 marca 1992,
[w:] Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu
Zachodnim i Północnym (1945-1995), red. P. Socha, Zielona Góra 1998, s. 675.
Ibidem, s. 675.
Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2013, Zielona Góra 2013, s. 111 (małżeństwa
zawarte i rozwiązane, tabl. nr 15).
Wszystkie dane pochodzą z: Rocznik Statystyczny...

Prasa parafialna w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Rekonesans badawczy

143

Prasa parafialna
Specyfika prasy parafialnej sprawia trudności w jej dokładnym zbadaniu. Większość tytułów tworzących ten segment nie jest bowiem zarejestrowana. Co więcej,
redakcje, tworzone na ogół przez wolontariuszy, nie wysyłają egzemplarzy do
bibliotek czy archiwów, w związku z czym podanie dokładnej liczby tego typu
wydawnictw jest niemożliwe13. Także niewielki nakład poszczególnych tytułów
i ich niska jakość drukarska znacząco utrudniają analizę prasy parafialnej.
Przełom społeczno-polityczny roku 1989 umożliwił rozkwit prasy parafialnej.
Po wprowadzeniu nowych liberalnych przepisów powstały setki tytułów wydawanych przez parafie, zgromadzenia zakonne czy stowarzyszenia religijne. Pośród
tego segmentu czasopism dominującą pozycję zdobył Kościół katolicki, którego
wydawnictwa zajmują ponad 95% całego rynku prasy parafialnej14. Jednocześnie
należy zauważyć znaczące różnice w samym jej obrębie, zarówno pod względem
ilościowym, jak i jakościowym. Wydaje się uzasadniona teza, iż rozwój prasy
parafialnej odpowiadał całościowej pozycji prasy w danym regionie. To znaczy
– tam, gdzie pozostała część prasy lokalnej miała ugruntowaną pozycję, tam rosła liczba pism parafialnych. I odwrotnie – w regionach o uboższych tradycjach
czytelniczych i wydawniczych liczba tytułów kościelnych pozostawała na dość
niskim poziomie. Przykładowo, w samym Krakowie, liczącym 82 parafie, w latach 1989-1998 odnotowano co najmniej 67 pism z segmentu prasy parafialnej.
Natomiast łączna liczba gazet i czasopism o charakterze religijnym przekroczyła
20015. Z drugiej strony istnieją miasta, gdzie liczba parafialnych tytułów prasowych
ograniczała się do kilku.
Trudności związane z dokładnym określeniem stanu prasy parafialnej w diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej nie są czymś wyjątkowym. Także w pozostałych diecezjach nie sposób dotrzeć do ogółu parafialnego czasopiśmiennictwa. Nie oznacza to
jednak, że takie próby nie są prowadzone. Przeglądając dostępną literaturę przedmiotu, można stwierdzić, że większość diecezji doczekała się mniej lub bardziej
szczegółowych opracowań. Prasa parafialna poszczególnych diecezji jest bowiem
przedmiotem badań oraz licznych artykułów naukowych, rzadziej zaś monografii16.
Literatura podejmująca ten temat z perspektywy lubuskiej jest dosyć uboga.
Dostępne opracowania różnią się między sobą w liczbie podawanych tytułów
13
14
15
16

A. Kaleta, Prasa parafialna w diecezji kieleckiej w latach 1989-2004, [w:] Media wyznaniowe
w Polsce 1989-2004, red. E. Kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 144.
M. Gierula, op. cit., s. 116.
W.M. Kolasa, Krakowska prasa katolicka u schyłku XX wieku, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam
Pertinentia IV” 2006, folia 39, s. 108.
Por. np. C. Brzoza, Krakowska prasa katolicka w okresie międzywojennym, „Studia Historyczne”
2004, nr 47, s. 187-209; D.B. Rudnicki, Prasa parafialna w Bydgoszczy (1989-1998), „Kronika
Bydgoska” 1999, nr 129-146; B. Stanaszek, Prasa parafialna w diecezji sandomierskiej w latach
1992-2000, „Studia Sandomierskie” 1997/2000, t. 7, s. 234-261; W. Dutka, Powstanie i rozwój prasy
parafialnej Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”
2006, nr 2, s. 55-82; A. Płachetka, Prasa parafialna w Archidiecezji Poznańskiej w latach 19922002, „Przegląd Politologiczny” 2004, nr 2, s. 115-126.
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prasowych, a także w samej definicji prasy parafialnej. Za jedno z najpoważniejszych źródeł wiedzy należy więc uznać internetowy serwis „Prasa parafialna”.
Prowadzona przez Joannę Jakubowską strona reklamuje się jako „serwis o prasie
parafialnej i dla wydawców i redaktorów prasy parafialnej”17. Odwiedzający go
mogą zaznajomić się z wieloma opracowaniami na temat tego segmentu prasy
oraz spraw religijnych. Wielką wartością serwisu jest prowadzony katalog prasy
parafialnej, choć trzeba podkreślić, że obecnie nie jest on aktualizowany. Zawiera
on ponad 1,4 tys. tytułów, według stanu na rok 2013. Jak jednak zastrzega autorka,
„informacje o gazetkach parafialnych to zbiór informacji gromadzonych przeze
mnie przez kilka lat, często bez możliwości weryfikacji, więc nie gwarantuję 100
proc. prawdziwości tych danych”18. Niemniej można uznać, że w odniesieniu do
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej katalog zawiera informacje prawdziwe, choć
niepełne.
Według danych udostępnionych przez serwis, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w różnym okresie czasu ukazywało się w sumie 26 tytułów. Za największy
ośrodek wydawniczy uchodziła Zielona Góra, której parafie wydawały w sumie
sześć tytułów („Ad Fontes”, „Brat Albert”, „Głos z Winnicy”, „Miłosierdzie Boże”,
„Pokój i Dobro”, „Z Parafii”). Dodatkowo, do prasy parafialnej katalog zalicza
„Aspekty” i „Ecclesiastica”, funkcjonujące jako pisma diecezjalne. Skromnie
wyglądał dorobek wydawniczy Gorzowa, gdzie – według danych serwisu – ukazywały się zaledwie dwa tytuły, tj. „Pokój i Dobro” parafii św. Antoniego z Padwy
i Stanisława Kostki oraz biuletyn oddziału Akcji Katolickiej parafii Niepokalanego
Poczęcia NMP „Rodzina”. Po dwa tytuły przypadały na Głogów („Informator
Duszpasterski” i „Życie Parafii”) oraz Żary („Głos św. Józefa” i „Wspólnota”).
Pozostałe miasta mogły pochwalić się najwyżej jednym pismem.
Nieco inne dane przedstawia Andrzej K. Piasecki. W swojej monografii mediów
lubuskich, wydanej w 2000 roku, w kategorii „Wydawnictwa kościelne, parafialne
i religijne” wymienia on 15 tytułów ukazujących się w Gorzowie i Zielonej Górze19.
Z liczby tej należy jednak wyłączyć te tytuły, które nie spełniają definicji prasy
parafialnej, a mianowicie wspomniane już wcześniej „Aspekty” i „Ecclesiastica”
(istniejąca do roku 1992), a także „Studia Paradyskie”, periodyk naukowy wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu. Pozostaje
więc 12 tytułów, z których siedem autor zlokalizował w Gorzowie, a pięć w drugiej
stolicy województwa lubuskiego. Są to: „Ad Fontes”, „Credo”, „Głos z Winnicy”, „Miłosierdzie Boże”, „Nasza Parafia”, „Oblackie Echo”, „Płomień”, „Pokój
i Dobro”, „Rodzina Parafialna”, „Z Parafii”, „Z Wojciechowego Wzgórza” oraz
„Źródło Humanizmu”20. Z pism parafialnych wydawanych poza wspomnianymi
centrami Andrzej K. Piasecki wymienia jeszcze tylko „Pismo Parafii św. Piotra
17
18
19
20

Dostęp: www.prasaparafialna.pl [odczyt: 18 stycznia 2015].
Ibidem.
A.K. Piasecki, Lubuska czwarta władza, Zielona Góra 2000.
W swojej monografii autor błędnie podaje tytuł tego pisma jako „Źródła Humanizmu”.
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i Pawła w Baczynie”, drezdenecką „Gazetę Parafialną”, szprotawską „Roztropność” oraz wydawany nakładem żarskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
„Sursum Corda”21. Mediom lubuskim autor poświęcił kilka artykułów naukowych,
jednak w odniesieniu do interesującego nas segmentu prasy nie wnosiły one nic
nowego. W suplemencie do monografii, wydrukowanym w „Nadwarciańskim
Roczniku Historyczno-Archiwalnym” w 2002 roku, A.K. Piasecki dodaje jeszcze
pismo „Modlitwa i Praca”, ukazujące się do 1997 roku nakładem gorzowskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej22. Łącznie więc autor doliczył się 16 tytułów prasy
parafialnej. Podkreślić jednak trzeba, że swoje badania zawęził on jedynie do
województwa lubuskiego, podczas gdy granice diecezji rozciągają się na południu
aż do Głogowa.
Powyższe dane trudno zweryfikować z innymi badaniami, gdyż nie były one
dotychczas prowadzone. Informacji o poszczególnych tytułach należy szukać
w wydawnictwach okolicznościowych. Są one jednak trudno dostępne, zazwyczaj o niskim nakładzie i ograniczonym kolportażu. Tak jest m.in. w przypadku
Z dziejów prasy lubskiej Mieczysława Wojeckiego, która to książka ukazała się
nakładem autora23. Publikacja skupia się na historii „Magazynu Lubskiego”, jednak
zawiera także wzmiankę o „Zwiastunie Parafialnym”, piśmie lubskiej parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny, którego pierwszy (i ostatni?) numer ukazał się pod
koniec 1994 roku w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.
W związku z brakami w literaturze przedmiotu zdecydowano się przeprowadzić
analizę prasy parafialnej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Analiza przebiegała
dwutorowo. Pierwszą część stanowiła ankieta rozesłana do parafii. Na drugą część
złożył się przegląd aktywności medialnej kościołów pod względem wydawania
przez nie tytułów prasowych i prowadzonych stron internetowych.
Ciekawe, choć niekompletne informacje przyniosła ankieta internetowa przeprowadzona wśród parafii diecezji. Ankieta została rozesłana do tych parafii,
które posiadały własny adres e-mailowy, zgodnie z listą kościołów katolickich
dostępnych na stronie internetowej diecezji. W sumie ankieta trafiła do niemal
100 parafii. Uzyskano jednak zaledwie siedem odpowiedzi. Trudno jednoznacznie
wyjaśnić, dlaczego tak niski procent adresatów zdecydował się odesłać ankietę.
Na marginesie należy dodać, że składała się ona z 11 pytań. Zredagowanie odpowiedzi na nie zajmowało około 10 minut. Zapewne część ankiet w ogóle nie
trafiła do adresatów, ze względu na podanie błędnego lub nieaktualnego adresu
e-mailowego. Inne parafie, choć posiadały stronę internetową, nie udostępniały
własnego adresu, a jedynie zamieszczały formularz zapytania. Brak odpowiedzi
potwierdza również przypuszczenie, iż część parafii nie aktualizuje własnych stron
internetowych, a co za tym idzie – nie sprawdza skrzynki pocztowej.
21
22
23

A.K. Piasecki, Lubuska..., s. 131-137.
Idem, Prasa gorzowska (suplement do monografii), „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”
2002, nr 9, s. 281-282.
M. Wojecki, Z dziejów prasy lubskiej, Lubsko 2011, s. 58.
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Spośród siedmiu odpowiedzi trzy pochodziły z parafii gorzowskich, dwie
z kościołów w Świebodzinie, jedna z Zielonej Góry. Natomiast jedna nie została
podpisana24. Z nadesłanych odpowiedzi trzy potwierdzały wydawanie gazety parafialnej. Były to: „Oblackie Echo” wydawane przez parafię św. Józefa, „Biuletyn
Chynowski” parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Zielonej Górze oraz „Próba”,
której wydawca nie został ujawniony. W większości pisma te tworzone były przez
księży i osoby świeckie, a jedynie „Biuletyn Chynowski” powstawał wyłącznie
przy zaangażowaniu parafian. Zgodnie z ankietą, jest on także jedynym, który
wydawany był co tydzień. Pozostałe odpowiedzi wskazywały na nieregularny
charakter pism parafialnych.
Ze względu na zbyt niski procent odpowiedzi na rozesłaną ankietę zdecydowano
się przeprowadzić analizę medialnej aktywności parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pod tym kątem zbadano 263 parafie. Na marginesie trzeba zauważyć,
że nawet oficjalny internetowy serwis diecezji nie zawiera pełnej liczby adresów
wszystkich parafii. Jest to ewenement, gdyż pozostałe diecezje w kraju posiadają
kompletne takie spisy. W związku z tym listę parafii uzupełniano przy wykorzystaniu innych dostępnych źródeł, zarówno drukowanych, jak i internetowych.
Analiza nie tylko dała odpowiedź na pytanie o stan ilościowy prasy parafialnej
w diecezji, ale też pozwoliła stworzyć swoistą mapę aktywności medialnej poszczególnych parafii.
Analiza obejmuje 21 tytułów prasy parafialnej, które ukazywały się bądź nadal ukazują w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Należy jednak podkreślić, że
opierała się ona jedynie na zbadaniu informacji dostępnych na stronach internetowych parafii. W związku z tym uznano, że parafie, które nie są obecne w sieci,
nie prowadzą także drukowanych pism. Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, że
strona internetowa jest medium o wiele łatwiejszym i tańszym w redagowaniu
i prowadzeniu niż tradycyjna prasa. Dodatkowo, parafie nieobecne w internecie
to przede wszystkim kościoły znajdujące się w małych miejscowościach, gdzie
trudności finansowe i osobowe skutecznie hamują rozwój jakiejkolwiek formy
aktywności medialnej. Nic więc dziwnego, że wśród 30 dekanatów składających
się na diecezję zielonogórsko-gorzowską największa liczba pisemek parafialnych
przypada na te największe, znajdujące się w Gorzowie, Zielonej Górze i Głogowie.
I tak w dekanacie Głogów – św. Mikołaja występują dwie gazetki: „Gazeta Parafialna” kościoła w Serbach oraz „Nasza Parafia” w Grębocinie. Z kolei w dekanacie Gorzów Wlkp. – Chrystusa Króla zanotowano następujące tytuły: „Oblackie
Echo” (parafia św. Józefa), a także nieregularne pismo parafii pw. Chrystusa Króla.
W dekanacie Gorzów Wlkp. – Katedra odnotowano cztery pisma: „Wiadomości
z Katedry Gorzowskiej”, „Maksymilian” (parafia św. Maksymiliana M. Kolbe),
„Źródło Humanizmu” (parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski) oraz nieukazujące się już pismo parafii pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Stanisława
24

Mechanizm wysyłania ankiety i odpowiedzi uniemożliwiał dotarcie do autorów odpowiedzi.
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Kostki. W przypadku zielonogórskich dekanatów były to: „Głos z Winnicy” (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego), „Głos Kisielina”, „Biuletyn Chynowski”
(parafia Niepokalanego Poczęcia NMP) oraz „Nasza Parafia” (parafia św. Jadwigi).
Tytuły innych dekanatów to: „Biuletyn Parafialny” (Witnica), „Jezu, ufam Tobie”
(Dychów), „Głos św. Antoniego” (Nowa Sól), „Jutrzenka” (Otyń), „U Źródła”
(Przytoczna), „Nasza parafia Kargowa” (Kargowa), „Słowo Życia” (Trzebiechów),
„Gazeta Parafialna” (Sulęcin), „Wspólnota” (Żary).
Porównując dane z trzech źródeł, a więc dostępnej bibliografii, ankiety oraz
analizy, można stwierdzić, że łącznie w latach 1990-2014 w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ukazywało się co najmniej 49 gazetek parafialnych. Za największe
ośrodki wydawnicze należy uznać Gorzów, gdzie w badanym okresie wychodziło
10 tytułów, Zieloną Górę z siedmioma tytułami i Żary, gdzie wydawano trzy takie
tytuły. Zapewne dokładniejsza kwerenda bibliotek, a także samych parafii mogłaby
powiększyć tę liczbę.
Zawartość gazet parafialnych, jak również jakość edytorska, nakład i częstotliwość były różne i wymagają dodatkowego opisu. Dla przykładu za jeden
z najstarszych tytułów należy uznać „Źródło Humanizmu” wydawane przez gorzowską parafię pw. św. Męczenników Polskich od 1992 roku. Typowy numer tego
kwartalnika tworzy 20 czarno-białych stron. Na ich zawartość składają się teksty
podejmujące tematykę religijną, historyczną i społeczną, z dominacją tej pierwszej.
Pismo zawiera wiele przedruków artykułów autorów krajowych i zagranicznych.
Redakcja preferuje długie teksty, kontynuowane w następnych numerach. Porównywalny pod względem objętości jest miesięcznik „Z Parafii”, wydawany przez
parafię św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze od 1995 roku. Tytuł ten jako
jeden z nielicznych używa koloru, posiada także bogatą szatę graficzną. Tak jak
„Źródło Humanizmu” drukuje przede wszystkim publicystykę religijną. Ostatnia
strona przeznaczona jest na reklamy. Na uwagę zasługuje także „Głos Kisielina”.
Od początku, tj. od 2008 roku, funkcję redaktora naczelnego tego kwartalnika
pełni ks. dr Andrzej Brenk. Pozostałą część redakcji tworzy zaś „kilkunastoosobowa grupa młodzieży w wieku 12-19 lat”. Pismo ukazuje się w nakładzie 300
egzemplarzy. Każdy numer ma kolorową szatą graficzną i zawiera do 100 stron.
Spośród tytułów, do których udało mi się dotrzeć, tylko kilka ukazywało się jako
tygodniki. W tej grupie warto wspomnieć o „Biuletynie Chynowskim” i „Z Katedry Gorzowskiej – Biuletyn liturgiczno-informacyjny”. Ten drugi rozdawany
jest bezpłatnie po niedzielnej mszy i zawiera ogłoszenia duszpasterskie, czasami
uzupełniane czytaniami i krótkimi rozważaniami.
Zdecydowanie lepiej przedstawia się obecność parafii w internecie. Własną
stronę internetową posiadało 145, a więc niemal 55% kościołów w diecezji. Przy
czym podkreślić trzeba, że w Gorzowie i Zielonej Górze wszystkie parafie były
obecne w globalnej sieci. Większość z 121 parafii, które nie miały swojej strony,
pochodziło z mniejszych miejscowości. I tak np. na 11 kościołów tworzących
dekanat Szprotawa zaledwie dwa prowadziły własną stronę internetową. Podobny
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odsetek odnotowano w dekanacie Strzelce Krajeńskie, gdzie na siedem parafii
aż sześć było nieobecnych w internecie. Warto jednak podkreślić, że te kościoły,
które posiadają własne strony, starają się prowadzić je na wysokim poziomie. Do
najstarszych należy witryna parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe, która zainicjowała swoją działalność już w 2003 roku. Większość stron zawiera podstawowe
informacje dotyczące parafii, a więc jej historię, biogramy byłych i obecnych
duszpasterzy, a także aktualności. Niektóre prowadzą kąciki skierowane do różnych
grup odbiorców (dzieci, młodzież), inne zawierają linki do polecanych materiałów
kościelnych.

Podsumowanie
Segment prasy parafialnej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zmienia się,
podobnie jak cały rynek lokalnej prasy drukowanej. Ze względu na specyfikę
tego rodzaju czasopism trudno podać ich dokładną liczbę. Przeprowadzone na
potrzeby niniejszego artykułu badania określiły ją na co najmniej 49. Biorąc pod
uwagę liczbę parafii oraz wielkość diecezji, można stwierdzić, że nasycenie prasy
parafialnej na tym obszarze odpowiada średniej w pozostałych diecezjach. Jak
wykazała analiza, to przede wszystkim parafie z dużych ośrodków miejskich
kontynuują wydawanie własnych gazetek. Nie bez znaczenia jest także osobowość
proboszczów i pozostałych księży pracujących w parafii. Przykłady prężnych
pisemek z małych kościołów wskazują na nieocenioną rolę tych osób.
Większość parafii wchodzących w skład diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
posiada własną stronę internetową. Niezależnie, czy są one prowadzone przez
księży, czy przez osoby świeckie, zawierają podstawowe informacje z życia parafii,
a więc spełniają funkcje prasy parafialnej. Niektóre z nich tworzą rozbudowane
serwisy z licznymi multimediami, jak filmy wideo czy pliki audio, które umożliwiają duchownym dotarcie do większej liczby odbiorców niż tradycyjna prasa
drukowana. Obserwując tendencje zachodzące w poszczególnych parafiach, jak
również same wytyczne Kościoła katolickiego, można uznać, że przyszłość prasy
parafialnej wiąże się z internetem.
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Aneks
Wykaz tytułów drukowanej prasy parafialnej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Lp.

Tytuł

Parafia

Źródło

1.

Ad Fontes

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

2.

Ave

Kożuchów

Prasaparafialna.pl

3.

Biuletyn Chynowski

Zielona Góra

Analiza stron WWW

4.

Biuletyn Parafialny

Witnica

Analiza stron WWW

5.

Brat Albert

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

6.

Credo

Gorzów

Lubuska czwarta władza...

7.

Gazeta Parafialna

Drezdenko

Prasaparafialna.pl

8.

Gazeta Parafialna

Międzyrzecz

Prasaparafialna.pl

9.

Gazeta Parafialna

Serby

Analiza stron WWW

10.

Gazeta Parafialna

Sulęcin

Analiza stron WWW

11.

Głos św. Antoniego

Nowa Sól

Analiza stron WWW

12.

Głos św. Antoniego

Przylep

Prasaparafialna.pl

13.

Głos św. Józefa

Żary

Prasaparafialna.pl

14.

Głos z Kisielina

Kisielin

Analiza stron WWW

15.

Głos z Winnicy

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

16.

Głos Ziemi Gubińskiej

Gubin

Prasaparafialna.pl

17.

Informator Duszpasterski

Głogów

Prasaparafialna.pl

18.

Jezu, ufam Tobie

Dychów

Analiza stron WWW

19.

Jutrzenka

Otyń

Analiza stron WWW

20.

Maksymilian

Gorzów

Analiza stron WWW

21.

Miłosierdzie Boże

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

22.

Modlitwa i Praca

Gorzów

Lubuska czwarta władza...

23.

Nasza Gazeta

Grębocin

Analiza stron WWW

24.

Nasza Parafia

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

25.

Nasza Parafia Kargowa

Kargowa

Analiza stron WWW

26.

Nasza Rodzina

Lubniewice

Prasaparafialna.pl
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27.

Nowe Życie

Rzeszyca

Prasaparafialna.pl

28.

Oblackie Echo

Gorzów

Analiza stron WWW

29.

Pismo Parafii

Baczyna

Lubuska czwarta władza...

30.

Płomień

Gorzów

Lubuska czwarta władza...

31.

Pokój i Dobro

Gorzów Wlkp.

Prasaparafialna.pl

32.

Pokój i Dobro

Zielona Góra

Prasaparafialna.pl

33.

Posłaniec

Nowa Sól

Prasaparafialna.pl

34.

Próba

brak danych

Ankieta

35.

Regina Poloniae

Świebodzin

Prasaparafialna.pl

36.

Rodzina parafialna

Gorzów Wlkp.

Prasaparafialna.pl

37.

Roztropność

Szprotawa

Prasaparafialna.pl

38.

Serce Jezusa

Trzebicz

Prasaparafialna.pl

39.

Słowo Życia

Trzebiechów

Analiza stron WWW

40.

Sursum Corda

Żary

Lubuska czwarta władza...

41.

U Źródła

Przytoczna

Prasaparafialna.pl

42.

Wiadomości z Katedry

Gorzów

Analiza stron WWW

43.

Wspólnota

Żary

Prasaparafialna.pl

44.

Z Wojciechowego Wzgórza

Gorzów

Lubuska czwarta władza...

45.

Zwiastun Parafialny

Lubsko

Z dziejów prasy lubskiej...

46.

Źródło Humanizmu

Gorzów

Analiza stron WWW

47.

Życie Parafii

Głogów

Prasaparafialna.pl

Opracowanie własne
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Parish Press in the Diocese of Zielona Góra and Gorzów.
Reconnaissance research

Summary
This article presents the state of the parish press in the Diocese of Zielona Góra and
Gorzów, both quantitatively and qualitatively. The analysis is based on previous
,
studies of the subject, as well as on the author s own research. Apart from the printed
press, other forms of media activity in the parish, such its internet presence, are
also studied. As indicated in the analysis, the internet provides a convenient tool
for the parish to provide important information and opinions. In some cases, one
could mention the phenomenon of convergence, where the printing press and the
internet complement one another.

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zasoby Biblioteki Polskiej w Londynie – przegląd
polskich tytułów prasy emigracyjnej dla inteligencji

Celem artykułu jest prezentacja segmentu emigracyjnych polskich czasopism przeznaczonych dla inteligencji powstałych na obczyźnie, głównie w Wielkiej Brytanii
od czasów II wojny światowej do chwili obecnej, znajdujących się w zbiorach
Biblioteki Polskiej w Londynie. Posłużono się metodą analizy zawartości prasy,
przeszukano zasoby archiwalne oraz internet.
Przed wybuchem II wojny światowej polscy emigranci w Wielkiej Brytanii
stanowili jednostkowe przypadki. Do znanych osób należeli przedstawiciele świata
artystycznego, jak np. Feliks Topolski1. Zdarzały się też przedsiębiorstwa, jak jak
wydawnictwo M.I. Kolin działające w Londynie od 1939 do 1943 roku2. Po klęsce
wrześniowej 1939 roku, na mocy przedwojennych porozumień zawartych między
Polską i Francją, „desygnowany Władysław Raczkiewicz na prezydenta RP przez
jego poprzednika Ignacego Mościckiego, internowanego w Rumunii”3 sformował
Rząd Polski na Uchodźstwie oraz próbował utworzyć I Korpus Wojska Polskiego.
Wszystko po to, by podtrzymać istnienie państwa polskiego na obczyźnie. Obejmowało to okres od września 1939 do czerwca 1940 roku, kiedy nastąpił upadek Francji
i Polacy musieli ewakuować się do Zjednoczonego Królestwa. Na przymusowej
tułaczce wojennej znaleźli się przedstawiciele elit politycznych oraz intelektualnych,
w tym dziennikarze i redaktorzy czasopism4 oraz literaci5. W samym tylko wojsku
1

2

3

4

5

J. Chwastyk-Kowalczyk, Świat bez granic..., „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2011, nr 2/13,
s. 221-244; eadem, Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na obczyźnie, [w:]
Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury: ich typologia, organizacja i funkcje, red.
M. Komza, w serii „Bibliotekoznawstwo” 28, Wrocław 2009, s. 115-129.
J. Chwastyk-Kowalczyk, „Oficyna Poetów” – niszowy kwartalnik literacko-artystyczny (1966-1980),
„Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2013, z. 2 (32), s. 119; J. Hulewicz, Polski ruch wydawniczy
w Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945, „Twórczość” 1946, z. 7/8, s. 181, 186; firma M.I. Kolin
została w 1944 r. przejęta przez „Orbis” i działała do 2007 r.
J. Piotrowski, Blaski i cienie pierwszej prezydentury na uchodźstwie (1939-1947), [w:] Prezydenci
i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990, red. H. Taborska, M. Fleming, A. Rzegocki, Londyn – Kraków
2013, s. 35; por. O. Halecki, Historia Polski, Lublin 1992, s. 7, 315-316.
W. Leitgeber, W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939-1945. Od Coëtquidan do „Rubensa”,
London 1972; Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937-1989, red. B. Wierzbiański,
W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2001.
A.P. Coleman, Polscy pisarze na emigracji, „Dziennik Polski” 1941, nr 209, s. 3; A. Bogusławski,
Powieść polska na emigracji, „Dziennik Polski” 1941, nr 198, s. 3; idem, Poezja polska na emigracji,
„Dziennik Polski” 1941, nr 364, s. 2; Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, t. 1-2, red. T. Terlecki,
Londyn 1964-1965; Literatura polska na obczyźnie, t. 5, red. J. Bujnowski, Londyn 1988.
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Antoni Bogusławski doliczył się w 1941 roku około 200 literatów i dziennikarzy6.
To oni dźwigali ciężar reprezentacji polskości i języka polskiego na wygnaniu. Obok
struktury rządowej powstawały polskie placówki kulturalne, stowarzyszenia, nowe
tytuły czasopism, rozwijała się oświata i szkolnictwo wyższe, ruch wydawniczy.
Należało zagospodarować czas polskiego wojska stacjonującego w Szkocji.
Jeszcze we Francji Mieczysław Grydzewski7, przedwojenny redaktor „Skamandra” i „Wiadomości Literackich”, reaktywował jesienią 1939 roku to drugie pismo
pod tytułem „Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” oraz kontynuował je do
czerwca 1940 roku. Po przeniesieniu do Londynu pozostał faktycznym redaktorem
„Wiadomości Polskich”, choć oficjalnie jeszcze w Paryżu został nim Zygmunt Nowakowski. Pismo z przyczyn politycznych zamknięto 6 lutego 1944 roku. Ponownie
zaczęło ukazywać się już jako „bezprzymiotnikowe” „Wiadomości” od 7 kwietnia
1946 roku do marca 1981. Od 1946 do grudnia 1966 roku redagował je M. Grydzewski (zmarł 1970), następnie Michał Chmielowiec, wreszcie Stefania Kossowska. Było
to najważniejsze eklektyczne, otwarte dla różnych autorów czasopismo emigracyjne8.
Do Londynu swój tygodnik – „Polska Walcząca. Żołnierz Polski na Obczyźnie” – przeniósł także dr Tymon Terlecki. Pismo powstało w Dowództwie Obozu
w Coëtquidan, Brittany pod Paryżem w 1939 roku, było powielane, następnie
redagowane i drukowane już jako organ Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie do 1949 roku9. Funkcję redaktora naczelnego pełnił T. Terlecki
(1939-1948; nry 12-20 z 1949) oraz Eugeniusz Romiszewski (styczeń – sierpień
1949). Pismo od 24 sierpnia 1949 roku zmieniło formułę na tygodniową kolumnę
kombatancką w londyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” pod nagłówkiem „Polska Walcząca. Kombatant Polski na Obczyźnie”, redagowaną przez
Eugeniusza Romiszewskiego. Ukazywała się ona przez rok, co środę, później co
dwa tygodnie. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów nie płaciło za kolumnę,
gdyż dziennik miał bezpłatny materiał redakcyjny10. Ostatnia kolumna datowana
jest 30 sierpnia 1950 roku, po wygaśnięciu umowy z Wydawnictwem „Dziennika
Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Dodatek został wznowiony jako dwutygodnik
5 lipca 1954 roku na dawnych zasadach, a po roku przekształcił się w miesięcznik11,
by zakończyć istnienie 31 października 1955 roku12.
Niebawem po wylądowaniu na gościnnej szkockiej ziemi 29 czerwca 1940 roku
ukazał się pierwszy numer przepisanego na maszynie wojskowego „Dziennika Żoł6
7
8
9
10
11
12

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943, Kielce 2005, s. 40.
Biogram Mieczysława Jerzego Grydzewskiego zob. Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie
1939-1980, red. B. Klimaszewski, Warszawa 1992, s. 118-119.
R. Habielski, Niezłomni i nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Warszawa
1981.
J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939
roku, t. 3, Lublin 1976, s. 89-90, poz. 2364.
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989. Gazeta
codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008, s. 78-80.
Wznawiamy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” [dalej: „DPiDŻ”] 1954, nr 158, s. 3.
Polska Walcząca. Kombatant Polski na Obczyźnie, „DPiDŻ” 1955, nr 259, s. 3.

Zasoby Biblioteki Polskiej w Londynie – przegląd polskich tytułów prasy emigracyjnej...

155

nierza”, wydawanego przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej w Szkocji (Douglas
– Forfar – Cupar – Glasgow – London), a 12 lipca 1940 roku – „Dziennik Polski”,
oficjalny cywilny organ Ministerstwa Informacji i Dokumentacji emigracyjnego
Rządu Polskiego w Londynie13. Redaktorami naczelnymi „Dziennika Żołnierza”
byli kolejno: Ludwik Rubel (1940-1941), Paweł Starzeński (1941-1942), Klemens
Dunin-Kęplicz (1942), Tadeusz Horko i Ludwik Rubel (1942-1943)14. Redaktorami
naczelnymi „Dziennika Polskiego” – do przymusowej fuzji z przyczyn politycznych z „Dziennikiem Żołnierza” w grudniu 1943 roku – byli: Jerzy Szapiro i Jan
Tabaczyński (pierwsze 3 tygodnie 1940), Marceli Karczewski (od 15 sierpnia
1940 do 1 lipca 1943), Stanisław Sopicki (od 1 lipca 1943 do 15 grudnia 1943),
Zygmunt Lityński (od 15 do 31 grudnia 1943)15. Pisma, połączone pod wspólnym
tytułem „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, wychodziły od 3 stycznia 1944
do lipca 2015 roku.
Do innych pism powstałych w Wielkiej Brytanii powrócimy, skupiając się teraz
na działalności Biblioteki Polskiej w Londynie. Placówka ta wywodzi się z dwóch
księgozbiorów zapoczątkowanych w 1942 roku w związku z działalnością centralnych władz oświatowych. Pierwszą była Biblioteka ówczesnego Urzędu Oświaty
i Spraw Szkolnych (UOiSSz), gromadząca polonika emigracyjne oraz literaturę
w języku angielskim z zakresu szkolnictwa i wychowania, szczególnie podręczniki,
które miały pomóc w opracowaniu polskich podręczników. Kierował nią Tadeusz
Sawicki. W lipcu 1943 roku UOiSSz przemianowany został na Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wtedy połączono ten księgozbiór z zasobami
Biblioteki Funduszu Kultury Narodowej, umieszczając je w starej wiktoriańskiej
kamienicy przy Buckingham Palace Mansions w Londynie, pod kierownictwem Marii
Danilewicz16. Zamysłem utworzenia Biblioteki Funduszu Kultury Narodowej było
niesienie pomocy bibliotekom krajowym. Zbierano bieżącą produkcję wydawniczą
pisarzy emigracyjnych dla Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz bibliotek uniwersyteckich. Podlegała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Kierowała nią Maria
Danilewiczowa. Zasadnicze cele połączenia obu zbiorów to:
• gromadzenie poloników emigracyjnych (książki, czasopisma, apele!) i ich
ewidencja; utworzenie Sali Conradowskiej;
• gromadzenie książek dla kraju (szczególnie w latach 1943-1945 w ramach
Funduszu Kultury Narodowej);
• informowanie opinii polskiej i wolnego świata o stratach wojennych bibliotek
polskich;
13

14
15
16

J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943..., s. 27; J. Kowalik,
Czasopiśmiennictwo, [w:] Literatura polska na obczyźnie 1940-1960, t. 2, red. T. Terlecki, Londyn
1965, s. 480-481; A. Bregman, Zaczęło się pod namiotem w Szkocji, „DPiDŻ” 1960, nr 165, s. 5;
Dopóki jest „Dziennik” – jestem..., red. K. Bzowska-Budd, Londyn 2000, s. 65-106.
J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 1, s. 152, poz. 607.
Ibidem, s. 147, poz. 592; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943...,
s. 27-38; eadem, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989..., s. 25-39.
M. Danilewicz, Losy bibliotek polskich, Londyn 1942.
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• sporządzanie na zamówienie kwerend, odpisów, wyciągów, zestawień bibliograficznych, mikrofilmów (w szczególności dla ośrodka wydawniczego
Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego);
• wysyłanie paczek dla pracowników naukowych i pisarzy w kraju.
Kolejna inicjatywa – przyjaciele sprawy polskiej w Szkocji skupieni wokół Uniwersytetu w St. Andrews podjęli akcję gromadzenia książek dla bibliotek uniwersyteckich w Polsce, w 1942 roku tworząc Polish University Libraries Committee. Rząd
Polski sfinansował zakup książek dla Biblioteki Narodowej w Warszawie i pięciu
bibliotek uniwersyteckich (Warszawa, Kraków, Poznań, Wilno, Lwów). W czasie
nalotów w 1944 roku przeniesiono te zbiory do składnicy bibliotecznej w St. Andrews.

The Polish Library in London (1945-1948)
Książka stała się symbolem nadziei. Po cofnięciu uznania 5 lipca 1945 roku Rządowi Polskiemu w Londynie Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (MWRiOP) zakończyło swoją działalność, a Biblioteka znalazła się
w bardzo trudnej sytuacji. MWRiOP zdążyło jeszcze przekazać zbiory Biblioteki, które pozostały w Buckingham Palace Mansions, Polskiemu Ośrodkowi
Naukowemu (Polish Research Centre). Opiekę nad nią przejął rząd brytyjski,
a zarządzał Interim Treasury Committee for Polish Questions do 1 kwietnia 1947
roku, następnie Committee for the Education of Poles (Komitet Oświaty Polaków
w Wielkiej Brytanii).
W związku z likwidacją większych placówek bibliotecznych stworzonych
w czasie wojny, w szczególności bibliotek ministerialnych, i konsolidowaniem
się w Londynie dużego skupiska polskiego, akcji ucywilniania Polskich Sił Zbrojnych w ramach Polish Resettlement Corps (Polskiego Korpusu Przysposobienia
i Rozmieszczenia)17, władze brytyjskie zgodziły się na kontynuowanie działalności Biblioteki i udostępnianie jej zbiorów Polakom zamieszkałym w Wielkiej
Brytanii. Placówka włączyła się w ramach PKPR w intensywne nauczanie języka
angielskiego rodaków (1946-1948). Poza tym Biblioteka:
• dostarczała podręczniki do nauki języka angielskiego dla byłych żołnierzy
Polskich Sił Zbrojnych;
• dostarczała podręczniki uniwersyteckie stypendystom polskim, studiującym
na uczelniach brytyjskich;
• dostarczała podręczniki zawodowe na poziomie średnim i niższym Polakom
zdobywającym kwalifikacje zawodowe;
• upowszechniała literaturę piękną w języku polskim;
• w latach 1945-1946 wysłała do Polski – na skutek porozumienia władz brytyjskich z reżymowym rządem warszawskim – 14 641 książek do bibliotek
17

J. Chwastyk-Kowalczyk, Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce
2011, s. 187-252.
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uniwersyteckich i Biblioteki Narodowej; w 1950 roku przekazano do Polski
dodatkowo 4669 tomów z bibliotek Wydziału Prawa w Oxfordzie, Polskiego
Wydziału Lekarskiego w Edynburgu, Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu.
Bibliotece przekazało swój księgozbiór, liczący około 10 500 tomów, Dowództwo Polskich Sił Powietrznych w Londynie18. Czytelnia z wolnym dostępem do półek działała w Bibliotece Polskiej od 1945 roku. Udostępniono około
100 tytułów czasopism. Zwiększono liczbę personelu. Placówką nadal kierowała
Maria Danilewiczowa. Wilnianka Janina Zabielska od 1947 roku opracowywała
bibliografię emigracyjną.
Kolejnym etapem funkcjonowania placówki był Polish University College
Library 1948-1955. Był to czas bardzo intensywnej działalności, ale jednocześnie
towarzyszyło jej poczucie tymczasowości, odczuwane przez całą polską diasporę
na Wyspach Brytyjskich. W 1948 roku Biblioteka została przekształcona w Polish
University College Library. Miała przede wszystkim obsługiwać wykładowców
i studentów tej uczelni. Nie straciła jednak charakteru publicznego i nadal jej
księgozbiór był udostępniany wszystkim Polakom w Wielkiej Brytanii. W związku
z ich potrzebami uruchomiono wypożyczalnię wysyłkową.
Poza Biblioteką centralną, mieszczącą się nadal przy Buckingham Palace Road,
instytucji podlegało siedem placówek wydziałowych – każda po 400 tomów, mieszczących się w gmachach poszczególnych wydziałów. Bibliotekę w tym okresie
zasiliły księgozbiory Rady Akademickich Studiów Technicznych (RAST) i Polish
University College (PUC) – około 1650 tomów, Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu – około 200 tomów, biblioteczki Polskiej Szkoły Technicznej w Millom,
Cumbarland i Stowarzyszenia Techników Polskich we Włoszech. Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów przekazało tysiąc obcojęzycznych tomów pochodzących
z bibliotek jenieckich.
Władze brytyjskie nie szczędziły dotacji. Stan posiadania doszedł do około
62 tys. tomów oraz 294 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, inżynierii
różnych branż, architektury i sztuki oraz nauk ekonomicznych. Dla przykładu
liczba korzystających z zasobów Biblioteki wyglądała następująco: w 1947 roku
odnotowano 1744 czytelników, liczbę wypożyczeń – 24 000; w 1951 – 5318 czytelników, liczbę wypożyczeń – 63 167; w latach 1952/1953 – 61 664 wypożyczeń
i 2668 paczek wysłanych z książkami poza Londyn19.
Do czytelników zamiejscowych wysyłano około 3 tys. paczek rocznie. Trwały
prace Janiny Zabielskiej nad rejestracją bibliograficzną druków polskich oraz
Polski dotyczących, wydanych poza krajem po 1 września 1939 roku – Bibliography of Books on Polish or relating to Poland, Publisher outsider Poland since
1st September 1939.
18
19

J. Głębocki, Pięścią w łeb! Pożegnanie RAF-u, „Skrzydła” 1946, nr 22/495, s. 4.
M. Danilewicz-Zielińska, Książka i czytelnictwo polskie w Wielkiej Brytanii, Warszawa 1996, s. 51.
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Należy pamiętać, że po zakończeniu działań wojennych pozostanie na brytyjskiej ziemi wybrało z przyczyn politycznych około 160 tys. Polaków, z czego
inteligencja stanowiła 20%20.

Biblioteka Polska (The Polish Library) od 1953 roku
W 1953 roku władze brytyjskie postanowiły zakończyć działalność Polish
University College, uważając, że spełnił swoje zadanie przygotowania byłych
żołnierzy PSZ do zawodów cywilnych w ramach Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (Polish Resettlement Corps). Zaniepokojeni losem
placówki Polacy wystosowali petycję do rządu brytyjskiego, którą podpisało 61
876 osób z całego świata, dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji w „Dzienniku
Polskim” i „Dzienniku Żołnierza”21 oraz innych polskich czasopismach wydawanych w wolnym świecie, przykładowo londyńskich „Wiadomościach”, „Orle
Białym”, paryskiej „Kulturze”22. Dyrektor placówki Adam Żółtowski na łamach
prasy wielokrotnie apelował do wydawnictw i autorów, by przekazywali egzemplarz
okazowy do Biblioteki23. Janusz Kowalewski w swoim felietonie zamieszczonym
w londyńskim dzienniku trafnie wyraził nastroje panujące w polskiej diasporze:
Jedność była wtedy w narodzie taka, że gdyby kto się odezwał przeciwnie, byłby
rozszarpany, a szczątkom jego, odmówiono by chrześcijańskiego pogrzebu. Biblioteka zjednoczyła wówczas nasze uchodźstwo bez porównania ściślej niż akt
zjednoczenia24.

Brytyjczycy pod naporem polskich działań ulegli, pozwalając Bibliotece dalej
funkcjonować. Polacy musieli jednak zapewnić lokal. Bezpłatnie pomieszczenie
udostępnił Polish University College Association Ltd. (PUCAL) „przy 5 Princes
Gardens, S.W.7 w Kensingtonie, w sąsiedztwie Ogniska Polskiego, Instytutu Polskiego im. gen. Sikorskiego, Imperial College i Victoria and Albert Museum”25.
Jesienią 1953 roku Biblioteka została oddana pod opiekę Polskiego Ośrodka Na20
21

22

23
24
25

Biblioteka Polska w Londynie 1942-1992, Londyn 1993, s. 12.
Np. W obronie Biblioteki Polskiej, „DPiDŻ” 1952, nr 289, s. 2; Petycja w sprawie Biblioteki, „DPiDŻ”
1952, nr 293, s. 3; nr 294, s. 3; Zjednoczenie Polskie w obronie Biblioteki Polskiej w Londynie,
„DPiDŻ” 1952, nr 291, s. 3; Tysiące podpisów pod petycją o utrzymanie Biblioteki Polskiej. Emigracja
walczy o placówką kulturalną, „DPiDŻ” 1952, nr 299, s. 1, 4; podsumowanie akcji: „DPiDŻ” 1953,
nr 114, s. 1.
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989..., s. 55, 420;
Z. Stermiński, W obronie Biblioteki, „Orzeł Biały” 1952, nr 50 (545), s. 3; T. Terlecki, Biblioteka
naszej emigracji, „Wiadomości” 1953, nr 8 (360), s. 1 – autor apelował do wszystkich decydentów
i Polaków, że konieczne jest zachowanie Polisch University College Library, zawierającej w 80%
techniczne publikacje w języku angielskim, że ta biblioteka „omnibus” jest polskim dobrem
narodowym i fenomenem na obczyźnie, biurem informacyjnym, poradnikiem bibliograficznym.
Np. List do Redakcji, „Orzeł Biały” 1953, nr 9 (556), s. 3.
J. Kowalewski, Biblioteka Polska, „DPiDŻ” 1953, nr 104, s. 3.
M. Danilewicz Zielińska, Książka i czytelnictwo..., s. 65.
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ukowego (Polish Research Centre), otrzymując nadal subwencję od Brytyjczyków.
Kierowała nią w dalszym ciągu Maria Danilewiczowa.
Nastąpiła zmiana profilu gromadzenia. Możliwie wszechstronnie rozbudowywano księgozbiór polski i Polski dotyczący, zadbano o zaopatrzenie czytelni
w polskie czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin, kontynuowano prace
bibliograficzne oraz opracowywano dwa wydawnictwa conradowskie (Katalog
wystawy conradowskiej, 1956; Joseph Conrad, Listy do Johna Galsworthy’ego,
oprac. M. Danilewiczowa, 1957). Wymieniano dublety i zbędne książki. Pojawiła
się duża liczba darów.
Pod koniec lat 50. XX wieku skończyły się złudzenia polskiej diaspory co do
odzyskania straconych Kresów Wschodnich, jak również dyskusje na temat ewentualnego powrotu do kraju. Nastał czas koniecznej asymilacji. Także prace w Bibliotece
Polskiej skupiły się na dalszym tworzeniu archiwalnego zbioru poloników emigracyjnych, kontynuowaniu prac nad bieżącą bibliografią druków nieperiodycznych,
zaspokajaniu potrzeb bieżących emigracji w zakresie naukowym i społecznym.
Wielką wagę przykładano – i czyni się to do tej pory – do przeciwstawiania się
wynaradawianiu Polaków na obczyźnie. Swoje książki Bibliotece powierzali Polacy, którzy udawali się na dalszą emigrację zamorską, podrzucając je często pod
zamknięte jeszcze drzwi. Klasyka pochodziła z jerozolimskiej „Biblioteczki Szkolnej”
pod redakcją Łukasza Kurdybachy26. Od 1946 roku książki wydane w kraju były
niechętnie czytane przez Polaków przybyłych z Rosji Sowieckiej. M. Danilewiczowa wspomina, że z czytelni korzystali ludzie w roboczych ubraniach, ze zmęczenia
sięgając po literaturę popularną, by nie zapomnieć języka polskiego. Po polską
lekturę przychodzili także uczniowie, uczęszczający do szkół angielskich, ale zniechęcała ich łatwizna, hurrapatriotyzm, sentymentalne nawroty do kresowej arkadii
i przesłodzonych wspomnień. Domagali się potwierdzenia, że literatura polska wpisuje się w nowatorskie nurty europejskie. W okresie krajowego socrealizmu od 1949
roku przestano czytać polskie czasopisma oraz sowieckie kalki – „produkcyjniaki”.

Biblioteka w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK)
W latach 1966/1967 miał miejsce drugi kryzys biblioteczny polskiej emigracji pokolenia „niezłomnych”. Dzięki wspólnemu działaniu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) uratowano
zbiory przed rozproszeniem, a Bibliotekę przed likwidacją, planowaną przez władze
brytyjskie. Po burzliwej debacie w parlamencie brytyjskim 27 października 1966
roku przekazano odpowiedzialność za placówkę i tytuł własności zbiorów POSK-owi. Instytucją miała zarządzać Rada Biblioteczna, powołana przez Zjednoczenie
Polskie 1 kwietnia 1967 roku. Rząd brytyjski zapewnił roczną dotację w wysokości
26

Szerzej o wydawnictwach na Dalekim Wschodzie zob. O.S. Czarnik, W drodze do utraconej Itaki.
Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942)
oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946), Warszawa 2012.
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3 tys. funtów27. To stworzyło podstawy egzystencji Biblioteki Polskiej, jak również
zaopatrującej w polskie książki wielką sieć brytyjskich bibliotek publicznych Centrali Bibliotek Ruchomych, która od 1995 roku stała się jednym z działów polskiej
książnicy28. W 1968 roku zbiory Biblioteki Polskiej zasilił dar z Wiednia – księgozbiór
rodziny z Brzezia Lanckorońskich – stare druki, obrazy, gwasze, rysunki, grafiki
polskich artystów, mapy, nuty, rzeźby29. Siedziba Biblioteki, do otwarcia budowanego
POSK-u, mieściła się w 9 Princes Gardens w dzielnicy Kensington SW7.
Po zakończeniu budowy POSK-u Biblioteka Polska odnalazła tam swoją przystań od 3 maja 1977 roku, gdzie mieści się do dziś pod adresem 236-248 King
Street London W 6ORF30.
Wróćmy zatem do czasopism. Już w 1953 roku w szkicu poświęconym polskim czytelnikom w Wielkiej Brytanii zamieszczonym w paryskiej „Kulturze”
M. Danilewiczowa wyraziła opinię, że
Najlepiej wygląda odcinek czasopism; nie tylko zaspokajają one – i to na ogół dobrze – potrzeby czytelnicze w zakresie informacji o sprawach bieżących, ale pełnią
nadto funkcje zastępcze, łatając braki książek. Stosunek Emigracji do czasopism
zasługuje na obserwacje i badanie; rola ich w kształtowaniu opinii publicznej i budzeniu potrzeb kulturalnych jest zasadnicza, kluczowa i bez precedensu31.

O kilku tytułach pokolenia „niezłomnych” wspomniano już na początku artykułu. Dodać do nich należy kolejne. Ograniczę się tylko do tytułów antykomunistycznej opcji politycznej. W Buzułuku w Rosji Sowieckiej 7 grudnia 1941 roku
powstał tygodnik Polskiej Armii na Wschodzie – „Orzeł Biały”32. Po przejściu
27

28
29
30
31
32

M. Danilewiczowa, Mecenat Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, „Wiadomości” 1971,
nr 1302/1303, s. 5; o roli płk. Stefana Zamoyskiego w ratowaniu Biblioteki Polskiej m.in.:
M. Danilewiczowa, Pułkownik Zamoyski, „Kultura” 1977, nr 1-2 (352-353), s. 166-171.
Dostęp: http://www.biblioteka.info/mabpz/posk [odczyt: 1 maja 2014].
M. Danilewiczowa, Zbiory Lanckorońskich w Bibliotece Polskiej w Londynie, „Wiadomości” 1969,
nr 1200/1201, Miesięczny dodatek „Na Antenie. Rozgłośnia Polska RWE”, nr 72, s. V.
Dostęp: http://www.biblioteka.info/mabpz/posk [odczyt: 1 maja 2014].
M. Danilewiczowa, Czytelnik polski w Wielkiej Brytanii, „Kultura” 1953, nr 9 (71), s. 73-83.
„Orzeł Biały. Polska Walcząca na Wschodzie” – tygodnik; organ Armii Polskiej na Wschodzie; wydawany
przez Wojskowe Biuro Propagandy i Oświaty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR; powstał w Buzułuku
7 grudnia 1941, ukazywał się do lipca 1942; następnie: Iran (Teheran, 20 września – październik
1942), Irak (Khanakin – Kirkuk w pobliżu Bagdadu od 8 listopada 1942 do 5 września 1943; nie
ukazywał się w okresie 27 lipca – 19 września 1942 – badanie z autopsji), Palestyna (Petah Tikwa
w pobliżu Tel Awiwu – 12 września 1943 – 27 lutego 1944), Włochy (zmiana podtytułu od 10 nru
1944: „Polska walcząca na ziemi włoskiej”; Campobasso – Neapol – Rzym 30 kwietnia 1944 – 27
października 1946), Belgia (zmiana podtytułu: „Polska walcząca o wolność”; Bruksela 16 grudnia
1946 – 7 maja 1949), Wielka Brytania (od 1950 zmiana podtytułu: „Syrena”; od 1964 kolejna zmiana
podtytułu: „Polska walcząca o wolność. Miesięcznik poświęcony zagadnieniom współczesnym”; Londyn
14 maja 1949 do marca/kwietnia 2001; red. nacz.: Stanisław Strumph-Wojtkiewicz (6 grudnia 1941
– luty 1942), Roman Hausner (marzec – październik 1942), Roman Hausner i Józef Poniatowski
(8 listopada 1942 – kwiecień 1943), Józef Poniatowski (8 grudnia 1942 – październik 1944), Ryszard
Piestrzyński (październik 1944 – grudzień 1958), Paweł Zaremba (styczeń 1959 – 31 marca 1967),
Antoni Czułowski (1 kwietnia 1967 – 1974), Stanisław Zadrożny (od nr 115 z 1974 – 1979), Eugeniusz
Romiszewski (1979-1982), Czesław Czapliński (1983-1984), Janusz Kowalewski (1984-1986), Edward
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szlaku wojennego z 2. Korpusem, ukazywał się w Brukseli, następnie w Londynie do 2001 roku33. Na gruncie brytyjskim powstały w 1940 roku miesięcznik
wojskowy „Bellona”34, a w 1941 roku miesięcznik „Myśl Lotnicza” (do 1946)35
i tygodnik „Skrzydła” (do 1964)36. W tym samym czasie ukazał się organ Narodowej Demokracji „Myśl Polska”37. W latach 1946-1950 Józef Godlewski wydawał
w Londynie tygodnik „Lwów i Wilno”38.
Zaznaczyć należy, że wspólnym mianownikiem wszystkich czasopism pokolenia
„niezłomnych” było redagowanie ich przez wytrawnych, doświadczonych dziennikarzy przedwojennych, którzy współpracowali z polskimi literatami żyjącymi na
obczyźnie. Choć przeznaczone były dla wszystkich polskich tułaczy wojennych,
a potem dla całej diaspory polskiej na obczyźnie, ich zawartość merytoryczna
zadawalała także inteligencję.
Odrębnym zjawiskiem był niszowy, elitarny apolityczny kwartalnik literacko-artystyczny „Oficyna Poetów” (1966-1980)39, wydawany przez Oficynę Wydawniczą

33
34

35

36

37

38

39

Chudzyński (od nru 1410 z 1986 – 1989); Józef M. Biliński (1990-1993); Wiktor Moszczyński (od nru
1500 zmiana podtytułu: „Miesięcznik poświęcony sprawom polskim”; 1994-2001). Po 1945 r. – organ
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów; od nr. 1394/96 wydawany przez POSK, SPK, Zjednoczenie
Polskie w Wielkiej Brytanii. Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 2, s. 193-194, poz.
1969; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989..., s. 434435; badanie z autopsji roczników w Bibliotece Narodowej – mikrofilm 95284.
Czy to jest ostatni numer „Orła Białego”?, „Orzeł Biały” 2001, nr 1581/1582 [marzec/kwiecień], s. 3.
„Bellona” – miesięcznik wojskowy, wydawany przez Sztab Naczelnego Wodza w Londynie od
grudnia 1940 do 1946; „Dwumiesięcznik Wojskowo-Historyczny” – 1947; „Kwartalnik Wojskowo-Historyczny” – 1948-1960; od 1960 – nieregularny periodyk; od 1948 – wydawany przez Instytut
Historyczny im. gen. Sikorskiego w Londynie; red. nacz. kolejno: Andrzej Marecki (1940-1943), Józef
Englicht (ur. 1943), Mieczysław Tasiecki (1943-1958), Zygmunt Jarski (ur. 1958). Za: J. Kowalik,
Bibliografia czasopism polskich..., t. 1, s. 55, poz. 93.
„Myśl Lotnicza” – miesięcznik lotniczy wydawany przez Wydział Kulturalny Inspektoratu Polskich
Sił Powietrznych w Blackpool i Londynie od 1 lipca 1941 do października 1946; red. nacz. kolejno:
Franciszek Kalinowski, Alfred Kasprzyk, Tadeusz Królikiewicz. Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism
polskich..., t. 2, s. 11, poz. 1585; badanie z autopsji roczników w Bibliotece Narodowej.
„Skrzydła. Wiadomości ze świata. Pismo Żołnierzy Polskich Sił Powietrznych” – tygodnik/dwutygodnik,
wydawany przez Wydział Kultury i Oświaty Inspektoratu Lotnictwa w Blackpool i Londynie; 1/14
października 1941 – 1945; od nr 23-24/496-497 z 1946 wydawany przez Wydział Informacji
Dowództwa Sił Powietrznych w Londynie jako organ Samopomocy Lotniczej; od 1947 zmiana
podtytułu: „Wiadomości ze Świata. Pismo Literacko-Społeczne” – do 1964 r.; red. nacz. kolejno: Andrzej
Płodowski, Alojzy Kisielnicki, W.R. Wybraniec. Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 3,
s. 169, poz. 2760; J. Chwastyk-Kowalczyk, badanie z autopsji w Bibliotece Narodowej.
„Myśl Polska” – organ ND; dwutygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu ukazujący się w Londynie
od 20 marca 1941 do 25 lipca 1945; od marca 1946 – dwutygodnik/miesięcznik; red. nacz. kolejno:
Marian Emil Rojek (marzec 1941 – lipiec 1945), Tadeusz Bielecki (marzec 1946 – 15 października
1948), Wojciech Wasiutyński (październik 1948 – lipiec 1958), Antoni Dargas (sierpień 1958 – ).
Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 2, s. 110, poz. 1585.
„Lwów i Wilno” – tygodnik wydawany przez Józefa Godlewskiego (od 1950 – wyd. przez
L&W Publication Ltd., druk w „Veritas”) w Londynie w latach 1946-1950; red. nacz. Stanisław
Cat-Mackiewicz. Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 2, s. 86, poz. 1478.
„Oficyna Poetów” – kwartalnik artystyczno-literacki wydawany w latach 1966-1980 w Londynie
przez Krystynę i Czesława Bednarczyków w Oficynie Poetów i Malarzy. W sumie ukazało się
57 numerów elitarnego, pięknie opracowanego typograficznie i bogato ilustrowanego pisma,
stanowiącego platformę wymiany pomiędzy autorami emigracyjnymi i z Polski; zamieszczano
w nim znakomite przekłady z literatury światowej. Za: numer specjalny londyńskiego „Pamiętnika
Literackiego” z 2007 r., t. 36 poświęcony wydawnictwu Bednarczyków. Zob. także: J. Chwastyk-Kowalczyk, „Oficyna Poetów”..., s. 117-132.
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Poetów i Malarzy Krystyny i Czesława Bednarczyków w Londynie. To było jedyne
pismo, które dopuściło do współpracy literatów z kraju, co było wielokrotnie powodem
ataków ideologicznych. Ciekawym, ukazującym się do dnia dzisiejszego jest „Pamiętnik Literacki” wydawany w Londynie przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
od 1976 roku. Do 2006 roku ukazywał się jako rocznik, obecnie dwa razy do roku.
Polscy uchodźcy, tułacze wojenni oraz byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie mogą poszczycić się wieloma inicjatywami wydawniczymi w Zjednoczonym
Królestwie, w tym periodykami naukowymi. Aktywność pokolenia „niezłomnych”
na tym obszarze jako pierwszy opisał znakomity badacz prasy emigracyjnej – Jan
Kowalik40. Jego studium obejmuje takie czasopisma jak: organ Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich na Obczyźnie – „Polish Science and
Learning” (Oxford, 1942-1948) i „Komunikat” (1940-1960) tejże organizacji; organ
Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym Królestwie – kwartalnik
„Ekonomista Polski” (lipiec 1942 – 1953); organy Instytutu Historycznego: kwartalnik
wojskowo-historyczny „Bellona” (1940-1960), nieregularniki: „Teki Historyczne”
(1947-1965), „Broń i Barwa” (1948) oraz „Wschód Polski” (1949-1958); organ
Instytutu Piłsudskiego – nieregularnik „Niepodległość” (1948-1962); organ Instytutu Badań Zagadnień Krajowych – „Rocznik Spraw Krajowych” (wcześniejszy:
„Biuletyn Krajowy”, „Przegląd Krajowy”, 1951-1958); organ Instytutu Badania
Spraw Międzynarodowych – kwartalnik „Sprawy Międzynarodowe” (1947-1948);
organ Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego – nieregularnik
„Alma Mater Vilniensis” (1950-1958); organ Towarzystwa Naukowego Lekarzy
Wojska Polskiego w Zjednoczonym Królestwie – kwartalnik „Lekarz Wojskowy”
(1941-1946); organ Polskich Stowarzyszeń Technicznych na Obczyźnie – kwartalnik
„Technika i Nauka” (1958 – nadal); organ Farmacji Polskiej poza granicami Kraju –
„Biuletyn Farmaceutyczny” (1946-1949); organ Stowarzyszenia Prawników Polskich
w Wielkiej Brytanii – „Biuletyn Prawniczy” (1942-1946); „Biuletyn Psychologiczny”
(Edinburgh, 1942), „Nowiny Sportowe” (1949-1952).
Autor znaczącą uwagę poświęcił wydawnictwom Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, z uwagi na kilka tytułów czasopism, jakie ukazywały się pod jego patronatem. Należały do nich: trzy zeszyty
„Nauki Polskiej na Obczyźnie” (1955, 1958, 1961), „Rocznik Polonii Zagranicznej”
(1948-1958), przemianowany na „Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego
na Obczyźnie”, ukazujący się nieregularnie do dnia dzisiejszego.
Od 1964 roku do 2004 ukazywały się „Zeszyty Naukowe”41, wydawane przez
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO), których inicjatorem był
historyk i archeolog prof. Tadeusz Sulimirski, ówczesny dziekan Wydziału Humani40
41

J. Kowalik, Czasopiśmiennictwo..., s. 513-518.
W latach 1964-2004 ukazały się 23 numery „Zeszytów Naukowych”, przypisanych trzem wydziałom
PUNO: Nauk Humanistycznych, Prawa i Nauk Społecznych (od 2002 – Nauk Społecznych), Nauk
Technicznych. Numer ostatni poświęcony był Polakom w Wielkiej Brytanii wobec przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej. Wydrukowano w nim referaty konferencji zorganizowanej przez PUNO
pod tym samym hasłem. Za: ustalenia dr Żanety Steffek.
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stycznego, a następnie Rektor PUNO42. Z tym najmniejszym polskim uniwersytetem
na świecie pośrednio związany był także ukazujący się od 1980 roku do czerwca
2001 „Universitas” (85 numerów) – kwartalnik Szwajcarskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Szerzej problematyką
obu tych periodyków naukowych zajmuje się w swojej dysertacji Żaneta Steffek,
która zdołała ustalić nieznane dotąd fakty43.
Wspomnieć wypada, że w czerwcu 2013 roku ukazał się w Londynie 1 numer
trzeciej serii wznowionego rocznika „Zeszytów Naukowych PUNO”, pod redakcją
Jolanty Chwastyk-Kowalczyk. Jak zaznaczyła rektor prof. dr hab. Halina Taborska:
Nowe „Zeszyty” mają budować pomosty pomiędzy akademickim środowiskiem
krajowym, naukowcami polskimi działającymi poza Polską oraz badaczami kraju
osiedlenia. Pragną wspierać młodsze i najmłodsze pokolenia badaczy, w tym także
doktorantów PUNO44.

Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami są w toku.
Jan Kowalik w swojej pięciotomowej Bibliografii czasopism polskich wydanych
poza granicami kraju od września 1939 roku45 odnotował większość z wymienionych wyżej czasopism46.
Należy zaznaczyć, że wspomniane periodyki naukowe wydawane przez Polaków w Wielkiej Brytanii nie były do tej pory przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy. Ich istnienie zostało jedynie zasygnalizowane w publikacjach
Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Stanisława Portalskiego, Joanny Krystyny Pyłat,
Tadeusza Radzika47.
42
43

44
45
46

47

H. Taborska, Przedmowa, „Zeszyty Naukowe PUNO”, [Londyn] 2013, seria trzecia: nr 1, s. 9.
Ż. Steffek, „Universitas” – szwajcarski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 19802001, mps rozprawy doktorskiej; promotor J. Chwastyk-Kowalczyk; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu 2015.
H. Taborska, Przedmowa..., s. 9
J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 1-4; J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich
wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku, Lublin 1988, t. 5.
„Alma Mater Vilniensis” – Jan Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 1, s. 42, poz. 34;
„Bellona” – ibidem, t. 1, s. 55, poz. 93; „Biuletyn Farmaceutyczny” – ibidem, t. 1, s. 64, poz. 144;
„Biuletyn Prawniczy” – ibidem, t. 1, s. 91, poz. 291; „Biuletyn Psychologiczny” – ibidem, t. 1, s. 91,
poz. 294; „Broń i Barwa” – ibidem, t. 1, s. 106, poz. 376; „Ekonomista Polski” – ibidem, t. 1, s. 166,
poz. 665; „Lekarz Wojskowy” – ibidem, t. 2, s. 77, poz. 1436; „Niepodległość” – ibidem, t. 2, s. 158,
poz. 1800; „Nowiny Sportowe” – ibidem, t. 2, s. 173, poz. 1877; „Polish Science and Learning” –
ibidem, t. 3, s. 75, poz. 2289; „Rocznik Polonii. Poles Abroad Yearbook and Directory” – ibidem,
t. 3, s. 149, poz. 2663; „Rocznik Spraw Krajowych” – ibidem, t. 1, s. 238, poz. 1030-1034; „Sprawy
Międzynarodowe” – ibidem, t. 3, s. 184, poz. 2822; „Technika i Nauka” – ibidem, t. 4, s. 25, poz.
3098; „Teki Historyczne” – ibidem, t. 4, s. 25, poz. 3100; „Universitas” – ibidem, t. 5, s. 96, poz.
285; „Wschód Polski” – ibidem, t. 4, s. 117, poz. 3496.
Np. J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944-1989...;
eadem, Katyń, dipisi...; S. Portalski, Zarys historii Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii. Przyczynek do historii emigracji, Londyn 1995; idem, Zarys historii Polskiego Towarzystwa
Naukowego na Obczyźnie, Londyn 2009; J.K. Pyłat, PUNO Polski Uniwersytet na Obczyźnie,
Pułtusk – Londyn 2010; T. Radzik, Sześćdziesiąt lat w służbie nauki. Polskie Towarzystwo Naukowe
na Obczyźnie 1948-2008, dostęp: http://pau.krakow.pl/II_KPTN/TR.pdf [odczyt: 23 kwietnia 2013].
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Inspiracją do podjęcia badań prasoznawczych autorki nad osobnym i oryginalnym zjawiskiem, jakim jest elitarny kwartalnik „Technika i Nauka”, organ
Polisch Engineers in Great Britain (Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej
Brytanii)48, było spotkanie z prof. dr. inż. Ryszardem Chmielowcem49, aktualnym
redaktorem naczelnym „Techniki i Nauki”, byłym prezesem STP w Wielkiej
Brytanii oraz prorektorem PUNO, na jednej z konferencji organizowanej przez
tę placówkę w Londynie w 2012 roku. Autorka wcześniej wielokrotnie podczas
swoich badań zetknęła się na łamach polskiej prasy uchodźczej z dowodami konstruktywnej, stałej aktywności inżynierów i techników polskich w życiu naszej
diaspory. Poza tym inżynierowie stanowili sztab intelektualny Rządu Polskiego
na Uchodźstwie, wnosząc niebagatelny wkład wiedzy, wyobraźni i umiejętności
praktycznych oraz organizacyjnych podczas zmagań wojennych, a potem w rozwój
myśli technicznej w wolnym świecie i w pracę kulturalno-oświatowo-społeczną
na obczyźnie.
Można tylko dodać, że we Francji był wydawany od 1947 roku (1 nr we
Włoszech) kwartalnik, przekształcony później w miesięcznik „Kultura”50 oraz
– od 1962 roku – ukazywały się „Zeszyty Historyczne”51 redagowane przez
Jerzego Giedroycia.
A jak wygląda sytuacja na rynku czasopism52 nowej fali emigracji po 2004 roku,
kiedy Polacy są prawnie obywatelami Wspólnoty Europejskiej? Wykształcone
młode pokolenie polskich emigrantów epoki unijnej, które wyjechało z Polski
na Wyspy Brytyjskie i do Irlandii w poszukiwaniu pracy, przywiozło ze sobą
określone potrzeby zaistnienia poza rynkiem pracy. Zagospodarowują obszary
życia kulturalnego, społecznego, politycznego. Nasi rodacy są elementem społe-

48
49

50

51

52

J. Chwastyk-Kowalczyk, „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników
Polskich w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015.
Szerzej zob. biogram Ryszarda Chmielowca w: Z.A. Judycki, Polski Uniwersytet na
Obczyźnie w Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych, Londyn 2008,
s. 23-24.
„Kultura. Szkice-Opowiadania-Sprawozdania” – kwartalnik/miesięcznik wydawany przez Instytut
Literacki w Rzymie i w Paryżu od czerwca 1947; red. nacz. J. Giedroyc, G. Herling-Grudziński;
J. Giedroyc (1947-2000). Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 2, s. 64, poz.
1385; M. Grochowska, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa 2009, s. 62; zgodnie z wolą
J. Giedroycia po jego śmierci przestała ukazywać się; ostatni nr 10 (637) „Kultury” ukazał się
w październiku 2000.
„Zeszyty Historyczne” – początkowo nieregularny periodyk ukazujący się od 1962 r. w Paryżu
wydawany przez Instytut Literacki; od 1973 – jako kwartalnik; red. nacz. J. Giedroyc; po jego
śmierci od 2000 – Z. Herz. Za: J. Kowalik, Bibliografia czasopism polskich..., t. 4, s. 127, poz.
3550; M. Grochowska, op. cit., s. 636.
Nie wchodzimy tu w dywagacje na temat pojęcia prasy polonijnej, prasy emigracyjnej czy wychodźczej.
Nadmienić jedynie wypada, że nie są to pojęcia tożsame; według opracowań medioznawczych
„prasa emigracyjna” stanowi odmianę prasy polonijnej, która cechuje się okresowym charakterem
funkcjonowania na rynku wydawniczym; można z tym polemizować, bo jak sklasyfikować londyński
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” czy nowojorski „Nowy Dziennik”? Zob.: A. Paczkowski, Polonijna
prasa, dostęp: www.encyklopedia.pwn.pl [odczyt: 25 maja 2010]; Encyklopedia wiedzy o prasie,
red. J. Maślanka, Wrocław 1976; J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik
Żołnierza” 1944-1989...
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czeństwa informacyjnego53, a wolność słowa, będąca prawem do wypowiadania
swoich myśli54, znalazła odzwierciedlenie w portalach internetowych oraz w prasie, w tym w prasie elektronicznej, które stały się rzeczywistością towarzyszącą
zmaganiom w nowym kraju osiedlenia. Zalety tego ostatniego medium wydają
się nie do przecenienia ze względu na nieograniczone zasoby, pojemność, możliwość aktualizowania i uzupełniania już zamieszczonych informacji, możliwość
komunikacji z czytelnikami czy interaktywność55.
W latach 2001-2014 polskie portale internetowe, takie jak: Expatpol.com (od
2001), Goniec.com, Gazeta.ie (od 2005), Dublinek.net (od 2005), Londynek.net oraz
udostępniane przez nie najbardziej popularne w chwili obecnej e-tygodniki ukazujące się również w wersji tradycyjnej w Wielkiej Brytanii – „Cooltura” (od marca
2004 do nadal), „Polish Express” (od października 2003 do nadal), „Nasza Anglia”
(od marca 2008 do nadal) i „Nowy Czas” (od 6 października 2006 – z przerwą od
lipca do września 2012 – do nadal) oraz na Zielonej Wyspie – „Polska Gazeta”
(od maja 2005 do nadal), wzorem czasopism pokolenia „niezłomnych” zajmują
się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi Polaków na emigracji, kształtując
opinię polskiej diaspory56. Misją ich założycieli jest informowanie o zdarzeniach
z kraju i ze świata, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty polskiej społeczności
w Zjednoczonym Królestwie.
53
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Dostęp: http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_ Jerzy_Społeczenstwo_informacyjne-geneza_i_
definicje.pdf [odczyt: 18 stycznia 2010]; dostęp:http://www.wsp.krakow.pl/papers/spolinf.html
[odczyt: 18 stycznia 2010]; dostęp: http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,254 [odczyt: 18 stycznia
2010]; Informacja w sieci, red. B. Sosińska-Kalata, Warszawa 2006, s. 22; J. Grzenia, Komunikacja
językowa w Internecie, Warszawa 2006, s. 19-20; Portret internauty, oprac. M. Felisiak, M. Wenzel,
Warszawa 2009, s. 2-7, dostęp: http://www.cbos.pl/SPISKOM.PL/2009/K_033_09. PDF [odczyt:
6 maja 2010]; Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 282,
dostęp: http://www diagnoza com/pliki/raporty/Diagnoza raport 2009 PDF [odczyt: 6 maja 2010].
Dostęp: http://sjp.pwn.pl/hasło.php?id=2537413 [odczyt: 14 grudnia 2009]; W. Wacławczyk, Idea
wolności słowa Johna Miltona, Toruń 2008, s. 106-113; idem, Wolność słowa. Wybrane zagadnienia,
Toruń 2009, s. 17-18; M. Romanowski, Wolność słowa w mediach elektronicznych, Warszawa
2003, s. 82; R. Paradowski, Kulturowe instrumentarium wolności. Etyka i prawo, Poznań 2005,
s. 43; Użytkownicy informacji elektronicznej, red. M. Kocójowa, Kraków 2000, s. 152-153, 161;
J. Jastrzębski, Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław 2009, s. 137-138;
P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008, s. 113-115; W.J. Bober, Powinność w świecie
cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Warszawa 2008, s. 52;
A. Błachinia, Internet – wróg czy przyjaciel?, [w:] WWW – w sieci metafor, red. A. Dytman-Stasieńko,
J. Stasieńki, Wrocław 2008, s. 403.
C. Gilbert, A Dilema In Response: Examining the Newspaper Industry’s Response to the Internet,
Harvard University, 2001, s. 25.
J. Chwastyk-Kowalczyk, Sposoby e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich
i w Irlandii, „Respectus Philologicus” [Wilno] 2011, nr 19 (24), s. 111-122; eadem, Sposoby
e-komunikowania społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii jako przedłużenie
krajowego systemu medialnego, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych
mediów, red. R. Sierocki, M. Kozłowski, Toruń 2011, s. 80-96; eadem, Polskie portale internetowe
oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, „Media i Społeczeństwo”
[Bielsko-Biała] 2011, nr 1, s. 56-65; E. Wygonik-Barzyk, „Polski Herald” i jego obecność na
rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”
2010, nr 2/13, s. 245-274; H. McDonald, Dublin heralds a new era in publishing for immigrants,
dostęp: http://www.guardian.co.uk/media/2006/mar/12/pressandpublishing.business3 [odczyt:
7 sierpnia 2007].
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„Cooltura. Polish Weekly Magazine” reklamuje się jako „najbardziej prestiżowy, najpopularniejszy polski tygodnik w Wielkiej Brytanii”, znany organizator
imprez społeczno-kulturalnych w Londynie, a także patron medialny większości
polskich imprez na Wyspach Brytyjskich57. Publikowany jest od marca 2004 roku.
W tygodniku znajdziemy wiadomości z Londynu, informacje o nadchodzących
wydarzeniach kulturalnych w Zjednoczonym Królestwie, stałe rubryki tematyczne, strony ogłoszeniowe. Jest to znakomicie zorganizowana redakcja z nowo
przybyłych z kraju Polaków. Funkcję redaktora naczelnego pełni Dariusz Zeller.
W Wielkiej Brytanii od października 2003 roku ukazuje się „Polish Express”,
wydawany początkowo jako dwutygodnik, po pół roku jako miesięcznik, a od
stycznia 2005 roku jako tygodnik. Redakcja zapewnia, że od listopada 2005 roku
pismo swoim zasięgiem obejmuje całą Wielką Brytanię, rozprowadzane przez
5 tys. punktów dystrybucyjnych58. Tygodnik tworzy zespół młodych ludzi, którzy
chcą zmienić wizerunek Polaka w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej. W deklaracji odredakcyjnej czytamy:
Robimy gazetę bliską czytelnikom. Nie boimy się trudnych tematów, chcemy pomagać „zagubionym” na angielskiej ziemi. Naszym największym marzeniem jest
tworzenie gazety, która będzie pomostem pomiędzy dojrzałą emigracją i ludźmi,
którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii po 1 maja 200459.

Kolejnym znaczącym polskim tygodnikiem dostępnym w tradycyjnej formie
oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF jest „Nasza Anglia. Polski Tygodnik
w Wielkiej Brytanii”. Ukazuje się od marca 2008 roku w Reading. Redakcja,
oddając pierwszy numer, zapewniała:
Będziemy starać się informować Was o wszystkich ciekawych sprawach, jakie
dzieją się wokół nas, a także w Polsce i na świecie. [...] Szacuje się, że jest nas
około miliona w Zjednoczonym Królestwie. [...] Społeczność polska odgrywa
coraz większy wpływ nie tylko na gospodarkę tego kraju, ale również na inne
aspekty życia. Mamy nadzieję, że wielu z Was znajdzie czas, aby przejrzeć nasz
tygodnik, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, a może pomóc nam współredagować to
pismo. Dzięki specjalnemu działowi »ogłoszeń« będziemy starali się pośredniczyć
w ofertach pracy, kupna/wynajmu mieszkań itp. Dzięki „Naszej Anglii” będzie to
skuteczniejsze i prostsze60.

Pierwszym polskim tygodnikiem emigracyjnym założonym w maju 2005 roku
w Irlandii przez zespół doświadczonych dziennikarzy i specjalistów od mediów
57
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Dostęp: http://elondyn.co.uk/cooltura_redakcja [odczyt: 25 marca 2010].
Dostęp: http:polishexpress.polacy.co.uk/index.php?str=info&id=10, s. 1 [odczyt: 27 marca 2010].
Ibidem.
„Nasza Anglia” 2008, nr 1, s. 1.
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z kraju była „Polska Gazeta. The First Polish Weekly Magazine in Ireland”. Powstała, by wyjść naprzeciw „gwałtownie rosnącej w siłę polskiej społeczności”61.
Swoim zakresem obejmuje aktualności polityczne i gospodarcze z areny międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Irlandii. Podejmuje kwestie
kulturalne, biznesowe, rynku pracy, regulacji prawnych, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych, sportowe; zamieszcza ogłoszenia i reklamy. Ma swoich korespondentów w całej Irlandii. Tygodnik dostępny jest w sieci polskich sklepów,
sklepów z polską żywnością z Europy Wschodniej, kafejkach internetowych,
polskich pubach, sklepach sieci Spar, Centra, Lidl, Super Valu, Eason62. Z linku
Distribution można odczytać aż 49 miast, w których periodyk jest kolportowany.
Roczna prenumerata wynosi 85 funtów.
Po przyjrzeniu się jednak zawartości tych periodyków można stwierdzić, że
operują populistyczną retoryką, specjalizującą się w uproszczonym, by nie powiedzieć: trywialnym, opisie polskiej emigracji, czyniąc z sensacji i emocji podstawowy środek ekspresji dziennikarskiej, będąc jednocześnie platformą promocji
własnych biznesów wydawców (np. „Cooltura” – Sara Int. Ltd, „Goniec Polski”
– Sami Swoi, „Tygodnik Polski” – Mleczko Delikatesy). Coraz bardziej przypominają katalogi sprzedażowe.
Jedynym do tej pory pismem, z którym może identyfikować się polska inteligencja na obczyźnie, jest ukazujący się w Londynie od 2006 roku pierwotnie tygodnik,
obecnie miesięcznik „Nowy Czas”, bezpłatnie kolportowany w POSK-u i innych
polskich miejscach, sklepach oraz skrzynkach na terenie Londynu63. Pismo jest
prywatną inicjatywą małżeństwa Grzegorza Małkiewicza i Teresy Bazarnik, przed
wyjazdem do Londynu związanych z Krakowem. Redaktor naczelny G. Małkiewicz
ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zrobił doktorat u prof.
L. Kołakowskiego w Oxfordzie. Jego małżonka jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. W Polsce pracowała jako redaktor wydawnictw
teatralnych w Starym Teatrze w Krakowie i Teatrze Cricot2 Tadeusza Kantora.
Oboje przez kilka lat współpracowali z redakcją „Dziennika Polskiego i Dziennika
Żołnierza”. W 2003 roku G. Małkiewicz został redaktorem naczelnym tej gazety.
Podniósł poziom merytoryczny, unowocześnił stronę graficzną, powiększył grono
współpracowników, mimo to został zwolniony z niejasnych przyczyn, w atmosferze
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Dostęp: http://www.polskagazeta.ie/PL/about.html, s. 2 [odczyt: 25 marca 2010].
Dostęp: http://www.polskagazeta.ie/PL/about.html, s. 1 [odczyt: 25 marca 2010].
„Nowy Czas. New Time” – bezpłatny tygodnik – 2006-2008; od stycznia 2009 do grudnia 2011
– dwutygodnik; od stycznia 2012 do nadal – miesięcznik/nieregularnik; lipiec, sierpień 2012 –
zawieszony; wznowiony w październiku 2012; ukazuje się nadal w Londynie; red. nacz. Grzegorz
Małkiewicz przy wydatnej współpracy Teresy Bazarnik; wydawca: CZAS Publishers Ltd. Prywatne
przedsięwzięcie, które powstało, by ukazywać nowe życie Polonii w Wielkiej Brytanii; pismo opinii
polskiej inteligencji w Zjednoczonym Królestwie; artystyczny dodatek „Arteria” – okolicznościowe
trzydniówki lub jednodniówki, ukazujące polskie wydarzenia artystyczne, wystawy w Południowo-Wschodnim Londynie; od początku istnienia posiada wydanie sieciowe: nowyczas.co.uk; również
publikacje w języku angielskim. Za: badanie z autopsji od 2006 do kwietnia 2014, kompletne
roczniki – w archiwum autorki; wywiad przeprowadzony przez J. Chwastyk-Kowalczyk z T. Bazarnik
w Londynie (18 kwietnia 2012).
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skandalu. Pozwał wydawcę dziennika do sądu, ale tuż przed rozprawą wypłacono
mu polubownie odszkodowanie. Ponieważ wraz z nim – na znak protestu – odeszło
kilku dziennikarzy, postanowił założyć własne pismo.
Fundusze na wydawanie pisma początkowo pochodziły z pożyczki bankowej. Tytuł „Nowy Czas” miał oznaczać nowe życie Polonii w Wielkiej Brytanii. Odbiorcą z założenia miał być wykształcony Polak, ze znajomością języka
angielskiego, otwarty na dwukulturowość. Teksty w języku wyspiarzy są przeznaczone dla Polaków urodzonych w Wielkiej Brytanii i ich brytyjskich przyjaciół. Redakcja zabiega również o przedstawicieli pokolenia „niezłomnych” oraz
o emigrację solidarnościową i pounijną. W chwili obecnej wszyscy wykonują
pracę społecznie, ponieważ redakcji nie stać na wypłacanie pensji i regularnych
honorariów.
Format „Nowego Czasu” od pierwszego numeru nie zmienił się i wynosi
29 x 38 cm. Od 5 lutego 2008 roku od numeru 5 (70) zmieniono winietę pisma,
która jest utrzymana do dnia dzisiejszego. Liczba stron z początkowych 24 urosła
do 32. Działa interaktywne e-wydanie tytułu pod adresem: nowyczas.co.uk. Nakład
pisma wynosił początkowo 10 tys. egzemplarzy, potem stopniowo wzrastał do
15 tys., 17 tys. i 20 tys., by w czasach kryzysu ekonomicznego powrócić do 10 tys.
Redaktor naczelny jest przekonany, że polska emigracja potrzebuje prasy, która
angażuje się w tworzenie silnej, ambitnej, świadomej swych praw i obowiązków
społeczności, dbając przy tym o wysoki poziom merytoryczny publikacji i uczciwość w przekazywaniu informacji. Periodyk jest bogato ilustrowany.
Redakcja nie stworzyła oddzielnej rubryki dla spraw edukacji, jednak od inauguracji pisma do chwili obecnej konsekwentnie poświęca tej tematyce znaczącą uwagę. W „Nowym Czasie” ukazują się ogłoszenia konkursów na kierowników szkół
nauczania przedmiotów ojczystych, najczęściej w Londynie, choćby w Szkole im.
T. Kościuszki na Ealingu, do której uczęszcza najwięcej polskich dzieci – obecnie
około 60064. Opisywane są rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego w polskich
szkołach sobotnich – obszerne relacje wzbogacane fotoreportażami z pikników
oświatowych tych szkół organizowane w Fawley Court, zanim zostało sprzedane 65.
Podjęto kwestię zwiększającej się liczby polskich uczniów w szkołach brytyjskich
systematycznie od 2006 roku66. Redakcja próbuje zapobiegać „panoszącemu się
instytucjonalnemu rasizmowi”67, nagłaśnia sukcesy polskich uczniów68, oferuje
stałe rubryki nauczania języka angielskiego na swoich łamach. Nowym zjawiskiem,
nieobecnym w pismach pokolenia „niezłomnych”, są artykuły ukazujące agresję,
przemoc, trudności asymilacyjne wynikające z rasizmu, różnic kulturowych w publicznych szkołach brytyjskich. Nie brak w nich troski o wychowanie młodego
64
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66
67
68

Ogłoszenie w ramce, „Nowy Czas” [dalej: NC] 2006, nr 2 (2), s. 19; nr 3 (3), s. 18.
A, Ryland, Czas na piknik..., Fawley Court inaczej, NC 2008, nr 25 (90), s. 1, 4.
Ibidem.
K. Polis, E. Sobolewska, Obowiązkowa nauka języka angielskiego, NC 2007, nr 24 (36), s. 1, 4.
Czas na rozmowę – Dodałam sił rodzicom, NC 2006, nr 3 (3), s. 10-11; (es), Tęgie głowy, NC
2008, nr 10 (75), s. 1.
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polskiego pokolenia na obczyźnie. Pojawiają się pomysły uruchomienia polskich
szkół, oferujących brytyjskie programy nauczania wzbogacone o przedmioty
ojczyste, z międzynarodową maturą, ponieważ
strach jest posyłać dzieci do państwowych szkół brytyjskich, które są wylęgarnią
najgorszych nastolatków. [...] Brytyjska młodzież notorycznie się upija, bije się, ma
opinię najgorszej w Europie, [...] prześladuje polskie dzieci. A na prywatne szkoły
mało którego Polaka stać69.

Redakcja „Nowego Czasu” publikuje doniesienia o obojętności dyrekcji szkół
brytyjskich wobec skarg rodziców polskich dzieci, które są w szkole szykanowane70. Opisywane są również międzynarodowe grupy wsparcia, które samoczynnie
powstają w szkołach, by łatwiej się zaaklimatyzować w środowisku brytyjskim,
które nie zawsze jest przychylne obcym71.
„Nowy Czas” wiele uwagi poświęca też kwestiom akademickim, dotyczącym
ambitnej i pracowitej polskiej młodzieży. Daje praktyczne rady, jak nostryfikować
dyplomy72. Przytacza dane statystyczne o liczbie studiujących Polaków w Wielkiej
Brytanii73. Zamieszcza również rankingi brytyjskich uniwersytetów sporządzone
przez ekspertów Unii Europejskiej74. Niestrudzenie namawia czytelników, by podejmowali studia w Wielkiej Brytanii, prezentując rozmaite uczelnie. Zamieszcza
wywiady z polskimi studentami, którzy podkreślają, że studiowanie w brytyjskich
uniwersytetach jest przyjemne, bezstresowe, bez egzaminów wstępnych, nakierowane na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy75. Zaletą jest również pozbywanie
się stereotypowego myślenia na temat ludzi różnych ras i kultur.
Periodyk śledzi bieżącą działalność naukową i odczytową PUNO, współpracę
z uczelniami w kraju76. Nie zapomina o wszelkich rocznicach uczonych związanych
z PUNO77 czy samą instytucją78. Redakcja pisma stara się eksponować sukcesy
polskich naukowców w Wielkiej Brytanii, jak np. dra Wojciecha Niedźwiedzia,
który otrzymał roczne stypendium w wysokości 820 tys. funtów od Association
for International Cancer Research na badania nad białaczką u dzieci79.
69
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71
72
73
74
75
76
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(art.), Do angielskich strach posyłać. Londyn. Będzie polska szkoła, NC 2006, nr 11/11, s. 5.
Dzieci dzieciom, NC 2008, nr 17 (82), s. 4.
W grupie raźniej, NC 2007, nr 39 (51), s. 5.
T. Bazarnik, M. Psyk, Wyciągnąć magistrów zza zmywaków, NC 2006, nr 5 (5), s. 5.
Coraz więcej polskich studentów, NC 2007, nr 13 (25), s. 3.
Brytyjskie uczelnie w czołówce, NC 2007, nr 25 (37), s. 7.
P. Hrydziuszko, Przyjemność studiowania, NC 2006, nr 6 (6), s. 12-13.
Np.: Ogłoszenie PUNO, NC 2009, nr 1 (117), s. 6; A. Junga, UJ i PUNO w Londynie, NC 2011,
nr 18 (175), s. 7; A. Bugaj, Wbrew czasoprzestrzeni: PUNO i UJ, NC 2012, nr 5 (182), s. 27;
G. Małkiewicz, Na naukę nigdy nie jest za późno. Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Londynie, NC 2012, nr 7 (185), s. 3.
Np. W. Mierzejewski, Szkic do portretu. 5. rocznica śmierci prof. Mieczysława Macieja Paszkiewicza,
NC 2009, nr 19 (135), s. 3.
G. Małkiewicz, 70 lat PUNO, NC 2009, nr 20 (136), s. 14.
Stypendium dla polskiego naukowca, NC 2007, nr 38 (50), s. 5.
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Włączanie się redakcji w istotne społeczne przedsięwzięcia pro publico bono
jest wizytówką periodyku. Dzięki wspólnym wysiłkom Active Citizen Hub, Southwark Council i „Nowego Czasu” 18 kwietnia 2009 roku zorganizowano w Nolias
Gallery przy 322 Old Kent Road pierwszy wernisaż prac artystów mieszkających
lub pracujących w Southwark, dzielnicy w południowym Londynie, gdzie mieści
się też redakcja. Spotkaniu Polaków z tej dzielnicy towarzyszyły występy polskich muzyków i śpiewaków oraz wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki80. Władze
dzielnicy zapłaciły za wynajem galerii oraz sfinansowały przysłowiową lampkę
wina i przekąski. Ta interesująca i pożyteczna inicjatywa nazwana ARTerią została przyjęta z wielkim entuzjazmem, o czym świadczy ciągłość i cykliczność
imprezy – bowiem w 2014 roku odbyła się już jej 14. edycja. Doczekała się też
w piśmie odrębnej wkładki z sylwetkami artystów oraz reprodukcjami ich prac.
Pierwszą zorganizowano po to, by „wyciągnąć magistrów zza zmywaków” i pozostałych rodaków pracujących poniżej swoich kwalifikacji81. Okazała się tak
wielkim sukcesem, iż postanowiono ją kontynuować. Te międzypokoleniowe
spotkania artystów zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, prezentujących
swoje dokonania twórcze mają również uzmysłowić Brytyjczykom, że nowi przybysze wnoszą niezaprzeczalną wartość do życia miasta. Każda z tych prób włączania się w życie lokalnej społeczności zostaje w „Nowym Czasie” opisana82.
Niejednorodna przestrzeń plastyczno-muzyczna stała się specyfiką ARTeryjnych
spotkań. Charakterystyką muzycznej strony ARTerii jest jej wielokulturowość
ukazana dzięki zróżnicowanemu repertuarowi, osobowości artystów83. Grupa
skupiona wokół ARTerii wywodzi się z różnych środowisk. Niektórzy z nich są
w Wielkiej Brytanii od wielu lat, inni przyjechali już po przyjęciu Polski do Unii
Europejskiej. Z czasem muzycy zaczęli zapraszać na wspólne koncerty swoich
przyjaciół z całego świata. Po latach stało się oczywiste, że spotkania te są szansą
na lepsze poznanie się, przełamywanie stereotypów na trudnym brytyjskim gruncie.
W 2008 roku redakcja „Nowego Czasu” wszczęła kampanię na temat niedopuszczenia do sprzedaży „jednego z najważniejszych polskich miejsc w Wielkiej
80
81
82

83

T. Bazarnik, Chcemy poznać Polaków mieszkających lub pracujących w naszej dzielnicy, NC 2009,
nr 6 (122), s. 3.
T. Bazarnik, M. Psyk, Wyciągnąć magistrów zza zmywaków..., s. 5.
T. Bazarnik, Przyjdź, pokaż, że tu jesteś, włącz się w życie lokalnej społeczności, NC 2009, nr 7 (123),
s. 3; M. Jackiewicz, Polscy artyści w Southwark, NC 2009, nr 8 (124), s. 1, 12-13; W. Goczkowski, Nowy
czas potrzebuje nowych miejsc, NC 2009, nr 8 (124), s. 14; Szalenie Snobistyczny Bal Artystyczny,
NC 2009, nr 20 (1136), s. 32; W. Fenrych, ATReria Literacka, NC 2010, nr 1 (137), s. 19; A. Sławiński,
Balowa ARTeria, NC 2010, nr 2 (138), s. 16-17; A. Sławiński, ARTeria Poetycka, NC 2010, nr 4 (140),
s. 13-15; ARTeria & Nowy Czas, NC 2010, nr 5 (141), s. 1, 32; ARTeria na Wielkanoc 2010, NC 2010,
nr 6 (142), s. 1, 4-5; ARTeria in Borough. Exhibition & live, NC 2010, nr 10 (146), s. 1, 3-4; ARTeria &
Nowy Czas, NC 2010, nr 12 (148), s. 1, 4-5; The Polish Art Festival ARTeria, NC 2010, nr 12 (148),
s. 32; R. Piotrkowska, Od września do września, NC 2010, nr 14 (150), s. 3, 18; ARTeria Andrzejki, NC
2010, nr 17 (153), s. 9; nr 18 (154), s. 3; Arteryjne Andrzejki, NC 2010, nr 19 (155), s. 16-17; ARTeria.
Music.Portrait.Personality, NC 2011, nr 12 (169), s. 1, 14-16; ARTeria. Exhibition & Live music, NC
2011, nr 13 (170), s. 2-3; ARTeria. Poster exibition, NC 2012, nr 5 (182), s. 13-20; Pokłosie ARTerii.
Plakatowa ARTeria, NC 2012, nr 6 (183), s. 1, 13-16.
R. Piotrkowska, op. cit., s. 3.

Zasoby Biblioteki Polskiej w Londynie – przegląd polskich tytułów prasy emigracyjnej...

171

Brytanii”84, czyli Fawley Court w Henley nad Tamizą, niedaleko Londynu. Pomysł
sprzedania zawłaszczonej przez księży marianów (którzy jedynie sprawowali nad
nią pieczę), „świątyni i serca Polski na wygnaniu, [...] będącego pomnikiem i żyjącą pamięcią, świadectwem naszej tożsamości”85, ogłoszony w 2007 roku przez
księdza superiora Wojciecha Jasińskiego, uważano za wielką stratę dla wszystkich
rodaków, a szczególnie pokolenia emigracji niepodległościowej, która przez 50 lat
wspierała utrzymanie ośrodka, poprzez pracę, wolontariat, kwestowanie, darowizny
i spadki. Mimo sprzeciwu polskiej społeczności, wyrażonego przede wszystkim
w listach do redakcji, księża marianie postanowili jednak zakończyć działalność
placówki, która dla Polaków była czymś więcej niż szkołą i muzeum86.
Obiekt z kilkudziesięciohektarową działką ostatecznie oo. marianie sprzedali
w 2013 roku, ale kampania sprzeciwiająca się tej decyzji, obnażająca nieuczciwość zakonników, prowadzona jest nadal na łamach pisma. „Nowy Czas” skutecznie włączył się także w zablokowanie próby sprzedaży „Ogniska Polskiego”
w Londynie87.
„Nowy Czas” bez kosztownych badań marketingowych wkroczył w niezagospodarowany dotąd segment prasy elitarnej kulturalno-społecznej, osadzonej
w europejskiej rzeczywistości politycznej. Nareszcie funkcjonuje w obiegu pismo, z którym może się identyfikować wykształcony Polak, pracujący i mieszkający na obczyźnie. A co najważniejsze, może temu pismu zaufać. Dlaczego?
Bo jest niezależne, co przesądza o jego rzetelności dziennikarskiej. Poprzez
swoją działalność pozaredakcyjną ma szansę stać się salonem i orędownikiem
kultury wysokiej. Dodatek „ARTeria” jest tego najlepszym dowodem. Periodyk eksponuje to, co najbardziej wartościowe w życiu polskiej społeczności
w Wielkiej Brytanii, ale nie obawia się tematów trudnych, obnażających patologie życia społecznego, które rodziły się przez lata braku krytyki, przejrzystości
i otwartej dyskusji.
Biblioteka Polska w Londynie posiada pełne roczniki omówionych czasopism.
Zbiera skrupulatnie także wspomniane pisma katalogowo-sprzedażowe. Niestety
wszystkie przenosiny spowodowały trwały ubytek niektórych numerów czasopism
pokolenia „niezłomnych” i te straty są nie do odrobienia – jak np. zdekompletowane roczniki wychodzącego w Szkocji „Dziennika Żołnierza”. Biblioteka równie
skwapliwie gromadzi dokumenty życia społecznego. Przyszli badacze polskiej
diaspory na obczyźnie mają ułatwione zadanie.
84
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Los Fawley Court nie jest jeszcze przesądzony, NC 2008, nr 7 (72), s. 1.
M. Skrzypiec, Fawley Court pod młotek, NC 2008, nr 13 (78), s. 1,4.
listy@nowyczas.co.uk, O. Hulacki, NC 2008, nr 14 (79), s. 2; listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt,
NC 2008, nr 20 (85), s. 4; listy@nowyczas.co.uk, D. Reutt, NC 2008, nr 24 (89), s. 2; listy@
nowyczas.co.uk, D. Reutt, NC 2009, nr 3 (119), s. 2; listy@nowyczas.co.uk, Z. Mieczkowski,
NC 2008, nr 16 (81), s. 3; listy@nowyczas.co.uk, K. Dulak-Kulej, K. Brzozowski, NC 2008, nr
22 (87), s. 2; listy@nowyczas.co.uk, R. Lawman, NC 2010, nr 5 (141), s. 2; Listy do redakcji,
H. Świderska, NC 2010, nr 6 (142), s. 2; List do Redakcji, J. Śniadecki, NC 2012, nr 3 (180), s. 8.
Portal Niezależna.pl z 26 maja 2012, 3 sierpnia 2012; G. Małkiewicz, Ognisko Nasze to więcej niż
klub..., „Nowy Czas” 2012, nr 5 (182), s. 3-4.
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The resources of the Polish Library in London – a review
of Polish émigré press titles for the Polish intelligentsia

Summary
The article addresses the presence of a selection of Polish emigre periodicals
published abroad and intended for the intelligentsia, mainly in the UK, from the
Second World War to the present, through the functioning of the Polish Library
in London. The author discusses periodicals edited by experienced journalists before the war, revived in Paris and moved to London, as well as the newly formed
newspapers, military magazines, socio-cultural, literary and artistic, and scientific
periodicals in the United Kingdom. In addition to magazines established by the
“undeterred” generation, the author presents magazines created by the generation
of Poles from the EU, emphasizing the role of the influential “Nowy Czas” (“New
Time”) formed in London in 2006.
The author analyzes the phases of emergence and development of the Polish
Library in London from 1942 to today, along with changes to the profile for the
acquisition of collections, and to the objectives, activities and role of this institution in building and integrating the national identity of our compatriots in the
United Kingdom.
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Kocia mama na indeksie, czyli o decyzjach komisji
oceny i selekcji księgozbiorów bibliotek publicznych,
szkolnych i pedagogicznych raz jeszcze
1

„Ofensywa kulturalna” – termin autorstwa Bolesława Bieruta2 od 1947 roku był
obecny niemal we wszystkich wystąpieniach działaczy politycznych, kulturalnych,
na spotkaniach bibliotekarzy, pisarzy, wydawców, redaktorów, stanowiąc punkt
odniesienia podejmowanych zobowiązań i działań. Bezpośrednio nawiązywał do
niego Edward Ochab, zwracając się do bibliotekarzy zgromadzonych na Ogólnopolskiej Naradzie Bibliotekarzy 29 maja 1952 roku: „Bibliotekarze i wszyscy
działacze pracujący na froncie upowszechnienia kultury winni pamiętać o słowach
i wskazaniach wielkiego budowniczego Polski Ludowej, Przywódcy i nauczyciela
narodu, tow. Bolesława Bieruta”3. Ale „bibliotekarz-żołnierz” nie zawsze był dobrze
oceniany. Strofowano go za „słaby” kręgosłup ideologiczny, powierzchowną znajomość marksizmu, źle pojętą „fachowość”, formalistyczne podejście do zagadnień
pracy bibliotecznej. Naczelnej Dyrekcji Bibliotek (NDB) zarzucano zbyt małą
liczbę zatrudnionych w bibliotekarstwie pracowników pochodzenia robotniczego
i chłopskiego, a także obecność „starych kadr sprzed 1939 roku”, tj. z okresu gdy:
Znaczna część nakładów w Polsce burżuazyjnej nie tylko nie przynosiła korzyści
kulturalnych, ale na odwrót, była wyrazem gnicia i zdziczenia kultury burżuazyjnej, gloryfikowała faszyzm i antysemityzm, szerzyła klerykalizm i obskurantyzm,
głosiła nacjonalizm i nienawiść do obozu demokracji i socjalizmu4.
1

2
3
4

Kocia mama to pełna humoru, ale i dramatycznych przygód powieść Marii Buyno-Arctowej
o dziewczynce – „przyjaciółce wszelkiego stworzenia”, która pragnie ocalić kocią rodzinę przed
grożącym jej niebezpieczeństwem. Pozycja znalazła się na liście „książek nieaprobowanych przez
Komisję na posiedzeniu 18-23 listopada 1949 roku”, ponieważ wydała ją w 1948 r. prywatna firma
Zygmunta Arcta, męża autorki. M. Buyno-Arctowa (1877-1952) była bardzo popularną autorką
książek dla dzieci i młodzieży, redaktorką dziecięcego tygodnika „Moje Pisemko”. Zob. Wykaz
książek aprobowanych przez Komisje do centralnego zakupu dla bibliotek szkolnych i powszechnych
na posiedzeniu dnia 18 i 23 listopada 1949 r. (na podstawie recenzji). Archiwum Akt Nowych [dalej:
AAN]. Ministerstwo Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek, sygn. 6980, k. 23. Sprawy selekcji
księgozbiorów bibliotecznych przedstawiałam już w artykule Książki szkodliwe politycznie, czyli
akcja „oczyszczania” księgozbiorów bibliotek szkolnych, pedagogicznych i publicznych w latach
1947-1956, [w:] Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku,
red. D. Degen, J. Gzella, Toruń 2010, s. 335-356.
B. Bierut, O upowszechnienie kultury, Warszawa 1948.
E. Ochab, Bibliotekarz żołnierzem rewolucji kulturalnej, „Bibliotekarz” 1952, nr 3, s. 1.
Ibidem.
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O obowiązkach bibliotekarzy mówiono przy konstruowaniu planu sześcioletniego, gdzie po raz kolejny podkreślono, iż „Biblioteki mają współpracować
w wychowaniu nowego człowieka, budowniczego państwa socjalistycznego. W zaostrzającej się walce klasowej winny stać się orężem, instrumentem tej walki na
froncie ideologicznym”5. W walce o nowego człowieka szczególna rola przypadała
bibliotekom w zakresie budowy zbiorów bibliotecznych, w których obowiązywały
partyjne kryteria wartości literackich i wychowawczych, tzn. że brano pod uwagę:
jak pewni autorzy i pewne książki mogą wpływać na kształtowanie się ideologii czytelników: czy są bodźcem do przeobrażeń, które wynikają ze zmian ustrojowych i stanowią jeden z głównych celów oddziaływań kulturalnych, czy też są hamulcem jako
podłoże wstecznictwa, konserwatyzmu i prądów wrogich ideologii socjalistycznej6.

Zdecydowany wpływ na kształtowanie księgozbiorów bibliotecznych, zgodne
z wytyczoną przez partię linią ideologiczną, miały komisje oceny i selekcji księgozbiorów bibliotecznych działające już od listopada 1946 roku7. W jak wielu
instytucjach były powołane, świadczą słowa Zbigniewa Kempki wskazującego
ich zadania w planie sześcioletnim:
Usprawnić, skoordynować i wykorzystać pracę komisji ocen i doboru istniejących
przy Centralnej Komisji Wydawniczej przy Prezydium Rady Ministrów, Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, Wydziale Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki, przy
Komisji do spraw Literatury dla Dzieci i Młodzieży, Głównym Urzędzie Kontroli
Prasy Publikacji i Widowisk8.

Działalność komisji oceny i selekcji księgozbiorów
Zadania komisji zostały określone w Zarządzeniu nr 34 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 marca 1954 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Księgozbiorów
w Bibliotekach Publicznych, gdzie w paragrafie 2 czytamy: „Do zadań Komisji
należy ocena struktury księgozbiorów w bibliotekach powszechnych, opiniowanie
zasad selekcji tych księgozbiorów oraz opiniowanie poszczególnych książek, jeśli
budzą wątpliwość co do ich wartości politycznej, literackiej lub naukowej”9. Każda
5
6
7

8
9

Z. Kempka, Rola bibliotek w planie 6-letnim, „Bibliotekarz” 1950, nr 3-4, s. 35.
Cyt. za: S.A. Kondek, Czytelnik bez właściwości. Miejsce czytelnictwa w państwowym obiegu
książki w latach 1949-1955, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1996, R. 22, s.75-76.
Por. M. Korczyńska-Derkacz, op. cit.; M. Fik, Jak oczyszczano biblioteki, „Puls” 1993, nr 5/6,
s. 161-163; Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r.,
posł. Z. Żmigrodzki. Wrocław 2002, s. 58. Por. też: Druki zakazane. Kontrola wydawnictw. Cenzura.
Biblioteka Narodowa. Zakład Dokumentacji Księgoznawczej, sygn. TD 93.
Z. Kempka, op. cit.
Zarządzeniu nr 34 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 marca 1954 r. w sprawie powołania Komisji
Oceny Księgozbiorów w Bibliotekach Publicznych. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny
Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 1-8.
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rozpatrywana książka musiała mieć jedną, a – w razie wątpliwości recenzenta lub
członków komisji – dwie recenzje przedstawiane i omawiane na spotkaniach. Na
ich podstawie formułowany był jeden z wniosków: wycofać wszystkie wydania,
pozostawić w bibliotekach do zaczytania (nie wydawać), przenieść do większych
bibliotek miejskich ze względu na bardziej wyrobionego czytelnika, przenieść do księgozbioru zarezerwowanego, przenieść do działu prohibita, pozostawić w bibliotece.
Podobne decyzje podejmowały komisje doboru i selekcji książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych podległych Ministerstwu Oświaty. Z uwagi
na specyfikę zbiorów i przeznaczenie czytelnicze pracowały one w czterech zespołach: 1) literatury dla dzieci i młodzieży oraz nauki o literaturze; 2) literatury
popularnonaukowej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych; 3) literatury
historycznej, polityczno-społecznej i gospodarczej; 4) literatury z dziedziny oświaty, wychowania i nauczania.
W swych pracach – zgodnie z dyrektywami partyjnymi – członkowie komisji brali
pod uwagę: 1) wartość ideowo-wychowawczą książki; 2) jej przydatność dla celów
dydaktyczno-wychowawczych; 3) wartość językową i artystyczno-literacką. Wnioski
komisji zawierać musiały konkretne propozycje dotyczące dalszych losów książek:
postulat ich pozostawienia w bibliotece określonego typu szkoły; określenie, czy książka
pozostaje do „wyczytania”, czy tylko do użytku nauczyciela; wniosek o ewentualne
wznowienie książki. W razie propozycji wycofania należało określić, czy książka ma
być oddana na makulaturę, czy też przesunięta do innych zbiorów bibliotecznych.
Jak wynika z zachowanych archiwaliów, kryteria te uwzględniane były w dokumentach wewnętrznych bibliotek pedagogicznych, o czym świadczy paragraf 5
statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we Wrocławiu, w którym czytamy,
iż ma ona za zadanie:
a) kształtowanie światopoglądu naukowego oraz podnoszenie poziomu ideologicznego i zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświatowych, oparte na
zasadach marksizmu-leninizmu i pedagogiki socjalistycznej,
b) umożliwienie prac naukowo-badawczych z zakresu oświaty i wychowania,
c) poradnictwo i instruowanie bibliotekarzy bibliotek posiadających księgozbiór
z zakresu oświaty i wychowania10.

Książki niespełniające powyższych kryteriów były wycofywane z obiegu,
a ich dalsze losy regulowało zarządzenie Ministra Oświaty z 2 września 1950
roku „w sprawie gromadzenia, przechowywania i wyjątkowego udostępniania
w bibliotekach druków wycofanych z obrotu”11, w którym czytamy, że druki mogą
10
11

A. Fiutowski, Dobór książek w bibliotekach pedagogicznych, Archiwum Państwowe we Wrocławiu.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka we Wrocławiu, sygn. 206, s. 2.
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 września 1950 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania
i wyjątkowego udostępniania w bibliotekach druków wycofanych z obrotu, „Monitor Polski. Dziennik
Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej” 1950, nr A-99, poz. 1249.
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[§ 2.1] gromadzić, przechowywać i wyjątkowo udostępniać [...] jedynie wymienione
poniżej biblioteki: Biblioteka Narodowa w Warszawie, państwowe biblioteki uniwersyteckie, Biblioteka Sejmowa w Warszawie, biblioteki ministerstw, Centralna
Biblioteka Wojskowa w Warszawie, Biblioteka Akademii Sztabu Generalnego im.
Gen. Karola Świerczewskiego w Warszawie, Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych w Warszawie, Biblioteka Głównego Urzędu Statystycznego
w Warszawie, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Jeśli w chwili ogłoszenia zarządzenia druki wycofane z obrotu znajdą się w innej
niż wymienione wyżej biblioteki, powinny być natychmiast zwrócone do Biblioteki
Narodowej. Osobistą odpowiedzialność za nie ponosi dyrektor placówki, w której stwierdzono ich obecność. „Paragraf 3. [...] bibliotekarskie opracowanie tych
druków może [dyrektor] powierzyć tylko zaufanemu bibliotekarzowi”. W myśl
paragrafu 4 dyrektor był także odpowiedzialny za osobny katalog obejmujący
druki wycofane, które po „[...] wpisaniu do osobnego inwentarza, przechowuje pod
zamknięciem [...]”. Odpowiadał on osobiście za zamknięcie wycofanych druków
w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu. W 6 paragrafie określono
sposób postępowania, gdy
[...] wycofanie dotyczy tylko części jakiegoś dzieła, stanowiącego oddzielny tom,
należy cały tom wyłączyć i na odwrotnej stronie jego okładki zaznaczyć, które części
zostały objęte zarządzeniem wycofania, oraz podać numer, pod jakim dzieło wpisano
do inwentarza druków wycofanych. Gdy zarządzenie wycofania dotyczy poszczególnych numerów lub zeszytów jakiegoś wydawnictwa periodycznego, należy te numery
lub zeszyty wyłączyć z całości wydawnictwa, ułożyć w chronologicznym porządku
w tekach, oznaczonych odpowiednimi numerami inwentarza druków wycofanych.

W paragrafach 7, 8, 9 zarządzenie określało zasady korzystania z wycofanych
druków oraz obejmujących je katalogów i inwentarzy, które możliwe było wyłącznie
za zgodą „władzy naczelnej, której odnośna biblioteka podlega”, w specjalnie na
ten cel przygotowanej czytelni i po sporządzeniu odrębnego protokołu. Notowano
w nim „nazwisko i imię, stanowisko i adres oraz tytuł udostępnionego druku i datę
dnia, w którym z niego korzystał oraz cel”.
5 lutego 1953 roku sporządzona została poufna notatka skierowana do Stefanii Cieślikowskiej (il. 1) z Wydziału Propagandy KC PZPR, dotycząca dalszych
losów książek zaklasyfikowanych jako prohibita. Czytamy w niej, że w związku
z zakończeniem pierwszego etapu selekcji, Centralny Zarząd Bibliotek (CZB)
w porozumieniu z Głównym Urzędem Kontroli Prasy (GUKP) postanowił podzielić
ten jednolity do tej pory zbiór prohibitów na:
a) Ścisłe prohibita – to znaczy te książki, które może mieć tylko 9 wielkich
bibliotek [określonych w zarządzeniu cytowanym powyżej – dop. M.K.D.].
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b) Książki zarezerwowane – wycofane z ogólnego obiegu, a dostępne tylko
dla prac badawczo-naukowych w innych 9 bibliotekach miejskich. Po zwiezieniu
wszystkich książek (według wykazu) komisje powołane przez Prezydium Woj.
Rad. Narod. wybiorą z całości po 1-2 egzemplarze tych książek, które jako zarezerwowane będą mogły pozostać w wielkich bibliotekach. Wyboru tego dokonają
według wykazu „N”, który C.Z.B. wysyła w teren. Wspomniany wykaz „N” został
opracowany przez Komisję powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki12, która przejrzała cały wykaz książek i zdecydowała, które pozycje z wykazu mogą pozostać
w 9 bibliotekach miejskich jako zarezerwowane. [...] tworzy się dział książek
zarezerwowanych dla masowego czytelnika również niedostępnych13.

Ilustracja 1. Notatka w sprawie selekcji w bibliotekach. AAN, PZPR KC. Wydział Kultury, sygn. 237/
XVIII-14, k. 280
12
13

Ministrem Kultury i Sztuki od 21 listopada 1952 do 19 kwietnia 1956 był Włodzimierz Sokorski.
Notatka w sprawie selekcji w bibliotekach. AAN, PZPR KC. Wydział Kultury, sygn. 237/XVIII-14, k. 280.
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Komisje, działając zgodnie z regulaminem14, stanowiącym załącznik do wspomnianego wyżej Zarządzenia nr 34, zbierały się nawet kilka razy w miesiącu,
zamiennie w gmachu Biblioteki Narodowej, w siedzibie Centralnego Zarządu
Bibliotek (CZB), w Instytucie Wydawniczym „Nasza Księgarnia”, w lokalu Centralnego Urzędu Wydawnictw (CUW). Ponieważ w składach komisji obowiązkowo
musiały być osoby partyjne, powoływano je odrębnymi pismami, oznaczonymi
najczęściej jako „ściśle tajne”. Członkami15 stałymi, należącymi do PZPR, byli
m.in.: Zofia Żołątkowska (Naczelna Dyrekcja Bibliotek), Janina Dembowska
(Min. Oświaty, Dep. VI)16, Irena Tarska (Min. Oświaty, Dep. VI), Jan Szurek
(Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych – TUL), Kazimierz Wojciechowski
(Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych – TUR), Irena Romańska (Związki
Zawodowe), Wanda Michalska (biblioteki partyjne), Henryka Broniatowska (zastępca redaktora naczelnego w „Naszej Księgarni”, specjalizowała się w literaturze
dziecięcej), Halina Kuczkowska (redaktor w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej), Helena Zatorska (długoletnia redaktorka wyd. MON-u), Marta Czekańska
(CZB), Janina Dziarnowska (znana powieściopisarka), Maria Janion (pracownik
naukowy Instytutu Badań Literackich, autorka krytyk literackich). Nie zaznaczono
przynależności partyjnej członków: Czesława Kozioła (NDB, wizytator bibliotek
powszechnych), Emilii Białkowskiej (NDB, wizytator bibliotek szkolnych), Hanny
Wentlandowej (Ministerstwo Oświaty, Dep. V), Wandy Dąbrowskiej (Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych). Jako osoby bezpartyjne wskazano: Zbigniewa
Wasilewskiego (krytyk literacki w „Przeglądzie Kulturalnym” i „Nowej Kulturze”, przewodniczący Komisji wytypowany przez Związek Literatów Polskich),
Władysława Janczewskiego (polonista, pracownik Ministerstwa Oświaty), Helenę
Adamczewską (pracowniczka Ośrodka Metodycznego Zarządu Świetlic Oświatowo-Kulturalnych i Twórczości Amatorskiej); bibliotekarki: Krystynę Remerową (Biblioteka Narodowa) i Marię Gutry (początkowo w Bibliotece Publicznej
m. st. Warszawy, od 1954 r. wizytator w CZB); pisarzy: Monikę Warneńską, Józefa
Hena, Bogdana Wojdowskiego.
14

15

16

Regulamin Komisji doboru i selekcji książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych podległych
Ministerstwu Oświaty. AAN, Ministerstwo Oświaty. Gabinet Ministra, sygn. 77, k. 28-29. Tekst
regulaminu omówiłam w artykule Książki szkodliwe politycznie...
Nazwiska podaję na podstawie list: AAN, PZPR KC. Wydział Oświaty. Biblioteki i Czytelnictwo,
sygn. 237/XVII-228, k. 11 oraz AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek,
sygn. 167, k. 7.
Zarządzenie wewnętrzne Nr 4 z dn. 12 kwietnia 1946 r. (I 0-6357/46) w sprawie organizacji
i zakresu kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Oświaty wymienia
w składzie: Gabinet Ministra (składał się z trzech wydziałów: I. Prezydialnego, II. Prawnego, III.
Stosunków z Zagranicą); siedem Departamentów – I. Ogólny, II. Szkolnictwa Ogólnokształcącego,
III. Szkolnictwa Zawodowego, IV. Nauki i Szkół Wyższych, V. Oświaty i Kultury Dorosłych, VI.
Reformy Szkolnictwa, VII. Opieki nad Dzieckiem. W skład struktury wchodziła także Naczelna
Dyrekcja Bibliotek, która składała się z trzech Wydziałów: I. Bibliotek Szkolnych i Powszechnych,
II. Bibliotek Naukowych, III. Księgarsko-Wydawniczego. W strukturze znalazł się także osobny
Wydział Archiwów Państwowych. W kolejnych latach struktura Ministerstwa Oświaty ulegała
przekształceniom. Por. Biblioteka Narodowa. Zakład Rękopisów. Materiały Józefa Grycza. Naczelna
Dyrekcja Bibliotek, sygn. akc. 14927 T.4.
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Wśród stałych współpracowników, członków PZPR, byli: Rafał Gerber, Janina
Kraczkiewicz (Rada Państwa, wizytator bibliotek), Maria Szymanko (Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk – GUKPPiW). Wydział Oświaty
Stronnictwa Ludowego reprezentowała Janina Wojciechowska. Pozostali na liście:
Kazimierz Budzyk (Instytut Badań Literackich, [?] Banaszkiewicz (Min. Kultury
i Sztuki, Dep. Twórczości) oraz zajmująca się literaturą poziomu wstępnego (najłatwiejszego) – Irena Jurgielewiczowa, a literaturą dziecięcą – Helena Bobińska.
Zebrania protokołowała najczęściej Stefania Miszewska – sekretarz Komisji.
Nie udało się ustalić bliższych danych na temat J. Lubodzieckiej i Z. Czyńskiej.
W razie potrzeby na zebrania zapraszano specjalistów w zakresie konkretnego
typu zbiorów bibliotecznych.
Analiza protokołów z lat 1946-1956 pozwala wskazać podstawowe kierunki
pracy komisji. W okresie początkowym (listy selekcyjne nr 1-7 z lat 1946-194917)
opiniowano zwłaszcza beletrystykę i przygotowywano listy książek aprobowanych
jako lektury szkolne. Z czasem przedmiotem oceny – często już w specjalnie
powołanych sekcjach – była literatura popularnonaukowa i naukowa (zwłaszcza
z zakresu historii, języka polskiego, filozofii, nauk przyrodniczych) oraz broszury
propagandowe. Komisje oceniały nie tylko całe wydania, ale wstępy do książek
naukowych, analizując ich zgodność z obowiązującą ideologią i metodologią
marksistowską (il. 2).
W zakresie utworów beletrystycznych wielokrotnie omawiany był dorobek
bardzo popularnej wśród czytelników Marii Rodziewiczówny18, ze wskazaniem do
usunięcia z księgozbiorów powieści: Farsa panny Heni, Czarny bóg, Kwiat lotosu,
Barcikowscy, Byli i będą; z decyzją o pozostawieniu do zaczytania: Nieoswojone
ptaki, Na fali, Błękitni, Lato leśnych ludzi, Anima Vilis, Jerychonka, Szary proch,
Ona, Czahary, Klejnot. Pozostać w bibliotekach mogły Macierz i Jaskółczym
szlakiem, a ewentualnie wznowienia powieści Barbara Tryżnianka, Joan VIII
1-12. Do dużych bibliotek miejskich skierowano powieść Hrywda, a przesunąć do
księgozbiorów zarezerwowanych nakazano książki: Straszny dziadunio, Dewajtis,
Wrzos, Atma, Kądziel, Czarny chleb, Na wyżynach, Rupiecie, Lamus. Do działu
prohibita bezwzględnie skierowano powieści Gniazdo Białozora oraz Niedobitowski z granicznego bastionu.
Oceniano książki Janusza Meissnera19: Skok przez Atlantyk [W. Janczewski]20
– „książkę usunąć z bibliotek ze względu na wrogi stosunek do ZSRR”; Latający
diabeł [W. Janczewski] – „książkę usunąć z bibliotek ze względu na amoralną
treść opowiadania Trzy zwycięstwa i opowiadania Latający diabeł, Na polu chwały
17
18
19

20

Omówione w artykule Książki szkodliwe politycznie...
Recenzje książek M. Rodziewiczówny i recepcje jej utworów omówiła J. Sadowska, Cenzura PRL
i czytelnicy wobec twórczości Marii Rodziewiczówny, „Bibliotekarz Podlaski” 2013, nr 2, s. 24-35.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dnia 29 czerwca 1954 r. w lokalu Biblioteki Narodowej o godz. 17.00. AAN,
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 24.
W nawiasach podaję nazwisko recenzenta.
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i Tempo, tempo. Zawierają one akcenty antyradzieckie i antykomunistyczne”; Na
błękitnych gościńcach [J. Dziarnowska] – „książkę należy wycofać z bibliotek
ze względu na brak pozytywnych wartości”; Pierwsze kroki [J. Dziarnowska] –
„książkę należy wycofać z bibliotek ze względu na opowiadania Weekend lotniczy
i Polowanie na głuszca. Książka mogłaby być wznowiona po dokonaniu pewnych
zmian”; L.59 [J. Dziarnowska] – „książkę należy wycofać z bibliotek ze względu
na mętną ideologię i brak wartości literackich”; Żwirko i Wigura [J. Dziarnowska] –
„książka może pozostać w bibliotekach ze względu na brak akcentów szkodliwych”.
Recenzowano książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza21: Ostatnia brygada [J. Dziarnowska] – „książkę należy usunąć z bibliotek ze względu na nudną fabułę i akcenty
antykomunistyczne”; Ich dziecko [W. Janczewski] – „książkę należy usunąć z bibliotek ze względu na brak jakichkolwiek wartości wychowawczych”; Bracia Dalcz
i S-ka [Z. Wasilewski] – „krytyka rekinów przemysłu, ale program utopijny – decyzję
odłożono do następnego posiedzenia, 2-gą recenzję wykona W. Janczewski”.
Omawiano książki Włodzimierza Perzyńskiego i Wacława Sieroszewskiego22:
Włodzimierz Perzyński: Łut szczęścia [J. Dziarnowska] – „książkę należy usunąć
z bibliotek powszechnych. Celem jednakże zachowania całokształtu twórczości
Perzyńskiego dla studiujących literaturę – należy ją przesunąć do księgozbiorów
zarezerwowanych”; Sławny człowiek [K. Remerowa] – „książka może pozostać
w bibliotekach jedynie do zaczytania”.
Wacław Sieroszewski: W szponach [J. Dziarnowska] – „książkę należy usunąć z bibliotek powszechnych i przesunąć do księgozbioru zarezerwowanego ze
względu na zawarte w niej akcenty nienawiści do narodu rosyjskiego i niewłaściwe
nastawienie ideologiczne”; Ucieczka [recenzja tejże] – „książkę należy pozostawić
w bibliotekach ze względu na jej wartość literacką i zawarty w niej obraz braterskiego stosunku rewolucjonistów polskich i rosyjskich”, Korea [M. Warneńska] –
„książkę ze względu na zawarty w niej materiał historyczny i geograficzny należy
przesunąć do księgozbiorów zarezerwowanych”.
Usunąć z bibliotek kazano książkę rosyjskiego pisarza Nikoły Nikandrowa
Romans Kseni (ukazała się ona w 1928 r. w tłumaczeniu Józefa Maciejewskiego)
za „niewłaściwe naświetlenie życia w ZSRR w pierwszych latach po rewolucji
październikowej”.
Do książek Sieroszewskiego powrócono także na kolejnym posiedzeniu23,
decydując m.in., że „Bramę na świat Gdynia [...] wyłącznie pozostawić w biblio21

22

23

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dnia 5 października 1954 r. o godz. 17.00. w lokalu Biblioteki Narodowej AAN,
Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 34.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dnia 12 stycznia 1955 r. w lokalu Biblioteki [Narodowej]. AAN, Ministerstwo Kultury
i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 49.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dnia 16 lutego 1955 r. w lokalu biblioteki Narodowej o godz. 17. AAN, Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 53-54.
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tekach miejskich dla bardzo wyrobionego czytelnika, ze względu na jej demaskatorskie wartości (wielka nędza i bezrobocie w okresie międzywojennym)”. Do
dużych bibliotek miejskich trafić miały i inne powieści Sieroszewskiego, jak: 12
lat w kraju Jakutów, Ciupasem na Syberię, czy tom 7 Nowel (Małżeństwo, Być
albo nie być, Tułacze). We wszystkich bibliotekach „ze względu na ich wartość
literacką” mogły być dostępne nowele z tomu 2 (W matni, Jak Gryf Mostowski
budował młyn, Powrót) i z tomu 3 (Brzask, Puszcza Białowieska, Przepowiednia
Wernyhory, Sclavus saltans, Ukochana i nieśmiertelna, Wśród lodów, Latorośle,
Pustelnia w górach, Grecka szczelina).
Uwagę recenzentów przykuwała twórczość Józefa Weyssenhoffa24, którą recenzowali Janina Dziarnowska i Zbigniew Wasilewski25: Hetmani [J. Dziarnowska] –
„książka ta jest paszkwilem na ruch rewolucyjny w 1905 roku. Ze względu jednak na
konieczność zachowania całości twórczości [fragment podkreślony, ale i skreślony
ołówkiem] Weyssenhoffa, należy przesunąć do księgozbiorów zarezerwowanych”;
Sprawa Dołęgi [J. Dziarnowska] – „powieść pozytywistyczna demaskująca życie
ówczesnej arystokracji polskiej, napisana pięknym językiem należy ją pozostawić
w bibliotekach i powinna być wznowiona”; Unia [J. Dziarnowska] – „powieść z lat
1905-1910, opisująca budzenie się ruchu narodowo-wyzwoleńczego na Litwie,
ze względu na zawarte w niej wsteczne poglądy polityczne – należy ją przesunąć
do księgozbiorów zarezerwowanych”; Unia [Z. Wasilewski] – „powieść zawiera
wsteczne tendencje polityczne, ma akcenty szowinistyczne i rasistowskie, ze względu
na jej wartość literacką – należy przenieść ją do księgozbiorów zarezerwowanych”;
Soból i panna [Z. Wasilewski] – „jedna z najwartościowszych powieści tego autora
– piękny język i opisy przyrody nie zawierają nic szkodliwego – należy pozostawić
ją w bibliotekach”; Mój pamiętnik literacki [Z. Wasilewski] – „książkę ze względu
na jej wrogi stosunek do ruchu postępowego i rewolucyjnego – należy przesunąć
do księgozbiorów zarezerwowanych, tylko dla studiujących historię literatury”.
Jednak już kilka dni później „[...] Komisja zmieniła swe wnioski [z zebrania
z 28 września 1955] co do utworów J. Weyssenhoffa. Powieści: Hetmani, Unia
i Mój pamiętnik literacki należy przenieść do księgozbiorów zarezerwowanych,
ze względu na wyjątkowo wrogi materiał agitacyjny”26. Stąd prawdopodobnie
skreślenia na tekście poprzedniego protokołu.
24

25

26

Józef Weyssenhoff (1860-1932) – powieściopisarz, poeta, krytyk. Studiował prawo na uniwersytecie
w Dorpacie. Od 1896 wydawca i redaktor „Biblioteki Warszawskiej”. Powieści – społeczno-obyczajowe, m.in.: Sprawa Dołęgi (1901), Syn marnotrawny (1905) oraz polityczne, popierające
ideologię narodowodemokratyczną, np.: cykl Narodziny działacza (część 1-2, 1906-1908), Hetmani
(1911), Noc i świt (1924). Wsi i naturze poświęcił powieści: Unia (1910), Gromada (1913), Puszcza
(1915). Sukcesem była powieść Soból i panna (1911) – poetycki utwór o myślistwie i miłości
wielokrotnie wznawiany (ostatnio w 2012).
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Publicznych Bibliotekach Powszechnych przy
Centralnym Zarządzie Bibliotek, które odbyło się dn. 28 września 1955 r. w lokalu Biblioteki Narodowej
o godz. 17. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 72-73.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Publicznych Bibliotekach Powszechnych
przy Centralnym Zarządzie Bibliotek, które odbyło się dn. 26 października 1955 r. w lokalu Biblioteki
Narodowej o godz. 17. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 76.
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Członkowie komisji nie tylko „poprawiali” swoje decyzje in minus, ale i in
plus (il. 3). I tak na posiedzeniu sekcji dziecięcej komisji27, które odbyło się 10
października 1955 roku, „Członkowie przejrzeli spis [książek wskazanych do
usunięcia] i uzgodnili, że niżej wymienione pozycje mogą być skreślone z Wykazu
i włączone do księgozbiorów lub w razie ewentualnego wznowienia zakupione
do bibliotek”. Na liście znalazły się m.in. Frances Burnett Tajemniczy ogród,
Władysława Umińskiego28 W krainie wschodzącego słońca, Młody jeniec indyjski,
Fredericka Marryata Przygody młodego żeglarza (z adnotacją: „tylko dla dorosłych”), Pirat, Dzieci puszczy, Karola Maya – „tylko najlepsze utwory, które się
ukażą”. Podobne decyzje o „skreśleniu z Wykazu” podjęto na kolejnym spotkaniu
11 października 1955 roku29 w odniesieniu m.in. do Bajek Grimma, które mogłyby
być wydane „w nowym opracowaniu”, a także książek Lucy Maud Montgomery
– Jur30, Janiny Porazińskiej – O Franusiu z Pogwizdowa, Zofii Żurakowskiej –
Pożegnanie domu i Skarby.
Członkowie komisji oceniali przedstawione propozycje CZB z literatury rosyjskiej (21 poz.), radzieckiej (130 poz.), amerykańskiej (14 poz.), angielskiej
(16 poz.)31. Zaakceptowano wszystkie propozycje autorów rosyjskich, proponując
jednocześnie wzbogacenie listy m.in. o wybór utworów Tarasa Szewczenki i Ivana Franko. Listę utworów literatury radzieckiej zaaprobowano, wprowadzając
jednak pewne zmiany i skreślając 15 pozycji, w tym: My ludzie radzieccy Borysa
Polewoja, Upadek Paryża Ilii Erenburga, Generała Dowatora Pawła Fiodorowa.
Dodano natomiast Klęskę Aleksandra Fadiejewa, Czasie, naprzód! Walentego
Katajewa, Towarzyszy broni Konstantina Simonowa, Wyspę rozczarowania Łazara
Łagina. Do zaaprobowanej listy literatury amerykańskiej dodano Szpiega Jamesa
F. Coopera, Spartakusa Howarda Fasta, Wygę Jacka Londona, Króla i osła Marka
Twaina. Wymieniono też nazwisko Uptona Sinclaira, ale bez tytułu książki. Z listy literatury angielskiej przedstawionej do akceptacji skreślono pełne wydanie
Podróży Guliwera Jonathana Swifta, a dodano Dyplomatę Jamesa Aldrigde’a,
27

28

29

30
31

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych
(Sekcja dziecięca), które odbyło się dn. 10 października 1955 r. w lokalu Muzeum Książki Dziecięcej,
Piękna 15, o godz. 17. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167,
k. 74.
Władysław Umiński (1865-1954) – pisarz tworzący powieści fantastycznonaukowe dla młodego
czytelnika, obok Antoniego Langego i Jerzego Żuławskiego prekursor fantastyki naukowej
w literaturze polskiej. Pisał także powieści przygodowe i historyczne.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dn. 11 października 1955 r. w lokalu Instytutu Wydawniczego „Nasza Księgarnia”
godz. 16.30. Sekcja Dziecięca. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek,
sygn. 167, k. 75.
Powieść dla dzieci, przetłumaczona na polski i wydana w Poznaniu przez Wydawnictwo J. Nitecki
w 1931 r.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów publicznych bibliotek powszechnych z dnia
5 listopada 1954 r. o godz. 11.30-14.30 w lokalu Centralnego Zarządu Bibliotek. AAN, Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 27. Do pisma nie było dołączonego
wykazu książek zaproponowanych do zatwierdzenia przez CZB, prawdopodobnie był rozdany
członkom komisji w czasie poprzedniego spotkania.
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Cytadelę Archibalda J. Cronina, Wielkie nadzieje Karola Dickensa, Zdradzoną
wiosnę Jacka Lindsaya. Pozostawiono „w zawieszeniu” do rozpatrzenia „sprawę
ewentualnego włączenia niektórych utworów Jane Walsh – Tak być nie powinno”.
Do opiniowania literatury zagranicznej zapraszano często specjalistów. Jak wynika
z protokołu z października 1954 roku32, zaproponowano dla literatury francuskiej
Macieja Żurowskiego33, niemieckiej – Floriana Stanisława Witczuka34 i angielskiej
– Grzegorza Sinkę35.
Literatura społeczno-polityczna i popularnonaukowa oraz broszury propagandowe oceniane były w odrębnych sekcjach. I tak, obradująca w Centralnym
Urzędzie Wydawnictw w lutym 1955 roku specjalnie powołana sekcja rozpatrywała w punkcie 1.:
[...] ponownie listę książek do usunięcia z bibliotek gromadzkich przedstawioną
przez CZB i przyjęte jako pozycje do usunięcia książki zakwalifikowane przez
Komisję Wydawnictw Wycofanych przy CUW-ie na przemiał. 2. Następnie rozpatrzono pozycje Wiedzy Powszechnej zaopiniowane przez zespół redakcyjny36 tegoż
wydawnictwa i postanowiono usunąć: Jażdżewski K. Gdzie była prakolebka Słowian.
1948; Rajewski Z., Biskupin gród prasłowiański. 1947. [...] Wanic D. Sadownictwo.
1947; Waniczek H, Len i lniarstwo. 3. Z listy PWRiL usunąć: Bezradecki, Uprawa
łąk.1949; Błaszkiewicz Cz., Uprawa konopi. 1949; Zalewski, Uprawa i użytkowanie
kukurydzy. 1949; Szweycer A., Mechaniczna uprawa ziemniaków. 1952. Pozycje
zbyt trudne dla bibliotek gromadzkich [podkreśl. oryg.]: Lewicki S., Jarowizacja
zbóż. 1952; Tymowski J., Gospodarka stawowa. 195037.

Książek tego rodzaju było w bibliotekach gromadzkich bardzo dużo, gdyż trafiały
one do bibliotek w wyniku szeroko prowadzonej od końca 1949 roku akcji centralnego
kształtowania księgozbiorów bibliotecznych38. Stanowiły znaczny procent zbiorów,
podobnie jak literatura marksistowska, w tym podstawowe dzieła Karola Marksa, Fry32

33

34
35

36
37

38

Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów publicznych bibliotek powszechnych z dnia
18 października 1954 r. o godz. 9.30-13 lokal Centralnego Zarządu Bibliotek. AAN, Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 36-37.
Maciej Żurowski (1915-2003) – romanista, tłumacz, autor wielu opracowań edytorskich i studiów
z literatury francuskiej zwłaszcza XVIII-XX w.; w latach 1955-1985 profesor Uniwersytetu
Warszawskiego; współpracownik i współredaktor czasopism naukowych i literackich, m.in. od
1957 „Przeglądu Humanistycznego”.
Florian Stanisław Witczuk (1908-1983) – germanista, znawca literatury niemieckiej z XVIII i XIX
w.; związany z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Grzegorz Sinko (1923-2000) – anglista, związany z Uniwersytetami: Jagiellońskim (studia 19441948), Wrocławskim, gdzie zrobił w 1950 r. doktorat, i od 1966 r. z Uniwersytetem Warszawskim
(profesura). Od 1970 r. także z Instytutem Sztuki PAN. W latach 1971-1977 wykładowca w PWST
w Warszawie. Autor ponad 450 artykułów, esejów, recenzji, tłumaczeń i komentarzy.
Brano pod uwagę wyłącznie „opinie zespołowe”; opinie samego redaktora wydawnictwa, jako „nie
kolegialne”, były odrzucane.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Publicznych Bibliotekach Powszechnych
(sekcja literatury społeczno-politycznej i popularno-naukowej), które odbyło się dnia 19 lutego 1955 r.
w CUW-ie. AAN, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 56.
Zagadnienie to szczegółowo opisał S.A. Kondek w pracy Papierowa rewolucja, Warszawa 1999.
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deryka Engelsa i Włodzimierza Lenina oraz prace Józefa Stalina o Leninie, Bolesława
Bieruta i Józefa Cyrankiewicza Podstawy ideologiczne PZPR, poza tym Deklaracja
ideowa i statut PZPR, Osiągnięcia i plany gospodarcze, Kalendarz robotniczy39.
Komisje wypowiadały się także w sprawach dotyczących zestawu monografii literackich i książek z zakresu historii polskiej opracowanego przez CZB na
podstawie recenzji i opinii pracowników Instytutu Badań Literackich i Instytutu
Historii. Zestaw ten był przeznaczony dla bibliotek miejskich w celu właściwego
zorganizowania księgozbioru podręcznego40.
Ważną kwestią w pracy komisji okazała się ocena działu beletrystyki w powstającym wzorcowym katalogu książek biblioteki gminnej. Prace nad katalogiem
wzorcowym lub inaczej „rozumowanym” były prowadzone już w okresie od stycznia
do marca 1948 roku w Państwowym Instytucie Książki41 – spis tysiąca książek przygotowywany był na zlecenie Naczelnej Dyrekcji Bibliotek i tam też został złożony42.
Po likwidacji PIK-u w 1949 roku prace zostały podjęte dopiero w Instytucie Książki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej43 powołanym uchwałą Rady Ministrów nr
584 z dnia 19 sierpnia 1954 roku. Prawdopodobieństwo, że chodzi o ten sam spis,
zdaje się potwierdzać obecność na posiedzeniu komisji 18 października 1954 roku
ówczesnego dyrektora Biblioteki Narodowej Władysława Bieńkowskiego44. Jak wynika z protokołu45, Wanda Dąbrowska, reprezentująca bibliotekarstwo powszechne,
zwracała uwagę zebranych na konieczność zachowania w powstającym katalogu
wzorcowym proporcji między literaturą polską i obcą, dawną i współczesną oraz
– w miarę możliwości – w tematyce i stopniu trudności. Podkreślała konieczność
przedyskutowania kwestii „trzonu” i ustalenie tytułów ważnych, rozszerzających
go z uwzględnieniem „linii granicznej miedzy literaturą młodzieżową, a literaturą
dla dorosłych”. W szerokiej dyskusji zarysowały się dwie koncepcje:
39

40

41

42

43

44

45

Wykaz książek zaaprobowanych dla użytku w bibliotekach powszechnych na posiedzeniu Komisji
[Kwalifikującej Książki do zakupu dla Bibliotek Szkolnych i Powszechnych przez Ministerstwo
Oświaty] dnia 20 kwietnia 1949 r. AAN, Ministerstwo Oświaty. Naczelna Dyrekcja Bibliotek, sygn.
6980, k. 8-11.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Powszechnych Bibliotekach Publicznych,
które odbyło się dnia 12 stycznia 1955 r. w lokalu Biblioteki [Narodowej]. AAN, Ministerstwo Kultury
i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 49.
Prace takie zaczęto już w okresie międzywojennym w Poradni Bibliotecznej ZBP pod kierunkiem
Wandy Dąbrowskiej. Państwowy Instytut Ksiązki działał w Łodzi w okresie 1946-1949 pod kierunkiem
Adama Łysakowskiego.
[A. Łysakowski], Sprawozdanie Państwowego Instytutu Książki za okres od września 1946 do
września 1949. Łódź 1949, maszynopis powielony. Biblioteka Narodowa. Zakład Dokumentacji
Księgoznawczej, sygn. TD 284/2.
Więcej na ten temat zob. N. Kraśko, Instytut Ksiązki i Czytelnictwa – kształtowanie się struktury
i zakresu zainteresowań, [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, red. J. Kostecki, „Z Dziejów
Kultury Czytelniczej w Polsce” 17, Warszawa 2006, s. 203-232.
Władysław Bieńkowski (1906-1991) – w latach 1945-1946 podsekretarz stanu w Ministerstwie
Oświaty, 1946-1947 kierownik Wydziału Propagandy KC PZPR, 1948-1956 dyrektor Biblioteki
Narodowej.
Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów publicznych bibliotek powszechnych z dnia
18 października 1954 r. o godz. 9.30-13 lokal Centralnego Zarządu Bibliotek. AAN, Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Centralny Zarząd Bibliotek, sygn. 167, k. 36-37.

187

Kocia mama na indeksie, czyli o decyzjach komisji oceny i selekcji księgozbiorów...

1) Opracowanie katalogu w z o r c o w e g o [podkreśl. oryg.] z udziałem specjalistów z zakresu literatury obcej, którzy mogliby wskazać tytuły najbardziej
potrzebne do szerokiego upowszechnienia. Byłoby to zarazem sugestią i pomocą
dla rynku wydawniczego, pracującego nieraz zupełnie przypadkowo. Katalog
ten miałby cechy wartości trwałej. Mógłby się jednak ukazać za parę lat (Dyr.
W. Bieńkowski). 2) Potraktowanie katalogu przygotowywanego obecnie jako
katalogu t y m c z a s o w e g o [podkreśl. oryg.], ze względu na przelotność rynku
wydawniczego i możliwość dezaktualizowania się wielu pozycji, jak też ze względu
na możliwość zastąpienia ich publikacjami bardziej wartościowymi. Katalog ten,
który byłby okresowo uzupełniany suplementami, jest jednak niezbędny wobec
aktualnych potrzeb jak: rozbudowa sieci bibliotecznej i stworzenie księgozbiorów
dla bibliotek gromadzkich, rozładowanie księgozbiorów bibliotek gminnych i bibliotek powiatowych, pomoc dla bibliotekarzy w pracy codziennej (Dziarnowska,
Kozioł, Lubodziecka, Łukaszewska, Wasilewska, Dąbrowska), a także dla ustalenia
zakwalifikowanych pozycji dla CUWu na rok 1955 (Błażejewicz).
Zestaw propozycji do katalogu wzorcowego był jeszcze wielokrotnie tematem
zebrań komisji. Z uwagi na istotną rolę, jaką miał odegrać w kształtowaniu rynku
wydawniczego, był też przedmiotem zainteresowania Biura Studiów przy Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP.
Selekcja księgozbiorów bibliotecznych była prowadzona przez kilka kolejnych lat. Po największej akcji obejmującej okres od lipca do września 1949 roku,
stale coś poprawiano, analizowano efekty i kierowano do bibliotek następne listy
selekcyjne.
Poniższa tabela obrazuje akcję przeprowadzoną w 1950 roku w województwie
rzeszowskim46.
Tabela 1. Sprawozdanie liczbowe z selekcji księgozbiorów w województwie rzeszowskim w 1950 r.

Liczba
bibliotek
skontrolowanych

Liczba tomów
wycofanych
i zakwestionowanych

Liczba
tomów
w bibliotekach

Procentowy
udział zbiorów wycofanych do
wszystkich
tomów w bibliotekach

Brzozów

119

178

40 862

0,44

Dębica

162

114

55 945

0,20

Gorlice

107

290

62 415

0,46

Powiat

46

Sprawozdanie liczbowe z selekcji księgozbiorów w woj. rzeszowskim. AAN, Ministerstwo Oświaty.
NDB, sygn. 6982, k. 47.
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Jarosław

134

368

63 665

0,58

Jasło

185

212

75 289

0,28

88

87

25 008

0,35

Krosno

159

282

65 836

0,43

Lesko

16

51

8135

0,63

Lubaczów

66

59

27 813

0,21

Łańcut

109

500

75 162

0,66

Mielec

113

235

43 009

0,55

Nisko

74

336

38 945

0,86

Przemyśl

67

359

59 518

0,60

Przeworsk

89

300

47 532

0,63

208

650

170 092

0,38

Sanok

75

292

35 981

0,81

Tarnobrzeg

90

315

40 421

0,78

1861

4628

935 628

Kolbuszowa

Rzeszów

Źródło: Sprawozdanie liczbowe z selekcji księgozbiorów w woj. rzeszowskim – rok 1950

47

Procentowy udział książek usuniętych z księgozbiorów nie wydaje się być
duży, oscylował w granicach 0,5% całości księgozbiorów w danej miejscowości;
przekroczył tę liczbę w Jarosławiu, Lesku, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przemyślu,
Przeworsku, Sanoku, Tarnobrzegu. Wyniki nie były chyba zadawalające, bowiem
w piśmie przewodnim skierowanym do NDB, do którego tabela była załącznikiem,
Zofia Hołubowicz z Wydziału Oświaty przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie wyjaśniała:
Akcja była wielokrotnie wizytowana w terenie. Trzykrotnie przez wizytacje ministerialne, kilkakrotnie przez wizytatora bibliotek, oraz okazyjnie przez innych
pracowników Wydziału Oświaty. [ale] Nie zawsze delegaci oddzielali książki
zamieszczone w spisie i zakwestionowane na oddzielnych protokołach48.

47
48

Obliczenia własne na podstawie Sprawozdania liczbowego z selekcji księgozbiorów...
Sprawozdanie liczbowe z selekcji księgozbiorów w woj. rzeszowskim. AAN, Ministerstwo Oświaty.
NDB, sygn. 6982, k. 44.
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Należy dodać, że akcją objęto w tym czasie 92% bibliotek z całego kraju,
z których wycofano 60 tys. tomów, co stanowiło zaledwie 0,3% ich księgozbiorów. Na listach znalazło się 1120 pozycji. Możemy być niemal pewni, że selekcja
w bibliotekach województwa rzeszowskiego została powtórzona w kolejnych
latach, bowiem „ściśle tajne” akcje kontrolne przeprowadzane w okresie luty
– czerwiec 1952 roku objęły: 1682 tytuły książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu, 239 tytułów zdezaktualizowanych, 563 pozycje dla dzieci
i młodzieży.
Rok 1951 przyniósł zmiany organizacyjne w Ministerstwie Oświaty, w którym zlikwidowano Naczelną Dyrekcję Bibliotek, przekazując część kompetencji w zakresie
bibliotek i zbiorów bibliotecznych (bibliotekarstwo powszechne i Bibliotekę Narodową) ministrowi kultury i sztuki; w Ministerstwie Oświaty pozostały biblioteki szkolne
i pedagogiczne49. W nowym resorcie szkolnictwa wyższego powstał Wydział Bibliotek zajmujący się bibliotekami szkół wyższych. Zadania zlikwidowanej NDB
przejął Centralny Zarząd Bibliotek (w ramach Ministerstwa Kultury i Sztuki). Jak
wynika z przedstawionych wyżej protokołów, to on, w porozumieniu z GUKPPiW
i zgodnie z wytycznymi Wydziału Oświaty oraz Propagandy KC PZPR, opracowywał kolejne listy książek, które stawały się przedmiotem szczegółowej analizy.
Wydział także nakazywał prowadzenie kontroli selekcji „Celem sprawdzenia, czy
wszystkie książki szkodliwe ideologicznie i nie dostosowane do potrzeb szkół
i zakładów opiekuńczo-wychowawczych zostały wycofane z bibliotek [...]” oraz
„sprawdzenia prac komisji powiatowych i kontrola selekcji księgozbiorów szkół
podstawowych liczących powyżej 2000 tomów [...]”. Wymagano, aby powołane
komisje „wysuwały wnioski w sprawie pozycji nieodpowiednich a pominiętych
przez komisje szkolne i powiatowe”50.

Refleksje końcowe
Los tytułowej Kociej mamy Marii Buyno-Arctowej, Tomcia Palucha braci Grimm czy książek Kornela Makuszyńskiego, które „zawiniły” złym miejscem wydania (Lwów) lub nazwą prywatnej firmy wydawniczej na stronie
tytułowej, pokazują cały tragizm książki w Polsce, w latach powojennych.
Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że opisane praktyki władzy PRL-owskiej zakończył okres stalinowski. Walka z „żywiołowymi” wyborami
i samodzielnym wartościowaniem książek przez czytelników trwała właściwie do końca
1990 roku, tj. do chwili upadku PZPR – „mózgu” tych wszystkich działań. Dopiero wtedy możemy mówić o końcu partyjno-państwowych struktur instytucji
obiegu książek.
49
50

Uchwała Rady Ministrów z 26 maja 1951 r. powołała w Wydziałach Oświaty Prezydiów Powiatowych
Rad Narodowych Referaty Bibliotek.
Pismo Podsekretarza Stanu Zofii Dembińskiej do Prezydiów Rad Narodowych Nr B-14/53 z dn.
6 sierpnia 1953 r. AAN, Ministerstwo Oświaty. Gabinet Ministra, sygn. 77, k. 3.
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Ilustracja 2. Książki z cytatami Berii które po wyjęciu [!] kartek wrócą do obiegu. AAN, PZPR KC.
Wydział Kultury, sygn. 237/XVIII-14, k. 278
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Ilustracja 3. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Księgozbiorów w Bibliotekach Publicznych przy
Centralnym Zarządzie Bibliotek, które odbyło się dn. 28 VII 1955 r. w lokalu Biblioteki [Narodowej]
o godz. 17. AAN, Ministerstwo Oświaty, sygn. 167, k. 70
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Cat Mum censured – on the decisions of committees for
the evaluation and selection of public, school and pedagogical
library collections, some further remarks

Summary
This article presents the situation in post-war Polish librarianship, especially in the
period of growing ideological struggles. It focuses on the activities of committees
for the evaluation and selection of library collections. The archival materials from
the Archives of New Records in Warsaw (Archiwum Akt Nowych) and the State
Archives in Wrocław (Archiwum Państwowe) were used to present the objectives
of these commissions, their regulations, member profiles and the criteria for deciding the fate of books. The original protocols from the committees working in
the 1950s were used to illustrate the method of reviewing the work of well-known
authors such Maria Rodziewiczówna, Józef Meissner, Tadeusz Dołęga-Mostowicz,
Wacław Sieroszewski, Włodzimierz Perzyński and Józef Weyssenhoff. The author
also highlights the activities of the reviewing and evaluating in the field of socio-political and popular literature and propaganda brochures. Attention is drawn to
the committees’ work relating to the development of a model catalogue of books
for a village library.

Małgorzata Góralska
Uniwersytet Wrocławski

Księgarnie, ich asortyment i usługi w cyfrowym
środowisku sieciowym

Rewolucja cyfrowa dokonała fundamentalnych zmian w komunikacji społecznej i w istotny sposób wpłynęła na komunikację piśmienną. Poszczególne etapy
obiegu piśmiennictwa (począwszy od tworzenia, poprzez produkcję, na odbiorze
tekstów kończąc) zostały zmodyfikowane za sprawą komputerów oraz sieci teleinformatycznych. Spośród wielu atutów nowej technologii na plan pierwszy
wysuwana jest możliwość szybkiego i rozległego przekazywania zarówno informacji, jak i samych dokumentów. System komunikacji elektronicznej trudno
jednak rozpatrywać jedynie w kategoriach sprawnego narzędzia dystrybucji informacji, ponieważ jego upowszechnienie skutkuje wytworzeniem się nowych
warunków dla funkcjonowania piśmiennictwa w wymiarze indywidualnym
i społecznym.
Technologie teleinformatyczne usprawniają procesy komunikacyjne i mogłoby
się wydawać, że sprzyjają eliminowaniu ogniw pośredniczących w przekazywaniu
informacji od nadawcy do odbiorcy. Autor, niemal natychmiast po zakończeniu
prac nad tekstem, może go opublikować w internecie jako dokument elektroniczny
dostępny dla wszystkich użytkowników. Różne czynniki decydują jednak o tym,
że w środowisku cyfrowym odtwarzane są pewne elementy tradycyjnego systemu
książki. Wśród nich szczególną rolę odgrywają wydawnictwa i księgarnie, które
często pełnią funkcję podstawowego łącznika pomiędzy wirtualną przestrzenią
informacyjną a światem rzeczywistym (obejmującym publikacje drukowane,
teksty cyfrowe oraz czytelników).
Podczas gdy tradycyjne wydawnictwa rozpoczęły informatyzację już w latach 60., księgarnie stały się tymi instytucjami książki, które najpóźniej włączyły
komputery do swojej działalności. Niezbędny okazał się rozwój i upowszechnienie sieci teleinformatycznych, ponieważ pojedyncze urządzenia elektroniczne w niewielkim stopniu mogły zmodernizować handel księgarski. Od
1991 roku podejmowano pierwsze próby wykorzystania komputerów do kontaktów z klientami i sprzedaży książek, przede wszystkim za pomocą poczty
elektronicznej i serwisów BBS, a później także witryn internetowych. Wśród
pionierów z branży księgarskiej, którzy zapoczątkowali proces informatyzacji sprzedaży książek najczęściej wymienia się Computer Literacy Bookshops
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i Books.com1. Potentatem w zakresie sieciowego handlu książkami i symbolem
nowej jakości usług, realizowanych za pomocą komputerów stała się w drugiej
połowie lat 90. firma Amazon. Jeffrey Bezos, twórca jej potęgi, w swoich działaniach koncentrował się nie tylko na stworzeniu sprawnego internetowego systemu
sprzedaży publikacji drukowanych, ale także na perfekcyjnej obsłudze klientów,
których trzeba było przekonać, że zdobywanie książek drogą elektroniczną może
być nawet przyjemniejsze od wizyty w tradycyjnej księgarni.
Czynniki takie jak rozwój publikowania cyfrowego, wprowadzenie dystrybucji
sieciowej, ale przede wszystkim coraz lepsze warunki czytania tekstów elektronicznych (również z ekranów czytników dedykowanych, obecnych na rynku od końca
lat 80.), złożyły się na powstanie systemu zapewniającego w pełni cyfrowy obieg
książek i czasopism. Układ ten miał być szybszy i sprawniejszy od tradycyjnych
dróg upowszechniania piśmiennictwa. Komunikacja elektroniczna w dużym stopniu
spełniła pokładane w niej nadzieje, ale niekoniecznie w zakresie uproszczenia systemu książki. Na problem coraz większej liczby ogniw biorących udział w obiegu
piśmiennictwa cyfrowego zwrócił uwagę Grzegorz Czapnik w opracowaniu Książki
internetowe w bibliotekach – dostęp komercyjny2. Pośrednicy w dystrybucji dokumentów elektronicznych to często nie tyle księgarnie, co „firmy agregujące produkcje
pojedynczych wydawnictw, ich przedstawiciele regionalni a także firmy agregujące
na potrzeby rynków lokalnych kolekcje tworzone przez zagranicznych agregatorów”3.
Firmy informatyczno-dystrybucyjne rozwijają zatem cyfrowe kolekcje e-publikacji obsługiwane przez platformy dostępowe, tworzą narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze i analityczne, a także świadczą usługi dodatkowe. Rzadko kiedy
natomiast wskazują na swoją przynależność do tradycyjnego rynku wydawniczo-księgarskiego, a prowadzonej działalności często w ogóle nie łączą z instytucją
tradycyjnej księgarni.

Typologia księgarń internetowych
Bez względu na liczbę nowych podmiotów pośredniczących w dostępie do piśmiennictwa cyfrowego, istnienie księgarń w rzeczywistości cyfrowej znajduje
jednak swoje uzasadnienie. Problemy, które wymagają doprecyzowania, dotyczą
ich funkcji i relacji z tradycyjnymi księgarniami. Otwarte pozostają również kwestie terminologiczne. Handel książkami poprzez internet może zatem odbywać
się za pomocą „księgarń w internecie” lub „księgarń internetowych”. Podobne
rozróżnienie pojawiło się już wcześniej w kontekście analizy zjawiska literatury
poddawanej procesom informatyzacji. Piotr Marecki w tekście pt. Liternet zaproponował charakterystyczny podział w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy literaturą
1
2
3

Więcej na ten temat zob. M. Góralska, Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012, s. 72-73.
G. Czapnik, Książki internetowe w bibliotekach – dostęp komercyjny, Katowice 2009, s. 83-84,
dostęp: http://www.sbc.org.pl/publication/22155 [odczyt: 17 stycznia 2012].
Ibidem.
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a internetem4. Pojęcie „literatury w sieci” miało bowiem dotyczyć literatury, która
pozostawała w ścisłych związkach z drukiem (ponieważ np. istniała już wcześniej
w tej postaci), natomiast zjawisko „literatury sieci” objęło utwory funkcjonujące
wyłącznie w ramach medium cyfrowego (np. twórczość hipertekstowa)5. Wykorzystując ten podział, można pokusić się o zaproponowanie następującego rozróżnienia: termin „księgarnie w internecie” może dotyczyć instytucji, które istnieją
w internecie, ale swoją działalność prowadzą również w świecie rzeczywistym,
natomiast „księgarnie internetowe” będą funkcjonowały wyłącznie w środowisku
sieciowym6. Podział e-księgarń dokonany na podstawie kryterium stopnia „wirtualności” w kontaktach pomiędzy księgarzem a klientem, stwarza dogodne warunki
dla szczegółowych analiz zmian zachodzących na współczesnym rynku książki.
Z drugiej strony trzeba jednak przyznać, że ma niewielkie szanse na utrwalenie
w powszechnej świadomości użytkowników usług sieciowych. W praktyce bowiem
niewielu klientów będzie roztrząsało problem, czy potrzebują księgarni internetowej, czy księgarni w internecie, koncentrując się raczej na zdobyciu interesujących
ich tytułów. W dalszej części artykułu sama również poprzestanę na określeniu
„księgarnia internetowa”, ponieważ będę ogólnie odnosić się do zjawiska sieciowego handlu księgarskiego, bez specjalnego wyróżnienia instytucji działających
zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym.
Innym kryterium podziału księgarń funkcjonujących w mniejszym lub większym stopniu w cyfrowym środowisku sieciowym jest oferowany przez nie zestaw
produktów, czyli asortyment. W księgarskim słowniku encyklopedycznym z lat 80.
podstawowe rodzaje księgarń istniejących na tradycyjnym rynku zostały ograniczone
do dwóch kategorii: ogólnoasortymentowe (prowadzące sprzedaż książek z bieżącej
produkcji wydawniczej) i specjalistyczne (oferujące książki określonego rodzaju lub
tematyki, względnie za pomocą wybranej formy sprzedaży – księgarnie kolporterskie,
wysyłkowe, samoobsługowe itd.)7. Internetowe księgarnie ogólnoasortymentowe
sprzedają różne publikacje zarówno pod względem rodzaju, jak i tematyki. Złożoność
oferty, szczególnie wtedy, gdy piśmiennictwo stanowi jej niewielką część, może
budzić wątpliwości, czy w dalszym ciągu mamy do czynienia z księgarnią, czy już
może z „internetowym sklepem wielobranżowym”. Znamiennym przykładem przekształcania księgarni w tego typu przedsiębiorstwo (zarówno istniejącej fizycznie
sieci sklepów, jak i witryny internetowej) jest Empik, który oprócz książek oferuje
również prasę, filmy, muzykę, gry i programy multimedialne, elektronikę, perfumy,
elementy wyposażenia wnętrz, a także buty, odzież i sprzęt sportowy. Podobny profil
działalności jest charakterystyczny również dla firmy Merlin, która na swojej stronie
WWW proponuje coraz szerszy zestaw produktów pozaksiążkowych.
4
5
6
7

P. Marecki, Liternet, [w:] Liternet. Literatura i internet, red. P. Marecki, Kraków 2002, s. 5-21.
Ibidem, s. 6-7.
Zob. też wyjaśnienie terminów „księgarnia w internecie” i „księgarnia internetowa”, [w:] J. Walewska,
Raport o księgarstwie, Warszawa 2000, s. 31.
J. Penkala, Księgarnia, [w:] Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny,
red. R. Cybulski, Wrocław 1981, s. 111-112.
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Handel towarami określonego rodzaju i/lub tematyki prowadzą specjalistyczne
księgarnie internetowe. Kryteria formalne związane ze sposobem zapisu treści
piśmienniczych, który wymaga niekiedy elektronicznych urządzeń do ich odczytu,
pozwalają na wyodrębnienie różnych kategorii księgarń internetowych bazujących
na określonym rodzaju asortymentu. W dalszym ciągu funkcjonują w internecie
sklepy księgarskie zajmujące się sprzedażą wyłącznie publikacji drukowanych.
Coraz częściej jednak nawet te księgarnie, które rozpoczynały działalność od dystrybucji książek papierowych, rozszerzają swoją ofertę o dokumenty elektroniczne
(np. Gandalf). W przypadku niektórych firm przedmiotem handlu sieciowego
jest wyłącznie piśmiennictwo cyfrowe (prezentowane w postaci tekstowej lub
dźwiękowej – audiobooki). Z kolei uwzględniając tematykę asortymentu, można
wyróżnić księgarnie internetowe specjalizujące się w sprzedaży określonych typów
publikacji (literatura piękna, książka naukowa, poradniki itd.).
Innym kryterium wyznaczającym typologiczne zróżnicowanie księgarń internetowych są ich relacje wobec wydawnictw i innych podmiotów działających
na rynku książki. Niektóre e-księgarnie wchodzą w ścisłe związki z klasycznymi
instytucjami książki i często stanowią sieciowe przedłużenie lub rozszerzenie
ich działalności. Wydawnictwa uruchamiają własne księgarnie internetowe, ale
zdarza się również, że oficyna czy też inna firma tradycyjnego rynku wydawniczo-księgarskiego nawiązuje ścisłą współpracę z istniejącym przedsięwzięciem
sieciowym. Wśród przykładów firm internetowych powiązanych ze spółkami branży
wydawniczo-księgarskiej można wymienić: działającą od 2007 roku firmę Virtualo
(współwłaścicielem od 2010 r. jest Empik), uruchomioną w 2008 roku platformę
internetową Nexto (obecny inwestor – RUCH S.A.) czy księgarnię internetową
Publio (część grupy medialnej Agora). Osobną kategorię wyznaczają e-księgarnie
funkcjonujące jako platformy agregacyjne dla publikacji różnych oficyn wydawniczych lub dystrybutorów. Charakterystycznym typem przedsięwzięć sieciowych są
również księgarnie internetowe, które prowadzą niekiedy działalność wydawniczą
(Ebookpoint, Koobe itp.).

Elektronika w ofercie księgarń internetowych
Jednym z istotniejszych kierunków rozwoju komunikacji społecznej, a także przemian samego piśmiennictwa jest coraz intensywniejsze angażowanie technologii
w procesach obiegu informacji. Udział elektroniki rozpoczyna się od przygotowania
na komputerze przekazu tekstowego, który następnie jest dystrybuowany przez
internet i ostatecznie czytany na ekranach urządzeń elektronicznych. Cyfrowa
podstawa tekstowa obowiązuje również wtedy, gdy teksty mają być docelowo upowszechniane w postaci drukowanej. Całkowite powiązanie przekazów piśmiennych
z technologią (z procesami ich tworzenia, dystrybuowania i czytania) ma szansę
usankcjonować rewolucję cyfrową, jako zmianę o charakterze fundamentalnym,
która zaowocuje ukonstytuowaniem się nowego medialnego porządku.
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Obecnie co prawda w dalszym ciągu łatwiej akceptujemy możliwość pisania niż czytania książek na komputerze, jednak wiele księgarń internetowych
dba o zapewnienie możliwości użytkowania e-booków w takich warunkach,
jakie stwarzają urządzenia elektroniczne. W ofercie sklepów internetowych
Empik, Merlin czy Gandalf odnaleźć można zatem czytniki dedykowane, tablety oraz inne produkty komputerowe. Księgarnie nastawione wyłącznie na
sprzedaż e-booków raczej ograniczają się do samych treści cyfrowych, chociaż jeszcze w 2014 roku wiele z nich proponowało odpowiedni sprzęt (Eclicto, Bezkartek, Virtualo). Oferta czytników znajduje się w dalszym ciągu na
stronach Woblink.

Zróżnicowanie w zakresie oferowanych typów dokumentów
piśmienniczych
Księgarnie internetowe sprzedające piśmiennictwo w różnych postaciach i na
odmiennych nośnikach często dzielą asortyment na trzy podstawowe kategorie:
Książki, Ebooki (E-booki, E-książki) i Audiobooki. Firmy, które w ofercie mają
wyłącznie dokumenty elektroniczne, gromadzą je w ramach takich kategorii, jak:
Ebooki (E-booki, E-książki), Audiobooki oraz E-czasopisma (Eprasa, E-prasa).
Sprzedaż książek elektronicznych najczęściej łączy się zatem z kategorią Ebooki/
E-booki. W przypadku księgarń oferujących książki tradycyjne i elektroniczne daje
nam to charakterystyczne rozróżnienie na książki drukowane w kategorii Książki
i książki elektroniczne w kategorii Ebooki/E-booki. Na niewielu stronach występuje kategoria E-książki (Gandalf). Trudno obecnie stwierdzić, w jakim stopniu ta
nomenklatura zyska na popularności i trwałości, ale konsekwencje jej stosowania
są znaczące – może bowiem okazać się, że w przyszłości użytkownicy przestaną
w ogóle łączyć e-booki z terminem „książka”, który stanie się synonimem anachronicznej postaci tekstów piśmienniczych.
Dalsze podziały asortymentu księgarń internetowych uwzględniają różne kryteria:
• dziedzina wiedzy (prawo, psychologia, marketing, historia, filozofia itd.),
• typ dzieła literackiego (proza, poezja, fantastyka, horror itd.),
• typ przekazu (albumy czy komiks),
• cechy piśmiennicze (słowniki, encyklopedie itd.),
• cechy formalne (czasopisma, kalendarze, mapy itp.),
• grupa odbiorców (dla dzieci, dla młodzieży itp.),
• język publikacji (np. książki obcojęzyczne).
Niekiedy na stronach księgarń internetowych pojawiają się również nietypowe kategorie, jak np. Książki uszkodzone na stronach sklepu Księgarnia Polska
Książka. Wyróżnienie specjalnej grupy produktów wiąże się z asortymentem,
jakim dysponują poszczególne księgarnie, ale często stanowi także nawiązanie
do modnych obecnie trendów.
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Unikatowe kategorie produktów wpisujące się w modne trendy
współczesności
Charakterystycznym przykładem odpowiedzi na potrzeby konkretnych grup odbiorców są różne „genderowe” kategorie występujące w katalogach produktów.
Księgarnia Polska Książka oferuje odpowiednie tytuły w ramach kategorii Literatura kobieca. Podobnie postąpiła księgarnia internetowa Bellona, która w kategorii
Literatura popularna uwzględniła dział Literatura kobieca. Dział Literatura na
stronach księgarni Znak zawiera podkategorię Dla kobiet, chociaż w katalogu
widnieją takie kategorie jak Romans czy Obyczajowa (zawierające zresztą podobny zestaw tytułów). Zdecydowanie odmienny zbiór tekstów można natomiast
odnaleźć w kategorii Dla wymagających, widniejącej na stronach tej e-księgarni.
„Genderowe” kategorie występują również na stronach księgarń e-booków. Woblink
oferuje publikacje cyfrowe w ramach Powieści dla kobiet. Trzeba jednak przyznać,
że wszystkie czytelniczki, które poczują się urażone przyporządkowaniem do
ckliwych romansów i sentymentalnych historii, mogą zajrzeć do uwzględnionej
na stronach Woblink osobnej kategorii Gender.
Inne charakterystyczne kategorie, które coraz śmielej pojawiają się w katalogach księgarń internetowych, to również erotyka, seks, napoje i używki. Dom
Książki w dziale Poradniki oferuje podkategorię Seks oraz Napoje i używki,
a w dziale Literatura podkategorię Literatura erotyczna. Często tego typu kategorie obecne są w katalogach księgarń publikacji cyfrowych (Dla dorosłych,
erotyka na stronach Nexto, Romans i erotyka na witrynie Virtualo, a także Erotyka
na Woblink).
Specjalne kategorie produktów wyróżniane są nie tylko na podstawie cech
treściowych dokumentów, ale także ich cech formalnych. Charakterystycznym
przykładem są „minibooki”, których sprzedaż na polskim rynku publikacji cyfrowych rozpoczął serwis Publio w maju 2013 roku. Najczęściej są to małe formy
literackie zawierające opowiadania i nowele, ale także eseje czy reportaże. Obecnie
zminiaturyzowane e-booki można nabyć również na stronach Woblink i Nexto.
Księgarnie internetowe proponują również niekiedy swoim klientom możliwość
nabycia unikatowych egzemplarzy wybranych tytułów. Swiatksiazki dysponuje
specjalną kategorią Książki z autografem autora. Książki z autografem można
zakupić również na stronach Merlina.

Cyfrowe narzędzia zapewniające dostęp do asortymentu księgarskiego
Wyraźnym efektem rewolucji cyfrowej (a w szerszym zakresie każdej rewolucji
medialnej) jest dynamiczny wzrost zasobów udostępnianego piśmiennictwa. Obok
wciąż pojawiającej się na rynku tradycyjnej produkcji wydawniczej na znaczeniu
zyskuje coraz bogatsza oferta publikacji cyfrowych. Podstawowym problemem
staje się więc wprowadzenie efektywnych narzędzi pozwalających na odnalezienie
właściwych informacji i dokumentów. W przypadku handlu internetowego wyko-
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rzystywanie skutecznych metod łączenia klienta z oferowanymi produktami ma
również konkretny wymiar marketingowy.
Strona Empiku z ofertą książkową umożliwia dostęp do tytułów poprzez wyszukiwarkę, wybór odpowiedniej kategorii z katalogu oraz inne wyróżnione kategorie.
Wśród nich znajdują się uniwersalne księgarskie narzędzia informacyjno-promocyjne w postaci list nowości i bestsellerów, a także takie kategorie, jak: O tym
się mówi i pisze, Empik poleca czy Warto przeczytać. Wybór określonego tytułu
nie powinien kończyć poszukiwań, a przede wszystkim zakupów, stąd na stronie
z wybraną książką pojawiają się kolejne propozycje: Inne tego autora, Zobacz
także, Przeczytaj także oraz Klienci, których interesował ten produkt, oglądali
też. Ostatni z wymienionych sposobów łączenia klienta z produktem stanowi
najbardziej obiecujące narzędzie w handlu sieciowym. Na podstawie zebranych
z różnych transakcji danych system proponuje użytkownikom produkty, na które
mogliby nigdy nie natrafić, stosując inne metody odnajdywania interesujących
ich tytułów. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu indeksowanie oparte na
mechanizmach collaborative filtering (określanych niekiedy jako filtrowanie asocjacyjne). Odpowiednio dobrane algorytmy collaborative filtering pozwalają na
łączenie potrzeb klienta z informacją, która została już wcześniej wybrana przez
innych użytkowników o podobnych preferencjach.

Nowe propozycje usług księgarskich
W katalogach na stronach księgarń internetowych znajdują się również usługi.
Należy do nich niewątpliwie druk na życzenie/żądanie, który oferuje zarówno
Merlin, jak i Helion. Coraz większa liczba księgarń publikacji cyfrowych stara
się również rozszerzać swoje usługi dystrybucyjne poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z samymi autorami lub kandydatami na autorów. Niekiedy
w tym celu tworzona jest w ramach witryny księgarni specjalna platforma self-publishingowa (Virtualo). Na stronach Ebookpoint występuje bardziej złożona
oferta obejmująca usługi self-publishingu dla poszukujących odpowiednich kanałów
dystrybucji oraz zaproszenie do współpracy dla tych, którzy mają jedynie pomysł
na napisanie książki.
Klienci wielu księgarń internetowych mogą również skorzystać z programów
partnerskich (Matras, Nexto, Virtualo, Bezkartek) pozwalających na uzyskanie
dochodów z pośrednictwa w sprzedaży książek. Paleta możliwych profitów dla
stałych i lojalnych klientów jest zresztą o wiele bogatsza. Może obejmować, jak
w przypadku księgarni Gandalf, nagrody w konkursach, punkty wymienialne na
dowolne produkty, gratyfikacje za recenzje itp.
Nawet pobieżny przegląd witryn internetowych przeznaczonych w mniejszym
i większym stopniu do sprzedaży piśmiennictwa drukowanego i/lub cyfrowego
ukazuje ogromne zróżnicowanie w zakresie sieciowego handlu księgarskiego.
Poszerzaniu asortymentu o produkty nieksiążkowe towarzyszy z drugiej strony
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specjalizacja niektórych firm w dystrybucji publikacji określonego typu lub rodzaju.
Profil asortymentu, ale również usług oferowanych klientom, decydują o tym, że
obok księgarń internetowych coraz częściej funkcję pośrednika w dostępnie do
piśmiennictwa spełniają specjalistyczne platformy agregacyjne lub wielobranżowe sklepy internetowe. Inną charakterystyczną tendencją towarzyszącą sieciowej
sprzedaży produktów piśmienniczych jest wychodzenie naprzeciw konkretnym
oczekiwaniom klientów. Coraz śmielej i precyzyjniej konstruowana jest oferta
asortymentowa uwzględniająca modne trendy współczesności, którą najczęściej
kieruje się do określonych grup czytelników. Często okazuje się również, że sama
sprzedaż książek nie jest wystarczającym zabezpieczeniem rentowności przedsięwzięcia księgarskiego, w związku z czym trwa poszukiwanie palety usług
dodatkowych, które mogłyby przyciągnąć i związać na stałe z serwisem większą
liczbę klientów.
Wykaz księgarń i sklepów internetowych wymienionych w artykule
(wszystkie linki zostały zweryfikowane 12 lutego 2015):
Amazon.com, http://www.amazon.com/
Bellona, http://ksiegarnia.bellona.pl/
Bezkartek, http://www.bezkartek.pl/
Dom Książki, http://www.domksiazki.pl/
Ebookpoint, http://ebookpoint.pl/
Eclicto, http://www.eclicto.pl/
Empik.com, http://www.empik.com/
Gandalf, http://www.gandalf.com.pl/
Helion, http://www.helion.pl/
Koobe, http://www.koobe.pl/
Księgarnia Polska Książka, http://www.polskaksiazka.ie/
Merlin.pl, http://www.merlin.pl/
Nexto, http://www.nexto.pl/
Publio, http://www.publio.pl/
Swiatksiazki, http://www.swiatksiazki.pl/
Virtualo, http://virtualo.pl/
Znak, http://www.znak.com.pl/
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Bookstores, their product range, and services in the digital
network environment

Summary
This article discusses the phenomenon of the online book trade. It attempts to
categorize bookstores and to determine the basic directions of their development.
It discusses the specifics of the product range offered by e-bookstores, as well as
the tools for helping customers reach specific products. In terms of services, the
emergence of new areas of activity for bookstores is emphasized.

Małgorzata Kowalska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Crowdsourcing – angażowanie użytkowników bibliotek
w tworzenie kolekcji cyfrowych

Wprowadzenie
Rozwiązania technologiczne, przed którymi stanął człowiek w XXI wieku, diametralnie zmieniły sposób zdobywania informacji i komunikowania się. Rozwój koncepcji Internetu Drugiej Generacji, a co za tym idzie – zwiększone
możliwości przepływu treści pomiędzy różnymi platformami komunikacyjnymi, współpraca przemysłów medialnych oraz migracyjne zachowania odbiorców mediów, stały się istotnym wyznacznikiem nowej rzeczywistości komunikacyjno-medialnej – rzeczywistości, którą za Henrym Jenkinsem określić
można mianem kultury konwergencji czy też szerzej kultury partycypacji1. Jej
nieodzownym elementem stali się użytkownicy sieci, postrzegani nie jak dotąd
(w dobie Web 1.0) jako konsumenci dóbr i usług czy bierni odbiorcy treści, lecz
prosumenci (ang. prosumer – professional/producer + consumer), a więc kreatorzy wizerunku marek, projektanci nowych produktów, czy wreszcie autorzy
innowacyjnych rozwiązań. To dzięki interaktywnym technikom tworzenia stron
internetowych czy rozwojowi takich technologii jak RSS czy ATOM z jednej
strony oraz dążeniu do zaspokajania fundamentalnej ludzkiej potrzeby komunikowania z drugiej powstawać zaczęły platformy, skupiające użytkowników
legitymizujących się wspólnymi wartościami i zainteresowaniami czy wykonujących ściśle określone aktywności lub korzystających z konkretnych narzędzi
technologicznych. Ponieważ rozwiązania wypracowywane przez społeczności
wirtualne zaczęły stanowić ciekawą alternatywę dla rozwiązań przygotowywanych przez specjalistów różnych branż, zaczęto baczniej przyglądać się zjawisku
kolektywnej mądrości, upatrując w nim niezmierzonego źródła innowacyjności.
Ze źródła tego w pierwszej kolejności zaczął czerpać szeroko pojęty sektor biznesowy (takie firmy jak Google, Apple, Coca Cola, IBM, BMW, Procter & Gamble,
Havas, Huffington Post, Victors & Spoils), który potencjał społeczności wirtualnych wykorzystywał do tworzenia różnego rodzaju kreatywnych treści (ang.
content), generowania pomysłów działań (ang. brainstorm), zgłaszania pomysłów
1

H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007, s. 9.
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na produkty i usługi oraz ich projektowania (ang. new product development),
zbierania opinii na temat produktu, usługi czy marki (ang. insight), aktywnego
spędzania czasu z marką oraz rozprzestrzeniania opinii na temat produktu lub
usługi (ang. word-of-mouth)2. Z czasem do angażowania społeczności wirtualnych przekonali się także przedstawiciele innych branż, w tym instytucji GLAM
(ang. galleries, libraries, archives, museums). Angażowanie użytkowników
w działalność tych ostatnich przybrało różnorodne formy: od sugerowania
zmian w zakresie funkcjonowania placówek, poprzez formułowanie propozycji wprowadzania nowych usług, pomoc w opisie i klasyfikacji treści zawartych w zasobach cyfrowych, współkreowanie i organizację wystaw, aż
po pozyskiwanie funduszy na dalszą działalność. Niniejszy artykuł jest próbą
przybliżenia wybranych aspektów tego typu form współpracy w odniesieniu do
bibliotek.

Crowdsourcing jako jeden z przejawów aktywności internautów
Aktywność internautów, w zależności od obszaru ich zaangażowania, bywa opisywana różnymi terminami, np. otwarta innowacja, mądrość tłumu, bystry tłum,
wikinomia, produkcja partnerska. Od 2006 roku na określenie pewnego rodzaju
partycypacyjnej działalności, w której osoba, instytucja non-profit, organizacja
lub firma kieruje do bliżej niezidentyfikowanej społeczności – zróżnicowanej pod
względem wiedzy, doświadczenia, liczebności – otwarte zaproszenie do wykonania pewnego, cechującego się złożonością i modularnością zadania używa się
także określenia crowdsourcing (crowd – z ang. tłum; sourcing – z ang. czerpanie
ze źródeł). Po raz pierwszy terminu tego użył Jeff Howe w artykule The Rise of
Crowdsourcing, odnosząc go do rozwiązywania problemów oraz optymalizacji
kosztów działalności przedsiębiorstw3. Od tego momentu ukazało się wiele pozycji
wydawniczych poświęconych crowdsourcingowi, których autorzy próbowali zgłębić
jego specyfikę, badając m.in. rodzaje społeczności biorących udział w projektach
crowdsourcingowych4, formy współpracy i sposoby ewaluacji wyników działań
crowdsourcingowych5, wymagania stawiane inicjatywom crowdsourcingowym6,
2
3
4

5
6

Zob. R. Dawson, Getting results from crowds: the definitive guide to using crowdsourcing to grow
your business, Sydney – San Francisco 2011.
J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, „Wired” 2006, vol. 15, no. 6, dostęp: http://www.wired.com/
wired/ archive/14.06/crowds.html [odczyt: 12 listopada 2014].
Np. M. Vukovic, C. Bartolini, Towards a Research Agenda for Enterprise crowdsourcing,
[w:] Leveraging Applications of Formal Methods, Verification, and Validation, ed. by
M. Tiziana, S. Bernhard, Berlin/Heidelberg 2010, s. 425-434 (Lecture Notes in Computer
Science; 6415).
Np. A. Doan, R. Ramakrishnan, A.Y. Halevy, Crowdsourcing systems on the World-Wide Web,
„Communications of the ACM” 2011, vol. 54, no. 4, s. 86-96.
Np. M. Vukovic, Crowdsourcing for enterprises, [w:] Proceedings of the International
Workshop on Cloud Services (IWCS2009) in conjunction with the 7th IEEE International
Conference on Web Services (ICWS 2009), Los Angeles, July 10, 2009, Washington 2009,
s. 686-692.
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możliwości platform systemowych7 czy wreszcie rodzaje problemów rozwiązywane
przy jego pomocy8.
Pierwsza pionierska typologia crowdsourcingu, stworzona przez J. Howe’a,
wskazywała, że mechanizm zbiorowej inteligencji można wykorzystać do:
• rozwiązywania problemów (ang. collective inteligence, wisdom of the crowd),
• tworzenia wartości (ang. crowdcreation, user-generated content),
• wskazywania najlepszych rozwiązań i gromadzenie opinii (ang. crowdvoting),
• pozyskiwania funduszy (ang. crowdfunding),
• wykonywania drobnych zadań (ang. microwork)9.
Na podstawie tej koncepcji rozwinęło się wiele innych podejść do crowdsourcingu. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że odtąd crowdsourcing rozwija
się dwutorowo, tj. w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Z jednej strony
powstają liczne opracowania, próbujące opisać istotę i metodologię procesów
crowdsourcingowych z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, z drugiej –
mówić można o proliferacji inicjatyw, które niejednokrotnie wymykają się ramom
powstających teorii.
Obecnie crowdsourcing jest na tyle elastycznym zjawiskiem, że jest wykorzystywany praktycznie we wszystkich sferach ludzkiej działalności, zarówno
w inicjatywach komercyjnych, jak i akcjach społecznych (zob. il. 1).
Potwierdzeniem dużej popularności zjawiska crowdsourcingu jest długa lista
realizowanych na świecie projektów crowdsourcingowych, uzupełniana na bieżąco
na łamach anglojęzycznej „Wikipedii”10, a także stale rosnące zainteresowanie jego
mechanizmami w różnych krajach świata, czego dowodzą choćby wyniki analiz
trendów wyszukiwawczych w wyszukiwarce Google, pozwalające na określenie
liczby operacji wyszukiwania danego hasła w stosunku do całkowitej liczby operacji wyszukiwania w wyszukiwarce Google dokonanych w tym samym czasie
(zob. il. 2).

Crowdsourcing w bibliotekach
Elastyczność zjawiska crowdsourcingu sprawia, że coraz częściej jest ono wykorzystywane także w instytucjach sektora informacyjnego, w tym w bibliotekach.
Prekursorem na tym polu jest Narodowa Biblioteka Australii, która w latach 20062008 uruchomiła dwa prowadzane na szeroką skalę projekty: Picture Australia
7

8

9
10

Np. D. Geiger, S. Seedorf, M. Schader, Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing
Processes, [w:] Proceedings of the Seventeenth Americas Conference on Information Systems,
Detroit, Michigan, August 4th-7th 2011, Detroit/Michigan 2011, s. 1-11.
Np. D.C. Brabham, Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities, [w:] Daren
C. Brahbam Ph. D. [Weblog], dostęp: http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_
handbook_crowdsourcing.pdf [odczyt: 12 listopada 2014].
J. Howe, Crowdsourcing. Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, dostęp:
http://www.bizbriefings.com/Samples/IntInst --- Crowdsourcing.PDF [odczyt: 12 listopada 2014].
List of crowdsourcing projects, [w:] Wikipedia, the free encyclopedia, dostęp: http://en.wikipedia.
org/wiki/ List_of_crowdsourcing_projects [odczyt: 12 listopada 2014].
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Ilustracja 1. Przykładowe obszary zastosowania, rodzaje wykorzystywanych mechanizmów i adresaci
projektów crowdsourcingowych. Opracowanie własne

i Australian Historic Newspapers. W pierwszym użytkownicy sieci zaproszeni
zostali do przesyłania zdjęć tematycznie dotyczących Australii, w drugim – do
identyfikacji i korekty tekstów gazet pochodzących z lat 1803-1954 zeskanowanych
techniką OCR (OCR, ang. Optical Character Recognition). W 2008 roku efekty
obydwóch projektów przeniesiono na wspólną platformę – pn. Trove. Jak dowodzą
statystki w niej publikowane, do 12 listopada 2014 roku w serwisie udostępniono
394 453 376 zasobów (terminem tym określa się zarówno pojedynczy artykuł
z czasopisma, jak i całe wydawnictwo zwarte)11. Współpraca użytkowników z biblioteką trwa nadal, a jej efekty są imponujące, o czym świadczy fakt, że zaledwie
w ciągu jednej doby odnotowuje się ponad 40 tys. korekt (linijek i stronic) tekstów
wykonywanych przez użytkowników12.
W ślad za biblioteką australijską poszły także inne książnice świata. Prym na
tym polu wiodą oczywiście biblioteki krajów wysoko rozwiniętych. Przegląd
11
12

Trove – Current work count by zone, dostęp: http://trove.nla.gov.au/system/counts [odczyt: 12
listopada 2014].
Przykładowo 12 listopada 2014 r. odnotowano 49 562 poprawek wykonanych w tekstach czasopism.
Zob. dostęp: Trove – Contribute, dostęp: http://trove.nla.gov.au/ [odczyt: 12 listopada 2014].

Crowdsourcing – angażowanie użytkowników bibliotek w tworzenie kolekcji cyfrowych

207

Ilustracja 2. Popularność hasła wyszukiwawczego „crowdsourcing” w wyszukiwarce Google (stan na
dzień 12 listopada 2014 r.). Źródło: Trendy Google – crowdsourcing, dostęp: https://www.google.pl/
trends/explore#q=crowdsourcing [odczyt: 12 listopada 2014]

uruchamianych przez nie inicjatyw dowodzi, że wykorzystują one crowdsourcing
w różnych obszarach swojej działalności (por. tabela).
Tabela 1. Przejawy crowdsourcingu w bibliotekach

Rodzaj zadania

Charakterystyka

Korekta i transkrypcja

Zapraszanie użytkowników do korekty lub
transkrypcji efektów procesu digitalizacji (OCR).

Nadawanie kontekstu

Dodawanie wiedzy kontekstowej do obiektów
i tworzenie stron wiki z danych kontekstowych.

Tworzenie i uzupełnianie kolekcji

Aktywne poszukiwanie dodatkowych obiektów do
ekspozycji sieciowej lub kolekcji.

Tagowanie/opiniowanie

Uzupełnianie słowami kluczowymi dokumentów,
dodawanie recenzji, uwag, sugestii, tworzenie FAQ.
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Katalogowanie/klasyfikacja

Gromadzenie metadanych opisowych dla
obiektów.

Współkuratorstwo

Korzystanie z inspiracji amatorów do tworzenia
ekspozycji, wystaw.

Społecznościowe finansowanie

Pozyskiwanie środków finansowych na różne
działania.

Opracowanie własne

Wybrane projekty crowdsourcingowe realizowane przez biblioteki
Korekta i transkrypcja
Projekty polegające na dokonywaniu korekty dokumentów zeskanowych techniką
OCR należą do najczęściej realizowanych przez biblioteki. Są one doskonałym
sposobem na szybkie przygotowanie tekstów do pełnotekstowego przeszukiwania, a co za tym idzie – lepsze wykorzystywanie digitalizatów. Jednym z takich
projektów jest projekt DIY History, realizowany od 2012 roku przez Bibliotekę
Uniwersytecką w Iowa. Udostępnione do edycji w projekcie obiekty pochodzą ze
zbiorów specjalnych tejże biblioteki, miejscowego Archiwum Uniwersyteckiego
i Archiwum Kobiet. Zasadniczym celem projektu jest udostępnienie dziedzictwa
dokumentalnego szerokim kręgom odbiorców poprzez zapewnienie łatwości ich
przeglądania i przeszukiwania. Celem dodatkowym projektu jest przyciągnięcie
do biblioteki nowych użytkowników i budowa wokół spraw jej dotyczących zaangażowanej społeczności. W projekcie może uczestniczyć każdy potencjalny
użytkownik. Co ciekawe, inaczej niż w innych projektach tego typu, by rozpocząć edycję danego dokumentu, nie jest konieczne założenie konta użytkownika.
Taka opcja jest jednak przewidziana dla użytkowników, którzy chcą zachowywać
wykonane przez siebie korekty na serwerze lub obserwować postęp prac nad
interesującymi ich dokumentami13. Statystyki zamieszczone na stronie głównej
projektu dowodzą, że do 12 listopada 2014 roku transkrypcji udało się poddać
49 767 stron dokumentów.
Tworzenie kolekcji
Coraz częściej użytkownicy bibliotek uczestniczą w tworzeniu bądź uzupełnianiu
kolekcji o prywatne obiekty. Przykładowo, od 2008 roku sześć bibliotek stanu
Hamilton realizuje projekt pod nazwą Kete Hamilton, mający na celu utworzenie
cyfrowej biblioteki sztuki, zasobów dziedzictwa i kultury. Użytkownicy bibliotek,
korzystając ze specjalnego oprogramowania (Kete), mogą dodawać prywatne
cyfrowe zdjęcia, filmy, dokumenty, opowieści i materiały dźwiękowe. Wszystkie
13

DIY History: About the project, dostęp: http://diyhistory.lib.uiowa.edu/about.php [odczyt: 12 listopada
2014].
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Ilustracja 3. Pole edycji przykładowego dokumentu w projekcie DIY History. Źródło: Francis McDermott correspondence, 1919-1923, dostęp: http://diyhistory.lib.uiowa.edu/transcribe/ scripto/transcribe/3428/89027 [odczyt: 12 listopada 2014]

obiekty grupowane są w trzech kolekcjach tematycznych: ludzie, miejsca i wydarzenia. Tworzenie zasobu nadzoruje Garden Place Library, która na swoich stronach
WWW bezpłatnie udostępnia użytkownikom oprogramowanie Kete. Projekt ma
służyć nie tylko dokumentowaniu historii i życia mieszkańców stanu Hamilton
czy wymianie informacji na temat sztuki, kultury i historii, ale także promowaniu
twórczości lokalnych artystów. Każdy zainteresowany współpracą użytkownik
może dołączyć do projektu, zakładając konto, pobierając oprogramowanie, przygotowując i przesyłając dany obiekt zgodnie z wymogami opublikowanymi przez
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twórców projektu14. Do 12 listopada 2014 roku w zasobach projektu znalazło się
5300 zdjęć, 75 nagrań dźwiękowych, 89 filmów, 67 odnośników do stron WWW,
251 dokumentów. Udało się także zainicjować 32 dyskusje. Wszystkie zasoby
uporządkowano w ponad 2 tys. kategorii tematycznych15.
Tagowanie, ocenianie i dodawanie kontekstu
Wraz z pojawieniem się koncepcji Web 2.0 internauci otrzymali możliwość katalogowania zasobów World Wide Web za pomocą tagów. Tym samym indeksowanie
czy kategoryzacja treści przestały być wyłączną domeną bibliotekarzy. Łatwość
tworzenia tagów oraz możliwość dodawania i oceniania poszczególnych obiektów
cyfrowych znalazła swoje zastosowanie także w inicjatywach crowdsourcingowych. Najpopularniejszym projektem umożliwiającym obszerne komentowanie
udostępnionych obiektów jest projekt Flickr: The Commons realizowany przez
serwis społecznościowy Flickr i Bibliotekę Kongresu od 2008 roku. W styczniu
tego roku biblioteka udostępniła w serwisie 3 tys. zdjęć pochodzących z jej zbiorów i poprosiła użytkowników o dodawanie komentarzy i tagów, pozwalających
na identyfikację miejsc, osób i sytuacji prezentowanych na zdjęciach. Ponieważ
projekt cieszył się ogromnym powodzeniem (pierwszego dnia zidentyfikowano
500 fotografii i dodano 4 tys. tagów16), w 2012 roku amerykańska książnica opublikowała kolejne fotografie do rozpoznania przez użytkowników (kolekcja Civil
War Faces). W następnych latach do projektu The Commons dołączyły nie tylko
biblioteki z innych krajów (Szwecji, Danii, Irlandii, Szkocji, Norwegii), ale także
inne rodzaje instytucji zajmujących się gromadzeniem dziedzictwa dokumentalnego
(muzea, archiwa). W chwili przygotowywania niniejszego artykułu (listopad 2014)
na liście uczestników projektu figurowały 93 instytucje, które udostępniły łącznie
ponad 3,3 mln zdjęć (sama Biblioteka Kongresu 22 371 fotografii w 34 kolekcjach)17. Niewątpliwą zaletą projektu do dziś jest nie tylko możliwość opisywania
opublikowanych zdjęć słowami kluczowymi, ocenianie ich i rekomendowanie
w serwisach społecznościowych, ale także dodawanie obszernych komentarzy
tematycznie odnoszących się do prezentowanych fotografii (w tym miejscu użytkownicy dodają zdjęcia o podobnej tematyce, odsyłacze do powiązanych z tematem
stron internetowych, ciekawostki z literatury, doniesienia z prasy pochodzącej
z danego okresu, własne spostrzeżenia).
14
15
16

17

Kete Hamilton: About, dostęp: http://ketehamilton.peoplesnetworknz.info/en/about [odczyt: 12
listopada 2014].
Kete Hamilton: Contents by type, dostęp: http://ketehamilton.peoplesnetworknz.info/en/site [odczyt:
12 listopada 2014].
M. Springer, B. Dulabahn, P. Michel, B. Natanson, D. Reser, D. Woodward, H. Zinkham, For the
Common Good: The Library of Congress Flickr Pilot Project, [Washington] 2008, dostęp: http://
www.loc.gov/rr/print/ flickr_report_final.pdf [odczyt: 12 listopada 2014].
Flickr Commons stats, dostęp: http://www.whatsthatpicture.com/flickr/commons-stats.php [odczyt
12 listopada 2014]. W ramach serwisu Flickr Biblioteka Kongresu udostępniła także wystawę
zdjęć wykonanych przez użytkowników biblioteki w budynku Thomasa Jeffersona 29 lipca 2012 r.
w ramach tzw. drzwi otwartych (locmeetup2012).
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Ilustracja 4. Przykład kategorii tematycznej w projekcie „Hamilton Kete” wraz z włączonymi do niej
obiektami dodanymi przez użytkowników. Źródło: 1958 HRH the Queen Mother’s visit to New Zealand,
dostęp: http://ketehamilton.peoplesnetworknz.info/hamilton_scottish_country_dance_society/topics/
show/294-1958-hrh-the-queen-mothers-visit-to-new-zealand [odczyt: 12 listopada 2014]
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Ilustracja 5. Przykład obiektu pochodzącego
ze zbiorów Szwedzkiej Biblioteki Narodowej
udostępnionego w projekcie Flickr: The Commons, opatrzonego tagami i komentarzami
użytkowników (7891 wyświetleń, 31 polubień,
7 komentarzy). Źródło: 7th Regt. Return, dostęp:
https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/15048367164/in/ photostream/ [odczyt:
12 listopada 2014]
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Katalogowanie/klasyfikacja
Obok opisywania udostępnionych w sieci dokumentów biblioteki – choć rzadziej
– zapraszają swoich użytkowników także do współpracy w zakresie przygotowywania metadanych dla znajdujących się w ich zbiorach, niezidentyfikowanych bądź
zidentyfikowanych nie w pełni, obiektów. Ciekawym projektem w tym zakresie
może pochwalić się Biblioteka Politechniki Federalnej w Zurychu (Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich), która w latach 2009-2013 realizowała projekt
Fotoarchiv Swissair. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali byli pracownicy
linii lotniczych Swissair, których poproszono o opisanie około 40 tys. fotografii
prezentujących pracowników linii i jej flotę. Tygodniowo za pośrednictwem specjalnej platformy online udostępniano do edycji od 200 do 350 zdjęć. Zadaniem
użytkowników (wymóg logowania) było wyposażenie prezentowanych obiektów
w dane takie jak autor fotografii, tytuł i data wykonania. Opisane przez internautów obiekty pozostawały w sieci przez osiem tygodni. Po tym czasie pracownicy
biblioteki wyposażali poszczególne fotografie w dodatkowe informacje i słowa
kluczowe. Opisy przygotowane przez użytkowników, po przeprowadzeniu kontroli
pod kątem zawartości merytorycznej i poprawności ortograficznej, wprowadzane
były w stosowne pola opisu dokumentu. Opisy i komentarze przygotowane przez
użytkowników pozostawiono w bazie danych w postaci oryginalnej, a oryginalne
tytuły włączono do indeksów. Cały zbiór obiektów udostępniono w internecie na
platformie E-Pics18.
Społecznościowe pozyskiwanie funduszy
Społecznościowe finansowanie (ang. crowdfunding) jest stosunkowo nowym
modelem finansowania, którego istota polega na dokonywaniu przez internautów wpłat na projekty, ogłoszone na specjalnych platformach internetowych.
W tego typu inicjatywach pierwszym etapem postępowania jest przygotowanie
projektu, a więc opisanie planowanej inicjatywy, określenie progu finansowego,
jaki niezbędny jest do osiągnięcia celu, założenie przedziału czasowego przewidzianego na pozyskiwanie wsparcia finansowego oraz zdefiniowanie nagrody
dla osób wspierających. Etapem drugim jest umieszczenie projektu na wybranej
platformie internetowej i skierowanie do społeczności otwartego zaproszenia do
finansowania. Dla bibliotek, jako instytucji borykających się z chronicznym niedofinansowaniem, jest to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy.
Szansę taką wykorzystała m.in. Biblioteka Centrum Sztuki Współczesnej w Halle
(Kunstbibliothek der Halle 14), gromadząc w ten sposób środki na zakup nowych
regałów. Projekt umieszczony został na platformie Startnext.de i realizowany był
przez sześć miesięcy (12 września 2011 – 26 lutego 2012). Wsparło go siedmiu
darczyńców, dzięki którym udało się zebrać całą zaplanowaną kwotę, tj. 5 tys. euro.
18

N. Graf, Crowdsourcing im Bildarchiv der ETH-Bibliothek, [w:] Innovation@ETH-Bibliothek [Weblog],
dostęp: http://blogs.ethz.ch/innovethbib/2014/09/24/crowdsourcing-im-bildarchiv-der-eth-bibliothek/
[odczyt: 12 listopada 2014].
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Ilustracja 6. Przykład zdjęcia z kolekcji Swissairarchiv19. Źródło: Hostess der Swissair, Ursula Reimann,
dostęp: http://ba.e-pics.ethz.ch/link.jsp?id=250513 [odczyt: 12 listopada 2014]

19

W oryginale zdjęcie wyposażone było jedynie w informację: hostessa Ursula Reimann. Dzięki
współpracy z użytkownikami w stosownych polach opisu dokumentu znalazły się następujące
informacje: Hostessa linii Swissair, Ursula Reimann. Ursula Reimann w roku 1968 w konkursie
„Surfers Paradise” Queensland, Australien” otrzymała tytuł „Międzynarodowa Miss Hostess Linii
Lotniczych”, zdjęcie powstało między rokiem 1960 a 1970.
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Ilustracja 7. Projekt crowdfundingowy Biblioteki Centrum Sztuki Współczesnej w Halle. Źródło: Neue
Regale für 5000 heimatlose Bücher, dostęp: https://www.startnext.de/halle14-kunstbibliothek [odczyt:
12 listopada 2014]

Podsumowanie
Krótki i wybiórczy przegląd inicjatyw crowdsourcingowych pozwala uświadomić
sobie, że angażowanie użytkowników w tworzenie kolekcji cyfrowych staje się
w wielu bibliotekach coraz bardziej powszechne20. Jak trafnie zauważa Rose Holley
– menedżer pierwszego bibliotecznego projektu crowdsourcingowego Australian
Historic Newspapers – zjawisko to niesie ze sobą wiele pozytywnych implikacji
i może pomóc bibliotekom w:
• osiąganiu własnych celów szybciej, niż gdyby działały w pojedynkę;
• realizacji własnych celów w sytuacji, gdy nie będą dysponowały odpowiednim
zapleczem finansowym, kadrowym i czasowym;
• budowie nowych wirtualnych społeczności i grup użytkowników skupionych
wokół bibliotek;
• aktywizacji użytkowników i zwiększeniu stopnia wykorzystania zbiorów;
• lepszym wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i zainteresowań użytkowników;
• identyfikacji danych (np. poprzez opisywanie obiektów);
• poprawie jakości danych (np. poprzez korektę opisów bibliograficznych
w katalogach czy zasobach cyfrowych) i zwiększeniu relewantności wyszukiwania;
• zwiększeniu wartości przechowywanych danych (np. poprzez oznaczanie
publikacji słowami kluczowymi, przygotowywanie recenzji);
• lepszym dostosowywaniu oferty usługowej do potrzeb użytkowników;
• podniesieniu prestiżu bibliotek i ich znaczenia społecznego;
20

Inne inicjatywy realizowane przez instytucje pamięci i ochrony dziedzictwa zob. np. A. Tarkowski,
J. Hofmokl, M. Wilkowski, Digitalizacja oddolna. Partycypacyjny wymiar procesu digitalizacji
dziedzictwa, dostęp: http://www.nina.gov.pl/docs/instytut/ekspertyza-oddolna-digitalizacja.partycypacyjny-wymiar-procesu-digitalizacji-dziedzictwa..pdf [odczyt: 12 listopada 2014].
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• budowie zaufania i lojalności użytkowników względem bibliotek;
• budowie poczucia wspólnoty publicznej i odpowiedzialności za dziedzictwo
kulturowe21.
Niestety, dla polskich bibliotek temat crowdsourcingu stanowi swoiste novum.
Pewnymi sukcesami na tym polu mogą pochwalić się Biblioteka Śląska, Biblioteka
Politechniki Krakowskiej, Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Biblioteka „Pod Ratuszem”
w Jarocinie, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaśle oraz Praska Biblioteka Sąsiedzka w Warszawie. Mechanizmów
crowdsourcingu dopatrzeć można się także w funkcjach oprogramowania dLibra,
rozwijanego dla potrzeb polskich bibliotek cyfrowych (tworzenie i udostępnianie
listy ulubionych publikacji, ich ocenianie, oznaczanie tagami prywatnymi i tagami
publicznymi), oraz w formularzach umożliwiających użytkownikom wysyłanie
dezyderat na zakup nowości wydawniczych udostępnianych na stronach wielu
bibliotek. W porównaniu z inicjatywami realizowanymi przez biblioteki na świecie
nie są to jednak projekty realizowane na dużą skalę (może poza Biblioteką Śląską)
i oddające w ręce użytkowników tak istotne obszary działalności bibliotek, jak
tworzenie metadanych czy włączanie obiektów prywatnych do istniejących już
baz danych i kolekcji cyfrowych.

21

R. Holley, Crowdsourcing: How and Why Should Libraries Do It?, „D-Lib Magazine” 2010, vol. 16,
no. 3/4, dostęp: http://www.dlib.org/dlib/march10/holley/03holley.print.html [odczyt: 28 listopada
2014].
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Crowdsourcing – engaging library users in creation of digital
collections

Summary
With the development of the concept of Web 2.0, the creation of digital collections
engages, apart from traditional cultural institutions (libraries, museums, archives)
and their cooperating companies, also Internet users. Over the past 10 years, a large
number of different concepts and terms have emerged in attempt to describe this
type of participation in culture. One of these terms is crowdsourcing, i.e. handing
over one of the organization’s areas to the crowd, an organized Internet community, in the form of an open call. Since the implementation of solutions based on
crowdsourcing is quite straightforward, it is initiated more and more often by the
libraries. This article presents the idea of crowdsourcing, its types and examples
of use.


Translated by the author

Daniel Koteluk

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

„Kuźnia socjalizmu”. Biblioteka we wsi Płoty
w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956

1. Wprowadzenie
Zdobycie władzy w kraju przez komunistów po II wojnie światowej oznaczało
rozbudowę sieci bibliotek wiejskich zgodnie z ich zapatrywaniami. Popierał to
przedsięwzięcie sam I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej
(PPR) Władysław Gomułka w trakcie Akademii Kultury Polskiej we Wrocławiu w czerwcu 1946 roku. W ten sposób liczył m.in. na przyspieszenie procesu
ujednolicenia pod względem kulturalnym mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych i ludności żyjącej w pozostałych regionach Polski. Szczególną wagę
przywiązywano do rozbudowy bibliotek przy wiejskich ogniwach PPR. Dzięki
temu posunięciu chłopi mieli możliwość zapoznania się z rozpowszechnianymi
przez partię ideologicznymi publikacjami1.
Obok faworyzowanych przez władze wspomnianych instytucji organizowano też na wsi zielonogórskiej publiczne biblioteki. W początkowym okresie ich
zbiory wzbogacano dzięki prywatnym darom. Dla przykładu można podać, że
w ten sposób w Nowym Kramsku ludność rodzima (autochtoni) przekazała do
lokalnej placówki ponad 200 książek2. Poszczególne publikacje wraz z właścicielami z przedwojennych polskich ziem wschodnich zajętych przez Związek
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) odbywały podróż do ich nowego
miejsca zamieszkania3. Z tej przyczyny dochodziło do kłótni między przesiedleńcami, którzy spierali się w kwestii zasadności zabierania w tę przymusową podróż
1

2

3

„Kuźnia socjalizmu” – określenie zaczerpnięte z upolitycznionej publikacji Marii Kamińskiej na
temat świetlic i życia kulturalnego wsi. Zob. M. Kamińska, Świetlica na wsi, Warszawa 1954,
s. 28 (Zbiory Filii Bibliotecznej w Płotach [dalej: FBP], brak sygnatury, Inwentarz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Płotach, prowadzony od 1950 r., powiat Zielona Góra, woj. poznańskie, s. 100;
publikacja w księgozbiorze od 3 sierpnia 1954 do 2 września 1967). Za zwrócenie uwagi na to
źródło i jego udostępnienie autor dziękuje pani Patrycji Tietz-Piotrowicz. Zob. też J. Majchrzak,
Działalność Polskiej Partii Robotniczej na rzecz rozwoju kultury na Ziemi Lubuskiej, „Przegląd
Lubuski” 1975, nr 2-3, s. 22, 28.
J. Engel, Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej, „Rocznik Lubuski” 1959, t. 1, s. 218-219;
H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1947, Poznań
1971, s. 158.
J. Wróblewski, Publiczne biblioteki powszechne województwa olsztyńskiego w latach 1946-1959,
„Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1961, nr 1, s. 90, 97.
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tego rodzaju przedmiotów. Jedna z takich osób, Izabela Grdeń, wspominała, że
będąc dzieckiem, była świadkiem zażartych sporów na tym tle między rodzicami:
Mama znów łamała ręce, że nie widziała takich idiotów żeby brać książki, a zostawiać naczynia zupełnie dobre w kredensie. Patrząc na to z młodszym bratem
Adasiem zaśmiewaliśmy się do łez, bo tato był uparty, a mama zła nie ustępowała,
broniąc bohatersko swoich garnków i tłuczków4.

Ponadto wiele książek, zwłaszcza niemieckich, na wsi zielonogórskiej, w tym
w Płotach5, bezpowrotnie zniszczono, ponieważ w okresach zimowych w latach 40.
XX wieku z braku opału po prostu palono je w piecach, tak samo jak meble6. Ostatecznie, od 1946 do 1950 roku utworzono w środowisku wiejskim 118 bibliotek7.
W latach 1948-1950 kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(PZPR) doprowadziło do upolitycznienia tej dziedziny aktywności zawodowej.
O polityce względem bibliotek decydowali ludzie, którzy przywiązywali wagę
przede wszystkim do rozwiązań charakterystycznych dla ZSRR, a zarazem zgodnych z programem gospodarczym partii. W tej sytuacji nic dziwnego, że w 1951
roku w trakcie konferencji aktywu bibliotecznego zapoznano jej uczestników z referatem pt. „Organizacja bibliotek w Związku Radzieckim”8. Rok później członek
kierownictwa PZPR Edward Ochab podczas ogólnopolskiej narady czytelniczej
nazwał bibliotekarzy „żołnierzami odcinka rewolucji kulturalnej”, odpowiadającymi za przebieg walki „z zatęchłą kulturą wsi”9. Ideologizacja ich miejsc pracy
polegała m.in. na umieszczaniu tam plansz czytelniczych i książek propagujących
partyjne koncepcje gospodarcze i rozpoczętą w 1948 roku kolektywizację10. Mo4
5

6
7
8
9
10

I. Grdeń, Koń, [w:] Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, oprac. Z. Dulczewski, A. Kwilecki,
Poznań 1970, s. 303. Zachowano w tej publikacji oryginalną pisownię cytowanych źródeł.
Po II wojnie światowej gmina Płoty w powiecie zielonogórskim do 1950 r. należała do województwa
poznańskiego, a następnie zielonogórskiego. Obejmowała ona następujące gromady: Drzonów,
Leśniów Mały, Leśniów Wielki, Płoty, Przylep, Radomia, Sudoł i Zagórze. W 1954 r. w wyniku
zmian administracyjnych Płoty znalazły się w obrębie Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk I,
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [dalej: APZG], sygn. 125, Zespół Akt Komitetu Miasta
i Powiatu w Zielonej Górze, Protokoły gminnych zebrań spraw.-wyborczych w Płotach z załącznikami
1949-1953, Sprawozdanie na trzecie ogólne zebranie wyborcze do władz Gminnej Organizacji
Partyjnej w Płotach za okres od 12 marca 1950 r. do 10 czerwca br.; D. Koteluk, Osada wiejska
Czerwieńsk w latach 1945-1956, [w:] Czerwieńsk. Monografia miasta, red. T. Nodzyński, Czerwieńsk
– Zielona Góra 2014, s. 63; W. Towpik, Gmina Zielona Góra. Zarys dziejów jej wsi i informacja
o pracy Rady Gminy kadencji 1990-1994, Zielona Góra 1994, s. 93-94.
Relacja złożona autorowi przez mieszkankę Płotów; D. Koteluk, W nowych realiach. Wieś
zielonogórska 1945-1956, Zielona Góra 2011, s. 58.
D. Kotlarek, Biblioteki publiczne na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2010 – zarys problematyki,
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2013, z. 5, s. 72.
G. Gulińska, Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944-1956 ze szczególnym
uwzględnieniem bibliotek szkolnych Kielc, „Kieleckie Studia Bibliologiczne” 2001, t. 6, s. 52.
Cyt. za: S. Siekierski, Książka literacka. Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944-1986,
Warszawa 1992, s. 100.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 65, J. Czarnecka, Z. Radziewicz, Jak pracować w bibliotece.
Wskazówki dla pracowników bibliotek społecznych, Warszawa 1951, s. 97. W księgozbiorze od
9 kwietnia 1952 r.
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tywowano tych ludzi do poparcia „uspółdzielczenia” wsi za pomocą wielu haseł.
Jedno z nich brzmiało następująco: „Biblioteki służą utrwaleniu pokoju i budowie socjalizmu”11. Doprowadziło to do tego, że placówki te czasami niewiele się
różniły od wiejskich sklepów czy dworców kolejowych, gdzie widniały „te same
propagandowe plakaty, solidnie naznaczone już piętnem czasu, takie same szarawe
(brudne?) ściany itd.”12.
Wspomniane polityczne implikacje związane z kolektywizacją spowodowały, że
liczba bibliotek na wsi zielonogórskiej w latach 1951-1955 nie uległa większej zmianie
w porównaniu do wcześniejszego okresu, gdyż notowano od 118 do 121 tych obiektów.
Natomiast wzrosła ilość punktów bibliotecznych z 562 w 1950 do 858 w 1956 roku13.

2. Powstanie i warunki działalności biblioteki
Powołanie 19 stycznia 1950 roku biblioteki zbiegło się prawdopodobnie z nasileniem działań kolektywizacyjnych w Płotach i pobliskich wsiach14. Od 1950 do 1955
roku kierownikiem gminnej, a następnie Gromadzkiej Biblioteki Publicznej była
Tatiana Girdwojn (il. 1)15. Podlegały jej również punkty biblioteczne w Drzonowie,
11
12
13
14

15

Kto miłuje księgi... antologia tekstów o książce, zebrał i oprac. M. Poznański, Warszawa 1958, s. 240.
W. Bieńkowski, Jeszcze o czytelnictwie, [w:] idem, Otwórzmy okno na wieś, Warszawa 1956, s. 155.
Podano za: Rocznik gospodarczo-statystyczny województwa zielonogórskiego 1958, Zielona Góra
1958, tabl. 1 (103), s. 191.
APZG, sygn. 39, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 28 lutego – 14 grudnia
1966 r., Protokół z obrad gromadzkiego sejmiku kultury odbytego dnia 21 maja 1966 r. w szkole
podstawowej w Czerwieńsku, związku z obchodami 1000-lecia Państwa Polskiego; D. Kotlarek,
Biblioteka jak chleb powszedni... Z kart historii biblioteki w Płotach, „Bibliotekarz Lubuski” 2014,
R. 19, nr 2, s. 54. Do założenia spółdzielni produkcyjnej „Postęp” w Płotach został zmuszony przez
komendanta posterunku Milicji Obywatelskiej Stefan Wójcik, z pobliskiej osady wiejskiej Czerwieńsk.
Gospodarstwo kolektywne obejmowało 306 ha ziemi. Przymuszeni do obecności w nim chłopi
zazwyczaj uchylali się od działalności na jego rzecz, ponieważ uprawiali przysługujące im działki
przyzagrodowe. Doszło tam wręcz do takiej sytuacji, że w pracy spółdzielcy byli wyręczani przez
partyjnych aktywistów. Osoby zachowujące się w taki sposób były inwigilowane przez Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze. Zob. APZG, sygn. 125, Zespół Akt Komitetu
Miasta i Powiatu w Zielonej Górze, Protokoły gminnych..., Sprawozdanie na ogólne zebranie wyborcze
do władz Gminnej Organizacji Partyjnej w Płotach za okres od 12 maja do 10 czerwca 1950 r.;
D. Koteluk, „Orędownicy kolektywizacji” na podstawie księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej
Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1956, „Studia Zachodnie” 2014, nr 16, s. 121.
Tatiana Girdwojn – urodzona 15 sierpnia 1912 r., żona Piotra Girdwojna (1900-1981). W latach 19501955 pełniła stanowisko kierownika biblioteki w Płotach. 1 lipca 1955 r. objęła analogiczną funkcję
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Sprawowała ją do 1970 r. Rok później została
kierownikiem biblioteki w Płotach – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku. Nagrodzona
m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”.
Otrzymała też szereg dyplomów i wyróżnień za propagowanie czytelnictwa na wsi. Wśród nich była
Odznaka Czytelnicza im. C. Norwida – 1977, a także „Złoty Kłos” – 1978, Dyplom Dyrektora Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – 1980 oraz Dyplom Naczelnika Miasta
i Gminy Czerwieńsk – 1980. 1 czerwca 1995 r. odebrała z rąk burmistrza Witolda Bieżańskiego, nadany
jej przez kapitułę, tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Czerwieńsk”. Zmarła 24 września
2005 r. Została pochowana w Czerwieńsku. Zob. R. Izbicki, Jak chleb powszedni, Warszawa 1953,
s. 34; P. Bartowiak, D. Kotlarek, Czerwieńsk w latach 1957-1989, [w:] Czerwieńsk. Monografia..., s. 117;
M. Pietrzak, Zasób archiwalny archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana
Norwida w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 1998, t. 4, s. 156; A.S., Podniosła uroczystość.
Pierwsze tytuły Honorowych Obywateli Gminy i Miasta, „Czerwieńsk – U Nas” 1995, nr 41, s. 1, 3.
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Przylepie, a także w Leśniowie Małym, Leśniowie Wielkim i Sudole, gdzie w 1952
roku powołano kolejne gospodarstwa zespołowe16. Z czasem przeniesiono ją do
Domu Ludowego, znajdującego się w środku wsi. W 1954 roku zlokalizowano
bibliotekę w lokalu o jednym pomieszczeniu. W związku ze zmianami administracyjnymi rok później, czyli w 1955 roku, zlikwidowano tutaj etat i utworzono
dwie biblioteki ryczałtowe – w Płotach i Nietkowie17.

Ilustracja 1. W tle Tatiana Girdwojn wraz z czytelnikami w 1955 r. Źródło: zbiory autora

16

17

R. Izbicki, W zielonogórskich Płotach. Spełnia się program Frontu Narodowego, „Życie Radomskie”
1952, nr 271, s. 3; D. Kotlarek, Biblioteka jak chleb..., s. 54. Do obecności w gospodarstwie
zespołowym w Sudole chłopi zgłosili się w wyniku presji własnych dzieci reprezentujących utworzoną
w 1948 r. młodzieżową przybudówkę partii, tj. Związek Młodzieży Polskiej. Spółdzielnia ta upadła,
podobnie jak w Płotach, w zmienionych warunkach społeczno-politycznych w drugim półroczu 1956 r.
Zob. D. Koteluk, Od osady wiejskiej do osiedla miejskiego. Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim
w latach 1945-1956, [w:] Burmistrz, landrat, wojewoda przemiany administracyjne na Środkowym
Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer,
Zielona Góra 2011, s. 111-112; idem, W nowych realiach..., s. 182, 305.
APZG, sygn. 39, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 28 lutego – 14 grudnia
1966 r., Protokół z obrad gromadzkiego...; P. Bartowiak, D. Kotlarek, Czerwieńsk w latach 19571989..., [w:] Czerwieńsk. Monografia..., s. 117; D. Kotlarek, Biblioteka jak chleb..., s. 54-55.
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W 1952 roku korespondent prasowy Roman Izbicki, przebywając w tej wsi,
scharakteryzował istniejącą tam czytelnię w taki sposób:
W małym pokoju za biblioteką, skromnie, ale schludnie urządzonym, jest jakoś
tak przytulnie, że specjalnie ten szczegół podkreślam. Nie często zdarza się widzieć tyle staranności o wnętrze czytelni, co w Płotach. Błahostka – mógłby ktoś
powiedzieć. Jednakże nie błahostka, bo ładnie utrzymana czytelnia przyciąga,
zaniedbana – odstręcza18.

W latach 50. XX wieku wyposażenie samej biblioteki stanowiły: cztery krzesła, trzy stoły, sześć regałów, dwie szafy, biurko oraz mała szafka. W okresie od
15 grudnia 1956 do końca lutego 1957 roku biblioteka była nieczynna, ponieważ
właściciel zajmowanego przez nią lokalu zamknął go, tym samym uniemożliwiając placówce funkcjonowanie. Postąpił tak, gdyż oficjalnie chciał przyspieszyć
eksmisję wspomnianej placówki. Z tego powodu od marca tego roku książki
w ograniczonym zakresie udostępniano czytelnikom w mieszkaniu pracownika.
Niewielki księgozbiór, a także kłopotliwa konieczność przebywania w prywatnej przestrzeni zniechęcały ludność do takiego prowizorycznego rozwiązania.
W tej sytuacji obiekt został przeniesiony do niewielkiego pokoju znajdującego
się na poddaszu w przedszkolu. W trakcie przeprowadzki część mebli zniszczono,
a księgozbiór z braku miejsca zapakowano i położono pod stołem. Co gorsza,
o godzinach otwarcia biblioteki decydował nie jej pracownik, a kierownictwo
przedszkola. Ostatecznie, po wielu dyskusjach wśród przedstawicieli lokalnych
władz, w listopadzie 1957 roku placówkę tę zlokalizowano w wyremontowanym
i należącym do niej, jak to określono, szczupłym pomieszczeniu19.
Warunki działalności biblioteki w Płotach były dalekie od ideału. Niestety nie był
to odosobniony wypadek, gdyż w pobliskiej osadzie wiejskiej Czerwieńsk w 1956
roku miejscowa administracja partyjno-państwowa przeznaczała na funkcjonowanie
takiej placówki niewiele więcej pieniędzy niż na pielęgnację zieleńców20. Nierzadko
lokalne władze, nie tylko w Płotach czy Czerwieńsku, ale również w skali całego
kraju, nie okazywały większego zainteresowania sprawami bibliotek wiejskich.
Ograniczały się one jedynie do pomocy w czasie organizowania poszczególnych
placówek polegającej na zapewnieniu im lokalu i wyszukaniu kandydatów na ich
pracowników21.
18
19

20
21

R. Izbicki, W zielonogórskich Płotach..., s. 3.
Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze [dalej:
AWiMBPZG], sygn. 1, Powiatowa Biblioteka Publiczna [dalej: PBP] w Zielonej Górze, Roczne
i kwartalne plany pracy i sprawozdania opisowe i statystyczne PBP, Sprawozdanie opisowe
PBP w Zielonej Górze za rok 1957 r. Za wskazanie tego dokumentu autor dziękuje dr. Dawidowi
Kotlarkowi.
D. Koteluk, Ideologizacja kultury wiejskiej na przykładzie biblioteki w Czerwieńsku w powiecie
zielonogórskim w latach 1949-1956, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2013, z. 5, s. 95.
W. Bieńkowski, Jeszcze o czytelnictwie..., s. 160-161; C. Wawrzyniak, Publiczne biblioteki
powszechne na Śląsku Opolskim 1945-1965, Wrocław – Warszawa 1974, s. 78.
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3. Księgozbiór i czytelnictwo
O tematycznym doborze książek dostępnych w bibliotekach decydowały władze
w ramach tzw. centralnego zakupu22. Kulisy funkcjonowania tego rozwiązania
i jego krach w trafny sposób ukazał członek PZPR – Władysław Bieńkowski.
Według niego:
Centralny Zakup był terenem swoistych praktyk. Z jednej strony „pedagogowie”
z Centrali uważali, że czytelnika masowego (chłopa i robotnika) należy szybko
ideologicznie wychować, wysyłano do bibliotek na zapadłe wsie i na robotnicze
peryferie książki, o których można było z góry powiedzieć, że czytane nie będą.
[...] Zakup centralny został doszczętnie skompromitowany23.

W zaistniałej sytuacji w księgozbiorze placówki w Płotach pojawiło się wiele książek
tłumaczonych przede wszystkim z języka rosyjskiego, gloryfikujących rozwiązania
ustrojowe ZSRR. Przykładowo w zbiorze autorstwa Siergieja Antonowa pt. Drogami
suną maszyny, w jednym z opowiadań z 1950 roku zatytułowanym Bibliotekarka
czytamy, że w bibliotece im. Rewolucji Październikowej we Wnukowie wielu ludzi
rozmawiało „o wydarzeniach za granicą, o tym, jak wstrętnie zachowują się przedstawiciele Ameryki w Organizacji Narodów Zjednoczonych”24. Ponadto dowiadujemy
się, że z rąk odznaczonej Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy przodującej dojarki,
a zarazem bibliotekarki, kierownik miejscowego klubu w kołchozie Leonid Michajłowicz otrzymał potrzebny do referatu „pierwszy tom dzieł Stalina”25 (il. 2).
Czytelnikom oferowano wiele broszur, np. z serii Biblioteki Przodowników
Pracy m.in. Witoda Dobskiego Stefan Marcak przodujący traktorzysta26 i Czesława
Zielińskiego Jak wykonałem 721% normy27. Nie mogło też zabraknąć publikacji
propagujących kolektywizację, takich jak Zofii Dróżdż-Satanowskiej Opowieść
wierzbowa, zawierająca opis wzorowo zarządzanego gospodarstwa zespołowego
w Łysej Wsi. Nie mówiąc o tym, że „uspółdzielczenie” w tej i innych powieściach
oznaczało cywilizacyjny postęp, który wyrażał się w elektryfikacji wsi oraz upowszechnieniu maszyn rolniczych, zwłaszcza traktorów (il. 3-6)28.
22

23
24
25
26

27
28

Z. Chmielewska, Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1947-1972, „Przegląd Lubuski” 1972, nr 2,
s. 36; G. Gulińska, Biblioteki publiczne szkolne i pedagogiczne w Kielcach w latach 1945-1975,
Kielce 1992, s. 33.
W. Bieńkowski, Rozmyślania bibliotekarskie, [w:] idem, Otwórzmy okno..., s. 130.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 105; S. Antonow, Drogami suną maszyny. Opowiadania, Warszawa
1953, s. 211, 214, 217. W księgozbiorze od 6 listopada 1954 r.
S. Antonow, op. cit., s. 209, 216.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 86; W. Dobski, Stefan Marcak przodujący traktorzysta, Warszawa 1952.
W księgozbiorze od 15 czerwca 1953 do 5 lutego 1963 r. Por. R. Zawadzki, Rozwój i działalność
publicznych bibliotek powszechnych na Dolnym Śląsku w latach 1945-1964, Wrocław 1967, s. 118.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 34; C. Zieliński, Jak wykonałem 721% normy, Warszawa 1949.
W księgozbiorze od 10 stycznia 1950 do 5 lutego 1963 r.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 66; Z. Dróżdż-Satanowska, Opowieść wierzbowa, Warszawa 1951,
s. 247, 263, 267. W księgozbiorze od 9 kwietnia 1952 do 11 grudnia 1995 r.; Z. Jarosiński,
Nadwiślański socrealizm, Warszawa 1999, s. 84-85.
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Ilustracja 2. Strona inwentarza biblioteki w Płotach zawierająca m.in. wykaz prac Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Źródło: Zbiory Filii Bibliotecznej w Płotach, brak sygnatury, Inwentarz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Płotach, prowadzony od 1950 r., powiat Zielona Góra, woj. poznańskie, s. 71
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Ilustracje 3-6. Książki oferowane w bibliotece w Płotach idealizowały radzieckie i polskie państwo
komunistyczne. Źródło: okładki książek ze zbiorów autora
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W styczniu 1950 biblioteka liczyła 500 woluminów, a w 1952 roku miała
na stanie 1450 tytułów29. W 1957 roku wartość jej księgozbioru oszacowano na
19 138,79 zł30. Zgodnie z obowiązującym w kraju poglądem przywódcy ZSRR
Włodzimierza Lenina, podniesienie poziomu kulturalnego społeczeństwa ściśle
powiązano z jego indoktrynacją, gdyż potencjalni czytelnicy powinni byli zapoznawać się przede wszystkim z gazetami i broszurami propagandowymi31.
Identycznie było w przypadku zaplanowanej oraz zrealizowanej przez władze
ideologizacji czytelników za pomocą odpowiednio dobranych książek, ponieważ
z premedytacją korzystano w nich w taki sposób, że polecano zainteresowanym
początkowo powieść, po czym oferowano im już prace krajowych oraz radzieckich
działaczy komunistycznych32. Tak było również w bibliotece w Płotach, gdzie
dorośli odbiorcy zapoznawali się najpierw z dorobkiem m.in. Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza
oraz Stefana Żeromskiego. Następnie udostępniano tym osobom np. propagującą
kolektywizację książkę Michała Szołochowa Zorany ugór lub publikację Historia
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs bądź Karola
Marksa Kapitał. Samemu czytelnictwu, identycznie jak w rolnictwie i przemyśle,
nadano wymiar współzawodnictwa. Stąd też relacje na ten temat przypominały
ówczesne sportowe sprawozdania, w których liczyła się ilość deklarowanych jako
przeczytane publikacji, a nie ich jakość. W listopadzie 1952 roku w bibliotece
w Płotach do najskuteczniejszych „koneserów” słowa drukowanego zaliczono
Władysława Grzeszczaka (154 przeczytane książki w półtora roku), a także Piotra
Girdwojna (110 publikacji w analogicznym okresie, ilustracja 7).
W tym samym czasie kolejne osoby zapoznały się z następującą ilością książek:
Leokadia Rusznica – 77, Stanisław Fuks – 74, Maria Relidzińska – 73. W artykułach prasowych w poruszanej problematyce szczególnie podkreślano osiągnięcia
czytelnicze członków lokalnej spółdzielni produkcyjnej. Oficjalnie, z 315 mieszkańców wsi aż 151 korzystało z księgozbioru miejscowej biblioteki33. Liczba
ta wydaje się zawyżona, gdyż w zamieszkałym w 1956 roku przez ponad 2 tys.
ludzi sąsiednim Czerwieńsku odnotowano w tamtejszej bibliotece w kwietniu
tego roku zaledwie 129 stałych czytelników34. Trudno poza tym uwierzyć, aby
negujący politykę rolną państwa miejscowi, w sporej mierze chłopscy analfabeci,
nagle stali się gorliwymi odbiorcami wymienionych publikacji. O ich niechęci
29

30
31
32
33
34

APZG, sygn. 39, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, 28 lutego – 14 grudnia
1966 r., Protokół z obrad gromadzkiego...; R. Izbicki, W zielonogórskich Płotach..., s. 3; D. Kotlarek,
Biblioteka jak chleb..., s. 54.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., zapis po s. 200.
FBP, b. sygn., Inwentarz..., s. 80, Co pisał i mówił Lenin o bibliotekach. Z przedmowami, artykułem
i przypisami N. K. Krupskiej, Warszawa 1950, s. 37. W księgozbiorze od 4 listopada 1952 r.
D. Koteluk, Ideologizacja..., s. 94.
R. Izbicki, Jak chleb..., s. 34-36; idem, W zielonogórskich Płotach..., s. 3.
D. Koteluk, „Buchalteria wyzysku”. Wizerunek „kułaka” na podstawie księgozbioru biblioteki w osadzie
wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1956, „Rocznik Historyczny Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego” 2014, nr 30, s. 134 i przyp. 41 na s. 135.
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Ilustracja 7. Czytelnicy biblioteki w Płotach Piotr Girdwojn i Władysław Grzeszczak w 1954 r. Źródło:
zbiory autora

świadczą sceny, rozgrywające się m.in. w drodze do kościoła na nabożeństwo,
gdy wyzywano od komunistów zielonogórskich robotników agitujących za spółdzielczością produkcyjną35. Tego rodzaju postawy generowały przedsięwzięcia
pezetpeerowców. Na polecenie pełnomocnika władz centralnych partii, mając na
uwadze realizację obowiązkowych dostaw zboża w gminie Płoty, we wsi Drzonów
przeszukiwali oni zabudowania mieszkalne. Urządzano też w siedzibie lokalnych
struktur partyjno-państwowych długotrwałe przesłuchania, których celem było
zastraszenie i wyegzekwowanie od mało- i średniorolnych chłopów jak największej
ilości zboża. Identycznie postępowano w Przylepie i Zagórzu36. Możliwe, że w tej
sytuacji ludność zapisywała się do biblioteki formalnie, aby nie podpaść władzy
pochwalającej zaangażowanie na rzecz jej inicjatyw polityczno-kulturalnych. Tym
bardziej że niektórzy z mieszkańców, po traumatycznych wojennych przeżyciach
w ZSRR, ukrywali swoją przeszłość. Postępowała tak m.in. żyjąca w Płotach od
1948 roku Maria Szymczak, która zabroniła swoim dzieciom mówić komukolwiek o zesłaniu na Syberię. Ponadto pod wpływem niedawnych przeżyć, a także
35

36

APZG, sygn. 125, Zespół Akt Komitetu Miasta i Powiatu w Zielonej Górze, Protokoły gminnych..., Protokół
z zebrania Gminnego Komitetu PZPR Płoty odbytego w sali Domu Ludowego w Płotach, w dniu 12 marca
1950 r.; D. Kotlarek, Biblioteka jak chleb..., s. 54.
APZG, sygn. 125, Zespół Akt Komitetu Miasta i Powiatu w Zielonej Górze, Protokoły gminnych
zebrań spraw. – wyborczych w Płotach z załącznikami 1949-1953, Sprawozdanie na trzecie...
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z obawy, że wrócą – jak ich określała – „Ruscy”, do śmierci Józefa Stalina w 1953
roku „przez pięć lat składała chleb do worka”37.

4. Zakończenie
Pierwsza połowa lat 50. XX wieku, kiedy literatura pełniła funkcję „usługową” na
rzecz realizacji pezetpeerowskich koncepcji programowych, znacznie zdeprecjonowała jej wartościowanie w świetle jednoznacznych kryteriów ideologicznych.
Szczególnie młodzi mieszkańcy wsi byli podatni na oddziaływanie tego rodzaju
publikacji, ponieważ sprzeciwiając się ustalonym normom i zasadom, szukali w niej
argumentów do formułowania oraz wdrażania w życie swoich celów, sprowadzających się do przebudowy własnego gospodarstwa, wsi czy też całego systemu
społecznego38. Młodzieńcze koncepcje nowego komunistycznego ładu wspierano
w bibliotece w Płotach, gdzie odbywały się jesienią i zimą każdego roku spotkania
tych ludzi, w trakcie których idealizowano politykę ówczesnych władz. Zachęcano
też ich uczestników do czynnego wspierania programu gospodarczego PZPR, m.in.
poprzez manifestacyjne poparcie kandydatów na posłów w wypaczonych przez
rządzących w 1952 roku wyborach do Sejmu39. Akcyjny charakter miejscowego
księgozbioru, polegający na wprowadzaniu do niego książek uzasadniających
sens partyjnych inicjatyw, został ograniczony w następstwie dojścia do władzy
w kraju jesienią 1956 roku Władysława Gomułki. Należy pamiętać, że proceder
ten nadal trwał, choć stanowił kryterium uzupełniające w doborze literatury do
bibliotek wiejskich40.

37
38
39
40

S. Kozica, Sześć lat w przeklętej krainie, „Gazeta Lubuska” 2014 r., nr 219, s. 11.
S. Siekierski, Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa
1985, s. 323-324.
R. Izbicki, Jak chleb..., s. 36-39; M.S. Korowicz, W Polsce pod sowieckim jarzmem, Londyn 1955,
s. 135-136; A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 182.
S. Siekierski, Życie literackie..., s. 323.
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“The Forge of socialism”. The Płoty village library
in the Zielona Góra region, in the years 1950-1956

Summary
The library in Płoty was established in 1950. Until 1955, it was managed by Tatiana Girdwojn. In 1952, the library collection consisted of 1450 books. It was
dominated by ideological works unequivocally idealizing the Polish and Soviet
state, as well as their communist leaders. In addition, they called for an uncritical
engagement in collectivization, whose underlying purpose was to enable the State
to incapacitate farmers economically, as with other workers. In favorable conditions, i.e., following the rise to power of the country’s new leadership of the Polish
United Workers’ Party, a cooperative production unit in Płoty was liquidated. It
is interesting that at the end of 1956, the local library was closed down. It was
re-opened in March 1957.

Robert Rudiak

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Robotnicze środowiska pisarskie na Ziemi Lubuskiej
w latach 1976-2015

W Polsce Ludowej, kiedy to z założenia klasa proletariacka miała być grupą najważniejszą, najbardziej uprzywilejowaną i w dodatku sprawującą władzę pod przywództwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, środowisko robotników piszących
zaczęło się wyodrębniać spośród innych grup artystycznych i środowiskowych
właśnie dzięki pamiętnikarstwu, które w PRL nadal bujnie się rozwijało i to do tego
stopnia, że różne ogólnopolskie i regionalne organizacje młodzieżowe, kombatanckie
i wojskowe, instytucje kultury i nauki oraz oficyny wydawnicze często ogłaszały
konkursy na pamiętniki. W sumie rozpisano ponad 500 różnego rodzaju konkursów
adresowanych do mas robotniczych, żołnierzy, osadników, repatriantów, robotników
przymusowych, więźniów obozów koncentracyjnych i jenieckich, młodzieży robotniczej i wiejskiej, w których wzięło udział ponad 250 tys. uczestników1.
Innym przykładem krystalizowania się ruchu robotników piszących była inicjatywa powołania w Warszawie Robotniczego Zespołu Literackiego „Budujemy”,
który działał w latach 1950-1956, skupiając murarzy, elektryków, blacharzy czy
hydraulików2. Grupa w 1951 roku na łamach „Głosu Pracy” skierowała apel do
robotników o tworzenie zespołów pisarskich.
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku takich pomysłów samoistnego tworzenia
artystycznych grup robotniczych pojawiało się coraz więcej. Jednak dopiero u progu
lat 60. ubiegłego wieku środowisko robotników piszących zaczęło się faktycznie
jednoczyć i usamodzielniać, tworząc w pewnym stopniu niezależne od innych
instytucji własne organy.
Idea utworzenia Klubu Robotników Piszących (KRP) narodziła się w Warszawie,
jednak najszybciej klub sformowano w Katowicach w 1962 roku, a warszawski
powstał jako drugi w kraju (klub ten przemianowano w 1974 roku na Warszawski
Robotniczy Klub Literacki, który istniał przy Polskim Towarzystwie Pamięt1

2

Największy konkurs zorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej w 1961 r., na który wpłynęło 5475
tekstów. Jego plonem było wydanie dziewięciotomowej serii „Młode Pokolenie Wsi Polski Ludowej”
pod red. J. Chałasińskiego, która ukazywała się w latach 1964-1980.
Pomysł utworzenia grupy wyszedł od reporterki Grażyny Terlikowskiej i Biura Odbudowy Stolicy.
Autorzy należący do grupy wyróżniali się tym, że pisali wspólnie opowiadania, często w formie
czynu dla partii lub ojczyzny, np. z okazji planu sześcioletniego lub jako wkład w walce o pokój.
Zob. E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Leksykon, Warszawa 2000, s. 73-76.
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nikarskim3). Następnie oddziały klubów zaczęto tworzyć w dużych ośrodkach
przemysłowych kraju: Zabrzu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie, Bielsku-Białej
i Włocławku. Ich działalności patronowały oddziały terenowe Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa4 oraz Wojewódzkie Rady Związków Zawodowych. Z reguły
kluby powstawały przy dużych zakładach przemysłowych, fabrykach lub hutach,
jak w przypadku klubu warszawskiego, który składał się w większości z pracowników Huty Warszawa, a działał w Dzielnicowym Centrum Kultury Robotniczej.
O ich pracy literackiej informowała nawet Polska Kronika Filmowa w 1975 roku5,
co świadczyło, że był to wówczas swoisty ewenement.
Postulaty integracji i współpracy środowisk robotniczych i studenckich, a nawet
wiejskich, były nadrzędnymi ideami działań „Gremium”. Teoretycy tego Centrum
Literackiego uznawali twórców nurtu robotniczego i chłopskiego za „nosicieli
postępu i wyrazicieli idei równości społecznej”6. Stąd szybko pojawiła się potrzeba
utworzenia szerokiego forum artystycznego, tak potrzebnego do prezentacji twórczych członków „Gremium”, którzy zamierzali nieść kaganki kultury w mroku
fabryk i wsi w celu uspołecznienia kultury i sztuki. Na postulaty i hasła „Gremium”
odpowiedziało wielu młodych twórców z całego kraju, reprezentujących zarówno
środowiska robotnicze, jak i studenckie. Z lubuskich autorów do „Gremium” przystąpili: M. Przybylak reprezentująca ruch robotniczy, zarazem współzałożycielka
Klubu Robotników Piszących w Gorzowie Wlkp. oraz przedstawiciele środowisk
akademickich – Eugeniusz Kurzawa7 z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze (był członkiem do 1977 r.) i Jerzy Józef Szadkowski8 – student Uniwersytetu
Warszawskiego, pochodzący z Dybowa koło Żagania, który w trakcie studiów
wydał w Klubie SZSP „Proxima” dwa arkusze poetyckie, Garść pszenicy w 1976
3
4

5
6
7

8

Członkami Klubu Robotników Piszących w Warszawie zostali laureaci konkursu na pamiętnik
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Pamiętnikarskie.
Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa [dalej: TPP] powstało w 1969 r., reaktywowane w 1978.
Zarząd Główny znajduje się w Warszawie. Oddziały TPP znajdowały się m.in. we Wrocławiu,
Olsztynie i Rzeszowie. Pierwszym prezesem TPP został Wiesław Adamski, ówczesny sekretarz
Centralnej Rady Związków Zawodowych. Po nim przez wiele lat funkcję prezesa pełnił prof.
Jan Szczepański. Do 1969 r. zorganizowano w kraju 600 konkursów pamiętnikarskich, na który
nadesłano ponad ćwierć miliona prac.
Zob. reportaż Jana Kowalskiego (reż.), Robotnicy piszą. Klub Robotników Piszących z Huty
Warszawa, [w:] Polska Kronika Filmowa, WFDiF, 1975, nr 6, wyd. B., reportaż 2.
E. Głębicka, op. cit., s. 495.
E. Kurzawa, ur. 1954 r., ukończył pedagogikę kulturalno-oświatową w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Zielonej Górze. Debiutował wierszem w 1976 r. w „Nadodrzu”. Był członkiem studenckiego klubu
poetyckiego „54”. Członek Związku Literatów Polskich od 1987 r., a od 1995 r. prezes oddziału
ZLP w Zielonej Górze. Autor kilkunastu książek poetyckich, prozatorskich, szkiców i opracowań.
Pracuje jako dziennikarz. Mieszka w Wilkanowie pod Zieloną Górą.
J.J. Szadkowski, ur. 1954 r., ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
Debiutował wierszem w 1974 r. Był również członkiem warszawskich grup literackich „Proxima”
i „Trzeba”. Wydał ponadto tomiki wierszy: Chłopskość (1991), Męka (1992), Alpiniści (2003),
Pogański sen (2007), Polska radziecka (2008), Wszystko i nic (2008), Zabawa w zabawy (2008),
Zabawa we wszystko i nic (2008), Zabawy w miłość (2008), Zabawa w ewolucje (2010), Zabawa
w kreacjonizm (2010) oraz utwory dla dzieci Gwiezdne przygody Arka. Baśń fantastyczna z kosmosu
(2009). Książki wydawał w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej lub w instytucjach rolniczych. Mieszka
w Dybowie.
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roku i Melioracja uczuć w 1977 roku. Brali oni udział w organizowanych przez
„Gremium” Warszawskich Konfrontacjach Poetyckich w latach 1977-1981, w seminariach „młodej i najmłodszej poezji polskiej”, w turniejach jednego wiersza,
jak też w kilku edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O inny głos”.
Otrzymali też możliwość publikacji wierszy w ogólnopolskiej prasie młodzieżowej,
z którą współpracowało „Gremium”, np. w „Argumentach”, „Razem”, „Sztandarze
Młodych”, „Walce Młodych” i w biuletynie KKMP „Okolice”, a także w antologii
Realni romantycy (1976-1980) wydanej w 1981 roku, gdzie znalazły się teksty
M. Przybylak i J.J. Szadkowskiego.
Centrum Literackie „Gremium” jako grupa interwencyjna miało spełniać funkcję
integrującą środowiska młodoliterackie i robotnicze kluby literackie w kraju oraz
inspirować młode pokolenia artystów do pracy twórczej. Miało ono skupiać na
zasadzie dobrowolności szerokie rzesze twórców i odbiorców literatury, wywodzących się ze różnych środowisk, kładąc przy tym nacisk na zaangażowanie społeczne
i kontynuację najlepszych tradycji narodowych literatury, a także upowszechniać
i popularyzować literaturę i sztukę w celu wymiany doświadczeń9.
To właśnie w 1976 roku dzięki współpracy „Gremium” ze środowiskami robotniczymi doprowadzono do utworzenia w Gorzowie Wielkopolskim Klubu Robotników Piszących, który działał przy Zakładach Włókien Chemicznych (ZWCh)
„Chemitex-Stilon”. Inicjatorką jego powołania była członkini „Gremium” 45-letnia
wówczas Maria Przybylak, która postanowiła zebrać grono parających się twórczo
robotników. Początkowo grupa piszących robotników, wśród których znaleźli się
m.in. Kazimierz Jankowski, również pracownik „Stilonu”, i Zenon Cichy, koncentrowała się wokół redakcji dwóch gazet zakładowych – dwutygodnika „Stilon
Gorzowski”10 i miesięcznika „Gorzowska Przemysłówka” (organu Samorządu
Robotniczego Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego11),
9

10

11

P. Soroka, Realny romantyzm – podstawowe tezy, [w:] Realni romantycy (1976-1980). Wybór
tekstów robotniczo-studenckich ruchu literackiego, Warszawa 1981, s. 165. Zob. też idem, 15
rocznica „Gremium”, „Własnym Głosem” 1991, nr 11, s. 1.
Pismo Zakładowe ZWCh „Stilon Gorzowski” ukazywało się w latach 1958-2006, najpierw jako
miesięcznik, a w latach 1967-1996 jako dwutygodnik, od 1997 r. jako tygodnik, a ostatnie dwa
numery ukazały się w formie kwartalnika. Łącznie ukazało się 869 numerów.
Organ Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, czyli popularnej
„Przemysłówki”, kolportowano wśród załóg pracujących na wielu budowach prowadzonych przez
GPBP oraz do dużych zakładów pracy na Ziemi Lubuskiej, m.in. Zakładów Mięsnych w Przylepie
i Fabryki Dywanów „Novita” w Zielonej Górze, ZPO „Komes” w Słubicach, Kostrzyńskich Zakładów
Papierniczych, ZWCh „Stilon” w Gorzowie, a także na Pomorzu Zachodnim (Zakład „Police II”)
i Opolszczyźnie (Cementownia „Górażdże”). Gazeta zakładowa miała podtytuł: „Pismo Samorządu
Robotniczego Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Gorzowie
Wielkopolskim”, a wydawana była w latach 1974-1981 jako miesięcznik. Pod nazwą „dwutygodnik”
(1979-1981) wychodziła raz w miesiącu (numery podwójne). Pismo formatu B3, o objętości 8-12
stron, drukowano początkowo w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej, potem w drukarni prasowej
Zielonogórskich Zakładów Graficznych, w nakładzie 2000 egzemplarzy (od 1980 r. – 1000 egz.).
Ostatni numer łączony wyszedł w listopadzie 1981 r. Na łamach gazety publikowali literaci gorzowscy,
m.in. K. Furman, W. Łazuka, J. Olczak, B. Trawińska, J. Gross, T. Szyfer i W. Zdzitowiecki, który
był redaktorem naczelnym pisma. GPBP zostało na początku lat 90. XX w. przekształcone w firmę
Gobex.
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jakie po 1975 roku, a więc z chwilą utworzenia województwa gorzowskiego,
zaczęto wydawać w Gorzowie Wielkopolskim.
Klub gorzowski skupiał kilkunastu twórców zatrudnionych w dużych zakładach
przemysłowych miasta, w większości jednak pracowników „Stilonu”. Przeważnie
publikowali oni wiersze na łamach „Stilonu Gorzowskiego”12, którego pierwszym
redaktorem naczelnym był Florian Nowicki, a później Mieczysław Miszkin, natomiast w skład redakcji wchodzili pracownicy fabryki, m.in. Urszula Macińska,
K. Suwała, A. Tynfowicz, Z. Wiśniewski i fotoreporter Waldemar Kućko, pełniący
również funkcję prezesa Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Siedzibą
gorzowskiego KRP był Zakładowy Dom Kultury „Chemik”13, przy którym w latach
70. istniały m.in. kabaret „A co?...”, teatrzyk poezji „Dyfuzja”, zespoły wokalno-muzyczne i taneczne oraz Foto-Klub14.
Gorzowski klub ściśle współpracował z Warszawskim Klubem Robotników Piszących, a jego członkowie brali udział w ogólnopolskich warsztatach i seminariach
literackich, odbywających się w Warszawie, Gnieźnie, Augustowie i Szczecinie.
W 1978 roku gorzowski KRP wspólnie z „Gremium” i Warszawskim Klubem Robotników Piszących przy współudziale Gorzowskiego Towarzystwa Kultury (GTK)
i Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych doprowadził do organizacji Gorzowskiego Spotkania Młodych Poetów pod hasłem „Poezja – tradycja – rzeczywistość”.
Odbyły się one 10-11 marca. Do udziału zaproszono młodych poetów z Warszawy,
Zielonej Góry, Gniezna i Szczecina. Z referatami podczas forum wystąpili: S. Kryska
z Warszawy, redaktor miesięcznika „Poezji”, który wygłosił prelekcję nt. „Społeczne
funkcje poezji” i Tadeusz Mocarski, poeta i krytyk teatralny i literacki z Warszawy,
który omówił temat „Najmłodsza poezja polska i jej poprzednicy”. W trakcie dyskusji
młodych poetów z krytykami spierano się o istnienie poezji robotniczej. Spotkania
gorzowskie zakończył Turniej Jednego Wiersza, którego laureatami zostali Marian
Yoph-Żabiński ze Szczecina, Maria Bigoszewska z Gniezna i Czesław Markiewicz
z Zielonej Góry15. Impreza była pomyślana jako cykliczna, a jej następne edycje
miały wpisać się w tradycję kulturalną miasta.
Rok później gorzowski Klub Robotników Piszących, tym razem przy pomocy
zakładu Stilon przeprowadził Gorzowskie Konfrontacje Poetyckie16 pod hasłem
„Sojusz świata pracy z kulturą i sztuką”. W imprezie ponownie wzięło udział
12

13
14
15

16

„Stilon Gorzowski” zaczął wychodzić w 1958 r. i był pierwszą lokalną gazetą w Gorzowie, mimo że
z założenia było to pismo zakładowe. Z gazetą współpracowali zielonogórscy dziennikarze i literaci
ZLP, m.in. Zenon Łukaszewicz, Romuald Szura, Zygmunt Trziszka, Janusz Koniusz, Tadeusz
Jasiński i Henryk Szylkin.
Przekształcony w 1994 r. uchwałą Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. w Miejskie Centrum Kultury
„Chemik”, a w 2000 r. z chwilą likwidacji „Stilonu”, Centrum pozbawiono nazwy „Chemik”.
Zob. ZWCh „Chemitex-Stilon” 1951-1976, Szczecin 1976, s. 101.
E. Głębicka, op. cit., s. 501. Zob. też R.P. (R. Pietrzak), Czy istnieje poezja robotnicza? (Gorzowskie
spotkania), „Trybuna Ludu” 1978, nr 11, s. 5; S. Kryska, Gremialnie do literatury, „Sztandar Młodych”
1979, nr 73, s. 3; E. Kurzawa, O młodych literatach, „Nadodrze” 1978, nr 7, s. 9; R. Kiszczak, Ze
spotkania młodzieży poetyckiej, „Literatura” 1978, nr 22, s. 15.
Gorzowskie Konfrontacje Poetyckie były przeprowadzone na wzór odbywających się od lat 70.
XX w. Gorzowskich Konfrontacji muzycznych, fotograficznych i teatralnych.
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blisko 30 młodych twórców ze środowisk robotniczych i studenckich Warszawy,
Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Gniezna i Bydgoszczy. W Turnieju Jednego
Wiersza nagrody otrzymali: M. Yoph-Żabiński ze Szczecina, M. Bigoszewska-Juruś z Gniezna, Teresa Klekocka z Gorzowa Wielkopolskiego i C. Markiewicz
z Zielonej Góry, a wyróżnienia: Agnieszka Mrowińska z Poznania, Lidia Antkowiak
i M. Przybylak z Gorzowa, J.J. Szadkowski z Warszawy oraz Stefan Pastuszewski
z Bydgoszczy17. Podczas spotkania młodych poetów w 1979 roku planowano już
drugą edycję konfrontacji w roku następnym.
Jednak kolejnych spotkań i konfrontacji w Gorzowie już nie przeprowadzono,
gdyż w tym okresie działalność „Gremium” poważnie wyhamowała (w czerwcu
1981 r. nieformalnie uległo ono rozwiązaniu), a prace członków głównie koncentrowały się wokół tworzenia robotniczych instytucji twórczych. Już w trakcie II
edycji Seminarium Twórców Kultury w Augustowie w dniach 28-30 września
1980 roku przyjęto uchwałę o powołaniu Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury (RSTK) w Warszawie i w innych województwach. Opracowano program
działania robotniczo-inteligenckiego ruchu twórczego18. We wrześniu 1980 roku
w Warszawie zebrał się już komitet założycielski RSTK, a w jego składzie dominowali członkowie Warszawskiego Robotniczego Klubu Literackiego. Aktywizacja ruchu robotniczego stała się możliwa dzięki porozumieniom sierpniowym
i realizacji postulatów strajkowych, w tym m.in. zalegalizowaniu niezależnych
związków zawodowych.
W październiku 1980 roku w Warszawie powołano do życia Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, które powstało na gruncie Warszawskiego Robotniczego Klubu Literackiego i po wchłonięciu części członków Centrum Literackiego
„Gremium”, m.in. Marka Jędrzejewskiego, Henryka Sekulskiego, Romana Chocyka, Stanisława Ćwika, Andrzeja Grabowskiego, M. Yoph-Żabińskiego i J.J. Szadkowskiego, którzy włączyli się w organizowanie oddziałów RSTK w całym kraju.
Zatem według zamysłu założycieli RSTK tradycję Klubów Robotników Piszących
miało kontynuować właśnie nowe Stowarzyszenie19.
5 listopada 1980 roku RSTK zarejestrowało prawnie swoją działalność i opracowało koncepcję programową, zmierzającą do integracji robotniczo-inteligenckiego ruchu twórczego oraz rozpoczęło przygotowania do utworzenia oddziałów
terenowych w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Rzeszowie i Wodzisławiu Śląskim, następne powstały w Szczecinie, Łodzi, Bielsku-Białej, Poznaniu
i Gdańsku20. Pierwszą komórką RSTK był oddział warszawski, którego prezesem
17
18
19

20

E. Głębicka, op. cit., s. 501-502.
P. Soroka, op. cit., s. 165.
Zob. M. Bajerowicz, Słowo robotników, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 2 (220), s. 50-57; idem,
Różnorodność i jedność (Szkic o piśmiennictwie robotników), „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 8
(226), s. 59-67; S. Ćwik, P. Soroka, Ruch kulturalny robotników, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr
5 (223) s. 16-20.
Por. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny,
[komitet red. (przewodniczący) J. Krzyżanowski, od 1976 C. Hernas], Warszawa 1985, t. 2, s. 820.
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został Marian Krajewski21, a formuła i statut stołecznego ogniwa posłużyły jako
modelowe do tworzenia podobnych struktur w terenie. Do 1986 roku powstało
ponad 30 oddziałów w całym kraju, a pod koniec lat 80. XX wieku było ich już
46. Tam gdzie nie udało się od razu powołać oddziału Stowarzyszenia, powstały
samoistnie Robotnicze Grupy Twórcze, np. w Zabrzu w 1981 roku czy w Chełmie
w 1984 roku22.
Stowarzyszenie od początku swojej działalności było ruchem społeczno-kulturalnym, skupiającym twórców nieprofesjonalnych, głównie ze środowisk pracowniczych, przy których najczęściej działały sekcje literackie i plastyczne, rzadziej
fotograficzne i zespołów scenicznych. W ruchu RSTK zawsze była też realizowana
idea twórcy-animatora. W kwietniu 1984 roku zebrał się w Warszawie Komitet
Założycielski Federacji RSTK, jednak władze komunistyczne odmówiły jego
rejestracji. Z tego względu powołano do życia Zespół RSTK, który pełnił funkcję ogólnopolskiej reprezentacji ruchu. Istniał on od marca 1985 do lutego 1989
roku pod patronatem Narodowej Rady Kultury23. Dopiero 15 listopada 1988 roku
sądownie została zarejestrowana Rada Krajowa RSTK, a w dniach 1-2 kwietnia
1989 roku w Tychach odbył się I Krajowy Zjazd RSTK, podczas którego przyjęto
program działalności dla całego ruchu i wybrano władze krajowe. Na przewodniczącego Zarządu Rady Krajowej RSTK wybrano Pawła Sorokę, który pełni tę
funkcję do dziś.
Jednym z najwcześniej uruchomionych ośrodków terenowych RSTK był oddział
gorzowski, założony w listopadzie 1980 roku, zorganizowany na bazie działającego wcześniej Klubu Robotników Piszących. Formalnie oddział gorzowski RSTK
powstał jako trzecie w kraju ogniwo (po oddziale warszawskim i bydgoskim),
a prawnie zarejestrowany został 31 lipca 1981 roku24.
Głównym celem statutowym gorzowskiego ośrodka było zapewnienie warunków dla rozwoju twórczości oraz kształtowanie zaangażowanych postaw swoich
członków. Realizacja tego celu miała dokonać się poprzez: udzielanie pomocy
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu twórczego
członków; wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych członków
Stowarzyszenia; prowadzenie działalności popularyzatorskiej twórczości członków
(np. odczyty, spotkania autorskie, koncerty, wystawy itp.); prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków Stowarzyszenia w oparciu
o oficyny wydawnicze i prasę; organizowanie imprez, koncertów, przedstawień,
wystaw i pokazów; współdziałanie ze stowarzyszeniami twórczymi, placówkami
21

22
23

24

M. Krajewski był murarzem, inicjatorem słynnych trójek murarskich w okresie odbudowy stolicy.
Na podstawie jego życiorysu oparty był częściowo scenariusz filmu Andrzeja Wajdy Człowiek
z marmuru.
Zob. E. Głębicka, op. cit., s. 493 i 706.
Komitet Założycielski Federacji RSTK przyjął propozycję prof. Bogdana Suchodolskiego o przyjęciu
patronatu nad ogólnopolskim ruchem RSTK przez Narodową Radę Kultury, przy której istniał Zespół
RSTK, działający w Warszawie od 25 marca 1985 do 25 lutego 1989 r.
Zob. Z 25-letnią metryką, [w:] 25 lat RSTK Gorzów, Gorzów Wlkp. 2007, s. 3.
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upowszechniania nauki i kultury, a także z organizacjami pozarządowymi, działającymi w kraju i za granicą; inicjowanie i popularyzowanie dorobku członków RSTK
w konkursach, przeglądach i festiwalach; upowszechnianie światowej i narodowej
kultury wśród członków Stowarzyszenia, a poprzez charakter i rodzaje twórczości –
wśród szerokich rzesz uczestników imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
współpracę z redakcjami gazet, czasopism, radia i telewizji, zespołami filmowymi,
teatrami i innymi zawodowymi instytucjami artystycznymi w celu rozszerzenia
możliwości prezentowania dorobku twórczego Stowarzyszenia25.
Pierwszą sekcją twórczą, powstałą przy gorzowskim RSTK, była właśnie sekcja
literacka, utworzona z inicjatywy 52-letniej M. Przybylak i 36-letniego K. Jankowskiego przy ZWCh „Chemitex-Stilon”, gdzie oboje pracowali jako aparatowi
polimeryzacji. W trakcie pierwszego roku działalności sekcja RSTK zwiększyła
liczbę członków, zwłaszcza o pracowników zakładów przemysłowych Gorzowa
i okolic, a nawet z podgorzowskich wsi. Należały do niej osoby w różnym wieku,
o wykształceniu zawodowym i średnim-technicznym, zarówno czynne zawodowo, jak też emeryci i renciści. Niemal wszyscy deklarowali pochodzenie z rodzin
robotniczych bądź chłopskich. W sekcji literackiej RSTK do końca lat 80. XX
wieku znaleźli się m.in.: Z. Cichy (ur. 1945) z Gorzowa, Wiesława Michalak-Miłkowska (ur. 1941) z Kostrzyna nad Odrą, Eugenia Modelewska (ur. 1923, zm.
1991) z Gorzowa, Józefa Pawłowska (ur. 1924) z Gorzowa, Barbara Trawińska
(ur. 1938) z Gorzowa, Bernadetta Hawryluk-Suchocka z Kostrzyna nad Odrą,
Krystyna Caban (ur. 1951) z Gorzowa, Roman Habdas (ur. 1956) z Gorzowa, Bernadeta Doberschuetz-Kajdan (ur. 1959) z Lubniewic, Krystyna Furtak (ur. 1956)
z Gorzowa, Danuta Rusztyn (ur. 1949, zm. 199826) z Kostrzyna nad Odrą, Andrzej
Bajdor (ur. 1955) z Gorzowa, Stanisława Waldon (ur. 1935) z Gorzowa, Marian
Krzyżostaniak (ur. 1928) z Janczewa koło Santoka, Grażyna Izabella Zarębska (ur.
1951) z Gorzowa, Irena Zielińska (ur. 1956) z Gorzowa, Wincenty Zdzitowiecki
(ur. 1941) z Gorzowa i Andrzej Ireneusz Sawko z Kostrzyna nad Odrą.
Z tego grona indywidualne tomiki wierszy miały na koncie tylko dwie panie
– twórczyni oddziału RSTK M. Przybylak, która wydała zbiorek pt. Polimer
granulowany i B. Trawińska – szefowa Klubu Literackiego GTK, która wydała
tomik poetycki Wyciszenia. Obie książki ukazały się w 1980 roku w oficynie Gorzowskiego Towarzystwa Kultury. Większości pozostałym twórcom w debiucie
prasowym, a w dalszej perspektywie również w wydaniu własnego arkusza wierszy,
miała dopomóc przynależność do ruchu RSTK. Średnia wieku ówczesnych członków gorzowskiego oddziału dochodziła 50 lat. W tej grupie było wielu twórców
urodzonych w latach 20., 30. i 40. XX wieku, stąd był to dla nich przysłowiowy
„ostatni dzwonek” na literackie zaistnienie.

25
26

Cele statutowe RSTK w Gorzowie Wlkp., dostęp: http://giik.pl/o instytucji/164 [odczyt: 1 czerwca
2013].
Poetka zginęła w wypadku samochodowym.
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Początek lat 80. w lubuskim ruchu literackim nie odznaczał się, co oczywiste,
taką dynamiką inicjatyw i intensyfikacją działań, jak w drugiej połowie lat 70. Do
końca 1981 roku likwidacji uległy niemal wszystkie ugrupowania młodoliterackie
(zawieszono m.in. działalność KKMP), zamarł również ruch wydawniczy, przede
wszystkim ze względu na sytuację kryzysową w kraju, a po wprowadzeniu stanu
wojennego – także z uwagi na cenzurę oraz ogólny paraliż i bezwład życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego.
Obok sekcji literackiej przy Robotniczym Stowarzyszeniu Twórców Kultury
tworzyły się nowe – plastyczna, muzyczna, taneczna, fotograficzna i wreszcie
filmowa. Siedzibą ogniwa RSTK stał się Zakładowy Dom Kultury „Chemik”
w Gorzowie. Przewodniczącą gorzowskiego RSTK wybrano M. Przybylak, współredaktorkę „Twórczości Robotników”. Członkowie sekcji literackiej, dzięki wydawanemu od czerwca 1982 roku ogólnopolskiemu organowi RSTK – dwutygodnikowi „Twórczość Robotników”27, przekształconemu w 1990 roku w miesięcznik
społeczno-kulturalny „Własnym Głosem”28 – mieli możliwość prezentowania
swojej twórczości poetyckiej w szerszym obiegu. Ponadto w drugiej połowie
lat 80. XX wieku w strukturach Stowarzyszenia wydawano kilka jednodniówek oraz miesięcznik „Bez Przysłony” redagowany przez RSTK w Poznaniu
i „Bez Kurtyny” wydawany przez oddział we Wrocławiu. W 1989 roku RSTK
zaczęło wydawać w obiegu ogólnopolskim również periodyk poświęcony literaturze i sztuce „Formy – Promocje”, którego redaktorem naczelnym był Józef Lenart, a w piśmie prezentowano opowiadania, wiersze, utwory satyryczne,
sensacyjne i fantastyczne oraz reprodukcje grafik, rysunków i rzeźb autorów
Stowarzyszenia.
Sekcja gorzowska jednak dopiero po zawieszeniu stanu wojennego rozpoczęła
intensywną działalność, zmierzającą do integracji twórców robotniczych i popularyzacji ich utworów na forum publicznym. Do czołowych poetów w krajowym
ruchu robotniczym lat 80. z twórców należących do gorzowskiego RSTK zaliczali
się: M. Przybylak, B. Trawińska, Z. Cichy, K. Jankowski i J. Pawłowska29.
27

28

29

Pismo najpierw od października 1979 r. ukazywało się w dodatku literackim „Twórczość Robotników”
wydawanym do „Argumentów” (w sumie ukazało się 9 kolumn). Redakcję pisma powołano w sierpniu
1981 r., a pierwszy numer miał ukazać się w grudniu 1981 r. Z uwagi na wprowadzenie stanu
wojennego pierwszy numer pisma wyszedł dopiero 24 czerwca 1982 r. Pierwszym redaktorem
naczelnym dwutygodnika RSTK „Twórczość Robotników” w latach 1982-1989 był Michał Krajewski
– robotnik budowlany, autor wielu książek autobiograficzno-gawędziarskich. Członkowie „Gremium”
już pod koniec 1980 r. opracowali koncepcję programową pisma, a w chwili powstania redakcji
wielu członków „Gremium” podjęło w niej pracę. Do komitetu redakcyjnego wszedł m.in. Paweł
Soroka, który był zastępcą redaktora naczelnego od 1981 r., a od 1989 r. redaktorem naczelnym.
Redaktorem naczelnym miesięcznika społeczno-kulturalnego RSTK „Własnym Głosem” jest od
1990 r. prof. dr hab. Paweł Soroka (ur. 1953 w Gnieźnie) – poeta i publicysta. Ukończył nauki
polityczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie
Jana Kazimierza w Kielcach. Wydał cztery tomiki wierszy i dwa arkusze poetyckie. Od 2000 r. jest
członkiem Związku Literatów Polskich. Redakcja pisma posiada własny adres internetowy: www.
wlasnymglosem.pl. Dotychczas ukazało się ponad sto numerów.
Zob. Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, [w:] Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny, t. 2, Warszawa 1985, s. 820.
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Od 1983 roku z inicjatywy M. Przybylak i K. Furtak sekcja zaczęła organizować warsztaty literackie w ośrodku wczasowym Stilonu w Lubniewicach. Później
organizowano także warsztaty plastyczne, a obecnie organizuje się ogólnopolskie
Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne pod hasłem „Słowo – obraz – dźwięk”
przeznaczone dla twórców zrzeszonych w RSTK lub w podobnych stowarzyszeniach30. Od 2001 roku odbywają się one w Garbiczu koło Torzymia, a ich szefem
jest prezes gorzowskiego RSTK i zastępca przewodniczącego Rady Krajowej
RSTK, Czesław Ganda. Podczas spotkań twórczych literatów, plastyków, filmowców, muzyków i tancerzy adepci sztuki doskonalili swój warsztat artystyczny
pod kierunkiem profesjonalistów. Warsztaty pisarskie prowadzili znani w kraju
krytycy i literaci, m.in. Nikos Chadzinikolau, Anna Kajtoch, Roman Śliwonik,
Marek Wawrzkiewicz, A.K. Waśkiewicz i J. Lenart. W ich trakcie odbywały się
wykłady, konsultacje, dyskusje, prezentacje wierszy i konkursy poetyckie31. Z okazji warsztatów gorzowskie RSTK niekiedy wydawało też powarsztatowe tomiki
wierszy i foldery poetycko-plastyczne32.
Jednak ze względu na ograniczone możliwości finansowe i edytorskie, sekcja nie była w stanie wydawać własnym sumptem arkuszy poetyckich swoich
członków. Stąd też nieliczni tylko poeci mieli szansę wydać indywidualny tomik
wierszy w stołecznej oficynie lub w innych, większych ośrodkach miejskich,
gdzie znajdowały się oddziały RSTK. Jako pierwsza skorzystała z tej możliwości
przewodnicząca gorzowskiej sekcji – M. Przybylak, która w 1984 roku wydała
swój drugi tomik wierszy I ciągle jeszcze jestem do nazwania (RSTK, Warszawa).
Pozostali zdani byli w tym okresie wyłącznie na publikacje prasowe. W 1981
roku na łamach „Ziemi Gorzowskiej” zadebiutował wierszem K. Jankowski, rok
później w tym samym tygodniku zadebiutowała Bernadeta Doberschuetz-Kajdan.
Wsparcia wydawniczego gorzowskim poetom udzielał w drugiej połowie lat 80.
XX wieku oddział RSTK w Poznaniu. Tam w 1986 roku ukazał się zbiorek wierszy
Mosty nad Odrą, w którym znalazły się utwory trojga twórców RSTK z Kostrzyna
nad Odrą – Bernadetty Hawryluk, Wiesławy Miłkowskiej i A. Sawko, ponadto
w Poznaniu wydane zostały dwa tomiki K. Jankowskiego w 1987 i 1988 roku.
Pierwszoplanową postacią w lubuskim środowisku robotników piszących stał
się w latach 80. K. Jankowski, poeta i prozaik, urodzony w Siedlcach w 1945 roku.
W Gorzowie zamieszkał w 1959 roku. Ukończył Technikum Chemiczne i w 1964
roku rozpoczął pracę w ZWCh Stilon. Był laureatem blisko 50 konkursów poetyckich i siedmiu prozatorskich. Autobiograficzną powieścią Oaza niepokornych
wygrał ogólnopolski konkurs „Życiorys własny robotnika” w Poznaniu w 1989
roku. Pod koniec lat 80. ukazały się cztery jego książki poetyckie: Apelacja (RSTK,
Gorzów 1983), poemat Robotnicy (RSTK, Poznań 1987) i tomiki wierszy Słowa
30
31
32

Zob. M.M. Pocgaj, To daje „siłę do trwania”, „Własnym Głosem” 1999, nr 45, s. 4.
Zob. K. Kamińska, Leksykon literatury gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 2003, s. 166.
RSTK w Gorzowie Wlkp. wydało zbiorowe foldery Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w latach
1995-1998 (Lubniewice) oraz w 2004 i 2005 r. z okazji 23. edycji (Garbicz).
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niekochane (RSTK, Poznań 1988) oraz Napięta struna czasu (GTK, Gorzów
1989). W latach 90. XX wieku, a więc już w nowej rzeczywistości II RP, zdążył
wydać tylko jeden zbiorek – Słowa w drelichu (RSTK, Gorzów 1992). Zmarł nagle
w 1993 roku w wieku 48 lat. Krótko przed śmiercią K. Jankowski złożył podanie
o akces do Związku Literatów Polskich (ZLP) w Zielonej Górze, lecz nie doczekał
informacji o przyjęciu, mimo iż legitymacja związkowa była już w drodze do niego.
Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Głównym ZLP pozytywnie zaopiniowała
wniosek K. Jankowskiego, przyznając mu status kandydata na członka. Rok po
śmierci K. Jankowskiego gorzowskie RSTK zorganizowało ogólnopolski konkurs
poetycki jego imienia, w którym wzięło udział 206 autorów33, natomiast w 1996
roku wydało ostatni zbiór wierszy K. Jankowskiego Przyjdź pod fabrykę.
Dynamika działań gorzowskiej sekcji literackiej RSTK znacznie osłabła pod
koniec lat 80., głównie z powodu braku funduszy i społecznej inercji. Wówczas
przewodniczącym gorzowskiego RSTK został Z. Cichy, który pełnił tę funkcję
w latach 1986-1988, a po nim funkcję tę przejął C. Ganda. Ożywienie działalności RSTK, zwłaszcza wydawniczej, nastąpiło dopiero w drugiej połowie lat
90. Do tego czasu, przez cały okres lat 80. sekcja literacka nie wydawała ani
indywidualnych tomików poetyckich, ani almanachów wierszy, nie podjęła też
starań o utworzenie własnego organu w postaci biuletynu czy też dodatku literackiego do gazety zakładowej, jak miało to miejsce w latach 60. w przypadku
„Nadwarcia”34 dodatku specjalnego do „Stilonu Gorzowskiego”, redagowanego
przez członków Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy istniejącego przy
Związku Młodzieży Wiejskiej, który jednak niewiele miał wspólnego z ruchem
robotniczym czy nawet wiejskim.
W momencie kiedy słabła dynamika organizacyjna gorzowskiego oddziału
RSTK, zupełnie odwrotnie zaczęło się dziać na południu Ziemi Lubuskiej. W Zielonej Górze bowiem zaczęto tworzyć kolejny oddział terenowy Robotniczego
Stowarzyszenia Twórców Kultury, kolejny, gdyż do kwietnia 1986 roku ich liczba
wzrosła już do 36 oddziałów. Inicjatorem jego powstania w marcu 1987 roku był
57-letni wówczas Franciszek Tonder, pierwszy prezes oddziału zielonogórskiego
RSTK i wieloletni członek Rady Krajowej RSTK35. Pod koniec 1987 roku wykrystalizowała się sekcja literacka RSTK, której przewodniczącą w 1988 roku
została 42-letnia Katarzyna Jarosz-Rabiej. Koło RSTK powstało w niespełna rok
33

34

35

Na konkurs nadesłano 1060 wierszy. Jury w składzie: Janina Graban, Jolanta Marciniak, Anna
Kajtoch i Bronisław Słomka przyznało nagrody: I nagrodę Jerzemu Fryckowskiemu z Dębicy
Kaszubskiej, II nagrodę Rafałowi Orlewskiemu z Piotrkowa Trybunalskiego i III nagrodę Beacie
Langenaken z Belgii. Zob. K. Kamińska, op. cit., s. 168.
„Nadwarcie” – dodatek do „Stilonu Gorzowskiego” ukazał się tylko dwa razy – w listopadzie i grudniu
1961 r. Zamieszczono w nim utwory członków KKMP, opowiadania Zygmunta Trziszki, Henryka
Ankiewicza, Zenona Łukaszewicza, wiersze Andrzeja K. Waśkiewicza, Floriana Nowickiego,
Czesława M. Czyża, Wincentego Zdzitowieckiego, Jadwigi Wawrzyniak i Tadeusza Mazura.
W 1969 r. wychodziło w Gorzowie również pismo „Nadwarcie”, które było organem milicyjnym,
a jego redaktorem naczelnym był m.in. Florian Nowicki.
Zob. Wstęp, [w:] Zmyślony księżyc, Zielona Góra 1996, s. 5.
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po reaktywowaniu Klubu Literackiego Lubuskiego Towarzystwa Kultury w 1986
roku i stało się niejako alternatywą twórczą i organizacyjną dla Klubu LTK36 oraz
mało licznego i słabo wówczas działającego „po reaktywacji” zielonogórskiego
oddziału Związku Literatów Polskich37. Początkowo siedziba zielonogórskiego
RSTK znajdowała się w Zaodrzańskich Zakładach Przemysłu Metalurgicznego
Zastal im. M. Nowotki, później miejscem spotkań członków Stowarzyszenia stał
się Zakładowy Dom Kultury Mera-Lumel. Inną, prężnie działającą w ramach RSTK
komórką, była sekcja tkactwa artystycznego i haftu, skupiająca artystki zajmujące
się gobeliniarstwem, a istniały również sekcje: malarska, rzeźbiarska i baletowa.
W sekcji literackiej RSTK w chwili jej powołania znalazło się ponad 10 poetów. Liczba członków sekcji zwiększała się każdego roku. Przybywały osoby
niemal z całego województwa: Nowej Soli, Żar, Lipinek Łużyckich, Żagania,
Nowogrodu Bobrzańskiego, Starego Kisielina, Ośna Lubuskiego i Nowego Tomyśla. Do sekcji literackiej RSTK należeli m.in. Wojciech Adamczewski (ur.
1951) z Zielonej Góry, Irena Czarczyńska-Szaflik (ur. 1940) ze Starego Kisielina,
Renata Geppert (ur. 1967) z Sulechowa, Łucja Jahołkowska (ur. 1944) ze Starego
Kisielina, F. Tonder (ur. 1930), Leon Lubik (ur. 1937), Franciszek Gulbinowicz
(ur. 1948) ze wsi Zajączek koło Lipinek Łużyckich, Tadeusz Fornalczyk (ur. 1948)
z Babimostu, Elżbieta Sawicka (ur. 1962) ze Świebodzina i Stanisław Haber (ur.
1955) z Dychowa. W latach późniejszych doszli m.in. Romualda Dobrzyńska (ur.
1925) z Zielonej Góry, Irena Cisek-Piątkowska (dat. ur. 1932, zm. 2004) z Zielonej
Góry, Angela Barańska (ur. 1974) ze Starego Kisielina, Ryszard Schreyner (ur.
1964) z Nowego Tomyśla, Władysław Klępka (ur. 1942) z Zielonej Góry, Jolanta
Janina Baworowska (ur. 1962) z Żar, Alfreda Jakubek z Jelenina Górnego koło
Żar, Władysława Karbownik (ur. 1924) z Torzymia, Bernard Najdek (ur. 1937)
z Nowogrodu Bobrzańskiego, Piotr Antoni Szmigiel (zm. 1989), Aleksandra Sobota ze Świebodzina, Paweł Kalinowski z Żagania, Agnieszka Haupe (ur. 1970)
z Zielonej Góry, Jadwiga Stróżykiewicz (ur. 1944) z Barcina, Jadwiga Ambroziak
(ur. 1947) z Zielonej Góry, Danuta Zdanowska (ur. 1957) z Ośna Lubuskiego,
Urszula Kliszewska (ur. 1948) z Zielonej Góry i Andrzej Marcin Patrzykont (ur.
1938, zm. 2010) z Żar – były członek żarskiej grupy „Dziewin”.
Przekrój wiekowy i społeczny członków zielonogórskiego RSTK był bardzo
szeroki, od uczniów liceum po emerytów i rencistów, od rolników, piekarzy, hydraulików, monterów, mechaników, ślusarzy, instalatorów, rzemieślników, pracowników
fizycznych po techników, nauczycieli, urzędników i pracowników umysłowych
36

37

Klub Literacki LTK w Zielonej Górze utworzono w grudniu 1961 r., a istniał do 1970 r., skupiając 22
osoby. Reaktywowany został w 1986 r. i funkcjonował pod opieką oddziału ZLP. Należało do niego
blisko 20 osób z terenu województwa. Klub wydawał biuletyn „Nasz Głos”, a jego członkowie często
publikowali w „Nadodrzu”. Przetrwał do 1991 r., tj. do chwili likwidacji Lubuskiego Towarzystwa
Kultury.
Oddział ZLP w Zielonej Górze powstał w 1961 r. Zawieszony w stanie wojennym w 1981 r.
Reaktywowany jako „neo-zlep” w 1983 r. W 1986 r. skupiał 11, a rok później 13 członków z woj.
zielonogórskiego i gorzowskiego. Prezesem oddziału był wówczas Zbigniew Ryndak.
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ze średnim i wyższym wykształceniem. Najwięcej było jednak pracowników Zastalu, do których należeli m.in. F. Tonder i K. Jarosz-Rabiej. Większość członków
deklarowała pochodzenie robotnicze, rzemieślnicze lub chłopskie.
Co również warto zaznaczyć, nikt z członków zielonogórskiego RSTK nie
wydał wcześniej żadnej publikacji książkowej, a i debiut prasowy zdarzał się
u nielicznych i to zazwyczaj w prasie zakładowej lub o tematyce robotniczej.
Średnia wieku ówczesnych członków była powyżej 40 lat, zatem debiuty tej grupy wiekowej pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. XX w. należały do tzw.
debiutów spóźnionych. Przynależność do ruchu RSTK miała zatem umożliwić
tej grupie twórców debiut literacki, a w dalszej perspektywie wydanie własnego
arkusza poezji, co też wielu członkom, w przypadku zielonogórskiego ośrodka,
udało się dokonać.
Członkowie RSTK ogłaszali swoje utwory w jednodniówce „Zastalowiec”38
oraz w pismach RSTK – dwutygodniku „Twórczość Robotników”, a potem w miesięczniku „Własnym Głosem”. W 1988 roku nakładem RSTK w Zielonej Górze
ukazało się pierwsze wspólne wydanie zbioru poetyckiego autorów należących do
sekcji pt. Strofy robotniczej muzy. Almanach wierszy członków zielonogórskiego
oddziału RSTK opracował Henryk Szylkin, który z ramienia Związku Literatów
Polskich pod względem merytorycznym opiekował się sekcją. Zamieszczono w nim
utwory pierwszych członków sekcji literackiej RSTK: I. Czarczyńskiej-Szaflik,
K. Jarosz-Rabiej, R. Geppert, Ł. Jahołkowskiej, E. Sawickiej, F. Tondera, T. Fornalczyka, S. Habera i F. Gulbinowicza. Co warto podkreślić, powyższa antologia
była jedną z pierwszych tego typu wydawnictw zbiorowych zrealizowanych przez
RSTK, co świadczyło tylko o prężnym zaangażowaniu zielonogórskiego oddziału.
Kolejne liczne publikacje zbiorowe wierszy członków zielonogórskiego RSTK
ukazały się w latach 90. Pod względem edytorskim oddział stowarzyszenia robotniczego w Zielonej Górze wykazał się znacznie większą operatywnością i dynamiką
działań organizatorskich aniżeli oddział w Gorzowie Wlkp., powstały kilka lat
wcześniej od zielonogórskiego. Oddział gorzowski aż do końca lat 90. nie wydawał zbiorowych publikacji poetyckich swoich członków, publikował natomiast
indywidualne tomiki wierszy, co sekcja literacka RSTK zainicjowała w Zielonej
Górze dopiero w połowie lat 90.
Z początkiem lat 90. minionego wieku siedzibą oddziału RSTK stał się Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni w Starym Kisielinie pod Zieloną Górą. To tam
w Archiwum Państwowym pracowała wówczas K. Jarosz-Rabiej, a mieszkały
I. Czarczyńska-Szaflik, Ł. Jahołkowska i A. Barańska. W ośrodku działało Koło
Gospodyń Wiejskich (KGW), którym kierowała właśnie I. Czarczyńska-Szaflik
i od tego czasu działały, poniekąd w symbiozie, połączone siły sojuszu robotniczo-ludowego na niwie artystycznej i organizatorskiej, bowiem KGW w Sta38

Jednodniówka „Zastalowiec” jako gazeta zakładowa Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu
Metalowego (ZZPM) „Zastal” w Zielonej Górze zaczęła ukazywać się od 1978 r.
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rym Kisielinie organizowało także ogólnopolskie konkursy poezji i wydawało
arkusze wierszy.
W 1991 roku, kiedy szefową nie tylko sekcji literackiej, ale całego oddziału
RSTK została K. Jarosz-Rabiej, wyszedł drugi zbiorowy tom wierszy członków
RSTK – Ślad istnienia, w którym teksty poetyckie zamieścili: W. Adamczewski,
A. Barańska, J.J. Baworowska, I. Czarczyńska-Szaflik, R. Geppert, F. Gulbinowicz, A. Haupe, Ł. Jahołkowska, A. Jakubek, K. Jarosz-Rabiej, P. Kalinowski,
W. Karbownik, L. Lubik, B. Najdek, A.M. Patrzykont, A. Sobota, P.A. Szmigiel
i F. Tonder.
W następnym roku ukazał się trzeci, lecz znacznie skromniejszy tomik zielonogórskiego RSTK, zatytułowany Słoneczne Winogrady. Znalazły się w nim
wiersze tylko czterech osób – I. Czarczyńskiej-Szaflik, L. Lubika, B. Najdka
i K. Jarosz-Rabiej. Szefem sekcji literackiej był wówczas L. Lubik, pełniący tę
funkcję od 1992 roku. Brak środków finansowych spowodował jednak, że tylko
tych czterech autorów zdecydowało się wydać arkusz za własne pieniądze. Jego
redaktorem ponownie był J. Koniusz, który z ramienia ZLP sprawował nadzór
merytoryczny nad sekcją.
W 1995 roku zielonogórski oddział wydał następną antologię wierszy swoich
członków – W pajęczynie czasu, a jego redakcję tworzyło kolegium koleżeńskie w składzie: I. Czarczyńska-Szaflik, K. Jarosz-Rabiej, W. Klępka, L. Lubik
i A.M. Patrzykont. W zbiorze znalazły się utwory 18 autorów – A. Barańskiej, J.J.
Baworowskiej, I. Cisek-Piątkowskiej, I. Czarczyńskiej-Szaflik, R. Dobrzyńskiej,
R. Geppert, F. Gulbinowicza, Ł. Jahołkowskiej, A. Jakubek, K. Jarosz-Rabiej,
W. Karbownik, W. Klępki, L. Lubika, B. Najdka, A.M. Patrzykonta, R. Schreynera,
A. Soboty i F. Tondera. Tego samego roku ukazała się jeszcze pierwsza ogólnopolska antologia członków RSTK, w opracowaniu Anny i Jacka Kajtochów, a wydana
przez szczeciński MAK. Zamieszczono w niej teksty liryczne sześciorga lubuskich
autorów – Z. Cichego, M. Przybylak, B. Trawińskiej, B. Hawryluk-Suchockiej,
K. Jankowskiego i I. Czarczyńskiej-Szaflik.
Rok po organizacji gorzowskiego konkursu poetyckiego im. K. Jankowskiego,
także oddział w Zielonej Górze zorganizował konkurs ogólnopolski39. Jego pokłosiem było wydanie w 1996 roku przez zielonogórską oficynę Organon tomiku
z nagrodzonymi tekstami pt. Zmyślony księżyc. Zamieszczono w nim utwory
laureatów, m.in. K. Jarosz-Rabiej, F. Gulbinowicza, W. Klępki, A.M. Patrzykonta
i D. Zdanowskiej.
39

Ogólnopolski Konkurs Poetycki RSTK w Zielonej Górze rozstrzygnięto 31 maja 1996 r. Na konkurs
napłynęło 150 wierszy z całego kraju. Jury w składzie prof. dr hab. Czesław Dutka, dr Wojciech
Śmigielski i red. Czesław Markiewicz przyznało trzy nagrody i pięć wyróżnień. Nagrodę I otrzymała
K. Jarosz-Rabiej z Zielonej Góry, II – D. Zdanowska z Ośna Lubuskiego, III – Grzegorz Maria
Poziomka z Inowrocławia. Wyróżnieni zaś zostali: A.M. Patrzykont z Żar, Władysław Klępka z Zielonej
Góry, Franciszek Gulbinowicz z Lipinek Łużyckich oraz Wojciech Sobecki z Torunia i Maksymilian
Bart-Kozłowski z Mogilna. Konkurs odbył się pod patronatem honorowym wiceprezydenta miasta
Zielona Góra, a wydanie tomu pokonkursowego sfinansował Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze.
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W roku następnym zaś miało miejsce wydanie szóstej i jak dotąd ostatniej, antologii wierszy członków zielonogórskiego RSTK. Antologia Sadzenie dębów pod
redakcją J. Koniusza ukazała się z okazji 10-lecia oddziału, a wydał ją ponownie
Organon. Znalazły się w niej wiersze 12 osób: J. Ambroziak, J.J. Baworowskiej,
I. Cisek-Piątkowskiej, I. Czarczyńskiej-Szaflik, Ł. Jahołkowskiej, K. Jarosz-Rabiej,
U. Kliszewskiej, L. Lubika, B. Najdka, F. Tondera, R. Schreynera i D. Zdanowskiej.
W 1999 roku ukazała się jeszcze jedna ogólnopolska antologia poetów spod
szyldu RSTK, zatytułowana Wpisani w XXI wiek. Wydał ją oddział w Bydgoszczy
w wyborze Maksymiliana Bart-Kozłowskiego. Spośród 20 zaprezentowanych
autorów znalazły się nazwiska tylko trzech osób związanych z zielonogórskim
oddziałem: I. Czarczyńskiej-Szaflik, B. Najdka i J. Stróżykiewicz.
Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku działalność zielonogórskiego oddziału
znacznie osłabła, aż wreszcie zanikła zupełnie z początkiem nowego wieku. Do tego
czasu sekcja literacka zielonogórskiego RSTK skupiała się wyłącznie na wydaniach
zbiorowych książek poetyckich swoich członków. Z inicjatywy członków RSTK
w latach 1988-1997 wyszło w sumie sześć publikacji grupowych i przeprowadzono
jeden ogólnopolski konkurs poetycki. Brak środków finansowych powodował,
że nie stawiano na promocję indywidualnych wydań wierszy swoich członków,
a tylko umożliwiano im start zespołowy. Własne tomiki poezji pod auspicjami
zielonogórskiego RSTK wydali tylko: L. Lubik, który opublikował w 1993 roku
tomik Jelita, F. Tonder, którego zbiorek Jesienny pejzaż ukazał się w 1994 roku,
i R. Dobrzyńska, która wydała tomik Jak drzewo w jesieni... w 1995 roku.
Pierwszoplanowymi jednak postaciami zielonogórskiego robotniczego ruchu
literackiego były K. Jarosz-Rabiej i I. Czarczyńska-Szaflik. K. Jarosz-Rabiej (ur.
1946 w Zielonej Górze) była wieloletnią przewodniczącą oddziału Stowarzyszenia
i członkinią Rady Krajowej RSTK, wydała tomiki wierszy: Dedykacje (Organon,
Zielona Góra 1996), Noc nad miastem (Organon, Zielona Góra 1999), Smak lebiody
(Organon, Zielona Góra 2005), Otuleni poświatą metafor (Stowarzyszenie Jeszcze
Żywych Poetów [SJŻP], Zielona Góra 2007), Dorosnąć do bólu (Organon, Zielona
Góra 2007) i Julia z ulicy Jeleniej (Organon, Zielona Góra 2010) oraz opowiadania
Absynt po polsku (Organon, Zielona Góra 2013). Za pracę artystyczną i organizatorską otrzymała Medal im. Jakuba Wojciechowskiego w 1996 roku oraz Nagrodę
Kulturalną Prezydenta Miasta Zielona Góra w 2010 roku. Posiada wykształcenie
średnie, ukończyła naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracowała w Zastalu, a następnie w Archiwum Państwowym. Publikowała m.in. w „Twórczości
Robotników”, „Własnym Głosem”, „Lubuskim Nadodrzu” i „Inspiracjach”.
Natomiast I. Czarczyńska-Szaflik (ur. 1940 w Woli Wiązowej) wydała dwa
zbiorki poezji – A znak został mi dany... (KGW, Stary Kisielin 1991) i Miłowanie
(wł. sumptem, Bydgoszcz 1992, wyd. drugie: Zielona Góra 1993). Jej utwory
znalazły się również w ogólnopolskich almanachach poezji religijnej, m.in. Polska poetów (Liberum Arbitrium, Tarnów 1993) i Wirydarzu (Miniatura, Kraków
2000). Była też autorką słów do pieśni kościelnych z muzyką prof. Władysława

Robotnicze środowiska pisarskie na Ziemi Lubuskiej w latach 1976-2015

245

Cieślaka. Za swoją działalność kulturalną na rzecz ruchu robotniczego otrzymała
Medal Honorowy im. Jakuba Wojciechowskiego w 1993 roku. Z Ziemią Lubuską
związała się w 1953 roku, mieszkając najpierw w Jędrzychowie, a potem w Starym Kisielinie, gdzie prowadziła gospodarstwo. W 1971 roku ukończyła studia
chemiczne na Uniwersytecie Gdańskim i tam też zadebiutowała w radiu studenckim Sugestie. Później publikowała wiersze, m.in. w „Nadodrzu”, „Gospodyni”
i „Własnym Głosem”.
Z pozostałych członków zielonogórskiego Stowarzyszenia własne zbiorki poetyckie wydało ponadto 12 pisarzy. Po jednym zbiorku wierszy wydali: W. Karbownik – Pierwiosnek (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny [WOM], Zielona Góra 1992),
Ł. Jahołkowska – Wiersze różne (wł. sumptem, 1994), U. Kliszewska – Słowa jak
chleb (wł. sumptem, Zielona Góra 1999), J. Stróżykiewicz – Wielbłąd przemieszcza horyzont (Urząd Miejski, Barcin 2012) i A.M. Patrzykont – W stronę cienia
(Soravia, Żary 2000), a pośmiertnie wydano wybór jego wierszy – Co pozostało...
(Miejska Biblioteka Publiczna, Żary 2011). Po dwa zbiorki wydali: R. Schreyner
– Łzy koczownika (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Nowy Tomyśl 2000)
i Autoportret z pustką (SJŻP, Zielona Góra 2007) oraz J. Ambroziak – Serce na
ziemi (SJŻP, Zielona Góra 2007) i Moje mieszkanie (SJŻP/Atelier Red Frog, Zielona Góra – Deszczno 2011). Pozostali wydali więcej niż dwie pozycje książkowe.
R. Dobrzyńska z Zielonej Góry opublikowała, poza wspomnianym zbiorkiem Jak
drzewo w jesieni... (1995), także Myśli niebieskie, urodne (1995) i Chciałam być
ciszą (2000) wydane przez zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku. B. Najdek
opublikował: W stronę pejzażu (Urząd Miasta i Gminy, Nowogród Bobrz. 1993),
Ślady obecności (Zarząd Miasta i Gminy, Nowogród Bobrz. 1995), Wiersze (wł.
sumptem, Nowogród Bobrz. 1998), Wyjście na światło (Regionalne Centrum Animacji Kultury [RCAK], Zielona Góra 2001), Światło na drodze (RCAK, Zielona
Góra 2002), Przechadzka (wł. sumptem, Nowogród Bobrz. 2008) i Odczucie (wł.
sumptem, Nowogród Bobrz. 2009); J.J. Baworowska wydała Między rytmem serc
i zegarów (MBP, Żary 1999), Wsłuchana w ciszę (Soravia, Żary 2000) oraz Ballada
o kluczach i inne wiersze (Żarskie Towarzystwo Kultury, Żary 2005); A. Haupe
wydała tomiki poezji Skrzydła wiatru (RCAK, Zielona Góra 1999), Krajobrazy
czułego dotyku (Organon, Zielona Góra 2010) i opowiadania Pradawne pieśni (Pro
Libris, Zielona Góra 2009); W. Klępka wydał zbiorki poezji Węzeł serdeczny (wł.
sumptem, Zielona Góra 1996), Lato zimorodka (Pro Libris, Zielona Góra 1997),
Świetlisty cień Rafaela (RCAK, Zielona Góra 1999), Borduria z akantem (Pro
Libris, Zielona Góra 2000), Zielonym do góry (wł. sumptem, Zielona Góra 2004),
Siedmiokrąg (Organon, Zielona Góra 2005), Za wiatrem, za wodą (wł. sumptem, Legnica 2005), Wyka Pana (Organon, Zielona Góra 2008), Zielone światło
(Art-Druk, Zielona Góra 2011), Echo okaryny (RCAK, Zielona Góra 2014) oraz
Rozłąka z łąką (RCAK, Zielona Góra 2014). Z kolei I. Cisek-Piątkowska wydała
wspomnienia Spieszmy się ocalić Kresy od zapomnienia (Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Płd.-Wschodnich, Zielona Góra 2002).

246

Robert Rudiak

Z kręgu poetów zielonogórskiego RSTK obok K. Jarosz-Rabiej i I. Czarczyńskiej-Szaflik swoimi działaniami artystycznymi wyróżniali się: poeci z Żar – J.J. Baworowska (bibliotekarka i pracownica ośrodka pomocy społecznej) i A.M. Patrzykont (były członek Grupy Młodych Twórców oraz Żarskiej Grupy Poetyckiej
„Dziewin”) oraz W. Klępka, artysta plastyk i zarazem członek sekcji plastycznej
RSTK z Zielonej Góry, a także B. Najdek, nauczyciel języka polskiego z Nowogrodu Bobrzańskiego.
Wielu członków zielonogórskiego RSTK w drugiej połowie lat 90. XX wieku
i na początku nowego tysiąclecia z uwagi na marazm i powolny rozpad zielonogórskich struktur RSTK postanowiło odejść do organizacji wykazujących w tym
czasie większą aktywność, niejako dywersyfikując i rozszerzając zarazem swój
obszar działalności literackiej. K. Jarosz-Rabiej w 1997 roku, J.J. Baworowska
w 2001 roku i W. Klępka w 2007 roku zostali przyjęci do Związku Literatów Polskich. Ponadto J.J. Baworowska i A.M. Patrzykont od 2001 roku należeli do Klubu
Literackiego ZLP w Żarach. Do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w połowie lat 90. XX wieku przeszli m.in. K. Jarosz-Rabiej, W. Klępka, J. Ambroziak,
D. Zdanowska, J.J. Baworowska, I. Cisek-Piątkowska, A. Haupe, U. Kliszewska
i R. Schreyner, a do sekcji literackiej Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku – m.in. R. Dobrzyńska i K. Jarosz-Rabiej. Przejście do innych instytucji
literackich czy paraliterackich pozwoliło rozwinąć swoje zainteresowania literackie byłym członkom RSTK, a nierzadko pozwoliło im zadebiutować własną
książką poetycką, czy też pomogło wydać kolejną pozycję. Tak było w przypadku
większości członków zielonogórskiego RSTK, którzy ogłaszali swoje publikacje
książkowe przeważnie poza strukturami Stowarzyszenia.
O zaniku działań zielonogórskiego ogniwa RSTK w dużej mierze zadecydował
też wiek jego członków. Wielu z nich przystępując do RSTK było już w wieku
przedemerytalnym lub już na emeryturze, a szybko postępujące starzenie się członków sprawiło, że wycofywali się oni z działań Stowarzyszenia, a kilku zmarło.
W 1987 roku, kiedy zakładano oddział w Zielonej Górze, wielu jego działaczy
miało powyżej 40 lat, a nie brakowało też starszych, urodzonych w latach 30.,
a nawet 20. XX wieku. Brak nowych, zwłaszcza młodych członków u progu XXI
wieku spowodował, że nie było już chętnych do udzielania się na rzecz RSTK
i kontynuowania jego działań. Ci, którzy pozostali, przeszli w smugę cienia i nie
okazywali aktywności organizacyjnej, szukając instytucji, które od swoich członków nie wymagały już tak sporego zaangażowania, jak choćby sprawnie funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Zupełnie odwrotnie z kolei zaczęło dziać się w drugiej połowie lat 90. XX
wieku, a zwłaszcza po 2000 roku w oddziale gorzowskiego RSTK, który wyraźnie
wyhamował ze swoimi działaniami u progu lat 90. XX wieku. Tam od początku
stawiano na umożliwienie debiutu książkowego swoim członkom oraz organizację
imprez integrujących różnorodne środowiska twórcze. W ten sposób zaistniało wielu
twórców gorzowskiego RSTK, którzy włączając się w działania Stowarzyszenia
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otrzymali szansę na druk własnej książki poetyckiej lub wsparcie warsztatowe
i pomoc w ewentualnym druku w innej oficynie.
Indywidualne zbiorki wierszy gorzowski RSTK zaczął wydawać od 1992 roku,
a pierwszym, który dostąpił tego zaszczytu, był najbardziej znany poeta ruchu robotniczego K. Jankowski. Ukazał się wówczas ostatni tomik za jego życia Słowa
w drelichu. W następnym roku wydane zostały wiersze D. Rusztyn zatytułowane
Po prostu żyć. W 1995 roku oddział RSTK wydał zbiorek wierszy R. Habdasa
W ramionach Drawy. W następnych latach ukazały się tomiki M. Przybylak Radość
z rozdawania (1996), wydany z okazji 15-lecia RSTK i 45-lecia Stilonu, i K. Caban
Nie gaście ognia (1997). W 1998 roku oddział gorzowski wydał dwa zbiorki poezji:
I. Zielińskiej Oceania irenejska i M. Krzyżostaniaka Niebieskie przebiśniegi. W roku
następnym zaś ukazał się tomik G.I. Zarębskiej Twarz ukryta w dłoniach.
Z chwilą nastania nowego wieku oddział RSTK w Gorzowie Wielkopolskim
zaczął przeżywać renesans. Grono członków oddziału powiększyło się o kolejnych twórców, a co najistotniejsze, przybyło kilka młodych osób. Już w drugiej
połowie lat 90. XX wieku lub nieco później z ruchem RSTK związali się m.in.
Maria Borcz (ur. 1950), Łucja Fornalczyk-Fice (ur. 1952), Ferdynand Głodzik
(ur. 1955), Jerzy Grodek (ur. 1959), Eugeniusz Marian Konieczny (ur. 1954),
Józef Pałychata, Adam Marek Szumski, Marek Lobo Wojciechowski (ur. 1959),
Jerzy S. Woliński, Teresa Rozpłochowska-Świtała (ur. 1948, zm. 2014), Barbara
Pala, Ludwik Dzida (ur. 1946, zm. 2008), Roman Wojciechowski (ur. 1947, zm.
2015) i Krzysztof M. Ciesielski – poeta i plastyk z Warszawy, natomiast spośród
twórców młodego pokolenia m.in. Beata Patrycja Klary40 (ur. 1976), Katarzyna
Maciantowicz (ur. 1979) z Baczyny i Karol Graczyk41 (ur. 1984), wówczas dwudziestokilkuletni autorzy.
Po kilkuletniej przerwie kolejne zbiorki poetyckie nakładem gorzowskiego
RSTK zaczęły ukazywać się dopiero w nowym wieku. W 2002 roku ukazał się
tom poezji A. Bajdora Poprzeczki, a w kolejnym roku RSTK wydało aż cztery
książki: K. Maciantowicz Skóra, M. Krzyżostaniaka Tu jest mój dom oraz drugą
jego pozycję – satyry i fraszki Polskie plagi i przywary, a także ostatni już zbiór
wierszy M. Przybylak Cerowane lata.
Nestorka robotniczego ruchu literackiego w Gorzowie M. Przybylak (ur. 1929
w Nowosielu na terenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, zm.
2005 w Gorzowie Wlkp.), założycielka Klubu Robotników Piszących i współzałożycielka oddziału RSTK, którego była przewodniczącą przez pierwsze dwie
40

41

B.P. Klary wraz z Agnieszką Moskaluk z gorzowskiej PWSZ jest współorganizatorką od 2012 r.
Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana „FurmanKa” w Gorzowie, który
przygotowują wspólnie: Akademickie Centrum Kultury PWSZ z Gorzowa, Miejskie Centrum Kultury,
RSTK, Jazz Club Pod Filarami, Kamienica Artystyczna „Lamus” i Stowarzyszenie „Szeroki Kąt
Widzenia”. Festiwal powstał na bazie muzycznego Projektu Furmana, którego twórcą był gorzowski
muzyk Wojtek Potocki z zespołu Żółte Kalendarze.
K. Graczyk był założycielem pracowni literackiej w Miejskim Centrum Kultury, a wraz z Markiem
Wojciechowskim organizował festiwal poetycki „Wartal” w 2009 r.
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kadencje (1981-1986)42, a także członkini Rady Krajowej RSTK, była drugą po
K. Jankowskim najbardziej rozpoznawalną twarzą robotniczego środowiska pisarskiego. Poetka związana była z Gorzowem od 1953 roku. Ukończyła szkołę
zawodową i aż do emerytury w 1982 roku pracowała fizycznie w ZWCh „Stilon”.
Jako pierwsza reprezentantka robotniczego ruchu kulturalnego na Ziemi Lubuskiej rzuciła też podwaliny pod rozwój artystyczny miasta, a przede wszystkim
doprowadziła do integracji środowiskowej i scalenia amatorskiego ruchu twórców
uprawiających różne dziedziny sztuki. Była autorką sześciu tomików poetyckich:
Polimer granulowany (GTK, Gorzów 1980), I ciągle jeszcze jestem do nazwania
(RSTK, Warszawa 1984), Radość z rozdawania (RSTK, Gorzów 1996), Takie
szczęście (Pro Libris, Zielona Góra 2001) i Cerowane lata (RSTK, Gorzów 2003).
W 1998 roku M. Przybylak została przyjęta do zielonogórskiego oddziału
ZLP43, a z chwilą powstania oddziału gorzowskiego ZLP w 2004 roku krótko
była jego członkinią. I mimo że należała do warszawskiego Centrum Literackiego „Gremium” i gorzowskiego KKMP (1976-1981), później Klubu Literackiego
Gorzowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (1970-1975) i brała udział
w pracach zarządu Gorzowskiego Towarzystwa Kultury oraz angażowała się
w działania Klubu Literackiego GTK (1975-1992) i gorzowskiego Klubu Literackiego ZLP (1998-2004), nigdy nie zerwała związków z RSTK, pozostając wierną
robotniczym ideom. Za działalność animatorską i literacką w ruchu środowiskowym
została uhonorowana Nagrodą Gorzowską w 1987 roku, Medalem im. Jakuba
Wojciechowskiego w 1991 roku i Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury. Na
podstawie jej tekstów poetyckich powstał monodram w wykonaniu Joanny Jarzębskiej z Teatru Zwyczajnego, jej utwory liryczne były też recytowane w TVP,
m.in. przez Wojciecha Siemiona, Macieja Starzewskiego i Sławomirę Łozińską44.
Ponadto jej wiersze były zamieszczane w ogólnopolskich antologiach poetyckich
wydawanych przez RSTK.
Ważną postacią w robotniczym ruchu kulturalnym był także W. Zdzitowiecki
(ur. 1941 w Listopadówce na Wołyniu, zm. 2007 w Gorzowie Wlkp.), który ukończył szkołę zawodową o profilu metalowym, potem liceum, a następnie Studium
Dziennikarskie w Warszawie. Do 1957 roku mieszkał we wsi Drzewice pod Kostrzynem nad Odrą, gdzie pracował m.in. jako ślusarz, pracownik Polskich Kolei
Państwowych, a następnie w Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych. Po przeprowadzce do Gorzowa był pracownikiem w Zakładach Mechanicznych Ursus,
ZWCh Stilon i w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego
Przemysłówka, a później Gobex. Pisał wiersze, opowiadania, reportaże, słuchowiska radiowe i artykuły publicystyczne. Debiutował wierszem w tygodniku „Nowa
Wieś” w 1957 roku. Już w 1961 roku związał się z gorzowskim Korespondencyjnym
42
43
44

Z 25-letnią metryką, [w:] 25 lat RSTK, Gorzów Wlkp. 2007, s. 5.
M. Przybylak została przyjęta w poczet kandydatów na członka ZLP, pełne członkostwo otrzymała
w 2001 r.
K. Kamińska, op. cit., s. 110-111.
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Klubem Młodych Pisarzy przy Związku Młodzieży Wiejskiej i ogłaszał wiersze
w „Nadwarciu” – dodatku do „Stilonu Gorzowskiego”. W latach 80. XX wieku
był redaktorem naczelnym pism zakładowych „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą
i „Gorzowska Przemysłówka”, które zamieszczały informacje o kulturze robotników. W. Zdzitowiecki zaczął publikować książki dość późno, bowiem dopiero
pod koniec lat 90. XX wieku, a jego wiersze silnie związane były z etosem pracy
i Gorzowem, jego życiem społecznym i artystycznym. Wydał w trzy zbiorki wierszy: W tym przemysłowym ogrodzie (Gobex, Gorzów 1998), Wiersze o Gorzowie
(Gobex, Gorzów 1999), Wszechświat we mnie (wł. sumptem, Gorzów 2003) oraz
zbiór opowiadań i reportaży Niemoc mnie porusza (b.w., Gorzów 2006). Pośmiertnie ukazał się tom jego opowiadań Pisanie światłem wydany przez gorzowską
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Herberta w 2012 roku.
Po trzyletniej przerwie gorzowski RSTK wznowił działalność wydawniczą,
drukując najpierw w 2006 roku tom wierszy Winien i ma F. Głodzika, a w roku
następnym wydając dwie książki poetyckie: Żucie szczawiu R. Habdasa i Z wędrówek po okolicy M.L. Wojciechowskiego. Warto nadmienić zarazem, że seria wydawnicza tomików wierszy gorzowskiego RSTK była nader udana pod względem
edytorskim – drukowano je bowiem na papierze kredowym, często z kolorowymi
fotografiami lub ilustracjami. Oprawę graficzną często zapewniali znani plastycy – Magda Ćwiertnia, Zbigniew Olchowik, Michał Bajsarowicz, a redaktorami
bądź recenzentami książek byli Andrzej K. Waśkiewicz, Jan Zdzisław Brudnicki,
Janina Graban, Jakub Winiarski i inni.
Ostatnimi pozycjami wydawniczymi gorzowskiego oddziału RSTK były foldery plastyczno-poetyckie wydane z okazji jubileuszy Stowarzyszenia. W 2007
roku wyszedł barwny folder 25 lat RSTK Gorzów, a w 2011 roku XXX lat RSTK
Gorzów w wyborze i opracowaniu C. Gandy – prezesa oddziału gorzowskiego od
1988 roku i obecnego wiceprzewodniczącego Rady Krajowej RSTK, organizatora
warsztatów artystycznych w Garbiczu, społecznego animatora kultury, zajmującego się muzyką i reżyserią. Jak wynika z opracowania wydanego w 2007 roku,
w 25-letniej historii oddziału przewinęło się ponad 250 twórców, a w samej tylko
sekcji literackiej znajdowało się 90 osób. Nadal istnieją sekcje: plastyczna, muzyczna, taneczna, fotograficzna i filmowa, a siedzibą Stowarzyszenia jest Miejskie
Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. Co roku kontynuowane są w Garbiczu Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne, w których biorą udział również członkowie
podobnych organizacji amatorskich z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Grecji
i Austrii. W 2007 roku artyści z RSTK uczestniczyli w Dniach Kultury Polskiej
w Grodnie na Białorusi45. Oddział posiada też swoją stronę internetową46.
Spośród członków sekcji literackiej RSTK poza oficyną Stowarzyszenia również
samodzielne pozycje książkowe wydało jeszcze kilkunastu autorów. Po jednym
45
46

Z 25-letnią metryką..., s. 6.
Adres strony internetowej dostęp: www.rstk-gorzow.pl [odczyt: 7 października 2015].

250

Robert Rudiak

tomie wierszy wydali: J. Pałychata – Wiersze (WOM, Gorzów Wlkp. 2007), W. Michalak-Miłkowska – Szukanie czerwieni (GTK, Gorzów Wlkp. 1982), B. Doberschuetz-Kajdan – Posilenie (GTK, Gorzów Wlkp. 1986), A.M. Szumski – Miłość
i cierpienie (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 1996); J.S. Woliński – Czar Walki czyli
Par Lament (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 2005) oraz S. Waldon – utwory dla
dzieci Podróż słoneczka (wł. sumptem, Kraków 1991).
Po dwie książki wydali: Z. Cichy – Pod jednym słońcem (wł. sumptem, Gorzów
Wlkp. 2009) i Jeszcze nadzieja (ZLP, Gorzów 2014), E. Modelewska – Wiersze
(wspólnie z J. Pawłowską, GTK, Gorzów Wlkp. 1987) i Zaproszenie (Fundacja
Stypendialna im. A. Domagały-Jakuć, Gorzów Wlkp. 1988), A.I. Sawko – Horyzont wspomnień (Fundacja Stypendialna im. A. Domagały-Jakuć, Łódź 1994)
i Gdziekolwiek jesteś... Dialogi liryczne (wspólnie z Anną Strzelec47, Miniatura,
Kraków 2013), K. Maciantowicz – Międzybywanie (Wydawnictwo Artystyczno
Graficzne Arsenał, Gorzów Wlkp. 2000) i Skóra (RSTK, Gorzów Wlkp. 2003).
Z kolei po trzy książki mają w dorobku: R. Habdas – W ramionach Drawy (RSTK, Gorzów Wlkp. 1995), Żucie szczawiu (RSTK, Gorzów Wlkp. 2007)
i Z gliny ulepieni (ZLP, Gorzów Wlkp. 2009); J. Grodek – zbiór fraszek AfEryzmy
(Agencja Wydawnicza Kamak, Gorzów Wlkp. 1995), Imponderabilia – sentencje
po polsku i niemiecku (b.w., Gorzów Wlkp. 1999) i Pyk i przytyk (b.w., Wriezen
2004) oraz M.L. Wojciechowski – Z wędrówek po okolicy (RSTK, Gorzów Wlkp.
2007), Suplement (WAG Arsenał, Gorzów Wlkp. 2007) i Ektoplazma (Rivia/ZLP,
Gorzów Wlkp. 2009).
Natomiast do grona autorów, którzy wydali więcej niż trzy pozycje książkowe, należą: I. Zielińska, która wydała cztery tomy wierszy – Oceania irenejska (RSTK, Gorzów Wlkp. 1998), Naga rzeka (WAG Arsenał, Gorzów Wlkp.
2003), Złota cisza poety (WAG Arsenał/ZLP, Gorzów Wlkp. 2008) i Przyłapana
na istnieniu (Pro Libris, Zielona Góra 2011); F. Głodzik także cztery – Winien
i ma (RSTK, Gorzów Wlkp. 2006), Własnym nosem (Sonar/ZLP, Gorzów Wlkp.
2011), Stare i nowe anegdoty szachowe (Integracja, Gorzów Wlkp. 2012) i Szachy
na Lachy (ZLP, Gorzów 2014); K. Graczyk także cztery zbiorki wierszy – Oko
i oko (WAG Arsenał, Gorzów Wlkp. 2007), Osiemdziesiąt cztery (WAG Arsenał,
Gorzów Wlkp. 2008), Łowy (Rivia/ZLP, Gorzów Wlkp. 2009) i Przełomy (Instytut Mikołowski, Mikołów 2015) oraz E.M. Konieczny, który wydał zapiski
z podróży po Anglii Ave naturo... (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 1996), tomiki
wierszy – W kalejdoskopie słowa (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 1994), W moich
stronach (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 1999), Poezje (wł. sumptem, Gorzów
Wlkp. 2001), a przy tym był inicjatorem wydania kilku almanachów młodzieży
szkolnej. W 1977 roku podczas studiów w zielonogórskiej Wyższej Szkole Peda47

Strzelec to pseudonim pisarki gorzowskiej. Właściwe jej nazwisko to Anna Józefa Schutz, która
jest członkinią oddziału ZLP w Gorzowie i jest autorką lub współautorką pięciu powieści i trzech
tomików poetyckich. Prowadzi też internetowy blog, na którym zamieszcza wiersze i miniatury
prozatorskie.
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gogicznej E.M. Konieczny założył Studencki Klub Literacki „Kometa” i prowadził
teatr dziecięcy.
Autorzy z gorzowskiego RSTK, którzy wydali największą liczbę publikacji
książkowych to: B. Trawińska, która wydała pięć tomików – Wyciszenia (GTK,
Gorzów Wlkp. 1980), Maluję popiołem ognia (Edytor, Gorzów Wlkp. 1992), Postarzał się czas (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 1992), Ogrody codzienności (Klub
Myśli Twórczej Lamus, Gorzów Wlkp. 1999), A może jestem inną trawą (IBiS,
Warszawa 2006), ponadto jest autorką słuchowiska radiowego Za późno w 1984
roku; Ł. Fornalczyk-Fice, także wydała pięć książek – W moim śnie (PiT, Kraków 1997), Piegi na słońcu (Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków
w Polsce [WiDTSwP], Gorzów Wlkp. – Kraków 2010), Opiekunka (Sonar/ZLP,
Gorzów Wlkp. 2012) i powieści Przeznaczenie (Warszawska Firma Wydawnicza,
Warszawa 2012) oraz Wyspa Starców (WFW, Warszawa 2013); M. Borcz, wydała
osiem publikacji w tym sześć tomików poezji: Tęczowa zabawa (Towarzystwo
Słowaków w Polsce [TSwP], Kraków 2007), Najeżona oczywistość (WiDTSwP,
Gorzów Wlkp. – Kraków 2009), Gałązka jaśminu (WiDTSwP, Gorzów Wlkp.
– Kraków 2010), Z kałuży miasta (White Plum, Toruń 2012), Spopieleni (ZLP,
Gorzów 2014), Światłocienie (ZLP, Gorzów 2014), powieści Bidul (WiDTSwP,
Gorzów Wlkp. – Kraków 2011) i Z głębokiego PRL-u (Sonar, Gorzów 2015);
J. Pawłowska wydała sześć publikacji książkowych – Wiersze (GTK, Gorzów Wlkp.
1987, wspólnie z E. Modelewską), W serce ugodzona (Fundacja Stypendialna im.
A. Domagały-Jakuć, Gorzów Wlkp. 1987), Miłości barwa (Solidarność, Gorzów
Wlkp. 1991), Światła w ciemności (GTK, Gorzów Wlkp. 1997), U progu 2000
roku i pięć jubileuszy mojego życia (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 2000), Plon
drogi krzyżowej – mojego życia (Stow. im. Brata Krystyna, Gorzów Wlkp. 2012);
K. Caban wydała siedem zbiorków wierszy – Nie gaście ognia (RSTK, Gorzów
Wlkp. 1997), Grzeszna inaczej (WiDTSwP, Kraków 2004), Zapach zmierzchu
(TSwP, Gorzów Wlkp. 2005), Czas rozebrany (WAG Arsenał, Gorzów Wlkp.
2008), Sześćdziesiąt pchnięć (WiDTSwP, Kraków 2011), Gniazdo między palcami (WiDTSwP, Kraków 2012) i Spowiedź marionetki (ZLP, Gorzów 2014); B.P.
Klary także wydała siedem książek: Witraże (wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 2005),
Imaginacje/Imagination (WAG Arsenał, Gorzów Wlkp. 2006), Szczekanie głodnych psów (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Gorzów Wlkp. 2010),
Zabawa w chowanego (Wyd. Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2011), De-klaracje:
geny, anty-geny, memy (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2012), Konteksty
(ZLP, Gorzów 2014) i wywiady Rozmowy z piórami (Wyd. Adam Marszałek, Toruń
2012) oraz M. Krzyżostaniak, który opublikował aż dziewięć pozycji literackich:
Niebieskie przebiśniegi (RSTK, Gorzów Wlkp. 1998), Czerwone stokrotki na
śniegu (Gminny Ośrodek Kultury [GOK], Santok 2001), Biała róża dla Safony
(GOK, Santok 2002), Tu jest mój dom (RSTK, Gorzów Wlkp. 2003), Polskie plagi
i przywary (RSTK, Gorzów Wlkp. 2003), Przez ukwiecone łąki i ponure bagna
(wł. sumptem, Gorzów Wlkp. 2004), Krzyk w ciemności (Osgraf, Gorzów Wlkp.
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2008), Pomyślmy (wł. sumptem, b.m.w. 2012) i Tu zostanę (wł. sumptem, Szczecin
2015). W sumie gorzowski RSTK wydał ponad 30 indywidualnych tomików poezji
i 16 publikacji zbiorowych jako powarsztatowe biuletyny, w których prezentowano
obok wierszy także prace fotograficzne i plastyczne członków.
Najbardziej wyrazistymi postaciami z grona literatów RSTK, które swoim
życiorysem zawodowym oraz twórczością manifestują pochodzenie robotnicze,
są: K. Caban, Ł. Fornalczyk-Fice, R. Habdas i M. Krzyżostaniak. K. Caban od
1957 roku mieszka w Gorzowie, ukończyła szkołę zawodową, z wykształcenia jest elektromechanikiem, w 1984 roku związała się z RSTK, debiutowała
wierszem we „Własnym Głosem” w 1991 roku Ł. Fice ukończyła technikum
chemiczne, debiutowała we „Własnym Głosem” w 1996 roku R. Habdas natomiast ukończył technikum gastronomiczne, z zawodu jest technologiem żywienia, pracował też jako kelner, debiutował wierszem w prasie w 1988 roku,
potem dużo publikował w pismach RSTK i włączył się w organizację warsztatów w Lubniewicach. M. Krzyżostaniak z kolei był pracownikiem ZWCh Stilon, wcześniej prowadził gospodarstwo rolne, zaczął pisać w połowie lat 80. XX
wieku, debiutował w 1985 roku na łamach „Rolnika Gorzowskiego” i szybko
związał się z RSTK.
Jak widać, określenie „poezja robotnicza” niewiele ma już wspólnego z twórczością liryczną obecnych członków RSTK, choć i w nazwie Stowarzyszenia jest
ten przymiotnik dookreślający tożsamość artystów-amatorów. Tematyka większości
książek poetyckich już nie obraca się wokół fabryki i pracy, ale spraw codziennych:
domu rodzinnego, nadziei, rozczarowań, kłopotów, miłości... Znaleźć można w poezji gorzowskich autorów motywy wspomnieniowe, przyrodnicze, metafizyczne,
ontologiczne, niekiedy wiersze religijne, sentymentalne, również erotyki, rzadziej
zaś patriotyczne, rozrachunkowe czy ojczyźniane.
Warto też wspomnieć, że pierwszymi autorami należącymi do RSTK, którzy
otrzymali Lubuskie Wawrzyny Literackie za najlepszą książkę roku w województwie lubuskimi, byli: K. Graczyk za Osiemdziesiąt cztery w 2009 roku, rok później
M.L. Wojciechowski48 za Ektoplazmę, a w 2012 roku B.P. Klary za zbiorek Zabawa
w chowanego. Ponadto kilkoro członków Stowarzyszenia zostało przyjętych lub
ubiegało się o przyjęcie do Związku Literatów Polskich. Do poznańskiego oddziału
ZLP w 1994 roku przyjęta została B. Trawińska, która w 1999 roku przeszła do
oddziału zielonogórskiego (krótko pełniła funkcję wiceprezesa oddziału), a od 2004
roku należy do oddziału w Gorzowie Wlkp. Również do oddziału ZLP w Zielonej
Górze zostali przyjęci R. Habdas w 1998 roku i K. Caban w 2004 roku, którzy
z chwilą powołania oddziału ZLP w Gorzowie stali się jego członkami. W ciągu
ostatnich czterech lat oddział gorzowski powiększył się o nowo przyjętych –
I. Zielińską, Ł. Fornalczyk-Fice, J. Grodka i K. Graczyka. Wielu członków RSTK
48

Więcej o twórczości autora zob. M. Szott, Świadek pęknięcia. Polsko-niemieckie pogranicze
w poezji Marka Lobo Wojciechowskiego, „Konteksty Kultury” 2015, t. 12, nr 1, s. 94-104.
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wstąpiło w 1998 roku do Klubu Literackiego ZLP w Gorzowie, który był zalążkiem
powstania samodzielnego oddziału w 2004 roku. Wśród założycieli Klubu ZLP byli
m.in. K. Caban, D. Rusztyn i R. Habdas, który pełnił funkcję wiceprezesa Klubu.
Pomimo likwidacji Stilonu oddział RSTK, który przy nim utworzono, przetrwał,
podobnie jak przymiotnik „robotniczy” w nazwie Stowarzyszenia, choć coraz
mniej w tej organizacji jest robotników. Ci autentyczni robotnicy w RSTK przeszli
dawno na emerytury lub po prostu wymarli. Ci, którzy pozostali, to przeważnie
już osoby z wyższym wykształceniem, zajmujący się różnymi profesjami. Jednak,
co najważniejsze, identyfikują się z ruchem i jego działalnością kulturalną. Także
to, że wielu członków RSTK udziela się jeszcze w innych organizacjach i stowarzyszeniach twórczych, nie przeszkadza im działać w oddziale gorzowskiego
RSTK. Sekcja gorzowskiego RSTK jest wciąż jedną z najaktywniejszych w kraju,
wydaje tomiki indywidualne swoim członkom, organizuje rokrocznie od 1983
roku Warsztaty Artystyczne, wystawy plastyczne, spotkania autorskie i ogólnopolskie konkursy literackie im. K. Jankowskiego. W ramach Interdyscyplinarnych
Warsztatów Artystycznych Gorzów-Garbicz od 2007 roku organizowana jest Noc
Poetów w gorzowskiej bibliotece, muzeum lub centrum kultury, od 2009 roku
serie spotkań par autorskich49 w piwnicznej izbie Dworku „Magnat” w Garbiczu,
od 2011 roku rozgrywany jest też Slam poetycki o „Złoty pieróg”. Rokrocznie
odbywają się plenerowe imprezy kulturalno-integracyjne środowiska gorzowskiego
organizowane przez RSTK, np. Majówka od 2008 roku, Biesiada w 2015 roku,
a od 2011 roku spotkania opłatkowe w Miejskim Centrum Kultury „Zawarcie”.
Sekcja współorganizowała także cykliczne imprezy poświęcone czytaniu poezji
Adama Mickiewicza w bibliotece w 2013 roku, Bolesława Leśmiana w 2014
roku w Klubie „Jedynka” i Papuszy w 2014 roku, a także patriotyczne widowiska
poetycko-muzyczne w kościołach „Deo et Patriae”, „Bogu i Ojczyźnie” czy „Obrazy – Słowa – Dźwięki”. Sekcja współpracuje ze Związkiem Literatów Polskich,
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, bierze liczny udział w imprezach warsztatowo-artystycznych i mitingach poetyckich, np. w trakcie festiwalu „FurmanKa”,
w spotkaniach interdyscyplinarnych w Garbiczu czy Korytowskich Nocach Poetów
w Choszcznie50. I co może dziwić – stale powiększa się o nowych sympatyków.
Z początkiem 2015 roku przy gorzowskim oddziale RSTK utworzono Kostrzyńskie Koło Twórców Kultury, które jest animatorem okolicznościowych imprez
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie i Kostrzyńskim Centrum Kultury.
W kostrzyńskim Kole działają również literaci, m.in. Tadeusza Dziadosz, Andrzej
I. Sawko, Elżbieta Iwańczuk, Edyta Kubiak, Tadeusz Kramek, Adela Pawlukiewicz
i Bernadetta Hawryluk-Suchocka.
49

50

W spotkaniach brali udział m.in. Marek Wawrzkiewicz – prezes ZLP, Aldona Borowicz, Adam
Ziemianin, Nikos Chadzinikolau, Zdzisław Łączkowski, Leszek Żuliński, Wojciech Ossoliński
i Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz.
Impreza organizowana od 2011 r. początkowo w Korytkowie pod Choszcznem przez Choszczeński
Dom Kultury i m.in. przy pomocy oddziału ZLP w Szczecinie.
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Scalanie i integrowanie gorzowskich środowisk artystycznych jest zasługą
polityki kulturalnej władz RSTK pod kierownictwem C. Gandy51 i prowadzonych przez nie imprez, zwłaszcza warsztatów interdyscyplinarnych. Podobnie jak
w gorzowskim oddziale Stowarzyszenia, dzieje się w innych ośrodkach w kraju,
w których RSTK przetrwał najtrudniejszy okres przemian gospodarczych i nadal
funkcjonuje, wspierając organizacyjnie, merytorycznie lub finansowo amatorski
ruch artystyczny.

51

Aktualny skład Zarządu RSTK wybrany w trakcie XXVII Walnego Zgromadzenia w czerwcu 2013 r.:
prezes Czesław Ganda, wiceprezes Ferdynand Głodzik, skarbnik Barbara Latoszek, sekretarz Beata
P. Klary, członkowie Zarządu Danuta Gołąbek i Ryszard Kućko. Do Komisji Rewizyjnej należą:
Barbara Pala (przewodnicząca), Stanisław Turski, Roman Wojciechowski. Do Sądu Koleżeńskiego
należą: Krystyna Caban, Maria Borcz i Bolesław Malicki. Wybory do władz Zarządu zgodnie ze
statutem mają miejsce co dwa lata. Zajęcia sekcji RSTK odbywają się w każdy czwartek w siedzibie
Stowarzyszenia w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Drzymały 26.
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The Lubusz Region workers’ writing community in the period
of 1976-2015

Summary
The development of a culture co-created by the working class continued throughout
the People’s Republic of Poland. Thus, already in 1950, a group of working-class
writers had formed in Warsaw, called “We’re building” – producing, in the spirit
of socialist realism, typical socialistic novels glorifying work, and these were
published in the press.
In 1962, the Workers’ Writing Club (KRP) was established in Warsaw, and in
1976 another such club was initiated in Gorzów Wielkopolski, operating in the
largest factory in the town, ZWCh “Chemitex-Stilon”. The working-class artists
published their texts in magazines published by the industrial firms “Stilon Gorzowski” and “Gorzowska przemysłówka”.
In 1980, KRP in Warsaw was transformed into a nationwide cultural movement
called the Workers’ Association of Cultural Creators (RSTK), and one of its first
regional branches was in Gorzów, founded on the basis of the previously functioning Workers’ Writing Club. As the movement gained momentum across the
country, a branch was established in Zielona Góra in as early as 1986, comprising
artists and cultural activists at the Zastal factory. Workers engaged in writing were
published in the magazine “Zastalowiec”, and presented on the factory’s own radio
station, and, eventually, numerous anthologies of poetry were published and occasional competitions organized. By the end of the 1980s, forty-six branches of the
Association existed in Poland. However, at the end of the 1990s the Zielona Góra
sections of RSTK ended their activities in response to the liquidation of a number
of industrial factories.

Kamil Banaszewski
Katarzyna Bartosiak

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego składnikiem kultury
oceny w nowoczesnej bibliotece akademickiej

Dzisiejsze biblioteki stawiają czoła rzeczywistości, którą cechuje dynamizm,
zmienność, nieprzewidywalność – jest to rzeczywistość pełna napięć, nieistniejących wcześniej problemów i zaskakujących rozwiązań, nowych mód i trendów
oraz twórczych transformacji/metamorfoz. Biblioteki akademickie XXI wieku,
aspirując do miana „nowoczesnych”, muszą zatem mieć na uwadze, z jednej strony
wypełnianie swych tradycyjnych zadań (jak gromadzenie, udostępnianie, katalogowanie), z drugiej zaś – ustalenie i wypełnianie nowych celów, jakie narzuca im
szybko zmieniające się środowisko. Trafną metaforą tej sytuacji zdaje się być ta,
podana przez Wiesława Babika: biblioteki stoją niejako na rozstajnych drogach,
są skazane na konieczność wyboru mającego decydujące znaczenie dla ich dalszego
rozwoju, a nawet istnienia. Biblioteki akademickie, podlegając swoistego rodzaju
ewolucji, powinny uwzględniać zmiany dokonujące się we współczesnym świecie
i wykorzystywać możliwości, jakie ten świat oferuje1.

Percepowanie zmian i konieczność podjęcia przez biblioteki nowych zadań akcentuje także Jacek Wojciechowski, podnosząc kwestię aktywnego kierowania
zmianami, a nie tylko ich biernej aprobaty:
Biblioteka jest instytucją usługową i otwartą na publiczność oraz na świat, który
zmieniał się i zmienia. Zatem również w bibliotekarstwie rozmaite zmiany były,
są i będą. Trzeba je rozpoznać, zrozumieć, przewidzieć ku czemu prowadzą i...
No i właśnie: sama aprobata oraz adaptacja nie wystarczą. Należałoby wkroczyć
w nie aktywnie oraz pokierować nimi z sensem, bo przecież nic nie dzieje się
samoczynnie2.
1

2

W. Babik, Biblioteka akademicka na rozdrożu: o współczesnych przemianach w środowisku
informacyjnym bibliotek, [w:] Biblioteka akademicka: infrastruktura – uczelnia – otoczenie, red.
M. Odlanicka-Poczobutt, K. Zioło, Gliwice 2014, s. 47.
J. Wojciechowski, Biblioteki w nowym otoczeniu, Warszawa 2014, s. 13.
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Aktywna relacja z szeroko rozumianym środowiskiem jest więc jednym z priorytetów działania dzisiejszych bibliotek, a ponieważ samo to środowisko podlega
zmianom, funkcjonowanie i usługi biblioteczne powinny być nieustannie poddawane
analizie i – w miarę możliwości – na bieżąco modyfikowane3. Im szybciej biblioteka zareaguje na zmianę mającą miejsce w jej środowisku, tym jej działanie okaże
się w rezultacie efektywniejsze. Aby jednak wiedzieć, jakie zmiany należy brać
pod uwagę i w jaki sposób się do nich przystosować, uprzedzić lub zaproponować
je, biblioteka powinna działać na podobieństwo barometru – czujnie obserwować
i monitorować potrzeby środowiska. Badanie otoczenia staje się zatem ważnym
zadaniem dzisiejszych bibliotek, a wydaje się ono najbardziej owocne, gdy polega na
ciągłym i systematycznym wykonywaniu analiz, których wyniki mogą zasugerować
nowe rozwiązania i pomysły, co pozwala na wyciąganie poważnych wniosków,
z małym prawdopodobieństwem błędów, i umożliwia bibliotece nieprzerwany
kontakt z użytkownikiem4.

Dostosowywanie swej oferty usługowej do otoczenia może mieć inny przebieg dla poszczególnych bibliotek, różny może być także zakres koniecznych do
przeprowadzenia zmian – zależy on bowiem od konkretnej sytuacji danej biblioteki. Wydaje się jednak, że niektóre czynniki i procesy zachodzące w środowisku
okołobibliotecznym powinna uwzględniać każda biblioteka, bez względu na jej
typ i rodzaj. Pojawianie się i rozwój coraz to nowych technologii i rozwiązań
sprzętowych, nowoczesne nośniki danych, cyfryzacja materiałów piśmienniczych,
rosnąca popularność elektronicznych baz danych, jak i dostęp do dokumentów
za pośrednictwem serwisów internetowych to tylko część „wytycznych”, których współczesne biblioteki nie mogą lekceważyć. Coraz częściej stawia się też
nacisk na estetykę i użyteczność samych budynków bibliotecznych, które nie
tylko muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale także zachęcać użytkowników sprzyjającym nauce zaaranżowaniem przestrzeni. Atrakcyjne
rozwiązania architektoniczne w połączeniu z poszerzeniem oferty bibliotecznej
o wydarzenia o charakterze kulturalno-społecznym, pozwalają mówić – również
w kontekście bibliotek uniwersyteckich – o bibliotece jako „trzecim miejscu”,
przyjaznym i otwartym dla każdego „miejscu spotkań”, w którym „można się nie
tylko uczyć, ale złapać chwilę wytchnienia. Biblioteka stała się także miejscem,
w którym warto »się pokazać i być widzianym«”5. Warto także pamiętać o tym,
że dzisiejsze społeczeństwo, zwane społeczeństwem informacyjnym czy „społe3
4
5

Por. M. Wojciechowska, Wpływ otoczenia na zmiany w bibliotece, „Studia Bibliologiczne” 2006, t. 16,
s. 33; por. eadem, Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006, s. 62.
Eadem, Wpływ otoczenia..., s. 34.
S. Baran, K. Kotowska, Przestrzeń społeczna w nowoczesnej bibliotece akademickiej miejscem
nauki i spotkań, [w:] Biblioteka jako „trzecie miejsce”. Międzynarodowa konferencja Biblioteki
Uniwersytetu Łódzkiego, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2011, s. 140, dostęp:
http://bcul.lib.uni.lodz.pl/Content/1896/KonferencjaBULII14.12.pdf [odczyt: 24 maja 2015].
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czeństwem wiedzy”, wymusiło na działaniu bibliotek zmianę w zakresie dwóch
paradygmatów. Po pierwsze, w dobie niemal powszechnie dostępnego internetu i znacznego rozwoju w digitalizacji materiałów, biblioteki – stając się coraz
częściej bibliotekami hybrydowymi6 – zmieniają swe podejście do posiadanych
księgozbiorów i zasobów, którymi dysponują: liczą się nie tyle same zasoby, ile
dostęp do nich. Ów prymat dostępu do informacji nad „fizycznym” posiadaniem
pożądanego egzemplarza powoduje z kolei konieczność zadbania o kompetencje
informacyjne7 użytkowników. Użytkownicy wymagać mogą bowiem fachowych
szkoleń w tym zakresie (również na zasadzie e-learningu), jak i pomocy oraz
asysty przy korzystaniu z zasobów cyfrowych, w obsłudze serwisów informacyjnych, w wyszukiwaniu, segregowaniu i selekcji potrzebnych materiałów oraz
„w radzeniu sobie nie tylko z deficytem, lecz przede wszystkim z nadmiarem
informacji”8. W społeczeństwie wiedzy, w którym dostęp do informacji możliwy
jest za pośrednictwem internetu niemal „na wyciągnięcie ręki”, znaczenia dla bibliotek zaczyna nabierać konkurencja w zakresie nowych usług i mediów9, mająca
na celu przyciągnięcie użytkownika do biblioteki. „W czasach modelowego wręcz
przeformatowania podstawowego bibliotecznego paradygmatu, jakim jest, a raczej
było, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobów książkowych, na
rzecz tego nowego, w którym to użytkownik, a nie kolekcja jest najważniejszy”10,
ważna staje się troska o wzmocnienie więzi między użytkownikiem a biblioteką.
Prymat użytkownika nad zbiorami, owa zmiana „nastawienia (paradygmatu) bibliotek – na publiczność, zamiast na zasoby”11, sprawia, że interesariusze bibliotek
stają się jednym z najważniejszych elementów otoczenia bibliotecznego, który
wymaga uważnych badań. Rola użytkowników jest tym znaczniejsza, im aktywniej
uczestniczą w działalności biblioteki, zaś powstanie i dynamiczny rozwój Web
2.0 stawia wymóg: „nowoczesna biblioteka to Biblioteka 2.0”12, czyli biblioteka
6

7

8
9
10

11
12

Por. B. Chrapczyńska, W poszukiwaniu wiedzy – użytkownicy w przestrzeni informacyjnej biblioteki
akademickiej, „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2012, t. 20, nr 3-4,
s. 26. („Ten typ bibliotek, obok tradycyjnych materiałów drukowanych, oferuje szeroką gamę zbiorów
multimedialnych i świadczy usługi z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych”).
Kompetencje informacyjne (information literacy) – kompetencje w zakresie wyszukiwania, weryfikacji
i efektywnego wykorzystania informacji. Zdaniem L. Derfert-Wolf, w nabywaniu information literacy
to właśnie bibliotekarze „mają szczególną rolę do odegrania, w związku z pełnioną od lat funkcją
edukacyjną, doskonałą wiedzą o źródłach informacji oraz przekonaniem o potrzebie kształcenia
jej użytkowników” (L. Derfert-Wolf, Information literacy – kształcenie umiejętności informacyjnych
w bibliotekach akademickich, [w:] Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej. Tradycja
i nowoczesność, red. B. Antczak-Sabala, M. Kowalska, L. Tkaczyk, Toruń 2009, s. 186).
W. Babik, op. cit., s. 42.
Por. E. Głowacka, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek, [w:] Znaczenie i badania jakości w bibliotekach.
Materiały konferencyjne, red. J. Koniczna, A. Jazdon, E. Głowacka, Łódź 2012, s. 7.
I.H. Pugacewicz, Kształtowanie kompetencji mediacyjnych na przykładzie działalności miejskiej
mediateki publicznej Marguerite Yourcenar w Paryżu, [w:] Czas przemian – czas wyzwań. Rola
bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka,
red. J. Jasiewicz, E.B. Zybert, Warszawa 2014, s. 185.
J. Wojciechowski, op. cit., s. 35.
E. Amghar, Infrastruktura informatyczna nowoczesnej biblioteki: co niemieckie biblioteki akademickie
oferują swoim czytelnikom?, [w:] Biblioteka akademicka: infrastruktura..., s. 10.
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współtworzona przez użytkowników w zakresie kształtowania zasobów, generowania i publikowania treści oraz „społecznego uczestnictwa w zadaniach, które do
tej pory wykonywane były wyłącznie przez pracowników bibliotek (np. tworzenie
i korekta baz danych, transkrypcja, czy obróbka zeskanowanych tekstów)”13. Prowadząc badania nad użytkownikami bibliotek, warto pamiętać, że
narzędzia Web 2.0 – w tym serwisy społecznościowe – dają bibliotekom szanse
na pozyskanie wiedzy typu know-what (poglądy i preferencje użytkowników, ich
aktywność, upodobania, przyzwyczajenia), know-how (pomysły, innowacje, praktyczne rozwiązania sugerowane bibliotekom, wynikające z rzeczywistych potrzeb,
ale także krytyczne opinie) oraz know-who (dostosowanie oferty bibliotecznej do
poziomu i wymagań poszczególnych grup użytkowników)14.

Użytkownik, którego „powinno się postrzegać jako uczestnika, współtwórcę oraz
konsultanta działalności bibliotek”15, wraz z rozwojem Web 2.0 i coraz częstszym
odwoływaniem się do idei Biblioteki 3.0, staje się jeszcze ważniejszym elementem środowiska bibliotecznego, ma on wpływ już nie tylko na formę i jakość
usług bibliotecznych, ale także na kształtowanie zasobów i zbiorów w wymiarze
semantycznym. Wszystko to sprawia, że interesariusze dzisiejszych bibliotek, ich
potrzeby, oczekiwania, a co za tym idzie – satysfakcja wynikająca z doświadczanych
przez nich usług bibliotecznych, stają się tym, co trzeba uwzględnić, co należy
badać i nieustannie poprawiać. Tym bardziej, że sami użytkownicy zmieniają się,
a ich potrzeby ewoluują; „Nadążanie za tymi potrzebami jest obecnie niezmiernie
ważnym celem, jakiemu biblioteki poświęcają wiele uwagi”16.
Nowoczesna biblioteka uniwersytecka powinna mieć na uwadze i prowadzić
badania nad wszystkimi wyżej wymienionymi zmianami, tendencjami i procesami, zachodzącymi w szeroko rozumianym środowisku bibliotecznym. Ponadto
macierzysta uczelnia, stanowiąca najbliższe otoczenie biblioteki uniwersyteckiej,
generuje wymogi i zadania, które również mogą się zmieniać. Uczelnia decyduje
bowiem o zakresie kształcenia, ustanawia i modyfikuje formy i reguły studiów,
tworzy nowe i przekształca istniejące wydziały i kierunki, a opracowując plan
strategiczny i misję uczelni, kieruje się z jednej strony zmianami zachodzącymi we
13

14
15

16

M. Stąporek, Crowdsourcing, social media, lifestreaming – nowe możliwości partycypacji
e-użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych, [w:] Biblioteka
akademicka: infrastruktura..., s. 337.
Ibidem, s. 349.
E. Głowacka, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek..., s. 7. „J. Maness zwraca z kolei uwagę na
zgodność filozofii 2.0 z wartościami leżącymi u podstaw funkcjonowania bibliotek – ideą wolności,
współpracy i równości w dostępie do dóbr kultury. Zdaniem autora: »Chociaż Biblioteka 2.0 jest
zmianą, to jednak z natury rzeczy bliską tradycji i misji bibliotek«” (M. Wójcik, Web 2.0 w działalności
usługowej instytucji książki, Kraków 2013, s. 49).
Ł. Maciejewska, B. Urbańczyk, Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych
usług bibliotecznych, „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, t. 17, nr
3 (67), s. 21.
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współczesnej nauce, a z drugiej – wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Sam rozwój nauki, pojawianie się nowych dyscyplin, interdyscyplinarność, specjalizacja w ramach dziedzin, międzynarodowe projekty badawcze, nowe
kierunki i metody uprawiania nauki wraz z dynamicznym postępem nowoczesnych
technologii pociągają za sobą rozwój i zmiany nie tylko w procesie kształcenia, ale
także w systemie szkolnictwa: modernizuje się programy i treści nauczania, metody
przekazywania wiedzy, oceniania osiągnięć naukowych. Wszystko to ma wpływ na
funkcjonowanie uczelni i przekłada się na zadania i cele stojące przed biblioteką
uniwersytecką: musi ona zapewnić swoim użytkownikom nowoczesne zaplecze
badawcze, zarówno w postaci materiałów drukowanych, jak i dostępu do materiałów
cyfrowych i elektronicznych baz danych, budować atmosferę sprzyjającą nauce,
a także umożliwić uczestnictwo w tworzeniu jej. „Biblioteka uczelniana wyznacza
w pewnym sensie jakość i poziom samej uczelni, jest jej wizytówką. Potrzeby
studentów jak i kadry naukowej powinny być zaspokajane na możliwie najwyższym poziomie”17. Główni beneficjenci oferty biblioteki uniwersyteckiej, czyli
użytkownicy „naukowi”, ale także osoby spoza środowiska uczelni, niezwiązane
bezpośrednio z uniwersytetem, które jednak odwiedzają bibliotekę, „w dużej mierze
decydują o przyszłości biblioteki, gdyż są warunkiem jej istnienia”18. Pamiętając
o coraz większym znaczeniu użytkowników w funkcjonowaniu współczesnych
bibliotek, koniecznością staje się dbałość o jakość oferowanych usług, ale również
dokładny i regularny pomiar ich potrzeb i oczekiwań oraz prowadzenie rzetelnych
badań w zakresie oceny i stopnia zadowolenia z całokształtu oferty bibliotecznej
tych specyficznych (bo w głównej mierze związanych z uniwersytetem i nauką)
interesariuszy, którymi są przede wszystkim studenci oraz przedstawiciele kadry
dydaktycznej i naukowej.
Zmieniające się otoczenie bibliotek akademickich, stojące przed nimi nowe
warunki i wymogi, do których muszą się dostosować, sprawiają, że umiejętnie
prowadzony monitoring środowiska nabiera coraz większego znaczenia zarówno
w zakresie planowania, decyzyjności i zarządzania biblioteką, jak i kontrolowania
i korekty efektywności i wydajności pracy tej biblioteki. Badanie środowiska pozwala także unikać błędów w działalności, jak i poznać efekty tej działalności jako
te, które mają wpływ na otoczenie, umożliwia również poznanie użytkowników
biblioteki i ich potrzeb, a adekwatna odpowiedź na te potrzeby może poprawić
i umocnić wizerunek biblioteki. Badania w bibliotekach prowadzić zatem warto.
Takie empiryczne podejście do funkcjonowania biblioteki jako całości istniejącej
w otoczeniu, nastawienie na prowadzenie stosownych badań i pomiarów, a także
gotowość do wprowadzenia korzystnych zmian i odpowiednich do potrzeb otoczenia innowacji stanowi nie tylko o nowoczesności bibliotek, ale oznacza także
17

18

E. Kochan, Badanie potrzeb użytkowników i ocena jakości usług w bibliotece akademickiej na
przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, „PTINT. Praktyka i Teoria
Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 13, nr 2 (50), s. 31.
M. Wojciechowska, op. cit., s. 23.
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„kształtowanie bibliotek jako organizacji uczących się, czyli wprowadzanie do ich
kultury organizacyjnej mechanizmów uczenia się nowych ról i sposobów działania
na drodze badań i ocen oraz opieranie funkcjonowania na informacji płynącej z tych
analiz”19. Nowoczesna biblioteka akademicka, chcąc współdziałać z otoczeniem,
wychodzić mu naprzeciw, a nawet wywierać na nie pozytywny wpływ, musi być
zatem biblioteką uczącą się. Dla takiej biblioteki ważne stanie się pojęcie jakości
zarówno w odniesieniu do funkcjonowania biblioteki, jak i do oferowanych przez
nią usług. Biblioteka, która dba o utrzymanie i podnoszenie jakości działania, realizuje – sformułowane przez E.W. Deminga20 – założenia filozofii jakości, stając się
tym samym biblioteką, która obrała w swym działaniu strategię kompleksowego zarządzania jakością – TQM (Total Quality Management), której jednym
z założeń
jest to, że wszystkim zależy na jakości nie tylko w wąskim zakresie wykonywanej
przez siebie pracy, ale w odniesieniu do wszystkich działań w instytucji. Jest to
rodzaj wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne doskonalenie wszystkich obszarów działania. Postulaty Deminga przetransformowane na
wskazania do pracy biblioteki: 1. zorientowanie na klienta (najważniejszym, choć
nie jedynym, klientem jest użytkownik); 2, zapewnienie jakości (aby zapewnić
wysoki poziom usług bibliotecznych, trzeba dbać o warunki i przebieg procesu);
3. doskonalenie jakości (trzeba skupić się na dążeniu do podnoszenia poziomu
jakości pracy biblioteki)21.

Aby zatem móc dbać o wysoką jakość działania i świadczonych usług i stać się
przykładem organizacji uczącej się, biblioteka musi prowadzić, poprawne pod
względem metodologicznym, szeroko zakrojone badania i pomiary zarówno
w zakresie zmian w środowisku bibliotecznym, jak i własnej funkcjonalności
i oferty usługowej, a to z kolei oznacza, że musi ona uczestniczyć w tworzeniu
19
20

21

E. Głowacka, Badania i oceny jakości bibliotek. Tworzenie kultury oceny, [w:] Przestrzeń informacyjna
biblioteki akademickiej..., s. 15.
Twórca współczesnej filozofii jakości, pomysłodawca strategii kompleksowego zarządzania jakością
TQM, będącej swoiście rozumianą filozofią doskonalenia działania przedsiębiorstw i organizacji.
„Podstawowa idea TQM – to uznanie, że wszystkie instytucje świadczące usługi i przedsiębiorstwa
wytwarzające dobra konsumpcyjne za najważniejsze kryterium oceny swego działania uznają opinię
klienta – odbiorcy usług lub produktu. Słynna jest teza E.W. Deminga: »Jakość – to zadowolenie,
a nawet szczęście klienta«. Najważniejsze założenia TQM: 1. skoncentrowanie się na dobrej jakości
produktów i usług; 2. ustalenie głównego celu jako dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb
i wymagań klientów; 3. planowanie jakości; 4. udział pracowników w zarządzaniu i wynikająca z tego
wzmocniona motywacja w dążeniu do podnoszenia jakości; 5. kształcenie i szkolenie pracowników;
6. tworzenie zespołów pracowniczych rozwiązujących problemy; 7. stosowanie różnych metod do
badania i rozwiązywania problemów; 8. przekonanie, że za nieefektywność jest odpowiedzialny głównie
nieodpowiedni sposób zarządzania placówką, a nie pracownicy” (I. Kamasz, Jakość w bibliotece.
Współczesna filozofia jakości i mierzenie jakości pracy, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2005, nr 1 (13),
dostęp: www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2005/1/050101.html [odczyt: 25 maja 2015].
Ibidem, por. J. Kamińska, Metody oceny jakości usług bibliotecznych, „Studia Bibliologiczne” 2006,
t. 16, s. 78-82.
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kultury oceny (culture of assessment). Kultura oceny to swoiście pojmowana
kultura organizacyjna biblioteki, którą za Leonor Gaspar Pinto określić można
jako tę, która
nie tylko sprzyja działaniom ewaluacyjnym w odniesieniu do jakości i funkcjonalności, ale prowadzi do przeprowadzania oceny i pomiaru jakości. Stanowi
ona integralną część kultury skoncentrowanej na użytkowniku. Kultura oceny to
podstawowe i instytucjonalne zmiany, które muszą nastąpić, aby personel biblioteczny mógł działać w warunkach, w których decyzje oparte są na faktach, studiach
i analizach, a usługi planowane i dostarczane tak, by zapewnić maksymalizację
pozytywnych rezultatów i pożądanych oddziaływań na klientów bibliotek. Za
podstawowe wartości uznano jakość świadczonych usług, realizowanych przez
bibliotekarzy, którzy rozumieją usługowy charakter swojego zawodu oraz uwzględnianie instytucjonalnych wartości organizacji macierzystych, władz rządowych
i samorządowych, które jako siły zewnętrzne determinują strategię i cele danej
biblioteki i wymuszają zmiany22.

Amos Lakos, który jako pierwszy wprowadził pojęcie kultury oceny w dziedzinę bibliotekoznawstwa, wraz z Shelley Phipps „skonstruował” również narzędzie
badawcze służące do sprawdzenia, czy w danej bibliotece mamy do czynienia
z kulturą oceny, które może być także wykorzystane do wzmocnienia istniejącej już
kultury oceny. Według autorów dowodem na istnienie kultury oceny w bibliotece
jest spełnienie kilku wytycznych23:
• misja biblioteki, jej plan strategiczny i zasady działania ukierunkowane są
na zewnątrz – mają na celu spełnianie potrzeb użytkowników w zakresie
dostępu do informacji;
• sposób, w jaki dokonuje się pomiarów dokonań, opisany jest w dokumentach
bibliotecznych, takich jak np. plan strategiczny;
• kierownictwo biblioteki angażuje się i finansowo wspiera czynności związane
z pomiarami, badaniami i ocenami;
• pracownicy rozumieją znaczenie dokonywania pomiarów i włączają się
w związane z tym czynności, stanowi o tym zakres ich obowiązków;
• odpowiednie dane oraz feedback użytkowników są nieustannie zbierane i analizowane – korzysta się z nich przy ustalaniu priorytetów, alokacji zasobów,
podejmowaniu decyzji;
22

23

E.B. Zybert, Problemy jakości, efektywności i oceny wykonania w programie 72 konferencji
generalnej IFLA w Seulu, Korea 20-24 sierpnia 2006, [w:] Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ,
red. M. Kocójowa, nr 4. Przenikanie i Rozpowszechnianie Idei oraz Doświadczeń: Zagadnienia
Międzynarodowego Bibliotekoznawstwa Porównawczego, 2007, s. 48, dostęp: http://skryba.inib.
uj.edu.pl/wydawnictwa/e04/zybert.pdf [odczyt: 21 maja 2015].
Na podstawie: A. Lakos, S. Phipps, Creating a Culture of Assessment: A Catalyst for Organizational
Change, „Libraries and the Academy” 2004, vol. 4, no. 3, p. 352-356, dostęp: http://repositories.cdlib.org/
cgi?article=1563&context=postprints [odczyt: 25 maja 2015].
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• oceny i czynności pomiarowe wspierają pomocnicze systemy komputerowe24;
• usługi, programy i produkty oceniane są w kontekście ich jakości, wpływu
i efektywności;
• pracownikom umożliwia się ciągłe doskonalenie ich umiejętności w zakresie
obsługi użytkowników, są oni też za to nagradzani;
• pracownicy premiowani są za swoją pracę i umiejętność zastosowania nowej
wiedzy, która polepsza jakość obsługi;
• wspierany jest rozwój pracowników w zakresie dokonywania pomiarów
i ewaluacji;
• każda jednostka/dział biblioteki wie, co jest miarą jej sukcesu i jakie procesy
pozwolą jej na osiągnięcie określonego standardu;
• pracownicy rozwijają indywidualnie swe umiejętności związane z obsługą
użytkownika, wyznaczając cele na zasadzie SMART25, co sformułowane jest
w procesie rocznego planowania i regularnie monitorowane.
W oparciu o narzędzie badawcze „Do you have a culture of assessment?”,
stworzone w 1998 roku przez A. Lakosa i Betsey Wilson, następnie zaktualizowane w 2002 roku przez S. Phipps i w 2003 roku przez Julię Blixrud, prowadzi
się pomiary kultury oceny w bibliotekach podobne do tych, jakie zrealizowały
w 2002 roku w dziewięciu małych i średnich bibliotekach akademickich w Stanach
Zjednoczonych Wanda V. Dole, Anne Liebst i Jitka M. Hurych.
W badaniu prosi się respondentów o umiejscowienie ich kultury bibliotecznej jako
słabej lub silnej (w skali od 1 do 6) w odniesieniu do „13 mechanizmów”, które
„wzmacniają i wspomagają ukierunkowanie na użytkownika, ciągłą ocenę i zastosowanie pomiarów w planowaniu i podejmowaniu decyzji”26.

Komplementarne pomiary dotyczące wskaźników odnoszących się do podejmowania decyzji poczynić można przy użyciu narzędzia badawczego „Factors in
decision-making”, stworzonego przez Susan J. Beck, w którym „prosi się respondentów o umiejscowienie znaczenia wskaźników (na skali od 1 do 6) w procesie
podejmowania decyzji w ich bibliotekach”27, przy czym dyrektorzy placówek są
24

25

26

27

Autorzy wymieniają systemy typu MIS (Management Information System) – system do zbierania
i analizy danych pochodzących z różnych działów danej organizacji, dostarczający zaktualizowane
informacje jednostkom zarządzającym, czy DSS (Decision Suport System) – system wspomagania
decyzji, używany głównie przez kadry zarządzające organizacją, dostarczający informacji w postaci
raportów i zestawień.
SMART – pojęcie z zakresu zarządzania, oznaczające koncepcję wyznaczania celów w dziedzinie
planowania, związane z pięcioma wymogami, jakimi powinien cechować się poprawnie
sformułowany cel, tj. (akronim od nazwy) Specific, Measurable, Attainable, Results-Oriented,
Timely (skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, realny, określony w czasie).
W.V. Dole, A. Liebst, J.M. Hurych, Using performance measurement for decision making in mid-sized
academic libraries, „Performance Measurement and Metrics” 2006, vol. 7 no. 3, p. 180, dostęp:
http://search.proquest.com/docview/223655553/936CDEBAC42A4BE1PQ/1?accountid=14686
[odczyt: 26 maja 2015].
W.V. Dole, A. Liebst, J.M. Hurych, op. cit., p. 181.
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wcześniej proszeni o zebranie odpowiednich danych. W pomiarach przy użyciu
tego narzędzia
do badanych zmiennych należą: odpowiedzialność za uniwersytet, problemy zarządzania, instytucjonalne cele ewaluacyjne, zintegrowanie działań pomiarowych
z planowanymi procesami, koszty pomiarów, czas przeznaczony na czynności
ewaluacyjne, wpływ ocen na decyzje, decyzje podejmowane na podstawie danych,
wpływ oceny na potrzeby użytkownika, implementację zmiany [...], technologiczny
wpływ na procesy pomiarowe i potrzebę dokonywania ocen nowych danych28.

A. Lakos i S. Phipps dyskutują trudności związane z wprowadzeniem i tworzeniem kultury oceny w bibliotece:
wprowadzanie nowej koncepcji i nowych czynności, takich jak ciągły pomiar [...],
rozwijanie nowych postaw w dobrze ugruntowanym pod względem organizacyjnym
środowisku, które wcześniej ukierunkowane było niejako do wewnątrz, jest rzeczą
trudną. Trzeba będzie się zmierzyć z kulturalnymi i personalnymi przeszkodami29.

Dobrze przemyślane cele i wizja biblioteki, którą dyrektorzy w jasny sposób przedstawiają pracownikom, ich zaangażowanie w ciągłe polepszanie usług i nacisk na
uczenie się całej organizacji, pomogą przeprowadzić bibliotekę przez konieczne
zmiany. Należy jednak pamiętać, że
kultura oceny jest przeciwieństwem kultury kontroli – z jej hierarchiczną strukturą
(zatrudnienia) personelu, która hamuje zmiany, kładąc nacisk na wewnętrzny, subiektywny miernik sukcesu, ustanowiony raczej przez oczekiwania kierowników
niż użytkowników30.

Aby kultura organizacyjna biblioteki mogła się zmienić, poszczególni pracownicy
muszą zaangażować się w tworzenie nowych wartości i przyjąć nowe założenia,
które określą sukces organizacji jako całości. „Biblioteki potrzebują kierowników, którzy wiedzą, że systemowe podejście może przygotować organizację do
pomyślnej zmiany w jej kulturze, która stanie się mierzalna. Stąd też potrzeba
kultury oceny, która sama z siebie wymusi zmiany”31. O tym, jak w rzeczywistości
trudna jest do wprowadzenia w bibliotece uniwersyteckiej kultura oceny i jak duże
wyzwanie stanowi dla dyrektorów placówek, przekonał się A. Lakos, przeprowa28

29
30
31

S.J. Beck, Making Informed Decisions: The Implications of Assessment, [w:] ACRL Eleventh
National Conference. Learning to Make a Difference, Charlotte, North Carolina 2003, dostęp:
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/pdf/beck.PDF [odczyt:
25 maja 2015].
A. Lakos, S. Phipps, Creating a Culture of Assessment..., p. 356.
Ibidem, p. 357.
Ibidem.
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dzając z dyrektorami takich bibliotek liczne wywiady i dyskusje. Podsumowując
swe doświadczenie, pisze:
zmiana podejścia do tego, jak „robi się biznes”, jest niemożliwa bez silnego przywództwa. Kultura oceny brzmi dobrze – zarówno jako potrzeba, jak i cel, ale stworzenie jej jest trudne z wielu powodów: braku umiejętności w zbieraniu i analizie
danych, możności ustanowienia sposobów pracy, strachu i ogólnego braku chęci
do podejmowania ryzyka32.

A. Lakos i S. Phipps kładą nacisk na systemowe podejście do biblioteki i budowanej
w niej kultury oceny, „tworzenie środowiska oceny i odpowiadającej mu infrastruktury
zależy od posiadania całościowego obrazu, jego różnych składowych i związków, jakie
między nimi zachodzą”33. Autorzy sugerują, by postrzeganie biblioteki jako systemu
wspomagało użycie, stworzonego przez W.E. Deminga, modelu SIPOC34, który
jest narzędziem pozwalającym poszczególnym osobom, jak i grupom zrozumieć,
na czym polega działanie interakcji i wewnętrznych zależności oraz jak złożony
system można rozbić na niezależne od siebie części, co pozwoli nam zrozumieć
całość systemu organizacyjnego35.

Takie całościowe podejście do biblioteki w kontekście prowadzenia badań i pomiarów jej dokonań podkreśla także L. Derfert-Wolf:
Za najbardziej wskazany model pomiarów funkcjonowania biblioteki uznaje się
metody rozpatrujące następujące typy danych na podstawie elementów systemu
bibliotecznego: 1. dane wejściowe (inputs) – nie przetworzone dane, np. budżet,
zbiory, wyposażenie, użytkownicy, personel, powierzchnia, miejsce w czytelniach;
2. pomiar procesów (processes) – np. czas katalogowania; 3. dane wyjściowe (outputs), np. wypożyczanie, katalogowanie, usługi informacyjne, konserwacja, wypożyczanie międzybiblioteczne, wykorzystanie urządzeń, wyszukiwanie e-źródeł;
4. efekty końcowe, wpływ (outcomes, impact) – wpływ usług bibliotecznych na
użytkowników danej instytucji i społeczeństwa; 5. kombinacje w/w.36

32

33
34

35
36

A. Lakos, Evidence-Based Library Management: The Leadership Challenge, „Libraries and the Academy”
2007, vol. 7 No. 4, p. 442, dostęp: https://www.press.jhu.edu/journals/portal_libraries_and_the_academy/
award_articles/7.4lakos.pdf [odczyt: 26 maja 2015].
A. Lakos, S. Phipps, Creating a Culture of Assessment..., p. 358.
SIPOC (akronim od pojęć: Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers: dostawcy, dane
wejściowe, procesy, dane wyjściowe, klienci) – narzędzie w formie tabeli służące do sumowania
danych wejściowych i wyjściowych oraz różnych procesów. Użycie go stanowi często początek
działań doskonalenia procesów w danej organizacji.
A. Lakos, S. Phipps, Creating a Culture of Assessment..., p. 357.
L. Derfert-Wolf, Badania efektywności bibliotek na świecie, [w:] Dobra biblioteka publiczna –
czyli jaka? Studia i materiały, red. A. Wiśniewska, A. Paszko, Kraków 2006, s. 29, dostęp: mbc.
malopolska.pl/libra/doccontent?id=390dirids=1 [odczyt: 26 maja 2015].
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Należy też wspomnieć, iż zdaniem A. Lakosa i S. Phipps, kultura oceny możliwa
jest tylko w takiej bibliotece, w której liczą się emocjonalne potrzeby jej pracowników. Pomiarów i ewaluacji dokonywać można bowiem jedynie w atmosferze
opartej na takich wartościach jak otwartość, integracja i zaufanie.
Nic bardziej nie blokuje innowacyjności, kreatywności, budowania grupy i poczucia
sensu związanego z celem [biblioteki] niż brak zaufania do organizacji. Raczej
wytwarza to strach, który jest bardzo trudno przezwyciężyć. Opór wobec zmian
ma swe nieuniknione skutki. Kiedy wprowadza się nowe idee, zaakceptowanie ich
będzie trudne, jeśli nie pojawi się odrobina zaangażowania i zrozumienia37.

Zaufanie to podstawa tworzenia kultury oceny, ono zaś jest możliwe tylko
wtedy, gdy pracownicy kierują się otwartością w stosunku do innych oraz do
nowych sposobów myślenia, co z kolei przyczynia się do solidaryzowania się
grupy. W bibliotece powinno się zatem wspierać wartości takie jak: „otwarty
dialog i pozytywna postawa wobec nowych inicjatyw, jak również współpraca
i akceptacja dla różnych idei i opinii”38. Kultury oceny nie da się tworzyć w sytuacji, gdy pojawia się obawa, że pomiary skoncentrują się na indywidualnych
ocenach pracowników (co mogą odbierać jako zagrożenie), a nie na ewaluacji
postępu w działaniach i procesach bibliotecznych.
Jak pisze Ewa Głowacka, kultura oceny polega przede wszystkim na „poznawaniu
interakcji użytkowników z zasobami, produktami i usługami biblioteki oraz zbieraniu
danych wykorzystywanych w dalszej kolejności w zarządzaniu systemem bibliotecznym”39. Dzięki prowadzonym badaniom działanie biblioteki i jej pracowników stanie
się bardziej skuteczne i bardziej odpowiadające aktualnym wymogom użytkowników
i otoczenia. Badania i pomiary prowadzone przez bibliotekę muszą skupiać się na ocenie
zasobów drukowanych i elektronicznych, środowiska internetowego, a także zachowań
użytkowników związanych z wyszukiwaniem informacji. Autorka kładzie nacisk na
konieczność użycia stosownej i rzetelnej metodologii w prowadzeniu pomiarów:
W celu rozwoju kultury oceny jakości w bibliotekach należy poznawać, ulepszać i wykorzystywać już istniejące sposoby, metody i kryteria oceny dostosowane do [...] szerokich celów badawczych. Pracownicy oraz cała instytucja uczą się zatem, jak badać40.

Nowoczesne biblioteki coraz częściej opierają swą decyzyjność na przeprowadzanych badaniach. Zdaniem Ewy Głowackiej jest to jeden z najważniejszych
sposobów na ich przetrwanie i rozwój. Autorka przywołuje, opierając się na światowej literaturze przedmiotu, trzy płaszczyzny oceny jakości bibliotek. Są to:
37
38
39
40

A. Lakos, S. Phipps, Creating a Culture of Assessment..., p. 358.
Ibidem, p. 359.
E. Głowacka, Badania i oceny jakości bibliotek..., s. 15.
Ibidem, s. 18.
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• ocena funkcjonalności (w innym miejscu określana jako ocena wejść, wyjść
i procesów systemu oraz ich wzajemnych relacji, badanie funkcjonalności
produktów i procesów, zarówno tradycyjnych jak elektronicznych41);
• ocena jakości usług (ocena usług przez użytkowników42);
• ocena wpływu biblioteki na otoczenie43.
Funkcjonalność bibliotek i jej badanie rozpatrywane są „jako ocena jakości
produktów i procesów biblioteczno-informacyjnych”44. Czy mówiąc inaczej „gdy
celem jest ustalenie efektywności dostarczania przez bibliotekę usług oraz skuteczności przeznaczenia i wykorzystywania zasobów celem świadczenia tych usług”45.
Jak pisze Marek M. Górski:
Obejmują one również takie zagadnienia, jak: satysfakcja użytkowników, ich opinie
o ważności poszczególnych usług, wskaźniki ilościowe i jakościowe oraz statystykę
biblioteczną. Ogólnie można powiedzieć, że swoim zasięgiem obejmują wszystkie
procesy realizowane w bibliotekach, niezależnie od ich charakteru46.

„Efektywność i jakość funkcjonowania bibliotek – jak twierdzi Lidia Derfert-Wolf
– wyznaczają odpowiednie wskaźniki (ang. performance indicators) jako narzędzia oceny usług bibliotecznych [...]”47. Mierzenie funkcjonalności polega na ich
obliczaniu. Tak uzyskane dane są ważne w kierowaniu biblioteką, dają mierzalną
„ocenę rezultatów działania oraz ich doskonalenie”.
[...] odpowiednio dobrane wskaźniki mogą [...] pokazać różne aspekty działania systemu bibliotecznego, dając skwantyfikowany materiał do dalszych analiz.
Wskazują na zależności między ponoszonymi nakładami i wysiłkami, a wynikami
działania czyli rezultatami osiągniętymi na wyjściu systemu, np. udostępnionymi
bazami danych, czasopismami itd. Pozwalają także oceniać efektywność realizacji
procesów biblioteczno-informacyjnych, tj. np. gromadzenia, wyszukiwania i udostępniania zasobów tradycyjnych i elektronicznych48.

Dają również szerszy kontekst zjawisk zachodzących w bibliotekach o podobnym
charakterze49.
41

42
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45
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E. Głowacka, Ocena wpływu usług biblioteczno-informacyjnych na środowisko społeczne
w badaniach jakości bibliotek, [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym,
red. J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, Warszawa 2009, s. 14.
Ibidem.
E. Głowacka, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek..., s. 8.
Ibidem.
E. Głowacka, Ocena wpływu usług..., s. 14.
M.M. Górski, Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie wspomagające
zarządzanie biblioteką, [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym..., s. 118.
L. Derfert-Wolf, Badania efektywności bibliotek w świecie..., s. 31.
E. Głowacka, Ocena wpływu usług..., s. 14.
M.M. Górski, Wykorzystanie danych gromadzonych w programie AFBN, [w:] Znaczenie i badania
jakości w bibliotekach..., s. 59.
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Wskaźnikom funkcjonalności i zagadnieniom statystyki bibliotecznej poświęcono szereg międzynarodowych wytycznych, a przede wszystkim norm.
Mamy tu na myśli (ciągle rozwijane) dokumenty normalizacyjne: znowelizowaną normę ISO 2789 (ISO 2789:2013 „Information and documentation – International Library Statistics”), a zwłaszcza (istniejącą od 1998 r.) normę ISO
11620:2008 „Information and Documentation – Library performance indicators”,
w Polsce przetłumaczoną i opublikowaną w 2012 roku przez PKN jako PN-ISO
11620:2012 „Informacja i dokumentacja – wskaźniki funkcjonalności bibliotek”.
Opisano w niej 45 wskaźników funkcjonalności w czterech głównych obszarach: zasobów, dostępu i infrastruktury; wykorzystania (zasobów); wydajności;
potencjału i rozwoju50.
Propozycje zawarte w normie ISO 11620 trafiły także do wielu międzynarodowych i krajowych projektów będących zestawami takich wskaźników. Do
najważniejszych z nich zaliczyć możemy wytyczne IFLA/UNESCO Indicators for
Public Libraries, niemiecki BIX (Bibliotheksindex51) czy wreszcie polski projekt
Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB)52.
Ten ostatni, zainicjowany w roku 2013, jest rozwinięciem i kontynuacją wcześniejszych inicjatyw podejmowanych przez biblioteki naukowe szkół wyższych,
publiczne i pedagogiczne w Polsce. Te pierwsze realizowały już od 2002 roku
przedsięwzięcie Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN), poświęcone wypracowaniu standardów i wzorców dostarczających metody oceny
funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Książnice publiczne i pedagogiczne także podejmowały inicjatywy poświęcone badaniu wskaźnika efektywności.
W Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (cel szczegółowy I.3 „Inicjowanie opracowania i upowszechniania istniejących standardów
w dziedzinie bibliotekarstwa”) dotowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego (FRSI) uwzględniono przy obliczaniu wskaźnika funkcjonalności
również opracowanie standardowego, ujednoliconego kwestionariusza badań satysfakcji użytkowników bibliotek w Polsce53. AFB umożliwiła stworzenie wspólnych
standardów oceny, a także zapewnienie listy wskaźników funkcjonalności. Jak
piszą sami pomysłodawcy,
50
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Szerzej zob. L. Derfert-Wolf, Wskaźniki funkcjonalności i statystyka biblioteczna – normy
międzynarodowe, krajowe i sprawozdawczość GUS, [w:] Znaczenie i badania jakości w bibliotekach.
Materiały konferencyjne, Łódź 2012, s. 23-39; Statystyka biblioteczna i badania efektywności
bibliotek. Projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne, oprac. J. Burska,
L. Derfert-Wolf, E. Głowacka, Warszawa 2013, dostęp: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badaniaefektywnosci-bibliotek.pdf [odczyt: 23 maja 2015]; PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja
– wskaźniki funkcjonalności bibliotek, Warszawa 2012, s. 23.
Zob. Z. Gębołyś, BIX – Bibliotheksindex – niemiecki program oceny jakości pracy bibliotek
naukowych i publicznych, [w:] Znaczenie i badania jakości w bibliotekach..., s. 71-96.
Zob. np. E. Głowacka, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek..., s. 9; Statystyka biblioteczna
i badania efektywności bibliotek...
Dostęp: http://afb.sbp.pl/o-projekcie,informacje-ogolne [odczyt: 23 maja 2015]; Strategia
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021, s. 3-4, dostęp: http://www.sbp.pl/
repository/SBP/statut-nowelizacja-2013.pdf [odczyt: 23 maja 2015].
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celem jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod oraz narzędzi systematycznej
oceny działania bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych opartych na
analizie i porównaniach danych statystycznych oraz wskaźników funkcjonalności
w obrębie poszczególnych typów bibliotek, włączając w to badania satysfakcji
odbiorców usług bibliotecznych. Projekt AFB wnosi wkład do wypracowania standardów funkcjonowania bibliotek w Polsce w oparciu o międzynarodowe normy
i doświadczenia bibliotek zagranicznych54.

Jak podkreśla Lidia Derfert-Wolf:
z oceną funkcjonalności i efektywności bibliotek ściśle związana jest ocena jakości [...], zarówno usług jak i produktów i procesów bibliotecznych, definiowana
jako ogół cech danego obiektu, które wpływają na jego zdolność do zaspokajania
stwierdzonych i przypuszczalnych potrzeb. Natomiast sam proces oceny to [...] to
oszacowanie efektywności, wydajności, użyteczności i trafności usług lub wyposażenia [...]55.

Badania jakości usług stanowią drugą z wymienianych wcześniej płaszczyzn
oceny bibliotek. Najlepiej w badaniu tego zagadnienia sprawdzają się techniki badań
jakościowych, do których zaliczmy studium przypadku, obserwację i wywiad56.
Biblioteki na świecie chętnie sięgają po narzędzia pomiaru jakości usług stosowane wcześniej z powodzeniem w marketingu. Do najbardziej znanych należy
metoda przejęta z badania jakości usług hotelarskich, a najwcześniej zastosowana
w bibliotekach akademickich w Ameryce Północnej. Mamy na myśli metodę
ServQUAL57. Opiera się ona na rozpoznawaniu luk pomiędzy jakością oczekiwaną a otrzymywaną w obrębie danej usługi. Jej rozwinięciem/dopełnieniem jest
narzędzie LibQUAL+ stworzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotek
Naukowych (ARL) wraz z Texas A&M University, a zainspirowane metodologią
ServQUAL58. Jak pisze Ewa Głowacka:
ułatwia poznanie, pomiar i analizę satysfakcji użytkowników wynikającą z jakości
oferowanych usług biblioteczno-informacyjnych. [...]. Używając kwestionariusza
zawierającego 22 pytania użytkownicy w skali Lickerta (od 1 do 9, gdzie 9 jest
uważana jako najwyższa jakość) oceniają jakość oferowanych usług bibliotek

54
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Ibidem.
L. Derfert-Wolf, Badania efektywności bibliotek w świecie..., s. 28.
Zob. szerzej: M.W. Sidor, Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUAL, Warszawa
2005, s. 50.
K. Regulska, Przegląd metod i narzędzi do pomiaru jakości usług bibliotecznych w bibliotekach
akademickich, [w:] Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym..., s. 67; M.W.
Sidor, Jakość usług bibliotecznych..., s. 91.
Zob. E.B. Zybert, Jakość w działalności bibliotek. Oceny – pomiary – narzędzia, Warszawa 2007,
s. 72.
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w trzech kategoriach: wpływ usługi [...]; zdobywanie informacji [...], biblioteka
jako miejsce [...]59.

Rozwinięciem tej metody jest StatsQUAL – ARL Statistics and Service Quality
program. Przedsięwzięcie stworzone przez American Research Libraries. „Głównymi celami StatsQUAL jest wspomaganie budowy kultury oceny i doskonalenia
w bibliotekach oraz zbieranie i interpretacja danych na temat opinii użytkowników
oraz pracowników”60. Jest to, mówiąc najogólniej, zestaw narzędzi pozwalający całościowo zmierzyć różne aspekty jakości usług bibliotecznych. Tworzą go
wzmiankowany już LibQUAL+TM – mierzący i analizujący satysfakcję użytkowników, DigiQUAL – pozwalający ocenić usługi bibliotek cyfrowych oraz witryn
WWW bibliotek, MINES for libraries – badające wpływ usług elektronicznych
oraz ClimateQual™ – narzędzie do oceny kultury organizacyjnej biblioteki61.
Zauważyć można, że „wdrażanie kompleksowych modeli bibliotecznych,
w których klient-użytkownik jest w centrum zainteresowania każdej placówki”
jest bardzo istotne w budowaniu kultury oceny w bibliotekach62. Widać również,
że „jednym z przejawów takiej kultury jest prowadzenie badań satysfakcji użytkowników (przy zastosowaniu metody ServQUAL)”63.
Również na polskim gruncie, myślimy tutaj o projekcie AFB, wprowadzenie
do projektu badań nad satysfakcją użytkowników biblioteki, mówiąc dokładniej,
mierzenie wskaźnika satysfakcji, uznane zostało za bardzo ważne, a wręcz niezbędne. Dodatkowo, jak zauważają sami pomysłodawcy, powiązano z nią szereg
innych czynników64. W ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB),
kierowany przez Lidię Derfert-Wolf Zespół ds. Badania Efektywności Bibliotek
Publicznych i Pedagogicznych stworzył standardowy kwestionariusz ankiety służący do pomiaru satysfakcji użytkowników bibliotek. Ankieta w swojej głównej
części jest wspólna dla wszystkich typów bibliotek, różnice występują jedynie
w metryczkach65. Kwestionariusz „Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki”
składa się z czterech pytań. Umożliwia uzyskanie danych dotyczących: sposobu
korzystania z usług bibliotecznych, poprzez określenie celów odwiedzin oraz
częstotliwości korzystania, globalnej oceny całości usług bibliotecznych, ocen
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E. Głowacka, Ocena wpływu usług..., s. 16-17.
Eadem, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek..., s. 9.
Ibidem, s. 10; E. Głowacka, Ocena wpływu usług..., s. 17.
E.B. Zybert, Problemy jakości, efektywności i oceny wykonania w programie 72 konferencji
generalnej IFLA w Seulu, Korea 20-24 sierpnia 2006, [w:] Seria III: ePublikacje Instytutu INiB UJ,
red. M. Kocójowa, nr 4. Przenikanie i Rozpowszechnianie..., s. 48, dostęp: http://skryba.inib.uj.edu.pl/
wydawnictwa/e04/zybert.pdf [odczyt: 21 maja 2015].
Ibidem.
Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek. Standardowy kwestionariusz ankiety, oprac. L. Derfert-Wolf, dostęp: http://pliki.sbp.pl/afb/Badanie_satysfakcji_uzytkownikow_2.10.pdf [odczyt: 24 maja
2015].
Ibidem. Kwestionariusze ankiety dla wszystkich typów bibliotek dostępne są pod adresem: http://
afb.sbp.pl/materialy,materialy [odczyt: 24 maja 2015].

272

Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak

poszczególnych usług, zasobów i form organizacji pracy oraz cech społeczno-demograficznych użytkowników (metryczka)66.
Jakość bibliotek można również oceniać, uwzględniając trzecią z wzmiankowanych wyżej płaszczyzn – chodzi tutaj o wpływ bibliotek na otoczenie społeczne
i ocenę tego wpływu. Zagadnienia te, w związku ze złożonością i różnorodnością
społecznego funkcjonowania bibliotek (czy ogólniej społecznej rzeczywistości), mogą
być bardzo trudne do wychwycenia czy oddzielenia od wpływu innych instytucji.
Dodajmy, pojawiają się opinie, że takie badania są wręcz niemożliwe67. Można, jak
sugeruje Ewa Głowacka, spróbować nakreślić kierunki takiego oddziaływania, co
ułatwia wydzielenie zakresów badań nad oddziaływaniem bibliotek na otoczenie68.
Tutaj ograniczmy się do wymienienia najważniejszych płaszczyzn wpływu. I tak,
w bibliotekach akademickich możemy mówić o dwóch aspektach: dydaktyczno-informacyjnym oraz badawczym. Badania w tych obszarach, najogólniej mówiąc,
dotyczą wpływu bibliotek na uniwersytety, których częścią pozostają biblioteki akademickie. Dwa kolejne wymiary podejmują problem oddziaływania instytucji książki
na rozwój aspiracji i zainteresowań kulturalnych oraz oceniający wpływ biblioteki
na środowisko lokalne. Mówimy tu więc o aspekcie kulturowym i środowiskowym.
Osobne miejsce zajmuje aspekt ekonomiczny, który bada wpływ oddziaływania
bibliotek „na kondycję finansową użytkowników oraz społeczeństwa, umiejętności
poszukiwania pracy, prowadzenia własnych firm”69. Jak pisze Ewa Głowacka:
oceny próbuje się dokonywać, pokazując rezultaty ekonomiczne funkcjonowania
biblioteki w społeczeństwie, a przede wszystkim określając stopę zwrotu z inwestycji – ROI (Return of Investment). W odniesieniu do środowiska bibliotek jest
to metoda ukazująca finansowe implikacje związane z istnieniem bądź nie usług
biblioteczno-informacyjnych70.

Jak podkreślają w swoim tekście Wanda V. Dole, Anne Liebst i Jitka M. Hurych,
jednymi z najprzydatniejszych danych w procesie kształtowania/podejmowania
decyzji w bibliotece, a więc i kształtowaniu jej kultury oceny, okazują się te uzyskane w wyniku badania satysfakcji użytkowników ze świadczonych przez nią
usług71. W tym właśnie kontekście należy traktować przeprowadzone w Bibliotece
Uniwersytetu Zielonogórskiego (od 20 lutego do 20 marca 2015 roku) badanie
ankietowe poświęcone mierzeniu satysfakcji użytkowników. Pomiary przeprowadzone zostały w oparciu o założenia projektu AFB. W badaniu posłużono się
66

67
68
69
70
71

E. Kędzierska, A. Zawałkiewicz, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?
Poradnik dla bibliotekarzy, dostęp: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf
[odczyt: 24 maja 2015].
J. Wojciechowski, op. cit., s. 56-58.
Zob. szerzej E. Głowacka, Cele i kierunki oceny jakości bibliotek..., s. 13.
Ibidem, s. 16.
Zob. ibidem.
W.V. Dole, A. Liebst, J.M. Hurych, op. cit., p. 179.
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kwestionariuszem przeznaczonym dla użytkowników bibliotek szkół wyższych
(dostępny na stronie projektu AFB). Składa się on z trzech pytań głównych oraz
metryczki. Pierwsze pytanie dotyczyło celu odwiedzin użytkownika w bibliotece
(m.in. wypożyczanie zbiorów, korzystanie z urządzeń kopiujących, komputerów
i internetu). Pytanie o cele odwiedzin dawało respondentowi możliwość wielokrotnego wyboru wśród 11 proponowanych opcji. Pytanie drugie odnosiło się do
ogólnej oceny całokształtu usług bibliotecznych. Ankietowani umieszczali odpowiedź na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę „bardzo źle”, zaś 5 „bardzo
dobrze”. Trzecie pytanie było poświęcone poszczególnym usługom oferowanym
przez bibliotekę (warunkom lokalowym i czytelności oznakowania w bibliotece,
jej wyposażeniu, godzinom otwarcia, pracownikom biblioteki; zbiorom drukowanym, audiowizualnym i zasobom elektronicznym; zasadom wypożyczeń, usługom
informacyjnym, wydarzeniom kulturalnym; ofercie edukacyjnej biblioteki, jej
witrynie internetowej oraz możliwości korzystania z urządzeń kopiujących, komputerów czy wreszcie internetu). Tutaj również respondenci dokonywali oceny na
pięciostopniowej skali. Oprócz tego każde pytanie dopuszczało odpowiedź „nie
dotyczy” (ND), określającą brak danej usługi w bibliotece lub fakt nieskorzystania z niej przez respondenta. Zamykająca ankietę metryczka zawierała pytania
dotyczące płci, wieku i statusu ankietowanego (dla biblioteki akademickiej były
to odpowiednio: student, doktorant, nauczyciel akademicki oraz inny), a także
częstotliwości korzystania z usług biblioteki. Twórcy ankiety dopuścili możliwość
usunięcia z ankiety niektórych pytań, jednak w tym przypadku nie skorzystano
z takiej opcji. W badaniu posłużono się wyłącznie papierową (drukowaną) wersją
kwestionariusza. Surowe dane, pozyskane z wypełnionych ankiet, zostały opracowane na podstawie gotowego szablonu arkusza kalkulacyjnego Excel, również
dostępnego na stronie AFB. W ten sposób uzyskano bardzo dużą ilość informacji,
które mogą służyć funkcjom planistycznym (prognostycznym) w bibliotece. Dodatkowo spełniają one funkcję kontrolną i są rodzajem wewnętrznego audytu72.
Zebrany materiał daje również możliwość analizy danych w sposób jednozmiennowy – a więc taki, który przedstawia rozkład jednej zmiennej w ramach badanej
próby (np. częstotliwość odwiedzin w bibliotece) oraz dwuzmiennowy – który
pozwala wskazać zależności między dwoma zmiennymi (np. pomiędzy statusem
ankietowanych a celami odwiedzin biblioteki)73.
Autorzy, wychodząc z założenia, że w przypadku niniejszego tekstu nie prezentacja wyników badań, a raczej zakomunikowanie ich (szeroko pojętej) przydatności w tworzeniu kultury oceny posiada większe uzasadnienie, zdecydowali się
skoncentrować jedynie na kilku wybranych aspektach badań satysfakcji użytkowników BUZ. Jednak nawet w takim przypadku prezentowane wyniki potrzebują
minimalnej ilości danych wprowadzających.
72
73

D. Wojakowski, Metodologia badań dotyczących jakości usług bibliotek publicznych, [w:] Dobra
biblioteka..., s. 74.
Ibidem, s. 84-85.
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Podczas badania udało się zebrać 895 ankiet. Do analizy wykorzystano 674
formularze (zgodne z przyjętymi wcześniej założeniami metodologicznymi). Mając
na uwadze zasadę reprezentatywności, wśród ankiet poddanych analizie znalazły
się 582 (86,35%) wypełnione przez studentów, 13 (1,93%) przez doktorantów,
46 (6,82%) przez nauczycieli akademickich oraz 33 (4,90%) przez osoby o statusie „inny”. Wśród ankietowanych zdecydowanie przeważały kobiety – w całej
przebadanej grupie stanowiły aż 73,89% (498 ankiet), mężczyźni – odpowiednio
26,11% (176 ankiet).
Z wielu uzyskanych danych warto w tym miejscu przywołać cele odwiedzin
(tab. 1). Tabela prezentuje je od wartości największej do najmniejszej, wyniki dotyczą całej badanej grupy bez uwzględniania statusów czy wieku poszczególnych
ankietowanych.
Tabela 1. Cele odwiedzin

Cele odwiedzin

Procent
(%)

wypożyczam zbiory do domu (książki, audiobooki, czasopisma, inne)

80,27

korzystam ze zbiorów biblioteki na miejscu

73,29

poszukuję potrzebnych informacji (związanych np. z nauką, pracą
zawodową, życiem codziennym itp.)

64,39

korzystam z urządzeń kopiujących (np. ksero, drukarki, skanera)

50,59

uczę się / pracuję

47,77

korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w bibliotece

41,39

korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma
elektroniczne, książki elektroniczne, itp.)

38,72

korzystam z informacji zamieszczonych na witrynie internetowej biblioteki

21,51

spędzam wolny czas

12,31

uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez bibliotekę

7,72

uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę (dotyczących
np. korzystania z biblioteki, obsługi komputerów, finansów itp.)

3,26

Opracowanie własne

Powyższe zestawienie m.in. pozwala w łatwy sposób poznać hierarchię ważności/oczekiwania użytkowników odwiedzających bibliotekę. Widać jasno, że
dla większości z nich wypożyczanie książek do domu, a także korzystanie z nich
na miejscu stanowi priorytet. Dla ponad połowy nie mniejsze znaczenie ma poszukiwanie potrzebnych informacji czy korzystanie z urządzeń kopiujących. To
najczęściej podawane cele wizyt i jednocześnie źródło informacji (nie do przecenienia) w budowaniu kultury oceny.
Analiza celów odwiedzin BUZ ze względu na status badanych (tab. 2) wykazuje,
że reprezentanci użytkowników bezpośrednio związanych z uczelnią (studenci,
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doktoranci, nauczyciele akademiccy) są dość zgodni co do powodów bytności
w bibliotece: 75-80% ankietowanych (osobno) ze wszystkich tych grup uznało
korzystanie ze zbiorów na miejscu za ważny cel pojawiania się w bibliotece, zaś
ponad 80% osób ankietowanych w grupie studentów i nauczycieli (osobno dla
każdej grupy) oraz 92,31% ankietowanych doktorantów uznaje za taki powód chęć
wypożyczenia zbiorów. W przypadku kategorii „inny” powyższe cele uznaje za
istotne tylko 36,36% tej grupy, co może mieć związek z niemożliwością wypożyczenia książki przez osoby nielegitymujące się kartą biblioteczną. Dla tej grupy
badanych najważniejszym powodem wizyt okazała się możność uczenia się/pracy
w BUZ (deklarowanie tego celu wyraziło 60,61% badanych w tej grupie) oraz poszukiwanie potrzebnych informacji (39,39% poparcia w tej grupie ankietowanych).
Odpowiedzi „uczę się/pracuję” i „poszukuję potrzebnych informacji” mają także duże
znaczenie dla pozostałych grup użytkowników. Warto zaznaczyć, że uczestnictwa
w szkoleniach bibliotecznych nie uznaje za powód odwiedzin żaden z ankietowanych doktorantów; cel taki ma niskie poparcie wśród studentów (zaledwie 1,89%
zaznaczeń) i nauczycieli akademickich (tylko 13% poparcia), dość nisko oceniły
go również osoby o statusie „inny” (15,15% odpowiedzi). Respondenci statusów
naukowych wysokimi względami darzą możliwość korzystania z komputerów i internetu w bibliotece oraz z urządzeń kopiujących, jednak ankietowani „inni” deklarują
taki cel ze stosunkowo niskim poparciem (dla komputerów/internetu – 18,18%, dla
kopiarek – 24,24%). Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych nie jest „wabikiem” dla studentów (niecałe 5% ankietowanych w tej grupie cel ów zaznaczyło),
jednak jest to powód bardziej atrakcyjny dla pozostałych grup badanych (około
24% poparcia przez respondentów z grupy „inny” i nauczyciel akademicki i 31%
„głosów” od doktorantów). Korzystanie z informacji z bibliotecznej strony WWW
deklaruje niemal co drugi doktorant, 43,48% badanych nauczycieli akademickich
i 36,36% „innych”; studenci optują za takim celem odwiedzin jedynie w 18,21%.
Po to, by spędzić swój wolny czas w BUZ, przychodzi do biblioteki około 31%
badanych doktorantów i 17,39% nauczycieli akademickich, cel ten nie jest jednak
tak ważny dla studentów (z tego powodu przychodzi do biblioteki jedynie 11,86%
z nich) i ankietowanych „innych” (zaledwie 6,06% udziału odpowiedzi w tej grupie).
Tabela 2. Cele odwiedzin z uwzględnieniem statusu respondentów

Cele odwiedzin

Procent (%)
student

doktorant

nauczyciel
akademicki

inny

korzystam z informacji
zamieszczonych na witrynie
internetowej biblioteki

18,21

53,85

43,48

36,36

korzystam z komputerów i internetu
dostępnych w bibliotece

41,24

61,54

54,35

18,18

korzystam z urządzeń kopiujących [...]

51,89

53,85

52,17

24,24
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korzystam z zasobów
elektronicznych [...]

37,29

61,54

63,04

21,21

korzystam ze zbiorów biblioteki na
miejscu

74,74

76,92

80,43

36,36

poszukuję potrzebnych informacji [...]

65,12

76,92

69,57

39,39

spędzam wolny czas

11,86

30,77

17,39

6,06

uczestniczę w szkoleniach
organizowanych przez bibliotekę [...]

1,89

0,00

13,04

15,15

uczestniczę w wydarzeniach
kulturalnych organizowanych
przez bibliotekę

4,98

30,77

23,91

24,24

uczę się / pracuję

45,02

76,92

65,22

60,61

wypożyczam zbiory do domu [...]

82,13

92,31

84,78

36,36

Opracowanie własne

Z uwagi na naukowy charakter Biblioteki UZ ranking celów odwiedzin (tab.
3) sporządzony został dla najbardziej typowych statusów użytkowników (tj. z pominięciem respondentów o statusie „inny”). Dla wszystkich trzech grup badanych
najważniejszym celem odwiedzin biblioteki okazało się wypożyczanie zbiorów do
domu. Mimo trzech różnych statusów ankietowani okazali się zgodni co do drugiego (korzystanie ze zbiorów na miejscu) i trzeciego (poszukiwanie potrzebnych
informacji) wymienianego przez nich powodu odwiedzin biblioteki. Doktoranci
i nauczyciele akademiccy na czwartym miejscu wymienili odpowiedź – „uczę się/
pracuję”. Przedstawiciele studentów naukę/pracę jako powód odwiedzin wymienili
na miejscu piątym – dla tej grupy badanych ważniejsza była możliwość korzystania z urządzeń kopiujących. Z kolei dla doktorantów i nauczycieli akademickich
skanery i koparki nie stanowiły tak ważnego powodu do bibliotecznych wizyt
(odpowiednio ósme i siódme miejsce). Do ważnych celów odwiedzin biblioteki
respondenci „naukowi” zaliczali również możliwość korzystania z komputerów
i internetu oraz zasobów elektronicznych biblioteki. Respondenci wszystkich
trzech grup najrzadziej chcą przychodzić do biblioteki w celu skorzystania z jej
oferty kulturalnej i szkoleniowej.
Tabela 3. Ranking celów odwiedzin ze względu na status naukowy użytkowników

Lp.

Student

Doktorant

Nauczyciel akademicki

1.

82,13%
wypożyczam zbiory
do domu [...]

92,31%
wypożyczam zbiory
do domu [...]

84,78%
wypożyczam zbiory
do domu [...]

2.

74,74%
korzystam ze zbiorów
biblioteki na miejscu

76,92%
korzystam ze zbiorów
biblioteki na miejscu

80,43%
korzystam ze zbiorów
biblioteki na miejscu
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3.

65,12%
poszukuję potrzebnych
informacji [...]

76,92%
poszukuję potrzebnych
informacji [...]

69,57%
poszukuję potrzebnych
informacji [...]

4.

51,89%
korzystam z urządzeń
kopiujących [...]

76,92%
uczę się / pracuję

65,22%
uczę się / pracuję

45,02%
uczę się / pracuję

61,54%
korzystam z komputerów
i Internetu dostępnych
w bibliotece

63,04%
korzystam z zasobów
elektronicznych [...]

41,24%
korzystam z komputerów
i Internetu dostępnych
w bibliotece

61,54%
korzystam z zasobów
elektronicznych [...]

54,35%
korzystam
z komputerów i Internetu
dostępnych w bibliotece

37,29%
korzystam z zasobów
elektronicznych [...]

53,85%
korzystam z informacji
zamieszczonych na
witrynie internetowej
biblioteki

52,17%
korzystam z urządzeń
kopiujących [...]

18,21%
korzystam z informacji
zamieszczonych na
witrynie internetowej
biblioteki

53,85%
korzystam z urządzeń
kopiujących [...]

43,48%
korzystam z informacji
zamieszczonych na
witrynie internetowej
biblioteki

11,86%
spędzam wolny czas

30,77%
spędzam wolny czas

23,91%
uczestniczę
w wydarzeniach
kulturalnych
organizowanych przez
bibliotekę

30,77%
uczestniczę
w wydarzeniach
kulturalnych
organizowanych
przez bibliotekę

17,39%
spędzam wolny czas

10.

4,98%
uczestniczę
w wydarzeniach
kulturalnych
organizowanych
przez bibliotekę

11.

1,89%
uczestniczę
w szkoleniach
organizowanych
przez bibliotekę [...]

0,00%
uczestniczę
w szkoleniach
organizowanych
przez bibliotekę [...]

13,04%
uczestniczę
w szkoleniach
organizowanych
przez bibliotekę [...]

5.

6.

7.

8.

9.

Opracowanie własne

Pozostając przy celach odwiedzin, spróbujmy spojrzeć też na nie z innej perspektywy. Chodzi o operację na danych polegającą na określeniu liczby wskazań
z pominięciem ich konkretnego celu. Mówiąc inaczej – interesować będzie nas
„nie tyle, jakie cele były wskazywane najczęściej, a jakie najrzadziej, ale ile osób
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wskazało 1 cel, ile 2 cele, ile 3 cele, itd. [...]. Pozwoli to na określenie liczby
respondentów korzystających jedynie z wąskiego zakresu oferty biblioteki lub
korzystających z jej usług bardziej kompleksowo”74.
Właśnie w ten sposób zgromadzony materiał prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Liczba wskazywanych przez respondentów celów odwiedzin

Liczba
deklarowanych
jednocześnie celów
odwiedzin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Liczba wskazań

0

55

76

117

122

100

90

61

31

12

5

5

Opracowanie własne

Z analizy danych wynika, że najczęściej respondenci zaznaczali aż cztery
cele odwiedzin w bibliotece (122 osób). Drugim w kolejności wyborem były trzy
wskazania (117 respondentów). Pięć, sześć i siedem celów wybrało odpowiednio
100, 90 i 61 ankietowanych. Uogólniając, można stwierdzić, że duża część użytkowników odwiedzających bibliotekę korzysta z jej oferty w sposób bardziej kompleksowy – deklarując co najmniej trzy i więcej powodów, dla których odwiedzają
bibliotekę.
Drugą grupą danych, wartą odnotowania w tym miejscu, są oceny – zarówno
całości, jak i poszczególnych aspektów funkcjonowania biblioteki (odpowiadające
pytaniom II i III z arkusza ankiety). Respondenci (przypomnijmy) oceniali usługi
biblioteczne w pięciopunktowej skali, gdzie wskazanie 1 oznaczało „bardzo źle”,
a 5 „bardzo dobrze”.
Przyjrzyjmy się teraz ogólnej ocenie, jaką w pytaniu drugim kwestionariusza
ankiety, wystawili Bibliotece UZ respondenci.
Ocena globalna jest średnią arytmetyczną, która została obliczona poprzez
podzielenie sumy wszystkich ocen przez liczbę badanych. Respondenci biorący
udział w badaniu ankietowym ocenili całość usług biblioteki średnio na 4,41
punktów w pięciostopniowej skali ocen. Sama ocena (średnia arytmetyczna)
dostarcza nam już bardzo cennych informacji, nie wyczerpuje całego zakresu
interpretacyjnego. Chodzi o to, że nie tylko uśredniony wynik wszystkich wskazań
jest dla nas ważny – możemy (powinniśmy) wykorzystać do analizy również
jego poszczególne składowe. Prezentując globalną ocenę usług biblioteki,
warto skorzystać z propozycji Aldony Zawałkiewicz75, czyli prześledzić liczbę
ocen pozytywnych (4-5 na przyjętej skali), neutralnych (3) oraz negatywnych
(wskazania 1 i 2).
74
75

E. Kędzierska, A. Zawałkiewicz, op. cit., s. 29.
A. Zawałkiewicz, Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, s. 16
[dokument elektroniczny], dostęp: http://pliki.sbp.pl/afb/badanie-satysfakcji-torun.pdf. [odczyt:
6 czerwca 2015].
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Tabela 5. Globalna ocena jakości usług bibliotecznych

Oceny

Częstość

Procent (%)

1

2

0,29

2

14

2,08

3

61

9,05

4

227

33,68

5

370

54,90

suma

674

100,00

średnia arytmetyczna

4,41

X

Opracowanie własne

Kierując się takimi założeniami i analizując poszczególne wyniki z tabeli 5,
widać, że ocenę pozytywną wystawiło 597 (88,58%) badanych, negatywną jedynie
16 (2,38%) respondentów. Należy dodać, co podkreśla także Dariusz Wojakowski,
że używając skali pięciostopniowej, za oceny bardzo dobre uznaje się te powyżej 4,0; dobre to te powyżej wskazania 3,0; oceny poniżej 2,5 należy „uznać za
niepokojące”76.
Równie przydatne może być zestawienie ocen całości usług bibliotecznych
wyrażonych według dwóch zmiennych – statusów badanych (student, doktorant,
nauczyciel akademicki oraz inny) oraz częstotliwości odwiedzin.
Tabela 6. Globalna ocena jakości usług według statusu ankietowanych

Student (%)

Doktorant (%)

Nauczyciel
akademicki (%)

Inny (%)

1

0,34

0,00

0,00

0,00

2

2,40

0,00

0,00

0,00

Oceny

3

9,97

0,00

2,18

6,06

4

34,54

15,38

34,78

24,24

5

52,75

84,62

63,04

69,70

100

100

100

100

5

5

5

5

4,61

4,64

suma
dominanta ocen
średnia
arytmetyczna
ocen

4,37

4,85

Opracowanie własne

Najlepsze oceny globalne wśród przebadanych grup/statusów wystawili doktoranci (średnia 4,85), najniższe – studenci (średnia 4,37), ale to również oni
przyznali najwięcej ocen maksymalnych. Ocen negatywnych (1 lub 2) w ogóle
76

D. Wojakowski, op. cit., s. 87.
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nie wystawili doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz „inni”. Wśród najliczniej
reprezentowanego statusu – studentów – był to jedynie 16 odpowiedzi, więc niecałe
3%. Warta podkreślenia jest niewielka różnica pomiędzy najwyższą oraz najniższą
średnią ocen, jaką wystawili respondenci – wyniosła jedynie 0,48%. Oceną wskazywaną najczęściej, i to we wszystkich interesujących grupach użytkowników, była
„piątka”. Drugą zmienną, której warto się przyjrzeć, jest częstotliwość odwiedzin
w bibliotece badanych respondentów i jej związek z globalną oceną całości usług
bibliotecznych. Również i w tym przypadku zdecydowano się na tabelaryczne
ujęcie ilościowo-procentowe (zob. tab. 7).

Korzystam
sporadycznie,
rzadziej niż raz
w roku (%)

Przynajmniej
raz w roku (%)

Rzadziej niż
raz w miesiącu
(%)

Przynajmniej
raz w miesiącu
(%)

Kilka razy
w miesiącu (%)

Kilka razy
w tygodniu (%)

Oceny

Tabela 7. Ocena całości usług bibliotecznych w powiązaniu z częstotliwością odwiedzin

1

0,00

0,39

0,63

0,00

0,00

0,00

2

0,00

2,35

3,77

0,00

0,00

10,53

3

8,13

9,80

6,92

9,28

19,05

10,53

4

28,46

36,47

37,11

32,99

14,29

26,32

5
suma
dominanta
ocen
średnia
arytmetyczna
ocen
Opracowanie własne

63,41

50,98

51,57

57,73

66,67

52,63

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

5

5

5

5

5

5

4,55

4,35

4,35

4,48

4,48

4,21

Niewątpliwie na podkreślenie zasługuje fakt, że najwyżej całość oferowanych
usług oceniali ci respondenci, którzy odwiedzali bibliotekę najczęściej, a więc kilka
razy w tygodniu. Najsłabiej – ankietowani, którzy odwiedzają ją sporadycznie –
rzadziej niż raz w roku. Dodać trzeba, że jest to, biorąc pod uwagę liczbę wskazań,
grupa najmniejsza – 19 badanych – co stanowi 2,8% całej próby badawczej.
Krótkiego komentarza wymaga opis ocen cząstkowych, a dokładniej forma ich
prezentacji/zapisu. W dwóch przypadkach, tj. przy pytaniach dotyczących pracowników biblioteki oraz zasad wypożyczeń, respondenci musieli ocenić je ogólnie oraz
podsumować ich poszczególne aspekty, a więc np. kulturę obsługi, kompetencje
pracowników czy też czas realizacji zamówienia, bądź dopuszczalną liczbę egzemplarzy, stąd osobne ich występowanie w poniższej tabeli, która prezentuje wyniki
w postaci średniej arytmetycznej (począwszy od najwyższej do najniższej noty).
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Tabela 8. Oceny poszczególnych usług biblioteki (odpowiedzi na pytanie „Jak Pan/Pani ocenia...”)

Oceniany aspekt

Średnia
arytmetyczna

możliwości korzystania z komputerów i internetu [...]

4,64

kompetencje (pracowników biblioteki)

4,58

możliwości korzystania z urządzeń kopiujących [...]

4,56

kultura obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc)
(pracowników biblioteki)

4,52

pracownicy biblioteki

4,49

wyposażenie biblioteki [...]

4,48

dyspozycyjność (pracowników biblioteki)

4,47

godziny otwarcia

4,46

warunki lokalowe i czytelność oznakowania w bibliotece

4,43

witrynę internetową biblioteki [...]

4,28

czas realizacji zamówienia

4,24

usługi informacyjne [...]

4,23

zasady wypożyczeń

4,09

zasoby elektroniczne [...]

4,06

wydarzenia kulturalne organizowane przez bibliotekę

4,04

dopuszczalna liczba egzemplarzy

4,00

ofertę edukacyjną [...]

3,91

zbiory drukowane, np. książki, czasopisma [...]

3,89

dopuszczalny okres wypożyczeń

3,86

zbiory audiowizualne, np. audiobooki, filmy, nagrania [...]

3,84

Opracowanie własne

Dzięki takiemu zestawieniu otrzymujemy (w jednym miejscu) oceny wszystkich
badanych obszarów biblioteki. Już tak prosty wykaz dostarcza nam wielu cennych
informacji. Interpretując powyższe dane, należy mieć na uwadze przywoływane
już wyżej uwagi D. Wojakowskiego dotyczące „odczytywania” wysokości ocen77.
Mówimy tutaj o analizie tylko jednej zmiennej, choć możliwości interpretacji rosną
wraz z wprowadzeniem kolejnych, np. częstotliwości odwiedzin przez użytkowników, ich płci, wieku i statusu. Zaznaczamy jednak, że w niniejszym artykule
chodzi jedynie o pokazanie możliwości, a nie o dokładne analizowanie uzyskanych
w wyniku badania danych78.
77
78

Ibidem, s. 87.
Szczegółowe opracowanie wyników badań prezentuje K. Banaszewski, K. Bartosiak, Badanie
satysfakcji użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań, Zielona Góra
2015.
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Pamiętać trzeba także o innych korzyściach z badań ankietowych poświęconych satysfakcji użytkowników biblioteki. Mamy tu na myśli takie pomagające
budować kulturę oceny, czynniki jak: konsolidacja zespołu, oswajanie personelu
bibliotecznego z metodologią badań i wdrażaniem go do regularnego stosowanie
tego typu metod. Przede wszystkim jest kolejnym etapem (po statystyce AFB)
opierania decyzji kierowania biblioteką w coraz większym stopniu o mierzalne
(i dające się porównywać) dane. Tu jeszcze raz podkreślmy, że dane ankietowe
warto skonfrontować ze statystycznymi. Chodzi tu o statystyki tworzone w ramach
projektu AFB (wcześniej AFBN). Uzyskujemy w ten sposób dodatkowe (i bardzo
ważne) źródło informacji, tak potrzebne w świadomym kierowaniu i kształtowaniu
pracy biblioteki (jej kultury organizacyjnej). Dodatkowo na ich tle łatwiej jest bowiem interpretować informacje zaczerpnięte z badań satysfakcji. Budując kulturę
oceny w bibliotece, musimy stale pamiętać, że „kluczem do osiągnięcia sukcesu
jest dla biblioteki jej użytkownik”79, a zatem dzisiejsze biblioteki uniwersyteckie
muszą zwracać szczególną uwagę na profesjonalną, fachową i przyjazną obsługę,
kompletność i przydatność zbiorów, oferować szeroki dostęp do informacji, a także
i przede wszystkim prowadzić skrupulatne i regularne badania w zakresie potrzeb
i oczekiwań studentów i nauczycieli akademickich. Zapewnienie im dostosowanej
do wymagań oferty bibliotecznej na najwyższym poziomie i dbałość o ich zadowolenie wynikające z kontaktów z biblioteką to działania wartościowe i konieczne.
Jak pisze S. Phipps, „badania i skoncentrowanie uwagi na użytkownikach to
pierwszy krok w kierunku stworzenia przyszłych bibliotek, jakich będą potrzebować
przyszli użytkownicy”80. Użytkownicy ci będą bardziej zadowoleni z biblioteki,
jeśli będzie ona biblioteką jakości, biblioteką uczącą się, a zatem biblioteką prowadzącą badania, pomiary i ewaluacje własnego działania. Badania satysfakcji
użytkowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowią zatem wkład
w tworzenie kultury oceny tej instytucji. Rezultaty tych badań – wykorzystane do
celów naprawczych, porównawczych, promocyjnych – wraz z GUS-owymi danymi
statystycznymi i wynikami ankiety funkcjonalności (wypełnianej w ramach projektu
AFB, wcześniej – AFBN) stanowią dobry punkt wyjścia dla dokonywania innych
pomiarów i przeprowadzenia komplementarnych badań związanych z jakością
usług Biblioteki UZ na szerszą skalę.
Autorzy rozumieją konieczność systemowego podejścia do badań związanych
z działalnością BUZ. Obszary, które należałoby w przyszłości objąć badaniem, to
otoczenie biblioteki (wpływ środowiska na bibliotekę i biblioteki na środowisko)
oraz pogłębione pomiary związane z funkcjonalnością i efektywnością biblioteki
(np. w zakresie oceny jakości księgozbioru, popularności i wykorzystania baz
79
80

B. Żołędowska, Satysfakcja i lojalność użytkowników drogą do sukcesu biblioteki, „Studia
Bibliologiczne” 2006, t. 16, s. 101.
S. Phipps, Beyond Measuring Sernice Quality: Learning from the Voices of the Customers, the Staff,
the Processes, and the Organization, „Library Trends” 2001, No. 49, 4, p. 637, dostęp: https://www.
ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8365/librarytrendsv49i4g_opt.pdf?sequence=1 [odczyt:
26 maja 2015].
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danych i zasobów cyfrowych, oceny witryny internetowej biblioteki itd.) oraz
jakość jej usług (np. w zakresie szczegółowej analizy zachowań użytkowników,
ich potrzeb związanych z kompetencjami informacyjnymi itp.). Zdaniem autorów
do interesujących wniosków i wygenerowania nowych zadań prowadzić może
przeprowadzenie analizy typu SWOT, badań benchmarkingowych, oceny wizerunku i promocji biblioteki, jak i wykonanie pomiarów związanych z szeroko
rozumianym zarządzaniem biblioteką oraz z badaniami pracowników biblioteki – czy to w zakresie ich zapotrzebowania na naukę i stosowne szkolenia, postrzegania i rozumienia przez nich działań wynikających z zakresu obowiązków,
współpracy między działami, partycypowania w tworzeniu misji biblioteki i jej
planów strategicznych, ale także chęci stałego podnoszenia swych kwalifikacji,
umiejętności oraz pozapłacowych motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Autorzy uważają, że biblioteka to zarówno ogół jej pracowników, jak i każdy
bibliotekarz z osobna. Z punktu widzenia kultury oceny ważna jest zatem dbałość
o satysfakcję pracowników biblioteki. Ich świadomość tego, że kultura oceny jest
koniecznością dla dzisiejszych bibliotek, może stać się stymulacją do polepszania
jakości działania biblioteki, ale i własnej pracy. Zaś zadowoleni bibliotekarze to
także zadowoleni użytkownicy.
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User satisfaction surveys at the Zielona Góra University
Library, as a component of a modern academic library
evaluation culture

Summary
The multiplicity of changes occurring in the surroundings of libraries mean that, if
they want to be seen as modern, they must adapt their products to new conditions
and, especially, to the needs and expectations of users. The authors emphasize the
importance of creating a culture of evaluation in the library, consisting in a readiness to conduct extensive research on the functioning of libraries, the quality
of their services and the library environment. Having discussed the standards,
guidelines, examples and methodology of library research on all these levels, the
authors present a few selected results from user satisfaction surveys conducted at
the University of Zielona Góra library, suggesting that they could serve as a starting
point for building a culture of evaluation at the library.

Recenzje i sprawozdania

Daniel Koteluk

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

Na marginesie książki Eweliny Szpak

Ewelina Szpak, Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013, 311 s.

Studia nad dziejami wsi polskiej prowadzone przez Ewelinę Szpak nie wpisują
się w popularny trend związany z badaniem tej problematyki, zakładający zainteresowanie wyłącznie kolektywizacją. Słusznie odbiegają one od tej tematyki,
o czym świadczy opublikowane przez Autorkę w 2005 roku opracowanie dotyczące życia codziennego mieszkańców Państwowych Gospodarstw Rolnych
(PGR)1. W 2013 roku ukazała się zaś omawiana praca, poruszająca zagadnienie zmian mentalności chłopskiej. E. Szpak przeprowadziła solidną kwerendę
obejmującą siedem archiwów, tj. Archiwum Akt Nowych i Archiwum Polskiego
Radia w Warszawie, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Państwowe oraz Archiwum Polskiego Radia w Lublinie, Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Archiwum
Państwowe w Szczecinie (Oddział w Płotach). Trudno natomiast rozstrzygnąć,
dlaczego pominięte zostały Archiwa Instytutu Pamięci Narodowej. Brak jakiegokolwiek wyjaśnienia tej kwestii w opracowaniu skazuje nas na domysły.
Czy rzeczywiście z punktu widzenia tematyki pracy okazały się one zbyteczne? W dokumentach tej proweniencji znajdują się m.in. wiadomości o „przekroju” narodowościowym oraz wyznaniowym ludności wiejskiej2. Poza tym
funkcjonariusze aparatu przemocy stanowili, obok nadzorujących ich członków
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), istotny, choć nierzadko mniej
widoczny, element lokalnej władzy, ponieważ szefowie powiatowych komórek organów bezpieczeństwa wchodzili w skład egzekutyw partyjnych3. Co
zrozumiałe, wywodzili się oni niejednokrotnie ze społeczności wiejskiej, której represjonowani przedstawiciele zdawali sobie sprawę z tego faktu. Świadczy o tym wypowiedź jednego z rolników ze wsi Wróblin w województwie
1
2

3

E. Szpak, Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Warszawa 2005,
s. 204.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu [dalej: AIPN Po], sygn. IPN Po 060/56, t. 2,
z. 23, Raport PUBP Sekcji III do WUBP Kierownika Sekcji III za czas od 15 do 25 października
1945 r.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, sygn. 8, Protokół z VIII Powiatowej Konferencji PZPR
w Nowej Soli odbytej w dniu 8 grudnia 1956 r.
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zielonogórskim, uważającego, że „za czasów sanacji, szlachcic chłopa bił,
a obecnie chłop chłopa bije”4.
W obszernej bibliografii, obejmującej m.in. nieautoryzowane relacje, filmy
oraz literaturę przedmiotu (s. 281-309), pominięto istotną książkę Małgorzaty
Machałek na temat przemian zachodzących na wsi zachodniopomorskiej w latach
1945-19565. Praca Machałek jest tu przydatna, gdyż poruszono w niej szereg
kwestii związanych z polityką Polskiej Partii Robotniczej (PPR), a następnie
PZPR wobec chłopów w województwie szczecińskim, znajdującym się w kręgu
zainteresowań naukowych Autorki. Nie chodzi o to, aby narzucać Autorce tę czy
inną publikację na potrzeby powstałej pracy. Wskazanie na kolejne przeoczone
i pionierskie opracowanie, tym razem autorstwa Marka Ordyłowskiego, o wsi
dolnośląskiej w latach 40. i 50. XX wieku6 ma sens, ponieważ wyjaśniono tam
chociażby, dlaczego nie należy posługiwać się rzadko stosowanym w recenzowanej publikacji zwrotem „repatrianci zza Buga” (s. 77, 123)7. Repatriant to inaczej
„osoba powracająca do kraju po długim pobycie na obczyźnie”8. W tej sytuacji
rodzi się pytanie: czy ludzi przymuszonych do opuszczenia rodzinnych stron,
a zarazem dawnych wschodnich ziem przedwojennej Polski, utraconych na rzecz
ZSRR, można tak zdefiniować? Przesiedleńcy, bo o nich tutaj mowa, w taki sposób
żegnali się ze swoją „małą ojczyzną”: „Ciężko było. Oparte na rękach pochylone
głowy rodziców przygniecione były żalem za pozostawionym domkiem i ogrodem
zdobytym wieloletnią ciężką pracą”9.
Tytuł pracy wskazuje, że dotyczy ona pod względem terytorialnym całego
kraju. W rzeczywistości traktuje o trzech obszarach Polski: Ziemie Zachodnie, tzn.
dawne województwo szczecińskie (powiat gryficki i nowogardzki), województwo lubelskie (powiat lubartowski) i krakowskie (powiaty: krakowski, olkuski,
miechowski, dąbrowski) (s. 16). Być może trzeba było tę kwestię wyartykułować
w podtytule, aby uniknąć niedomówień.
We wprowadzeniu Autorka z wprawą rozstrzyga niuanse terminologiczne związane z podjętą problematyką badawczą, ostatecznie przyjmując za Georgesem Duby,
że „mentalność ludności wiejskiej, definiowana [jest – przyp. D.K.] jako decydujący
o kształcie wiejskiego życia codziennego sposób myślenia, wartościowania i odbie4

5
6
7
8

9

AIPN Po, sygn. IPN Po 060/44/3, Sprawozdanie z realizacji Zarządzenia nr 057/51 za okres 5 dni
od dnia 17 do 21 października 1951 r. Zachowano w tej publikacji oryginalną pisownię cytowanych
źródeł; zob. też K. Kozłowski, Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy
politycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Warszawa – Szczecin 2000, s. 179.
M. Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Szczecin 2012, ss. 427.
M. Ordyłowski, Wieś dolnośląska w latach 1945-1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999,
ss. 273.
Ibidem, s. 28; zob. też C. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 19451956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994, s. 69.
Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Warszawa 1994, s. 46; K. Kersten, Migracje
powojenne w Polsce. (Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka zewnętrznych ruchów ludności),
„Polska Ludowa. Materiały i Studia” 1963, t. 2, s. 17.
I. Grdeń, Koń, [w:] Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych, oprac. Z. Dulczewski, A. Kwilecki,
Poznań 1970, s. 306.
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rania otaczającej rzeczywistości” (s. 14, 274). Wydaje się, że w tych rozważaniach
zabrakło jednak najprostszego spostrzeżenia, tzn. odpowiedzi na prozaiczne pytanie:
kogo uważać należy za przedstawiciela ludności wiejskiej? Za zasadną, zdaniem
piszącego, należy przyjąć opinię Jana Szczepańskiego, który traktował jako chłopów tych, co posiadają własną ziemię nawet o małym areale uprawianą też przez
reprezentantów profesji dwuzawodowej (nauczycieli bądź urzędników)10.
W części wstępnej pracy, podobnie jak w innych jej fragmentach, zabrakło
dokładnej informacji o przekształceniach terytorialnych oraz przebiegu powojennych granic Polski. Nie ma też choćby wzmianki o tym, kto i dlaczego zdecydował
o tych zmianach (s. 9-19, 21, 51). A przecież miały one fundamentalne znaczenie
z punktu widzenia osób osiedlających się m.in. na dawnych niemieckich Ziemiach
Zachodnich i Północnych Polski. Rzutowały nie tylko na postrzeganie przestrzeni
wiejskiej, ale również decydowały o ich zachowaniu. Dla przykładu można podać,
w jaki sposób jeden z rolników próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości:
„Udałem się do najbliżej wsi, ale w kierunku wschodnim – tęsknota ciągnęła bliżej
rodzinnych stron”11. Ponadto w przypadku posługiwania się, choć incydentalnie,
pojęciem „ziemie odzyskane” (s. 78, 189) warto podkreślić propagandowy charakter tej nazwy, która była krzykliwie eksponowana przez publikatory związane
z ówczesnym obozem władzy12.
W skądinąd ciekawym pierwszym rozdziale, poświęconym przestrzeni wiejskiej,
a także postrzeganiu czasu przez chłopów (s. 20-75) nie wspomniano o bibliotekach.
A przecież to w nich młodzi ludzie, którzy nie uciekli z rodzinnych stron przed
kolektywizacją, spędzali jesienne i zimowe wieczory13. Oczywiście do 1956 roku
oferta kulturalna tych instytucji była z powodu tzw. zakupu centralnego skrajnie
upolityczniona14. Tendencja ta uległa zmianie po dojściu do władzy w kraju jesienią
tego roku Władysława Gomułki, ponieważ stanowiła ona kryterium uzupełniające, a nie dominujące w doborze literatury do bibliotek. Piszący nadmienia o tych
placówkach, bowiem udostępniane przez nie książki, do czasu upowszechnienia
odbioru treści propagandowych przez środki masowego przekazu, były istotną siłą
łączącą losy omawianej społeczności z całym narodem15. Pominięcie tej problematyki w recenzowanym opracowaniu wynika prawdopodobnie z niezadowalającego
stanu badań na ten temat.
10
11
12
13
14

15

J. Szczepański, Chłopi i kultura chłopska w społeczeństwie polskim, Warszawa 1988, s. 83.
G. Filiczkowski, Najcięższy był początek, [w:] Mój dom nad Odrą, t. 1, wybór i oprac. I. Solińska,
J. Koniusz, Zielona Góra 1961, s. 157.
G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957, Toruń 2003,
s. 111.
R. Izbicki, Jak chleb powszedni, Warszawa 1953, s. 36.
W. Bieńkowski, Rozmyślania bibliotekarskie, [w:] idem, Otwórzmy okno na wieś, Warszawa 1956,
s. 130; G. Gulińska, Biblioteki publiczne szkolne i pedagogiczne w Kielcach w latach 1945-1975,
Kielce 1992, s. 33; C. Wawrzyniak, Publiczne biblioteki powszechne na Śląsku Opolskim 19451965, Wrocław – Warszawa 1974, s. 149, 158.
S. Siekierski, Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa
1985, s. 311, 323.
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W rozdziale tym zanegowano, raczej zbyt pochopnie, refleksje chłopów
dotyczące pozostawiania przez nich niezamkniętych na noc drzwi w domach
(s. 43). Zdaniem piszącego, wychowanego w takiej społeczności, był to przez
kilkadziesiąt lat do czasu transformacji ustrojowej często spotykany nawyk
w postawach mieszkańców, szczególnie małych wsi. Inaczej rzecz się miała
z zabudowaniami gospodarskimi – sprawdzono, nierzadko wielokrotnie, czy są
zamknięte.
Niewątpliwie trzeba przyznać rację Autorce, kiedy dowodzi, że przywiązanie do
straconych rodzinnych stron powodowało, że poszczególni przybysze postrzegali
poniemieckie wioski jako niezrozumiałe bądź po prostu brzydkie (s. 51). Możliwe, że niektórzy z tych ludzi czuli się nieswojo, ponieważ znaleźli się poniekąd
w analogicznej sytuacji jak ich niedawni niemieccy mieszkańcy. Im też bowiem
przyszło pozostawić na Kresach Wschodnich dorobek całego życia16. Warto tutaj dodać, że wielu z nich po porzuceniu nostalgicznych rozważań nad dawną
rodzimą przestrzenią życia było wręcz zachwyconych nowym miejscem swojej
egzystencji. Jedna z takich osób wspominała po latach, że „Nowo przybyłym
podobała się miejscowość, wieś, budynki, ale zdawało im się, że to jakaś fikcja,
niezbyte marzenia. Nie chciało im się wierzyć, że oni staną się bezpośrednimi
właścicielami tej ziemi, tych pięknych, wygodnych, murowanych budynków”17.
Kolejna uważała wręcz, że w trakcie zajmowania poszczególnych gospodarstw
wraz z zabudowaniami na popularności wśród ich nowych właścicieli zyskiwał
pogląd, że trafili oni do „prawdziwej Ziemi Obiecanej”18. Oczywiście o tym, kto
gdzie się znalazł, decydowało szczęście i czas przybycia. Dlatego też ostatni
z osadników z rozczarowaniem konstatowali: „Mówili, że tu Kanada. W domach
okna powybijane, podłogi zniszczone”19.
W rozdziale drugim, w którym mowa o postawie ludności wiejskiej wobec
polityki (s. 76-109), zapewne w następstwie ferworu twórczego wkradły się pewne
nieścisłości. Stwierdzono tam m.in., że bogaci chłopi, określani terminem zaczerpniętym z języka rosyjskiego „kułacy”20, jako pierwsi byli zmuszani przez władze do
obecności w tworzonych od 1948 roku państwowych gospodarstw zespołowych (s.
79). Wyjaśnić trzeba, że tak nie było, ponieważ nawet na łamach ówczesnej literatury pisano wprost, że dla tych ludzi nie ma miejsca w spółdzielczym „raju”. W jednej
z powieści czytamy: „Moment był ważny, decydujący. Wiadome było, bowiem,
że biedni w rzeczywistości zdecydowali się już pójść do spółdzielni, a bogaci ani
by do niej nie poszli, ani by ich nie przyjęto. W całym dzisiejszym dniu chodziło
16
17

18
19
20

J. Prokop, Sowietyzacja i jej maski. PRL w latach stalinowskich, Kraków 1997, s. 154.
Nr 353 – gromada Nowy Dworek – Dwóch autorów: robotnik rolny, 27 lat, 10-letnia szkoła rosyjska;
rolnik 2 ha, 32 lata, [w:] Wieś polska 1939-1948. Materiały konkursowe, t. 1, oprac. K. Kersten,
T. Szarota, Warszawa 1967, s. 493.
A. Chomicz, Młynarz w Krzeszycach, [w:] Pamiętniki osadników…, s. 220.
F. Kubiszyn, Myszy i oset, [w:] Pamiętniki osadników…, s. 338.
M. Nadolski, Komuniści wobec chłopów w Polsce 1941-1956. Mity i rzeczywistość, Warszawa 1993,
s. 205; M. Ordyłowski, op. cit., s. 125.
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o średniorolnego chłopa”21. Nie mówiąc o tym, że instruktor z Miastka wystosował
list do władz centralnych partii, w którym donosił, że w następstwie błędnych
decyzji władz powiatowych PZPR do gospodarstwa zespołowego „przyjmowano
kułaków, nierobów i rozbijaczy spółdzielczości”. Postąpił tak, ponieważ uważał,
że „kułak – wróg spółdzielczości śmiał się w kułak, że swą robotę wykonywał”22.
Zamożni rolnicy, uosabiający kapitalistów wiejskich, mieli być usunięci z ówczesnego systemu gospodarczego kraju23. Nawet po spauperyzowaniu w efekcie
represji, nie mogli wstąpić do kolektywów24. Klasowy charakter miała też polityka
personalna partii komunistycznej, czego przykładem jest m.in. postawa władz
wojewódzkich PPR we Wrocławiu, które wystosowały do powiatowych struktur
w Żaganiu w październiku 1948 roku pismo o treści:
Typowani przez Was kandydaci tow. tow. Kazik (gm. Brzeźnica) Kozicki (gm.
Świętoszów), Skaszczyk (gm. Witoszyn) posiadają gospodarstwa 8-10 ha. Ich
położenie socjalne nie daje gwarancji, że będą [jako sekretarze gminnych ogniw
PPR – przyp. D.K.] realizować w terenie walkę z bogaczem wiejskim i zatwierdzić
ich nie możemy. Wyszukajcie innych z biedoty wiejskiej”25.

Niedorzeczność zgubnej pod względem ekonomicznym polityki rządzących
wobec tych rolników trafnie po latach ukazał prozaik Alfred Siatecki. Mianowicie
w jednym z opowiadań jego literacki bohater, tj. skrzywdzony przez władze chłop
Erich Słojewski, wypowiedział na ten temat znamienne słowa:
– Zna pan tego redaktora? KAS! Niechby dzisiaj przyjechał. [...] Wie już pan, dlaczego wyrzucili mnie z partii?… „Zniszczyć kułaka” – tak napisał KAS. A teraz
przypinają odznaczenia, pierwszy sekretarz mnie odwiedza, pan chce pisać reportaż,

21

22
23

24

25

Z. Dróżdż-Satanowska, Opowieść wierzbowa, Warszawa 1951, s. 125; zob. też W. Dzun, Społeczne
aspekty rozwoju uspółdzielczonych form gospodarowania w rolnictwie, [w:] Uspołecznione
gospodarstwa rolne w PRL, red. E. Markiewicz, Warszawa 1988, s. 203.
Supliki do najwyższej władzy, red. M. Kula, Warszawa 1996, s. 77.
T. Chrobak, Model kułaka w latach forsownej kolektywizacji polskiego rolnictwa, „Wieś i Państwo”
1992, nr 1, s. 159; S. Jankowiak, Wielkopolski kułak wrogiem socjalistycznego państwa, „Biuletyn
Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 1, s. 32; K. Robakowski, Społeczno-polityczne problemy
rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce w latach 1944-1956, Poznań 1986, s. 80.
D. Koteluk, Na bezdrożach kompromisu. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie
zielonogórskim w latach 1950-1956, Zielona Góra 2012, przyp. 47 na s. 126. Młodych ludzi z tzw.
gospodarstw „kułackich” jako poborowych wcielano do wojska lub w ramach zastępczej służby
wojskowej kierowano ich do wyniszczającej pracy w kopalniach bądź kamieniołomach. W ten sposób
chciano zmusić zamożnych rodziców do rezygnacji z rolniczej profesji. Natomiast córkom tych
ludzi uniemożliwiano kontynuację nauki już na poziomie szkolnictwa średniego – zob. Zbuntowana,
[w:] Od chłopa do rolnika. Pamiętniki, „Młode pokolenie wsi Polski Ludowej. Pamiętniki i studia”,
t. 4, Warszawa 1967, s. 217; Z.J. Hirsz, Historia polityczna Polski 1939-1989, t. 2, Białystok 1998,
s. 292; M. Ordyłowski, op. cit., s. 147.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, sygn. 166, Referat sprawozdawczy Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu do Komitetu Powiatowego PPR w Żaganiu, 12 października
1948 r.
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w komitecie o mnie mówią. Najlepszy gospodarz. Wtenczas byłem taki sam, ani
lepszy, ani gorszy, tylko taki sam26.

Na wyrost podano również, że utworzone w listopadzie 1949 roku z woli PZPR
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe było „nową partią” (s. 95). Otóż, uważane
prześmiewczo przez samych członków za „Zjednoczone Stronnictwo Lękliwych”,
w okresie swojego istnienia nie egzystowało jako kategoria suwerennego podmiotu
stanowiącego element kontrolowanego przez partię fasadowego systemu politycznego27. Jego zadanie najczęściej sprowadzało się do firmowania pezetpeerowskiej
polityki rolnej28.
Można polemizować też z poglądem Autorki, wyrażającym się w przekonaniu,
że nasilenie zabiegów ekipy gomułkowskiej na rzecz kolektywizacji nastąpiło
w połowie lat 60. XX wieku (s. 86). Wszak akcja ta rozłożona w czasie, cechująca
się dobrowolnym zrzeszaniem się chłopów w gospodarstwach zespołowych, nagle
uległa przyspieszeniu w następstwie decyzji XII Plenum Komitetu Centralnego
(KC) PZPR obradującego od 15 do 18 października 1958 roku. Chłopi zareagowali
na te postanowienia niezwykle emocjonalnie. Niektórzy z nich zgłaszali się do
poszczególnych siedzib Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych z podaniami,
w których deklarowali wręcz chęć rezygnacji z uprawy roli. Zachował się tak
m.in. rolnik Antoni Bielat, który uważał, że „mu gospodarstwo jest niepotrzebne,
ponieważ Gomułka zatwierdził spółdzielnie produkcyjne w Moskwie więc będą
budować”29. Trudno rozstrzygnąć dziś, na ile była to samodzielna decyzja Władysława Gomułki, ponieważ w tej kwestii naciskał także na niego sam przywódca
ZSRR Nikita Chruszczow30. Możliwe, że to w tym okresie, jeżeli nie wcześniej,
bezpowrotnie stracił on zaufanie u rolników, którzy zdaniem Autorki okazywali je
jeszcze pod koniec lat 60. XX wieku (s. 87). Otwarcie bowiem głosili, po wspomnianych postanowieniach z 1958 roku, że „Towarzysz Gomułka oszukał chłopów”31.
Trafnie na ten temat post factum konstatował działacz chłopski Franciszek Śliwa:
Płonne jednakże, oj płonne, były to nadzieje. Bolesnym też być musiał dramat
rozczarowania, którego dość szybko doznaliśmy wszyscy. [...] I jeśli odstępstwo
od idei „Października” zwykło się w potocznej interpretacji określać jako błąd
26
27

28
29

30
31

A. Siatecki, Taka ludzka ciekawość, [w:] idem, Przeklęte wykopki, Zielona Góra 1986, s. 97-98,
104, 107-108.
D. Koteluk, Na bezdrożach..., przyp. 2 na s. 9, 149; W. Paruch, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
w systemie politycznym Polski Ludowej – propozycja modelu analizy, „Studia Polityczne” 2000,
nr 10, s. 131.
M. Szpytma, ZSL w województwie krakowskim (1949-1956). Geneza – ludzie – działalność, Kraków
2013, s. 458.
D. Koteluk, Chłopi wobec programu kolektywizacji wsi międzyrzeckiej w 1958 roku, [w:] Ziemia
Międzyrzecka w przeszłości, t. 9, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Międzyrzecz – Zielona Góra
2011, s. 129-130.
A. Werblan, Stalinizm w Polsce, Warszawa 2009, s. 185.
Cyt. za: S. Stępka, Chłopi wobec groźby kolektywizacji rolnictwa w latach 1956-1970, [w:] Wieś
w Polsce Ludowej, red. G. Miernik, Kielce 2005, s. 118.
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polityczny Gomułki i jego ekipy, to w moim głębokim przekonaniu był to błąd
podstawowy. Ponieważ takie sytuacje są wprost niepowtarzalne. Naród bowiem,
tak jak i pojedynczy człowiek, raz zawiedziony, długo potem nie uwierzy, nie da
kredytu zaufania. Skoro mimo tego po kilku latach dał pewien kredyt zaufania
znów, tym razem Gierkowi, to świadczyć może jedynie o narodzie polskim, iż jest
on… łatwym do rządzenia32.

Problematyczny wydaje się pogląd Autorki, że „to nie partia sprawowała faktyczną władzę w środowisku wiejskim” (s. 99). Jeżeli nawet decyzje w sprawach
wsi zapadały w wyniku nieformalnych, lokalnych powiązań personalnych, to
większość tych osób stanowili członkowie partii. Uwidocznił się ten fakt zwłaszcza
w 1977 roku, kiedy system nomenklatury został rozbudowany i objął np. stanowiska naczelników gmin i ich zastępców, o których losie decydowali sekretarze KC
PZPR oraz kierownicy poszczególnych wydziałów. W gestii zaś partyjnych struktur
wojewódzkich, miejsko-gminnych i gminnych znajdowało się w przybliżeniu 100
tys. stanowisk. W ten sposób doszło do zablokowania możliwości awansu ludzi
spoza tych ogniw już na szczeblu gminnym33.
Chłopi borykający się z pezetpeerowską biurokracją pisali skargi obrazujące
zaistniały stan rzeczy, jak słusznie odnotowano w omawianym opracowaniu,
wprost do instancji centralnych partii (s. 103, 107). Zapomniano przy tym dodać,
że tendencja ta zaistniała, gdyż rządzący z premedytacją doprowadzili do likwidacji
samorządności ludności w gminie. Rada, będąca teoretycznie organem przedstawicielskim ludności, jak również urzędu gminnego, była powoływana w efekcie
farsy wyborczej. Osoby zabiegające o tę funkcję umieszczano na jednej liście
personalnej ustalonej zawczasu przez gminną instancję PZPR w formie tzw. listy
Frontu Jedności Narodowej. W tej sytuacji chłopi zostali pozbawieni możliwości
decydowania o własnych przedstawicielach wybieranych do rady gminnej. Poza
tym, pomimo sprecyzowanych kompetencji, rada ta w swojej działalności była
związana planami tzw. rozwoju społeczno-gospodarczego państwa, określonymi
przez władze centralne, które za pośrednictwem ogniw wojewódzkich wyznaczały
wytyczne bądź wręcz cele do zrealizowania przez poszczególne gminy. Ponadto
gmina nie posiadała osobowości prawnej. Nie była jednocześnie podmiotem praw
i obowiązków, ponieważ stanowiła jednostkę organizacyjną jednolitej, a także scentralizowanej władzy państwowej. Nie dysponowała też własnością komunalną, gdyż
tę przejęło państwo. Pozbawiona została zarazem samodzielności gospodarczej.
Od 1945 roku wszelkie rodzaje własności komunalnej, takie jak ziemia, place oraz
zakłady gospodarcze, przejmował skarb państwa. W 1951 roku z kolei, w wyniku
reformy, budżety gmin włączono do jednego budżetu państwowego. W lokalnym
zaś systemie władzy partia komunistyczna w postaci gminnej organizacji partyjnej
32
33

F. Śliwa, Moja młodość w „Wiciach”, Warszawa 1985, s. 187.
A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 333.
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była realnym ośrodkiem dyspozycji. Sprawowała ona kierownictwo we wszystkich istniejących na terenie gminy organizacjach oraz instytucjach. Podkreślić
należy, że organy władzy gminnej nie miały możliwości koordynowania instytucji, zrzeszeń, a także organizacji działających na jej terenie. Dotyczyło to przede
wszystkim przedsiębiorstw państwowych bądź spółdzielczych czy też placówek
usługowych. Dane instytucje, zrzeszenia lub związki, skoordynowane pionowo
z wyższymi kontrolującymi je jednostkami, rozliczano z realizacji swych zadań,
a nie świadczeń czy też przedsięwzięć podejmowanej na rzecz gminy traktowanej
w charakterze wspólnoty lokalnej34. To tłumaczy, dlaczego ludność wiejska nie
wierzyła w skuteczność jakiejkolwiek interwencji u reprezentantów miejscowej
administracji partyjno-państwowej. Mówił o tym publicznie jeden z jej przedstawicieli w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w województwie zielonogórskim, który
uważał, że ludność straciła „całe zaufanie do nas, i ze skargami zwraca się bez
pośrednio do władz wyższych pomijając gminę, ponieważ jest przekonana że my
sprawy nie załatwimy”35.
Podczas lektury rozdziału trzeciego poświęconego chłopskiej pracy (s. 110-137)
nasunęła się piszącemu następująca refleksja. Czy zajmowanie się zwierzętami
hodowlanymi nie dotyczy tej problematyki? Szkoda, że ta kwestia nie została
bardziej wyeksponowana w omawianej pracy.
W rozdziale czwartym w interesujący sposób wypowiedziano się na temat
spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi (s. 138-161). Wydaje się, że
wkradło się tam pewne nieuprawnione uproszczenie problematyki. Pogląd Autorki,
że bagatelizowanie przez kobiety kwestii związanych z chorobą alkoholową dotykającą najczęściej mężczyzn miało miejsce zarówno w latach 70., jak i 90. XX
wieku, należy uznać za dyskusyjny. Piszący odbył szereg rozmów z ludźmi, którzy
zawodowo zajmują się tym zagadnieniem w środowisku wiejskim. W ich opinii
w latach 90. XX wieku, tak jak obecnie, prym w walce z tą jednostką chorobową
wiodły kobiety, m.in. przyprowadzające swoich bliskich do terapeutów. Dlatego
też nie można im odmówić świadomości postrzegania alkoholizmu najbliższych
jako choroby niszczącej ich rodzinne życie (s. 143).
Poza tym sygnalizowany przez Autorkę brak badań nad powojennymi dziejami
Związku Młodzieży Wiejskiej (s. 152), przynajmniej w ograniczonym zakresie,
mogły zrekompensować publikacje autorstwa Jana Andrykiewicza36 oraz Edmunda
Tomaszewskiego37.
Za pasjonujące wręcz należy uznać trzy ostatnie rozdziały tej książki. W piątym
z nich wprowadzono czytelnika w arkana związane z chłopskim najbliższym sąsiedztwem i rodziną (s. 162-207), w kolejnym poruszono problematykę dotyczącą
34
35
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J. Turowski, Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, s. 200-201.
D. Koteluk, Osada wiejska Czerwieńsk w latach 1945-1956, [w:] Czerwieńsk. Monografia miasta,
red. T. Nodzyński, Czerwieńsk – Zielona Góra 2014, s. 66.
J. Andrykiewicz, Związek Młodzieży Wiejskiej w latach 1957-1976, Warszawa 2002, s. 117.
E. Tomaszewski, Związek Młodzieży Wiejskiej 1957-1976, Warszawa 1985, s. 331.
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higieny oraz zdrowia (s. 208-234), a w ostatnim omówiono zagadnienie wiejskiej
religijności (s. 236-273).
We wspomnianym rozdziale piątym zatytułowanym „Wśród swoich – sąsiedztwo i rodzina” ukazano kwestię przynależności do społeczności lokalnej przez
pryzmat zamieszkania tej samej przestrzeni – jednej wsi. Zwrócono uwagę m.in.
na istniejące wśród chłopów stereotypy i uprzedzenia bądź konflikty z sąsiadami, nierzadko z Ukraińcami, a w odniesieniu do Ziem Zachodnich z Niemcami.
Omówiono również nie tylko implikacje wynikające z konfliktów sąsiedzkich,
ale także dostrzeżono zjawisko solidaryzmu ludności widoczne zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak klęski żywiołowe lub pożary. Opisano też
chłopskie relacje z bliskimi, począwszy od „drogi do małżeństwa”, a kończąc na
niełatwym budowaniu rodziny związanym z wychowaniem dzieci, które zapewniały rolnikom opiekę na starość i kontynuowały trud uprawy rodzinnej ziemi.
Istotnym uzupełnieniem tego rozdziału jest udana i intrygująca próba omówienia
zjawiska aborcji w tym środowisku.
Następny aspekt omawianej publikacji to „higiena i zdrowie, czyli ciało na
wsi”. W tym przedostatnim rozdziale punkt wyjścia stanowi „dawne postrzeganie
ciała”, czyli – jak wyjaśniono – w kategoriach „narzędzia pracy”. To tłumaczy,
dlaczego musiało być odporne na niewygodę, wysiłek, chłód, brud, a nawet na
głód. Istotna była jego sprawność, a nie wygląd, zaś trapiące ciało choroby traktowano jako fatum lub następstwo popełnionego grzechu. Opinie te zyskiwały na
popularności, ponieważ rzeczywista pomoc medyczna w tym środowisku, nadal
w pierwszej połowie XX wieku, nie była powszechna. Natomiast po wojnie, mimo
tendencji do uczynienia z wiejskiej służby zdrowia narzędzia polityki kolektywizacyjnej, polegającej na lokowaniu punktów zdrowia w spółdzielniach i PGR-ach,
zyskała ona zarówno pod względem materialnym, jak i kadrowym38. Jednocześnie powoli dokonywały się, wraz z postępem cywilizacyjnym związanym m.in.
z mechanizacją rolnictwa i industrializacją, zmiany mentalne ludności wiejskiej,
także w omawianej kwestii. Okazało się bowiem, że w opinii jej reprezentantów
wygląd zewnętrzny zyskiwał na znaczeniu, ponieważ pragnęli oni być równie
atrakcyjni jak mieszkańcy miast. Równie interesujące w omawianej części pracy
są rozważania Autorki na temat akceptacji lub jej braku wśród chłopów dla osób
niepełnosprawnych, także najbliższych, dotkniętych chorobami uniemożliwiającymi wykonywanie profesji rolniczej.
W siódmym rozdziale omówiono problematykę związaną z religijnością, która
stanowiła istotny element egzystencji chłopskiej, a także kształtowała światopogląd i sposób myślenia o otaczającej rzeczywistości jej odbiorców39. Szczególnie
38
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S. Kosiński, Instytucjonalny rozwój wiejskiej służby zdrowia w okresie międzywojennym
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ważne miejsce w tych rozważaniach poświęcono wiejskiemu duchowieństwu
(s. 239), które cieszyło się rzeczywistym autorytetem wśród tej ludności, bowiem
to do jego poszczególnych reprezentantów zwracano się z pytaniami związanymi
nawet z realizacją rujnujących chłopów obowiązkowych dostaw zboża40.
Tę część pracy naprawdę trzeba docenić, aczkolwiek, podobnie jak we wcześniejszych jej fragmentach, być może zbyt nagminnie cytowano innych znawców przedmiotu. W ten sposób, w natłoku przytoczonych poglądów, traciły na
wyrazistości znacznie istotniejsze ustalenia samej Autorki. Taki styl pisania jest
preferowany również przez innych badaczy i bez względu na własne zapatrywania
w tej kwestii należy ten fakt uszanować41.
Czas na konkluzję. Niewątpliwie należą się słowa uznania Autorce – Ewelinie
Szpak – za udaną publikację wykraczającą poza problematykę badawczą związaną
z kolektywizacją. Zaprezentowała bowiem książkę, która jest cennym głosem
w dyskusji nad losami chłopskiej społeczności w peerelowskiej rzeczywistości
w wymiarze mentalnym. Zasygnalizowane uwagi wynikają jedynie z refleksji
piszącego, a także uważnej lektury tej godnej polecenia książki.
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Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Bibliografia wobec wyzwań nowych technologii
(Kraków, 18-19 czerwca 2015 roku)

Tegoroczne 34. spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej (WBP) w Krakowie. Uczestniczyło w nim niemal 60 pracowników
bibliotek publicznych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej (BN).
Zastępca dyrektora krakowskiej książnicy, Anna Wiśniewska, przywitała
wszystkich zgromadzonych oraz opowiedziała o remoncie i rozwoju biblioteki,
jaki nastąpił od ostatniego spotkania bibliografów w tym pięknym małopolskim
mieście. Następnie przewodnicząca Zespołu, Marzena Przybysz z BN, powitała
uczestników konferencji, przedstawiła zasadność spotkań bibliografów i omówiła program dwudniowych obrad. Oś programu stanowiło zagadnienie bibliotek
cyfrowych, bibliografii regionalnych i elektronicznych baz informacji jako korelacyjnych źródeł wiedzy o regionie.
Wykłady zainaugurowała Bożena Lech-Jabłońska z WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie referatem „Biblioteka cyfrowa oraz bibliografia regionalna
jako narzędzia zachowania dorobku kulturowego regionu”. Wystąpienie dotyczyło roli biblioteki cyfrowej oraz bibliografii regionalnej jako uzupełniających
się narzędzi informacyjnych na przykładzie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
Projekt LBW wyniósł prawie 20 mln zł, a jego efektem jest multiwyszukiwarka
umożliwiająca czytanie książek i czasopism w wersji cyfrowej oraz przeglądanie
dokumentów, map i fotografii. Lubelska witryna przeszukuje zasoby bibliotek
uczelnianych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Medycznego, jak również zbiory
Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu oraz MBP
i WBP w Lublinie, uwzględniając bazy Bibliografii Lubelszczyzny i Zamojszczyzny. Jedną z wymiernych korzyści projektu jest promocja bibliograficznych baz
danych oraz zwiększona liczba ich użytkowników.
Anita Romulewicz z WBP w Olsztynie przedstawiła referat „Rola bibliografa
regionalisty w kontekście zbiorów cyfrowych” dotyczący nowo powstałej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej tworzonej przez pracowników olsztyńskiej książnicy. Bibliografowie sami nadają tagi i hasła przedmiotowe służące do
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przeszukiwania zasobu, skanują i dokonują konwersji danych. Ponadto konserwują
zbiory, śledzą nowości dotyczące digitalizacji, jak również dbają, aby wszystkie
czynności były wykonywane zgodnie z literą prawa. Zespół składa się jedynie
z trzech osób pracujących w dziale regionalnym, które jednocześnie pracują nad
bibliografią i innymi zadaniami bibliotekarskimi. „Pokaż mi swoje biurko, a powiem ci, kim jesteś” – takim żartobliwym powiedzeniem opisują zakres swoich
prac. Chociaż jest to inicjatywa godna pochwały, może zastanawiać, jaki wpływ
będzie to miało na bieżącą bibliografię, ponieważ takie obciążenie dodatkowymi
obowiązkami działu naukowego może z czasem mieć negatywne konsekwencje. Do
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej trafiają także nowe typy dokumentów
wymagające opracowania przedmiotowego, m.in. czasopisma, książki, ikonografie,
pocztówki i rękopisy. W wyniku swoistej „wirtualizacji świata” istnieje ogromna
potrzeba nastawienia się na zarządzanie treścią. Zespół prowadzi zatem współpracę
z instytucjami kulturalnymi udostępniającymi swoje materiały do digitalizacji, aby
dostęp do nich był jak najszerzej spopularyzowany, przykładem jest chociażby
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Te wszystkie działania pokazują wyraźnie,
jak bardzo zawód bibliografa ewoluuje obecnie w kierunku bibliotek cyfrowych
i jakie nowe wyzwania stawia przed pracownikiem.
Po wysłuchaniu dwóch wystąpień uczestnicy konferencji zwiedzili odnowioną
Bibliotekę Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Grupa bibliotekarzy
została przywitana przez dyrektor Ewę Dobrzyńską-Lankosz, która przedstawiła
historię biblioteki, opowiedziała o niedawnym remoncie, którego skutkiem było
m.in. powiększenie kubatury obiektu, oraz odpowiedziała na pytania zgromadzonych. Następnie zwiedzający zostali podzieleni na trzy grupy i oprowadzeni po
obiekcie. Grupa, w której się znaleźliśmy, była prowadzona przez Jerzego Krawczuka, zastępcę dyrektora znakomicie obeznanego z funkcjonowaniem swojej
instytucji. Zobaczyliśmy Dział Zbiorów Specjalnych gromadzący mapy, patenty
oraz kompletną kolekcję norm, co jest unikatowym zjawiskiem w aspekcie bibliotekarskim. Z uwagi na wartość tych zbiorów warunki korzystania z czytelni są
bardzo rygorystyczne. Sumiennie przestrzegana jest zasada kopiowania jedynie
30% materiału, czytelnicy są zobowiązani wpisać się na listę odwiedzających,
gdzie muszą również uwzględnić materiały, z których korzystali. Czytelnia jest
monitorowana i obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, kopie dokumentów
wykonują jedynie pracownicy, prowadząc przy tym skrupulatną dokumentację.
Wzmożone środki ostrożności są niestety konieczne dla zachowania zgromadzonych materiałów w niezmienionym stanie. Następnie odwiedziliśmy Dział
Informacji Naukowej zajmujący się wyszukiwaniem informacji katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych w zakresie dyscyplin związanych z profilem uczelni. Odpowiada on również za prowadzenie bibliografii
pracowników Uniwersytetu AGH, sporządzanie kwerend, najczęściej związanych
z wyszukiwaniem cytowań określonych publikacji, oraz pomaga studentom na
wczesnym etapie prac bibliograficznych przy pracach zaliczeniowych itp. Zwie-
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dzający mogli zobaczyć również Czytelnię Ogólną wyposażoną w cztery kabiny
pracy indywidualnej, Salon Wystawowy oraz nowoczesny model wypożyczalni
opartej na systemie RFID (radio-frequency identification). Czytelnicy w strefie
wolnego dostępu mogą samodzielnie dokonywać wypożyczeń publikacji, jednakże
zwracanie zbiorów odbywa się tradycyjnie, co umożliwia kontrolę księgozbioru.
Interesującą inicjatywą prowadzoną przez bibliotekę jest miejsce przeznaczone
dla wydawców prac naukowych, gdzie mogą prezentować swoje nowe publikacje.
Czytelnicy mają możliwość przejrzenia tych prac i w przypadku zainteresowania
daną pozycją mogą poprosić bibliotekę o jej zakup.
Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia pt. „Bibliografia Pomorza Zachodniego i Zachodniopomorska Biblioteka
Cyfrowa »Pomerania«, jako współzależne źródła informacji o regionie”, przygotowanego przez Sylwię Wesołowską z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława
Staszica w Szczecinie. Słuchacze mogli się dowiedzieć, jak wyglądała historia
biblioteki w Szczecinie oraz jakie były początki Encyklopedii Pomorza Zachodniego (Pomeranica.pl). Tworzona przez Książnicę w Szczecinie oraz Fundację
Sedina.pl (Portal Miłośników Dawnego Szczecina) encyklopedia to internetowy
zbiór haseł opisujących ludzi, miejsca, organizacje, zabytki, dzieła i wydarzenia
związane z województwem zachodniopomorskim. Wprowadzane hasła wyposażone są w poprawną naukową formę, czyli zawierają bibliografię, przypisy oraz
grafikę, natomiast pozostałe funkcjonujące już hasła poddawane są weryfikacji
i standaryzacji. Projekt ma na celu udostępnianie, promocję i upowszechnianie
wiedzy o regionie, co jest możliwe dzięki dostosowaniu sposobu przekazywania
wiedzy do aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników internetu. Jest to obecnie
najobszerniejsze internetowe źródło rzetelnej wiedzy o Szczecinie.
Kluczowym i wywołującym największe zainteresowanie słuchaczy okazało się
wystąpienie Kacpra Trzaski z Instytutu Bibliograficznego BN pt. „Opracowanie
rzeczowe wobec potrzeb bibliografii regionalnej, czyli o Deskryptorach Biblioteki
Narodowej”. Nie może to jednak dziwić, skoro proponowana przez BN zmiana
ze znanego języka haseł przedmiotowych na deskryptory jest związana z innym
sposobem tworzenia opisów bibliograficznych oraz opracowaniem rzeczowym
dokumentów. Bibliotekarze stoją przed perspektywą ogromnej pracy, która jest
dodatkowym obciążeniem dla codziennych obowiązków, pomijając już proces
szkolenia i poznawania nowego rozwiązania. Czy zatem potrzebujemy takiej
zmiany w naszych bibliografiach? Okazuje się, że tak. Mimo iż biblioteki mają
wszelkie atuty, aby funkcjonować jako podstawowe źródło informacji dla poszukujących ich osób, takiej funkcji nie pełnią. Chociaż oferują informacje najwyższej
jakości i dysponują wyspecjalizowaną kadrą, to niestety sposób przekazywania
tych informacji nie spełnia oczekiwań współczesnego świata informacji. Zbyt
trudny i sztuczny język informacyjno-wyszukiwawczy (język haseł przedmiotowych) stanowi barierę dla znacznej większości użytkowników bibliotek. Należy
wziąć bowiem pod uwagę fakt, że obecnie czytelnik dość często korzysta z baz
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bibliotecznych zdalnie, zostaje niejako sam na sam z katalogiem i nie może liczyć
na fachową pomoc bibliotekarza. Wyszukanie odpowiedniego hasła nastręcza
wówczas niemało kłopotu. Język deskryptorowy stworzony przez BN pozwala
użytkownikowi na wpisanie do wyszukiwarki intuicyjnej frazy w naturalnym
języku1. Deskryptory są prostsze w swojej konstrukcji i chociaż początkowo będą
wymagały więcej pracy ze strony bibliografów, ostatecznie ułatwią czytelnikom
pracę z bazą bibliograficzną. Kacper Trzaska intensywnie przekonywał do nowego
systemu, jednocześnie zaznaczając, że BN zajmuje się już wdrażaniem proponowanych zmian. Z punktu widzenia Bibliografii Ziemi Lubuskiej jest to rozwiązanie na
pewno na korzyść czytelnika, dla którego wykorzystywana przez nas, bibliotekarzy, klasyfikacja regionalna może być mało przystępna. Dla pracowników Działu
Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. C. Norwida w Zielonej
Górze jest to poważne wyzwanie wynikające z faktu, że cała Bibliografia Ziemi
Lubuskiej nie jest opracowywana za pomocą języka haseł przedmiotowych, lecz
wspomnianej wewnętrznej klasyfikacji regionalnej i słów kluczowych. Fakt ten
czyni jakąkolwiek próbę elektronicznej konwersji opisów bibliograficznych na
nowy format niemożliwą. W praktyce dla zielonogórskiej biblioteki oznacza to,
że trzeba będzie ręcznie poprawić 130 tys. opisów w bazie elektronicznej oraz
ok. 25 tys. opisów z katalogu kartkowego (jeszcze niewprowadzonych do bazy).
Warto również dodać, iż zastąpienie Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki
Narodowej (JHPBN) Deskryptorami Biblioteki Narodowej (DBN) to problem nie
tylko bibliografów, lecz globalna zmiana dla wszystkich bibliotek, które zdecydują
się na opracowywanie swoich zbiorów za pomocą DBN, czyli przede wszystkim
opracowania rzeczowego zasobów bibliotecznych. Stojący przed takimi poważnymi
zmianami bibliotekarze dopytywali referenta o szczególne przypadki zastosowania
języka deskryptorowego w praktyce, a poruszony temat wywołał wiele dyskusji,
które toczyły się również w kuluarach po zakończeniu oficjalnych obrad2. Miłym
zwieńczeniem dnia okazał się wspólny spacer po pięknym Starym Mieście, które
mało kogo pozostawia obojętnym.
Następny dzień konferencji rozpoczął się od zwiedzenia gmachu Małopolskiego Ogrodu Sztuki – Arteteki WBP w Krakowie, znajdującej się naprzeciwko
głównego budynku. Jest to stosunkowo młody budynek (oddany do użytku pod
koniec 2012 roku) o nowoczesnej architekturze, charakteryzujący się dużą ilością
wolnej przestrzeni, co dobrze komponuje się z pełnioną funkcją. Ponad 800 m²
powierzchni Arteteki zostało podzielone tematycznie na trzy piętra: pierwsze
związane z muzyką – opery, operetki, teatr muzyczny, muzyka popularna, muzyka rozrywkowa, czasopisma muzyczne; drugie z obrazem – malarstwo, rzeźba,
rysunek, architektura, film, fotografia, komiks, plakat, street art, gry planszowe
1
2

J. Kalinowski, Deskryptory Biblioteki Narodowej: narzędzie opracowania zbiorów bibliotecznych
w dobie sieci semantycznej, „Bibliotekarz” 2015, nr 6, s. 4-9.
Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem deskryptorów odsyłamy do portalu Między_słowami,
dostęp: http://miedzy_slowami.bn.org.pl/# [odczyt: 30 września 2015].
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i konsolowe; a trzecie ze słowem – teatr, dramat, kabaret, książka elektroniczna,
liberatura. Krakowska Arteteka oferuje swoim czytelnikom m.in. największy biblioteczny zbiór komiksów w Polsce, bogaty zbiór gier planszowych udostępnianych
na miejscu, możliwość skorzystania z profesjonalnych programów do obróbki
graficznej, dostęp do literatury dotyczącej sztuki, cyfrowe pianino, odtwarzacz
Blu-ray oraz w pełni wyposażoną salę konferencyjną. Arteteka idzie z duchem
czasu, umożliwiając wypożyczenie elektronicznego czytnika książek, co cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony czytelników. Według zapewnień
pracowników, jest to miejsce często odwiedzane przez studentów oraz mieszkańców Krakowa.
Pierwszym referatem drugiego dnia konferencji było „Wykorzystanie mediów
społecznościowych do współpracy w zakresie bibliografii Dolnego Śląska” autorstwa Joanny Gaworskiej z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza
Mikulskiego we Wrocławiu. Wystąpienie dotyczyło współpracy bibliotek śląskich
w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego przy wykorzystaniu bloga jako
formy stałego, łatwego i szybkiego dostępu do informacji metodycznych. Blog3
powstał w 2012 roku z potrzeby zintensyfikowania prac nad bibliografią regionalną i początkowo pełnił funkcję internetowego dziennika. Zawiera m.in. zasady
tworzenia opisów, materiały ze szkoleń, dane statystyczne dotyczące Bibliografii
Regionalnej Dolnego Śląska, przykłady trudniejszych opisów bibliograficznych
oraz często popełnianych błędów, sprawozdania ze spotkań Komisji ds. Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska, jak również najnowsze zmiany dotyczące
bibliografii regionalnych. Duża liczba wyświetleń serwisu informacyjnego jasno
świadczy o potrzebie takiej inicjatywy, jak również o skali zainteresowania wśród
bibliografów. Prócz tego niedawno uruchomiony czat na stronie bloga umożliwia
szybki kontakt i uzyskanie potrzebnych informacji. Po konferencji prawdopodobnie
liczba odwiedzin na blogu dolnośląskich bibliografów jeszcze wzrośnie.
Kolejne wystąpienie pt. „Regionalizm i lokalizm a Małopolska Biblioteka
Cyfrowa”, przygotowane przez Wojciecha Kowalewskiego z WBP w Krakowie,
dotyczyło m.in. rozwoju technologii związanej z gromadzeniem informacji i archiwizacji oraz problemów z pozyskiwaniem lokalnych zbiorów, co przekłada się
bezpośrednio na przyszły zasób bibliotek cyfrowych. Poruszono również kwestię
znaczenia prasy lokalnej dla regionu, podkreślając, że jest ona często najlepszym
źródłem informacji o małych ojczyznach. Od 2007 roku Małopolska Biblioteka
Cyfrowa miała prawie 19 mln odwiedzin.
Ostatnim referatem konferencji była prezentacja Krystyny Kasprzak z WBP
w Krakowie pt. „System Bibliografii Regionalnej Małopolski – pierwsze koty za
płoty”. Dotyczyła ona współpracy z bibliotekami powiatowymi i prób scalenia 32
odrębnych baz danych, aby umożliwić ich jednoczesne przeszukiwanie. Problemy,
jakie muszą rozwiązać bibliografowie, to m.in.: niejednolita metoda opracowania
3

Dostęp: bibliografiaregionalna.blogspot.com [odczyt: 30 września 2015].
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baz w 17 bieżących bibliografiach, niestabilny zespół pracowników, różne nazwy
bibliografii, różny poziom dostępu do danych, różne indeksy czy też nazwy kryteriów wyszukiwawczych. W projekt scalenia bibliografii lokalnych do jednej
platformy zaangażowały się 24 biblioteki powiatowe Małopolski.
Na koniec konferencji miała miejsce ożywiona dyskusja na temat omawianego
wcześniej zagadnienia języka deskryptorowego. Kacper Trzaska ponownie starał
się rozwiać pojawiające się wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
Temat deskryptorów pozostaje wciąż aktualny i środowisko bibliografów zapewne
z zainteresowaniem będzie śledzić proces wdrażania nowego systemu opracowania
zbiorów bibliotecznych przez Pracownię Deskryptorów BN.
Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej są doskonałą okazją do zapoznania się z pracą innych placówek bibliograficznych, wymiany doświadczeń
oraz podpatrzenia nowych rozwiązań, które mogą usprawnić pracę bibliotekarzom czy też ułatwić życie użytkownikom baz danych. Dlatego udział w tego
typu konferencjach oraz szkoleniach jest koniecznością i obowiązkiem każdego
zespołu opracowującego bibliografię regionalną, aby praca ta przebiegała zgodnie z najnowszymi standardami światowymi i stała na jak najwyższym poziomie
merytorycznym. Przy tak perfekcyjnej organizacji spotkania stają się natomiast
prawdziwą przyjemnością.

In memoriam

Dawid Kotlarek

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

Grzegorz Chmielewski (1929-2014)

Grzegorz Chmielewski urodził się w 1929 roku w Radomiu. Z wykształcenia był
historykiem sztuki. W roku 1972 obronił pracę doktorską w tym zakresie.
Zawodową karierę rozpoczął w 1955 roku, podejmując pracę w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie powierzono mu nadzór nad zbiorami zabezpieczonymi. W 1960 roku objął funkcję dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, którą sprawował do 1991 roku. Z jego
inicjatywy wybudowano nowoczesny gmach biblioteki, który oddano do użytku
w 1975 roku. Stosował nowatorskie formy pracy w kierowanej placówce. Powołał
Centrum Informacji, utworzył Muzeum Książki Środkowego Nadodrza, z Galerią
Ilustracji Książkowej, Wypożyczalnię Książki Mówionej. Zwracał szczególną
uwagę na gromadzenie księgozbioru regionalnego oraz piśmiennictwa zabytkowego. Dzięki jego staraniom zbiory specjalne WiMBP zaliczane są do Narodowego
Zbioru Bibliotecznego.
Na jego dorobek naukowy składa się wiele publikacji poświęconych dziejom regionu, w szczególności prace bibliograficzne. Głównym kierunkiem zainteresowań badawczych Grzegorza Chmielewskiego były polskie biblioteki
ludowe na pograniczu brandenbursko-wielkopolskim na przełomie XIX i XX
wieku, czego efektem jest praca Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim: w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939
(Zielona Góra 2002).
Grzegorz Chmielewski był również aktywnym działaczem społecznym oraz
członkiem towarzystw naukowych i kulturalnych, w tym; Lubuskiego Towarzystwa
Kultury, Towarzystwa Przyjaciół Zielonej Góry, Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał również Lubuską Nagrodę Kulturalną (1963) oraz Nagrodę
im. Heleny Redlińskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie bibliotekoznawstwa
i bibliotekarstwa (1968).
Dr Grzegorz Chmielewski zmarł 20 września 2014 roku.
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Bibliografia
Bibliografia dokumentuje wybór najważniejszych publikacji dra Grzegorza Chmielewskiego – wieloletniego dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze,
bibliografa, regionalisty i historyka sztuki. Składa się z siedmiu działów szczegółowych, w ramach których opisy bibliograficzne uszeregowano w porządku
chronologicznym (w przypadku opisów zbiorczych decyduje data pierwszej publikacji). Wykaz ma charakter bibliografii osobowej (podmiotowej), za wyjątkiem
działu VII poświęconego osobie dra G. Chmielewskiego.

I. Prace bibliograficzne
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Bibliografia Ziemi Lubuskiej : 1960 / oprac. G. Chmielewski ; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w Zielonej Górze. – Zielona Góra : [b.w.], 1966 (Zielona Góra :
Zielonogórskie Zakłady Graficzne). – 143 s. ; 24 cm
Bibliografia archeologii Ziemi Lubuskiej (województwa zielonogórskiego) za
lata 1945-1964 // Materiały Komisji Archeologicznej. – Nr 2 (1967), s. 113-128
Bibliografia archeologii Ziemi Lubuskiej za rok 1965 // Zielonogórskie Zeszyty
Muzealne. – T. 1 (1969), s. 213-215
Lubuskie Towarzystwo Kultury i Towarzystwa Sfederowane : materiały do
bibliografii za lata 1957-1971 // W: Lubuskie Towarzystwo Kultury 19571972. – Zielona Góra, 1972. – S. 124-138
Bibliografia Ziemi Lubuskiej : 1977 / oprac. G. Chmielewski ; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. –
Zielona Góra : [b.w.], 1984 (Zielona Góra : Zielonogórskie Zakłady Graficzne). – 172 s. ; 24 cm
Bibliografia Ziemi Lubuskiej : 1978 / oprac. G. Chmielewski ; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. –
Zielona Góra : [b.w.], 1987 (Zielona Góra : Zielonogórskie Zakłady Graficzne). – 192 s. ; 24 cm
Bibliografia Ziemi Lubuskiej : 1979 / oprac. G. Chmielewski ; Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. –
Zielona Góra : [b.w.], 1990 (Zielona Góra : Zielonogórskie Zakłady Graficzne). – 256 s. ; 24 cm
Bibliografia Ziemi Lubuskiej za rok 1983 / Zofia Chmielewska, G. Chmielewski // Przegląd Lubuski. – 1984, nr 3/4, s. 173-202
Bibliografia Zielonej Góry za rok (…) // Studia Zielonogórskie. – 1995. – T. 3
(1997), s. 241-259 ; 1996. – T. 4 (1998), s. 235-253 ; 1997. – T. 5 (1999),
s. 271-294 ; 1998. – T. 6 (2000), s. 235-261 ; 1999. – T. 7 (2001), s. 295-318 ;
2000. – T. 8 (2002), s. 279-304 ; 2001. – T. 9 (2003), s. 281-305 ; 2003. – T. 11
(2005), s. 277-314 ; 2004. – T. 12 (2006), s. 283-312 ; 2005. – T. 13 (2007),
s. 249-286 ; 2006. – T. 14 (2008), s. 265-304 ; 2007. – T. 15 (2009), s. 293-319
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10. Muzea zielonogórskie : bibliografia do 1993 r. // W: Muzea zielonogórskie.
– Zielona Góra, 1996. – S. 127-147
11. Bibliografia Ziemi Świebodzińskiej : piśmiennictwo polskie. – Świebodzin :
Muzeum Regionalne, 1998. – XVIII, 157 s. ; 30 cm
12. Bibliografia Ziemi Świebodzińskiej : piśmiennictwo niemieckie. – Świebodzin :
Muzeum Regionalne : Miejska Biblioteka Publiczna, 2002. – 102 s. ; 29 cm
13. Muzea lubuskie : bibliografia przedmiotowa do 2004 r. w wyborze // Rocznik
Lubuski. – T. 31 cz. 1 (2005), s. 289-334
14. Bibliografia publikacji dr. Stanisława Kowalskiego // Zielonogórskie Zeszyty
Muzealne. – T. 7 (2008), s. 13-23
15. Bibliografia zawartości Zielonogórskich Zeszytów Muzealnych [Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze] : T. 1 (1969) – T. 6 (1978) // Zielonogórskie Zeszyty Muzealne. – T. 7 (2008), s. 271-280
16. Bibliografia Ziemi Nowosolskiej do roku 2007. – Nowa Sól : Muzeum Miejskie, 2010. – 242 s. ; 30 cm

II. Artykuły i publikacje
17. Biblioteki a ruch regionalny // Bibliotekarz Lubuski. – 1961, nr 3/4, s. 5-9
18. Biblioteki publiczne województwa zielonogórskiego w 1962 roku // Bibliotekarz Lubuski. – 1963, nr 1/4, s. 1-9
19. Ruch przyjaciół bibliotek w województwie zielonogórskim : dotychczasowe
osiągnięcia i perspektywy rozwoju referat wygłoszony na Wojewódzkim Zlocie Miłośników Książki w Głogowie, w dniu 23 maja 1965 r. // Bibliotekarz
Lubuski. – 1965, nr 1/2, s. 1-13
20. Biblioteki Publiczne Ziemi Lubuskiej 1946-1966 // Bibliotekarz Lubuski. –
1966, nr 1/2, s. 4-13
21. O realizację uchwał VIII Plenum KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej] w bibliotekach publicznych województwa
zielonogórskiego // Bibliotekarz Lubuski. – 1967, nr 1/4, s. 1-19
22. Perspektywy lubuskiego bibliotekarstwa : po V Zjeździe PZPR // Bibliotekarz
Lubuski. – 1968, nr 4, s. 1-5
23. Iluminowana karta Biblii „atlantyckiej” // Zeszyty Muzealne. – T. 1 (1969),
s. 206-210
24. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna jako warsztat pracy naukowej :
stan obecny i perspektywy rozwoju // Bibliotekarz Lubuski. – 1969, nr 1/4,
s. 11-16
25. Zadania bibliotek w świetle uchwał V Plenum Komitetu Wojewódzkiego
PZPR // Bibliotekarz Lubuski. – 1969, nr 1/4, s. 4-10
26. Wojewódzki Punkt Konsultacyjny POKKB [Państwowego Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy] w Zielonej Górze // Bibliotekarz
Lubuski. – 1970, nr 3/4, s. 17-30
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27. Zielonogórskie norwidiana // Nadodrze. – 1970, nr 10, s. 5
28. Biblioteki publiczne województwa zielonogórskiego w planie 5-letnim //
Bibliotekarz Lubuski. – 1971, nr 3, s. 5-8
29. Księgozbiór prof. Józefa Kostrzewskiego – cennym nabytkiem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej // Bibliotekarz Lubuski. – 1971, nr 1/2,
s. 20-24
30. Książki i książnice na Środkowym Nadodrzu // Nadodrze. – 1979, nr 10, s. 1, 4
31. Z tradycji bibliotek ludowych na pograniczu wielkopolsko-lubuskim // Bibliotekarz Lubuski. – 1980, nr 1/2, s. 5-16
32. Zbigniew Rychlicki : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, marzec 1981 / [katalog
oprac. G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida, 1981. – [12] s. : il., portr. ; 20 cm
33. Winobranie w Zielonogórze na Szlązku // Kalendarz Zielonogórski. – 1984
(1983), s. 117-120
34. Winobranie’85 : informator / wstęp G. Chmielewski. – Zielona Góra : Komitet
Organizacyjny Dni Zielonej Góry, 1985. – 21 s. : il., rys. ; 21 cm
35. Winobranie w Zielonogórze na Szlązku / [wybór tekstu i posłowie G. Chmielewski ; oprac. graf. Irena Bierwiaczonek]. – [Wyd. 2]. – Zielona Góra : Klub
Bibliofilów „Pro Libris”, 1979 : nakł. Zielona Góra : Towarzystwo Przyjaciół
Zielonej Góry, 1985. – 10 s. : il. ; 21 cm
36. Alfons Bogaczyk (1905-1986) // Przegląd Lubuski. – 1986 druk 1988, nr
1/4. s. 236-238
37. Ekslibrisy ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Cypriana Norwida w Zielonej Górze / [wstęp G. Chmielewski ; wybór ekslibrisów Anna Jesse]. – Zielona Góra : WiMBP, 1986. – [10] s. : il. ; 21 cm
38. „Gazeta Zielonogórska” o Zielonej Górze. [1] : Lata 1952-1953 / [wstęp
G. Chmielewski] ; Towarzystwo Przyjaciół Zielonej Góry. – Zielone Góra :
[b.w.], 1986. – VI, 66 k. ; 30 cm. – Maszynopis
39. Funkcje bibliotek publicznych jako ośrodków informacji (na podstawie doświadczeń bibliotek publicznych w województwie zielonogórskim) // W :
Wojewódzka biblioteka publiczna jako centrum informacyjne regionu. Warszawa, 1990. – S. 23-32
40. Oświatowa misja księdza Łukowskiego : z tradycji Towarzystwa Czytelni
Ludowych // Gazeta Lubuska. – 1990, nr 115, s. 4
41. Skarby zielonogórskiej biblioteki // Gazeta Lubuska. – 1990, nr 197, s. 4
42. Norwid w Zielonej Górze // Gazeta Lubuska. – 1993, nr 7, s. 13
43. Alfons Bogaczyk (1905-1986): drukarz, księgarz i wydawca // W: Znani
zielonogórzanie XIX i XX wieku / red. H. Szczegóła. – Zielona Góra, 1996,
s. 42-45.
44. Książka w latach pionierskich // Pionierzy. – 1996, nr 1, s. 13
45. Realizacja dekretu na ziemiach odzyskanych // W: Półwiecze Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. – Warszawa, 1996. – S. 70-79
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46. Z dziejów bibliotek ludowych na pograniczu wielkopolsko-lubuskim [w XIX
do pocz. XX w.] // Bibliotekarz Lubuski. – 1996, nr 2, s. 6-9
47. Miejska Biblioteka Publiczna w latach pionierskich // Pionierzy. – 1997, nr
2, s. 20-21
48. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze 1947-1954 // Studia Zielonogórskie. – T. 3 (1997), s. 115-129
49. Muzeum Książki Środkowego Nadodrza // Bibliotekarz Lubuski. – 1997, nr
2, s. 17-23
50. Papiernia w Krępie // Pionierzy. – 1997, nr 4, s. 26-27
51. Polsko-ewangelicki kościół św. Trójcy // Pionierzy. – 1997, nr 3, s. 26-27
52. Winobraniowe tradycje Zielonej Góry // Pionierzy. – 1997, nr 4, s. 4-6
53. Norwidowska Książnica ośrodkiem wiedzy o Zielonej Górze // Pionierzy. –
1998, nr 2, s. 21-22
54. Państwowe Zakłady Graficzne w Zielonej Górze jako drukarnia dziełowa
w latach 1945-1948 // Pionierzy. – 1998, nr 1, s. 4-5
55. Udaremniony przemyt akt z archiwum parafii św. Jadwigi w Zielonej Górze
// Pionierzy. – 1998, nr 3, s. 22-23
56. „WICI Naszego Hufca” : zielonogórskie pismo harcerskie z 1946 roku //
Pionierzy. – 1998, nr 2, s. 7-8
57. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida jako książnica
regionalna // Rocznik Lubuski. – T. 24 cz. 2 (1998), s. 55-67
58. Państwowe Zakłady Graficzne w Zielonej Górze jako drukarnia dziełowa
w latach 1945-1948 // Studia Zielonogórskie. – T. 5 (1999), s. 95-108
59. Budowałem bibliotekę // Almanach Zielonogórski. – 1999 (1998), s. 240-245
60. Skarby kultury europejskiej i narodowej w zbiorach Zielonogórskiej Książnicy
/ G. Chmielewski. // Pionierzy. – 1999, nr 1, s. 20-21
61. Z dziejów bibliotek ludowych na pograniczu zachodnim // Rocznik Lubuski.
– T. 25 (1999), s. 205-217
62. Jak odkryłem archiwum cesarzowej // Pionierzy. – 2000, nr 2, s. 17-19
63. Norwid w Zielonej Górze : z przygód bibliofila // Pionierzy. – 2000, nr 3,
s. 20-23
64. Zmarł Kazimierz Malicki, pionier zielonogórskiego księgarstwa // Pionierzy.
– 2000, nr 1, s. 7-8
65. Jak odkryłem archiwum cesarzowej // Świebodzińska Gazeta Powiatowa. –
2001, nr 3, s. 17-19
66. Spotkanie z Syreniuszem : z przygód bibliofila // Pionierzy. – 2001, nr 1,
s. 16-19
67. Tajemniczy inkunabuł : z przygód bibliofila // Pionierzy. – 2001, nr 2, s. 25-27
68. Czy Jan Ignacy Felbiger zaprojektował piorunochron na wieży kościoła św.
Jadwigi? // Pionierzy. – 2002, nr 3, s. 18-19
69. Ks. Stefan Łukowski : babimojski działacz Towarzystwa Czytelni Ludowych
// Pionierzy. – 2002, nr 2, s. 22-24
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70. Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim : w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939. – Zielona Góra : „Pro
Libris”, 2002. – 157, [7] s. : il. ; 24 cm. – Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida
w Zielonej Górze; z. 1
71. W Muzeum Książki // Pro Libris. – 2002, nr 1, s. 154-157
72. Jak budowano norwidowską bibliotekę : ze wspomnień dra Grzegorza Chmielewskiego, dyr. zielonogórskiej WiMBP im. C. Norwida w latach 1960-1991
// Pionierzy. – 2003, nr 3, s. 14-16
73. Jedyna w Polsce kolekcja // Pionierzy. – 2003, nr 2, s. 19-23
O książkach z bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych.
74. Stanisław Para – zielonogórski mistrz ekslibrisu // Pionierzy. – 2003, nr 1,
s. 19-20
75. Rola książki w kształtowaniu tożsamości regionalnej // W: Ziemia Lubuska :
studia nad tożsamością regionu / red. A. Toczewskiego. – Zielona Góra, 2004.
– S. 189-201
76. Biblioteka i archiwum Herminy von Reuss // Pro Libris. – 2006, nr 3, s. 111-116
77. Maria Ilnicka autorką „Winobrania w Zielonogórze na Szlązku” // Pro Libris.
– 2007, nr 1, s. 146-150
78. Glosa do biografii Herminy von Reuss // W: Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze / red. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek.
– Zielona Góra: Pro Libris, 2013. – S. 43-52

III. Prace redakcyjne
79. Biblioteki publiczne ośrodkami wiedzy o regionie : III Zielonogórska Konferencja Bibliotekarska, Zielona Góra, 26-27 VI 1980 / [red. i wstęp G. Chmielewski] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze. – Zielona Góra : WiMBP, 1981. – 67 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 65-67
80. Zielona Góra – Stadt und Leute / [oprac. G. Chmielewski ; tł. z pol. Romuald
Szura]. – [Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
C. Norwida, 1989]. – [16] s. : il. ; 18 × 19 cm

IV. Recenzje i omówienia
81. Nieznane źródło do dziejów Zielonej Góry w XIX w. // Informator Kulturalny
Województwa Zielonogórskiego. – 1993, nr 7, s. 6
82. Bibliografia pełna błędów // Gazeta Lubuska. – 1995, nr 234, s. 4
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V. Wywiady i rozmowy
83. Dni Zielonej Góry i Winobranie? : telefoniczna sonda / wypow. G. Chmielewski, Danuta Imańska, Kazimierz Jakubowski [i in.] ; oprac. Antoni Łusiak.
// Gazeta Lubuska. – 1989, nr 37, s. 7
84. Przyjaźń z książką / Kazimierz Malicki ; rozm. przepr. G. Chmielewski //
Pionierzy. – 1999, nr 2, s. 7-9 ; nr 3, s. 9-11

VI. Katalogi
85. Antoni Uniechowski : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, wrzesień 1977 /
[wstęp G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida, 1977. – [16] s. : il., portr. ; 19 cm
86. Bożena Truchanowska : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, styczeń 1977 / [wstęp
G. Chmielewski ; oprac. graf. katalogu Marian Szpakowski]. – Zielona Góra
: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1977. – [16]
s. : il. ; 19 × 18 cm
87. Andrzej Strumiłło – [malarstwo] : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, maj 1978
/ [wstęp G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida, 1978. – [16] s. : il. ; 19 cm
88. Zielona Góra – ludzie i miasto w malarstwie Hilarego Gwizdały : / oprac.
G. Chmielewski ; Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, Towarzystwo Przyjaciół Zielonej
Góry w Zielonej Górze. – Zielona Góra : [b.w.], 1979. – [12] s. : il. ; 19 cm
89. Antoni Boratyński : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, maj 1980 / [oprac.
G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida, 1980. – [12] s. : il. ; 19 cm
90. Maja Berezowska : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, wrzesień 1980 / [red.
G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida, 1980. – [16] s. : il. ; 19 cm
91. Ogólnopolski konkurs na exlibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Cz. 1 ; Cz. 2 / [tekst G. Chmielewski ;
oprac. graf. Marian Szpakowski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1980. – il. ; 21 cm
92. Z działalności bibliotek ludowych w Zachodniej Wielkopolsce [pow. skwierzyński, międzyrzecki i babimojski] : VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich, Poznań,
26-27 września 1980 : komunikaty. – Poznań : [b.w.], 1980. – 10 s. ; 21 cm
93. Olga Siemaszko : Galeria Pro Libris [WiMBP], Zielona Góra, listopad 1981
/ [katalog oprac. G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1981. – [12] s. : il., portr. ; 20 cm
94. Współczesna ilustracja polska : , Galeria Pro Libris, Zielona Góra, styczeń 1982
/ oprac. G. Chmielewski. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida, 1982. – [12] s. : il. ; 19 × 18 cm
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95. Zofia Fijałkowska : Galeria Pro Libris [WiMBP], Zielona Góra, wrzesień 1983
/ [oprac. G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. C. Norwida, 1983. – [16] s. : il., portr. ; 20 cm
96. Bohdan Butenko : , Galeria Pro Libris WiMBP], Zielona Góra, wrzesień 1984
/ [katalog oprac. G. Chmielewski]. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1984. – [16] s. : il., portr. ; 18 × 18 cm
97. Stanisław Para – [ekslibrisy] : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, styczeń 1985
/ G. Chmielewski ; [oprac. S. Para]. – Zielona Góra : Towarzystwo Przyjaciół
Zielonej Góry, 1985. – 24 s. : il. ; 19 cm
98. I Ogólnopolski Konkurs na Ekslibris Dzieci i Młodzieży, Żary’86 : wystawa
pokonkursowa, Żarska Galeria Ekslibrisu, Żary 1986 : [katalog] / [oprac.
katalogu Zdzisław Dąbek, Józef Wierzbicki ; wstęp G. Chmielewski] ; Urząd
Miejski w Żarach. Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Kultury, Galeria
Twórczości Plastycznej Dziecka przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. „T. Kościuszki” w Żarach, Żarskie Towarzystwo Kultury. – Żary : Miejska Biblioteka
Publiczna, 1986. – 43 s. : il. ; 21 cm
99. Stefan Słocki : wystawa jubileuszowa, Zielona Góra, wrzesień 1986 / [tekst
G. Chmielewski ; oprac. graf. Euzebiusz Fokszan]. – Zielona Góra : Towarzystwo Przyjaciół Zielonej Góry, [1986]. – [12] s. Tabl. : il., portr. ; 18 × 18 cm
100. Znaki obecności : środowisko literackie na Ziemi Lubuskiej : katalog wystawy,
Zielona Góra, Pro Libris [WiMBP], listopad 1986 / [tekst Czesław Sobkowiak ;
red. G. Chmielewski, oprac. graf. i red. tech. Euzebiusz Fokszan]. – Zielona
Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida : Towarzystwo Przyjaciół Zielonej Góry, 1986. – [16] s. : il., portr. ; 19 × 19 cm
101. II Biennale Sztuki Nowej : 6-9 maja 1987, salon BWA [Biura Wystaw Artystycznych], Zielona Góra / [wstęp G. Chmielewski]. – Zielona Góra : BWA,
1987. – [8] s., [13] k. ; 24 cm
102. Maria Mackiewicz-Adamus – [rysunek, grafika] : Galeria Pro Libris [WiMBP],
Zielona Góra, listopad 1987 / [oprac. G. Chmielewski]. – Zielona Góra :
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1987. – [16]
s. : il., portr. ; 18 × 18 cm
103. Jerzy Flisak – [ilustracje książkowe] : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, wrzesień 1990 / oprac. G. Chmielewski. – Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 1990. – [16] s. : il. ; 18 cm
104. Maria Orłowska-Gabryś : Galeria Pro Libris, Zielona Góra, maj 1990 / [oprac.
G. Chmielewski]. – Zielona Góra : WiMBP im. C. Norwida, 1990. – [16] s. :
il., portr. ; 18 cm
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VII. Publikacje o Grzegorzu Chmielewskim
105. Grzegorz Chmielewski : laureaci Nagrody im. Heleny Radlińskiej za wybitne
osiągnięcia w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa w r. 1986 / Ewa
Pawlikowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1986, nr 10, s. 15
106. Pro libris / G. Chmielewski ; rozm. przepr. Alfred Siatecki // Nadodrze. –
1987, nr 9, s. 1, 4
107. Sprawa odwołania dyrektora Grzegorza Chmielewskiego // Bibliotekarz. –
1992, nr 2, s. 22-24
108. Zasłużeni bibliotekarze – emeryci : WiMBP Zielona Góra // Bibliotekarz
Lubuski. – 2002, nr 2, s. 26-30

Noty o autorach

Przemysław Bartkowiak – doktor nauk humanistycznych, historyk, kierownik
Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Naukowo zajmuje się historią
najnowszą Polski, głównie dziejami harcerstwa oraz historią Środkowego Nadodrza
po 1945 roku. Autor dwóch monografii dotyczących harcerstwa: Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989 (Zielona Góra 2012), Harcerstwo
w Grodzisku Wielkopolskim w latach 1915-2005 (Grodzisk Wielkopolski 2008).
Ponadto współredaktor sześciu opracowań książkowych dotyczących historii Środkowego Nadodrza i Zielonej Góry oraz 35 artykułów opublikowanych w różnych
wydawnictwach naukowych.
Kamil Banaszewski – absolwent historii i filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Zielonej Górze. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na romantyzmie politycznym, historii Wielkopolski
w XIX wieku, edytorstwie, a także badaniach ankietowych poświęconych jakości
usług bibliotecznych. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, edycji źródłowych, recenzji i haseł biograficznych, m.in. w Polskim Słowniku Biograficznym
czy „Studiach Zachodnich”. Jest współautorem badań satysfakcji użytkowników
przeprowadzonych w 2015 roku w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Katarzyna Bartosiak – absolwentka filozofii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Pracowniczka Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej zainteresowania badawcze oscylują głównie wokół Jeana-Paula Sartre’a ontologii fenomenologicznej
i Simone de Beauvoir feminizmu egzystencjalnego, a także kwestii samodzielności
twórczej tych autorów. W kręgu jej zainteresowań pozostają też gender studies,
historia filozofii współczesnej oraz badania dotyczące jakości usług bibliotecznych.
Jest autorką artykułów naukowych z zakresu filozofii i bibliotekoznawstwa oraz
współautorką badań satysfakcji użytkowników przeprowadzonych w 2015 roku
w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Andrzej Buck – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, dziennikarz,
edytor, historyk i krytyk teatralny, bibliotekoznawca, animator kultury. Od 2010
roku dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze. Autor lub współautor książek: Lubuski Teatr w latach 1972-2003.
Dokumentacja (2003), Czasopisma literackie młodych 1944-1971. Szkice (1992),
Prasa studencka (1980), Teatr w mieście bez teatru (2008), Teatr Drewniana Kurtyna Żarskiego Domu Kultury (1978-2008) (2008), Z dziejów ruchu studenckiego
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1971-1981 (1982). Współredaktor „Almanachów Teatralnych” oraz „Zeszytów
Teatralnych Lubuskiego Teatru”, kilkuset programów teatralnych. Redaguje kwartalnik „Pro Libris” oraz półrocznik „Bibliotekarz Lubuski”.
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – profesor UJK w Kielcach, bibliolog i medioznawca. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie
w Wielkiej Brytanii. Autorka około 100 artykułów naukowych opublikowanych
w wysoko punktowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych,
rozdziałów w monografiach zbiorowych, recenzji książek naukowych oraz sześciu
publikacji zwartych. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do
spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 października 2012 roku – dyrektor tegoż
Instytutu (obecna nazwa: Instytut Dziennikarstwa i Informacji).
Małgorzata Czabańska-Rosada – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunkt Wydziału Humanistycznego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim, kierownik Zakładu Języka Niemieckiego. Obszar zainteresowań
naukowych to wieloaspektowe badania literackie i dokumentalne artefaktów powstałych na obszarach polsko-niemieckiego pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Kreis Meseritz/powiatu międzyrzeckiego. Wydała monografię na
temat motywu outsidera w niemieckim i polskim ekspresjonizmie: Der Außenseiter
und das Phänomen der Verfremdung im deutschen und polnischen Expressionismus (2013). Jest autorką artykułów publikowanych w zbiorach i czasopismach
naukowych polskich i zagranicznych.
Radosław Domke – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor przeszło 100 publikacji naukowych (w tym
dwóch książek). Specjalizuje się w problematyce pogranicza polsko-niemieckiego
po II wojnie światowej, historii społecznej Polski w dekadzie gierkowskiej oraz
dziejach lubuskiej prasy. Obecnie kończy monografię habilitacyjną na temat przemian polskiego społeczeństwa w latach 70.
Longin Dzieżyc – doktor nauk humanistycznych, kierownik interdyscyplinar
nego Działu Sztuki Dawnej w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Jego
zainteresowania dotyczą sztuki, przeszłości Środkowego Nadodrza i jego tradycji
kulturowych oraz muzealnictwa.
Małgorzata Góralska – doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania
w zakresie wielowymiarowości współczesnej kultury książki, znaczenia rewolucji
cyfrowej oraz rozwoju komunikacji elektronicznej. Autorka książek Książki, nowe
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media i ich czasoprzestrzenie (Warszawa 2009) oraz Piśmienność i rewolucja
cyfrowa (Wrocław 2012).
Jerzy Jarowiecki – profesor zwyczajny doktor habilitowany, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
literaturoznawca, bibliolog, historyk prasy. Był kierownikiem katedry, a następnie
dyrektorem Instytutu Bibliotekoznawstwa UP (1978-2002), dyrektorem Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (1985-1990), kierownikiem Katedry
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”
we Wrocławiu (2003-2010), kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i prorektorem
Małopolskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Dietla w Krakowie (2010-2012). Aktualnie prof. zwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Autor ponad 350 publikacji, w tym 20 książek (dotyczących prasy dziecięcej
i młodzieżowej, prasy polskiej 1918-1939, prasy konspiracyjnej w Polsce 19391945, szczególnie lwowskiej i krakowskiej, prasy lokalnej w Polsce 1945-2005).
Wieloletni przewodniczący Komisji Prasoznawczej PAN, Oddziału w Krakowie,
redaktor naczelny „Rocznika Historii Prasy Polskiej” (od 1998).
Paweł Kalisz – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku historia. Ukończył podyplomowe studia w zakresie
ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 roku obronił pracę doktorską pt. Ewolucja pisma
neogotyckiego na terytorium Nowej Marchii od XVI do XX wieku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracownik Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
Małgorzata Korczyńska-Derkacz – doktor habilitowana, adiunkt w Instytucie
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka rozprawy habilitacyjnej Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola
w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław 2011)
oraz publikacji związanych z historią bibliotekarstwa powojennego, a także prasoznawstwa. Szczególne zainteresowanie autorki stanowią jednodniówki, którym
poświęciła kilka artykułów.
Izabela Korniluk – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, muzealnik.
Pracuje w Dziale Historycznym Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Autorka publikacji i artykułów poświęconych dziejom Zielonej Góry.
Daniel Koteluk – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii,
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informatologii jako dyscypliny naukowej, jej metodologii, oddziaływania internetu
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suje się również kulturą polimedialną. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym
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