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niczej, w r. 1940. Kiedy przyszedł na świat, 
jego ojciec jako żołnierz kampanii wrześ-
niowej znajdował się w niemieckiej niewoli. 
Ostatecznie po wojnie cała rodzina szczęś-
liwie się spotkała w Krakowie, gdzie Hen-
ryk chodził do szkoły, a później studiował. 
Kiedy zaś założył własną rodzinę, pracując 
w Krakowie, zamieszkał w Skawinie i jakoś 
nigdy go do miejsca urodzenia nie ciągnęło. 
Był chłopcem myślącym, ale interesowała go 
bardziej technika i matematyka niż literatura 
i fi lozofi a. Wydelegowany przez szkołę jako 
uczeń klasy ósmej wygrał olimpiadę mate-
matyczną, co otworzyło mu drogę na studia 
w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wybrał 
górnictwo, nie dane mu jednak było zostać 
sztygarem. Zapałał miłością do fi zyki, ale nie 
dało się przenieść na nią z górnictwa. A był 
to początek lat sześćdziesiątych i nowe prądy 
w naukach społecznych i humanistycznych 
kusiły wyzwaniami opisywania rzeczywisto-
ści w kategoriach ilościowych w duchu teo-
rii informacji. Przypomnijmy, że w r. 1961 
ukazało się polskie wydanie książki Norber-
ta Wienera „Cybernetyka a społeczeństwo”. 
Wtedy to Henryk Siwek rzucił górnictwo na 
AGH i przeniósł się na socjologię na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Tam wypatrzyła 
go Irena Tetelowska (wówczas już dyrektor 
Ośrodka Badań Prasoznawczych) i jeszcze 
przed uzyskaniem przez niego magisterium 
namówiła go do współpracy z OBP.

Pierwszym zadaniem, jakie mu powie-
rzono, był udział w badaniach mających 
służyć promocji czytelnictwa prasy na wsi 
a w szczególności ocenie roli, jaką w tym 

zakresie mogłyby odgrywać, a jaką odgry-
wają tworzone wówczas kluby prasy i książki 
„Ruchu”, w tamtych latach jeszcze państwo-
wego przedsiębiorstwa. To o nich mówiło 
się później, że skuteczniej niż czytelnictwo 
prasy upowszechniały na wsi picie szklanka-
mi czarnej kawy (zwanej potocznie plujką). 
Krytyczną ocenę działalności tych klubów, 
opartą na obserwacji, sondażach czytelnictwa 
i wywiadach z ekspertami na przykładzie 
kilku wsi małopolskich, przedstawił Siwek 
w swoim raporcie z badań, którego skrótem 
zadebiutował w Zeszytach Prasoznawczych 
w r. 19671. Oparty na tych badaniach obraz 
czytelnictwa prasy we wsiach krakowskich 
pióra Henryka Siwka wszedł do zbiorowego 
tomu „Czytelnictwo prasy na wsi”, wydanego 
jako XII tom serii B Biblioteki Wiedzy o Pra-
sie w r. 19692. 

Rok później jako XIV tom tej serii uka-
zuje się raport z ogólnopolskiego kierowane-
go samodzielnie przez Siwka sondażu czy-
telnictwa prasy centralnej poza Warszawą3. 
Ta książka wprowadziła Henryka Siwka do 
nielicznej wówczas czołówki autorów praso-
znawczych sondaży czytelnictwa w Polsce. 
Dowodził w niej, że tradycja i nawyki czy-

1  H. Siwek: Kluby „Ruchu” a problem 
upowszechnienia czytelnictwa, Zeszyty Praso-
znawcze 1967, nr. 1, s. 24–36.

2  W. Makarczyk, A. Olszewska-
-Krukowa, H. Siwek, M. Trawińska: 
Czytelnictwo prasy na wsi, OBP RSW, Kraków 
1969.

3  H. Siwek: Czytelnictwo prasy centralnej 
poza Warszawą, OBP RSW, Kraków 1970.

Henryk Siwek – prasoznawca 1940–2013

Zeszyty PRASOZNAWCZE
Kraków 2013 T. 58, nr 3 (215)

s. 444–459 



445

K
R

O
N

IK
A

 N
A

U
K

O
W

A
, 

SP
R

A
W

O
ZD

A
N

IA
, 

PR
ZE

G
LĄ

D
Y

telnicze adresatów prasy codziennej, system 
jej kolportażu, a także jej zawartość i konku-
rencja innych mediów sprawiają, że dzienniki 
ogólnopolskie nie dorównują atrakcyjnością 
czytelniczą gazetom lokalnym. Opinię tę za-
kwestionował dopiero sukces nakładowy Ga-
zety Wyborczej, a następnie kariera polskich 
tabloidów z Faktem na czele.

Odbiór mediów w Polsce, a zwłaszcza 
gazet i czasopism, był bez mała przez cztery 
dekady głównym przedmiotem zainteresowa-
nia poznawczego, badań i krytycznej obser-
wacji Henryka Siwka. Struktura publiczności 
prasowej i zasięg czytelnictwa poszczegól-
nych rodzajów, typów i tytułów prasowych 
w skali ogólnokrajowej, regionalnej i lokal-
nej, rola różnych czynników sprzyjających 
czytelnictwu prasy, ale i odstręczających od 
niej potencjalnych odbiorców, a wreszcie 
i następstwa tego czytelnictwa w zmienia-
jącej się rzeczywistości politycznej, ekono-
micznej i społecznej przynosiły mu i całemu 
zespołowi Ośrodka Badań Prasoznawczych 
wciąż nowe wyzwania. Niewiele było tere-
nowych sondaży czytelnictwa i opinii, podej-
mowanych przez OBP w latach 1965–2000, 
w których by Siwek nie brał udziału. Odnosi 
się to zarówno do tematycznych wyspecjali-
zowanych sondaży gustów i preferencji czy-
telniczych, jak i do rzeczywiście masowych 
badań terenowych opartych na wielotysięcz-
nych próbach i długich kwestionariuszach 
pogłębionych wywiadów. Jego udział w tych 
akcjach badawczych dokumentują dziś jego 
publikacje w Zeszytach Prasoznawczych z lat 
1974–1983 oraz zwarte wydawnictwa OBP 
poświęcone czytelnictwu prasy w Polsce 
w latach 1995–20004.

Zasługi Siwka dla poznania procesu od-
bioru prasy oraz jego okoliczności i skutków 
jej czytelnictwa stanowią istotny, ale przecież 
nie jedyny jego wkład w rozwój polskiego pra-

4  R. Fi las , H. Siwek: Prasa, radio 
i telewizja w Polsce, 1995–1996 (zima), 
t. 1–3, OBP UJ, Kraków 1996; c iż : Prasa, 
radio i telewizja w Polsce, 1996 (zima, jesień), 
t. 1–3, OBP UJ, Kraków 1997; c iż: Prasa, radio 
i telewizja w Polsce, 1997 (jesień), OBP UJ, 
Kraków 1998.

soznawstwa. Z zainteresowaniem i uznaniem 
także w środowisku socjologów spotykały się 
jego pomysły mające na celu doskonalenie 
metod badawczych. Dobrym przykładem po-
czynań Siwka w tej dziedzinie jest dokonana 
weryfi kacja wartości samozwrotnej ankiety 
pocztowej jako narzędzia w badaniach czy-
telnictwa prasy. Akcja polegała na konfron-
tacji danych uzyskanych drogą samozwrot-
nej ankiety pocztowej z wielkiej, bo niemal 
trzydziestotysięcznej próby wylosowanej 
z wojewódzkich kartotek ewidencji i kontroli 
ruchu ludności, z wynikami sondażu prze-
prowadzonego według takiego samego kwe-
stionariusza przez ankieterów. W końcowym 
raporcie z całej akcji autor napisał: „technika 
samozwrotnej ankiety adresowej jest jednym 
z lepszych sposobów prowadzenia badań nad 
czytelnictwem. Niski koszt zbierania mate-
riału źródłowego, szybkość realizacji wiąże 
się z walorami poznawczymi. Ankieta samo-
zwrotna daje bowiem materiał, który pozwala 
ustalić zależności między zmiennymi równie 
dobrze jak w innego typu badaniach”5.

Nie dajmy się jednak zwieść temu po-
zornie optymistycznemu wnioskowi. Podo-
bieństwo wyników uzyskiwanych różnymi 
metodami nie daje gwarancji, że dotarliśmy 
do prawdy. „Rzeczywisty zasięg czytelnictwa 
dziennika czy czasopisma – pisze Siwek – 
pozostaje nadal nieznany. Uzyskane w bada-
niach socjologicznych deklaracje o korzysta-
niu z pisma nie dają dostatecznych podstaw 
do zakreślenia tego zasięgu. Deklaracje takie 
są niekiedy dowolne, przypadkowe. Dowo-
dem na to są stwierdzone różnice między 
udzielonymi w niewielkim odstępie czasu od-
powiedziami tych samych osób”6.

Ta niepewność co do prawdziwości wy-
ników badań czytelnictwa i opinii mimo za-
stosowania wyrafi nowanych zabiegów sta-
tystycznych będzie prześladować Henryka 
Siwka do końca życia. Dawał jej wyraz wielo-
krotnie w mowie i piśmie, nie tracąc nadziei, 
że znajdzie drogę do prawdy. Jako świadec-

5  H. Siwek: Samozwrotna ankieta pocz-
towa w badaniach nad czytelnictwem prasy, Ze-
szyty Prasoznawcze 1971, nr 2, s. 22.

6  Tamże, s. 21.
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twa jej poszukiwań mogą też służyć niektóre 
z publikacji Siwka z różnych okresów życia. 
Nie mógł się pogodzić z rozbieżnością mię-
dzy deklaracjami czytelnictwa gazet i czaso-
pism a wielkościami ich sprzedanych nakła-
dów. Sceptycznie się odnosił do wskaźników 
zasięgu czytelnictwa prasy na początku swo-
jej kariery prasoznawczej7, w jej rozkwicie8 
i u jej schyłku; obiecywał jeszcze na rok czy 
dwa przed śmiercią, że przygotowuje dla Ze-
szytów Prasoznawczych nowy, aktualny, kry-
tyczny materiał na ten temat.

W latach siedemdziesiątych w ramach 
modernizacji działalności prasowowydawni-
czej powstały przy wielu regionalnych wy-
dawnictwach komórki prasoznawcze admini-
strujące lokalnymi oddziałami ogólnopolskiej 
sieci ankieterów społecznych, nad którą 
opiekę metodologiczną sprawował Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. Z myślą o pracow-
nikach tych regionalnych sieci Henryk Siwek 
napisał swego rodzaju podręcznik z poradami 
co do metod i technik badawczych, organi-
zacji badań, opracowania kwestionariusza, 
doboru próby oraz analizy zebranych mate-
riałów9. Praca została wydana jako tom 25 
„Materiałów OBP”. Okazała się ogromnie 
pożyteczna, doczekała się życzliwej recenzji 
w Studiach Socjologicznych i do dziś (bez 
mała 40 lat po pierwszej publikacji) w postaci 
odbitek kserografi cznych służy jako pomoc 
naukowa na studiach dziennikarskich. 

Podobny poradniczo-podręcznikowy cha-
rakter ma inna praca Siwka, o piętnaście lat 
młodsza, również ogłoszona w serii „Materiały 
OBP” a poświęcona rewolucji, jakiej dokonał 
w pracy dziennikarza komputer10. Rzecz pisa-

7  H. Siwek: Wartość poznawcza wskaźni-
ków zasięgu czytelnictwa prasy, Zeszyty Praso-
znawcze 1973, nr 2, s. 5–22.

8  H. Siwek: Badania czytelnictwa pra-
sy – deklaracje a rzeczywistość. Szkic me-
todologiczny, Zeszyty Prasoznawcze 1997, 
nr 3/4, s. 7–25.

9  H. Siwek: Sondaże terenowe w eks-
pertyzach prasoznawczych, Materiały OBP, 
t. 25, Kraków 1974.

10  H. Siwek: Mikrokomputer pomocni- 
kiem dziennikarza i redakcji, Materiały OBP, 
Kraków 1989.

na częściowo pod wpływem książki Siegfrieda 
Weischenberga „Elektronische Redaktion”11, 
uwzględniała ówczesne polskie technologicz-
ne uwarunkowania w porównaniu z zachod-
nioniemieckimi.

W zakresie metodologicznych pomysłów 
Siwka za najcenniejszą uważam jego koncep-
cję punktowego doboru próby do struktural-
nych analiz zawartości prasy12. Mimo krót-
kotrwałej euforii po ogłoszeniu propozycji 
tej techniki w r. 1970 została ona porzucona 
i zapomniana ze względu na jej pracochłon-
ność. To jednak, co się wydawało nadmiernie 
czaso- i pracochłonne na początku lat sie-
demdziesiątych, po czterdziestu latach wsku-
tek rozwoju technologii i oprogramowania, 
a także dzięki digitalizacji materiału badaw-
czego, może się okazać nie tylko poznawczo, 
ale i ekonomicznie uzasadnione. Koncepcja 
punktowego doboru próby czeka na kontynu-
atora.

Wśród rozmaitych zagadnień porusza-
nych przez Henryka Siwka na łamach Zeszy-
tów Prasoznawczych i w innych wydawnic-
twach dwa wątki – oprócz już omówionych – 
raz po raz przyciągają jego uwagę. Oba moż-
na traktować w kategoriach analizy czynni-
ków wpływających na czytelnictwo prasy. Są 
to formy kolportażu i ceny prasy. Kolportażu 
dotyczyły wszak jego pierwsze badania wiej-
skich klubów prasy, badania nad prenumeratą 
pocztową z r. 1981 i syntetyczne opracowanie 
porównawcze poświęcone różnym formom 
kolportażu prasy, a także preferencjom czy-
telniczym w tym zakresie w Polsce i innych 
krajach13.

W cenach egzemplarzowych i prenume-
raty gazet i czasopism upatrywał Siwek je-
den z istotnych czynników ich czytelnictwa. 
Analizował opinie czytelników o cenach 

11  S. Weischenberg: Die elektronische 
Redaktion: Publizistische Folgen der neuen 
Technik, München 1978.

12  H. Siwek: Dobór próby do ilościowej 
analizy zawartości prasy: propozycja nowej 
techniki, Zeszyty Prasoznawcze 1970, nr 3, 
s. 15–26.

13  H. Siwek: Optymalne formy kolportażu, 
„Raporty OBP”, Kraków 1983.
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gazet w r. 1974 i wydatki na prasę w budże-
tach rodzinnych w różnych środowiskach 
w latach 1979–198214 i w późniejszych latach 
osiemdziesiątych. Cenę egzemplarza gazety 
i czasopisma traktował jako jeden z istotnych 
czynników wahania popytu na prasę.

Henrykowi Siwkowi zawdzięcza Ośrodek 
Badań Prasoznawczych sprawny i stosunko-
wo szybki proces automatyzacji i komputery-
zacji ilościowych analiz zarówno terenowych 
sondaży czytelnictwa i opinii, jak i zawarto-
ści gazet i czasopism. Zaczął się ten proces 
w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych od 
zastosowania kart obrzeżnie perforowanych 
i trzęsących się selektorów, potem przy-
szedł okres ścisłej współpracy Ośrodka (tzn. 
w praktyce głównie Siwka) z zakładami ETO 
(czyli elektronicznej techniki obliczeniowej); 
po kilku latach dorobił się Ośrodek włas-
nych Soemtronowskich dziurkarek do kart 
IBM i sortera, co się znacznie przyczyniło 
do przygotowania pracowników do myślenia 
kategoriami komputerowymi. Kiedy zaś po-

14  H. Siwek: Wydatki na prasę a budżety 
rodzinne, Zeszyty Prasoznawcze 1985, nr 2, 
s. 27–44.

jawił się w Ośrodku pierwszy komputer, jego 
głównym gospodarzem i użytkownikiem był 
Henryk Siwek. 

Sława Siwka jako eksperta w zakresie 
„unaukowiania humanistyki i nauk społecz-
nych” szybko wykroczyła poza Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. Pielgrzymowali do 
niego z prośbą o poradę doktoranci, habili-
tanci i docenci przygotowujący swoje książki 
profesorskie. A on nie potrafi ł im odmówić 
pomocy na własne nieszczęście, a niekiedy 
też kosztem terminowości zakończenia prac 
Ośrodkowych. Pracował bez względu na porę 
dnia czy nocy. Przyjaciele wiedzieli, że najle-
piej myśli mu się na leżąco, bo często zasta-
wali go na podłodze z plikiem kartek, które 
zapisywał drobnymi cyferkami i symbolami 
za pomocą jakiegoś pogryzionego kopiowego 
ołówka.

Do końca życia pozostał magistrem, 
a wszyscy także w kręgach uniwersyteckich 
w głębi duszy szanowali go i podziwiali jak 
najprawdziwszego profesora, noblistę.

W dniu 4 października 2013 r. rodzina 
i przyjaciele pożegnali Go na cmentarzu pa-
rafi alnym w Skawinie.

Walery Pisarek




