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Wstęp

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch” stanowiła swoisty fe
nomen w czasach Polski Ludowej. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz ujęła to następująco: 

Spółdzielnia powstała jako zaplecze wydawnicze partii komunistycznej w 1947 roku 
i w ciągu kolejnych trzech dekad stała się nie tylko największym wydawcą pra
sy w PRL, ale i największym koncernem1 wydawniczo-kolportażowym w Europie 
Środkowo-Wschodniej. (... ) W latach 70., po przyłączeniu do niej przedsiębiorstwa 
kolportażu prasy „Ruch”, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza (RSW) była już nie 
tylko dominującym na rynku wydawcą, ale i właścicielką największej w kraju bazy 
poligraficznej oraz sieci handlu detalicznego, a także jedynej w kraju sieci kolporta
żu prasy2. 

1 W czasach PRL nie nazywano RSW koncernem, gdyż formalnie była spółdzielnią. Terminu tego za
częto używać po 1989 r., nawet w oficjalnych dokumentach.
2 K. Pokorna-Ignatowicz, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch" w polskim 
systemie medialnym, Kraków 2016, s. 7.
5 M. Polaczek-Bigaj, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch”. Studium po
wstania, działalności i likwidacji, Kraków 2016.
1 Tamże, s. 123-124.

Autorka dodaje również, że Spółdzielnia była własnością Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR) i stanowiła narzędzie ideologicznego oddziaływania na 
społeczeństwo oraz źródło dochodów.

Na podobne problemy zwraca także uwagę autorka niniejszego opracowania 
w monografii Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch”. Stu
dium powstania, działalności i likwidacji3, pisząc, iż „z pewnością w okresie swojej 
świetności Spółdzielnia stanowiła jeden z ważniejszych elementów czy nawet fila
rów ówczesnego systemu. Miała ogromne znaczenie dla działalności propagandowej, 
dostarczała znaczących środków finansowych wprost do budżetu partii, a ponadto 
można ją było uznać za narzędzie do realizowania polityki informacyjnej”4.

Wspomniane opracowania dobrze oddają historię RSW, szczegółowo analizując 
proces działania oraz likwidacji koncernu, nie wykorzystują jednak jednego szcze
gólnego źródła wiedzy - wielkiej (i nadal ściśle związanej z byłą firmą) „rodziny Ro
botniczej Spółdzielni”. RSW nie tylko była pracodawcą, „państwowym molochem”, 
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lecz także stanowiła szczególny etap w życiu bardzo wielu ludzi, którzy do dziś wspo
minają go z rozrzewnieniem.

Do 2016 roku literatura przedmiotu nie prezentowała żadnej kompleksowej 
monografii na temat RSW, pojawiały się tylko pojedyncze artykuły Podejmując już 
w 2013 roku badania nad tą tematyką, autorka postawiła sobie za cel nie tyle opisanie 
historii Spółdzielni i analizę jej likwidacji, ile poznanie i udokumentowanie praw
dziwych dziejów RSW i związanych z nią ludzi. Metodologia badań oparta została 
na dwóch filarach - kwerendzie dokumentów archiwalnych i wywiadach z osoba
mi, które były w przeszłości związane z RSW. Domowe archiwa rozmówców stały 
się jednym z najlepszych i unikatowych źródeł wiedzy o losach koncernu. Dzięki 
syntezie faktów poznanych podczas wywiadów, podpartych prezentowanymi przez 
rozmówców maszynopisami lub kopiami dokumentów z okresu PRL, z dostępną już 
wiedzą z literatury przedmiotu oraz analizą aktów prawnych, udało się przygotować 
rozdziały tej pracy, które odkrywają całkiem nowe, nieopisywane wcześniej aspekty 
działania Spółdzielni.

Wspomniana wyżej „rodzina Robotniczej Spółdzielni” to grupa, którą tworzą 
nadal żyjący byli pracownicy RSW. Spotykają się oni co roku, nie tylko w celach towa
rzyskich czy też by wspomnieć łączącą ich przez wiele lat firmę, lecz także by poroz
mawiać o dzisiejszej sytuacji na rynku wydawniczym. Ich uwagi i zupełnie inne, bo 
kształtowane przez pryzmat blisko 50 lat doświadczeń (sic!) spojrzenie, wzbogaciły 
poszczególne rozdziały tej monografii ciekawymi komentarzami.

Pierwsza książka na temat RSW powstała pod wpływem spotkań z ostatnim preze
sem Spółdzielni, Sławomirem Tabkowskim. Przedstawiła ona problem koncernu w for
mie przekrojowej, poczynając od studium powstania, poprzez opis działalności i zmian 
w strukturach firmy, kończąc na jej likwidacji ustawą z marca 1990 roku5. W trakcie 
badań materiałów związane z RSW pojawiało się wiele ciekawych wątków, które wy
magały głębszej analizy, jednak odbieganie od głównej myśli monografii zaważyłoby 
na jej czytelności i na jasności wywodu. Zagadnienia, które nie znalazły miejsca w stu
dium powstania, działalności i likwidacji, stały się tematami niniejszego opracowania.

5 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - 
Ruch”, Dz.U. 1990, nr 21 poz. 125.
6 I. Hofman, Model redakcji i zarządzania na przykładzie Spółdzielni Pracy „Polityka", „Zeszyty Praso
znawcze” R. 57, 2014, nr 3, s. 472-492.

Ogrom wątków, które niczym sieć oplatają RSW, sprawia, że można mówić o ana
lizie jedynie „wybranych zagadnień”. Nie sposób dokonać kompleksowej prezentacji 
wszystkich wątków pobocznych wobec pierwszego studium, autorka postanowiła 
więc przeanalizować trzy szczególnie interesujące wątki. Pierwszy z nich to fenomen 
redakcji „Polityki”. Tytuł ten jako jeden z nielicznych zwycięsko przeszedł proces 
transformacji i nie tylko zachował w dużej mierze skład ludzi zaangażowanych w pra
cę w redakcji, lecz także, jak piszę Iwona Hofman, właśnie „przez rzetelność zespołu 
oraz dbałość o reputację tygodnika opinii sprawiły, że obecnie większość czytelników 
pisma nie ocenia go przez pryzmat historii PRL”6. Autorka po rozmowach m.in. z dy
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rektor wydawnictwa Jadwigą Kucharczyk i po kwerendzie archiwum wydawnictwa 
mogła odpowiedzieć na pytania o przyczyny sukcesu „Polityki” i stojące przed nią 
wyzwania, a także zbadać proces ewolucji w strukturach wydawnictwa.

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza obejmowała swoim zasięgiem nie tylko ry
nek wydawniczy, lecz także wiele obszarów mniej lub bardziej z nim powiązanych. 
Jednym z najprężniej rozwijających się sektorów był pion poligrafii. Spotkanie z Jac
kiem Góreckim, byłym dyrektorem działu poligrafii w RSW, i materiały z jego pry
watnych zbiorów7 zainspirowały autorkę do opracowania drugiego rozdziału tej mo
nografii. Specyfika rozwoju poligrafii w RSW przełamuje powszechne postrzeganie 
okresu Polski Ludowej jako czasów zamknięcia się wewnątrz własnych, krajowych 
działań. Władze wyczuwały wagę tego obszaru i wręcz stymulowały współpracę mię
dzynarodową, mającą przyczynić się do rozwoju sektora poligraficznego w Polsce. 
Analizie poddane zostały zasady funkcjonowania działu poligraficznego RSW oraz 
jego główne zadania i wyzwania.

7 Jacek Górecki (ur. 1937) - mgr inżynier, absolwent Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego (obec
nie MEL) Politechniki Warszawskiej, od 1958 r. związany z RSW. Do 1965 r. konstruktor w wydziale 
mechaniczno-remontowym Zakładów Wklęsłodrukowych RSW. Od 1968 do 1983 r. Dyrektor Działu 
Poligrafii RSW, odpowiedzialny za stan wszystkich drukarni należących do Spółdzielni. Autor wielu 
artykułów i opracowań dotyczących stanu i kondycji polskiej poligrafii.

Ostatnim z wybranych problemów jest analiza miejsca „Gazety Krakowskiej” 
i stanowiącego przez krótki czas jej konkurencję „Czasu Krakowskiego” na małopol
skim rynku prasowym. Istniejąca wiele lat „Gazeta Krakowska”, pomimo obciążenia 
bagażem realizacji linii politycznej PZPR, zdołała utrzymać się na rynku dzienników 
regionalnych i dość dobrze przeszła okres transformacji. Z kolei „Czas Krakowski” 
skorzystał z przywileju świeżości i nowości na rynku prasowym, a w jego tworzenie 
zaangażowała się grupa dziennikarzy, którzy cieszyli się bardzo dobrym odbiorem 
społecznym (m.in. Maciej Szumowski). W monografii omówiono strategie marke
tingowe i linie programowe obu tytułów, a także przedstawiono przekrojową ocenę 
krakowskiego rynku prasowego dzienników.

Zagadnienia te z pewnością nie wyczerpują wszystkich interesujących wątków 
powiązanych z historią działalności lub likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydaw
niczej „Prasa - Książka - Ruch”. Stanowią jednak interesującą odsłonę faktów, które 
wkrótce poszłyby w zapomnienie. RSW niejako trzymała w jednym ręku coś, co dziś 
idzie setkami odrębnych dróg. Nie możemy jednak zapomnieć, że to właśnie ona 
rozpoczęła tworzenie tej wielkiej sieci, zebrała ludzi, którzy w dużej mierze się z nią 
utożsamiali, nadała kierunek ich działaniom, co po 1990 roku pozwoliło im w lepszy 
lub gorszy sposób samodzielnie kreować rzeczywistość. Na wybranych przez autorkę 
przykładach można dokonać oceny, kiedy i komu udało się wkroczyć w nowy świat 
z sukcesem.





1. „Polityka",
czyli czasopismo, które zwycięsko przeszło 

proces transformacji

1.1. Znaczenie społeczne, polityczne i czytelnicze tygodnika „Polityka" przed likwidacją
Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - Ruch"

1.1.1 .„Chcemy budować socjalizm, który się lubi"

Kierownictwo partii zadecydowało, że w ramach RSW Prasa zostanie powołane Wy
dawnictwo Prasowe „Polityka”. Rozpoczęło ono swoją działalność 1 lutego 1957 roku. 
Pierwszą siedzibą redakcji był Pałac Kultury i Nauki, a premierowy numer tygodnika 
ukazał się już 27 lutego. Na stronie tytułowej pojawił się artykuł wstępny pt. Od Paź
dziernika nie ma odwrotu, rozpoczynający się słowami: „Chcemy budować socja
lizm, który się lubi”8. Sytuacja polityczna czasów, w których powstał tytuł - tuż po 
wydarzeniach październikowych i eskalacji napięć pomiędzy władzą a środowiskiem 
dziennikarskim - sprawiła, że jego początki nie były łatwe; obciążały go wszystkie 
okoliczności towarzyszące.

8 Chcemy budować socjalizm, który się lubi, „Polityka” 1957, nr 1, s. 1.
9 Historia Polityki, 24 II 2014, [online:] http://www.polityka.pl/opolityce/1571445,l,historia-polityki . 
read, 2 IX 2017.

„Polityka” od początku musiała walczyć o znalezienie swojego miejsca na rynku. 
Pierwotnie bazowała na podziale my-wy, próbowała też usytuować się gdzieś obok 
„Po Prostu” czy coraz swobodniejszej „Nowej Kultury”. Jednak z drugiej strony, jak 
dziś opisuje swoją historię zespół redakcyjny, „w stopce redakcyjnej pierwszego nu
meru «Polityki» figurują nazwiska ośmiu członków KC PZPR. W pierwszym roku 
swojego istnienia był raczej «nudną polityczną piłą», wypełnioną dywagacjami ideo
logów i działaczy”9. Ten sposób pisania, czyli linia programowa tygodnika, był zgod
ny z jego celem, którym bez wątpienia było upowszechnianie i realizowanie poglą
dów PZPR. Pierwszym redaktorem naczelnym został wskazany przez partię Stefan 
Żółkiewski.

http://www.polityka.pl/opolityce/1571445,l,historia-polityki
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Pomimo starań pierwsze dwa lata funkcjonowania pisma były bardzo słabe. 
Pierwszy numer zakupiło jedynie 11 tysięcy czytelników, a w 1958 roku sprzedaż 
plasowała się przeciętnie na poziomie około 13 tysięcy egzemplarzy (przy najlep
szych wydaniach - 18 tysięcy). 17 maja 1958 roku, wraz z ukazaniem się numeru 64 
„Polityki”, doszło do bardzo ważnej zmiany - redaktorem naczelnym został Mieczy
sław Franciszek Rakowski10 11. Paradoksalnie fakt, że naczelnym była osoba tak mocno 
zakotwiczona w obozie władzy, stał się raczej atutem niż przeszkodą dla działania 
redakcji. Wiele spraw, które udawało się przedstawić na łamach pisma, zwiększało 
jego liberalność. Również Iwona Hofman podziela to zdanie:

10 Stefan Żółkiewski miał uspokoić „Nową Kulturę” i objął w niej stanowisko redaktora naczelnego.
11 Incydent ten doprowadził do zawieszenia Rakowskiego w funkcji redaktora naczelnego przez Go
mułkę. I. Hofman, dz. cyt., s. 474.
12 Za: W. Władyka, „Polityka" i jej ludzie, Warszawa 2007, s. 19.
I! Por. M. Radgowski, „Polityka" i jej czasy. Kronika lat 1957-1980, Warszawa 1981, s. 41-53.

na przełomie lat 50. i 60. XX wieku wykształcił się specyficzny sposób komunika
cji interwencyjnej z najwyższymi władzami państwowymi. Powtarzam tu nieco 
sarkastyczną ocenę kronikarza „Polityki”, M. Radgowskiego, tak nazywającego listy 
M. Rakowskiego do I sekretarza PZPR (wówczas Władysława Gomułki) w obronie 
tygodnika. Bodaj pierwszą z okazji do takiego wystąpienia były ataki na pismo po 
publikacji felietonu Jerzego Andrzejewskiego wypowiadającego się przeciwko karze 
śmierci (P. 1960, nr 43). Kontekstem głosu pisarza były głośne procesy w tzw. afe
rach gospodarczych".

Odważne publikacje zostały pozytywnie odebrane przez czytelników. Wkrótce 
doszło do przełomu, którego zapowiedzią były słowa Radgowskiego: „Są pisma które 
się czyta i o których się w ogóle nie mówi; są takie, o których się mówi z respektem. 
O «Polityce» więcej się w tym okresie mówi, niż ją czyta, nawet czytelnicy przypadko
wi uważają za konieczne podkreślić, iż to bardzo ciekawe zjawisko. Mówi się o karie
rze pisma”12. Popularność nie była jednak wystarczająca, choć - jak zauważa między 
innymi Radgowski - zrodził się w tym okresie niemal snobizm na czytanie „Poli
tyki”13. Przełożyło się to w końcu na wyniki w sprzedaży. Kamieniem, który ruszył 
lawinę, były bez wątpienia Wyznania mordercy - Adolfa Eichmanna. W 1961 roku 
osiągnięto jednorazowo sprzedaż 47 tysięcy egzemplarzy, później przekroczono próg 
70 tysięcy, zaś w 1967 roku odbiorców znajdowało 167 tysięcy egzemplarzy.

Pismo stawało się coraz bardziej nowoczesne i trafiało do swoich czytelników, 
dając im poczucie uczestnictwa. Oczywiście zachowywano przy tym duży racjona
lizm - zdawano sobie sprawę, na co można sobie pozwolić. Do historii przeszły słowa 
Rakowskiego: „realia, panowie, realia”, które miały sprowadzać na ziemię dziennika
rzy, którzy przekraczali dopuszczalne granice.

Pierwsze 10 lat działania ukształtowało jasny i wyrazisty charakter pisma. Począt
kowo mówiło się o walce, którą „Polityka” musiała toczyć - o tym, który front chciała 
reprezentować. Później sytuacja w kraju ustabilizowała się, ale dylemat, czy gaze
cie bliżej do władzy, czy do czytelników, pozostał. Analiza zawartości treści z tego 
okresu wyraźnie ukazuje, że starano się zapewnić coś obu stronom. Z jednej strony
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Pierwszy numer „Polityki”, artykuł Nasza polityka - „Chcemy budować socjalizm, który się lubi’
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Przełomowa publikacja wyznań mordercy - Adolfa Eichmanna.
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Przełomowa publikacja wyznań mordercy - Adolfa Eichmanna,



16 1. „Polityka", czyli czasopismo, które zwycięsko przeszło proces transformacji

Przełomowa publikacja wyznań mordercy - Adolfa Eichmanna,



17

publikowano więc ciężkie, siermiężne i przepełnione niekiedy patosem teksty, bez 
wątpienia o propagandowym charakterze. Dodatkowo artykuły te były bardzo dłu
gie i skierowane raczej do inteligenckiej grupy czytelników. Z drugiej strony szuka
no przychylności szerszej grupy odbiorców. Pojawiły się reportaże - Daniel Passent 
pisał z Ameryki, Ryszard Kapuściński i Tadeusz Pasierbiński z Afryki, poruszano 
problemy ważne dla ówczesnego społeczeństwa, takie jak trudności pokolenia trzy
dziestolatków, którym przyszło zmierzyć się z brakiem znajomości języków obcych 
(akcja „Obywatele, nie jąkać się”) czy też właściwym organizowaniem czasu wolne
go i zawodowego oraz wszechobecną biurokratyzacją (akcja „Spójrzmy na zegarki”). 
Wyraźnym sygnałem pokazującym, że podejmowane działania są trafne, była rubry
ka „Listy”. Czytelnicy wysyłali do redakcji komentarze zarówno do publikowanych 
tekstów, jak i do cyklów akcji, realizowanych przez kilka kolejnych numerów. Go
rącymi tematami były codzienne bolączki wielu Polaków, co przybliżało do gaze
ty mieszkańców prowincji i małych miasteczek14, ale pamiętano również o głównej 
grupie odbiorców: szeroko rozumianej inteligencji - nauczycielach, inżynierach15, 
akademickim środowisku naukowym, lekarzach bądź ekonomistach. Pomimo dość 
trudnego języka i mało atrakcyjnej szaty graficznej „Polityka” dała się lubić.

14 Doskonały przykład stanowiła udana kampania „Nazywano ją Polską B”.
15 Akcja „Pamiętniki inżynierów”.
16 Jednym z punktów zapalnych stał się artykuł Jerzego Urbana, w którym skrytykował on doktora 
Marcinkowskiego, słynnego działacza antyalkoholowego z Krakowa (por. J. Urban, Jego totalność 
dr Marcinkowski, „Polityka” 1963, nr 7, s. 10). Był to typowy pamflet, stąd może dziwić reakcja Gomuł
ki, który wydał zakaz publikowania tekstów Urbana. Była to już druga taka kara dla tego dziennikarza; 
po raz pierwszy zabroniono mu pisać jeszcze w czasach jego działalności w „Po Prostu”. Niestosowne 
zachowanie redakcji, a przede wszystkim realizowanie przez redaktora naczelnego własnej polityki, nie
rzadko sprzecznej z wytycznymi partii, stawiały zajmowanie przez Rakowskiego stanowiska pod dużym 
znakiem zapytania. Ostatecznie 23 grudnia 1963 r., po trzydniowych negocjacjach, składaniu wyjaśnień 
i wymianie licznej korespondencji, kierownictwo KC cofnęło dymisję naczelnego. Stabilną pozycję 
pisma zachwiały także artykuły Romany Granas, felieton Jerzego Andrzejewskiego krytykujący karę 
śmierci i komentarz Rakowskiego porównujący „Politykę” do niemieckiego „Der Spiegel”.
17 Mówi się dziś, że „Polityka” zachowała twarz w tym okresie nie przez to, co pisała, ale przez to, czego 
nie pisała. Por. Historia Polityki, [online:] http://www.polityka.pl/opolityce/1571445,l.historia-polityki. 
read, 1 IX 2017.
18 Tamże.

Historia działania redakcji to oczywiście nie tylko sukcesy. Niemałe zawirowanie 
pojawiło się pod koniec 1963 roku. „Polityka” publikowała dużo i nie zawsze wpisy
wało się to w aktualną linię władzy16. Jednak mimo różnych trudności i bardzo waż
nych wydarzeń Marca 196817 pismo zdecydowanie się umocniło. Wyraźnie określiła 
się grupa głównych czytelników: postępowych intelektualistów. W związku z tym, 
wchodząc w lata 70., „Polityka” znajdowała się w luksusowej sytuacji. „Nie ona reali
zowała linię partii, ale wręcz przeciwnie: nowy sekretarz partii Edward Gierek prze
jął wiele pomysłów głoszonych przez pismo. Kościół odbierał gazetę jako instytucję 
otwartą i umiarkowaną. Cała ówczesna elita intelektualna (z Jadwigą Staniszkis i Ja
nuszem Korwin-Mikkem włącznie) przynosiła tu teksty, uznając, że jest to miejsce, 
gdzie nie tylko można, ale wręcz wypada drukować”18.

http://www.polityka.pl/opolityce/1571445,l.historia-polityki
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1.1.2.„Szanować  partnera", czyli trudne lata 80.

Rok 1979 to narastający kryzys i chwila przesilenia. „Polityka” spędziła go jednak 
nieco „z tyłu”. Dominowały w niej teksty o kulturze i sytuacji na świecie, unikano 
trudnych tematów politycznych. Dopiero 5 lipca 1980 roku Rakowski napisał artykuł 
Ludzie i gospodarka'9, w którym stwierdził, że „sytuacja gospodarcza jest dramatycz
na, trzeba społeczeństwu powiedzieć całą prawdę, trzeba natychmiast przygotować 
koncepcję zmian i natychmiast wprowadzić ją w życie. Nie ma już czasu do stra
cenia”20. Jak pokazały wydarzenia sierpniowe, społeczeństwo nie zamierzało czekać. 
Przełom lat 1980 i 1981 był dla „Polityki” okresem próby, momentem wyboru pomię
dzy wartościami. Gazeta postawiła na wiarygodność. Miano świadomość, że „Soli
darność” jest nowym ogniwem i władza musi wykazać się uczciwością, wywiązać się 
ze swoich deklaracji, dochować obietnic. Nie poszła jednak „Polityka” w nurt solidar
nościowy, obawiając się zbytniego wzmocnienia sił antyrządowych. Wspierała wła
dzę, ale z wyczuciem. Przełomowym punktem stał się artykuł Rakowskiego Szanować 
partnera* 20 2', po którym Jaruzelski zaproponował autorowi, by zastąpił Józefa Pińkow- 
skiego na stanowisku wicepremiera. Nowym naczelnym pisma został Jan Bijak.

” F. Rakowski, Ludzie i gospodarka, „Polityka” 1980, nr 27, s. 1, 6.
20 Tamże, s. 6.
21 Tenże, Szanować partnera, „Polityka” 1981, nr 3, s. 1.
22 W. Władyka, dz. cyt., s. 68.
23 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk, 17 X 2017.
23 Por. I. Hofman, dz. cyt., s. 476.

Wprowadzenie stanu wojennego i weryfikacja dziennikarzy były trudnym okre
sem dla zespołu redakcyjnego. Wiesław Władyka stwierdza jednak, że Rakowski za
dbał o to, by „Polityka” przeszła przez rewolucję kadrową „aksamitnie”22. Opisuje, 
że jej pracownicy nie musieli przechodzić weryfikacji, ale często sami wybierali, czy 
chcą poczekać na wynik oceny, czy wolą odejść z własnej woli. Osoby, które zostały 
w redakcji, starały się pozostać wierne dotychczasowym wartościom pisma. Posta
wa „Polityki” w okresie stanu wojennego w opinii Kucharczyk jest niejednoznaczna. 
Jako wierna czytelniczka podsumowuje to słowami:

„Politykę” miałam zawsze w domu, zaczynałam od ostatniej strony, od felietonów 
Passenta, nie było mowy, żebym ich nie czytała, i myślę, że takich czytelników jak ja 
było wielu. Oczywiście ja się na „Politykę” też obrażałam, obrażałam się na przykład 
w stanie wojennym. Oczekiwałam od swojego pisma jasnego stanowiska przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego. Jednak po pól roku wróciłam do czytania. Wytłu
maczyłam sobie to tak - masz naświetlone z jednej strony, masz również stanowi
sko z drugiej, pismo traktuje cię poważnie, ty masz sobie sama wybrać drogę23.

„Polityka” wróciła do swoich czytelników 20 lutego 1982 roku (wiele tytułów 
czekało na swój powrót dłużej, a niektóre nie reaktywowały się wcale). Z pewnością 
pomogła w tym osoba Rakowskiego, który gwarantował wyrazisty profil i ciągłość 
pisma24. Jan Bijak kontynuował jego politykę, choć wyczuwalne były dużo większa 



1.2. Utworzenie spółdzielni pracowniczej tygodnika „Polityka" 19

niezależność i nowe nurty w gazecie. Jak podkreśla Beata Romiszewska, niewątpli
wymi walorami pisma były: liberalizm, racjonalizm, krytycyzm, otwarcie na świat, 
szacunek dla odmiennych poglądów25. „Polityka” była (i nadal jest) przede wszystkim 
pismem opiniotwórczym, poruszała trudne i ważne tematy.

25 Nieautoryzowane rozmowy Romiszewskiej z Bijakiem i Turskim przeprowadzone w styczniu 1996 r.: 
B. Romiszewska, „Polityka" - historia i przeobrażenia po 1989 roku, Lublin 2005, za: I. Hofman, 
dz. cyt., s. 476.
26 Por. W. Cieśla, Minęły lata, panie Wałęsa, 4 I 2013, [online:] http://www.newsweek.pl/polska/minely 
-lata-panie-walesa,99866,l.l.html, 30 VIII 2017.
27 D. Passent, Pierwsze śliwki robaczywki, „Polityka” 1988, nr 50, s. 16.
28 J. Baczyński, M. Turski, ...Dlatego musimy się dogadać, „Polityka” 1989, nr 1.
29 Tamże, s. 3-4.

1.2. Utworzenie spółdzielni pracowniczej tygodnika „Polityka"

1.2.1. Od Okrągłego Stołu do ustawy o likwidacji
RSW„Prasa - Książka - Ruch"

Wielkie zmiany, przyniesione przez dwumiesięczne obrady przy Okrągłym Stole, zo
stały poprzedzone zabiegami o przesunięcia na scenie politycznej. Dlatego doszło do 
debaty politycznej pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem, którą szef 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - mimo wielkich wobec 
niego oczekiwań - sromotnie przegrał26. Wprawdzie „Polityka” starała się nieco bro
nić Miodowicza, czego przykładem jest artykuł Daniela Passenta Pierwsze śliwki ro- 
baczywki27, jednak nadążała też za aktualnym nurtem. 7 stycznia 1989 roku ukazał się 
wywiad z Wałęsą, zatytułowany ...Dlatego musimy się dogadać2*.  W rozmowie pro
wadzonej przez Jerzego Baczyńskiego i Mariana Turskiego Lech Wałęsa wyjaśniał, 
dlaczego porozumienie jest konieczne. Przyznał, że „rząd może powiedzieć, że «Soli
darność» to jest walka z władzą, albo groźba anarchii”, podkreślając jednocześnie, iż 
legalizacja „Solidarności” jest sprawą kluczową:

Nie ma się czego bać. Powtarzam - nie chcemy obalać władzy. Kompromis leży 
w naszym wspólnym interesie. Mamy razem coś do zrobienia dla Polski. Innej wła
dzy po prostu nie ma. Nie cieszmy się i nie płaczmy - takie są dzisiaj realia. Może 
kiedyś za trzydzieści lat to się zmieni. Ale to może zmienić jakaś rewolucja, a więc 
przemoc i krew. Tego nie chcę. Na porządku dnia jest interes Polski. To jest sprawa 
nadrzędna. I dlatego musimy się dogadać29.

„Polityka” brała czynny udział w tym procesie, obserwowała i oceniała jego ko
lejne etapy. Na łamach gazety z wielkim zaangażowaniem opisywano ustalenia, które 
zapadały przy Okrągłym Stole, i komentowano to, co działo się w kuluarach. Zgodnie 
z dotychczasowymi założeniami pismo starało się iść z nurtem i wraz z czytelnika
mi dostosowywać się do nowej rzeczywistości, przy zachowaniu zasady liberalizmu 

http://www.newsweek.pl/polska/minely
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i stabilności światopoglądowej. Jak podkreślano, tygodnik „programowo nie wiąże 
się z żadną partią, ugrupowaniem politycznym”30, więc wielka zmiana, jaką przy
niósł rok 1989, nie miała zaważyć o jego dalszych losach. Bijak i Baczyński zdecydo
wanie deklarowali: „nie będziemy wyrzucać kolegów, którzy zbyt silnie kojarzą się 
z PRL-em, nie będzie zmiany naczelnego, (...) nie będziemy przyjmowali nowych 
ludzi z innej opcji, czy ze środowisk opozycyjnych, wtedy nie będziemy radykalnie 
zmieniali samej formuły pisma”31. Zachowano kurs na gospodarczy liberalizm, zaś 
w sprawach społecznych utrzymano poglądy lewicowe. Bijak mówił:

30 B. Romiszewska, „Polityka" - historia..., s. 16-17, za: I. Hofman, dz. cyt., s. 476.
31 Tamże.
32 Za: B. Romiszewska, Nowe czasy „Polityki", Lublin 2005, s. 196.
33 Tamże.
33 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książ
ka - Ruch"...
35 Szerzej zob. M. Polaczek-Bigaj, dz. cyt., s. 89-99.
36 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.

z całą świadomością i zdecydowanie uważałem, że byłoby zabójstwem dla pisma, 
gdyby związało się z partią, byłoby zabójstwem, z punktu widzenia rynku czytelni
czego, który się różnicował i wzbogacał, byłoby samobójstwem, gdyby się poddało 
wpływowi jakiegoś ośrodka politycznego, który by narzucał coś z zewnątrz, ograni
czałoby szalenie możliwości wkraczania na nowe orientacje32.

Baczyński był podobnego zdania:

Przeżywaliśmy bardzo silne emocje związane z przyszłością pisma. Z wielu powo
dów ogromna większość zespołu, mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, 
akceptowała te zmiany ustrojowe, które się dokonały. (...) Myśmy przyjęli, że bę
dziemy wspierali te zmiany, przekształcenia ustrojowe, zarówno w gospodarce, jak 
i sferze polityki, z pełnym przekonaniem i że postaramy się wobec naszych czytelni
ków pełnić rolę trochę przewodnika do tej nowej rzeczywistości33.

Czekała jednak „Politykę” konieczna zmiana: zmiana organizacyjna. 22 marca 
1990 roku uchwalono ustawę o likwidacji RSW „Prasa - Książka - Ruch”34. Jak wspo
mina Kucharczyk, „ustawa urodziła się szybko, była to tak naprawdę ekspresówka. 
W Zarządzie RSW wiedziano, co się dzieje, i próbowano przeciwdziałać35, ale nie 
przyniosło to żadnego efektu”36. Szeroko opisana w książce Robotnicza Spółdzielnia 
Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch”. Studium powstania, działalności i likwidacji 
droga do uchwalenia ustawy likwidacyjnej stała się faktem.

Dla „Polityki” kluczowe znaczenie miał artykuł 5 tej ustawy. Ustawodawca zało
żył, że

aby zachować kontynuację istnienia licznych wydawnictw i wielu innych jednostek 
organizacyjnych Spółdzielni, mogły one zostać przekazane spółdzielniom pracy za
łożonym przez co najmniej połowę pracowników tych jednostek. Postawiono jed
nak ściśle określone warunki, a znalazł się tu przede wszystkim zapis o wkładzie 



1.2. Utworzenie spółdzielni pracowniczej tygodnika „Polityka" 21

pieniężnym. Kwotę tę jednak określono na poziomie minimum trzykrotności śred
niego wynagrodzenia miesięcznego pobieranego przez pracowników zatrudnio
nych w tych wydawnictwach lub jednostkach w roku 1989. Nie było to wygórowane 
wymaganie37.

37 M. Polaczek-Bigaj, dz. cyt., s. 100.
38 Jadwiga Kucharczyk nie była członkiem komisji, ale jej pracownikiem z ramienia RSW. Do RSW 
trafiła przypadkowo. Początkowo pracowała w małym przedsiębiorstwie wydawniczo-poligraficznym. 
W 1973 r., gdy doszło do włączenia jej macierzystego przedsiębiorstwa w struktury RSW, przebywała 
na urlopie wychowawczym. Po zakończeniu urlopu wróciła do całkiem nowej instytucji. Większość 
pracowników znajdowała się tam z polecenia lub była powiązana z odpowiednimi osobami, a wysokie 
stanowiska były zarezerwowane dla członków partii. Dzięki swej sumienności Kucharczyk była ocenia
na pozytywnie przez przełożonych i współpracowników.
39 W. Władyka, dz. cyt., s. 104.
10 Stanisława Alina Tepli (1930-2008) - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw
skiego, po ukończonych studiach rozpoczęła pracę w RSW i w kolejnych latach doszła do stanowiska 
wiceprezesa, które sprawowała przez kilkanaście lat, aż do czasu likwidacji Spółdzielni. Odpowiadała 
za pion wydawniczy RSW i była jednym z najwybitniejszych znawców polskiej prasy. Była członkiem 
komitetu redakcyjnego Encyklopedii wiedzy o prasie - wydawnictwa, które do dziś uznawane jest za 
niezwykle cenne. Po likwidacji RSW Tepli pracowała w wydawnictwie Interim, następnie była wicepre
zesem ds. ekonomicznych w wydawnictwie Polityki.

Kucharczyk tak wspomina początek procesu likwidacji:

Pierwszym przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej był Drygalski, wiedział on 
jednak, że jest na tym stanowisku tylko tymczasowo, bo już miał nominację na wi
ceministra przekształceń własnościowych. Był to bardzo rozsądny człowiek, jeden 
z tych, którzy wymawiając słowo RSW, nie mieli grymasu obrzydzenia na twarzy, 
i chciał te zmiany robić w miarę sensownie. Miałam z nim dobre relacje, szano
wał mnie. Wiedział, że nie byłam we wcześniejszym okresie członkiem partii ani 
nie pełniłam funkcji dyrektorskich czy w Zarządzie - po prostu byłam fachowcem 
w swojej dziedzinie38. Z tego powodu bardzo mi zawierzał w kwestii bieżącego za
rządzania tylko likwidowanymi firmami. Taki proces trwał, trzeba było przygoto
wać plan likwidacji, a drukarnie, wydawnictwa normalnie funkcjonowały.

Jak zauważa Władyka, nie bez znaczenia dla sprawności procesu przekształcenia 
był fakt, że w składzie Komisji Likwidacyjnej znalazł się Bijak: „W wyniku jego prac 
i ustaleń, a także przyjętych regulacji, prawo do tytułu «Polityka» otrzymała utworzo
na obligatoryjnie spółdzielnia pracy, którą powołali pracownicy «Polityki», wnosząc 
swoje trzymiesięczne uposażenia”39. Kucharczyk dodaje, że

„Polityka” zyskała samodzielność, spełniając kryteria założone przez ustawę o likwi
dacji RSW, bo przygotowała się do tego profesjonalnie. Zapewne była to ogromna 
zasługa pani prezes Tepli40, która mimo że z uwagi na swój wiek odeszła na eme
ryturę w czasie, gdy zaczęła się likwidacja, to po krótkiej przerwie zdecydowała 
się pomóc „Polityce” stanąć na nogi. Ponieważ była jednym z najlepszych wydaw
ców na rynku, miała to wszystko w małym palcu - znała dostawców papieru, zna
ła drukarnie, wiedziała wszystko z czasów RSW. To był jeden z najlepszych, o ile 
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nie najlepszy specjalista od rynku wydawniczego i „Polityka” miała to szczęście, 
że zdecydowała się tutaj pracować. „Polityka”, w odróżnieniu od innych tytułów, 
które korzystały z zapisów ustawy, czyli konieczności spełnienia warunku, aby ty
tuł otrzymała redakcja, zadziałała tak, że prawie wszyscy pracownicy, którzy byli 
zatrudnieni w tej redakcji w ramach RSW, stali się członkami spółdzielni, założyli 
spółdzielnię pracy. W skład spółdzielni „Polityki” weszli także pracownicy admini
stracji. W taki sposób podstawowe kryterium zostało spełnione41.

41 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.
42 W. Władyka, dz. cyt., s. 104.
43 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.

Przyjęto klasyczny system spółdzielczy - najwyższą władzę stanowiło Walne 
Zgromadzenie, bieżącą polityką zajmował się Zarząd, o kształcie pisma decydował 
redaktor naczelny. Władyka dość obrazowo opisuje ten schemat, zauważając jednak, 
że taka forma zarządzania gazetą nie była najlepsza:

Został wybrany zarząd spółdzielni i on od tej pory był jedyną władzą wykonawczą 
dla pisma, a coroczne Zebrania Walne spółdzielców tworzyły swoisty parlament, 
o szerokich zresztą uprawnieniach, bo na nich wybierało się na przykład redaktora 
naczelnego, podejmowano strategiczne decyzje finansowe i merytoryczne. Ta forma 
działania, w istocie narzucona odgórnie, była mało wygodna dla prowadzenia takie
go przedsiębiorstwa, jakim była „Polityka” (redagowanie pisma słabo przylega do 
rozwiązań i reguł obowiązujących w działalności spółdzielni, która jeszcze do tego, 
w tym akurat wypadku, nie składała się wyłącznie z dziennikarzy), ale dawała real
ną szansę usamodzielnienia42.

Kucharczyk wspomina:

Cały proces był czasochłonny. Najpierw zakładano spółdzielnię, później były po
siedzenia Komisji, przygotowanie do wydania majątku. Z tym majątkiem to moż
na powiedzieć, że to w cudzysłowie, bo założenia ustawy były takie, że spółdzielnie 
pracy przejmowały tylko tytuły. Majątek wykupić mogły spółki pracownicze, taką 
wersję wykorzystywano na przykład w przypadku drukarni. Oczywiście korzysta
no z uproszczonych warunków, jak na przykład system ratalny. (...) w tym czasie 
wydzieliło się bardzo dużo tytułów, załogi pracownicze spełniały warunki ustawowe 
i chętnie zakładały spółdzielnie, do takich tytułów należały między innymi „Kobieta 
i Życie”, „Rozrywka”. Problem się zaczął jednak potem. Początkowo wszyscy się cie
szyli samodzielnością, ale nie zapomnę, jak po dwóch latach przyszły do mnie panie 
z zarządu „Kobiety i Życie” i mówią: „Pani dyrektor, ale od nas urząd skarbowy chce 
jakieś sprawozdania”. Wynikało to z tego, że one wydawały tytuł, a będąc w RSW, 
redakcję księgowość nie obchodziła. Wszystko to robiło wydawnictwo, później Za
rząd Główny RSW, dlatego nie wiedziano, że wydawanie tytułu wiąże się na przy
kład z obowiązkami sprawozdawczymi wobec innych instytucji (np. urzędu skarbo
wego, ZUS itd.). Tego typu trudności napotkało wiele redakcji, które nie zabrały się 
do tego profesjonalnie, ale raczej emocjonalnie43.
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1.2.2. Trudny proces likwidacji

Proces usamodzielniania nie zawsze przebiegał gładko. Jako kontrprzykład Kuchar
czyk podaję głównego rynkowego rywala „Polityki” - „Wprost”:

zupełnie inaczej wyglądało to w przypadku „Wprost”, które też założyło spółdziel
nię, do której zgodnie z wymogami ustawy przystąpili prawie wszyscy pracownicy 
redakcji, lecz zanim została założona spółdzielnia we „Wproście”, pan Król wraz 
z żoną założyli agencję wydawniczą, która miała obsługiwać tytuł pod względem 
reklamowym. Król był w tym czasie redaktorem naczelnym „Wprost”, równolegle 
starano się o przejście procedury według ustawy likwidacyjnej. W efekcie, przed 
południem podpisana była umowa, że Komisja Likwidacyjna przekazuje Spółdziel
ni Pracy tytuł, a po południu Agencja zwołała Walne Zgromadzenie Spółdzielni 
i przejęła faktycznie władzę od Spółdzielni. Taka praktyka doprowadziła do skiero
wania sprawy na drogę sądową o zwrot tytułu do Komisji Likwidacyjnej w związku 
ze złamaniem przepisów ustawy. Po wielu latach dopiero Czabański doprowadził do 
ugody i Król zapłacił 2 miliony za prawa do tytułu. Było to przyznanie po latach, że 
w posiadanie tytułu weszli nielegalnie44.

44 Tamże.
45 Katarzyna Pokorna-Ignatowicz wymienia dokładny skład tzw. drugiej Komisji Likwidacyj
nej: Leszek Jacek Hofman został powołany na funkcję przewodniczącego 5 III 1992 r., a odwołany 
6 X 1992 r., kiedy zastąpił go Tomasz Kwieciński - przewodniczący z nominacji premier Hanny Su
chockiej; Eugeniusz Aleksandrowicz, Ryszard Czarnecki, Bartłomiej Kołodziej, Janusz Piechociń
ski, Katarzyna Pietrzyk, Andrzej Rościszewski (nie podjął funkcji), Andrzej Smirnow, Kazimierz M. 

Trudnością w procesie likwidacji było także to, że za każdym razem, gdy zmieniał 
się rząd, zmieniała się również Komisja. Interesująco komentuje to Kucharczyk:

Ruszyła pierwsza Komisja Likwidacyjna - Drygalskiego, który od początku cze
kał na swój awans do ministerstwa. Składała się ona raczej z typowych technokra
tów - prawników oraz praktyków z życia gospodarczego. Powołano wówczas peł
nomocników Komisji Likwidacyjnej we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
likwidowanej RSW. Po Drygalskim szefostwo objął Strzyczkowski, który wzmocnił 
trzon prawny. Sam był wykładowcą na Wydziale Prawa, więc zaprosił do Komisji 
Małgorzatę Gierstdolf-Giauro [właśc. Gersdorf-Giaro] i Ewę Bukowską, które za
jęły się doradztwem prawnym. Do ich zadań należało przygotowywanie planów 
likwidacji. Było ponad 80 jednostek, z których każda miała swoją odrębną strukturę 
i przekształcenia wymagały dużo czasu i wręcz tytanicznego nakładu pracy. Założe
nie przez ustawodawcę, że likwidacja miałaby trwać dwa-trzy lata, to była całkowita 
utopia. Pierwsze dwa lata faktycznie zajęło opracowywanie samych planów. Rów
nież w przypadku podmiotów, które zdecydowały się na utworzenie spółdzielni, po
trzebny był czas na formalności i rejestrację.

Po pierwszym etapie, w roku 1992, gdy władzę objął rząd Jana Olszewskiego, 
skład Komisji stał się odzwierciedleniem układu parlamentarnego - weszli do niej 
przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które zasiadały w sejmie. Do Komisji trafili 
między innymi: Ryszard Czarnecki, Michał Ujazdowski, Janusz Piechociński45. Był 
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to najbardziej chaotyczny okres działalności Komisji, na szczęście dość krótki (pół
roczny). Chaos opanował dopiero kolejny przewodniczący Komisji Likwidacyjnej, 
mec. Tomasz Kwieciński46.

Ujazdowski, Andrzej Machowski (powołany przez premier Suchocką 6 X). Por. K. Pokorna-Ignato- 
wicz, dz. cyt., s. 211.
46 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.
47 Tamże.
48 Tamże.

Warto pamiętać, że - poza trudnościami natury politycznej - kłopot stanowiła 
także likwidacja mienia niezwiązanego wprost i wyłącznie z kwestiami wydawniczy
mi. RSW dysponowało przecież wieloma ośrodkami kultury, na przykład w: Pra
dze, Berlinie, Dusseldorfie (Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej). Jak podkreśla 
Kucharczyk,

ogromnych trudności nastręczało wadliwe uregulowanie w ustawie kwestii wła
sności. RSW nigdy w przeszłości nie dbała, aby uregulować stan prawny nierucho
mości, które posiadała, bo nie miała takiej potrzeby, sytuacja wydawała się stabilna 
i bezpieczna. W efekcie, Spółdzielnia okazała się być kolosem na glinianych no
gach - budynki były owszem jej własnością, ale grunty już nie47.

Likwidatorzy stawali przed kolejnym wyzwaniem: brakiem przepisów wykonaw
czych do ustawy z marca 1990 r.; jej pojawienie się zaskoczyło również Ministerstwo 
Finansów. Komisja często nie wiedziała, jakie regulacje przyjmować, bo podmioty 
jednocześnie były w likwidacji i działały. Większość spraw miała charakter preceden
sowy, konieczne więc było zwrócenie się do ministerstwa o interpretację.

Kwestie finansowe stanowiły jedno z głównych zagadnień likwidacji, gdyż oczy
wiste było, że każda strona walczyła o maksymalizację swoich zysków i zapewnienie 
sobie jak najlepszej pozycji. Nie mogło się to jednak udać, gdy zgodnie z uchwałą nowe 
spółdzielnie startowały zasadniczo z niemal gołymi rękami i bez większego kapitału. 
Potwierdza to Kucharczyk, która swoją pracę w Komisji wspomina następująco:

Udało mi się namówić Drygalskiego, by tym spółdzielniom, które już w legal
ny sposób dostaną tytuł, pomóc. Trzeba pamiętać, że startowały one, nie dostając 
żadnego majątku ani środków obrotowych. Zgodnie z zapisem ustawy należał się 
tylko tytuł i majątek ruchomy, co faktycznie oznaczało tylko maszyny do pisania 
i przestarzałe telefony, podczas gdy miały obowiązek przejąć zobowiązania, które 
w sposób proporcjonalny przypadały na wydawnictwo. Ustaliliśmy zatem, że spół
dzielniom, które zgłoszą się z uzasadnionym wnioskiem, prezentującym koncep
cję, jak przeprowadzić ten proces usamodzielnienia się, będziemy pomagać kredy
tami. Z takiego rozwiązania skorzystała między innymi „Polityka”. Cały ten kredyt 
spłaciła48.

Również Władyka przyznaję: „Z początku było bardzo ciężko. Zaczęto z 500- 
-milionowym długiem (pożyczkę uzyskaną z RSW co prawda szybko spłacono, ale 
wysoka inflacja zżerała pieniądze z góry uzyskane za prenumeratę), bez żadnego 
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grosza, bez własnego lokalu i bez żadnych służb potrzebnych do prowadzenia sa
modzielnego przedsiębiorstwa”49. Wspomina on, że podejmowano próby znalezie
nia wsparcia z zewnątrz i pozyskania odpowiednich fachowców, jednak skutecznym 
rozwiązaniem było samodzielne zajęcie się wszystkim przez członków spółdzielni, 
czyli głównie dziennikarzy i ludzi niedoświadczonych w prowadzeniu własnej fir
my. Potwierdzają się też u Władyki słowa Kucharczyk, że „dopiero pojawienie się 
w redakcji byłej wiceprezes RSW Aliny Tepli uspokoiło jakoś sytuację wydawniczą 
i administracyjną”50.

W. Władyka, dz. cyt., s. 104.
50 Tamże.
51 Wspomnienia niekontrolowane. Z historii PRL, cz. 2: Dziennikarze, zebrał i oprać. J. Waglewski, 
Warszawa 2003, s. 204.

„Polityka” jako jedno z niewielu pism wzorowo poradziła sobie z procesem lik
widacji. Jak to się stało i dlaczego? Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się zmianom, 
które zaszły w redakcji po usamodzielnieniu, oraz przeanalizować ewolucję struktury 
i organizacji wydawnictwa. Dopiero wtedy możliwa będzie odpowiedź na pytanie 
o przyczyny sukcesu, bo niewątpliwie taki na nowym rynku wydawniczym „Polityka” 
odniosła.

1.3. Ewolucja struktury i organizacji tygodnika - dostosowywanie się do nowych realiów

1.3.1. Poszukiwania swojego miejsca w nowej rzeczywistości

„Polityka” sprawnie zaczęła poruszać się w nowej rzeczywistości, jak komentował 
Michał Radgowski: „Redaktorów bolą dziś głowy od raportów o stanie czytelnictwa 
i napływie reklam, my takich trosk nie mieliśmy. To znaczy, szybki wzrost sprzedaży 
Polityki od marnych paru tysięcy do kilkuset tysięcy obserwowaliśmy z przyjemno
ścią, ale nie miał on specjalnych skutków. Pisma, które regularnie traciły czytelników, 
funkcjonowały na tej samej zasadzie, w niektórych z nich płacono nawet lepiej, bo 
były w wyższej grupie ważności. (...) O reklamach nikt wtedy nie słyszał, a promocje 
były dopiero w powijakach”51. Rodzący się nowy, wolnorynkowy świat prasy zmusił, 
czy też niektórzy powiedzą, zachęcił „Politykę” do wprowadzenia istotnych zmian. 
Symbolicznie za taką wizualną zapowiedź nowego można uznać usunięcie nagłówka 
„Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”. Miało to miejsce po pierwszym miesią
cu roku 1990.

Najważniejsze dla wydawnictwa były jednak zasoby ludzkie i to zmiany w tym 
obszarze decydowały o nowym tchnieniu przy równoczesnym zachowaniu dotych
czasowych wartości. Pierwszą z nich była bez wątpienia rezygnacja Daniela Passenta 
ze stanowiska wicenaczelnego. Mimo że odgrywał on wcześniej wyjątkowo ważną 
rolę w gazecie i jego teksty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, to jak sam 
wspomina:
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Ataki, które mnie spotkały, były w dużej mierze uzasadnione. Powiem więcej, że jak 
czytam swoje niektóre teksty z lat 50. i 60., to się ich wstydzę, zwłaszcza te dotyczące 
spraw zagranicznych. Za łatwo chyba wszedłem w koleinę dziennikarstwa podpo
rządkowanego ideologicznie. Potem moje pisanie i wizerunek zmieniały się, my
ślę, że bardzo na korzyść. Wybór, którego dokonałem w 1981 roku, nie mieścił się 
w głównym nurcie historii. I płaciłem za to swoją cenę, to jasne, klimat - mówiąc 
eufemistycznie - nie był mi przychylny. Ale też byłem chyba bardzo zmęczony tym 
wieloletnim redagowaniem i pisaniem, poza tym przeczuwałem, że w „Polityce” 
będą musiały nastąpić jakieś zmiany, chciałem je kolegom ułatwić, schodząc z pola 
widzenia52.

52 W. Władyka, dz. cyt., s. 106.

Z perspektywy czasu decyzję tę należy ocenić jako w pełni słuszną. Po pierwsze 
odsunęła na dalszy plan wraz z odejściem Passenta zarzuty ideologiczne względem 
gazety, a po drugie pozostawiła miejsce na awans dla Jerzego Baczyńskiego, który 
objął stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Jadwiga Kucharczyk wielokrotnie 
w rozmowie określa Baczyńskiego jako naturalnego przywódcę „Polityki”, który łączy 
umiejętności dziennikarskie z wyczuciem menadżerskim i biznesowym. Ten począ
tek kierowniczej kariery znalazł swoje zwieńczenie w maju 1994 roku, kiedy Walne 
Zgromadzenie Spółdzielni podjęło decyzję o rozdzieleniu stanowisk Prezesa Zarządu 
i redaktora naczelnego. Do roku 1994 łączył te funkcje Jan Bijak, jednak z uwagi na 
wszystkie czynniki, które decydowały o nowym kursie „Polityki”, zmiana dokonała 
się przy pełnej akceptacji wszystkich stron. Bijak pozostał prezesem zarządu, ale kie
rownictwo nad redakcją objął Baczyński.

Kolejną istotną zmianę personalną stanowiło odejście Szymona Kobylińskiego. 
Rozstanie to było dość spektakularne i wyraźnie zauważalne dla czytelników - w nu
merze z 9 czerwca 1990 roku zamieścił on swój ostatni rysunek, gdzie przedstawił 
swój autoportret z komentarzem: „Do niedawna w tym zakątku trwać jeszcze mogło 
moje votum separatum - ostatnio jednak konteksty zmuszają mnie po 33 latach do 
rezygnacji z sąsiedztwa i dalszej tu obecności”. Rozstanie to wzbudziło również mie
szane uczucia wśród pracowników i spowodowało nieprzyjemne napięcia między 
oboma stronami.

Pojawiają się jednak nowe nazwiska. Nie jest łatwo dołączyć do zespołu, nie na
stępowało to w sposób automatyczny. Nie wystarczało być dobrym dziennikarzem 
i umieć ciekawie pisać, do „Polityki” trzeba było pasować. Oczekiwano, że poza do
brym piórem osoby, które wejdą do redakcji będą reprezentowały te same wartości, 
potrafią odnaleźć się w specyficznym i mocno zintegrowanym zespole. Próby te po
zytywnie przeszli Mariusz Janicki, który zasilił dział krajowy, jak również Janina Pa
radowska, zajmująca się od początku analizą życia politycznego w kraju. Paradowska 
bardzo szybko zaczęła stanowić jedną z ikon gazety. Jej styl i bezkompromisowość 
w pisaniu o bieżących sprawach zaskarbiły jej wielu wiernych czytelników i stały się 
dużym atutem dla pisma.
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Wśród nowych postaci, które rozpoczęły współpracę z „Polityką”, znaleźli się tak
że Marian Urbański, Ewa Wilk, Sławomir Mizierski, Joanna Podgórska, jak również 
Tomasz Lis czy Leszek Będkowski. Zmieniła się także sfera redakcji artystycznej, jed
nak nie była to zmiana światopoglądowa, ale w 1990 roku zmarł Jej wieloletni szef, 
Robert Sobczyński.

Wszystkie te zmiany personalne przeplatały się z wielkimi przeobrażeniami 
społeczno-gospodarczymi w całym kraju oraz budowaniem nowego systemu poli
tycznego. Nowe realia w tak wielu obszarach zaowocowały spadkiem sprzedaży ga
zety. Sytuację tę należy uznać za oczywistą, bo w kontekście pluralizacji na rynku 
prasowym do czytelników trafiło wiele nowych tytułów i grono odbiorców musia- 
ło się rozproszyć. Z pewnością grupa najwierniejszych czytelników pozostała przy 
swoich preferowanych pozycjach, lecz wiele osób, nawet z czystej ciekawości, sięgało 
po nowe tytuły. Z wielkim impetem wchodzi wtedy na rynek świeża „Gazeta Wy
borcza”53, która błyskawicznie odnosi sukces. Początkowo miała być narzędziem do 
prowadzenia kampanii przedwyborczej i wraz z pierwszymi wyborami jej byt miał 
się zakończyć. Stało się dokładnie odwrotnie. Mimo że zaczęli ją wydawać w więk
szości amatorzy - dziennikarze, redaktorzy i drukarze bez doświadczenia na rynku 
prasowym54, to od razu znalazła licznych czytelników. Jak piszę Andrzej J. Madera, 
„pod kioskami ustawiały się kolejki, zdobywało się ostatnie egzemplarze «spod lady», 
a ci, którzy mieli mniej szczęścia, pożyczali ją od sąsiadów «na godzinę». Pierwszy raz 
od lat czytano gazetę z wypiekami na twarzy: o czym dziś napiszą, co się wydarzyło, 
jaka jest prawda. «Gazeta» była dla wielu Polaków namacalnym znakiem zmian za
chodzących w kraju. Opisywała tematy zakazane i pokazywała, że zamiast nowomo
wy można używać prostego, żywego i zrozumiałego języka, w którym «tak» znaczy 
«tak», a «nie» znaczy «nie»”55.

53 Por. A. J. Madera, Fenomen „Gazety Wyborczej", „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2003, 
nr 1, s. 153-171, [online:] https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2003_l/sp-3-l-08.pdf, 
20 IX 2017.
54 Część osób była wcześniej zaangażowana w wydawanie pism podziemnych „Solidarności”, jednak 
nie można uznać tego za profesjonalne działanie na rynku prasowym - ich celem nie było informowa
nie, a raczej agitowanie, ponadto wykorzystywana technika była bardzo niskiej jakości i nastawiona na 
wydawanie biuletynów niskonakładowych. Te realia w chwili rozpoczęcia pracy nad „Gazetą Wyborczą” 
były zupełnie inne.
55 A. J. Madera, dz. cyt., s. 154.
56 Nie tylko zresztą „Polityka” musiała sprostać nowym realiom; nawet te tytuły, które dotąd cieszyły się 
dużą popularnością, znalazły się w trudniejszej sytuacji. Idealny przykład stanowi „Tygodnik Powszech
ny” i okazywane mu nagle niezadowolenie nawet ze strony Kościoła, który wcześniej tak bardzo polegał 
na tym tytule.

Takiego komfortu nie miała ówcześnie „Polityka”, bo z uwagi na jej umocowanie 
we wcześniejszym systemie nie wystarczył napływ nowych ludzi56. Poza tym zmie
niały się realia, a wraz z nimi ewoluował czytelnik. Coraz więcej gazet było kolo
rowych, treść i styl pisania również ulegały zmianom. Długie, ciężkie i przesycone 
intelektualnymi treściami artykuły w „Polityce” musiały nabrać nowego wymiaru. 
Redakcja nie miała łatwego zadania. Z jednej strony czytelnik wymagał rzetelnego 

https://wnpid.amu.edu.pl/images/stories/ssp/ssp_2003_l/sp-3-l-08.pdf
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i merytorycznego warsztatu, ale równocześnie podobało się to, co lekkie, szyb
kie i nowoczesne. Należało opisać czasem nudne prace parlamentu, skomplikowane 
procesy tworzenia nowego prawa i trudne kwestie ekonomiczne w sposób skrupu
latny i zarazem ciekawy. Sięgnięto więc po różne rozwiązania. W miejscu tekstów 
Passenta coraz częściej zaczęły się pojawiać felietony Ludwika Stommy „Widziane 
spod Wersalu”, o gospodarce pisał interesująco Jerzy Baczyński, prawo przedstawiał 
zrozumiale Stanisław Podemski, a obszar spraw politycznych zdominowała świetnie 
go czująca Janina Paradowska.

1.3.2. Nowe pióra, nowe pomysły na tytuł

Paradowska57 miała duży wpływ na dokonujące się w „Polityce” zmiany. Pojawiła 
się w redakcji w 1991 roku, a wraz z nią utworzono w gazecie całkiem nowy dział, 
poświęcony właśnie sprawom politycznym. Dotychczas go nie było, gdyż wiązałoby 
się to z koniecznością opisywania otaczającej rzeczywistości zgodnie z oczekiwania
mi kierownictwa PZPR. Brak tego działu pozwalał omijać kłopotliwe tematy dok
trynalne, choć i o tę wstrzemięźliwość miała władza do „Polityki” zarzuty. Jednak 
w 1991 roku sytuacja była już zupełnie inna i z wolności słowa nie tylko można było, 
ale wręcz należało korzystać. Jak pisał Wojciech Sadurski, „jeśli cię jakiś widok szo
kuje - odwróć oczy; jeśli ktoś obraża twoje poczucie przyzwoitości - nie obcuj z nim; 
jeśli jakiś tekst cię denerwuje - nie czytaj dalej. Nie wołaj o ukaranie, cenzurę albo 
zakaz. Tolerancja oznacza także tolerowanie rzeczy nam niemiłych. Pociecha w tym, 

57 Janinę Paradowską na łamach „Gazety Wyborczej” wspominano w 2016 r. następująco:
„Janina Paradowska była znaną publicystką i dziennikarką polityczną. Urodziła się w 1942 r. w Kra

kowie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo na Uniwersytecie War
szawskim, chociaż zawsze marzyła, aby zostać aktorką.

- Poszłam na polonistykę, bo to takie porządne studia i dużo się czyta. A czytać lubiłam. Praktyki 
nauczycielskie w Sanoku - koszmar. Zrozumiałam, że nauczycielką na pewno nie zostanę. Z teatrem nie 
wyszło, to chciałam chociaż zostać krytykiem teatralnym. Ale to było zamknięte środowisko. Zresztą - 
ilu trzeba u nas krytyków? Napisałam pierwszy reportaż do «Wałki Młodych» - wspominała w rozmo
wie z Grzegorzem Sroczyńskim.

Karierę dziennikarską zaczynała w «Kurierze Polskim». Na początku lat 80. była m.in. szefową 
struktur NSZZ «Solidarność» w należącym do Stronnictwa Demokratycznego Wydawnictwie «Epoka». 
Później pracowała w «Życiu Warszawy».

Dziennikarstwem politycznym zajęła się w 1989 roku. - Większość peerelowskich dziennikarzy 
politycznych zniknęła, bo uważano, że są skompromitowani. Została pustynia. Było wolna przestrzeń, 
to w nią weszłam - wspominała.

W 1991 roku Janina Paradowska dołączyła do zespołu redakcyjnego «Polityki». Była komentatorką 
polityczną, a także inicjatorką Salonów «Polityki», w których rozmawiała z politykami, przedsiębiorca
mi, przedstawicielami mediów i kultury. Współpracowała z TVP 1, gdzie w latach 1993-1994 prowadzi
ła program publicystyczny «Gorąca Linia». W kolejnych latach pracowała również w Superstacji, została 
publicystką Radia TOK FM i prowadziła zajęcia na studiach dziennikarskich Collegium Civitas”.

Janina Paradowska nie żyje. Zmarła w wieku 74 lat. „Odeszła wielka dama dziennikarstwa", 29 VI 
2016, [online:] http://wyborcza.pl/1,75398,20320953,janina-paradowska-nie-zyje-zmarla-w-wieku-74- 
lat.html, 5 VIII 2017.

http://wyborcza.pl/1,75398,20320953,janina-paradowska-nie-zyje-zmarla-w-wieku-74-lat.html
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że w ostatecznym rozrachunku to się opłaca”58. Z tej wolności korzystała w pełni Pa
radowska, która - jak wspominają po jej śmierci Władyka i Janicki:

58 W. Sadurski, Kłopotliwa wolność słowa, wycinek z archiwalnego numeru „Polityki” z 1991 r., w pry
watnych zasobach autorki.
59 M. Janicki, W. Władyka, Polityka według Janiny, 5 VII2016, [online:] http://www.polityka.pl/tygod 
nikpolityka/kraj/1667304,l,niezwykla-kronikarka-cwiercwiecza.read, 30 IX 2017.
60 Tamże.
61 Styl pisania Paradowskiej, który odzwierciedlał ideę całego działu politycznego, doskonale określili 
Janicki i Władyka: „To nie były mentorskie wykłady i manifesty, to była instruktażowa aplikacja warto
ści i przekonań do bieżącej analizy politycznej. Bo polityka miała służyć zasadom i wartościom, nigdy 
odwrotnie. Może politycy nie są aniołami - zdawała się mówić Janka - ale nie wolno im pobłażać, 
godzić się na niskie standardy, tolerować bylejakość myślenia i działania. «Naszym politykom brakuje 
profesjonalizmu, na który składa się też kultura polityczna i osobista, świadomość prawna i świado
mość ograniczeń. Bez przerwy wkraczają do polityki zastępy amatorów, którym się zdaje, że wszystko 
mogą. Nie rozumieją, co to znaczy państwo prawa. Co więcej, mają w pogardzie wszystkie standardy 
i tę butę oraz pogardę widać coraz bardziej» - uważała Janina. (...) Świat polityczny według Janki miał 
swój porządek, zasady, hierarchię wartości, przynajmniej miał mieć, o to się upominała i do tego 
dążyła [podkr, oryg. - M. P.-B.]. Jednak jej konkretna wiedza o tym, jak się politykę robi, nie czyniła 
z niej na szczęście irytującej idealistki. Rozumiała politykę jako sztukę osiągania celów, walkę, której 
służy specjalna moralność i do której uprawiania na najwyższym poziomie trzeba się po prostu urodzić. 
Fascynowali ją tacy właśnie politycy, z historii, którą się pasjonowała, ale też ci współcześni, a wielu 
z nich, właściwie wszystkich, osobiście znała. Jej dziennikarskie przesłanie można ująć następująco: miej 
poglądy, hierarchię wartości, ale jednocześnie zachowaj dystans, poznawczy chłód, nie ulegaj owczemu 
pędowi, nie idź na łatwiznę”. Tamże.

zabierała głos niemal na każdy temat, szukając drugiego i trzeciego dna w rozma
itych wydarzeniach, jakie przynosiło życie publiczne. Wygłaszała z*zapałem  swoje 
racje, ale potrafiła też bardzo uważnie słuchać innych. Chciała ogarnąć wszystko, 
jakby z lękiem, że coś jej umknie, że czymś się nie zdąży zająć. Czasami do rozpa
czy doprowadzała próbujących zbalansować tematy tygodnika redaktorów, mówiąc: 
„zostawcie mi z przodu trzy kolumny na coś aktualnego”. Potem zaczęła pisać coty
godniowe felietony, gdzie mogła zajmować się wszystkim, według własnej hierarchii 
spraw. Dla niej polityka była tasiemcowym serialem, który trzeba żmudnie opisy
wać. Sama o sobie mówiła, że jest rzemieślnikiem, skrybą, świadkiem wydarzeń59.

Dziennikarze ci zauważają też, że dla Paradowskiej polityka oznaczała nie tylko 
brutalną walkę o władzę, spektakl emocji i ambicji. Zawsze szukała w niej głębsze
go sensu, propaństwowej misji60. Dział polityczny wkrótce później kojarzył się już 
właśnie z tymi trzema nazwiskami: Paradowska, Władyka, Janicki. W dużym poro
zumieniu wymieniali się kierowaniem swoimi działami, dopuszczając też do pisania 
kolegów z innych działów, między innymi Jerzego Baczyńskiego, Marka Henzlera 
i Jacka Poprzeczkę. Mieli swoje zasady i wartości - i to było nadrzędne61.

W ramach poszukiwania remedium na sytuację na rynku prasowym zaczęto pu
blikować różne dodatki. Jednym z nich były „Mieszkania”, wydawane od 1990 roku. 
W tej części mieściło się sporo kolorowych reklam, co w kontekście jeszcze wów
czas czarno-białego pisma stanowiło znaczące urozmaicenie i przynosiło dodatko
we środki. W listopadzie 1991 roku pojawił się dodatek „Kultura” redagowany przez 

http://www.polityka.pl/tygod
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Tadeusza Drewnowskiego i Andrzeja Mencwela. Była to bardzo ciekawa inicjatywa, 
szczególnie w sytuacji, gdy wraz z likwidacją RSW znikały kolejne tytuły literackie 
i kulturalne. Zapotrzebowanie na te treści niewątpliwie było duże, ale koszty wy
dawnicze również. Zrezygnowano więc z drukowania dodatku na rzecz rozbudowy 
kolumn o charakterze socjologicznym, rozrywkowym czy też dotyczącym muzyki, 
kina i teatru. Zmieniał się też styl i sposób pisania. Zamiast obszernych tekstów kry
tycznoliterackich, których czytanie było bardzo czasochłonne, pojawiały się lżejsze 
i krótsze materiały. Nowa epoka przyniosła nowych czytelników, którym coraz bar
dziej się spieszyło, ponadto stawali się nieco kapryśni, bo rynek oferował im wiele 
alternatyw.

Zmiany w stylu i długości tekstów przyniosły ze sobą zmianę formy gazety.

W grudniu 1992 roku „Polityka” zmniejszyła swój format, z wielkopłachtowego na 
średni, choć nadal wyglądała podobnie. Stała się lepiej czytelna (druk odbywał się 
obecnie w nowej technice offsetowej, na nowej maszynie), zamiast 16 kolumn teraz 
było ich prawie 30, układ trochę się zmienił, gazetę można już było czytać w tram
waju, bo rozłożona nie przykrywała sobą sąsiadów. (...) Widać jak redakcja stara 
się dopracować każdy tekst. Ma on nie tylko tytuł, ale też nadtytuł, obszerny czasa
mi lead, czyli wytłuszczenie na początku. Ma śródtytuły i różnego rodzaju wyimki 
wyrzucane jakby na marginesy oraz podkreślenia. W tekstach uznawanych za trud
ne pojawiać się zaczęły różnego rodzaju dodatki, które miały ułatwiać lekturę - in
formacyjne ramki, diagramy, biogramy, mapy, graficzne przerywniki, słowniczki, 
odnośniki do tekstów innych a pokrewnych. Pismo nadal było dość siermiężne, 
czarno-białe (z czerwonym tytułem), niemniej już reklamy były widoczne62.

62 W. Władyka, dz. cyt., s. 121.

Rynek reklamowy stał się wkrótce później jednym z najważniejszych sektorów 
zapewniających stałe źródło finansowania wielu gazetom, w tym również „Polityce”.

Kolejny rok przyniósł zatrudnienie młodego grafika, Jacka Królaka. Było to o tyle 
ważne, że od czasu śmierci Roberta Sobczyńskiego nie robiono zbyt wiele w kwestii 
szaty graficznej. Korzystano z koncepcji przez niego przygotowanej, dokonując tylko 
drobnych korekt czcionki czy nieznacznych przesunięć pomiędzy rubrykami. Nowy 
grafik spowodował spore ożywienie i odświeżenie wyglądu pisma.

Po zmianie siedziby gazety z ulicy Dubois na Miedzianą (w sierpniu 1993 roku) 
przyszedł czas na nowe rozwiązania w zarządzaniu pismem. Podczas Walnego Zgro
madzenia Członków Spółdzielni Pracy „Polityki” rozdzielono funkcje redaktora na
czelnego i prezesa Zarządu. Jan Bijak, który dotychczas zajmował oba stanowiska, 
pozostał szefem Zarządu, zaś stanowisko naczelnego powierzono Jerzemu Baczyń
skiemu. Był to początek ewolucyjnych zmian - wkrótce później, w lipcu 1999 roku, 
kolejny Zarząd przekazał prezesurę Baczyńskiemu. Dotychczasowy skład Zarządu 
zasilili Jacek Mojkowski i Alina Tepli, którzy zajęli miejsca Jana Bijaka i Piotra Adam
czewskiego, później Joanna Solska zastąpiła Alinę Tepli. Jerzy Baczyński otaczał się 
ludźmi, których cenił, więc za zgodą członków spółdzielni powołano poza Jackiem
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Poprzeczką dodatkowego zastępcę redaktora naczelnego, którym został Witold 
Pawłowski.

W ramach ewolucji strukturalnej gazety uruchomiono nowe inicjatywy. W latach 
90. bez wątpienia najważniejszą z nich były zainicjowane w 1993 roku nagrody kul
turalne, nazwane Paszportami „Polityki”. Obejmowały one sześć dziedzin: literaturę, 
film, teatr, plastykę, muzykę poważną oraz estradę (od 2002 roku dodano nagrodę 
dla kreatora kultury). Stanowiło to bardzo dobry ruch w obszarze promocji tygodni
ka. Paszporty szybko zaczęły cieszyć się wielką popularnością, poświadczając rolę 
„Polityki” jako pisma opiniotwórczego i zajmującego szczególne miejsce na rynku 
prasowym. Od razu stały się prestiżowym wyróżnieniem - wiele osób umocniło swo
ją pozycję właśnie dzięki tej nagrodzie. Listę kandydatów do nagród przygotowywali 
zapraszani przez redakcję krytycy z nagradzanych obszarów, a laureatów z tej gru
py wybierała kapituła redakcyjna (oficjalne nominacje wprowadzono w 2004 roku). 
Podczas uroczystej gali wręcza się do dziś dyplomy - „paszporty”, dodatkowo wypła
cane są nagrody pieniężne. Najważniejsze jednak zawsze były późniejsze wywiady, 
koncerty i możliwość autopromocji.

Tabela 1. Lista nagrodzonych Paszportami „Polityki”
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1993 Teodor 
Parnicki

Jacek 
Bławut

Tadeusz 
Słobo- 
dzianek

Stasys 
Eidrigevi- 
ćius

Stanisław 
Leszczyń
ski

Kasia 
Nosowska

1994 Marcin 
Świetlicki*

Jan Jakub 
Kolski

Krystyna 
Meissner

Ryszard 
Górecki

Piotr An- 
derszew- 
ski

Edyta Bar
tosiewicz

1995 Stefan 
Chwin

Marcel 
Łoziński

Jolanta 
Ptaszyń- 
ska

Mirosław 
Bałka

Stefan 
Sutkowski

Wojciech
Waglew
ski

1996 Olga 
Tokarczuk

Łukasz 
Kośmicki

Krzysztof 
Rau

Zofia Kulik Olga 
Pasiecznik

Grzegorz 
Ciechow
ski

1997 Andrzej 
Sapkow- 
ski

Jerzy 
Stuhr

Anna 
Augusty
nowicz

Katarzyna
Kozyra

Dariusz 
Paradow
ski

Kayah

1998 Jerzy Pilch Dorota 
Kędzie- 
rzawska

Grzegorz 
Jarzyna

Jarosław 
Modze
lewski

Rafał 
Kwiatkow
ski

Kazik Sta
szewski

1999 Marek 
Bieńczyk

Krzysztof 
Krauze

Agnieszka 
Glińska

Leon Tara
sewicz

Paweł 
Mykietyn

Myslovitz -
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2000 Marzanna 
Bogumiła 
Kielar

Maja 
Ostaszew
ska

Paweł 
Miśkie- 
wicz

Dominik 
Lejman

Stanisław 
Drzewiec
ki

Ryszard 
Tymon 
Tymański

2001 Paweł 
Huelle

Robert
Gliński

Piotr 
Cieplak

Katarzyna 
Józefo
wicz

Mariusz 
Treliński

Agnieszka
Chylińska

2002 Dorota 
Masłow
ska

Piotr Trza- 
skalski

Krzysztof 
Warlikow- 
ski

Marcin 
Maciejow
ski

Dominik 
Połoński

Anna 
Maria 
Jopek

Roman 
Gutek

2003 Wojciech 
Kuczok

Andrzej 
Jakimow- 
ski

Danuta 
Stenka

Monika 
Sosnow
ska

Kuba 
Jakowicz

Andrzej 
Smolik

Marek
Żydowicz

2004 Sławomir 
Shuty

Wojtek 
Smarzow- 
ski

Paweł 
Szkotak

Cezary 
Bodzia- 
nowski

Agata 
Zubel

Leszek 
Możdżer

Wojciech 
Trzciński

2005 Marek 
Krajewski

Przemy
sław Woj
cieszek

Jan Klata Robert 
Kuśmi- 
rowski

Rafał 
Blechacz

Skalpel Paweł 
Dunin- 
-Wąsowicz

2006 Jacek 
Dehnel

Sławomir 
Fabicki

Maja Kle- 
czewska

Grupa 
Twożywo

Agata
Szym- 
czewska

Fisz 
i Emade

Maria 
Janion

2007 Michał 
Witkowski

Łukasz 
Palkowski

Michał 
Zadara

Joanna 
Rajkowska

Łukasz 
Borowicz

Krzysztof 
„Grabaż" 
Grabow
ski

Andrzej
Wajda

2008 Sylwia 
Chutnik

Małgo
rzata Szu
mowska

Paweł
Łysak

Maciej 
Kurak

Artur 
Ruciński

Maria 
Peszek

Krystian 
Lupa

2009 Piotr 
Paziński

Borys 
Lankosz; 
Xawery 
Żuławski

Sandra 
Korzeniak

Karol Ra
dziszewski

Barbara 
Wysocka

L.U.C. 
(Łukasz 
Rostkow- 
ski)

Paweł 
Althamer

2010 Ignacy 
Karpowicz

Paweł Sala Paweł 
Demirski 
i Monika 
Strzępka

Wojciech
Bąkowski

Wioletta 
Chodo- 
wicz

Macio 
Moretti

2011 Mikołaj 
Łoziński

Rafael 
Lewan
dowski

Krzysztof 
Garba- 
czewski

Nicolas 
Grospierre

Aleksan
dra Kuls

Julia Mar
celi; Ma
ciej Szaj- 
kowski

Jerzy 
Jarocki
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2012 Szczepan 
Twardoch

Marcin 
Dorociń- 
ski

Iwan Wy
rypajew

Julia
Wójcik

Magda
lena Bo- 
janowicz 
i Maciej 
Frąckie
wicz

Tres.b Elżbieta 
Pende- 
recka
i Krzysztof 
Pende
recki

2013 Ziemowit 
Szczerek

Dawid 
Ogrodnik

Jolanta 
Janiczak 
i Wiktor 
Rubin

Aneta 
Grzeszy- 
kowska

Apollon 
Musagete 
Quartett

Marcin 
Masecki

Tomasz 
Stańko

2014 Zygmunt 
Miłoszew- 
ski

Jan 
Komasa

Radosław
Rychcik

Jakub 
Woyna
rowski

Kwadrofo- 
nik

Pablopa- 
vo

Agnieszka 
Holland

2015 Łukasz Or- 
bitowski

Magnus 
von Horn

Ewelina 
Marciniak

Tymek 
Borowski

Marcin
Świątkie- 
wicz

Kuba 
Ziółek

CD Projekt 
Red

2016** Natalia 
Fiedor- 
czuk- 
-Cieślak

Jan P. Ma
tuszyński

Anna 
Smolar

Daniel 
Rycharski

Marzena 
Diakun

Wacław 
Zimpel

Jan „Pta
szyn" Wró
blewski

2017 Marcin 
Wicha

Jagoda
Szelc

Michał 
Borczuch

Norman 
Leto

Joanna 
Freszel

Hańba! -

63 Szerzej zob. część 1.4.

* Nie przyjął nagrody.
** W 2016 roku dodano kategorię „Kultura cyfrowa”; jej dotychczasowymi laureatami są Michał 

Staniszewski (Studio Plastic) - 2016, oraz Mateusz Lenart, Andrzej Mądrzak, Wojciech Piej - 
ko (Bloober Team) - 2017.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych zasobów internetowych i archiwal
nych wydań „Polityki”.

Paszporty nie były jedynym skutecznym działaniem o charakterze marketingo
wym i podobnie jak późniejsze akcje przyczyniły się do umacniania pozycji „Polity
ki”63. Świadczyło o tym również wykupienie udziałów w TOK FM, gdzie na antenie 
radiowej realizowało się i uzyskiwało jeszcze większą popularność wielu dziennika
rzy tygodnika.
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1.3.3.„Co tam, panie, w «Polityce»?"- era koloru

Dla zmian strukturalnych najważniejsze znaczenie miała jednak rewolucyjna decyzja 
o przejściu na nowy format. Nastąpiło to w numerze 41, 14 października 1995 roku. 
Do tego wydarzenia długo i starannie się przygotowywano. Najbardziej obawiano się 
reakcji czytelników, gdyż zdawano sobie sprawę, że odbiorcy gazety są wymagający 
i czytanie „Polityki” jest dla nich pewnego rodzaju tradycją, a to wymaga ostrożności 
w dokonywaniu zmian. Przygotowano więc specjalną kampanię reklamową na bil
bordach. Czarno-biały plakat przedstawiał grupę dziennikarzy w pracy, a napis nad 
nimi głosił: „Co tam panie w POLITYCE?”. Tym hasłem pożegnano też ostatni czar
no-biały numer, w którym Baczyński napisał:

Słowo się rzekło... W przyszłym tygodniu, w środę 11 października, ukaże się 
pierwszy numer „Polityki” w nowym, poręczniejszym formacie, w objętości po
większonej do 100 stron i z kolorowymi zdjęciami. W historii naszego pisma jest to 
moment przełomowy. Myśleliśmy o takiej zmianie od dawna, ale decyzja zapadła 
dopiero wtedy, gdy kolejne ankiety i sondaże potwierdziły, że przytłaczająca więk
szość czytelników „Polityki” odnosi się do tego pomysłu z aprobatą, często wręcz 
entuzjastycznie. Także sceptycy w zasadzie nie byli przeciwni zmianie, jednak pod 
pewnymi warunkami: że pismo zachowa dotychczasowy poziom merytoryczny, że 
utrzymamy stałe i łubiane rubryki, że spotkacie swoich autorów, że cena nowej ga
zety będzie umiarkowana, że nie przekształcimy się w pismo obrazkowe.

(...)
Do zobaczenia za tydzień. W kolorze64.

64 J. Baczyński, Do zobaczenia za tydzień, „Polityka” 2005, nr 40, s. 1.

Debiut kolorowego wydania poprzedzono próbą generalną, czyli numerem 0. 
Przygotowano go z niemal tych samych artykułów, które ukazały się w starej formu
le. Wydrukowano kilkaset egzemplarzy i rozdano je wybranym grupom czytelników, 
a na podstawie ich uwag i opinii dokonano ostatnich zmian w pierwszym numerze. 
Nowe, „kieszeniowe” - bo, jak mówiono, zwinięta gazeta mogła zmieścić się w tyl
nej kieszeni dżinsów - wydanie „Polityki” pojawiło się na rynku w samym środku 
prezydenckiej kampanii wyborczej w 1995 roku. Okładka świetnie komponowała 
się z wiekopomną dla gazety chwilą - przedstawiała starszego mężczyznę z przy
mkniętymi oczyma, który trzyma w ręce bochenek chleba zawinięty w plakat wy
borczy Aleksandra Kwaśniewskiego z napisem „Wybierzmy przyszłość”. Tak właśnie 
„Polityka” ruszała na rynek w nowej, kolorowej szacie. Nie zerwano jednak całkiem 
z dotychczasową grafiką. Tytuł gazety pozostał zapisany tą samą czcionką, kursywą. 
Nowe, lepiej pasujące logo było już gotowe, a wprowadzenie go w późniejszym czasie 
należy uznać za doskonałe wyczucie potrzeb odbiorców i uniknięcie niepotrzebnego 
narażania „starego” czytelnika na nadmiar nowatorskich rozwiązań.

Spore zamieszanie wprowadzał jednak układ gazety. Początkowe i końcowe stro
ny przygotowywano w drukarni około piątku, zaś najświeższe i najbardziej aktualne
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Pierwsze wydanie „Polityki" w kolorze.
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Okładka numeru 0, czyli testo
wego wydania, które poprzedziło 
pierwszy kolorowy numer „Poli
tyki".

Archiwalne, czarno-białe ksero 
okładki „Polityki" w nowej szacie 
graficznej. W sprzedaży oczywiście 
w wersji kolorowej.
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Przykładowe reklamy prasowe 
z roku 1995.

Przykładowe reklamy prasowe 
z roku I 995.
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Zapowiedź dalszej przemiany i unowocześniania 
„Polityki".

1. 41 (< Q? - IA

Papierowa i cyfrowa

Na długą majówkę przygotowaliśmy długi 
numer POLITYKI, zakładając, że w ciągu 

tych dwóch tygodni (następne wydanie 
9 maja) znajdą Państwo trochę więcej czasu 
na czytanie. W ramach wiosennych porząd
ków tu i ówdzie odświeżamy tradycyjną for
mułę naszej gazety. Poszerzamy I urozmaica
my o nowe formy dział Fusy, plusy i minusy, 
który na razie jest weekendowo łagodny, ale 
będzie bardziej złośliwy I polemiczny. W ga
zecie pojawia się też sekcja zatytułowana Lu
dzie i style pod redakcją Bartka Chacińskiego, 
zawierająca, jak sugeruje tytuł, sylwetki ludzi, 
o których się mówi i o których warto mówić, 
a także wywiady, reportaże i artykuły, w któ
rych nasi autorzy i bohaterowie będą pró
bowali co tydzień odpowiadać na sławetne 
pytanie: „Jak żyć?" 
Przy okazji zwracam Państwa uwagę, 
że równolegle z tym numerem POLITYKI 
do kiosków trafia nasz cykliczny lifestylowy 
magazyn „Sztuka Życia" (z pięknym por
tretem Stanisława Tyma na okładce), gdzie 
znajdziecie Państwo dziesiątki inspirujących 
i poruszających artykułów, ogólnie o tym 
samym - czyli jak żyć trochę lepiej, ładniej 
i mądrzej. Idealna lektura na ten wyjątkowy 
okres roku, kiedy zwalniają zegary.

W weekendowej POLITYCE zapowiadamy 
także małą rewolucję technologiczną, 

adresowaną do tych naszych Czytelników, 
którzy już korzystają albo rozważają sięgnię
cie po POLITYKĘ w wersji cyfrowej. Od kilku 
lat nasz tygodnik jest dostępny w wersji 
tzw. e-wydań; od ponad roku można korzy
stać z naszych aplikacji na iPada i Kindle - do
robiliśmy się już rekordowej jak na polską 
prasę, wielotysięcznej grupy indywidualnych 
prenumeratorów. Teraz idziemy krok dalej: 
urucłłamiamy nowatorski na naszym rynku 
i jeden z najnowocześniejszych na świecie, 
elastyczny sposób dostępu do treści i zaso
bów POLITYKI. Dzięki tzw. Polityce Cyfrowej 
(więcej na s. 41) najnowsze wydania tygodni
ka będzie można czytać na ekranie kompu
tera, smartfonu, tabletów i innych czytników 
elektronicznych i to poczynając już od wtor
ku każdego tygodnia. W ramach jednej 
(bardzo umiarkowanej, jak uważamy) opłaty 
za dostęp do Polityki Cyfrowej otrzymuje się 
także możliwość korzystania z ogromnych 
zasobów archiwalnych pisma, naszych wy
dawnictw specjalnych, AudioPolityki, czyli 
tekstów do słuchania w formacie mp3. 
Gdziekolwiek będziesz e-Czytelniku, z ja

kimkolwiek czytnikiem w ręku, POLITYKA 

jest w Twoim zasięgu (ups, chyba mi się 
sloganowo zrymowało). Więc, niech już 
będzie, brnę dalej: papierowa czy cyfro- 
wa/z POLITYKĄ chwila nie gorsza od grilla... 
Miłego weekendu!

JfIZY BśCZYliSKI
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teksty były dosyłane w poniedziałek. W związku z tym spis treści znajdował się do
piero na 11 stronie. Z czasem wprowadzono dwie duże rubryki: „Raport” i „Na wła
sne oczy”, które nie tylko zapełniły początek pisma, lecz także na stałe wpisały się 
w jego kształt, stanowiąc jego znak rozpoznawczy.

Długo przygotowywana zmiana przyniosła bardzo dobre rezultaty. W 1996 roku 
zdecydowano o przeprowadzeniu ankiety wśród czytelników. Uzyskano bardzo dużo 
(ponad 6600) odpowiedzi, w większości pochlebnych. Zmiany wydawnicze 91% 
czytelników oceniło pozytywnie, a wśród najpopularniejszych autorów królował jak 
zwykle Passent; tuż za nim znalazła się Paradowska. Złagodziły się także opinie na 
temat orientacji ideowej „Polityki” - ponad 60% ankietowanych określiło gazetę jako 
centrolewicową lub centrową, jedynie 5,6% uznało ją za lewicową65.

65 „Polityka" w opiniach czytelników, Mareco/Gallup International, IV 1996, ankieta do wglądu w archi
wum gazety.
“ Szerzej o przyczynach sukcesu i perspektywach dalszego funkcjonowania wydawnictwa zob. 
część 1.4.
67 Ringier Axel Springer Polska to jeden z największych wydawców prasy w Polsce. Na jego stronie 
internetowej można znaleźć następujące informacje: „Ringier Axel Springer Polska istnieje na rynku 
od 1994 roku [początkowo pod nazwą Axel Springer Polska - przyp. M. P.-B.]. Od 2010 roku firma jest 
częścią międzynarodowej spółki medialnej Ringier Axel Springer Media AG, która działa również na 
Węgrzech, Słowacji i w Serbii.

Pozytywne zmiany przyniosły sukces ekonomiczny: sprzedaż pisma wzrosła 
o blisko 40%, niektóre numery osiągnęły pułap 250 tys. sprzedanych egzempla
rzy. Wraz ze wzrostem nakładu przyszedł wzrost zainteresowania reklamodawców. 
Znaczne wpływy z sektora reklamowego były jednym z bodźców do rozpoczęcia 
działań w kierunku zmiany siedziby. W 1997 roku, wkrótce po jubileuszu 40-lecia 
„Polityki”, rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu. Ostatecznie ulicę Miedzianą po
stanowiono zamienić na ulicę Słupecką 6; pod nowym adresem rozpoczęto prace 
we własnym już, a nie jak dotychczas wynajmowanym lokalu. Zakupiono pustostan, 
który przebudowano niemal w całości i w 2001 roku cała redakcja przeniosła się do 
nowego budynku.

Rok 2001 był bardzo ważny w historii „Polityki”. Bez wątpienia był to jeden z naj
bardziej burzliwych okresów ze względu na bogactwo materiałów prasowych. Świat 
sparaliżowały zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku, polską scenę polityczną od
wróciło zwycięstwo SLD, a opinię publiczną elektryzowała Samoobrona. Z punktu 
widzenia struktury i organizacji wydawnictwa „Polityka” najważniejsze były jednak 
dwie kwestie. Pierwszą stanowiło przejęcie przez „Politykę” dwutygodnika „Forum”, 
co przyczyniło się do umocnienia pozycji wydawnictwa na rynku i utrwalania prze
kazu opartego na reprezentowanym przez nie systemie wartości66. Drugim (nawet 
istotniejszym) wydarzeniem było pojawienie się w tym roku na rynku tygodników 
nowego tytułu - „Newsweek Polska”. Periodyk ten wystartował z dużym kapitałem, 
ponieważ stanowił polską mutację amerykańskiego „Newsweeka”. Wydawcą od po
czątku był Ringier Axel Springer Polska67. Nowe pismo już w 2001 roku odnotowa
ło spory sukces. Pozyskanie dużej liczby reklamodawców przyczyniło się tego, że 
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„Newsweek Polska” zdobył nagrodę w kategorii Medium Reklamowe roku w kon
kursie zorganizowanym przez Impact. Nowy tytuł od razu włączył się do rywalizacji 
pomiędzy „Polityką” a „Wprost” i szybko zdeklasował dotychczasowego głównego 
rywala „Polityki”.

Wyniki najnowszych badań, przeprowadzonych przez Wirtualne Media, pokazu
ją, że aktualnie to właśnie „Newsweek Polska” jest jednym z głównych konkurentów 
„Polityki” wśród tygodników opinii, choć to ona zajmuje wciąż wyższą pozycję. Zgod
nie z danymi z 18 listopada 2017 roku „Polityka” przekracza próg 100 tys. sprzeda
nych egzemplarzy (choć zanotowała spory, bo sięgający aż 9,13% spadek sprzedażo
wy). Liderem rankingu jest „Gość Niedzielny”, ze sprzedażą we wrześniu 2017 roku 
118 220 egz.68, za nim jest „Polityka” - 103 712 egz„ na trzecim miejscu uplasował się 
„Newsweek Polska” - 96 400 egz.69 Stanowiący przez długi czas konkurencję dla „Poli
tyki” „Wprost” znajduje się daleko w zestawieniu, na przedostatniej, dziewiątej pozycji.

Portfolio wydawcy obejmuje Fakt, największą pod względem sprzedaży gazetę w Polsce, dwa dzien
niki sportowe - ogólnopolski Przegląd Sportowy i regionalny Sport, a także tygodnik Newsweek Pol
ska, miesięcznik biznesowy Forbes, czasopisma komputerowe (m.in. Komputer Świat) i motoryzacyjne 
(m.in. Auto Świat, Top Gear). Spółka posiada również ponad 20 serwisów internetowych, a wśród nich 
portale informacyjne/serwisy sportowe, lifestylowe, motoryzacyjne, komputerowe i e-commerce. Wiele 
tytułów wydawcy dostępnych jest na nowoczesnych nośnikach cyfrowych, m.in. tabletach, telefonach 
komórkowych i w wersji audio. Ringier Axel Springer Polska posiada także 49 proc, udziałów w spółce 
INFOR Biznes, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej” [pisownia oryginalna - przyp. M. P.-B.]. [Online:] 
http://www.ringieraxelspringer.pl/o-firmie, 15 X 2017.
68 Spadek poziomu sprzedaży dotyczył nie tylko „Polityki”; również „Gość Niedzielny” odnotował aż 
12,46% mniej sprzedanych egzemplarzy niż w roku poprzednim o tej samej porze.
69 Spadek w przypadku „Newsweek Polska” wyniósł 11,95%.

Podane wyżej zestawienia pokazują, jak bardzo zmieniał się i nadal ewoluuje ry
nek prasowy. Ważne w procesie dostosowywania się do nowych realiów było niewąt
pliwie uruchomienie e-wydania „Polityki”. Należy tu wskazać dwie przełomowe daty: 
11 października 2006 roku pojawiła się elektroniczna wersja pisma, zaś od 25 kwiet
nia 2012 roku czytelnicy mają do dyspozycji „Politykę Cyfrową”. E-wydanie to każdy 
numer „Polityki” jeden do jednego w formacie PDF i jest przeznaczone na różne 
nośniki cyfrowe, dodatkowo wzbogacono je o dostęp do archiwum.

Aktualnie „Polityka Cyfrowa” cieszy się dużą popularnością. Sprzedaż wynosi 
około 10,5-11 tys. na jeden nakład. Wpływa na to wiele czynników. Pierwszym jest 
czas publikacji: wydanie on-line ukazuje się wcześniej, w chwili, gdy gotowe mate
riały trafiają do druku, we wtorek o godz. 18.00. Wersja papierowa jest w sprzedaży 
dopiero od środy. Drugim, choć na pewno nie mniej ważnym argumentem jest cena. 
Korzystając z różnych wariantów prenumeraty, czytelnik może zyskać od kilku do 
nawet 45% oszczędności w porównaniu z zakupem pojedynczej drukowanej gaze
ty. Wydawca zachęca również do opłacania pakietów przez oferowanie gratisowych 
materiałów, dostępu do archiwum, a także oferując dwutygodniowy okres próbny za 
symboliczną złotówkę.

Cyfryzacja przekazu wymusza na wydawcach ciągłą elastyczność i dostosowywa
nie się do nowych sytuacji. Dostęp on-line, początkowo bezpłatny, szybko zastąpiono 

http://www.ringieraxelspringer.pl/o-firmie
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darmowymi zwiastunami artykułów, które mają zainteresować czytelnika i zachęcić 
go do wykupienia pełnej wersji numeru lub dłuższej prenumeraty. Również formy 
elektroniczne są dostosowywane do rosnących oczekiwań odbiorców. Materiały 
udostępniane są w różnych formatach - plikach PDF, MP3, a także ePUB i MOBI, 
dostęp do nich jest możliwy przez indywidualne konto po zalogowaniu na stronie 
polityka.pl. Wysoce istotna jest dziś responsywność, czyli umiejętność dostosowania 
się formuły strony do urządzenia, na którym odbiorca chce zapoznać się z treścią. 
Dla wygody użytkowników „Polityka” oferuje specjalne aplikacje70, dzięki którym 
przeglądanie numeru jest wygodniejsze, a także możliwość pobrania treści na własny 
komputer i czytania ich offline71.

70 Jak piszę wydawca na swojej stronie: „Aplikacja www to wygodny czytnik numerów POLITYKI i wy
dań specjalnych, przegląda się ją jak cyfrowy magazyn. Zaprojektowana jest tak, by elastycznie dopa
sowywać się do wielkości ekranu. Na ekranach dotykowych kolejne strony można przesuwać palcami. 
Pozwala powiększanie czcionki. Nie ma tu banerów, są ewentualnie nieinwazyjne całostronicowe re
klamy, tak jak w wydaniu papierowym. Aplikacji www nie trzeba pobierać ani instalować. Działa po 
prostu w nowoczesnych przeglądarkach internetowych, wystarczy mieć dostęp do Internetu”. [Online:] 
https://www.polityka.pl/pelnewydanie/stronasprzedazowa/1526259,l,polityka-cyfrowa---najczesciej-za  
dawane-pytania.read, 20 IX 2017.
71 Można pobrać pliki, np. w formatach EPUB, MOBI, PDF, MP3, na wykorzystywane urządzenie i będą 
one dostępne także w trybie offline. Podobnie w przypadku wydań „Polityki” ściągniętych w aplikacjach 
na iPada, iPhonea lub Windows 10. Po pobraniu pozostają one w pamięci urządzenia i można je czytać 
bez dostępu do Internetu. Tamże.
72 [Online:] https://www.polityka.pl/opolityce/1571443,l,o-wydawnictwie-polityka.read, 20 VIII 2017.
Pisownia oryginalna.

Opisane zmiany, mające pozwolić na dostosowanie się „Polityki” do nowych re
aliów, stanowiły przemyślany proces ewolucyjny w strukturach Wydawnictwa. Moż
na stwierdzić, że zamyka go odejście od modelu spółdzielczego na rzecz dużo prak
tyczniejszej w zarządzaniu spółki. Jak informuje na swojej stronie Zespół Polityka.pl, 
aktualnie

Wydawcą tygodnika POLITYKA jest Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna. 
Wcześniej Polityka funkcjonowała w ramach spółdzielni pracy, którą utworzono 
w 1990 roku, przy okazji likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch, dziennikarze i pra
cownicy redakcji POLITYKI. Zmiana formy prawnej w 2013 r. podyktowana zosta
ła chęcią lepszego dostosowania się do dynamicznych zmian dotykających w ostat
nich latach rynek prasowy.

Funkcję komplementariusza (podmiotu zarządzającego) w nowej spółce, pełni 
specjalnie powołana POLITYKA spółka z o.o., której udziałowcami zostało 20 pra
cowników wydawnictwa, w tym członkowie zarządu, kierownictwa redakcji, rady 
nadzorczej, a także pokaźna grupa publicystów tygodnika, wybrana w trybie we
wnętrznych konsultacji, przy czym 1/3 udziałowców spółki nie należała wcześniej 
do Spółdzielni. Komplementariusz ma jedynie symboliczny dwuprocentowy udział 
w kapitale akcyjnym SKA, ale obligatoryjnie musi aprobować większością 2/3 gło
sów strategiczne decyzje dotyczące SKA72 *.

polityka.pl
https://www.polityka.pl/pelnewydanie/stronasprzedazowa/1526259,l,polityka-cyfrowa---najczesciej-za
https://www.polityka.pl/opolityce/1571443,l,o-wydawnictwie-polityka.read
Polityka.pl
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Przekształcenia własnościowe wskazują punkty na osi czasu. Początkowo „Po
lityka” jako tytuł i redakcja działała w ramach struktur RSW, następnie w procesie 
likwidacji RSW wyłoniła się Spółdzielnia Pracy „Polityka”. Logo „Polityki” pozostało 
niezmienione, zbudowano własne struktury wydawnictwa: administrację, księgo
wość, biuro reklamy, dział kolportażu itd. Początkowo Spółdzielnia Pracy „Polityka” 
wydawała tylko jeden tytuł, potem dołączyły do niego „Res Publica” i „Forum”, naby
to też udziały w Spółce Inforadio, będącej właścicielem radia TOK FM. W czerwcu 
2012 roku, korzystając ze nowelizacji ustawy o prawie spółdzielczym dającej spół
dzielniom pracy możliwość zmiany formy prawnej, Spółdzielnia Pracy „Polityka” 
przekształciła się w POLITYKĘ spółkę z o.o. spółkę komandytowo-akcyjną.

„Polityka” nie pozostaje bierna, ale cały czas szuka swojego miejsca na runku 
prasowym. To sprawia, że wciąż znajduje się w czołówce najlepiej sprzedawanych 
tygodników opinii. Dobre zarządzanie i elastyczność to nie jedyne przyczyny sukcesu 
tego tytułu. Dalsza część tego rozdziału stanowi próbę kompleksowego zestawienia 
czynników, które pozwoliły gazecie na utrzymanie się w tak dobrej kondycji.

Dynamika współczesnego rynku prasowego stawia jednak przed swoimi uczest
nikami poważne wyzwania. Dotyczą one również „Polityki”. Trudności, z którymi 
trzeba się zmierzyć, a także perspektywy dalszego funkcjonowania wydawnictwa są 
przedmiotem analizy kolejnej części monografii.

1.4. Przyczyny sukcesu i perspektywy dalszego funkcjonowania

1.4.1. Nie tylko tygodnik, przede wszystkim zespół ludzi

W toku rozmów z Jadwigą Kucharczyk musiało pojawić się pytanie: jak doszło do 
tego, że „Polityka” stała się tak wpływowa? Według rozmówczyni „to, jak «Polityka» 
stała się bastionem na rynku, wynika od strony redakcyjnej. To, jacy byli naczelni, 
to, jak prowadzili ten tytuł, jak się w różnych czasach zachowywali, spowodowało, 
że zyskali zaufanie ludzi”73. Bez wątpienia spójna polityka personalna była jednym 
z ważniejszych, choć nie jedynym atutem gazety. Wedle stanu zatrudnienia na 1 lipca 
2017 roku w „Polityce” pracuje 106 osób na etatach i 64 osoby zatrudnione w ramach 
innych form współpracy. To na obecnym rynku firma wydawnicza o największym 
odsetku osób zatrudnionych na zasadach umowy o pracę. Sprzyja to spójnej polityce 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, co przekłada się na jakość wykonywanej pracy.

75 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.

Opisywane wcześniej przykłady zmian i dostosowywania się „Polityki” do no
wych realiów znajdowały przełożenie na wynik sprzedażowy, a więc na wypracowane 
zyski. Jak zauważa'Kucharczyk, „aktualna sytuacja jest nieco trudniejsza, ze wzglę
du na sytuację na rynku reklam. Po pierwsze ze względów politycznych odpadły 
wszystkie spółki skarbu państwa, ale spadek reklam zaczął się już dużo wcześniej. 
To jest pewien znak czasu, że papierowe wydawnictwa nie mają już szans na rynku 75 
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reklam”74 75. Mimo dobrej pozycji „Polityki” w mediach elektronicznych obecny udział 
wpływów z reklam w porównaniu do zysków z reklam papierowych w szczycie ich 
popularności ma się według Kucharczyk jak 1 do 10.

74 Tamże.
75 Budynek ten został zakupiony w czasie, gdy wpływy z reklam były największe. Ośrodek w Niborku 
w czasie II wojny światowej wykorzystywano jako obiekt wypoczynkowy dla żon oficerów III Rzeszy, 
ale w latach 90. był już w fatalnym stanie. Po zakupie zabudowania zostały kompleksowo wyremontowa
ne przez wydawnictwo i „Polityka” została nawet w 2004 r. nagrodzona za „Modernizację roku”.
76 Wywiad autorki z Jadwigą Kucharczyk.

„Polityka” stara się jednak radzić sobie z tą sytuacją i dzięki posiadanym oszczęd
nościom może spokojnie szukać nowych rozwiązań i kierunków rozwoju. Strate
gie działania uzgadniane są podczas spotkań kierownictwa i dyrektorów działów 
w ośrodku wypoczynkowym „Polityki” w Niborku75. Aktualna sytuacja zmusza do 
prowadzenia polityki wydawnictwa zasadniczo bez reklam i traktowania tego obsza
ru w sposób śladowy. Wymaga to rekonstrukcji polityki wewnętrznej i kadrowej, na 
przykład w zakresie liczebności działu reklamy. To naturalny proces, a takie tenden
cje są widoczne na rynku prasowym już od kilku lat. Warto ponadto zauważyć, że 
reklamę papierową wyparła w dużym stopniu reklama elektroniczna. Żadne, nawet 
najciekawsze zdjęcie nie będzie bardziej atrakcyjne niż obraz połączony z doskonale 
dobranym dźwiękiem. Ponadto liczy się szybkość reakcji, a tej tygodnik nie może 
zapewnić. Sektor bankowy był jednym z głównych reklamodawców w „Polityce”. 
Narastająca konkurencja sprawia, że gdy dziś w telewizji lub Internecie pojawia się 
reklama na przykład konta za zero złotych, dzień później rywal kontratakuje jeszcze 
lepszą ofertą - nie będzie czekał przez kolejny tydzień na nowy numer gazety. Ko
nieczne zatem było radzenie sobie praktycznie bez reklam.

Funkcjonowanie w ramach Spółdzielni Pracy było nie tylko modelem wynikają
cym z narzucenia takiego rozwiązania przez ustawodawcę w 1990 roku, lecz także for
mą mało życiową i niepraktyczną. Poszukiwanie nowych zabezpieczeń finansowych 
skłaniało do rozważenia możliwości współpracy z inwestorem zewnętrznym. W przy
padku zachowania formy spółdzielczej byłoby to nierealne, bo o wpływie na kierowa
nie firmą nie decyduje stopa wkładu w spółdzielnię, ale większość głosów wszystkich 
jej członków. Pierwotnie prawo spółdzielcze nie przewidywało zmiany osobowości 
prawnej spółdzielni, dopiero wraz z nowelizacją z 2011 roku określono warunki takiej 
możliwości. Dwa lata później powołano „Politykę” Spółkę z o.o. Udało się utrzymać 
jej samodzielność i nie sięgnięto po zewnętrzny kapitał, gdyż dla kierownictwa gazety 
jednym z głównych atutów tygodnika jest jego samodzielność. Trudno sobie również 
wyobrazić, by tak charyzmatyczna postać jak Baczyński dostosowywała się do decyzji 
inwestora, sprzecznych z kreowaną przez niego wizją „Polityki”.

Wykorzystywane są zatem inne metody pozyskiwania dodatkowych środków, 
choć - jak zauważa Kucharczyk - „«Polityce» nie wszystko wypada”76. Za przykład 
może posłużyć wspomnienie mody na dołączanie do gazet filmów lub innych ga
dżetów. Ekipa zawsze dwa razy zastanawiała się, jaki tytuł filmowy spodoba się czy
telnikom i zyska dobre opinie. Bardzo źle odebrane zostało kiedyś doklejenie do 
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gazety próbki z kawą. Krytyka ze strony odbiorców „Poltyki”, która spadła wtedy na 
redakcję, jednoznacznie wskazywała, że nie mieści się to w ramach ich oczekiwań.

Z historycznego punktu widzenia wiele już powiedziano zarówno o osobach za
angażowanych w działalność gazety, jak i o jej kierunku ideologicznym. Ponieważ 
jednak „Polityka” to nie tylko tygodnik, ale przede wszystkim zespół ludzi połączo
nych wspólną ideą, należy wspomnieć o działaniach strategicznych, wykraczających 
poza strukturę tytułu „Polityka”, wynikających zwykle z chęci realizowania pewnych 
wartości etycznych bliskich zespołowi. Przykładem może być „Res Publica Nowa”.

Miesięcznik był wydawany w drugim obiegu wydawniczym jako „Res Publica” 
od końca lat 70. przez Marcina Króla i stanowił w 1989 roku jeden z ważniejszych 
tytułów opiniotwórczych. Niestety nie poradził sobie w wolnorynkowym świecie 
konkurencji i nie był w stanie sam się utrzymać. „Polityka” przejęła wydawnictwo, 
ale tylko na zasadach mecenatu, pozostawiając Królowi wolną rękę w sprawach pro
gramowych i merytorycznych. Jak opisuje to Władyka:

Motywacja „Polityki” była czysta i jasno zakomunikowana opinii publicznej. Uzna
liśmy, że jesteśmy - jak wiele innych podmiotów życia publicznego i wiele osób - 
moralnymi dłużnikami tych, którzy przed 1989 rokiem pracowali i walczyli na 
efekty historyczne tego roku. My, „Polityka”, staliśmy się beneficjentami przemian 
roku 1989, a „Res Publica Nowa”, po pierwszym okresie powodzenia, jego bankru
tem. Postanowiliśmy, choćby częściowo, wyrównać te rachunki, dać swojej wdzięcz
ności wyraz konkretny77.

77 W. Władyka, dz. cyt., s. 150.
78 Zmarła tragicznie w 2004 r.
79 Wywiad autorki z Wojciechem Przybylskim, 12 X 2017.
80 Tamże.

Współpraca faktycznie układała się dobrze do końca 2006 roku. Pismo wyda
wane było niezależnie od redakcji „Polityki”, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami 
redaktorów „Res Publiki”. Obie redakcje łączyły współpraca i relacje personalne, 
między innymi dzięki współpracującej z „Res Publicą” Barbarze Łopieńskiej, żonie 
dziennikarza „Polityki” Władysława Władyki. Aktualny redaktor gazety Wojciech 
Przybylski zauważa, że po jej śmierci78 zabrakło chemii i łącznika między redakcja
mi79. „Polityka” miała już swój „Niezbędnik Inteligenta”, więc zaczęła z „Res Publicą” 
w pewien sposób rywalizować. W pierwszym kwartale 2007 roku pojawił się ostatni 
numer wydany w ramach Spółdzielni Pracy „Polityka”. Pismo wróciło na rynek na 
początku 2008 roku, a jego obecnym wydawcą jest Fundacja Res Publica. Jak zauważa 
Wojciech Przybylski, „przejście było płynne. Nadeszło nowe pokolenie dziennikarzy, 
więc przekazanie było jak najbardziej naturalne. Brakowało wcześniej łączności po
między «Polityką» i «Res Publiką». «Polityka» zachowała się jednak bardzo elegan
cko. Pismo oddano nowej redakcji za symboliczną złotówkę”80.

„Res Publica” od początku skierowana była do podobnej jak „Polityka” grupy 
odbiorców. Przybylski określa ją mianem polskich intelektualistów. Dziś dziennika
rze próbują rozszerzać to grono, kierując swój przekaz przede wszystkim do różnych 
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grup wiekowych i przedstawicieli świata kultury czy też wykorzystując innowacyj
ność Internetu. Bez wątpienia „Polityka” idzie dziś podobnym torem.

1.4.2. Wielość obszarów działań „Polityki" i czekające ją wyzwania

Koncentrując się na zagadnieniu grupy odbiorców, trzeba zauważyć, że realizacja 
przekazu dla posiadanej bazy czytelniczej redakcji „Polityki” odbywa się również na 
innych polach. Należy przywołać wspomniane już Radio TOK FM. W nim zrealizo
wał się pomysł, że do ludzi trzeba nie tylko pisać, lecz także z nimi „pogadać”. Projekt 
pojawił się w 1994 roku, koncesję uzyskano dwa lata później i rozpoczęto wówczas 
nadawanie jako Inforadio. Od 1998 roku działa już Radio TOK FM. Głównym za
łożeniem było stworzenie mediów o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym. 
Struktura własnościowa bardzo się zmieniała. Początkowo stacja należała do Infora
dio Sp. z o.o., której udziałowcami byli m.in.: Res Publica Press, GWR, Spółdzielnia 
Pracy „Polityka” i Fundacja Batorego. W 1998 roku udziały w spółce przejęła Agora 
SA, która stopniowo umacniała swoją pozycję i od 2005 roku ma pakiet większo
ściowy - 66% udziałów. Drugim współwłaścicielem pozostaje Wydawnictwo „Poli
tyka” (34% udziałów). Jak opisuje to redakcja, „Radio TOK FM - «Pierwsze Radio 
Informacyjne» - jest stacją w formacie news&talk, opiniotwórczym radiem «mó
wionym» - słowo stanowi około 90% programu”81. Aktualnie audycje odbierane są 
w 22 miastach w Polsce: w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Gdań
sku, Gdyni, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opo
lu, Poznaniu, Płocku, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocła
wiu i Zduńskiej Woli - oraz na szeroką skalę wykorzystywany jest przekaz online82.

81 [Online:] http://www.agora.pl/agora/l,l 11465,9461563,TOK_FM.html, 25 IX 2017.
82 „W styczniu 2010 r. Agora uruchomiła portal informacyjny Tokfm.pl, który zastąpił istniejącą stro
nę Radia TOK FM i otworzył nowy etap funkcjonowania marki TOK FM w internecie. Portal oferuje 
przede wszystkim własne materiały informacyjne: polityczne, biznesowe, sportowe, kulturalne i roz
rywkowe, jak również wybór najciekawszych informacji z innych mediów. Treści, przygotowywane 
przez dziennikarzy multimedialnego newsroomu Radia TOK FM i portalu Gazeta.pl, to m.in.: informa
cje z ostatniej chwili, autorskie materiały reporterskie, błogi oraz relacje wideo i audio”. Tamże.

Na antenie stacji można usłyszeć m.in. co 20 minut informacje Radia TOK FM 
oraz programy publicystyczne i magazyny tematyczne, a w nich - wielu znanych 
i łubianych polskich dziennikarzy i specjalistów z różnych dziedzin: ekonomii, po
lityki, kultury czy nauk społecznych; m.in. Jacek Żakowski, Joanna Solska, Daniel 
Passent, Dominika Wielowieyska, Tomasz Sekielski, Anda Rottenberg, Jan Wróbel, 
Mikołaj Lizut i Tomasz Raczek. Stacja podejmuje ciekawe i odważne tematy, a jej 
informacyjny charakter podkreśla hasło pozycjonujące - „TOK FM - posłuchaj, 
aby zrozumieć”. Muzyka grana na antenie jest tłem dla słowa - to głównie utwo
ry z gatunków: mainstream jazz, funky, soul i folk. Program stacji adresowany jest 
do słuchaczy szukających rzetelnej, wyczerpującej informacji o Polsce i świecie oraz 
zainteresowanych pogłębianiem tej wiedzy poprzez publicystykę najwyższej próby.

http://www.agora.pl/agora/l,l
Tokfm.pl
Gazeta.pl
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Odbiorcy TOK FM to mieszkańcy dużych miast, z wyższym i średnim wykształ
ceniem, aktywnie uczestniczący w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym 
kraju, o wysokim statusie materialnym - menedżerowie, właściciele firm, przedsta
wiciele wolnych zawodów, inteligencja - liderzy opinii83.

83 Tamże.
84 Rekord TOK FM, coraz gorsze wyniki Trójki i Jedynki, [online:] http://www.wirtualnemedia.pl/arty 
kul/rekord-tok-fm-coraz-gorsze-wyniki-trojki-i-jedynki, 25 IX 2017.
85 Tamże.
86 W. Władyka, dz. cyt., s. 148-149.
87 Jan Gerhard, właśc. Wiktor Lew Bardach (1921-1971) - polski żołnierz, pisarz i publicysta; w latach 
1939-1940 żołnierz Wojska Polskiego we Francji, później działacz francuskiego ruchu oporu. Po wojnie 
żołnierz Wojska Polskiego, w którym pełnił wysokie funkcje. Uczestniczył w Akcji „Wisła” w Biesz
czadach. Poseł na sejm PZPR w latach 1969-1972. Publicysta, w latach 1965-1971 redaktor naczel
ny tygodnika „Forum”. Zginął tragicznie, zasztyletowany we własnym mieszkaniu przez narzeczonego 

Ten autopromocyjny zapis znajduje potwierdzenie w wynikach słuchalności. 
Wirtualne Media w maju 2017 roku opublikowały informację, że w okresie od lutego 
do kwietnia 2017 roku największy wzrost słuchalności w zestawieniu odnotowało 
TOK FM84 i plasuje się na szóstym miejscu z wynikiem 2,5% udziałów pod względem 
słuchania w grupie wiekowej 17-75 lat. To najwyższy średni udział tej stacji w trzy
miesięcznych falach słuchalności radia, a wzrost wynosi 0,7 pkt. proc. Jak skomen
towała na łamach Wirtualnych Mediów Kamila Ceran, redaktor naczelna TOK FM:

Radio TOK FM dostarcza swoim słuchaczom pełne spektrum informacji i opinii. 
Bardzo nas cieszy, że docenia to coraz większa liczba osób. Uznanie zyskują również 
nowe programy na naszej antenie, takie jak sobotni i niedzielny „Magazyn Radia 
TOK FM” Karoliny Głowackiej i Przemysława Iwańczyka, „Świat się chwieje” Grze
gorza Sroczyńskiego czy „Nasłuchiwanie” Jerzego Sosnowskiego85.

Radio o tym charakterze nie ma szans z dominującymi stacjami o charakte
rze czysto rozrywkowym i komercyjnym - we wspomnianym wyżej badaniu RMF 
FM uzyskało wynik 24,8%, drugie było Radio Zet (13%). Można jednak zgodzić się 
z Władyką, który w 2007 roku napisał, że „w polskim eterze jest miejsce dla medium 
«gadanego», takiego dla intelektualistów, odróżniającego się od dominującego stylu 
unifikującego przekaz i jego treści (jak najwięcej muzyki, mało informacji, zero pu
blicystyki). (...) Utrzymanie jego obecności jest decyzją o charakterze i sensie mi
syjnym, by nie powiedzieć moralnym i ideowym”86. W ciągu ostatnich 10 lat zaszło 
na rynku radiowym bardzo wiele zmian i „news” stał się ważnym elementem więk
szości, a na pewno wszystkich czołowych radiostacji, jednak bez wątpienia formuła 
nadal wykorzystywana przez TOK FM odstaje od komercyjnej czołówki.

Drugim przykładem realizacji wielotorowej strategii działań redakcji „Polityki” 
jest przejęcie tytułu „Forum”. Periodyk ten powstał w 1965 roku jako przegląd prze
druków prasy zagranicznej. Jego założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym 
był Jan Gerhard87. Na łamach „Polityki” w 2015 roku Adam Krzemiński tak wspomi
na historię „Forum”:

http://www.wirtualnemedia.pl/arty
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(...) To on [Gerhard] stworzył legendę pisma i zespół, który następnie przez 20 lat 
prowadził Michał Hoffmann, były szef PAP, a od 1991 do 2001 r. - bardzo dobry re
daktor Bohdan Herbich. „Forum” stało się solidnym, cenionym i łubianym źródłem 
informacji o świecie. I miało z pewnością swój mikrowkład w to, że polską klasę po
lityczną cechowało niezłe wyczucie międzynarodowych uwarunkowań europejskiej 
rewolucji 1989 r. Zarazem pismo nie dbało już o własną legendę. Ledwo zauważało 
swoje rocznice i okrągły - 1000 - numer. Przez stan wojenny przeszło bez presti
żowego uszczerbku. Zyskało nawet wtedy na poluzowaniu cenzury. To paradoks, 
ale roczniki z lat 80. są chyba najbogatsze treściowo i najbardziej „nieprawomyśl- 
ne”. Przedrukowywano solidne, głębokie teksty, jeszcze bez oglądania się na prawa 
autorskie88.

córki - Zygmunta Garbackiego i jego kolegę Mariana Wojtasika. W czasie procesu Garbacki zeznał, 
że zabójstwa dokonał z miłości do Małgorzaty Gerhard, ponieważ jej ojciec nie wyrażał zgody na jej 
małżeństwo z Garbackim, natomiast Wojtasik twierdził, że zabił z powodów patriotycznych - uważał, że 
Gerhard jest odpowiedzialny za śmierć gen. Karola Świerczewskiego podczas Akcji „Wisła”.
88 A. Krzemiński, Foruleusz, „Polityka” 2015, nr 16, s. 65-67.
89 Tamże.
90 Tamże.

Krzemiński wyjaśnia, jak było to możliwe.

To forumowa tajemnica poliszynela. Do 1989 r. zespół brał z prasy zachodniej, co 
chciał - a dysponował 190 tytułami najważniejszych dzienników, tygodników i mie
sięczników. Trik był prosty: każdy artykuł był brany w cudzysłów, że to niby tylko 
cytat. I zachodni przymykali na to oko - wtedy traktowali to jako przemycanie du
chowej kontrabandy, a nie „kradzież dóbr intelektualnych”. Po 1989 r. ten raj szarej 
strefy zaczął się zawężać89.

Przyczyny tych zmian leżały w uwolnieniu rynku. Można było drukować do
wolne treści, ale autorom trzeba było już za materiały płacić. Zmienił się też stosu
nek opinii publicznej do prezentowanych treści. Sytuacja wewnętrzna w kraju była 
ważniejsza niż sprawy międzynarodowe, które zresztą przestały być owiane tajem
nicą. Na rynku pojawiły się różne portale publicystyczne, w których publikowano 
tłumaczenia tekstów zagranicznych. Weszły również nowe tytuły, które dość dobrze 
wypełniły lukę w obszarze prasy opiniotwórczej i informacyjnej, niestety znacznie 
obniżając poziom publikacji. „Forum” starało się utrzymać odpowiednią jakość i kie
rować swoje treści do bardziej wymagających odbiorców. Niestety, po likwidacji RSW 
„Prasa - Książka - Ruch” musiało utrzymać się samo i zaczęły się kłopoty: sprzedaż 
spadła do około 10 tys. egzemplarzy.

„Polityce” odpowiadała inteligencka grupa czytelnicza „Forum”, bardzo podob
na do jej własnych odbiorców. Jak piszę Krzemiński, „W 2001 r. - trochę z senty
mentu do towarzysza broni z heroicznych lat 70. i z przekonania, że Polakom-Euro- 
pejczykom wciąż warto ułatwiać kontakt ze światową prasą - POLITYKA przejęła 
«Forum»”90. Redaktorem naczelnym został Mojkowski. Szybko potwierdziła się traf
ność tej decyzji. Zmiana czarno-białego formatu gazetowego na ilustrowany tygodnik 
opinii prezentujący godne uwagi materiały ze światowych mediów „papierowych” 
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i elektronicznych91 zainteresowała kolejnych czytelników. Zmieniły się oczywiście 
warunki wydawania pisma, bo przedruków nie można było publikować dowolnie 
i trzeba było negocjować warunki z macierzystymi tytułami. Bez wątpienia zmiana 
formuły - z graficznie nieatrakcyjnej na bogato ilustrowaną - znacznie poprawiła 
jakość oferty, co doprowadziło do trzykrotnego zwiększenia sprzedaży.

91 Por. [online:] http://www.forumdwutygodnik.pl/artykuly/1541665,l.historia-forum.read, 25 X 2017.
92 Redaktorem naczelnym w 2015 r. został Paweł Moskalewicz.
93 A. Krzemiński, dz. cyt.
99 Warto porównać nazwiska z zestawienia w tabeli 1 ze współczesnym obrazem sceny artystycznej 
i kulturalnej.
95 Środki te od początku były pozyskiwane od szerokiego grona darczyńców współpracujących z „Poli
tyką” - nie tylko firm, lecz także osób prywatnych.

W latach 2001-2015 gazetę prowadził Mojkowski i w tym czasie wielokrotnie 
zdobywała ona renomowane nagrody prasowe, często za okładki92. Pierwszy numer 
pod redakcją Mojkowskiego ukazał się 1 października 2001 roku i już za tę okładkę 
„Forum” zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii tygodników opinii. Opracowała ją 
główna grafik gazety, Małgorzata Śliwińska, która za swoje projekty zdobyła wiele ko
lejnych nagród i wyróżnień. Moment publikacji tego numeru był znamienny: świat 
był tuż po ataku Al-Kaidy na wieże World Trade Center w Nowym Jorku, czyli po 
dniu, który zmienił postrzeganie rzeczywistości, rozpoczął nową epokę.

„Forum” działało z powodzeniem przez około 10 lat, ale po tym okresie nakład 
znów zaczął spadać. Gazeta przeszła więc kolejną metamorfozę.

Dzisiejsze „Forum” jest dwutygodnikiem. Jest bardziej reportażowe, społeczne, 
lifestylowe niż dyplomatyczno-politologiczne. Tak jak głosi redakcyjna maksyma: 
„Najciekawsze historie świata”. Sprzedaż blisko 20 tys. egz. nie jest może oszała
miająca, ale w Polsce zainteresowanie światem w ogóle jest umiarkowane. Jednak, 
moim zdaniem, to wciąż jedna z najciekawszych gazet w Polsce. I oby przetrwała. 
Chochla mądrości nadal jest dziurawa, jednak kto potrafi się nią posłużyć, ten się 
posili93.

Treści do publikowania na pewno nie zabraknie, więc jeśli w redakcji będą nadal 
chęci, pismo utrzyma się przez kolejne lata lub dekady.

Mówiąc o przyczynach sukcesu „Polityki”, trzeba podkreślić tę wielość obszarów 
działań wydawnictwa. Wymienione wyżej tytuły to tylko jeden ze sposobów budo
wania pozycji rynkowej. Należy także pamiętać o Paszportach „Polityki”, które cieszą 
się ogromną popularnością i renomą. Wiele osób zawdzięcza rozkwit kariery właśnie 
otrzymaniu tej nagrody94. Nie poprzestano jednak na Paszportach. Od 2001 roku 
przyznawane są Stypendia Fundacji Tygodnika „Polityka”, których celem jest doce
nianie młodych badaczy i zyskanie przez nich przychylności środowiska naukowego. 
Akcja pod hasłem „Zostańcie z nami” była adresowana do młodych badaczy nauki, 
którym przyznawano jednorazowe stypendium w wysokości 25 tys. złotych95.

W tym samym okresie szukano rozwiązania, które otworzy pismo na inteligen
cję, ale nie tylko tę zgromadzoną w Warszawie. Zaowocowało to spotkaniami pod 

http://www.forumdwutygodnik.pl/artykuly/1541665,l.historia-forum.read
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szyldem „Salony Polityki”. Jako pierwsze cykle spotkań autorów tygodnika z czytel
nikami ugruntowały się w Krakowie. Pierwotnie organizowano je w klubie „Pod Jasz
czurami”, zaś w 2005 roku zostały przeniesione do sąsiedzkiej „Piwnicy pod Barana
mi”. Od początku i przez lata prowadziła je Janina Paradowska. W ślad za Krakowem 
poszły błyskawicznie Wrocław i Białystok, w 2003 roku dołączyły do nich Sopot i El
bląg96, zaś w kolejnych latach - inne miasta w całym kraju.

96 W spotkaniach inauguracyjnych brali udział najważniejsi dziennikarze tygodnika. Przykładowo 
w Elblągu byli to: redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński, prof. Wiesław Władyka i red. Jacek Ża
kowski. Spotkanie uświetnił spektakl plenerowy Teatru Wieży z Torunia. Por. Salony tygodnika Polityka, 
[online:] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/salony-tygodnika-polityka, 25 IX 2017.
97 Więcej zob. A. Pospischil, Stypendia im. Leopolda Ungera przyznane po raz piąty. Wśród laureatów 
Kaja Puto, [online:] http://lublin.wyborcza.p1/lublin/7.48724,22379238,stypendia-im-leopolda-ungera- 
przyznane-po-raz-piaty-wsrod.html?disableRedirects=true, 26 IX 2017.
98 I. Hofman, dz. cyt., s. 486-487.

Inną inicjatywą jest Nagroda im. Barbary Łopieńskiej, od 2004 roku przyznawa
na za najlepszy wywiad prasowy. Kolejnym ważnym punktem na osi tej działalności 
była modyfikacja formuły przyznawania stypendiów: obecnie są to Nagrody Nauko
we Polityki. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że laureaci tych nagród zrzeszyli się 
w stowarzyszenie i zostali zaproszeni do Rady Młodych Naukowców, będącej orga
nem doradczym przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedną z najnow
szych inicjatyw z zakresu nagradzania najlepszych było przystąpienie w 2013 roku do 
programu stypendialnego im. Leopolda Ungera, które zainicjowała rodzina patrona, 
aby wyróżniać najzdolniejszych młodych dziennikarzy i adeptów dziennikarstwa97 98.

Rozsądną strategią, która przyczyniła się do promowania wizerunku wydawnic
twa i budowania marki „Polityki”, było opracowanie wydawnictw wielotomowych. 
Zaczęło się od praktycznego Dobrze wiedzieć w 2003 roku, później ukazały się czte
rotomowe Wielkie Mowy Historii (2005-2006). W 2007 roku ogromnym sukcesem 
okazała się 23-tomowa kolekcja literatury dziecięcej pod szyldem Cała Polska czyta 
dzieciom, rok później wydano 6 numerów Przewodnika po Polsce, a w kolejnym roku 
liczącą 20 tomów kolekcję jazzową The Best of Blue Notę Records, 30 tomów Pol
skiej Literatury Współczesnej i 12-tomową serię Planeta Ziemia. Z każdym kolejnym 
rokiem idea rozrastała się. Wydawano już nie tylko poważne pozycje, na przykład 
Współczesną literaturę rosyjską (2010, 15 tomów), lecz także lżejsze, takie jak Lato 
z kryminałem (2006-2012) lub Zima z kryminałem (2006-2012). W późniejszych la
tach ukazała się 11-tomowa książkowa kolekcja piłkarska Złota jedenastka (2012) 
i kolekcja filmowa Pionierzy (2015-2016), prezentująca filmy dokumentalne o nie
zwykłych współczesnych umysłach naszej epoki. Jak słusznie zauważa Hofman,

Książki i płyty wydawane w tych seriach, mieszcząc się w rankingowym modelu 
kultury, stworzyły kanon dobrego gustu inteligenckiego stylu; jako dobro pożądane 
zaspokajały snobistyczną potrzebę uczestnictwa w kulturze wysokiej. Są wyjątko
wym projektem wydawniczym w Polsce, wpisanym w model zarządzania marką99.

Ostatnią z wielu inicjatyw wydawnictwa są niezbędniki. Ich publikację rozpoczę
to „Niezbędnikiem inteligenta”, w ślad za nim pojawiły się „Pomocnik historyczny” 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/salony-tygodnika-polityka
http://lublin.wyborcza.p1/lublin/7.48724,22379238,stypendia-im-leopolda-ungera-przyznane-po-raz-piaty-wsrod.html?disableRedirects=true
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i „Pomocnik psychologiczny”. Te początkowo bezpłatne dodatki specjalne cieszą się 
do dziś dużą popularnością i są przykładem dobrze przemyślanej strategii marke
tingowej wydawnictwa oraz umiejętnego dbania o swoją grupę docelową. Wraz ze 
wzrostem ich popularności podjęto decyzję o komercjalizacji i, ponieważ wydawane 
są regularnie, kwartalnie, stanowią dodatkowe źródło dochodów spółki.

***

„Polityka” jest przykładem dobrze zarządzanego wydawnictwa. Gazeta w swojej his
torii uwikłana była w szereg zawirowań politycznych, a mimo to zachowała twarz 
i wierne grono czytelników. Utrzymywanie się niemal przez cały okres działalności 
na czele wiodących tytułów prasowych należy bezdyskusyjnie uznać za wielki suk
ces. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że okres, gdy „Polityka” podlegała RSW 
„Prasa - Książka - Ruch”, nie wpłynął na jej dalsze losy. Obronną ręką wyszła również 
z trudnego i burzliwego czasu transformacji. Brak przywileju świeżości (posiadanego 
na przykład przez „Gazetę Wyborczą”), PRL-owska przeszłość czy wyzwania stawia
ne nowo powstałym spółdzielniom pracowniczym nie stały się przeszkodą w dążeniu 
do umacniania się „Polityki” na pluralistycznym rynku prasowym.

Jesienią 2017 roku w zwiastunie numeru redaktorzy pisali:

POLITYKA już od półwiecza towarzyszy polskim przemianom i cieszy się nie
zmiennie lojalnością i poczytnością wśród czytelników. (...) Siła marki POLITYKI 
tkwi w niepowtarzalnym zespole autorów, dziennikarzy i redaktorów. Pismo przez 
lata ugruntowało swoją mocną pozycję na rynku prasowym i czytelniczym wywa
żonymi komentarzami i obiektywnymi sądami. W opinii czytelników to marka ce
niona za rzetelność i wiarygodność, fachowość i trafność w komentowaniu i anali
zowaniu polskiej rzeczywistości".

Przedstawione fakty i analiza strategii marketingowych wydawnictwa skłaniają 
do zgodzenia się z tą opinią. Można jednak dodać, że RSW, nazywana pejoratywnie 
molochem, z takim zapałem rozmontowana w 1990 roku, zawierała też elementy so
lidne i rzetelne, które poradziły sobie zarówno w czasach Polski Ludowej, jak i w no
wej, III Rzeczpospolitej.

Jednym z zarzutów stawianych Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej było utrzy
mywanie tytułów nierentownych kosztem silniejszych i dochodowych. Krytycy RSW 
podkreślali to działanie, jako jedną z wad Spółdzielni. Z perspektywy czasu można 
jednak dostrzec pewien paradoks. W popeerelowskiej historii „Polityki” wykonano 
bowiem podobny*  ruch - utrzymano niedochodową „Res Publicę Nową” Marcina 
Króla. Wsparcie to oceniano bardzo pozytywnie. Można więc stwierdzić, że krytyko
wanie RSW za podobne działania było bardziej komentarzem o podłożu politycznym 
niż realną oceną faktów. *

99 [Online:] http://www.nexto.pl/e-prasa/marketing_w_praktyce_p250.xml, 9 IX 2017.

http://www.nexto.pl/e-prasa/marketing_w_praktyce_p250.xml
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„Polityka” powstała i działała w ramach struktur RS W. Przez długie lata wpisy
wała się w schemat funkcjonowania Spółdzielni, jednak zawsze była niepowtarzalna 
i indywidualna. Dzięki temu przetrwała próbę czasu i utrzymała przy sobie wielolet
nich wiernych czytelników. Jak podkreśla Kucharczyk, głównym walorem „Polityki” 
są ludzie, a jej grono redakcyjne zawsze zmieniało się ewolucyjnie,"stąd poczucie, że 
tygodnik i jego redaktorzy są z czytelnikami „od zawsze”.

***

Podsumowując rozważania na temat losów „Polityki”, można dodać jeszcze jedną dy
gresję. Czasy Polski Ludowej niemal wszystkim kojarzą się z cenzurą i brakiem wol
ności prasy. Formalna likwidacja cenzury w kwietniu 1990 roku jest datą graniczną - 
po niej mówi się o wolnych mediach. To z pewnością prawda, ale spojrzenie przez 
pryzmat ekonomii prowadzi do paradoksalnych wniosków. W czasach PRL wynik 
ekonomiczny nie stanowił priorytetu. W strukturach RSW funkcjonowało wiele nie
rentownych tytułów, do których Spółdzielnia dopłacała. Zazwyczaj były to pozycje 
związane z kulturą wysoką, literaturą czy innymi obszarami. Periodyki te mogły pi
sać, o czym chciały - oczywiście w ramach dopuszczonych przez władze - nie bacząc 
na sprzedaż i liczbę czytelników. Dziś prasy nie ogranicza system, cenzor nie wyrzuca 
artykułów z druku, jednak obserwuje się poważne zjawisko autocenzury ekonomicz
nej. Tematy niepopularne, niszowe i nieprzynoszące rzeszy czytelników nie znajdują 
uznania i znikają lub są marginalizowane.

Procesom tym podlegała z pewnością również „Polityka”. Prowokacyjnie można 
stwierdzić, że w czasach PRL-u miała niewiele mniej wolności niż dziś. Artykuły były 
wówczas zbyt długie i niekiedy nudne, bo tak się pisało i można było sobie na to po
zwolić. Gdy przychodziły trudne politycznie momenty, wycofywano się nieco z ko
mentowania bieżącego życia państwowego (na przykład w 1978 roku, gdy „Polityka” 
przyjęła postawę wyczekującą i unikała trudnych politycznie tematów). Dziś byłoby 
to nie do przyjęcia i z pewnością doprowadziłoby do zniszczenia tytułu. Pogoń za 
utrzymaniem pozycji na rynku jest bolączką całej współczesnej prasy. Coraz częściej 
nie stawia się pytania „o czym trzeba pisać?”, ale „o czym chcą czytać odbiorcy?” 
Taka gradacja prowadzi do samoograniczania i stanowi duży problem w kontekście 
rzetelności i jakości przekazu medialnego. Z pewnością również „Polityka” nie jest 
pozbawiona takich nacisków. Wydaje się, że od sposobu, w jaki sprosta temu wyzwa
niu, zależy, czy dokonujący analizy jej losów za kolejne dwie dekady badacz przyzna, 
czy pozostała dość obiektywna100 i podołała wyzwaniom bieżących czasów, czy też jej 
się to nie udało.

100 Należy pamiętać, że próbując mówić o obiektywizmie tytułu, trzeba brać pod uwagę, że każdy pe
riodyk realizuje swój program w oparciu o jakieś założenia: polityczne, światopoglądowe, ekonomiczne 
itp., pod wpływem właściciela, wydawcy czy nawet redaktora naczelnego. Oznacza to podporządko
wanie się jego osobowości, ale także pewnym określonym poglądom. O pełnym, czystym obiektywi
zmie nie można więc mówić wcale.





2. Poligrafia i przemysł drukarski 
w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 

„Prasa - Książka - Ruch"- 
charakterystyka i wyzwania

2.1. Zarys historii protoplastów poligrafii RSW„Prasa - Książka - Ruch"
2.1.1. Powojenna odbudowa polskich drukarni

Pierwsze skojarzenie związane z Robotniczą Spółdzielnią Wydawniczą „Prasa - 
Książka - Ruch” to tytuły prasowe i piszący dla nich dziennikarze. Nie można jed
nak zapomnieć, że Spółdzielnia stanowiła kompleksową strukturę, która nadzo
rowała cały rynek wydawniczy, począwszy od strony technologicznej (drukarni), 
a skończywszy na dystrybucji (kolportażu). Bronisław Stępień, wieloletni wiceprezes 
koncernu prasowego RS W, w 2016 roku wspominał:

Nasza Spółdzielnia zatrudniała ponad 100 000 pracowników. Byliśmy jednym z naj
większych pracodawców w Polsce. Wspomnę, dla porównania, że „Ursus” wraz 
z kooperantami zatrudniał 64 000 pracowników.

Ta ogromna armia pracowników RSW miała co robić. W RSW działało prze
szło 200 różnych przedsiębiorstw. Były to wydawnictwa prasowe, książkowe, Cen
tralna Agencja Fotograficzna, Krajowa Agencja Wydawnicza, redakcje gazet i cza
sopism, drukarnie, przedsiębiorstwa transportu, zaopatrzenia, łączności, fabryka 
mebli biurowych, fabryka produkcji kiosków, fabryka produkcji ram do obrazów, 
przedsiębiorstwa zajmujące się kolportażem prasy oraz handlem różnymi towarami, 
Empiki i klubokawiarnie, przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie, ośrodki wczaso
we i kolonijne, ośrodki sportu i rekreacji, a nawet domy pracy twórczej. Pracowali 
u nas ludzie wielu profesji - dziennikarze, wydawcy fotoreporterzy, drukarze, kol
porterzy prasy, handlowcy, łącznościowcy, transportowcy, zaopatrzeniowcy, ludzie 
służby zdrowia. To była wielka rodzina RSW101.

101 Fragment przemówienia wygłoszonego podczas corocznego spotkania byłych pracowników RSW, 
które odbyło się we Wrocławiu w 2016 r. Tekst został udostępniony autorce przez Bronisława Stępnia 
podczas spotkania prasowców w Warszawie w dniu 24 III 2017 r.
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Jak podkreślał Stępień, RSW jako potężny pracodawca wpływała na losy milio
nów Polaków, decydowała również o kierunkach rozwoju całego sektora prasowo- 
-wydawniczego. Dominująca rola na tym rynku pozwalała jej przesądzać o tym, jakie 
produkty się na nim znajdą i co ostatecznie trafi do czytelników i odbiorców102.

102 Stępień bardzo emocjonalnie, ale prawdziwie podkreślał: „Nasza praca każdego dnia, w każdym 
zakątku służyła milionom Polaków, było im potrzebna i ceniona. Służyliśmy milionom czytelników 
naszych gazet, klientom naszych kiosków «RUCHU», bywalcom eleganckich «Empików» i wiejskich 
klubokawiarni.

Aby ta mechanika codziennie dobrze funkcjonowała, dobrze służyła ludziom, trzeba było ją stale 
rozwijać, unowocześniać, a także oliwić i konserwować.

Aby każdy pojedynczy pracownik RSW mógł dobrze, sumiennie wykonywać swoje obowiązki pra
cownicze, należało mu zagwarantować dobre warunki pracy i przyzwoite wynagrodzenie za pracę.

To właśnie było naszym głównym obowiązkiem jako pracodawcy.
Płace w RSW nie były wygórowane, wynagradzaliśmy pracę przeciętnie, na miarę naszych ówcze

snych możliwości finansowych, pamiętajcie o potrzebie harmonijnego rozwoju całej spółdzielni. Ale nie 
było tak drastycznie zróżnicowane jak to się dziś zdarza w mediach.

Wszyscy pracownicy mogli mieć pewność, że na koniec miesiąca, terminowo, zgodnie z umową 
otrzymają należne wynagrodzenie. Że dziennikarzom i autorom zostanie rzetelnie wypłacona i wyliczo
na wierszówka oraz wszelkie honoraria autorskie. Że dobrzy i najlepsi pracownicy otrzymają dodatkowe 
premie, nagrody, wyróżnienia, odznaczenia państwowe i pracownicze.

Tak zbudowany system wynagrodzeń dawał 100-tysięcznej załodze i rodzinom pracowniczym po
czucie pewności jutra, bezpieczeństwa moralnego i socjalnego dla ich domów. Szanował godność pracy, 
docenił szczególne zasługi pracowników dla RSW. Był przejrzysty, zrozumiały dla każdego. Zachęcał 
pracowników do związania się na stałe z RSW, bowiem otwierał ścieżki awansu zawodowego. Rozbu
dował też swoisty patriotyzm naszej firmy, czego najlepszym dowodem są nasze doroczne spotkania, 
a także lokalne spotkania pracowników RSW, mimo że od rozwiązania spółdzielni upłynęło już ćwierć 
wieku”. Tamże.
103 Warto w tym miejscu przytoczyć krótkie wspomnienie na temat tych zakładów: „Do 1944 r. na 
terenie Zakładów Wklęsłodrukowych istniała Fabryka Garbarska «Bracia Pfeiffer». Fabryka powstała

Poligrafia była w czasach RSW ważnym zagadnieniem i również dziś stanowi 
istotne ogniwo rynku prasowego. Współczesne zaawansowane technologie w niczym 
prawie nie przypominają swoich protoplastów. Należy jednak przyjrzeć się transfor
macji, jaka zaszła w tym obszarze, poczynając od historycznych dziejów polskich 
drukarni, na ich znaczeniu dla struktur RSW i dla nowego rynku prasowego koń
cząc. Potężne zakłady i fabryki, które zatrudniały znaczną grupę ludzi, miały spore 
znaczenie gospodarcze. W okresie przejściowym po ustawie o likwidacji RSW „Pra
sa - Książka - Ruch” wszelkie decyzje związane z prywatyzacją wzbudzały niemało 
kontrowersji, czego przykładem była sprzedaż Polsko-Amerykańskiemu Funduszowi 
Przedsiębiorczości drukarni w Gdańsku i Krakowie. Ciekawe wydają się też kwe
stie związane z wyjazdami i współpracą międzynarodową. Powszechnie uważa się, 
że okres PRL cechowało raczej zamknięcie wewnątrzpaństwowe, tymczasem losy 
pracowników i osób powiązanych z poligrafią pozwalają odnieść wrażenie, że było 
zgoła inaczej.

Zakłady Wklęsłodrukowe RSW Ruch przy ulicy Okopowej w Warszawie odegra
ły szczególną rolę w powojennej poligrafii. Miejsce to nie było nowe; do 1944 roku 
mieściła się tam Fabryka Garbarska103. Zaraz po wojnie nabrało ono szczególnego 
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znaczenia dla polskiego przemysłu drukarskiego. Zakłady Wklęsłodrukowe utwo
rzono najpierw w Mariensztacie, potem dopiero przeniesiono je na Okopową. Nato
miast pierwsza drukarnia gazetowa uruchomiona po wyzwoleniu stolicy mieściła się 
przy ulicy Marszałkowskiej 3/5. W drukarni tej był też mały wydział wklęsłodruko
wy ze starą maszyną MAN, którą w latach 60. przeniesiono na Okopową; jeszcze na 
Marszałkowskiej drukowano na niej niedzielny dodatek do „Życia Warszawy” oraz 
okładkę tygodnika „Przyjaciółka”.

Dobre zestawienie informacji o początkach drukarstwa w Polsce stanowi wyda
ny w lipcu 1964 roku z okazji 20-lecia PRL periodyk „Poligrafika”104, w którym są 
wspominane cztery główne zakłady drukarskie: w Warszawie, Wrocławiu, Katowi
cach i Łodzi. Mieczysław Grzelecki napisał: „Historię Zakładów Drukarskich i Wklę
słodrukowych RSW «Prasa» w Warszawie, ul. Marszałkowska można podzielić na 
dwa etapy. Etap pierwszy od powstania w 1923 roku «Domu Prasy» do 1939 roku. 
Etap drugi od wyzwolenia do dnia dzisiejszego, w którym z okazji 20-lecia PRL czy
nimy bilans naszych osiągnięć w rozwoju technologiczno-produkcyjnym, socjal
nym, postępu technicznego, itp.”105 W tekście podkreślono zasługi środowiska dru
karskiego w czasie okupacji, które dostarczało drukowane w konspiracji materiały 
dla walczącej Warszawy. W tym okresie zanotowano również wzrost świadomości 
społecznej, co zaowocowało zwiększeniem zapotrzebowania na gazety i czasopisma. 
Za przykład podano osiągnięcie przez „Życie Warszawy” półmilionowego nakładu 
świątecznego, zaś tygodnik „Przyjaciółka” przekroczył pułap 2 milionów sprzedaży 
jednorazowej106. Wzrost czytelnictwa niósł za sobą przyspieszenie cyklu produkcyj
nego, przez co dotychczasowe wyposażenie drukarni, zainstalowane tuż po wojnie, 
było mocno przestarzałe. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku prasowego, 
dokonano znacznej modernizacji oraz dobudowano nowe skrzydło budynku przy 
Marszałkowskiej. Starą maszynę wklęsłodrukową MAN przeniesiono do Zakładów 

na wykupionej przez Stanisława F. Pfeiffera w latach 70-tych XIX w., działce po dawnej cegielni, po
chodzącego z rodziny niemieckiego pochodzenia osiadłej w Warszawie i zajmującej się produkcją skór 
(wcześniej niewielki zakład znajdował się na ul. Leszno). Na posesji wybudowano nowe hale fabryczne, 
w których wyprawiano skóry końskie, krowie i cielęce. W 1904 r. utworzono przedsiębiorstwo Połączo
ne Fabryki Garbarskie «Bracia Pfeiffer, Szlenkier i Temler» (po przejęciu przez braci Pfeiffer sąsiednich 
zakładów «Szlenkier i Temler»). Zakłady kontynuowały działalność w czasie I WŚ, w okresie między
wojennym i również po wybuchu II WŚ kiedy to Niemcy nie przejęli fabryki kierując się racjami eko
nomicznymi. Podczas II wojny światowej fabryka znalazła się na skraju getta i stała się także punktem 
kontaktowym z gettem, a ówczesny właściciel, Józef Pfeiffer, ułatwiał Żydom ucieczkę z getta. Podczas 
powstania w getcie warszawskim w 1943 roku fabryka została składem broni ŻOB. Z kolei podczas po
wstania warszawskiego w fabryce stacjonowały oddziały zgrupowania «Radosław», którym 3 sierpnia 
udaje się przejąć pozostawiony przez Niemców na ul. Okopowej czołg («Magda»). Niemcy zajęli fabrykę 
11 sierpnia, a w ciągu następnych kilku dni zorganizowali punkt zborny dla wszystkich zatrzymywanych 
mieszkańców, gdzie następnie wielu z nich rozstrzelano” [pisownia oryginalna). [Online:] http://foto 
polska.eu/Zaklady_Wkleslodrukowe_RSW_Prasa_Ksiazka_RUCH_Warszawa, 20 IX 2017.
1W „Poligrafika” 1964, nr 7. Egzemplarz archiwalny w posiadaniu autorki.
105 M. Grzelecki, „Prasa" w Warszawie - Marszałkowska, „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 153.
106 Tamże.

http://foto
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Wklęsłodrukowych przy ul Okopowej. Tam też, w nowo zbudowanej hali, zainsta
lowano w 1959 r. nową szybkobieżną rotacyjną maszynę wklęsłodrukową Plamag.

W efekcie tych działań moc produkcyjna wzrosła do 160 tysięcy egzemplarzy 
ośmiostronicowej gazety na godzinę. Taka wydajność umożliwiała przerobienie oko
ło tysiąca ton papieru miesięcznie, co daje około 14 milionów egzemplarzy gazet 
i czasopism. Drukarnię przygotowano do instalacji nowych maszyn typograficznych, 
przeznaczonych do druku dziennika „Życie Warszawy” i licznych czasopism. Wśród 
wydawanych tytułów znajdowały się czasopisma społeczno-kulturalne, np. „Polity
ka”, „Kultura”, „Argumenty”, a także pisma młodzieżowe, m.in. „Świat Młodych”, „Na 
Przełaj” i „Drużyna”. Nowa typograficzna maszyna rotacyjna została zainstalowana 
w drukarni przy Marszałkowskiej dopiero w pierwszej połowie lat 70.

RSW miała swoją drukarnię również we Wrocławiu. W powojennej propagan
dzie odegrała ona znaczącą rolę, bo-jak napisał Józef Tłaczała - „Maj... Rok 1945... 
Wrocław... ruiny i zgliszcza. (...) W pierwszej grupie przychodzą polscy drukarze, 
by krzewić polską mowę na prastarych ziemiach słowiańskich. Obejmują zrujnowa
ną, spaloną poniemiecką drukarnię dając jej nazwę «Drukarnia Miejska»”107. Roz
wój następował faktycznie szybko i dość dynamicznie. Drukarnia Miejska została 
przekształcona w Spółdzielnię Wydawniczą „Wiedza”, a już w 1948 roku w Zakłady 
Graficzne RSW „Prasa”. Dokonano szeregu remontów, w znacznej większości dobu- 
dowując nowe hale dla maszyn płaskich i introligatorskich oraz zaplecze socjalne.

107 J. Tłaczała, „Prasa" we Wrocławiu, „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 154.
108 Niemiecka Republika Demokratyczna (oficjalny skrót NRD; niem. Deutsche Demokratische Repu
blik, DDR, potocznie Niemcy Wschodnie) - nieistniejące już państwo położone w Europie Środkowej 
powstałe 7 X 1949 r. na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej (niem. Sowjetische Besatzungszone 
in Deutschland, SBZ). Likwidacja NRD nastąpiła 3 X 1990 r., gdy powstałe w jej miejsce landy przystą
piły do RFN, tworząc jednolite Niemcy. Więcej zob. Republika Federalna Niemiec (1949-1990), [online:] 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_( 1949-1990).
109 J. Tłaczała, dz. cyt., s. 155.

Tłaczała wspomina, jak ważna była modernizacja.

Zakład nasz zmienił wygląd. Z małej zniszczonej w 80% drukarni stał się pięknym 
dużym zakładem poligraficznym. Wprowadzono nowe techniki poligraficzne. Od 
podstaw zbudowano dział offsetów, sprowadzono nowoczesne urządzenia i ma
szyny, przeszkolono załogę w kraju i za granicą (33 fachowców). Przeszkolenie 
w NRD108 pozwoliło nam wprowadzić w chemigrafii autotypię czterobarwną i na 
stałe zadomowić u nas druk wielobarwny. W znacznej części wymieniono park ma
szynowy, usuwając przestarzały i zamieniając go nowym109.

Dynamiczny rozwój dotyczył również drukowanych tytułów. Już w maju 
1945 roku pojawił się pierwszy polski tygodnik na terenie Dolnego Śląska, „Nasz 
Wrocław”. Później zmienił się kształt w dziennik pod nazwą „Gazeta Dolnośląska”, 
a następnie „Pionier”. Przybywało też innych tytułów - zaczęto wydawać dziennik 
„Naprzód Dolnośląski”, późniejszy „Wrocławski Kurier Ilustrowany”, oraz „Trybunę 
Dolnośląską”, która zmieniła nazwę na „Gazeta Robotnicza”.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Federalna_Niemiec_(
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Trzecim ważnym ośrodkiem drukarskim były Katowice. Po opuszczeniu miasta 
przez Niemców 27 stycznia 1945 roku błyskawicznie ruszyła polska drukarnia przy 
ulicy Sobieskiego w Katowicach. Choć budynek nie został w czasie wojny zniszczony, 
jego wyposażenie było niemal zerowe. Większość maszyn wywieziono w czasie oku
pacji w głąb Rzeszy, a to, co pozostało, w dużej mierze zdewastowano. Jednak mimo 
trudności już w pierwszej dobie funkcjonowania udało się przygotować premierowy 
numer „Trybuny Śląskiej”, później przemianowanej na „Trybunę Robotniczą”. Wśród 
osób zaangażowanych w powstanie tej gazety i działalność na rzecz rozbudowy kato
wickiej drukarni znaleźli się m.in.: Alfred Kania, Edward Sroka, Paweł Pawlok, Józef 
Wieczorek, Leopold Frakstein, Tadeusz Friedel, Edward Rzymek, Piotr Szyja110.

1,0 Por. A. Gwóźdź, „Prasa" w Katowicach, „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 156.
111 Leon Gotlib był ważną postacią dla środowiska poligrafii. W latach 60. piastował stanowisko dyrek
tora działu technicznego Zarządu Głównego. To on w latach 50. odpowiadał za stan techniczny drukarni 
w RSW i dzięki jego staraniom zaczęto wzmacniać wydziały remontowe w strukturach Spółdzielni.
112 Por. E. Kubik, „Prasa" w Łodzi, „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 157.
113 Por. tamże.
114 Por. tamże.

Rozbudowa drukarni w Katowicach zakończyła się w 1947 roku powstaniem 
pierwszej w mieście drukarni offsetowej, która w krótkim czasie wyspecjalizowała 
się w druku plakatów wysokiej jakości. Przygotowywano w niej również kolorowe 
etykiety na produkty eksportowe, a w ramach nowości technicznych wprowadzo
no lakierowanie druków. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na prasę codzienną 
w 1951 roku oddano do użytku nowy gmach zakładu poligraficznego, dokąd przenie
siono wszystkie oddziały gazetowe wyposażone w nowy sprzęt, m.in. bardzo wówczas 
wydajną 96-stronicową maszynę rotacyjną firmy Plamag. Takie zaplecze pozwalało 
na obsługę druku 4 gazet codziennych i prawie 30 czasopism. W 1959 roku zorgani
zowano oddział techniki wklęsłodrukowej, a w 1962 roku rozpoczęto budowę dla 
niej całej bazy.

Czwarty ważny zakład drukarski mieścił się w Łodzi. Rozpoczął on działalność 
27 kwietnia 1946 roku wydrukiem pierwszego numeru „Głosu Robotniczego”. Od 
przejęcia pomieszczeń przy ulicy Żwirki w lutym 1946 roku w budowę tych zakła
dów angażowali się m.in.: Leon Gotlib111, Józef Pander, Franciszek Stefanowski, Albin 
Reszke, Władysław Błaszczyk, Franciszek Stoszek, Franciszek Sztajer, Bolesław Tam- 
borski, Zygmunt Agolcer, Sylwester Jakubczyk, Lucjan Ignaczak, Stefan Kisiel, Edward 
Bara, Władysław Kocan, Jan Hoffman, Feliks Pogonowicz112. Jak pisał Edward Kubik, 
początki były bardzo prowizoryczne - brakowało pomieszczeń, a wśród gromadzo
nych sprzętów było wszystko, co choćby przypominało sprzęt drukarski113. Mimo 
trudnych początków zakłady w Łodzi szybko się rozwijały. Zrealizowano w nich 
zakładane plany gospodarcze, np. w okresie sześciolatki wyprodukowano około 
600 milionów gazet (na co wykorzystano około 20 tysięcy ton papieru), 8,5 miliona 
książek i broszur (250 ton papieru) oraz około 60 milionów egzemplarzy czasopism 
(około 400 ton papieru)114. Nawiązano również współpracę zagraniczną w celu szko
lenia kadr. W tym czasie powstało technikum poligraficzne, w którym kształcono 
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przyszłych fachowców. Zarząd Główny RSW „Prasa” docenił starania łódzkiej załogi 
i w latach 60. wybudowano w tym mieście nowy gmach drukarni.

2.1.2. Modernizacja przestarzałej infrastruktury i wykorzystanie 
różnych technik drukarskich

Lata 60. były dla polskiej poligrafii ważnym okresem: drukarstwo zaczęło wówczas 
nabierać sił po pierwszych powojennych dekadach. Poprawiała się infrastruktura, 
sukcesywnie wymieniano maszyny, wprowadzano nowe technologie. Wszystko to 
ściśle się ze sobą wiązało. Lepsza mechanizacja przynosiła wzrost wydajności pra
cy przy równoczesnej redukcji zatrudnienia. Poprawa wyników ekonomicznych 
i zwiększenie dochodów pozwoliły na dalsze inwestycje, w tym budowlane. Zmiana 
kubatury Zakładów Drukarskich wynikała też z wymagań nowoczesnych maszyn. 
Przykładowo gdy na przełomie lat 1966 i 1967 RSW przejmowała drukarnię w Gdań
sku, budowa nowej hali była koniecznością, bo w dotychczasowym budynku nie 
można było zmieścić najnowszej maszyny, która miała 20 metrów długości i ważyła 
około 50 ton. Podobnie sytuacja wyglądała we Wrocławiu.

[To] dziesięciolecie przyniosło przebudowę drukarni oraz wprowadzenie nowej 
techniki druku - offsetu. W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych, w sa
mych piwnicach udało się pozyskać powierzchnię około 2 tys. m2 gdzie ulokowa
no podziemny magazyn papieru, szatnię i sanitariaty z natryskami; powiększono 
działy tastrów monotypowych i linotypów. W zakresie inwestycji zakład wzbogacił 
się o kolejne odlewarki monotypowe z bogatymi zasobami matryc Times, komple
tem znaków fonetycznych do składów językoznawczych, znakami matematycznymi 
oraz urządzenia do składu matematyki w tzw. systemie czterowierszowym, nato
miast w introligatorni m.in. w pierwsze urządzenia do oprawy złożonej. Zakupiono 
również nowe pełnoformatowe maszyny typograficzne produkcji NRD. Prawdziwą 
rewolucją było natomiast tworzenie działu tzw. małej poligrafii opartego o małofor- 
matowe maszyny offsetowe typu Romayor. Dział ten miał produkować m.in. skryp
ty dla wrocławskich uczelni115.

115 Wrocławska Drukarnia Naukowa - trochę historii (cz. 2), [online:] http://www.wydawca.com.pl/in 
dex.php?s=info&kat=3&dzial=348q?oddzial=958tid=2338, 15 VIII 2017.
116 Konferencja odbyła się 19 czerwca 1971 r.
117 Por. J. Górecki, Zadania służb technologicznych w świetle postępu technicznego, „Poligrafika” 1971, 
nr 10-11, s. 225-230.

W 1971 roku Jacek Górecki, ówczesny dyrektor Działu Poligraficznego Zarządu 
Głównego RSW „Prasa”, wygłosił na Poligraficznej Konferencji Naukowo-Technicz
nej „Policon-1971” w Poznaniu116 referat, w którym podkreślił, że powojenna poli
grafia musiała sprostać trudowi odbudowy przez tworzenie nowych zakładów oraz 
systematyczną modernizację posiadanej bazy technicznej117. Do 1960 roku można 
było mówić wyłącznie o zmianach ilościowych, dopiero potem zaczynają być wi

http://www.wydawca.com.pl/in
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doczne przemiany jakościowe. Zestawiając osiągnięte do 1971 roku wyniki, Górecki 
omówił bieżącą sytuację w poligrafii. Według stanu na 31 marca 1970 roku w Polsce 
było jedynie 8 automatycznych linotypów sterowanych taśmą perforowaną i 10 ma
szyn do składu fotograficznego, podczas gdy w Europie było ich już łącznie 950. 
Również technologia komputerowa nie dotarła wtedy jeszcze do polskich drukarni. 
Nie dysponowano żadną maszyną do składu fotograficznego składającą z szybkością 
większą niż 20 tysięcy znaków na godzinę. W drukarniach europejskich znajdowało 
się wówczas 295 różnego rodzaju komputerów służących do przetwarzania składu. 
Sprzęt w większości polskich drukarni był przestarzały i mało wydajny, nie było urzą
dzeń, które pozwoliłyby na programowanie produkcji.

Ówczesna technologia dzieliła maszyny drukarskie na trzy typy: typograficzne 
(do produkcji dzienników i czasopism), wklęsłodrukowe (do produkcji wielobarw
nych ilustrowanych tygodników i miesięczników) oraz offsetowe (do produkcji ma- 
łonakładowych wielobarwnych tygodników i miesięczników).

Typografia jeszcze w latach 70. była wiodącą technologią, gdyż wykonywano 
w niej najważniejszą część produkcji. Druk wypukły jest jedną z najstarszych technik 
drukarskich. Obraz druku na papierze powstaje przez odbicie farby nałożonej na wy
pukłe miejsca formy drukarskiej. Farbę nakłada się na elementy wypukłe za pomocą 
wałków, co daje możliwość równomiernego jej rozprowadzenia. Odbitkę wykonuje 
się poprzez kontakt podłoża (papieru) z powleczoną farbą formą drukarską (matry
cą) oraz dociśnięcie podłoża do matrycy. Z uwagi na fakt, że forma stanowi zbiór ele
mentów wypukłych, które podczas procesu jej sporządzania mogą ulec deformacji, 
i to w granicach dziesiętnych, a nie setnych, jak przy offsecie, trudno nawet porów
nywać z nim typografię. Ponadto w Polsce znaczną większość maszyn arkuszowych 
stanowiły wówczas urządzenia wolnobieżne; dwuobrotowych maszyn szybkobież
nych było zaledwie 10 w całym kraju. Warto też dodać, że „zaledwie 39% wszystkich 
zainstalowanych rotacji gazetowych zbudowano po 1 I 1951 roku. Aż 40% maszyn 
pochodzi jeszcze sprzed 1936 r.”118.

118 Tamże, s. 225.

Podjęto jednak kroki zmierzające do wyeliminowania największych błędów przy 
korzystaniu z druku wypukłego. Aby poprawić jakość tekstów i ilustracji gazetowych, 
skoncentrowano się nie na zmianie technologii, lecz na podniesieniu jakości papie
ru i farb rotacyjnych. Prowadzono prace nad redukcją wad papieru i równoczesnym 
zwiększeniem jego wytrzymałości. Ujednolicono też skład recepturowy i przygoto
wano jednolity wzornik kolorystyczny farb. Ponieważ rynek poligraficzny nie był 
jeszcze w stanie sprostać przejściu na druk dzienników techniką offsetową, prze
prowadzona analiza technologiczna miała wskazać, jak w istniejących warunkach 
umożliwić poprawę technologii typograficznej, by przybliżyć się do jakości druku 
uzyskanego techniką offsetową.

Drugą wspomnianą technologią jest druk wklęsły - rotograwiura. Polega on 
na tym, że miejsca drukujące na matrycy są położone poniżej miejsc niedrukują- 
cych. Farba drukarska pokrywa na początku całą formę drukową, a następnie jej 
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nadmiar pozostający na miejscach niedrukujących jest zbierany specjalnie do tego 
przystosowanym rakiem. Dzięki temu farba pozostaje jedynie w zagłębieniach, skąd 
jest przenoszona na podłoże drukowe. Druk wklęsły z uwagi na jego jakość oraz 
znacznie większą wytrzymałość form do druku wklęsłego w porównaniu z używany
mi w druku wypukłym oraz płaskim jest obecnie często stosowany do drukowania 
większych nakładów. Najczęściej służy on do drukowania kolorowych czasopism, 
katalogów i opakowań.

Na początku lat 70. w polskim przemyśle drukarskim pracowało jedynie pięć no
woczesnych, pełnoformatowych maszyn arkuszowych. Cztery z nich miały ponad 
10 lat, więc znacznie odstawały od powszechnych już wtedy na rynku. Na świecie sto
sowano elektroniczne instalacje regulacji pasowania oraz lepkości farby, dzięki cze
mu wykonywano tam prace o dużo lepszej jakości. W polskich realiach wklęsłodruk 
stanowił podstawową technikę dla produkcji wielobarwnych czasopism o masowych 
nakładach, między innymi dlatego, że papier wklęsłodrukowy był po papierze ga
zetowym drugim najtańszym. Umożliwiło to dość sprawny rozwój tej technologii 
nawet w trudnych finansowo powojennych czasach. Postępy, jakie dokonały się 
w trakcie 25-lecia działalności RSW „Prasa”, były pozytywnie oceniane, a polityka 
technologiczna Spółdzielni spełniła zamierzone zadania. Jerzy Wilk w artykule Wę
złowe zagadnienia problematyki technologicznej RSW „Prasa”"9 stwierdził:

RSW „Prasa” pogłębiła swoje umiejętności w dziedzinie technologii druku wklęsłe
go, zdobywając doświadczenie w zakresie:
• masowego zadrukowania szerokich wstęg papieru na rotacyjnych zespołach 

wklęsłodrukowych,
• wykonania form drukowych w cylindrach o szerokości około 2 m, dla sporzą

dzenia których konieczne było wprowadzenie technologii częściowego prze
noszenia papieru pigmentowego, zwiększenie standardowych warunków jego 
uczulania, suszenia, kopiowania, wywoływania i trawienia,

• drukowania na papierze dwustronnym powlekanym na maszynach rotacyjnych 
(„Stolica” z okazji 25-lecia),

• maskowania i sporządzania wyciągów barwnych w oparciu o urządzenie 
elektronowe - „Chromagraph”,

• przemysłowego stosowania technologii Gevarex wraz z maszynowym wywoły
waniem materiału światłoczułego.

Zaznaczyć należy, że duże doświadczenie uzyskano w oparciu o nowo zainstalowa
ne maszyny i urządzenia pomocnicze. Miały one w głównej mierze pomóc częścio
wej standaryzacji procesów technologicznych, która jest bardzo ważna ze względu 
na duży koszt technologii wklęsłodrukowej, gdzie każde niepowodzenie powoduje 
pokaźne straty finansowe120.

J. Wilk, Wfz/owe zagadnienia problematyki technologicznej RSW „Prasa”, „Poligrafika” 1972, nr 5, 
s. 110-114.

Tamże, s. 112.

Warto dodać, że mimo gwałtownego rozwoju druku offsetowego technika wklę
słodrukowa jest nadal wykorzystywana. W Polsce po 1989 roku bardzo się rozwi
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nęła. Niemieckie wydawnictwo Bauer zbudowało w Polsce dwie duże drukarnie 
wklęsłodrukowe: w Ciechanowie i w Wykrotach (między Zgorzelcem a Bolesław
cem). Obiekt w Wykrotach jest największą drukarnią wklęsłodrukową w Europie 
Środkowej; działają w nim maszyny drukujące na taśmie papieru o maksymalnej 
szerokości 368 centymetrów. Dla porównania drukarnia RSW przy ulicy Okopowej 
mogła drukować na taśmie o maksymalnej szerokości 175 centymetrów.

Na początku lat 70. rozwinął się druk płaski, czyli offset rolowy, który był wskaź
nikiem nowoczesności poligrafii w poszczególnych krajach. W tej technice wszyst
kie elementy formy drukowej, zarówno drukujące, jak i niedrukujące, znajdują się 
na jednej płaszczyźnie i różnią się tylko strukturą powierzchni. Elementy drukują
ce są oleofilne, zaś niedrukujące - hydrofilne. Podczas procesu drukowania na for
mę drukową najpierw nanosi się wałkami wodę. Pokrywa ona tylko powierzchnie 
niedrukujące. Następnie, również wałkami, nanosi się farbę, która pokrywa tylko 
powierzchnie drukujące. Tak przygotowana forma drukowa zostaje dociśnięta do za- 
drukowywanego podłoża, najczęściej papieru. Farba z powierzchni drukujących oraz 
woda z powierzchni niedrukujących przechodzą na zadrukowywane podłoże. Farba 
wysycha, wysycha także woda, nie pozostawiając śladu, i druk jest gotowy.

Oczywiście RSW „Prasa” borykała się z licznymi problemami technologicznymi. 
Brakowało papieru odpowiedniej jakości, który miałby wyższe właściwości druko
we, potrzebne były też odpowiednie farby o wysokiej koncentracji pigmentu i szybko 
utrwalających się spoiwach, które przy nakładaniu najcieńszej warstwy byłyby w sta
nie zagwarantować maksymalną gęstość reprodukcji121.

21 Por. tamże.

Ale nie były to jedyne trudności; brak nowoczesnych rozwiązań widoczny był 
we wszystkich obszarach poligrafii. Nie było urządzeń do mechanicznego odbioru 
druków, pakowania czy wiązania, wszystkie prace wykonywano ręcznie. Narzekano 
na chroniczny brak przyrządów pomiarowych, które umożliwiałyby rzetelną kon
trolę produktu w określonych fazach jego wykonywania, między innymi pomiar głę
bokości trawienia, dokładności wykonania form typograficznych czy też wykonania 
podłoża i samej formy.

Niski poziom polskiej poligrafii wynikał z braku ustabilizowanych technologii. 
Ostateczny efekt pracy w dużej mierze zależał od jakości materiałów, a także okre
ślenia, czy były one dozowane w odpowiednich proporcjach, przy zachowaniu wła
ściwych parametrów, zaś niedostatki w przyrządach pomiarowych i zapleczu labora
toryjnym utrudniały pracę. Lepsze efekty uzyskiwano, wykorzystując importowane 
materiały - skanery, warioldiszografy, linotypy itp. Problem niskiej jakości produk
tów krajowych uwidoczniał się wyraźnie w wydajności sprzętu. Przykładowo roto
grawiurowe maszyny arkuszowe Rembrandt osiągały wydajność jedynie 3,3 tysiąca 
arkuszy na godzinę, podczas gdy ich nominalna szybkość pracy była blisko dwu
krotnie wyższa (6 tysięcy arkuszy na godzinę). Jednak dostępna w polskich realiach 
farba nie nadążała wysychać przy większych prędkościach urządzenia. Podobny pro
blem obserwowano przy rolowych maszynach wklęsłodrukowych. Mimo nominalnej 
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szybkości 18 tysięcy obrotów na godzinę w praktyce nie przekraczano 12 tysięcy 
z uwagi na niewysychające farby i papier złej jakości. Wśród słabości systemu można 
też wskazać niską dyscyplinę technologiczną. Bezwzględne wykonanie planowych 
zadań często przedkładano nad rzetelne stosowanie technologii. W takiej sytuacji 
najważniejszy był wynik ilościowy, nie zawsze więc przestrzegano norm jakościo
wych w toku produkcji.

Opisane problemy i wady funkcjonowania wynikały między innymi z faktu, że 
Zarząd Główny RS W „Prasa” nie poświęcał wiele uwagi sprawom technologicznym. 
Dopiero w czerwcu 1969 roku zorganizowano ogólnopolską konferencję służb tech
nologicznych RSW „Prasa”, podczas której dyskutowano na temat działalności za
opatrzeniowej, współpracy służb technologicznych ze służbami głównego mechanika 
i głównego energetyka oraz jakości produkcji i gospodarki papierem122. W rezultacie 
uznano, że usprawnienie technologii jest priorytetowym problemem. Zarząd Główny 
RSW „Prasa” wytyczył więc trzy etapy prac: 1. analiza istniejącego stanu technolo
gii, 2. wybór optymalnej technologii przy uwzględnieniu warunków lokalnych, na 
podstawie dotychczasowych wyników, 3. wybór przyszłościowych technologii, które 
można stosować po zrealizowaniu znaczących inwestycji. Pomijając w tym miejscu 
szczegóły techniczne123, warto wspomnieć o dwóch kluczowych aspektach istotnych 
dla lepszej jakości druku - podstawowych surowcach, czyli papierze i farbach. RSW 
polemizowała z kierownictwem Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego, 
podkreślając związek między wadami papieru, a zwłaszcza jego złą jakością, a bez
skutecznymi w takich sytuacjach próbami poprawy w przemyśle poligraficznym.

122 Wśród szczegółowych zagadnień znalazły się m.in.: charakterystyka nowych gatunków farb graficz
nych, jednostopniowe trawienie klisz cynkowych w oparciu o krajowe roztwory, offset rolowy, nowe 
kierunki w reprodukcji czy regeneracji stopów drukarskich. Por. tamże, s. 228.
123 Szerzej zob. tamże, s. 228-229.

2.1.3. Przemysł drukarski w strukturach RSW„Prasa - Książka - Ruch"

Rok 1972, ostatnie chwile RSW „Prasa” przed wielką fuzją i powstaniem RSW „Pra
sa - Książka - Ruch”, był jubileuszowy - obchodzono wówczas 25-lecie działalności. 
Z tej okazji wydano wiele rocznicowych publikacji, które dziś stanowią cenne źródło 
wiedzy (choć ze względu na ich propagandowe zabarwienie należy zachować wobec 
nich dystans). W maju 1972 roku we wstępie do „Poligrafiki” napisano:

Podstawowym celem RSW „Prasa”, powołanej w 1947 roku przez KC PPR, było 
udostępnienie masom pracującym prasy, redagowanej w duchu marksistowskim. 
Cel ten został w pełni zrealizowany. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza skupia 
w swych rękach niemal całą prasę masową, przeznaczoną dla najszerszych kręgów 
czytelniczych.

Ten model wydawniczy, doskonalony w miarę lat i bogacony, stał się istotnym 
czynnikiem w kształtowaniu zrozumienia i aktywnego poparcia dla polityki Partii.
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Ponad 200 tytułów dzienników i czasopism dociera do każdego zakątka Polski, do 
wszelkich środowisk (...).

RSW „Prasa” całą swą działalność wiernie towarzyszyła Partii przez minione 
ćwierćwiecze. Włączała się we wszystkie trudy dokonań, jakimi dziś może się po
szczycić nasz rozwijający się dynamicznie i coraz bardziej liczący się-na arenie mię
dzynarodowej kraj.

(...)
Dla pełnej realizacji obecnych i przyszłych zadań propagandowych koniecz

na jest modernizacja i rozbudowa bazy materialnej środków masowego przekazu. 
Niezbędne okazuje się też unowocześnienie poligrafii. Uchwała VI Zjazdu postu
luje jednoznacznie likwidację dotychczasowych zaniedbań w tej gałęzi przemysłu.

O brakach i zaniedbaniach polskiej poligrafii pisali również Jacek Górecki i Da
nuta Zielińska w artykule 25-leciepoligrafii RSW„Prasa”* 125-, przeanalizowali ówczesny 
stan tej dziedziny w stosunku do społecznego zapotrzebowania na prasę, otrzymując 
nie najlepszy obraz przemysłu poligraficznego126. Przyczyny były prozaiczne. Wzrost 
zadań wydawniczych znacznie przekraczał zdolność produkcyjną drukarni praso
wych. Podstawowe maszyny i urządzenia poligraficzne miały całodobowe obłożenie 
i wykorzystywano je na pełne trzy zmiany. Nie było więc możliwości zwiększenia 
nakładów i objętości drukowanych czasopism, choć było to szczególnie potrzebne - 
w 1972 roku obserwowano zjawisko „głodu prasy” (w badaniach prasoznawczych 
szacowano, że na przykład w grupie czasopism ilustrowanych niedobór sięgał 3 mi
lionów egzemplarzy jednorazowego nakładu)127.

Wstęp, „Poligrafika” 1972, nr 5, s. 97.
125 J. Górecki, D. Zielińska, 25-leciepoligrafii RSW„Prasa", „Poligrafika” 1972, nr 5, s. 100-105.
126 Tamże, s. 104.
127 Tamże, s. 105.

Pozytywną zmianę dla polskiego przemysłu poligraficznego przyniosła uchwała 
Biura Politycznego, które 9 marca 1971 roku podjęło kroki w celu wzmocnienia bazy 
materialno-technicznej prasy. Na ten temat obradowano również podczas VI Zjazdu 
PZPR. Wskutek tych deklaracji RSW „Prasa” przygotowała szczegółowe plany rozwo
ju, kładąc nacisk na konieczność budowy lub przebudowy obiektów, by dostosować 
je do gabarytów nowoczesnych i wysokowydajnych maszyn. Założono konieczność 
dokończenia prac w Łodzi i oddania do użytku pierwszej dużej drukarni wojewódz
kiej w tym regionie w 1973 roku. Z kolei w 1975 roku oddano do użytkowania nowy 
obiekt Prasowych Zakładów Graficznych RSW „Prasa” w Krakowie, który wyposażo
no w maszyny rolowe do typograficznej i offsetowej techniki drukowania. Nowe bu
dynki powstały w tym czasie m.in. w Kielcach, Bydgoszczy i Lublinie, rozbudowano 
istniejącą bazę w Poznaniu i Koszalinie.

Zamykając rys historyczny, warto przytoczyć zestawienie listy drukarni, którymi 
na początku lat 80. zarządzała RSW.
• Warszawa: 1. Zakłady Drukarskie i Wklęsłodrukowe (ul. Marszałkowska 3/5), 

2. Zakłady Graficzne (ul. Smolna 10), 3. Zakłady Graficzne (Al. Jerozolimskie 
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125), 4. Zakłady Wklęsłodrukowe i Introligatorskie (ul. Okopowa 58/72, z od
działem przy ul. Wyczółki), 5. Zakłady Offsetowe (ul. Ludna), 6. Zakłady Gra
ficzne (ul. Srebrna z oddziałem przy ul. Ordona).

• Bydgoszcz: Drukarnia Prasowa (ul. Dworcowa, z oddziałem w Toruniu).
• Katowice: Drukarnia Prasowa (ul. Opolska).
• Kielce: Drukarnia Prasowa (ul. Sienna).
• Łódź: Drukarnia Prasowa (ul. Żwirki).
• Ruda Śląska: drukarnia i introligatornia (wyspecjalizowana szczególnie w pro

dukcji klaserów filatelistycznych).
• Wrocław: Drukarnia Prasowa (ul. Piotra Skargi 3/5).
• Gdańsk: 1 stycznia 1967 roku RS W przejęła od Zjednoczenia Przemysłu Gra

ficznego (ZPG) wydział gazetowy Zakładów Graficznych w Gdańsku, tworząc 
Drukarnię Prasową w Gdańsku (ul. Targ Drzewny). W latach 70. RSW przejęła 
od ZPG również następujące obiekty:

• Kraków: Drukarnia Prasowa (ul. Wielopole, w drugiej połowie lat 70. przeniesio
na do nowego obiektu przy al. Pokoju).

• Koszalin: Zakłady Graficzne.
• Zielona Góra: Wydział gazetowy Zielonogórskich Zakładów Graficznych.
• Ciechanów: w latach 70. RSW przejęła od Rady Narodowej w Ciechanowie ist

niejącą tam drukarnię przemysłu terenowego.
• Poznań: do początku lat 80. dzienniki drukowane były w Zakładach Graficznych 

im. Kasprzaka podległych ZPG. Kiedy nadarzyła się okazja zakupu w NRD nowej, 
offsetowej maszyny rotacyjnej do drukowania gazet, Poznańskie Wydawnictwo 
Prasowe RSW znalazło istniejącą halę, która po niewielkiej przebudowie zosta
ła przekształcona w drukarnię prasową (ul. Ziębicka).

• Piła: RSW otrzymała halę, w której zorganizowano drukarnię. Jej uruchomie
nie i nadzór nad jej działalnością powierzono Prasowym Zakładom Graficznym 
RSW w Bydgoszczy i ich dyrektorowi Leonowi Zajączkowskiemu.
Nazwy drukarni RSW zmieniały się, ale w drugiej połowie lat 70. wszystkie 

oprócz Zakładów Wklęsłodrukowych w Warszawie nosiły nazwę „Prasowe Zakłady 
Graficzne”, uzupełnioną o indywidualny adres.

Dla dopełnienia rysu historycznego stanu polskiej poligrafii w połowie lat 70. 
warto spojrzeć na maszynopis z marca 1976 roku, w którym przeanalizowano stan 
polskiej prasy w 1974 roku, ze szczególnym uwzględnieniem roli codziennej prasy 
terenowej i czasopism, wydawców prasy w Polsce oraz kondycji kolportażu. Materiał 
ten został przytoczony w załączniku na s. 85.

W latach 80; przemysł związany z poligrafią zaczął się rozwijać i unowocze
śniać, choć nie bez typowych dla epoki trudności. Jak zauważyła Monika Marszyc- 
ka, duże znaczenie miało utworzenie w RSW Centralnego Funduszu postępu tech
niczno-ekonomicznego, którego dysponentem pozostawał Zarząd Główny RSW128. 

128 M. Marszycka, Finansowanie postępu technicznego w RSW „Prasa - Książka - Ruch”, „Poligrafika” 
1983, nr 5, s. 157.
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Wnioski o finansowanie w ramach tego projektu opiniowała grupa fachowców. Fun
dusz przeznaczony był głównie na prace badawczo-rozwojowe, prace konstrukcyjne, 
wykonywanie prototypów i ich badania w praktyce oraz wdrożenie tematów z zakre
su techniki lub ekonomiki. Wśród tematów przeznaczonych do finansowania prze
ważały zadania z zakresu rozwoju poligrafii oraz automatyzacji kolportażu prasy.

W latach 1982-1989 nie nastąpiły większe zmiany w technologii druku. Domi
nującą techniką druku dzienników pozostawała typografia. Offsetowy druk zwojowy 
był wykorzystywany przez drukarnie RS W w Łodzi i Krakowie, ale pierwszy w Polsce 
dziennik lokalny drukowany na offsecie zaczął się ukazywać w Koszalinie. Również 
w Poznaniu, w nowo utworzonej drukarni RSW, prasa drukowana była w technice 
offsetowej.

2.2. Działalność poligraficzna RSW„Prasa" i trudności z nią związane

2.2.1. Brak sprzętu i niedobory kadrowe jako główne determinanty 
słabości poligrafii w okresie powojennym

Dla poligraficznej działalności RSW „Prasa” duże znaczenie poza samymi Zakładami 
Drukarskimi miały Zakłady Remontowe „Prasa”. Rozpoczęły one swoją działalność 
w 1949 roku, gdy zakupiono pierwsze obrabiarki, które zainstalowano w ówczesnej 
siedzibie przy ulicy Polnej w Warszawie. Wcześniej, w latach 1948-1949, działały tyl
ko brygady remontowo-montażowe, których zadaniem zaraz po wojnie były reno
wacja i uruchamianie zdewastowanych maszyn rotacyjnych. Utworzenie Zakładów 
Remontowych „Prasa” sprawiło, że dotychczasowe

brygady remontowo-montażowe stały się szkołą wysokokwalifikowanych fachow
ców - monterów maszyn poligraficznych. Z chwilą zainstalowania własnego par
ku maszynowego znacznie wzrosły możliwości produkcyjne warsztatów. Pozwoliło 
to zwiększyć zakres remontów oraz uruchomić produkcję szeregu pomocniczych 
urządzeń technicznych, koniecznych dla zaspokojenia potrzeb różnych drukarni 
RSW „Prasa”. Dokumentacje konstrukcyjne wykonano w Zarządzie Głównym129.

129 W. Wróblewski, J. Górecki, Zakłady Remontowe „Prasa", „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 159-161.
130 Tamże, s. 159.

Jak piszą Jacek Górecki i Wincenty Wróblewski:

do najważniejszych prac wykonywanych w tym czasie należy zaliczyć opracowanie: 
dwóch typów korektorek, dwóch typów wirówek dla chemigrafii i przygotowal
ni offsetowej, regałów zecerskich różnych typów, gilotyn do klisz, wierszy i blach, 
żarnówki do blach offsetowych, suszarek do filmów i filców, podajników metalu 
linotypowego, różnych wózków do transportu wewnętrznego. Opracowano też peł
ną dokumentację remontową dla większości maszyn rotacyjnych, zainstalowanych 
w RSW „Prasa”130.
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Rozwój parku maszynowego Zakładów Remontowych pozwolił na zwiększe
nie wydajności przy równoczesnej redukcji liczby zatrudnionych. Ponadto w latach 
1959-1964 przeprowadzono kursy czeladnicze i kurs mistrzowski, co pozwoliło na 
wykształcenie zawodowo przygotowanej kadry131.

131 Pełen tekst artykułu w formie skanu maszynopisu Jacka Góreckiego z 16 IV 1964 r. w załączniku na 
s. 85-92. Odręczne notatki i wykresy autora prezentują szerszą wersję tekstu niż opublikowana później 
w „Poligrafice”.
132 Wywiad autorki z Jackiem Góreckim, 26 IX 2017.
133 Tamże.
133 M. Grzelecki, dz. cyt., s. 155.
135 A. Gwóźdź, dz. cyt., s. 156.
130 E. Kubik, dz. cyt., s. 159.

Należy podkreślić, że lata 50. i 60. były dla polskiej poligrafii trudnym okresem. 
Wynikało to przede wszystkim z braków kadrowych i zasobów w parkach maszyno
wych. Górecki, który przez 25 lat pracował w RSW, między innymi jako Dyrektor 
Działu Poligrafii w biurze Zarządu Głównego Spółdzielni, podkreślał132, że brak wy
kształconych kadr był jednym z kluczowych problemów. Nie było studiów dających 
wykształcenie poligraficzne - on sam był mechanikiem po Politechnice Warszaw
skiej. Aby zapełnić tę lukę, RSW współpracowało z drukarniami za granicą, głównie 
w NRD. Polscy pracownicy byli wysyłani na staże do lepiej rozwiniętych i nowocze
śniejszych drukarni, aby przyuczyć się do zawodu. Górecki szacuje, że przeszło 500 
osób skorzystało z doszkalania w ramach współpracy z NRD133. Tę formę współpracy 
wspomina się również wielokrotnie w cytowanej już „Poligrafice”. Mieczysław Grze- 
lecki piszę o „współpracy z bratnimi drukarniami w kraju i NRD”134. Adolf Gwóźdź 
zaznaczył z kolei, że „systematyczne prowadzone szkolenie młodzieży pod troskliwą 
opieką doświadczonych fachowców, różne formy doszkalania pracowników, a zwłasz
cza prowadzone od 1959 r. szkolenie w NRD umożliwiło naszej załodze opanowanie 
najnowocześniejszych metod pracy, stworzyło zwarty doświadczony kolektyw, któ
ry może sprostać stawianym nam wymaganiom”135. Edward Kubik wyliczał też, że 
w latach 1959-1964 Zakłady Drukarskie w Łodzi wyszkoliły w NRD 45 fachowców, 
a kolejne osoby były nadal na stażach136.

Współpraca nie była jednak oparta na jednostronnych korzyściach. Górecki 
wspomina, że choć w Polsce nie było doświadczonych poligrafów, to kadry inży
nierskie i konstruktorskie miały wysoki poziom. Pod koniec 1962 roku polscy kon
struktorzy wyjechali do NRD, by pomóc przy rozbudowie 64-stronicowej maszyny 
gazetowej Koenig Bauer, przenoszonej z warszawskiej drukarni do Wrocławia i jed
nocześnie powiększanej o dodatkowe agregaty. Rozbudowy podjęła się firma Plamag. 
W trakcie półrocznej współpracy opracowano rozwiązania, dzięki którym wykonano 
maszynę pracującą później w Zakładach Prasowych RSW we Wrocławiu.

Warto w tym miejscu dodać, że poligrafia zadawała kłam twierdzeniu, że polski 
rząd ograniczał się wówczas do współpracy wyłącznie wewnątrz obozu państw socja
listycznych. Górecki opowiada o wyjazdach na międzynarodowe staże, konferencje 
naukowe i inne delegacje o znacznie szerszym zasięgu (choć oczywiście współpraca 
z NRD i ZSRR dominowała). Istotna była także wymiana fachowców z drukarniami 
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zagranicznymi, głównie w NRD. Polscy specjaliści przebywali w niemieckich dru
karniach od jednego do kilku tygodni, poszerzając swoje kwalifikacje zawodowe. 
Przykładowo w czeskich drukarniach polscy operatorzy fotoskładu uczyli się obsługi 
systemu LINOTRON przed jego zakupem dla Zakładów Wklęsłodrukowych w War
szawie, zaś w drukarniach słowackich szkoleni byli maszyniści wklęsłodrukowi przed 
zakupem szwajcarskiej zwojowej maszyny wklęsłodrukowej WIFAG. Nie można też 
pomijać udziału w międzynarodowych targach i wystawach maszyn i technologii po
ligraficznych. Wiosenne Targi Lipskie już w 1965 roku odwiedziła delegacja RSW, 
a w latach późniejszych przeniesiono tam wystawę maszyn poligraficznych. Stało się 
regułą, że na każde takie wydarzenie przyjeżdżali pracownicy pionu poligraficzne
go RSW. Inne ważne przedsięwzięcie stanowiła DRUPA, czyli największa na świecie 
wystawa maszyn poligraficznych, organizowana w Düsseldorfie co pięć lat. Przed
stawiciele RSW odwiedzili wystawę w 1962, 1967 i 1972 roku, zaś w 1977 roku Spół
dzielnia wysłała na nią 11-osobową delegację. Podobne wystawy maszyn poligraficz
nych co trzy lub cztery lata organizowały również Wielka Brytania (wystawa IPEX) 
i Francja (wystawa TPG). Od 1971 roku w wystawach tych uczestniczyło po kilku de
legowanych pracowników poligrafii RSW. Również ZSRR aranżował ekspozycje ma
szyn poligraficznych (INPOLIGRAFMASZ). Szczególne znaczenie miały dla RSW, 
jako wydawcy głównie prasy codziennej, wystawy i konferencje World Association 
of Newspapers and News Publishers IFRA - międzynarodowego stowarzyszenia wy
dawców prasy z siedzibą w Darmstadt, organizowane co roku najczęściej w Amster
damie, choć również w Barcelonie, Montreux czy Nicei. Spółdzielnia delegowała na 
nie swoich przedstawicieli.

Kadry doszkalały się także poprzez wizyty w drukarniach zagranicznych. Delega
cje pracowników pionu poligraficznego RSW odwiedziły wiele nowoczesnych dru
karni w krajach europejskich, m.in. drukarnie wklęsłodrukowe: Burda w Offenburgu, 
Ahrensburg k. Hamburga, Grüner & Jahr w Itzehoe, Berliner Druckerei w Berlinie, 
Athenaeum w Budapeszcie, drukarnie w Moskwie, Bazylei i Turynie, a także drukar
nie dzienników w: Sztokholmie, Malmö, Kopenhadze, Monachium, Bern, Zürichu, 
Wiedniu, Pradze, Budapeszcie, Sofii, Kijowie, Leningradzie, Moskwie, Antwerpii, 
Amsterdamie, Belfaście, Bratysławie i innych miastach. Pracowników delegowano 
również na międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne. Górecki wymienia 
wśród nich m.in. konferencje w: Budapeszcie (październik 1965), Sztokholmie (paź
dziernik 1966), Pradze (czerwiec 1967), Karl-Marx-Stadt (sierpień 1968), Frankfur
cie nad Menem (luty 1970) i Lipsku (październik 1976)137.

37 Wywiad autorki z Jackiem Góreckim, 26 IX 2017.

Wiedza o aktualnym stanie techniki i technologii druku oraz tendencjach ich 
rozwoju była i jest niezbędna do prawidłowego kierowania przemysłem poligra
ficznym. Poligrafia łamała stereotyp o polityce zamknięcia Polski Ludowej na świat. 
Wymienione wyjazdy zagraniczne sięgały bowiem znacznie szerzej niż strefa wpły
wów określonych doktryną zgodną z reprezentowaną przez obóz rządzący w kraju. 
Szeroki zasięg geograficzny miały również dodatkowe źródła wiedzy - czasopisma 
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branżowe, wśród których znajdowały się: „Poligrafika” (Polska), „Der Polygraph” 
(RFN), „Der Druckspiegel” (RFN), „Papier und Druck” (NRD) oraz „Graphische 
Neuheiten und Fachkartei” (Szwajcaria).

W 1964 roku doszło do współpracy polsko-brytyjskiej w tej dziedzinie. Podczas 
rozmowy premiera Józefa Cyrankiewicza z brytyjskim magnatem prasowym Ceci- 
lem Harmsworthem Kingiem padło stwierdzenie, że Polska nie ma odpowiednich 
maszyn. Londyn stwierdził, że w związku z walką ze smogiem eksploatowane do
tychczas w Londynie maszyny wklęsłodrukowe nie będą przenoszone do nowej dru
karni w Watford, dlatego Polska może je nieodpłatnie przejąć. Poniesiony przez nią 
koszt rozbiórki i transportu sprzętu stanowił zaledwie około 15 procent wartości ma
szyn. Transakcja była zatem korzystna dla obu stron, a nowoczesnymi jak na polskie 
realia sprzętami wzbogacono dwa ośrodki RSW - przy ulicy Okopowej w Warszawie 
oraz w Katowicach138 139.

138 Przyczyniło się to m.in. do przeniesienia druku „Panoramy Śląskiej” do Katowic.
139 Prof, dr hab. Herbert Czichon był wieloletnim dyrektorem Instytutu Poligrafii na Politechnice War
szawskiej. Jako jeden z dwóch pierwszych naukowców prowadził badania naukowe z zakresu poligrafii. 
W 1963 r. otworzono dwa przewody doktorskie dla pracowników działającego wówczas Centralnego 
Laboratorium Poligraficznego (CLP) - Leona Kwaśnika i właśnie Herberta Czichona. Promotorem tych 
prac był kierownik Zakładu Reprodukcji Kartograficznej i wiceprzewodniczący Rady Naukowej CLP 
prof. Felicjan Piątkowski.
140 H. Czichon, Początki studiów poligraficznych, [online:] https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia/O- 
nas/Historia, 20 VIII 2017.

Rozwój polskiej poligrafii był uwarunkowany posiadanym sprzętem, a w zasa
dzie jego renowacją i modernizacją. Problem wynikał także z zasobów kadrowych. 
Początkowo wykorzystywano doszkalanie za granicą, lecz istotne było także kształ
cenie kadr w kraju. Jak wspomina Herbert Czichon139:

do lat 60. nie było w Polsce studiów poligraficznych. Stosunkowo niewielką liczbę 
osób skierowano na studia poligraficzne w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lipsku 
i do Instytutu Poligraficznego w Moskwie. Ilość absolwentów tych uczelni nie za
spokajała potrzeb polskich zakładów poligraficznych, które zatrudniały wtedy 
ok. 55 tys. pracowników. Pierwszą próbą rozwiązania tej trudnej sytuacji było zor
ganizowanie specjalizacji materiałoznawstwa poligraficznego na trzecim roku Wy
działu Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Niestety, po dwóch latach istnienia 
zlikwidowano ten kierunek, a spośród absolwentów niewiele osób zaczęło pracować 
w przemyśle poligraficznym, gdyż większość z nich znalazła pracę w przemyśle che
micznym. W latach sześćdziesiątych ponownie rozpoczęto starania o utworzenie 
studiów od początku ściśle poligraficznych140.

Na podstawie programów nauczania kluczowych wyższych szkół poligraficz
nych: w Lipsku, Moskwie, Lozannie, Stuttgarcie i Londynie, przygotowano progra
my i plany dla studiów poligraficznych w trybie wieczorowym lub stacjonarnym, 
zarówno inżynierskich, jak i magisterskich. Dla powodzenia tej inicjatywy niezbędne 
było wsparcie władz przemysłu poligraficznego, czyli Departamentu Techniki Poli
graficznej Ministerstwa Kultury i Sztuki, Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego 

https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia/O-nas/Historia
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i Zarządu Głównego RSW. Dzięki żmudnym staraniom141 otworzono na Politech
nice Warszawskiej Oddział Poligrafii. 1 października 1967 roku ruszyły wieczorowe 
studia poligraficzne, a Oddział zaczął pracę w 1968 roku. Nabór roczny szacowano 
na około 60 studentów, a zadaniem kierunku było przygotowanie kadry inżynierów 
poligrafów-technologów. Absolwenci uzyskiwali tytuł inżyniera poligrafa. W 1970 ro
ku Odział Poligraficzny przekształcono w Instytut Poligrafii, który w kolejnych 
latach rozwijał swoje zaplecze techniczne poprzez uzupełnianie wyposażenia i re
monty budynków. Początkowo na studia wieczorowe przyjmowano wyłącznie stu
dentów z Warszawy i okolic z uwagi na konieczność regularnego dojazdu na zajęcia; 
w 1975 roku wprowadzono tryb studiów zaocznych i naukę mogli podjąć chętni z ca
łego kraju. Od 1992 roku na Politechnice Warszawskiej prowadzone są także poligra
ficzne studia podyplomowe.

Jak opisuje Czihon: „Podjęto także starania o umiejscowienie studiów przy jednym z istniejących 
wydziałów uczelni. Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof, dr Czesław Kamela wyraził goto
wość pomocy organizacyjnej. Dnia 29 maja 1967 r. na konferencji u rektora Politechniki Warszaw
skiej z udziałem JM Rektora prof. dr. D. Smoleńskiego, prorektora prof. J. Różyckiego, prorektora prof. 
T. Puffa, dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii prof. dr. Cz. Kameli oraz dyrektora Departamentu 
Techniki Poligraficznej w Ministerstwie Kultury i Sztuki inż. L. Lewandowskiego, rozpatrzono wniosek 
o zorganizowanie studiów poligraficznych na Politechnice Warszawskiej (...). Dnia 24 kwietnia 1968 r. 
Senat Politechniki Warszawskiej rozpatrzył wniosek Rady Wydziału Geodezji i Kartografii w sprawie 
utworzenia Oddziału Poligrafii w ramach Wydziału GiK oraz powołanie na kierownika wymienionego 
oddziału prof. Felicjana Piątkowskiego”. Tamże.

2.2.2. Polski przemysł drukarski na tle innych krajów

Mimo wspomnianych trudności przemysł drukarski próbował sprostać stawianym 
przed nim zadaniom, co w umiarkowanym stopniu się udawało. Warto w tym miej
scu porównać potencjał produkcyjny polskiego drukarstwa z pozostałymi państwa
mi obozu socjalistycznego. Na ich tle Polska wypadała dość dobrze.

Tabela 2. Zestawienie produkcji książek w krajach obozu socjalistycznego w 1959 roku

Źródło: A. Balka, B. Havelkowa, D. Tirer, Statni Nakladatelstvi Politicke Literatury, Praga 1961.

Kraj Liczba tytułów 
na 100 tysięcy obywateli

Liczba egzemplarzy 
na osobę

ZSRR 33 5,6
NRD 52 5,4
Bułgaria 41 3,5
Węgry 30 3,4
Czechosłowacja 36 3,3
Polska 23 3,2
Albania 27 1,8
Rumunia 14 1,6
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Pod względem liczby egzemplarzy na osobę Polska produkcja książek plasowała 
się w dolnej granicy grupy średniej (grupa silna: 5,9-4 egzemplarze na osobę, grupa 
średnia: 3,9-2, grupa słaba: 1,9-1). Gorzej wypadała, jeśli za kryterium przyjmiemy 
liczbę tytułów na 100 tysięcy obywateli. Przy zaledwie 23 tytułach na 100 tysięcy oby
wateli Polska zajmowała w tym układzie przedostatnie miejsce (NRD plasowało się 
najwyżej: 52 tytuły, Rumunia najniżej: 14 tytułów).

Roman Tomaszewski dokonał ciekawej analizy porównawczej rozwoju prze
mysłu poligraficznego w powojennej Polsce i Czechosłowacji142. W połowie lat 60. 
przemysł drukarski u południowego sąsiada Polski był dużo bardziej zaawansowa
ny. Wynikało to z wielu czynników. Po pierwsze, Czechosłowacja mocniej rozwinęła 
produkcję papieru, dzięki czemu mogła wzmocnić przemysł drukarski. Zainwesto
wano też w stworzenie sieci bibliotek. W 1959 roku Czechosłowacja miała cztery 
razy więcej bibliotek publicznych niż Polska, a także popularne kluby czytelnicze. 
Wszystko to przyczyniło się do wzrostu sprzedaży książek. Po drugie, w związku z za
mówieniami składanymi przez kluby, a w dalszej kolejności również przez samych 
czytelników, widoczna była silna tendencja wzrostowa w produkcji książek i czaso
pism, stanowiąca odpowiedź przemysłu drukarskiego na widoczne zapotrzebowanie 
społeczne. W Czechosłowacji w tym okresie realizowano zamówienia na przeszło 
„100 000 egzemplarzy w beletrystyce, 60 000-80 000 egzemplarzy w literaturze poli
tyczno-społecznej, 30 000-60 000 egzemplarzy w literaturze politechnicznej i 500 000 
egzemplarzy (tak, tak - pół miliona) w oprawnych książkach dla dzieci”143. Należy 
zgodzić się z Tomaszewskim, że był to widomy wyraz polityki kulturalnej. Wedle 
jego badań wyniki w polskim przemyśle drukarskim były o połowę niższe, gdyż sil
niejszy nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego. Niemniej jednak narodowe 
plany gospodarcze uwzględniały także obszary związane z drukarstwem - Edward 
Kubik piszę, że realizacja pięciolatki zakończonej w 1960 roku wykazała na przykład 
przekroczenie 135% w wynikach akumulacji zatrudnienia, jak również wysokie nor
my produkcji papieru144. Można zatem z dużą ostrożnością przyznać, że tendencja 
rozwojowa utrzymała się, choć ciężko z dzisiejszej perspektywy ocenić rzetelnie to 
źródło - zgodnie z duchem epoki sprawozdania zawsze pisano po to, by pokazać 
sukces, a nie stagnację lub słabości.

142 R. Tomaszewski, Z podróży po Czechosłowacji, „Poligrafika” 1964, nr 7, s. 154-158.
143 Tamże.
144 E. Kubik, dz. cyt., s. 158.

2.2.3. Próby naprawienia krajowej poligrafii

W 1974 roku opracowano Program rozwoju bazy poligraficznej RS W „Prasa - Książ
ka - Ruch”. Przedstawiono w nim charakterystykę ówczesnego stanu poligrafii w Pol
sce. Ważne było przypomnienie wciąż aktualnego głodu prasy. Choć ukazywało się 
wtedy już 3300 periodyków o łącznym jednorazowym nakładzie 40 milionów eg
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zemplarzy, co stanowiło wzrost o 14 milionów egzemplarzy w ciągu 10 lat, to zapo
trzebowanie społeczne na dużą część tytułów spośród prasy masowej przekraczało 
wielkość drukowanych nakładów145. Autorzy Programu... za przyczyny tego stanu 
rzeczy uznali cały ciąg zdarzeń: od zaniedbań przedwojennych, kiedy nie rozwijano 
wcale poligrafii typu przemysłowego, przez niedoinwestowanie tej branży, po ciągłe 
niedobory papieru. Również to źródło potwierdza wspomniane już problemy pol
skiej poligrafii. Do najważniejszych należy zaliczyć zły stan techniczny i niską wy
dajność maszyn drukujących. Najstarsze maszyny, pochodzące z lat 20. XX wieku, 
miały wydajność zaledwie 6-7 tysięcy obrotów na godzinę (dla porównania: urządze
nia nowoczesne w latach 70. osiągały już 25-30 tysięcy obrotów na godzinę). Drugim 
wspomnianym problemem był zły stan budynków drukarni i ich niedostosowanie 
do celów produkcji poligraficznej. Wykorzystywano stare zabudowania, adaptowa
ne do bieżących potrzeb (m.in. w Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Zielonej Górze, 
Wrocławiu czy Bydgoszczy), a zbyt ciasne pomieszczenia nie pozwalały na montaż 
nowych, wydajniejszych maszyn. Zacofanie dotyczyło zresztą nie tylko kluczowych 
maszyn drukarskich, lecz także sprzętu pomocniczego. Bardzo dużo pracy wykony
wano ręcznie, podczas gdy na świecie produkcja była już w pełni zautomatyzowana.

145 Program rozwoju bazy poligraficznej RSW „Prasa - Książka - Ruch” w latach ¡975-1990, Warszawa 
1974.
146 Tamże, s. 6.

Niska wydajność przestarzałych drukarni i nadmiernie eksploatowanych maszyn 
nie pozwalała zwiększać nakładów periodyków ani rozwijać produkcji pozapraso- 
wej. Ponadto prasa nie nadążała za faktami, na co wpływały słabe tempo przeka
zywania informacji i długość procesu wydawniczego, ze względu na którą numery 
musiały być dość wcześnie zamykane. Najnowsze fakty nie mogły się więc w nich 
znaleźć. W sytuacji, gdy jedna drukarnia nie mogła na swoich maszynach wydać 
całego numeru konkretnego tytułu, na przykład z uwagi na wysoki nakład, dzielono 
taką gazetę pomiędzy dwie różne drukarnie. Końcowy produkt rnusiał zatem trafiać 
do sprzedaży z dwóch różnych miejsc, co mogło powodować komplikacje w kolpor
tażu. Ze względu na słaby potencjał produkcyjny bazy wklęsłodrukowej nie istniała 
możliwość poszerzenia objętości w masowych czasopismach ilustrowanych. Niska 
zdolność produkcyjna poligrafii RSW powodowała też znaczne rozciągnięcie cyklu 
wykonywania czasopism. Dla większości tygodników trwał on od dwóch do czterech 
tygodni, a dla miesięczników nawet do trzech miesięcy. Przykładem tak opóźnione
go w wydawaniu tytułu była „Polska”, trudno więc było zaoferować aktualną prasę 
odbiorcom zagranicznym. Dostrzeżono też brak możliwości rozwoju produkcji po- 
zaprasowej. Istotną częścią działalności RSW była produkcja m.in.: książek, broszur, 
plakatów, albumów, folderów, pocztówek poligraficznych i fotograficznych, ldaserów 
filatelistycznych; wydawały je m.in.: wydawnictwa RSW, Książka i Wiedza, Inter
press, WAG, Ars Polona - Ruch, Biuro Wydawniczo-Propagandowe146. Ówczesny 
stan bazy poligraficznej RSW uniemożliwiał zamierzoną intensyfikację działalności 
pozaprasowej, a także rozszerzenie usług poligraficznych na eksport. Aby doraźnie 
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zaradzić niewydolności drukarni RSW, ratowano się umieszczaniem produkcji pod
miotów RSW w drukarniach państwowych podległych Ministerstwu Kultury, a tak
że drukiem poza krajem (na przykład w Jugosławii drukowano kolorowe pocztówki 
wydawane przez Krajową Agencję Wydawniczą - KAW). Oczywista była więc po
trzeba podjęcia kompleksowych działań, które mogły przyczynić się do zaspokojenia 
zapotrzebowania społecznego na prasę codzienną i periodyczną.

Trudny początek lat 80. odbił się jednak na możliwościach rozwojowych we 
wszystkich branżach. Ograniczenia przydziału środków napędowych, czyli benzyny 
i oleju, powodowały, że gospodarka zaopatrzeniowa działała słabo. Feliks Jezierski 
szeroko opisał ten problem na łamach „Poligrafiki”147, wskazując, że jedynie współ
praca małych i średnich przedsiębiorstw może zracjonalizować te warunki. Trudna 
była także sytuacja dewizowa w kraju, co miało duży wpływ na zdolność rozwojową 
przemysłu, w tym poligrafii.

147 F. Jezierski, Wspólnie, ale każdy sam..., „Poligrafika” 1983, nr 5, s. 159.
148 J. Górecki, Działalność produkcyjna przedsiębiorstw RSW „Prasa - Książka - Ruch" w ¡półroczu 
1983 r. (Tezy wprowadzające do dyskusji wygłoszone przez dyrektora Zespołu Produkcji, Techniki i Inwe
stycji RSW „Prasa - Książka - Ruch", mgr. inż. Jacka Góreckiego, na naradzie dyrektorów przedsiębiorstw 
przemysłowych w dniu 30 czerwca 1983 r. w Poznaniu), „Poligrafika” 1983, nr 5, s. 142-145.
149 Tamże, s. 142.
150 Szerzej skomentował to Jacek Górecki w wywiadzie z autorką. Podkreślił, że „offset zwojowy stoso
wany w drukarniach RSW w latach 70. do drukowania prasy codziennej i periodyków to tzw. coldset, 
czyli offset bez dodatkowych urządzeń suszących taśmę papieru po zadrukowaniu. Tymczasem w świe-

W strukturach RSW przeprowadzono od dawna planowaną reorganizację. Utwo
rzono Ośrodek Rozwoju i Techniki, któremu powierzono zadanie przyspieszania 
postępu technicznego. Z podsumowania działalności148 wynikało, że w pierwszym 
półroczu 1983 roku było to poważne wyzwanie. Owszem, potwierdzono, że główne 
zadania zostały zrealizowane i nakłady gazet zwiększyły się, jednak duże trudności 
napotykało lokowanie nowych tytułów czasopism. Ewentualne awarie, a do takiej 
doszło w tym okresie na przykład na rotacji MAN w Katowicach, powodowały po
ważne opóźnienia w druku. Przeplatanie się użytkowania techniki wklęsłodrukowej 
i offsetowej było ważnym punktem tych rozważań. Jak podkreślano:

Ponieważ możliwości powiększenia bazy wklęsłodrukowej są związane z budową 
II etapu Zakładów Wklęsłodrukowych RSW na Wyczółkach - z konieczności dość 
odległą - trzeba dążyć do powiększenia potencjału w offsecie zwojowym. Mamy 
tu dobre doświadczenia, zwłaszcza w Łodzi. Możliwość drukowania wielobarwne
go w technice offsetowej mają już dziś oprócz Łodzi także Kraków i Koszalin. Jest 
oczywiście istotna różnica między szatą edytorską tygodnika wklęsłodrukowe
go (zwłaszcza na dobrym papierze) i tygodnika offsetowego na papierze gazeto
wym. (...) Sądzę jednak, że dotychczas w zbyt małym stopniu nastawiamy się na 
wykorzystywanie offsetu rotacyjnego do drukowania ilustrowanych czasopism 
barwnych149.

Brak nowoczesnych technologii wpływał oczywiście na jakość drukowanych ma
teriałów150. Mimo to odnotowano wzrost nakładów wydawniczych książek o około 
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30% w odniesieniu do poprzedniego roku151. Jednak chaos w zarządzaniu wprowa
dzał destabilizację w planowaniu dalszego rozwoju. Przykładowo KAW oraz „Książ
ka i Wiedza” niespodziewanie zlecały wykonywanie tytułów, najczęściej różnego 
rodzaju poradników, nieplanowanych dla wydawców prasowych RSW. W 1983 roku 
spowodowało to znaczne opóźnienia w pierwszym półroczu i wywółało zamieszanie 
w drugiej części roku, kiedy trzeba było nadrabiać zaległości.

cie stosowano już wówczas offsetowe maszyny zwojowe wyposażone w tunele suszące (heatset). W ta
kim tunelu taśma papieru po zadrukowaniu suszona jest powietrzem ogrzewanym płomieniem gazo
wym. Dlatego na maszynie heatsetowej mogą być zadrukowywane także papiery powlekane, w które 
farba nie wsiąka, tylko zostaje wysuszona na powierzchni papieru. W Polsce maszyny heatsetowe poja
wiły się dopiero po 1989 r. Między innymi tylko amerykańskie firmy poligraficzne: QUAD/GRAPHICS 
i RR DONNELLEY utworzyły w Polsce po kilka dużych drukarni w technice heatset. Drukarnie RSW 
mogły drukować wysokojakościowe periodyki tylko w technice wklęsłodrukowej, gdyż żadna z nich nie 
posiadała maszyn typu heatset. Obecnie wysokojakościowe periodyki mogą być drukowane zarówno 
techniką wklęsłodrukową, jak i heatsetem. Decyduje o wyborze właściwej metody ekonomia. Dlatego 
zdecydowana większość periodyków jest dziś drukowana heatsetem”.
151 W 1982 r. wydrukowano 40,6 min egzemplarzy książek. Por. J. Górecki, Działalność produkcyjna 
przedsiębiorstw..., s. 142.

Podobne uwagi można było mieć do nadzoru jakości produkcji. Podczas kontro
li przeprowadzonej przez Centralną Komisję Rewizyjną PZPR zwrócono uwagę na 
niejednolitość kryteriów oceny jakości druków w poszczególnych zakładach. Nale
ży przypomnieć, że Dział Poligraficzny przygotował stosowne uregulowania jeszcze 
w 1981 roku i zostały one wdrożone. Świadczyło to więc o słabej jakości kontroli 
przedsiębiorstw działających wewnątrz RSW.

Następny problem stanowiły dewizy. Kwestia ta doskwierała nie tylko w latach 
80., ale już dużo wcześniej, i obciążała niemal każdy obszar działalności poligraficz
nej. Dostawcy materiałów takich jak lakiery, farby, pokost, rozpuszczalniki, okleiny, 
papa, szkło, żądali tzw. wkładu dewizowego. Zaplecze walutowe niezbędne było tak
że przy imporcie materiałów. Przykładowo sytuację, gdy w połowie 1983 roku RSW 
posiadała zapas produktów wystarczający raptem na 4-6 tygodni, trzeba ocenić jako 
fatalną. Ewentualne nieuzyskanie środków dewizowych doprowadziłoby do unieru
chomienia produkcji. Dopiero dzięki silnym naciskom RSW na Ministerstwo Prze
mysłu Chemicznego i Lekkiego udało się utrzymać ciągłość produkcji, uzyskując 
wsparcie w zamawianiu niezbędnego towaru. W ramach porozumienia pomiędzy 
RSW a Komisją Planowania przy Radzie Ministrów uzyskano zapewnienie, że farby 
graficzne zostaną objęte zamówieniami rządowymi. Sytuacja dewizowa w kraju była 
jednak na tyle ciężka, że RSW nie otrzymywała przewidzianych w planie przydziałów 
dewiz, zatem nie można było liczyć na zrealizowanie planu importu, a niedobory 
pokryć we własnym zakresie. Pomimo deklaracji farby graficzne nie zostały objęte 
zamówieniami rządowymi, ale dzięki nawiązaniu bliskich kontaktów z przemysłem 
chemicznym sytuacja uległa znacznej poprawie. Później Resort Kultury i Sztuki do
prowadził do zakupu licencji na produkcję farb graficznych. Nadzór nad wdrażaniem 
tej licencji w krajowych fabrykach farb graficznych miał Centralny Ośrodek Badaw
czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, podległy Resortowi Kultury i Sztuki.
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Należy przyznać, że w latach 80. poligrafia RSW dysponowała znacznie lepiej wy
posażoną bazą techniczną i dobrze wyszkoloną kadrą fachowców niż w poprzedniej 
dekadzie. Nowocześniejsza technika wymagała jednak innych materiałów eksploata
cyjnych, których w kraju brakowało. Dlatego podjęto starania o krajowe źródła za
opatrzenia dla dostaw niezbędnych materiałów. Potrzebowały ich również pozostałe 
drukarnie - państwowe, podległe Resortowi Kultury i Sztuki, spółdzielcze, wojskowe 
i inne. RSW nie była więc osamotniona w staraniach o rozwój krajowego zaplecza 
poligrafii. Do głównych potrzeb należały farby graficzne, płyty offsetowe i elektro
niczne urządzenia do składu tekstów. W latach 80. trwały intensywne prace nad ich 
realizacją i odnotowano znaczący postęp sytuacji, lecz po 1989 roku, w związku ze 
zmianą systemową, kontynuacja pewnych działań przestała się opłacać. Polska poli
grafia uzyskała bowiem dostęp do importowanych materiałów. Warunki pracy po
ligrafii w Polsce zrównały się więc z warunkami w krajach zachodnioeuropejskich.

2.3. Wpływ ustawy o likwidacji RSW„Prasa - Książka - Ruch" na losy 
przemysłu poligraficznego

2.3.1. Ustawowa droga do zniesienia monopolu 
prasowo-wydawniczego

Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku ustaliła zasady i tryb likwidacji RSW. Proces ten152 
przewidywał trzy formy przejęcia majątku RSW:

152 Opisany szeroko w: M. Polaczek- Bigaj, dz. cyt.
153 Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, Dz.U. 1990, 
nr 6 poz. 36 z póżn. zm.
154 Jak opisuje Elżbieta Ciborska, do VI 1991 r. tytuły, które należały wcześniej do RSW, a zostały wy
stawione na przetarg, przeszły w ręce nowych właścicieli. Zakupiły je prywatne przedsiębiorstwa, par

Po pierwsze, zakładano przekazanie wydawnictw oraz innych jednostek organiza
cyjnych Spółdzielni wraz z ich wyodrębnionymi częściami na rzecz spółdzielni pra
cy, które w myśl artykułu 5 miały być zakładane przez minimum połowę pracowni
ków tychże jednostek.

Po drugie, zgodnie z artykułem 6, te wydawnictwa i jednostki organizacyjne, 
które nie zyskały zainteresowania we wcześniejszym trybie, można było sprzedać 
w drodze przetargów nieograniczonych. W tym zakresie, wedle artykułu 4 punk
tów 1-3 Ustawy z dnia 20 stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji i działal
ności spółdzielczości153, organizowaniem przetargów na sprzedaż wydawnictw 
oraz innych jednostek organizacyjnych Spółdzielni, jak również poszczególnych 
składników wyposażenia zakładów miał zająć się likwidator. Pierwszeństwo naby
cia przysługiwało osobie, która zaoferowała nie tylko najwyższą cenę, ale też naj
korzystniejsze inne warunki nabycia, jednak w sytuacji, gdyby oferta złożona przez 
spółdzielnię była identyczna, to ona właśnie miała pierwszeństwo nabycia. O prawie 
nabycia decydował ostatecznie każdorazowo likwidator154.
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Kolejny wariant, zakładał przejęcie przez Skarb Państwa nieprzekazanych i nie- 
sprzedanych składników majątku oraz środków finansowych, które zostały uzyska
ne z transakcji sprzedaży, jednak po zaspokojeniu wierzycieli Spółdzielni. Wszystko 
to miało mieć miejsce z dniem zakończenia likwidacji Spółdzielni155.

tie polityczne, organizacje społeczne oraz inwestorzy zagraniczni, głównie z Niemiec, Francji i Skan
dynawii. Por. E. Ciborska, Transformacja prasy byłej PZPR, „Zeszyty Prasoznawcze” R. 33, 1992, 
nr 1-2.
155 M. Polaczek-Bigaj, dz. cyt., s. 103.
156 Informacja o wynikach kontroli działalności Komisji Likwidacyjnej Robotniczej Spółdzielni Wydawni
czej „Prasa - Książka - Ruch”, sporządzonej przez Dyrektora Zespołu Edukacji, Nauki i Kultury, Stefana 
Lubiszewskiego i zatwierdzonej przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Lecha Kaczyńskiego, Warszawa, 
29 VII 1992, maszynopis w posiadaniu autorki.
157 Tamże, s. 11.
159 Twierdzenie to jest w pełni zbieżne z postawionymi tezami i przykładami przytoczonymi w tej pracy. 
Por. K. Pokorna-Ignatowicz, dz. cyt., s. 172.
159 Por. tamże.

Ustawodawca zakładał, że głównym celem tych działań będzie zniesienie mono
polu koncernu prasowo-wydawniczego, który obejmował swoim zasięgiem przeszło 
90% rocznego nakładu prasy. Ponadto struktura zarządzania przekazywała niemal 
wyłączną decyzyjność w ręce PZPR, a po jej rozwiązaniu Socjaldemokracji Rzeczy
pospolitej Polskiej (SdRP). Niestety, jak zapisano w Informacji o wynikach kontroli 
działalności Komisji Likwidacyjnej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - 
Książka - Ruch”, sporządzonej przez dyrektora Zespołu Edukacji, Nauki i Kultu
ry Stefana Lubiszewskiego i zatwierdzonej przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli 
Lecha Kaczyńskiego156, „realizacji przyjętego przez Komisję Likwidacyjną wariantu 
likwidacji Spółdzielni towarzyszyły sprzeczne niejednokrotnie interesy i oczekiwa
nia. Obok tego w toku likwidacji RSW wystąpiły istotne uchybienia i nieprawidłowo
ści, będące następstwem błędnych decyzji oraz zaniedbań ze strony Komisji Likwida
cyjnej i jej pełnomocników”157 *.

W chwili likwidacji RSW posiadała 19 drukarni. Jak piszę Katarzyna Pokorna- 
-Ignatowicz, „mimo że w okresie PRL sukcesywnie je modernizowano, wymieniano 
wyeksploatowany i przestarzały sprzęt na nowy, to stan polskiej poligrafii pod wzglę
dem technicznym był zły i pozostawał daleko w tyle za rozwiązaniami stosowanymi 
w Europie Zachodniej”159. Zdawano sobie sprawę, że sytuacja jest bardziej skompli
kowana niż w przypadku tytułów prasowych, więc rekomendowano sprzedaż dru
karni w drodze przetargu lub przekazanie ich na rzecz Skarbu Państwa. Jak zauważa 
Pokorna-Ignatowicz, wybierając nabywcę i negocjując z nim warunki sprzedaży, kie
rowano się przede wszystkim wielkością przedsiębiorstwa, wartością jego majątku 
i profilem produkcji. Dużą rolę odgrywała też opinia pracowników i kadry zarządza
jącej poszczególnym zakładem159.

Proces likwidacji składowych pionu poligrafii był burzliwy i trwał do 1999 roku. 
W jego wyniku dwie bardzo ważne wcześniej drukarnie, przy ulicy Smolnej i przy 
ulicy Marszałowskiej w Warszawie, zostały zamknięte z powodu braku możliwości 
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ich sprzedaży. Drukarnie w Poznaniu i Bydgoszczy przekazano wojewodom dzia
łającym w imieniu Skarbu Państwa. Pozostałe 15 drukarni sprzedano w różnym 
czasie i różnym nabywcom. Część przejęły podmioty z kapitałem zagranicznym, 
nieliczne sprzedano spółkom pracowniczym, lecz generalnie wszystkim obowiązek 
spłaty rozłożono na bardzo długie, korzystne dla kupujących okresy. Proces przecią
gał się w czasie, gdyż pojawiały się problemy z ustaleniem prawowitych własności 
gruntu, zmieniały się też szacunki określające wartość wystawionych na sprzedaż 
nieruchomości160.

160 Por. tamże.
161 Por. M. Polaczek-Bigaj, dz. cyt.
162 Tamże, s. 107.
163 Zgodnie z art. 4 pkt 2 i 3 Ustawy o likwidacji RSW „pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, 
która zaoferowała najkorzystniejszą cenę i inne warunki nabycia; w razie zaoferowania przez spółdziel
nię jednakowej ceny i warunków nabycia z zaoferowanymi przez inną osobę - pierwszeństwo nabycia 
przysługuje spółdzielni; prawo nabycia przyznaję likwidator” [podkr, oryg. - M. P.-B.]. Ustawa z dnia 
22 marca 1990 r. o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - Ruch”...

Podobnie jak w innych likwidowanych jednostkach RSW, również w poligrafii 
było sporo chaosu. Pierwszym przykładem mogą być opisane w monografii Robotni
cza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka - Ruch". Studium powstania, działal
ności i likwidacji'6' nieprawidłowości, przynoszące wyraźne straty Skarbowi Państwa; 
dochodziło do nich także przy przejmowaniu KAW oraz Centrali Handlu Zagranicz
nego „Ars Polona” (CHZ „Ars Polona”) przez Ministra Kultury i Sztuki. W wyniku 
porozumienia pomiędzy Komisją Likwidacyjną a Ministerstwem Kultury i Sztuki do 
czasu zakończenia likwidacji RSW podmioty te miały być przekazane w nieodpłatne 
użytkowanie dwóm przedsiębiorstwom państwowym utworzonym przez Ministra 
Kultury i Sztuki w dniu 1 września 1991 roku.

W efekcie kontroli okazało się, że porozumienie to nie zostało zrealizowane. Fak
tycznie funkcjonowały równolegle dwa przedsiębiorstwa państwowe - KAW i CHZ 
„Ars Polona”, które posiadały osobowość prawną, lecz nie miały żadnego kapitału 
założycielskiego oraz majątku; a także w oparciu o te same składniki kadrowe i za
plecze organizacyjne - dwa przedsiębiorstwa spółdzielcze: KAW i CHZ „Ars Po
lona”, niemające wprawdzie osobowości prawnej, lecz dysponujące majątkiem, któ
ry formalnie był jeszcze własnością RSW będącej w trakcie likwidacji. Dodatkowo 
wykryto, że przedsiębiorstwa te nie rozliczały się w żaden sposób z budżetem pań
stwa z tytułu dywidendy, bo nie posiadały formalnie majątku, ale także nie łoży
ły żadnych wpłat na cele ogólnospółdzielcze, co powinno być rozliczane z Komisją 
Likwidacyjną162.

Pierwszy plan zagospodarowania majątku RSW z 29 października 1990 roku nie 
obejmował wszystkich jednostek funkcjonujących w ramach struktur Spółdzielni - 
zwłaszcza wydawnictw i agencji. Ponadto Komisji Likwidacyjnej pozostawiono dużą 
dozę uznaniowości przy rozstrzyganiu przetargów nieograniczonych163. Takie nie
domówienia, jak zapis „inne warunki nabycia”, pozwalały na nadmierną swobodę. 
W pierwszym etapie sprzedaży, czyli do kwietnia 1992 roku, w pionie wydawniczym 
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zbyto 80 jednostek, co stanowiło 77% planu. Wśród nich było 79 podmiotów z prawa
mi wydawniczymi do 83 tytułów prasowych. Warto zauważyć, że w 66% przypadków 
przedmiotem sprzedaży były przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi składnikami ma
terialnymi i niematerialnymi, wliczając w to prawa związane z wydawaniem pisma, 
w szczególności prawa do tytułu prasowego, a także z ruchomościalni stanowiącymi 
wyposażenie redakcji. Reszta przypadków obejmowała wyłącznie prawa do tytułu 
prasowego164. W pionie poligraficznym sprzedano 11 zakładów, czyli 58% z planowa
nych, zaś w pionie „inne jednostki organizacyjne” - 2 z planowanych 3 do sprzedaży. 
Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wykazał, że około 43% przetargów w pionie 
wydawniczym, w których wpłynęła więcej niż jedna oferta, Komisja Likwidacyjna 
rozstrzygnęła na korzyść oferenta niedeklarującego najwyższej ceny nabycia. Stwier
dzono, że wpływy ze sprzedaży w tych przetargach byłyby wyższe o około 72 miliar
dy złotych, gdyby Komisja Likwidacyjna opierała się na kryterium najwyższej ceny 
przy podejmowaniu decyzji o transakcji165. Wątpliwości i zastrzeżenia budziły też 
okoliczności rozstrzygania niektórych przetargów166.

IM Informacja o wynikach kontroli działalności Komisji Likwidacyjnej..s. 22.
165 Tamże, s. 23.
166 Przykładowo „Tygodnik Zamojski” sprzedano, gdy jednostka przejmująca nie miała jeszcze osobo
wości prawnej.
167 Informacja o wynikach kontroli działalności Komisji Likwidacyjnej..., s. 24. Pisownia oryginalna.

Na niekorzyść pionu wydawniczego działało to, że 30% jednostek sprzedanych 
w drodze przetargu nieograniczonego nie uzyskało zainteresowania więcej niż jedne
go oferenta. Dodatkowo oferenci deklarowali gotowość nabycia praw wydawniczych 
do tytułu za symboliczną złotówkę lub nie oferowali żadnej konkretnej ceny, a usta
lane w toku negocjacji warunki były dla nich bardzo korzystne. W trybie pozaprze- 
targowym sprzedano 10 jednostek (w tym 8 wydawniczych i 2 poligraficzne, co sta
nowiło około 11% tego sektora), gdyż ogłoszone wcześniej przetargi nie przyniosły 
żadnych efektów.

Jak zaznaczono w Raporcie NIK:

do kwietnia 1992 r. (mimo rozstrzygnięcia przetargów) nie została sfinalizowana 
sprzedaż 6 wydzielonych jednostek RSW. Przyczyną opóźnień w realizacji zagospo
darowania tych jednostek obok czynników obiektywnych (postanowień sądowych 
o wstrzymaniu sprzedaży) były również uchybienia i nieprawidłowości w pracy Ko
misji Likwidacyjnej. Wszystkie te jednostki faktycznie zostały wydane - na różnych 
zasadach i w różnym czasie - kontrahentom, co spowodowało dodatkowe wzajem
ne roszczenia. Na przykład Konfederacja Polski Niepodległej nie uregulowała zo
bowiązań wobec RSW (z tytułu deficytu poniesionego w związku z wydawaniem 
tygodnika „Razem”, dzierżawy i nabycia tego pisma) wynoszących łącznie po
nad 3.809 min zł; zaległości Spółki „Fibak - Sport” z tytułu opłat dzierżawnych za 
Prasowe Zakłady Graficzne w Katowicach stanowiły - w marcu 1992 r. - kwotę 
1.341 min zł167.
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2.3.2. Zawiłe i kontrowersyjne procesy likwidacji

Jednym z bardziej kontrowersyjnych wydarzeń dotyczących bezpośrednio poligra
fii było przekazanie wybranym oferentom Prasowych Zakładów Graficznych (PZG) 
w Kielcach oraz Zakładu Transportu RSW. PZG przejęło Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych i Realizacji Budownictwa „Drogowiec” spółka z o.o., które po rozstrzy
gnięciu przetargu wpłaciło kwotę 920 milionów, stanowiącą zaledwie 10% ceny sprze
daży. Komisja Likwidacyjna i przedstawiciele „Drogowca” podpisali porozumienie, 
które odraczało termin przejęcia własności na dzień wyznaczony przez likwidato
ra. Szkodliwość takiego rozwiązania wynikała z faktu, że nie określono konkretnej 
daty ostatecznej płatności i sfinalizowania sprzedaży. W tym czasie przedsiębiorstwo 
użytkowało PZG i czerpało z nich korzyści, nie przekazując z tego tytułu żadnych 
środków finansowych likwidatorowi. Dodatkowo porozumienie ze strony Komisji 
Likwidacyjnej podpisał obok przewodniczącego nie drugi członek Komisji, jak było 
formalnie wymagane, lecz pełnomocnik do spraw poligrafii.

Wskutek takich jak wspomniana decyzji wiele rozstrzygnięć było nietrafionych 
i miały one niekorzystne skutki finansowe. Podobne problemy wskazał również 
Krzysztof Czabański w opracowanym w 2001 roku Raporcie z Likwidacji Robotni
czej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - Ruch”'1™. Szczegółowo opisał w nim 
sposób nabycia Prasowych Zakładów Graficznych w Krakowie i Zakładów Prasowo- 
- Poligraficznych w Gdańsku.

Z wnioskiem o nabycie obu tych drukarń, wystąpił w 1991 roku Polsko-Amerykań
ski Fundusz Przedsiębiorczości. Fundusz ustanowiony został przez kongres USA 
i dysponował pieniędzmi rządu amerykańskiego. Fundusz zajmował drugie miejsce 
na liście inwestorów zagranicznych w Polsce (341 min USD), prowadząc współpracę 
z ponad pięcioma tysiącami podmiotów gospodarczych. Polsko-Amerykański Fun
dusz Przedsiębiorczości z biurem głównym w Nowym Jorku, był współzałożycielem 
i akcjonariuszem Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Prasowego SA w Warszawie. 

Zainteresowany drukarniami w Gdańsku i Krakowie, Fundusz nie chciał jed
nak płacić ceny ustalonej przez powołanych przez Komisję Likwidacyjną (RSW) 
rzeczoznawców, lecz zaproponował odmienne warunki kupna-sprzedaży, a miano
wicie wpłacenie po zawarciu umowy kwoty 1,5 min USD oraz przeznaczanie przez 
5 lat 20% zysku obu zakładów do Skarbu Państwa. Jednocześnie Fundusz zobowią
zał się dokonać gruntownej modernizacji obu drukarń, zamierzając przeznaczyć na 
ten cel 25 do 30 min dolarów. Przedstawicielka Funduszu, Barbara J. Lundberg pod
kreślała, iż Fundusz nie zamierza z tego czerpać żadnej korzyści, gdyż i tak wpła
cone pieniądze będą przeznaczone dla załóg, które otrzymają w ten sposób udziały 
w prywatyzowanych przedsiębiorstwach. Stwierdziła również, że Fundusz ma za
pewnione ze strony rządu USA, który jest zainteresowany całym przedsięwzięciem, 
jako formą pomocy dla polskich środków masowego przekazu. W Radzie Nadzor
czej Funduszu byli, m.in. Jan Krzysztof Bielecki oraz prezydent George Bush.

168 Raport z likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa - Książka - Ruch", red. K. Czabań
ski, Warszawa 2001, s. 41-44.
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Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Monitor Potoki Nr 3_______________________ — 38 -________________________________ Poi 13

X. ZAKŁADY FOTOPOUGRAFICZNE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
— przejfcie pasz Skarb Państwa.

XI PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE WE WROCŁAWIU
— pnaifc*  pnu Skarb Państwa.

* Rozwiązana analogiczne do przytytego w stosunku do .¿aszytów 
Prasoznemyeh" radowanych prie Krakowskie Wydawnictwo 
Placowe.

XII. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE ZIELONOGÓRSKIEGO WYDA
WNICTWA PRASOWEGO

— przekazanie spółdzielni pracy w trybie art. 5 ustawy*.

XIII. ZAKŁADY POLIGRAFICZNE WIELKOPOLSKIEGO WYDAW
NICTWA PRASOWEGO

— przejecie przez Skarb Państwa.

XIV ZAKŁADY WKLĘSŁODRUKOWE W WARSZAWIE
— przejecie przez Skarb Państwa.

XV. ZAKŁADY OFFSETOWE W WARSZAWIE (przy ul. Ludnej 4)
— sprzedaż w trybie art. 0 ust. 1 ustawy.

XVI. PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE W WARSZAWIE (przy ul.
Smolnej 1012) *

— sprzedaż w trybie art. 6 ust. 1 ustawy.
XVH. ZAKŁADY GRAFICZNE W WARSZAWIE (przy ul. Srebrnej 16)
— sprzedaż w trybie art. 6 ust 1 ustawy.

XVIII. PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE W WARSZAWIE (ul. 
MarazolioMrtka 3/6)

— sprzedaż w trybie art. 6 ust. 1 ustawy.
XIX. PRASOWE ZAKŁADY GRAFICZNE W WARSZAWIE (ul. No

wogrodzka 84'M)
— sprzedaż w trybie art. 6 ust 1 ustawy.

* Przekazanie odpłatne na podstawie umowy leasingu.

Pion kolportażowo-handlowy
I. CENTRALA HANDLU ZAGRANICZNEGO ..ARS POLOWA“
— wyodrębnianie z pionu i przejecie przez Skarb Państwa.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO FILATELISTYCZNE
— wyodrębnienie z plonu i przejecie przez Skarb Państwa.

III. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM 
(jednostka organizacyjna Piiedsiabioretwa Upowsiecihniania 
Prasy I Książki w Rasowie)

— wyodrębnienie z pionu i przekazanie spółdzielni pracy 
w trybie ort 6 ustawy.

IV. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE _PE- 
XJM" (Warsowi)

— sprzedaż w trybie art. 6 ust 1 ustawy.
V. POZOSTAŁE JEDNOSTKI PIONU K0LPORTA20W0-

• HANDLOWEGO 16 pnedeiebiomw upoumachniima prasy 
i katgżkL Centrala Kolportażu Prasy l Wydawnictw wraz i Corwal- 
nym Kolpcataiwn Wojskowym, Centrałs HanrBowa oraz Agencja 
Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki

— przejecie przez Skarb Państwa w cełu przekształcenia 
w Spółkę akcyjną Skarbu Państwa „Ruch" SA.

Inne Jednostki
i. ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
1. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych (Warszawa)

— przekazanie spóktztoinl pracy w trybie art 5 ustawy.
2. Zakład Produkcji Mebli w Nowym MMcio Lubawskim

— przekazanie apółdziełni procy w trybie art 5 ustawy.
3. Zakład Produkcji Ram w Chojnicach — przekazanie 

apółdzłełni pracy w trybie art 5 ustawy.
4. Zakład Przemysłu Drzewnego w Świebodzinie — prze

kazanie spółdzielni pracy w trybie art 5 ustawy.
5. Zakład Transportu (Warszawa) — sprzedaż w trybie art. 

6 usL 1 ustawy.
6. Centrale Zaopatrzenia (Warszawa) — przekazanie spół

dzielni pracy w trybie art. 5 tatowy.
7. Zakład Telekomunikacji (Warszawa) — sprzedaż w try

bie art 8 uet 1 ustawy.
8. Ofrodek Rozwoju i Techniki (Warszawa) — przekazanie 

mółdzWnl pracy w trybie art. 6 ustawy.
9. Oórodsk Badań Prasoznawczych (Kroków) — przejęcie 

przez Skarb Państwa (Ministerstwo Edukacji Narodowej

organizacyjne
z przeznaczeniem na rzecz Uniwersytetu Jegiellońakie- 
go)*.

II OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
1. Dom Dziennikarza w Zaborowi« — zwrócenie dotych

czasowym użytkownikom (stowarzyszeniom dzienni
karskimi.

2. Dom Wypoczynkowy w Kazimierzu — przejęcie przez 
Skarb Państwa.

3. Oórodek Sportowo-Wypoczynkowy „Horyzont" w War
szawie — likwidacja i sprzedaż składników majątkowych 
w trybie art. 6 ust 1 ustawy.

4. Dom Wypoczynkowy w Rabce---- sprzedaż w trybie
art. 6 uet. 1 ustawy.

Inwestycje
1. Magazyn Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Ksią

żki w Bełchatowie
2. Drukarnia w Gdańsku
3. Drukarnia w Katowicach
4. Budynek redakcyjno-wydawnłoy w Koszalinie
6. Kompłeka presowo-poligroficzny w Krakowie
8. Budynek redakcyjno-wwlawnlcży w Olsztynie
7. Oirodek prasowo-poligreficzny w Szczecinie
8. Drukarnia we Wrocławiu
9. Drukarnia w Zielonej Górze

zwrot przez Robotniczą Spółdzielnie Wydawniczą 
„Praaa-Książka-Ruch" (dotychczasowego użytko
wnika gruntów) do właściwych organów reprezen
tujących Skarb Państwa z jednoczesnym zgłosze
niem roszczeń o zwrot poniesionych nakładów.

Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Plan zagospodarowania majątku RSW „Prasa - Książka - Ruch" w likwidacji.
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego, [do s. 991
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- utworzeni*  tygodnika "Chłopaka Droga" organu Polskiej Partii 

Robotniczej przeznaczonego dla czytelników wiejskich, który 

zaczął slą ukazywać v 1945 roku;

- przystąpienie od marca 1945 roku, do stopniowego uruchamiania 

wojewódzkich organów Polskiej Partii Robotniczej.

W początkowym stadium, obejmującym okres od lipca 1944 roku do 

■Baja 1945 roku a więc do zakończenia wojny, w treści gazet 1 czaso

pism występowały dwa głóvne nurty: problemy związano z prowadzoną 

wojną 1 walką wyzwoleńczą przeciw najeźdźcy oraz problemy wiążące 

slą z rewolucją społeczną i zmianami ustrojowymi, wynikające z 

Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.

Naświetlając, komentując i upowszechniając postanowienia Manifestu 

dzienniki 1 czasopisma wskazywały kierunki codziennej Ich reali

zacji, wiążąc ściśle wojną i walką z faszyzmem hitlerowskim z 

nakazem rewolucji społecznej.

Prasa polska w tym pierwszym okresie charakteryzowała slą ogromną 

różnorodnością cech zewnętrznych takich jak format, objętość, 

rodzaj papieru i druku, co miało bezpośredni związek z niezwykle 

trudnymi warunkami, w jakich była ona redagowana i drukowana. 

W katach 1945—1940 w utrzymującym aią nadal — zarówno pod wzglądem 

ilości tytułów jak i nakładów — dynamicznym rozwoju prasy polskiej 

zaczyna slą już wyraźniej zarysowywać podział na prasą centralną - 

ogólnokrajową i prasą terenową. Można już w tym okresie mówić 

o tworzeniu, w szerokim tego słowa znaczeniu, prasy regionalnej. 

Następujo wówczas także pewna stabilizacja zespołów redakcyjnych, 

form graficznych prasy, miejsc jej druku.

Połączenie, w grudniu 1948 roku, polskiego ruchu robotniczego i 

powstanie Polskiej Zjodnoezonej Partii Robotniczej otworzyło nowy, 

trwający po dzień dzisiejszy, okres w rozwoju prasy polskiej. Można 

w nim wy«7le?ać poszczególne etajry w łtóryeh prasa podlegała
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różnorodnym przeobrażeniom, związanym z ogólnym klimatem żyda 

politycznego kraju. Są wszakże cechy nadrzędne, które towarzyszyły 

jej rozwojowi przez cały czas 1 miały docydujący wpływ na ukształ

towanie dzisiejszego jej oblicza.

U i Wymienić wśród, nich przede wszystkim nałoży su stałe doskonalenie 4 1

systemu informacji 1 modolu prasy i postępujący dynamicznie wzrost 

jej zasięgu 1 skuteczności oddziaływania na społeczeństwo; syste

matyczne wzbogacanie - stosownie do rosnących potrzeb 1 wzrostu 

poziomu społeczeństwa - Ilości tytułów; wykształcenie kadry zawo

dowych, wysokokwalifikowanych dziennikarzy; a wreszcie zacieśnia

jący się coraz bardziej związek prasy z życiem naszego kraju 

zarówno w sprawach zasadniczych jak 1 w sprawach dotyczących dnia 

codziennego.

Prasa polska w 1974 roku

W 1974 roku ukazywało się w Polsce 3.005 ttfułów .gazet 1 czasopism 

w średnim, jednorazowym nakładzie wynoszącym 41,4 min egz. w tymi

- 44 dzienniki ukazujące się 6 razy w tygodniu 1 12 gazet ukazują

cych się 2 do 5 razy w tygodniu - w łącznym średnim nakładzie 

9,7 min cgz.;

- oraz 2.949 czasopism w średnim jednorazowym nakładała 31,7"i*~egz . 

Podział prasy polskiej, oparty na kryterium częstotliwości, przed

stawia się następująco;

I —11l
1 Liczba j 
■ - tytułó^

Średni j 
nakład |

i
[ Dzienniki

i 54 i
9.700,0 j

Tygodniki1 1 115 ! 12.311,7 !

Dwutygodniki ! - ! 4.178,3 1

Miesięczniki
1 ! 6« ! 7.935,2 ■

i thramleslęcznlki 1 ąąa i i 229 ! 850,5 !
‘ 4SG ! 1.095,4 !
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i Liczba J Średni [ 
j tytułów > nakład j

Pólrocznikl i roczniki j 466 ! 3.339,7

Czasopisma ukazujące { 1
się nieregularnie } 900 | 1.951,6

Pod względem zasięgu oddziaływania — na polskim rynku prasowym — 

dominującą pozycją zajmują dzienniki, tygodniki 1 dwutygodniki. Ich 

udział w nakładach całej prasy polskiej wynosi około 63 », mimo te 

stanowią ono zaledwie 9 t ogólnej liczby tytułów prasowych.

Globalny - roczny nakład.prasy polskiej wyniósł w 1974 r. 3.600 min 

egz. /dzienników 2.700 min egz., czasopism 900 min egz./. Oznacza 

to, że na każdego etatystycznego mieszkańca przypadało rocznie

79 egz. dzienników 1 27 czasopism, łącznie 106 egz. prasy.
f

Największym ośrdHklem prasowo-wydawniczym w Polsce jest Warszawa.

W stolicy wydaje slą blisko 60 ł ogólnej liczby tytułów, na które 

t przypada 75 ł łącznych nakładów całej, prasy krajowej. i.n.kiH. i

Wśród terenowych ośrodków wydawniczych /znajdujących slą we wszyst— 

kich siedzibach dawnych województw/ - zarówno pod wzglądem liczby 

wydawanych tytułów jak i wielkości ich nakładów - dominującą pozycją 

zajmują w kolejności: Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław 1 Poznań.

Dzienniki ogólnopolskie

W Polsce ukazuje slą 18 gazet o zasiągu ogólnokrajowym, zaadresowa

nych do ogółu społeczeństwa.
Należą do nich:
- Wydawana przez Robotniczą Spółdzielnią Wydawniczą ’Prasa-Książka- 

aoch*: Trybuna Ludu - organ Komitetu Centralnego Polskiej

Zjednoczonej Partii Robotniczej*  2 gazety zaadresowane do czytelni*  

ków na wsi: Chłopska Droga - gazeta Komitetu Centralnego PZPR 

oraz Gromada-Rolnik Polski* Życie Warszawy - ogólno*n^nnnaryjn»  

gazeta krajowa, przy której, 2 razy w tygodniu,ukazuje slą odrąbna
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i 
edycja w języku niemieckim; Głos Pracy - gazeta Centralnej4Rady j 

Związków Zawodowych; Sztandar Młodych - organ Federacji Socjalls- * 

tycznych Związków Młodzieży Polskiej; Erprass wieczorny - warszaw

ska gazeta popołudniowa rozprowadzana na terenie całego kraju;

Świat Młodych - barwna gazeta Związku Harcerstwa Polskiego zaadkw- 

aowana do młodzieży w wieku od 7 do 15 lat; 1 3 gazety sportowe 

wydawane w Warszowic, Katowicach 1 Krakowie, mające zasięg ogólno

krajowy.

- wydawane przoz wydcwnlctuo Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego -

2 gazety przeznaczono dla czytelników wiejskich; Dziennik Ludowy

1 Zielony Sztandar;

- wydawany przez Wydawnictwo Stronnictwa Demokratycznego dziennik

pa. Kurier Polski - organ tego Stronnictwa;

- wydawaną przez ITydrwnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej - codzien

na gazeta »Żołnierz Wolności";

- oraz wydawany przez Katolickie Stowarzyszenie PAK - dziennik 

"Słowo Powszechne".

W codziennej prasie polskiej czołowa pozycję zajmuje centralny

oroan PZPR - Trybuna Ludu. Dziennik tan osiąga obeanle najwyższy

nakład wśród polskich gazet //rodnio - 900 tys.egz. 

Sobotnich do 1,5 min egz./.

Szczególnie dynamiczny okres rozwoju Trybuny Ludu datuje się od 

1972 roku, tj« od Uchwały Biura Politycznego KC PZPR dotyczącej 

umocnienia roli 1 pozycji "Trybuny Ludu". Uchwała ta stworzyła

podstawy do niezwykle szybkiego i wszechstronnego rozwoju dziennika 

W okresie od czerwca 1972 roku do stycznia 1973.roku zwiększona 

została objętość wszystkich wydari "Trybuny Ludu", co otworzyło 

możliwość sasadnlczcgo wzbogacenia prezentowanych na jej łasmah

treści.

Równocześnie ze zwiększeniem objętości następował dyn>M<««ty wzrost
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nakładu« W 1971 roku ¿radni nakład "Trybuny Ludu*  kształtował nią 

na pozłocie 475 tys.egz., natomiast w grudniu 1975 r« osiągnął on 

poziom 900 tys.egz« \
l

Radykalnej poprawie uległa też w ostatnich latach aktualność \

inforracjł publikowanych na łamach "Trybuny Ludu*.  Stało alg to 

możliwe dzięki zdecentralizowaniu druku dziennika. Od maja 1973 r. 

"Trybuna Ludu*  jeet równocześnie drukowana w trzech ośrodkachc 

w V'ar3zawle, we Wroc&awla - dokąd kolumny gazety przekazywano eg z 

Warszawy za pośrednictwem nowoczesnych urządzać do toletransmlsji, 

i w Łodzi - dokąd matryce kolumn gazety dostarczane są samochodami 

Z Warszawy.

Równolegle z poprawą warunków druku wprowadzone zostały zasadnicze 

usprawnionia w systemie dostawy "Trybuny Ludu"«

Codzładna prasa terenowa

W systemie polskich dzienników gazaty terenowe, wydawane dla posz

czególnych regionów kraju są - obok prasy centralnej - llcaną i 

liczącą slą na rynku czytelniczym grupą tytułów.

Ukazują alg Ich 38, w średnim jednorazowym nakładzie 5,5 min ogz. 

Rola 1 pozycja tej prasy junt wynikiem prowadzonej konsekwentnie 

przez wiele lat polityki wydawniczej, stwarzającej jej rozwojowi 
specjalna możliwości.

Pod wzglądom rangi, znaczenia oraz powszechności oddziaływania 

w terenowej prasie codziennej dominuje grupa 17 dzienników Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Charakteryzuje alg ona najbardziej 

dynamicznym a jednocześnie wszechstronnym rozwojem.

Przeważająca większość tych gazet - po reformie w podziale admini

stracyjnym kraju wprowadzonej od 1 czerwca 1975 r. - uzyskała status 

dzienników ponadwojewódzklch, obejmujących swoim zasiągiem od dwóch 

do pięciu województw o wspólnych cechach społeczno-gospodarcza

Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego



2.5. Wpływ ustawy o likwidacji RSW „Prasa - Księzka - Ruch"... 91

- 7 -

Jddpocześnie przyjęty został dla tej prasy jednolity model wydań 

terenowych /mutaojl/. Dzienniki PZPR ukazują srę w dwóch wyda

niach, z których jedno zawiera tzw. kolumnę miejską poświęconą 

problemom miąsta-aiedzlby wydawania gazo ty k w drugim zad kolutahS' 

miejska wymieniana jest na kolunnq terenową, przeznaczoną na 

materiały z terenu województw objętych zasięgiem oddziaływania 

danej gazety.

Najwyższe średnia jednorazowe nakłady w tej grupie gazet osiągają*  

Trybuna Robotnicza - Katowice /680 tya.ogz./, Gazeta Robotnicza 

- Wrocław /300 tys.egz./. Głos Robotniczy - Łódś /300 tya.ogz./. 

Gazeta Pomorska - Bydgoszcz /260 tys.egz./, Cazata Zachodnia - 

Poznań /250 tys.egz./. Głos wybrzeża - Gdańsk /210 Łys.ogz./, 

Nowiny - Rzeszów /200 tys.egz./ i Gazeta Południowa - Kraków /200 

tys.egz./.
Poza dziennikami partyjnymi ukazuje się w Polsco 9 terenowych 

dzienników porannych nie będących organami partii, które wydawana 

są w większych ośrodkach wojewódzkich oraz 13 taranowych gazet 

popołudniowych, wydawanych w największych aglomeracjach miejskich. 

Wydawcą 34 dzienników terenowych jest Robotnicza Spółdzielnia 

wydawnicza ■Prasa-Książka-Ruch•.

Czasopisma

Na łączną liczbę 2.949 tytułów czasopism wydawanych aktualnie 

w Polsce w środnlm nakładzie 31,7 min egz. składa się bardzo 

bogaty 1 różnorodny wachlarz tytułów. Obejmuje on periodyki o 

charakterze politycznym, społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, 

popularne magazyny ilustrowane, prasę kobiecą, młodzieżową,dzlo- 

olęcą, wiejską, naukwą, techniczną, sportową, pisma różnych orga

nizacji i stowarzyszeń, prasę przeznaczoną dla odbiorców zagra

nicznych, a także najróżniejszego typu periodyki specjalistyczne. 

Bardzo rozbudowaną grupę, liczącą ponad 1 tysląo tytułów, stanowi 

prasa naukowa 1 popularno-naukowa poświęcona poszczególnym dyecy-
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W Polsce ukazuje się ponadto około 200 gazet zakładowych wydawanych 

przez samorządy robotnicze 1 komitety zakładowe PZPR w dużych przed

siębiorstwach przemysłowych, budowlanych 1 rolniczych.

Wdród ogółu polskich czasopism najwyższe nakłady osiąga-jąt prasa 

kobieca - tygodnik "Przyjaciółka" /2 min egz./ 1 "Kobieta 1 Życie" 

/700 tys.egz./; popularne magazyny ilustrowane - "Przekrój" /800 

tys.egz./, "Karuzela" /600 tys.egz./, "Panorama" /500 tys.egz./; 

periodyki młodzieżowe 1 dziecięce - "Dookoła Świata" /330 tys.egz./, 

■Nowa Wied" /300 tys.egz./, "Płomyczek" /500 tys.egz./, "Świerszczyk 

/725 tys.egz./; czasopisma polityczno-społeczne - "Pblltyka" /300 

tys.egz./, "Perspektywy*  /300 tys.egz./; czasopisma kolinr.lnn _ 

"Kultura" /100 tys.egz./, "tycia Literackie" /90 tys.egz./. Walną 

rolę w sferze Ideologicznej 1 organizacyjnej partii spełniają - 

"Nowe Drogi*  /85 ty a. egz./, "Zagadnienia i Materiały*  /150 tys.egz.y 

"tycie Partii" /100 tys.egz./. /

Obok czasopism ogólnopolskich rozprowadzanych na terenie całego kra

ju, ukazują się takie w Polsce czasopisma regionalne. Do grupy tych 

periodyków należy przede wszystkim częńć prasy kulturalno-społecz

nej /rozprowadzanej na teranie kilku województw/, a także 

cyjno-społeczna prasa lokalna zajmująca się problematyką mikrore

gionów. Na ogólną llodć 2.949 czasopism blisko BO t tych periody

ków ukazuje się w języku polskim. Pozostałe periodyki wydawane są 

w językach obcych 1 stanowią plama przeznaczone dla mniejszodci 

narodowych /białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej, słowackiej, 

greckiej 1 żydowskiej/, prasę przeznaczoną dla czytelników zagra

nicznych, lub też czasopisma naukowe 1 fachowe ukazujące się w 
obcojęzycznych edycjach.

Nawet w bardzo syntetycznej prezentacji polskiej prasy nże spooób 

iwznlnąó faktu, że dzisiejsza jej powszechnodó 1 wciąż rosnącą po— 

pularnodd jest wynikiem wieloletniej pracy, wysiłków i zmagań. 

Tworzoną crna bowiem była w każdej płaszczyźnie od podstaw zarówno

>4 -
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jedli chodzi o założenia modelowe, zadania i funkcja jak 1 

warunki organizacyjne, kadrowe 1 materialne.

W batalii o pozyskania czytelników, o upowszechnienia czytalnlc-
I 

twa praay nowego typu ogromna rolę odgrywała wyjątkwa pomysło

wość i twórcze poszukiwanie nowych rozwiąaalt mających na calu 

stałe wzbogacania i doskonalenie treści prasy i zacieśnianie 

związku z jej odbiorcami.

Inicjatyw i rozwiązali służących tym colom było bardzo wiała, ale 

część z nich stanowi szczególną specyfikę polskiej prasy.

Przede wszystkim wymienić wśród nich należy zespół działali na 

rzecz właściwego uterenowieżia prasy codziennej, znajdujący swój 

wyraz w dynamicznym rozwoju mutacji. Spełniły one ogromną rolą 

w rozszerzaniu kręgu czytelników zwłaszcza prany partyjnej, która 

przez wiele lat problemowi tomu poświęcała szczególnie wiola wagi 

Eupełnle nowym rozwiązaniem nie znanym w historii prasy polskiej 

było przystąpienia, w 1957 roku do uruchamiania w dziennikach 

partyjnych magazynowych wydali sobotnio-niedzielnych. Wydania ta 

oferujące czytelnikom znacznie bogatsze 1 podana w bardzo atrak

cyjnej formie materiały informacyjno-pubUcyatyczne.

Od pierwszyd lat, po dzled dzielejazyociessą sią ogromną popular

nością. Świadczy o tym fakt, że nakłady tych wydać aą znacznie 

wyższo aniżeli w dni powszednio, w części zaś gazet różnica ta 

sięga blisko 100 *.

Osobno miejsca w dorobku prasy polskiej zajmuje sprawa kontaktów 

z czytalnikami..

Troska redakcji o właściwe, zgodno a charakterem prasy socjalis

tycznej, ich ukształtowanie sprawiła, że czytelnicy masowo pissą 

do redakcji listy wa wszystkich żywo interesujących ich sprawach. 

Listy ta są wnikliwie anaUzowana. Część z nich z odpowiednimi 

wyjaśnieniami bądś komentarzami trafia na łamy prasy - służą tson
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cyklicznie publikowane zp&cjalcc rubryki bąóf nawet cało kolumny.
L1 ; Ui l -i>. 14.1 l ; i

t'a pozostało z reguły redakcjo udzielają zalntcrezowanym odpowie

dzi.

Takie traktowanie reakcji czytelników przoz redakcje stworzyło 

w prasie polskiej szczególny układ wiązi między dziennikami i 

czasopismami*a  odbiorcami prasy.

Ten układ wzajemnych stosunków umożliwił, zwłaszcza w ostatnim 

10-lociu, rozwój nowego nurtu nazywanego działalnością organiza

torską redakcji. Polega on przede wszystkim na koncentrowaniu 

uwagi szerokiej opinii publicznej na Bprawach szczególnie walnych 

z punktu widzenia polityki partii 1 padstwa, przez organizowanie 

różnego typu akcji, konkursów, plebiscytów i sondaży, w których 

prasa sięga po udział, stanowisko 1 opinię swoich czytelników. 

Kleszczą się w nim takie przedsięwzięcia stymulujące rozwój posz

czególnych dziedzin życia kraju, a polegające na fundowaniu przez 

redakcje, na zasadzie mecenatu, różnego typu nagród.

Ilodć tego rodzaju Imprez organizowanych przez redakcje gazot 1 

czasopism jest ogromna, a szeroki rezonans społeczny tych przed

sięwzięć dokumentuje się masowym udziałem czytelników we wszyst

kich tych imprezach.

liydawcy prasy w Polsce

Wydawaniem prasy w Polsoo zajmują sięa trzy speojallstyczna insty

tucje wydawnicze /Robotnicza Spółdzielnia Hydawnlcza "Praaa- 

Kslążka-Ruch* , Wydawnictwo "Prasa Zjednoczonego Stronnictwa Im- 

dowogo", Wydawnictwo Stronnictwa Demokratycznego "Epoka"/, ponad 

30 wydawnictw o profilu mieszanym /ksiątkowo-prasowym/ oraz liczne 

organizacje, instytucjo, urzędy, wyższe uczelnie. Instytuty nauko

we ltp.

największym wydawcą prasy w Polsce jest Robotnicza Spółdzielnia 

wydawnicza *Prasa-Ksląika-Ruch* .
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RSW "Prasa-Kslążka-Ruch*  - powołana do życia w maju 19^7 soku 

Jest centralną organizacją wydawniczą Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej działającą pod bezpośrednim nadzorem Komitatu Central

nego PZPR. Głównym przedmiotem jej działalności jest wydawanie 

wszystkich dzienników 1 czasopism Polskiej Zjednoczonej Partii 

Rpbotnlczej oraz prasy masowej zaadkesowanaj do najszerszych krę

gów społcczoristwa.

W 1975 roku Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ‘Prasa-Kslążka-Ruch*  

wyddje 237 tytułów gazet 1 czasopism w łącznym średnim jednorazo

wym nakładzie 23,9 min egz., w tymi

- 46 dzienników, w średnim jednorazowym nakładzie 9,0 min egz., 

stanowiących 92,5 4 nakładów całej prasy codziennej wydawanej 

w kraju:

u t , - 191 czasopism, w średnim jednorazowym nakładzie 14,9 min egai,1 ■ 

tj. 46 4 nakładów wszystkich polskich czasopism.

Globalny roczny nakład prasy wydawanej przez RSW "Prasa-Książka- 

Ruch*  wynosi 3.100 min egz. /86,6 t globalnego nakładu prasy 

krajowej/ w tym:

- dzienników - 2.500 min egz.

- czasopism - 600 min egz.

Ze 106,0 egz. prasy przypadającej w Polsce w 1974 roku aa 1 miesz

kańca, 93 egz. stanowią dzienniki 1 czasopisma wydawana przez RSW. 

Poza wydawaniem prasy, RSW prowadzi równie! bogatą pozaprasową 

działalność wydawniczą, która koncentruje slą przede wszystkim 

na wydawaniu książek 1 broszur służących popularyzaojl polityki 

partii we wszystkich dziedzinach joj działalności - Ideologicznaj, 

politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej oraz na wydawa

niu masowych publlkaajl nieperiodycznych o charakterze propagando

wym służącym zróżnicowanym potrzebom szerokich kręgów społeczeń

stwa.

Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego
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Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ’Praaa-Książka-Ruch" jest 

jodyną instytucją wydawniczą, w której profilu 1 zakreśla działa

nia zo3tały skoncentrowane wszystkie fazy procesu wydawniczegoJłftZat 

redakcji zajmujących się redagowaniem gazet i czasopism RSW posia

da własne drukarnie, prowadzi - na zasadzie wyłączności - kolpor

taż prasy polskiej i zagranicznej.

Ponudto - v ramach tej instytucji działają«

- Polska Agencja "Interpress* , która prowadzi wielostronną i różno

rodną działalność informacyjno-propagandową na zagranicą.
„ . u i i-«•>.d.i l; i

Do podstawowych zadań Agencji usiały wydawanie biuletynów 1 

serwisów, czasopism 1 ksiąłok, organizowanie obsługi prasy dl. 

dziennikarzy zagranicznych, aJirodytcwanych w Poleca 1 przyjei- 

dŁŁgrj^jdh do Polski oraz produkcja flisów reportażowych.

- Centralna Agencja Fotograficzne, która zaopatruje w afctimlzB mate

riały fotograficzna całą pracę polską oraz redakcje 1 agencje zagraniczne . 

CAF współpracuje z ponad 50 agencjami na całoj kuli ziemskiej. 

Ogromg rolę w zaopatrywaniu zarówno prasy krajowej jak i zagra

nicznej w aktualno informacje fotogmflficzne spełnia nowoczesna 

sieć fototelegraf 11, umożliwiająca natychmiastowe Ich przekazy

wanie zarówno do wszystkiah dzienników krajowych jak i agencji 

kwiatowych.

Kolportaż prasy polskiej

Prasa polska oraz prasa zagraniczna importowana do Polski rozpro

wadzana jest przez wyspecjalizowana przedsiębiorstwa kolportaiowo- 

handlowe, działającej w ramach Robotniczej Spółdzielni Wydawni

czej "Frasa-Książka-Ruch*.

60 * nakładów prasy dociera do rąk czytelników drogą indywidualne

go zakupu realizowanego za pośrednictwem 34 tysięcy kiosków, 

klubów 1 sklepów, rozmieszczonych na terenie całego krają, zarówno 

w zilastaah jak 1 na wsi.

Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego
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Pozostałe 40 t nakładów otrzymują czytelnicy w różnych 

prenumeraty.

W ranach 34 tysięcy sieci sprzedaży prasy, należącej do RSW 

“Prasa-Kslążka-Ruch" działa 8,5 tysiąca Klubów Prasy i Książki 

/w tym 6,7 tysięcy na wsi/ oraz 75 Klubów Międzynarodowej Prasy 

i Książki.

Placówki te - poza sprzedażą prasy, książek, płyt, pocztówek 1 

lanych publikacji o charakterze propagandowym - prowadzą także 

systematycznie, zakrojoną na szeroką skalą, działalnodd kultu

ralno-oświatową, której podstawowym calem jest rozwijanie aspi

racji kulturowych 1 wiedzy o Polsce 1 ¿wlocie społeczeństwa 

miast i wsi. Służą kemu między innymi organizowane przez Kluby 

spotkania ze znanymi ludźmi, reprezentantami życia politycznego, 

gospodarczego, kulturalnego i naukowego, sportowego.

Służą temu liczne wystawy eksponujące problematyką związaną 

z aktualnymi wydarzeniami.

Ilość różnego typu imprez organizowanych przez Kluby prasy i 

książki oraz kluby międzynarodowej prasy i książki w skali jed

nego roku sląga 300 tysięcy, w spotkaniach organizowanych przez 

wszystkie kluby, bierze udział 8 «1" osób rocznie, «*»1  < 4«™»» 

ilodó korzysta z czytelni prasy, a wystawy 1 ekspozycje klubowe

odwiedza w skali roku około 3 min osób.

Kluby międzynarodowej prasy i książki prowadzą ponadto nauką 

języków obcych na 850 kunach, w których uczestniczy 20 tysiący 

słuchaczy.

Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jac ka Góreckiego
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Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona przez Kluby RSW “Prasa- 

Kalążka-Ruch" zarówno pod względem swoich rozmiarów i zakresu 

jak i masowego uczestnictwa w życiu klubowym szerokich rzesz spo

łeczeństwa pozwala ocenić je jako unikalne rozwiązanie, wzbudza

jące szerokie zainteresowania przedstawicieli wielu krajów zajmu

jących sio zarówno organizacją kolportażu prasy jak i masowych 

placówek życia kulturalnego.

Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego.
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego.
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego.
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego,
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego.
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego
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Materiały archiwalne z prywatnych dokumentów Jacka Góreckiego.
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Oceniając tę ofertę pełnomocnik Komisji ds. poligrafii stwierdził, że należy 
ona do najbardziej korzystnych, jakie zostały złożone w trakcie przekształceń RSW. 
Padła wszak propozycja ze strony jednego z członków Komisji aby, podobnie jak 
to było w Gdańsku, wystawić i krakowską drukarnię na sprzedaż w trybie przetar
gu. Przewodniczący stwierdził, że opóźniłoby to całą sprawę a Komisja i tak nie 
ma obowiązku sprzedaży tej drukarni, gdyż plan zagospodarowania majątku byłej 
RSW przewiduje przekazanie tych jednostek do Skarbu Państwa. Następnie stosun
kiem głosów: 4 za, 1 wstrzymał się od głosu, Komisja Likwidacyjna podjęła uchwa
łę o sprzedaży Funduszowi, Zakładów Prasowo-Poligraficznych w Gdańsku i Pra
sowych Zakładów Graficznych w Krakowie, „na warunkach określonych w ofercie 
złożonej przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości” (04.07.1991)16’.

Podobnie jak w opisanych wcześniej przypadkach doszło do transakcji, która 
nie była szczególnie korzystna dla likwidatora. 3 października 1991 roku Polsko- 
-Amerykańskie Towarzystwo Prasowe SA z siedzibą w Krakowie kupiło drukarnię 
w Gdańsku i Krakowie za łączną kwotę 11,5 miliona złotych. W dniu zakupu na 
konto Komisji Likwidacyjnej wpłynęło 1 664 400 złotych, co stanowiło zaledwie 
14,47% należności. Najbardziej preferencyjna dla kontrahentów była możliwość za
płaty pozostałej kwoty (9 835 600 złotych) po 10 latach, czyli w 2001 roku, bez po
noszenia kosztów waloryzacji. Trudno znaleźć uzasadnienie dla tej decyzji; była ona 
wyraźnie szkodliwa i oznaczała nieuzasadnione udzielenie nieoprocentowanej po
życzki na pokaźną sumę. Dodatkowo trzeba podkreślić, że obie drukarnie sprzedano 
z pominięciem procedury przetargowej, a uzyskana suma była niższa od kwoty poda
nej w wycenie nieruchomości, dla zakładu w Krakowie wynoszącej 9 961 978,20 zło
tych, a dla Gdańska - 4 074 970,30 złotych (łącznie 14 037 948,50 złotych). Różnica 
wynosiła zatem 2 537 948,50 złotych, czyli 18% pierwotnej wartości.

Podczas posiedzenia Komisji Likwidacyjnej, które odbyło się 2 września
1993 roku, przewodniczący Tomasz Kwieciński stwierdził:

sprzedaż drukarni w Gdańsku i Krakowie Polsko-Amerykańskiemu Funduszo
wi Przedsiębiorczości, jest najbardziej kontrowersyjną sprawą w całej procedurze 
likwidacji RSW. Zawarty kontrakt jest najbardziej niekorzystny dla Komisji Likwi
dacyjnej, gdyż nabywca nie przejął żadnych zobowiązań tych jednostek RSW wo
bec organów państwowych. Komisja wypłaciła już Skarbowi Państwa kwotę 2 mld 
200 min starych złotych (220 tys. PLN!!!) za lata 1989-1990. Według opinii praw
ników umowy tej nie można wzruszyć. Obecnie sprawą zajmuje się Prokuratura 
Rejonowa w Gdańsku, gdzie przekazujemy wszelkie dokumenty dotyczące zawarcia 
umowy tych drukarni z października 1991 roku169 170.

169 Tamże, s. 41-42. Pisownia oryginalna.
170 Tamże, s. 42.

W dniu 12 stycznia 1994 roku przewodniczący Komisji Likwidacyjnej, zgodnie 
z ustaleniami umowy sprzedaży, upomniał się o wypłatę kwoty w wysokości 20% zy
sku osiągniętego przez Spółkę w 1992 roku. Po ponad sześciu miesiącach, 27 lipca
1994 roku, przyszła odpowiedź od prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa 
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Prasowego Roberta Lindsaya: bilans za rok 1992 przygotowany przez biegłych re
widentów wykazał stratę w wysokości 381,33 PLN. Oznaczało to brak podstaw do 
wypłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz RSW.

Komisja Likwidacyjna chciała naruszyć decyzję o prywatyzacji drukarni na rzecz 
Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Podjęto*  uchwałę, zgodnie 
z którą sprzedaż bez zachowania procedury przetargowej oznaczała naruszenie usta
wy likwidacyjnej, zatem powinna skutkować nieważnością. Wiceprezes Funduszu 
Ryszard Kruk zareagował błyskawicznie: wystosował do sekretarza Rady Ministrów 
pismo, w którym stwierdzono, że „inwestorowi zagranicznemu zagraża wywłaszcze
nie”, w związku z czym „Fundusz poniesie stratę ponad 30 min USD i będzie miał 
w efekcie roszczenia wobec Skarbu Państwa”171.

171 Tamże.
172 Tamże, s. 44.
173 Tamże.

Pomimo ostrej retoryki pism Spółki na posiedzeniu Komisji Likwidacyjnej 
w dniu 26 września 1996 roku podjęto decyzję o skierowaniu do Sądu Wojewódz
kiego w Krakowie dwóch pozwów o unieważnienie umów zawartych z Polsko-Ame
rykańskim Towarzystwem Prasowym. Przedstawiciele Funduszu odpowiedzieli pi
smami do Kancelarii Premiera i Komisji Likwidacyjnej. Sekretarz Rady Ministrów 
przychylił się jednak do aktualnego stanowiska likwidatora:

w odczuciu Komisji Likwidacyjnej cała transakcja jest niekorzystna dla strony pol
skiej pod względem finansowym i prawnym (...). Sprzedaży dokonano bez zacho
wania wymogów formalno-prawnych w drodze pozaprzetargowej, bez stosownej 
wyceny obu zakładów, co w istotny sposób naruszyło interesy Skarbu Państwa. (...) 
W dniu podpisania aktu notarialnego 3.10.1991 r„ Polsko-Amerykańskie Towa
rzystwo Prasowe SA wpłaciło na poczet ceny zakupu kwotę 1 664 400 nowych zł, 
natomiast pozostała do spłacenia należność w wysokości 9 835 600 PLN ma być 
zapłacona bez żadnej waloryzacji w dniu 30 września 2001 roku (...). Duże szanse 
na pomyślne zakończenie sprawy stwarza złożona u Mnie deklaracja pana Marka 
Pogodowskiego, iż Komisja Likwidacyjna jest gotowa do podjęcia rozmów z panią 
Prezydent [Barbarą J. Lundberg]172.

Prowadzone negocjacje pozwoliły wypracować kompromis - 26 czerwca 
1998 roku Komisja Likwidacyjna podjęła jednomyślnie uchwałę o zawarciu ugody. 
Decyzja ta była dość zaskakująca. Jak słusznie wywodzi Czabański:

zawarcie ugody było niekonsekwencją, zważywszy iż Komisja Likwidacyjna opar
ła powództwo na zarzucie nieważności umów sprzedaży z mocy art. 58 par. 1 K.C., 
jako czynności prawnych sprzecznych z ustawą. Jeżeli zatem umowy były nie
ważne z mocy samego prawa, nie jest możliwe nadanie im wiążącego charakteru 
na podstawie porozumienia stron. Należy jednak zauważyć, iż sąd, dopuszczając 
możliwość zawarcia ugody, wyraził zarazem w sposób dorozumiany pogląd, iż po
minięcie trybu przetargowego przy sprzedaży zakładów, nie musi, zdaniem sądu, 
powodować nieważności umów173.
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Ugoda zawarta na podstawie uchwały Komisji została podpisana przed Wydzia
łem I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Krakowie 5 października 1998 roku. Na jej 
mocy pozwana spółka, czyli Centrum Prasowo-Poligraficzne w Krakowie sp. z o.o., 
będące następcą prawnym Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Prasowego, 
w związku ze zmianą stanu prawnego w dniu 21 grudnia 1997 roku zobowiązało się 
zapłacić przed upływem określonego terminu 10% pozostałej ceny nabycia ustalonej 
aktami notarialnymi. Zakładano, że 600 tysięcy złotych zostanie przelane na konto 
powoda w terminie siedmiu dni od daty podpisania ugody sądowej, a 383 560 zło
tych do 31 października 1999 roku. Pozostała kwota, czyli 8 852 040 złotych, miała 
zostać uregulowana dopiero w terminie wynikającym z umów notarialnych, czyli do 
30 września 2001 roku. Niestety warunki ugody nie zostały wypełnione, a sprawa 
znalazła się ponownie w sądzie w 2001 roku.

Sprawa nie była dogodna dla Komisji Likwidacyjnej, ponieważ działała ona jako 
reprezentant Skarbu Państwa, zatem to na niej spoczywał ciężar przestrzegania pra
wa. Trudno było zatem wytłumaczyć, że Komisja najpierw zgodziła się na sprzedaż 
w trybie innym niż przetarg nieograniczony, a później podniosła zarzut nieważności 
transakcji, co de facto oznaczało, że sama złamała prawo, dopuszczając do podpisania 
wcześniejszej umowy. Te trzy decyzje: zgoda na sprzedaż, następnie podważenie jej 
ważności, a na końcu ugoda, czyli próba usankcjonowania czynności, którą wcze
śniej dowodzono jako nieważną, świadczą o braku profesjonalizmu członków Ko
misji Likwidacyjnej. Jak pokazały przytoczone przypadki, nie było to odosobnione 
zjawisko; błędów, które narażały majątek dawnej RS W na roztrwonienie, było dużo 
więcej. W tych okolicznościach można śmiało stwierdzić, że poligrafia, podobnie 
jak wiele innych obszarów polskiego rynku prasowego, nie miała najlepszego star
tu w okresie transformacji. Często decydowały brak profesjonalizmu oraz prywatne 
i partykularne interesy, nie zaś obiektywne decyzje, mające na celu dobro i rozwój 
przemysłu drukarskiego w Polsce.



3. Wieloletnia działalność
„Gazety Krakowskiej" vs nowy rynek prasowy

(na przykładzie„Czasu Krakowskiego")

3.1. „Gazeta Krakowska" i jej miejsce wśród codziennej prasy RSW

3.1.1 .„Gazeta Krakowska"jako dziennik Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej

„Gazeta Krakowska” ma bardzo bogatą tradycję: pojawiła się po raz pierwszy już 
w 1794 roku, podczas insurekcji kościuszkowskiej174. Później wydawano ją regu
larnie od 1796 roku, a redaktorem był Jan Antoni May, słynny krakowski drukarz 
i księgarz. Pierwsza redakcja znajdowała się w samym centrum miasta, w kamienicy 
przy ulicy Floriańskiej 18. May prowadził „Gazetę Krakowską” aż do swojej śmierci 
w 1831 roku. Później gazeta była publikowana ponownie w latach 1834-1849 oraz 
1881-1885. Po II wojnie światowej po sprawdzony tytuł sięgnęła Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza i od 15 lutego 1949 roku „Gazeta Krakowska” zaczęła być wydawa
na jako organ prasowy PZPR. Pierwszym redaktorem naczelnym był Arnold Mosto
wicz (1949-1955), później byli to: Mieczysław Kieta, Ignacy Krasicki, Zdzisław Olas, 
Józef Łapiński, Tadeusz Czubala, Wacław Pituła i Zbigniew Regucki (do 1980 roku).

174 Sama „Gazeta Krakowska” w zakładce „O nas” podkreśla swoją dwuwiekową tradycję: „Jesteśmy 
nowoczesnym dziennikiem, nie zapominamy jednak o naszej liczącej już ponad 200 lat tradycji. Po raz 
pierwszy «Gazeta Krakowska» ukazała się w Krakowie w pamiętnym roku 1794, towarzysząc w boju 
powstańcom Kościuszki. Ta nasza czcigodna antenatka z krótkimi przerwami wydawana była aż do po
łowy następnego stulecia, przez lat kilkadziesiąt ciesząc się zasłużoną renomą najważniejszego pisma in
formacyjnego ówczesnej Zachodniej Galicji”. Historia Gazety Krakowskiej, [online:] http://www.gazeta 
krakowska.pl/artykul/18044,historia-gazety-krakowskiej,id,t.html, 10 VII 2017.

Do 1970 roku tytuł niczym nie wyróżniał się wśród pozostałych gazet partyj
nych; poza okresem polskiego Października realizował wytyczne partii. Dopiero od 
1971 roku, kiedy stanowisko redaktora naczelnego objął Wacław Pituła, „Gazeta Kra
kowska” zaczęła przeżywać okres ożywienia i wzmacniać swoją pozycję na rynku 
dzienników ogólnopolskich. Pituła zginął w wypadku samochodowym w 1971 roku, 

http://www.gazeta
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a jego miejsce zajął wcześniejszy zastępca, Zbigniew Regucki. Tabkowski175 wspomi
na go jako osobę bardzo dynamiczną i kreatywną, „intelektualnie rozbudzoną”. Czas 
jego zarządzania gazetą cechowały nowoczesność i spora odwaga. Władze chciały 
nawet w pewnym momencie odwołać go ze stanowiska za zbyt śmiałą politykę ga
zety, lecz podczas spotkania, do którego doszło w krakowskiej „Kuźnicy”, Reguc
ki (z aktywnym udziałem zebranych) zdołał przekonać przedstawicieli władzy do 
swoich decyzji i utrzymał się jako naczelny do 1980 roku. W tym czasie, w związku 
z reformą administracyjną i nowym podziałem kraju na województwa, w okresie od 
1 lipca 1975 do 30 grudnia 1980 roku „Gazeta Krakowska” ukazywała się pod tytułem 
„Gazeta Południowa”.

175 Wywiad autorki ze Sławomirem Tabkowskim, VIII-IX 2017. Rozmowa była poświęcona historii 
RSW i związanym z nią wątkom.
176 Tamże.
177 Z. Regucki, Klimat polityczny informacji nie sprzyjał, ale mieliśmy wspaniałych dziennikarzy, „Gaze
ta Krakowska” 2015, 21-22 II, dodatek „66 lat Gazety Krakowskiej”, s. 3.
178 Poczynania Szumowskiego oceniane były jako mocno opozycyjne, o czym wspomina również Tab
kowski w swojej książce. Por. S. Tabkowski, „Gazeta Krakowska" w antrakcie. Wspomnienia redaktora, 
Katowice 2014, s. 30.

Z końcem 1980 roku doszło do zmiany na stanowisku naczelnego. Stanisław Ka
nia powołał Zbigniewa Reguckiego na kierownika kancelarii I sekretarza KC PZPR, 
a jego miejsce zajął Maciej Szumowski. To bardzo ważny okres dla historii „Gazety 
Krakowskiej” - do dziś panuje przeświadczenie, że w latach 1980-1981 pismo to było 
źródłem niezależnej informacji, pomostem wyrażania postulatów oraz opozycyj
nych opinii. Czas ten był oczywiście szczególny, a sytuacja społeczno-polityczna - 
dynamiczna. Szumowski był bardzo utalentowanym dziennikarzem telewizyjnym; 
Tabkowski wspomina, że „on nie miał oczu, on miał dwie kamery”176. Szumowski 
i „Gazeta Krakowska” stali się wówczas orędownikami zmian i przeobrażeń. Z jednej 
strony dochodziło do wyraźnej konfrontacji pomiędzy pismem a partyjnym „beto
nem”, z drugiej szukano modus vivendi i próbowano znaleźć porozumienie na linii 
„Solidarność”-partia. Z pewnością były to pozytywne działania, lecz Tabkowski oce
nia, że nie dostrzegano ryzyka tego, co mogło się zdarzyć i do czego faktycznie doszło 
w grudniu 1981 roku.

Podobne spostrzeżenia przedstawia również Regucki w artykule napisanym na 
66-lecie „Gazety Krakowskiej”. W latach, gdy to on pełnił funkcję naczelnego, Maciej 
Szumowski i Janusz Roszko byli autorami najciekawszych felietonów. Jak podkreśla 
Regucki, pisali oni „o tym, o czym w innej formie dziennikarskiej nie sposób było 
przepchnąć przez cenzurę. Czytelnicy doskonale odczytywali wszelkie aluzje, niedo
mówienia. Teksty tych dwóch naprawdę wybitnych dziennikarzy (...) przysparzały 
«Gazecie Krakowskiej» splendoru, zaś mnie niemało kłopotów”177.

Z pewnością niezależność „Gazety Krakowskiej” miała konkretne podstawy. Po
zwalali na to I Sekretarz Komitetu Krakowskiego PZPR Krystyn Dąbrowa i kierownik 
Wydziału Propagandy KC Józef Klasa, a zapewne i wiele innych osób i opiniodaw
czych środowisk. Dzięki temu pismo osiągnęło sporą dowolność w tym, co i w jaki 
sposób prezentowało na swoich łamach178. Jak można ocenić ten czas? Z punktu 
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widzenia wartości, które „Gazeta Krakowska” próbowała przedstawiać, ocena 
powinna być - zwłaszcza z perspektywy czasu - pozytywna. Można stwierdzić, że po
dejmowała ona niemal samobójcze wyzwanie. Na temat warsztatu i łamania gazety 
Tabkowski także wyraża się w superlatywach. Wahanie powoduje ocena polityczna. 
Negatywna ocena byłaby jednak chyba zbyt surowa. „Gazeta Krakowska” była orę
downikiem dialogu i porozumienia między zwolennikami zmian, które niewątpliwie 
nadchodziły i, mimo stanu wojennego, zatriumfowały kilka lat później. Również Le
szek Rafalski179 podkreśla niewątpliwą wartość „Gazety Krakowskiej” za czasów Szu
mowskiego i przypomina, że tytuł ten nazywano „księciem”, odwołując się do faktu, 
że dziennikarz francuskiego „Le Point” nadał swojej korespondencji z Krakowa tytuł 
„Miasto, którego księciem jest gazeta”.

179 Wywiad autorki z Leszkiem Rafalskim, IX 2017. Rafalski był wieloletnim dziennikarzem „Gazety 
Krakowskiej”, w 2004 r. piastował stanowisko redaktora naczelnego.
180 J. Sądecki, Za Maćka Szumowskiego „Gazeta Krakowska" była księciem w mieście, „Gazeta Krakow
ska” 2015, 21-22 II, dodatek „66 lat Gazety Krakowskiej”, s. 4.
161 Od redakcji, „Gazeta Krakowska” 1991, nr 51, s. 1.
162 Z. Regucki, dz. cyt., s. 3.
183 Szerzej na ten temat zob. M. Polaczek- Bigaj, dz. cyt., s. 60 i n.
18,1 „Gazeta Krakowska - Dziennik Polski - Echo Krakowa”.
185 Por. m.in.: Z. Guzo wski, „Gadziecho” - gazeta stanu wojennego w Krakowie, „Zeszyty Prasoznaw
cze” R. 60, 1997, nr 1-2, s. 80 i n. Źródło cytatu: M. Polaczek- Bigaj, dz. cyt., s. 59.

W jubileuszowym dodatku Jerzy Sądecki piszę:

Gazeta pod kierunkiem Szumowskiego, choć formalnie była organem prasowym 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i poddana cenzurze, wywalczyła sobie nie
zależność, wróciła do korzeni prawdziwego, rzetelnego dziennikarstwa, które kon
centrowało się na przekazywaniu czytelnikowi informacji bez względu na to, czy 
jest wygodna dla władzy czy też nie180.

Również w samej „Gazecie Krakowskiej” wspominano ten czas z podziwem, 
w 1990 roku pisząc: „Dziś odwołujemy się do tradycji «Gazety Krakowskiej» z lat 
1980-1981, gdy jej redaktorem był Maciej Szumowski. Była ona wówczas uznawa
na przez prasę zachodnich demokracji - dzięki swej odwadze i profesjonalizmowi - 
za najlepiej redagowany dziennik Europy Wschodniej”181. Regucki również wyrażał 
uznanie dla pracy Szumowskiego, który „swoim talentem redaktorskim wykorzystał 
nadarzający się czas i pozwolił rozwinąć skrzydła dziennikarzom”182.

Niestety grudzień 1981 roku był trudny również dla „Gazety Krakowskiej”. Szu
mowski został odwołany ze stanowiska, a środowisko dziennikarskie poddano wery
fikacji183. Ponieważ „Gazeta Krakowska” stanowiła tytuł realizujący linię programową 
PZPR, została objęta restrykcyjnymi przepisami stanu wojennego.

Efektem było stworzenie w Krakowie hybrydy, czyli jednego tytułu ze sklejenia 
„Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” i „Echa Krakowa”. Formalnie tytuł 
był bezpośrednim powtórzeniem nazw połączonych myślnikiem184, jednak układ 
pierwszych liter tych tytułów i ich kolejność sprawiły, że błyskawicznie zaczęto uży
wać określenia „GaDzieEcho”185.
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Gazetą kierował wówczas Zbigniew Guzowski (za czasów Pituły i Reguckiego za
stępca), pełniący w tym czasie obowiązki redaktora naczelnego Rozgłośni Polskiego 
Radia w Krakowie.

3.1.2.„Gazeta  Krakowska" w latach 80.

Po zakończeniu epizodu „GaDzieEcha” i powrocie samodzielnej „Gazety Krakow
skiej” w 1982 roku redaktorem naczelnym został Zdzisław Leś. Pełnił tę funkcję do 
1983 roku. Po nim kierownictwo przejął Sławomir Tabkowski, który prowadził ga
zetę do 1987 roku. Podczas dyskusji o linii programowej, jaką przyjęła gazeta pod 
jego redakcją, mówił, że cel pozostał taki sam: upowszechnianie określonego rodzaju 
poglądów zgodnych z linią partii, jednak sposób jego realizacji był odmienny niż 
za czasów poprzedników lub w innych tytułach. Tabkowski podkreślił, że starano 
się zachować szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość - powoływano się na 
liczne wydawnictwa zagraniczne, cytowano i przywoływano postacie, których po
glądy były dalekie od propagowanych przez PZPR (na przykład Andrzeja Celińskie
go czy Józefa Bocheńskiego). Dla Tabkowskiego było to poszukiwanie wspólnoty 
w sprzeczności186.

186 Wywiad autorki ze Sławomirem Tabkowskim, VIII-IX 2017.
187 Jak podaję Tabkowski, mogło być to 2-3%. Wydaje się to skrajnie niską wartością, szczególnie gdy 
porównać ją z sytuacją w latach 90., gdy realia diametralnie się zmieniły. Aktualnie powszechnie akcep
towalne i wliczone w koszty wydawnicze są zwroty w ilości przekraczającej nawet 30%.
188 S. Tabkowski, dz. cyt., s. 59.

„Gazeta Krakowska” w połowie lat 80. miała wygląd typowy dla dzienników tam
tych czasów: format 414 na 588 milimetrów, czyli dwukrotnie większy niż współ
czesna „Gazeta Wyborcza” czy „Dziennik Polski”. Jak wspomniano przy omawianiu 
historii „Polityki”, wynikało to z wymogów technicznych maszyn stosowanych wów
czas w poligrafii. W książce „Gazeta Krakowska” w antrakcie. Wspomnienia redaktora 
Tabkowski piszę:

objętość była skromna - 6 stron (kolumn), a w piątki i soboty 8 (w przeliczeniu 
na powszechne dziś formaty dzienników było to 12 bądź 16 stron), zawsze łamane 
w 8 szpalt. W wydaniach specjalnych i drukowanych w kolorze kilkukrotnie „Ga
zeta” miała 10, a nawet 12 stron. Permanentny brak limitowanego zresztą papieru 
nie pozwalał na zwiększenie objętości, natomiast istniała możliwość zwiększenia 
nakładu z uwzględnieniem rygorystycznie przestrzeganych procentów zwrotów187. 
(...) Codzienne wydania rozchodziły się w ok. 170 tys. egzemplarzy, sobotnie 
w ok. 210 tys., a piątkowe nawet w 400 tys. egzemplarzy. Były to najwyższe nakłady 
dziennika w Krakowie188.

Ponieważ wykorzystywaną techniką była typografia, jakość pozostawiała wiele 
do życzenia. Na co dzień drukowano w jednym kolorze, ale numer, który ukazywał 
się przy okazji świąt państwowych, wzbogacano o wstawki w kolorze czerwonym, 
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z okazji Bożego Narodzenia - niebieskim, zaś Wielkanocy - zielonym. Struktura 
poszczególnych numerów pozostawała w stałym układzie. Pierwsza kolumna po
święcona była najważniejszym informacjom, drugą kolumnę przeznaczano na wia
domości sportowe (w poniedziałki zajmujące całą szóstą kolumnę). Od poniedział
ku do czwartku ogłoszenia zajmowały piątą kolumnę, a „ogłoszenia ekspresowe”, 
dużo droższe, drukowano w drugiej kolumnie. W każdy piątek w ósmej kolumnie 
zamieszczano program telewizyjny na cały tydzień. Tematyka publikowanych arty
kułów była dość zróżnicowana, od materiałów o charakterze społeczno-politycznym 
i społeczno-kulturalnym, przez felietony (autorstwa m.in.: Henryka Cyganika, Jacka 
Kajtocha, Zygmunta Kiszakiewicza, Ryszarda Smożewskiego, Stanisława Stanucha), 
po różnego rodzaju poradniki, np.: Poradnik Babci Aliny Elżbiety Lechowicz, Rady 
i opinie Wojciecha Machnickiego (o motoryzacji), Nowości z teki eskulapa Wiesławy 
Pstrąg-Dworzańskiej, Zderzenia z Temidą Janusza Hańderka, a także kwadraty lo
giczne Jerzego Karo, krzyżówki i przeglądy prasy189.

189 Por. tamże, s. 61.
190 Tamże, s. 75.
191 Por. W. M. Kolasa, „Gazeta Krakowska" na tle małopolskiej prasy regionalnej (1989-2000), „Małopol
ska” 2001, nr 3, s. 5, [online:] https://core.ac.uk/download/pdf/11888640.pdf, 25 X 2017.
192 Wywiad autorki ze Sławomirem Tabkowskim, VIII-IX 2017.

Za jeden z głównych atutów „Gazety Krakowskiej” w tamtym czasie Tabkowski 
uważa jej znaczenie nie tylko w regionie, lecz także w całym kraju, a także dodatki, 
które w tamtych czasach były nieznaną nowinką. Jak piszę w swojej książce, wyprze
dzano w ten sposób inne dzienniki lat 80. Dodatki tematyczne „spełniały kilka funk
cji: umacniały więź tytułu z czytelnikami, prezentowały inicjatywę redakcji, zapew
niały masowy druk pewnych materiałów, które w oficynach wydawniczych długo by 
czekały na realizację i - co równie ważne - przynosiły znaczący dochód”190. Wydano 
różne wkładki, m.in.: Kodeks drogowy i Nowa taryfa celna (1983), Przedszkolaka ele
mentarz dziejów (1983), Mikołajowe niespodzianki (komiks dla dzieci, 1985), Witajcie 
dzieci (1987), Prawo lokalowe (1987).

Bardzo silnym elementem „Gazety Krakowskiej” były od początku jej mutacje, 
czyli dodatki lokalne dołączane do wersji ogólnokrajowej lub regionalnej tytułu. 
W czasach RSW „Gazetę Krakowską” wydawano w trzech głównych wersjach: na 
Kraków, Tarnów i Nowy Sącz191. Tabkowski zauważa jednak, że egzemplarze trafiały 
też do Oświęcimia i Bielsko-Białej (woj. bielsko-bialskie), Trzebini i Chrzanowa (woj. 
śląskie), Gorlic (woj. krośnieńskie), a niewielka liczba egzemplarzy była kierowana 
do Warszawy192.

Mutacje nadal mają duże znaczenie dla „Gazety Krakowskiej”. Obecnie ukazują 
się następujące wersje: „Echo Krakowa” (Kraków, Krzeszowice, Miechów, Myślenice, 
Niepołomice, Proszowice, Skawina, Skała, Wieliczka), „Gazeta Małopolska” (Chrza
nów, Olkusz, Oświęcim, Wadowice, Andrychów, Trzebinia, Chełmek, Kalwaria, 
Kęty, Brzeszcze, Alwernia, Bukowno, Bolesław, Libiąż, Wolbrom, Klucze, Sławków, 
Trzyciąż, Zator), „Gazeta Podhalańska” (Jabłonka, Jordanów, Krościenko, Maków 
Podhalański, Nowy Targ, Rabka, Sucha Beskidzka, Szczawnica, Zakopane), „Gazeta 

https://core.ac.uk/download/pdf/11888640.pdf
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Nowosądecka” (Nowy Sącz, Biecz, Gorlice, Krynica, Limanowa, Grybów, Muszyna, 
Piwniczna, Mszana Dolna) i „Gazeta Tarnowska” (Tarnów, Dębica, Bochnia, Brzesko, 
Żabno, Radomyśl Wielki, Dąbrowa Tarnowska, Nowy Wiśnicz, Pilzno, Tuchów).

Jak już wspomniano, technika typograficzna dawała druk słabej jakości i nie
wiele zmieniało nawet dodanie drugiego koloru podczas świąt. Dużym wydarze
niem było jednak wykorzystanie offsetu do przygotowania wielobarwnego wydania 
w 1983 roku. W związku z 300. rocznicą zwycięstwa pod Wiedniem 10 września 
1983 roku na pierwszej stronie „Gazety Krakowskiej” ukazała się barwna reproduk
cja obrazu Jana Matejki Jan III Sobieski pod Wiedniem, będącego w posiadaniu mu
zeum watykańskiego.

Druga wyjątkowa inicjatywa w historii „Gazety Krakowskiej” dotyczy okolicz
ności wizyty papieskiej w 1987 roku. KC PZPR zorganizowało spotkanie instruk
tażowe dla redaktorów naczelnych, podczas którego dyskutowano między innymi 
nad wytycznymi co do tego, jak prasa ma zachowywać się podczas „wizyty” (tylko 
takim słowem można było określać pielgrzymkę). Zastrzeżono, że nie można przy
gotowywać dodatkowych wydań na tę okoliczność, ale zgodnie z zasadami protokołu 
dyplomatycznego należało przekazać papieżowi prezent. Tabkowski był inicjatorem 
bardzo oryginalnego podarunku. KAW przygotowywała w tym czasie reprint193 Ko
deksu Baltazara Behema (Codex Pictoratus), wspaniałego zabytku przechowywanego 
w Bibliotece Jagiellońskiej194. Zabiegi o wykonanie specjalnego egzemplarza dla Jana 
Pawła II wiązały się ze zgodą na ponowne rozprucie oryginału w celu sfotografo
wania każdej karty. Później należało wydrukować wszystko na pergaminopodob- 
nym papierze, a na koniec oprawić zgodnie ze średniowieczną technologią w deski 
z wyleżakowanej buczyny oraz mosiężne okucia195. Książka ważyła 12 kilogramów!196 
W dniu 10 czerwca 1987 roku na łamach „Gazety Krakowskiej” ukazał się szczegó
łowy opis wydarzeń, zaprezentowany w barwnej wkładce: „Dziś w GK prezentujemy 
dar, który w imieniu nas wszystkich papieżowi Janowi Pawłowi II wręczył przewod
niczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski”197.

193 Odpowiedzialny za to przedsięwzięcie był prof. Feliks Kiryk.
194 Dokument składał się z 372 kart pergaminowych i zawierał najstarsze przywileje i statuty miasta 
Krakowa, a także ustawy cechowe, roty przysiąg oraz 27 miniatur. Feliks Kiryk uważa go za jeden z naj
cenniejszych zabytków piśmiennictwa i kultury artystycznej w skali europejskiej. Por. F. Kiryk, Nie 
o wszystkim, co pozostało w pamięci, [w:| Uczelnia w mojej pamięci. Kartki z dziejów Uniwersytetu Peda
gogicznego w Krakowie, zebr. T. Budrewicz, Kraków 2011, s. 98-100.
195 Według Tabkowskiego cała operacja miała wyjątkowy charakter, bo wymagała bardzo szerokich 
działań. Papier sprowadzono z drukarni w Holandii, deski ze spółdzielni cepeliowskiej „Drzewiarz” 
w Ryglicach, a mosiężne okucia z Poznania, zaś druk wykonano w Jugosławii, a oprawę w przedsię
biorstwie introligatorskim „Starodruk” w Krakowie. Wywiad autorki ze Stanisławem Tabkowskim, 
VIII-IX 2017.
196 Poza wymienionymi trudnościami logistycznymi pojawiały się też nieprzewidziane okoliczności, 
które niemal zaważyły na losach projektu. Należało przekonać Dyrekcję Biblioteki Jagiellońskiej do 
udzielenia zgody na rozszycie zabytku, co na szczęście się udało. Jednak po wywołaniu zdjęć okazało się, 
że mają zmieniony kolor, bo dla ochrony dzieła fotograf robił zdjęcia przez szkło ochronne. Trzeba więc 
było całą procedurę powtórzyć, a to wymagało ponownego rozpruwania zabytku.
197 Por. „Gazeta Krakowska” 1987, nr 134, dodatek „Księga ozdobiona”.
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Przykład ten pozwala dostrzec to, o czym wspominał Tabkowski podczas spotka
nia z autorką: „szukałem wspólnoty w sprzeczności”. W swojej książce były redaktor 
naczelny pisma przytacza słowa Brunona Rajca, który linię redakcyjną realizowaną 
przez „Gazetę Krakowską” za czasów Tabkowskiego nazywa „środkowym duktem”, 
co miało oznaczać:

• szukanie kompromisu między różnymi skrzydłami - grupami PZPR, pomimo iż 
partyjni reformatorzy byli w tym czasie na pozycji straconej;

• poparcie tych wszystkich idei i wartości socjalizmu, które acz często zarzucone, 
stanowiły jądro tego ustroju i sens jego akceptacji;

• krytyczny stosunek do wcześniejszych i aktualnych nadużyć władzy, bez względu 
na to jakich problemów i prominentów dotyczyć miały;

• otwarcie na różne środowiska, w Krakowie przede wszystkim naukowe i arty
styczne, ale także na te grupy, które z oporami godząc się na aktualną rzeczywi
stość, pragnęły jej zmiany i przeobrażeń w ramach aktualnego ustroju; (...)

• i wreszcie przekonanie, iż pomimo wszelkich zawiłości, sprzeczności i pro
blemów dnia codziennego, istnieje realna możliwość ich rozwiązania i poko
nania198 199.

198 S. Tabkowski, dz. cyt., s. 56-57.
199 W korespondencji z autorką Tabkowski napisał: „W tamtych czasach na ogół było zasadą, że re
daktor naczelny partyjnej gazety wchodził w skład egzekutywy miejscowego komitetu wojewódzkie
go PZPR. Ja po kilku miesiącach od objęcia funkcji w «GK» (1 luty 1983), około kwietnia 1983 roku 
zostałem wybrany do egzekutywy Komitetu Krakowskiego. W 1986 roku, za poparciem ówczesnego 
sekretarza KC PZPR Jana Główczyka zostałem wybrany w skład delegatów na X Zjazd PZPR, a w czasie 
jego obrad, na członka Komitetu Centralnego PZPR. Długo by pisać, jakie przyczyny na to się złożyły, 
acz należy podkreślić, że w tamtym czasie znalazłem się w bardzo małej, kilkuosobowej grupie dzien
nikarzy (m.in. Mieczysław Rakowski - naczelny «Polityki», Jerzy Majka - naczelny «Trybuny Ludu») 
w tym partyjnym gremium. Późną jesienią 1987 roku, w związku z planowanymi zmianami kadro
wymi w Wydziale Propagandy KC PZPR, zaproponowano mi objęcie stanowiska zastępcy kierownika 
tego Wydziału. Dlaczego właśnie mnie to zaproponowano - to też długa, inna opowieść. Nie wyraziłem 
na to zgody, a wiec po kilku tygodniach podbito stawkę, proponując stanowisko kierownika tego Wy
działu. Wyraziłem na to zgodę, podobnie jak mój poprzednik Zbigniew Regucki w 1980 roku, kiedy ze 
stanowiska r. n. w «GK» przeszedł na kierownika Kancelarii I sekretarza KC Stanisława Kani. Ta zmiana 
była dla mnie niewątpliwie bardzo poważnym awansem, w ówczesnych strukturach władzy to stanowi
sko odpowiadało stanowisku ministra, a zakres decyzji i wpływów, był zbliżony do ministrów MON, 
MSW czy też Rzecznika Prasowego Rządu. Po Okrągłym Stole, a szczególnie po czerwcowych wyborach 
parlamentarnych w 1989 roku, niezwykle ważną dla PZPR stała się kwestia RSW i przyszłości tej Spół
dzielni. Jesienią 1989 roku przedstawiałem na posiedzeniu Biura Politycznego (ma Pani ten dokument) 
projekt zmian i przeobrażeń RSW, nota bene pierwszy od wielu lat. I na tym samym posiedzeniu zapadła 
decyzja o moim przejściu (zapewne w związku z tym zaakceptowanym dokumentem i bardzo dobrą 
znajomością problemów - od 1974 do 1988 roku pracowałem w strukturach RSW, wpierw jako r. n. 
Oddziału KAW w Krakowie, a potem w «Gazecie») na funkcję prezesa RSW. Formalnie stało się to 3 lis
topada 1989 roku” [pisownia oryg. - M. P.-B.].

Z takim programem Tabkowski kończył swoją misję w redakcji „Gazety Kra
kowskiej” w 1987 roku1”, kiedy średni dzienny nakład dziennika wynosił 210 ty
sięcy egzemplarzy (wynik najwyższy w regionie i drugi w Polsce). Warto podkre
ślić, że obecnie takie nakłady należą do wyjątków. Ponadto zaledwie trzyprocentowe 
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zwroty dowodzą niewątpliwie bardzo poważnego czytelniczego sukcesu, jaki w tam
tym czasie odniosła „Gazeta Krakowska”, także jako jedyny regionalny dziennik 
o ogólnopolskim znaczeniu.

Nowym naczelnym został Henryk Szydłowski. W okresie pełnienia przezeń tej 
funkcji można zaobserwować stagnację w dostosowywaniu się pisma do otaczają
cych je przemian. Nie szukano też nowych trendów. Gwałtownie zmieniły się re
alia, co „Gazeta Krakowska” odczuła bardzo dotkliwie. W 1989 roku nakład spadł do 
183 tysięcy egzemplarzy, a w nowych warunkach w 1990 roku do 70 tysięcy egzem
plarzy, by w 1995 roku dojść do najniższej w historii gazety liczby: zaledwie 30 tysięcy 
egzemplarzy. Później tendencja nieco się odwróciła i w 1999 roku nakład przekroczył 
47 tysięcy egzemplarzy200. Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie 
o przyczyny takiej sytuacji, bo czynników na nią wpływających było bardzo wiele201.

200 W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 2.
201 Szerzej na ten temat w części poświęconej rynkowi konkurencji.
202 Por. „Gazeta Krakowska" ma nowego szefa, „Echo Krakowa” 1990, nr 128, s. 1.
203 „Echo” było typową popołudniówką, miało charakter bardziej informacyjno-sensacyjny niż infor
macyjny, podobnie jak warszawski „Ekspres Wieczorny”. Ze względu na wykorzystywanie w druku 
czerwonej farby do niektórych tytułów nazywano je czasem „czerwoną prasą”.

Szydłowski został odwołany w lutym 1990 roku na wniosek krakowskiego kie
rownictwa nowo powstałej Socjaldemokracji RP przez pełniącego funkcję prezesa 
RSW Tabkowskiego. Na jego miejsce powołano Andrzeja Urbańczyka, który jed
nak zajmował to stanowisko zaledwie przez kilka miesięcy. Po jego śmierci decyzją 
Tomasza Schoena, przedstawiciela krakowskiej Komisji Likwidacyjnej, na stanowi
sko naczelnego powołano Tadeusza Pikulickiego202, a jego zastępcą została Dorota 
Terakowska.

3.1.3. Likwidacja RSW„Prasa - Książka - Ruch" i jej wpływ 
na losy „Gazety Krakowskiej"

Rok 1990 był przełomowy dla „Gazety Krakowskiej” (jak zresztą dla całego rynku 
prasowego). Warto przyjrzeć się procesowi prywatyzacji tytułu i jego wyjściu z RSW 
„Prasa - Książka - Ruch”. Dla czytelności obrazu należy przypomnieć ogólną sytu
ację krakowskiej prasy u progu transformacji. W Krakowie działał taki sam schemat, 
jak we wszystkich dużych miastach wojewódzkich - triada w postaci dwóch tytułów 
porannych i jedna popołudniówka. Były to „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski” 
i „Echo Krakowa”203, wydawane w Krakowskim Wydawnictwie Prasowym (KWP). 
Przetasowania w strukturach RSW poprzedzają realny czas rozpoczęcia likwidacji, 
bo - podobnie jak w przypadku innych jednostek - próbowano usamodzielnić różne 
składowe RSW. W ten sposób powstała Małopolska Oficyna Prasowa (MOP), która 
wyszła z KWP 1 lipca 1989 roku. Podlegały jej „Gazeta Krakowska” i „Głos Nowej 
Huty”, które były najbardziej dochodowymi tytułami, więc można było dość swobod
nie kształtować własną politykę redakcyjną.
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Zakończenie działalności PZPR podczas XI Zjazdu Partii było ważnym mo
mentem dla dotychczasowego „dziennika Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej”. W numerze z 28 stycznia 1990 roku napisano: „byliśmy i pozostajemy pismem 
o orientacji lewicowej (...), nie deklarujemy radykalnej zmiany formuły”204. Marzec 
1990 roku przyniósł jednak ogromne zmiany strukturalne, gdyż rozpoczął się proces 
likwidacji RSW. Jak wielokrotnie wyjaśniano, zakładano trzy warianty likwidacji: nie
odpłatne przekazanie spółdzielni pracowniczej, sprzedaż w drodze przetargu i prze
kazanie na rzecz skarbu państwa. W Planie zagospodarowania majątku RSW205 pod
jęto decyzję o prywatyzacji wszystkich krakowskich dzienników w drodze przetargu. 
„Gazeta Krakowska” została wystawiona na przetarg jako pierwsza. Okres składania 
ofert wynosił trzy tygodnie - 6-27 grudnia 1990 roku - i już 16 stycznia rozpoczęto 
procedurę publicznego otwarcia ofert206. Później prowadzono konsultacje i zbierano 
opinie. Zgłosiło się czterech oferentów: spółka „Irsa” Józefa Grabskiego, która zaofe
rowała 4 miliardy złotych, Zarząd Miasta Krakowa (ZMK), proponujący 0,5 miliarda 
złotych, a post factum, już po otwarciu przetargu, podwyższającego ofertę do 4 mi
liardów złotych, Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe z ofertą 40 tysięcy dolarów, 
czyli około 0,38 miliarda złotych, i Wydawnictwo „Gazeta Krakowska” z propozycją 
2,5 miliarda złotych.

2M Artykuł wstępny, „Gazeta Krakowska” 1990, nr 24, s. 1.
205 „Monitor Polski” 1991, nr 3, s. 34-39.
206 M. Oramus, Czas na „Gazetę Krakowską", „Czas Krakowski” 1990, nr 203, s. 3.
207 W posiedzeniu nie uczestniczył Maciej Szumowski.
208 Por. I. Fiut, J. Pałosz, Strategie wydawnicze Gazety Krakowskiej w latach 1990-2006, „Zeszyty Pra
soznawcze” R. 49, 2006, nr 3-4, s. 45.
209 W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 13.

Komisja Likwidacyjna podczas posiedzenia zamkniętego podjęła jednogło
śną decyzję207 o przyznaniu tytułu Wydawnictwu „Gazeta Krakowska”. Oczywiście 
wzbudziło to spore emocje, ale Komisja uzasadniała to zaleceniami Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz uchwałą Rady Ministrów o ochronie polskiego rynku przed 
dominacją obcego kapitału (Spółka „Irsa” była w 80% kontrolowana przez kapitał 
zagraniczny, a RMK podbiła ofertę po terminie). Sprzedaż „Gazety Krakowskiej” 
wydawnictwu o tej samej nazwie oznaczała faktycznie oddanie tytułu w ręce sporej 
grupy dziennikarzy. W ramach transakcji połowa akcji trafiła do 21 dziennikarzy 
i współpracowników gazety, a druga połową zarządzał Bank Handlowo-Kredytowy 
w Katowicach208.

Jak piszę Władysław Kolasa:

rynkowa sytuacja „Gazety Krakowskiej” po zmianie właściciela nie była szczególnie 
korzystna. Gazeta nie miała tradycji zbierania reklam i nie cieszyła się aż taką popu
larnością w kręgach wielkomiejskich, a dodatkowe zagrożenie stwarzała obecność 
„Czasu Krakowskiego” i „Gazety w Krakowie”. Pozostało więc umacniać pozycję 
w regionie, gdzie gazeta była tradycyjnie czytana i starać się utrzymać krakowski 
stan posiadania209.
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Rozpoczęto nowe akcje promocyjne, bo „Gazeta Krakowska”, obciążona PZPR- 
-owską przeszłością, wyszła z transformacji znacznie osłabiona. Ponadto próby an
gażowania się w sprawy polityczne i przesuwanie się w stronę Ruchu Obywatelskie
go Akcji Demokratycznej210 i Unii Wolności nie umacniały jej pozycji. Podjęto więc 
próbę zmiany nazwy na „Dziennik Polski Południowej” i rozszerzono zakres muta
cji o Zakopane, wchodząc na rynek Spiszu, Podhala i Orawy. Zdawano sobie także 
sprawę, że rynek reklam staje się jednym z głównych czynników determinujących 
koniunkturę pisma.

210 Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) - polska partia polityczna działająca w la
tach 1990-1991, utworzona przez działaczy „Solidarności”.

Wszystkie te zabiegi przeplatały się z kluczowymi dla tytułu zmianami wywo
łanymi wtórną prywatyzacją rynku prasowego. Niestety w procesie likwidacji RSW 
ustawodawca nie przewidział możliwości dalszych, dużych przemieszczeń, do któ
rych doszło później na rynku tytułów wychodzących ze struktur Spółdzielni. Taki los 
spotkał również „Gazetę Krakowską”.

Główny udziałowiec spółki - Wydawnictwa „Gazety Krakowskiej”, katowicki 
Bank Handlowo-Kredytowy, po wmieszaniu się w poważną aferę został postawiony 
w stan likwidacji, a udziały „Gazety Krakowskiej” sprzedano Robertowi Hersantowi, 
francuskiemu magnatowi prasowemu. Transakcja była dość skomplikowana, ponie
waż początkowo Bank wyprowadził udziały „Gazety Krakowskiej” do innej spółki, 
lecz zrobiono to z pominięciem zgody zgromadzenia wspólników, czego wymagała 
umowa zawarta między bankiem a wydawnictwem. Dopiero po zakończeniu proce
su sądowego unieważniono wcześniejszą transakcję i wydawnictwo odzyskało kon
trolę nad udziałami, które mogło sprzedać Hersantowi.

Czasy francuskich właścicieli były krótkie i nie przyniosły rewolucyjnych zmian. 
Należy jednak przyznać, że dokonano wówczas komputeryzacji redakcji i wprowa
dzono nowe kolumny oraz regularne kolorowe wkładki. Próbowano również gier 
prasowych, ale na znacznie mniejszą skalę niż w „Czasie Krakowskim”. Starano się 
skupić na przekazie merytorycznym pisma, zaś marketing traktować dalszoplanowo. 
Niestety silne zaangażowanie w politykę musiało przynieść negatywne skutki. Jak 
mówi o tamtych czasach Rafalski, każdy wybór określonej opcji politycznej rnusiał 
spowodować odpłynięcie części czytelników, dla których prezentowane poglądy były 
nie do zaakceptowania. W jego ocenie „Gazeta Krakowska” starała się trzymać środ
ka, jednak lata 1993-1994 to silne przesunięcie w stronę intelektualistów zgrupowa
nych wokół Unii Wolności i wyraźne odchylenie prawicowe. Efekty były dla pisma 
brzemienne: nakład spadł do 30 tysięcy egzemplarzy, a sytuacja finansowa dziennika 
była fatalna. Nałożyły się na to również problemy finansowe Hersanta, które spowo
dowały sprzedaż tytułu w 1994 roku niemieckiej firmie Passauer Neue Presse.

Rafalski pracował już wówczas w „Gazecie Krakowskiej” i wspomina, że wraz 
z przejęciem funkcji redaktora naczelnego przez Ryszarda Niemca rozpoczął się etap 
starań o odzyskiwanie czytelników. Uproszczono nieco język, wzbogacono publika
cje o większą liczbę ilustracji i reportaży, a przede wszystkich skupiono się na tej 
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grupie odbiorców, która stanowiła główną siłę tytułu - czytelnikach w terenie211. Już 
wcześniej wspominano, jak ważne dla „Gazety Krakowskiej” były mutacje - w tym 
okresie widać to jeszcze wyraźniej. Kładąc na szalę teren i Kraków, zrezygnowano 
na kilka lat z rubryki miejskiej (powróciła dopiero 12 maja 1997 roku, po przejęciu 
likwidowanego „Echa Krakowa”, które stało się wtedy miejskim dodatkiem „Gaze
ty Krakowskiej”). Rafalski opowiada, że Niemiec dość sprawnie kierował redakcją. 
Wyprowadził tytuł z poważnego kryzysu i wkrótce zaczęto notować systematyczny 
wzrost nakładów. Zwiększył się też udział w rynku reklamy i drobnych ogłoszeń, na 
co, podobnie jak w kwestii czytelników, wpływ miał upadek „Czasu Krakowskie
go”. Niemiec jako naczelny miał początkowo trzech zastępców: Leszka Rafalskiego, 
Przemysława Osłuchowskiego i Lesława Maleszkę212, później pracował już z samym 
Rafalskim.

211 Wywiad autorki z Leszkiem Rafalskim, IX 2017.
212 Maleszka pracował w „Gazecie Krakowskiej” dość krótko, odszedł do „Gazety Wyborczej”. Ujawnie
nie w 2001 r. przez Bronisława Wildsteina jego historii o współpracy z SB było dla kolegów z redakcji 
„Gazety” sporym zaskoczeniem. O historii Maleszki zob. L. Zalewska, Lesław Maleszka, gwiazda esbe- 
cji, 27 VI 2008, [online:] http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/77721,leslaw-maleszka-gwiaz 
da-esbecji.html, 28 VIII 2017.
213 Po odejściu Jerzego Sądeckiego z redakcji wypisało się również kilka znaczących postaci, m.in. Kata
rzyna Kolenda-Zaleska, DorotaTerakowska i Katarzyna Janowska. R. Niemiec, Krakowianie wyszli na 
Rynek, „Gazeta Krakowska” 2015, 21-22 II, dodatek „66 lat Gazety Krakowskiej”, s. 5.
214 L. Rafalski, Zanim „Gumisia” zamknęli w więzieniu, dziennikarze wylądowali... na ulicy, „Gazeta 
Krakowska” 2015, 21-22 II, dodatek „66 lat Gazety Krakowskiej”, s. 6.

Ówczesny redaktor naczelny tak opisuje ten trudny okres:

Zastałem redakcję w nie najlepszej kondycji finansowej, borykała się wciąż z po
dobnymi problemami co pozostałe dawne, wojewódzkie organy partyjne: systema
tycznym odpływem czytelników i niedostatkiem środków inwestycyjnych. (...) Aby 
sprostać zadaniu zatrzymania spadku sprzedaży, należało uzupełnić zespół, stąd 
transfery bardziej doświadczonych dziennikarzy213.

Poza udanym rozszerzeniem zespołu dziennikarzy pomógł też przypadek. 
W 1997 roku na terenie Krakowa działał terrorysta, określający się pseudonimem 
„Gumiś”. Zadzwonił on do redakcji „Gazety Krakowskiej”, by poinformować o pla
nowanym zamachu bombowym. Przez kilka dni policja prowadziła z nim negocjacje 
za pośrednictwem pracowniczki działu miejskiego pisma, dzięki czemu później na 
łamach dziennika opublikowano „ekskluzywne” materiały z tych wydarzeń. Zapro
centowało to znacznym zwiększeniem zainteresowania „Gazetą Krakowską”, a w re
zultacie nagrodą Lwa Polskapresse, przyznawaną przez władze Polskapresse naczel
nemu redakcji z najlepszymi wynikami w roku. Gdyby chcieć opisać linię redakcyjną 
prezentowaną wówczas przez pismo, można by zacytować Rafalskiego: „Gazeta miała 
za zadanie uczciwie informować, interesująco opowiadać o tym, co się wokół dzieje, 
pomagać czytelnikom, krytycznie patrzeć na ręce władzy i być takim «psem pilnują
cym na podwórku wspólnego dobra», jak mawiają Amerykanie”214.

http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/77721,leslaw-maleszka-gwiaz
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Niemiec był redaktorem naczelnym bardzo długo, bo aż 10 lat, do 2004 roku. Pod 
koniec jego pracy, w 2003 roku, na rynku prasowym szykowały się radykalne zmia
ny. Zapowiedziano wejście na Polskę kopii niemieckiego „Bilda”, czyli dzisiejszego 
„Faktu”. Wszyscy mieli świadomość, że trzeba się do tego poważnie przygotować. 
Znano nakłady „Bilda” i było oczywiste, że odpowiednik tego tytułu odbierze ist
niejącym już gazetom sporo czytelników. Należało więc zadbać o odświeżenie gra
fiki i umocnienie pozycji na rynku czytelniczym. Połowa 2004 roku była dla „Ga
zety Krakowskiej” intensywnym czasem. Z jednej strony zaszły zmiany w zarządzie 
Polskapresse215, będącej polską grupą wydawniczą wchodzącą w skład niemieckiego 
koncernu Verlagsgruppe Passau. W czerwcu do zarządu Polskapresse dołączył Julian 
Beck, redaktor naczelny „Dziennika Łódzkiego”. Oprócz niego w zarządzie koncernu 
zasiadali: Dorota Stanek, Maria Juszczyk i Mirosław Kowalski216. Beck odegrał zna
czącą rolę w zawirowaniach, do których doszło w 2004 roku: sugerował zmianę stra
tegii polegającą na przesunięciu akcentu z terenu na Kraków. Opierał się głównie na 
argumentach finansowych związanych z reklamą, tłumacząc, że w mieście jest kapitał 
i tu są reklamodawcy, więc o ten obszar należy szczególnie zadbać.

215 Od 2015 r. Polska Press. Aktualnie „Spółka jest wydawcą 20 dzienników regionalnych. Należą do 
niej: dzienniki: Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Głos 
Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Polska Metropolia Warszawska, Express Bydgoski, Nowości Dzien
nik Toruński, Express Ilustrowany, Kurier Lubelski, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Dziennik Polski, 
Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Nowa Trybuna Opolska, Echo Dnia, Gazeta codzienna Nowiny, 
Głos Dziennik Pomorza (Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Głos Pomorza); regionalne dodatki te
lewizyjne: Tele Magazyn, Super Tele, TV Pilot, Tele Program; tygodniki ogłoszeniowe: Moto Express, 
Autogiełda Wielkopolska, Jarmark, Motojarmark; bezpłatna gazeta miejska: Nasze Miasto ukazujący 
się dwa razy w tygodniu w kilkunastu miastach Polski oraz około 150 tygodników lokalnych. W skład 
grupy Polska Press wchodzą także media internetowe. Spółka jest właścicielem m.in.: serwisów ogłosze
niowych: Gratka.pl i Alegratka.pl, serwisu motoryzacyjnego Motofakty.pl, miejskiego portalu informa
cyjnego naszemiasto.pl, portalu strefabiznesu.pl, internetowej wersji dodatku telewizyjnego telemaga- 
zyn.pl, serwisu opartego na dziennikarstwie obywatelskim - Wiadomości24.pl. Jest współwłaścicielem 
m.in.: grupy e-budownictwo.pl, agregatora informacji o wydarzeniach Coigdzie.pl, platformy e-learnin- 
gowej Langloo.com, Polska Press posiada 6 drukarni: Drukarnia Łódź, Drukarnia Poznań, Drukarnia 
Sosnowiec, Drukarnia Bydgoszcz, Drukarnia w Białymstoku, Drukarnia w Koszalinie. Spółka posiada 
własną agencję informacyjną. Agencja Informacyjna Polska Press przygotowuje codzienny serwis in
formacyjny dla gazet regionalnych”. Polska Press, [online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Press, 
1 IX 2017.
216 Por. Julian Beck w zarządzie Polskapresse, 17 VI 2004, [online:] http://www.press.pl/tresc/819,julian- 
-beck-w-zarzadzie-polskapresse, 1 1X2017.

Zapowiadane zmiany wymagały mocnego przekształcenia „Gazety Krakowskiej”. 
Niemiec zaproponował swojemu zastępcy, Rafalskiemu, że przejdzie na emeryturę, 
aby zmiany od początku do końca wprowadzał jeden człowiek. W ten sposób Rafal- 
ski 1 sierpnia 2004 roku został redaktorem naczelnym pisma. Na swojego zastępcę 
chciał zaproponować Wojciecha Molendowicza, ten jednak ze względów rodzinnych, 
po dość długich wahaniach, nie przyjął propozycji. Rafalski powołał więc na swoje
go zastępcę Macieja Kwaśniewskiego, dobrego dziennikarza i rzetelnego fachowca. 
Choć światopoglądowo bardziej utożsamiał się z „Czasem Krakowskim”, nie prze

Gratka.pl
Alegratka.pl
Motofakty.pl
naszemiasto.pl
strefabiznesu.pl
Wiadomo%25c5%259bci24.pl
budownictwo.pl
Coigdzie.pl
Langloo.com
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Press
http://www.press.pl/tresc/819,julian--beck-w-zarzadzie-polskapresse
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szkadzało mu to we współpracy: zgodnie z dewizą redakcji „«Gazeta» miała iść środ
kiem drogi”, a poglądy miały zostawać za drzwiami217.

217 Wywiad autorki z Leszkiem Rafalskim, IX 2017.
218 Zaproponowano mu wprawdzie stanowisko zastępcy nowego naczelnego, Marka Zalejskiego, który 
był w „Gazecie Krakowskiej” nowy i nie czuł klimatu pisma, jednak taka sytuacja byłaby więcej niż 
kłopotliwa dla obu stron.
219 I. Fiut, J. Pałosz, dz. cyt., s. 56.
220 Wywiad autorki z Januszem Koziołem, 14 X 2017. Janusz Kozioł - absolwent Uniwersytetu Jagielloń
skiego, dziennikarz, specjalista od public relations. W latach 1985-2008 związany z „Gazetą Krakowską”, 
gdzie przez ostatnie dwa lata był redaktorem naczelnym. Jako kierownik działu sportowego „Gazety” 
(pełnił tę funkcję przez 11 lat) obsługiwał m.in. igrzyska olimpijskie w Atlancie, Sydney i Atenach czy 
piłkarskie mistrzostwa świata we Francji, Korei Płd. i Japonii. Tematyką sportową zajmował się w Te
lewizji Kraków (jest m.in. autorem filmu Ruletka z Iwanem), a w latach 2010-2011 był członkiem Za
rządu i zastępcą redaktora naczelnego Radia Kraków. Od 2009 r. związany z krakowską Akademią Wy
chowania Fizycznego jako starszy wykładowca z zakresu dziennikarstwa i rzecznictwa prasowego oraz 

Nowy naczelny rnusiał jednak skonfrontować się z wizją popieraną przez Zarząd 
Polskapresse, z którym, jak się później okazało, nie mógł się zgodzić. Beck próbował 
wpływać na działanie redakcji, a nawet na decyzje naczelnego. Brak porozumienia 
i silne przekonanie Rafalskiego, że proponowane zmiany nie tylko nie będą rozwijać 
gazety, ale mogą jej wręcz zaszkodzić, sprawiły, że 17 listopada 2004 roku zdecydował 
się odejść z „Gazety Krakowskiej”218.

Pilotowane przez Becka zmiany wprowadził Marek Zalejski, który został no
wym redaktorem naczelnym. Był doskonałym grafikiem, który trafił do „Gazety 
Krakowskiej” w miesiącach, gdy kierował nią Rafalski, i odpowiadał za odświeżenie 
wizerunku pisma oraz opracowanie nowego layoutu. Wprowadzone przekształcenia 
przyniosły daleko idące zmiany. Dotychczas drukowano główną gazetę i jako doda
tek odpowiednią mutację. Czytelnik otrzymywał więc dwie gazety. W nowej wersji 
wprowadzono jeden egzemplarz, w którym mutacja stanowiła tylko element we
wnętrzny. Czytelnikom tłumaczono, że teraz ich lokalne sprawy są tuż obok wielkiej 
polityki i wydarzeń rangi światowej i krajowej. Miało to wywołać w nich poczucie 
satysfakcji i akceptacji. Efekt był jednak odwrotny do zamierzonego. Zgodnie z prze
widywaniami Rafalskiego zmiana spowodowała gwałtowny spadek zainteresowania 
i sprzedaży. Również Ignacy Fiut zauważa, że usunięcie grzbietu, czyli osobnego te
renowego wydania, i pozostawienie jednej, łączonej wersji było znaczącym błędem: 
„W rezultacie czytelnik lokalny nie znajdował w kiosku «swojej» gazety”219.

Po kilku miesiącach nietrafionej polityki po cichu powrócono do starej formuły. 
Nie opublikowano żadnego pisma przewodniego, które argumentowałoby takie dzia- 
łalnie, bo trudno byłoby wytłumaczyć to inaczej, niż przyznając się do błędu. Ow
szem, niektóre działania przyczyniły się do zwiększenia liczby czytelników w mieście, 
ale odpuszczenie terenu przyniosło niezaprzeczalne straty.

Zalejski prowadził gazetę do 2006 roku, kiedy na jego miejsce wszedł Janusz 
Kozioł. W następnym roku na pięć lat kierownictwo objął Tomasz Lachowicz, a od 
2012 roku „Gazetą Krakowską” kieruje Wojciech Harpula. Ostatnie dziesięciolecie to 
czas podobnych problemów. Podczas rozmowy z autorką220 Kozioł podkreślił, że dla 
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„Gazety Krakowskiej” kluczowa była polityka Polskapresse w kwestii regionalności 
czy też lokalności gazety. Wspomniał między innymi zebranie redaktorów naczel
nych wydawnictwa, podczas którego próbowano przekonać do wizji wydawania ty
tułów w oparciu o materiały ogólnopolskie, jedynie wzbogacone o wstawki regional
ne. Według niego pomysł regionalizacji przez centralizację był zupełnie nietrafiony. 
„Gazeta Krakowska” miała i nadal ma szczególną wartość w terenie, ale nie może 
być to pseudoregionalność. Nawet gdy mutacje były warsztatowo dużo słabsze od 
głównego wydania, czytelnik i tak wołał wiedzieć, co dzieje się na jego podwórku, jak 
radzą sobie w rozgrywkach lokalni sportowcy, niż czytać o może i ważnych, ale mało 
go dotykających wydarzeniach rangi centralnej221.

pełnomocnik rektora ds, public relations. W 2013 r. był wiceprezesem Wisły Kraków SA. [Online:] 
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66559.
221 Tamże.
222 Uchwała nr 27/2016 Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 6 października 2016 roku. 
Komunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji tytułów kon
trolowanych przez ZKDP w 2015 roku, [online:] https://www.zkdp.pl/index.php?option=com_content 
&view=article&id=610%3A2015&catid=8%3Awyniki-kontroli&Itemid=868dang=pl> 10 IX 2017.
223 Tamże.

Jedną z istotnych zasad działania „Gazety Krakowskiej” w omawianym okresie 
było to, że większy nacisk kładziono na komentowanie i analizę wydarzeń niż na 
sam przekaz informacji. W dobie konkurencji z mediami elektronicznymi zakłada 
się bowiem, że o tym, co się wydarzyło, informują szybsze media - Internet, radio, te
lewizja. Prasa jednak nie traci swojej roli - tłumaczy pewne zjawiska i stara się odpo
wiedzieć na pytanie „dlaczego?”. Oczywiście tendencja uciekania prasy do Internetu 
jest widoczna i zjawisko to można zaobserwować również w przypadku „Gazety Kra
kowskiej”, lecz jest to jeden ze sposobów na przetrwanie i utrzymanie czytelników, 
nie zaś rezygnacja z tradycyjnego rynku.

Aktualny średni dzienny nakład „Gazety Krakowskiej” wynosi nieco ponad 
23 tysiące egzemplarzy, z czego płatne rozpowszechnianie utrzymuje się na poziomie 
poniżej 17 tysięcy. Wyniki „Dziennika Polskiego” są nieznacznie korzystniejsze: jego 
nakład to nieco ponad 26,5 tysiąca egzemplarzy, a sprzedaż - około 19 tysięcy eg
zemplarzy222. Są to wyniki mieszczące się w średnich normach dzienników o zasięgu 
regionalnym - dla porównania „Gazeta Lubuska” ma nakład 24 tysięcy egzemplarzy, 
„Echo Dnia” - 26,7 tysiąca egzemplarzy, „Głos - Dziennik Pomorza” - 28,9 tysiąca 
egzemplarzy. Oczywiście w starciu z takimi kolosami, jak „Fakt Gazeta Codzienna” 
o nakładzie 435 tysięcy egzemplarzy (sprzedane 307 tysięcy) czy „Gazeta Wyborcza” 
o nakładzie 244 tysięcy egzemplarzy (sprzedane 177 tysięcy)223, „Gazeta Krakow
ska” nie ma szans. Należy jednak pamiętać, że jako dziennik o charakterze regio
nalnym, ponadto obarczony ciężarem partyjnej historii, utrzymuje się na rynku od 
blisko 70 lat, nadal ma swoich wiernych czytelników i przetrwała niejeden świetnie 
się zapowiadający nowy tytuł prasowy.

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=66559
https://www.zkdp.pl/index.php?option=com_content
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3.2.1. Powstanie„Czasu Krakowskiego"

„Czas Krakowski” pojawił się na rynku prasowym w dość dogodnym momencie. 
Wydawnictwo Arka Press S.A., stanowiące francusko-włosko-polską spółkę joint- 
- venture, założyło go w marcu 1990 roku. Nazwa dziennika nie była przypadkowa. 
W XIX wieku Adam Potocki i Leon Rzewuski zaczęli wydawać konserwatywną gaze
tę „Czas”224. Głosiła ona hasła pracy organicznej, wolności Kościoła, ale też potępiała 
konspirację i współpracę z Austrią. Początkowo wydawano ją w nakładzie tysiąca eg
zemplarzy, a cena wynosiła 2 grosze. Przedwojenny „Czas” wydawano do 1934 roku 
w Krakowie, a w latach 1935-1939, po połączeniu z „Dniem Polskim”, ukazywał 
się w Warszawie225. To właśnie do tego historycznego tytułu w 1990 roku nawiąza
ła Arka Press. Połowa udziałów należała do Francuza Frederica Decazes’a, 25% do 
Włochów - Bruno Beviglieviego i Giovanniego Ocleppo, ostatnie 25% do polskiej 
spółki Arka S.A.

224 Na łamach „Dziennika Polskiego” wspominano historię tej gazety: „Wydarzenia Wiosny Ludów 
1848 r. przyniosły w Austrii chwilową liberalizację. Poszerzono obszar wolności słowa, zniesiono cenzu
rę, łatwiejsze stało się zakładanie gazet, w tym także gazet politycznych. Walczący o rząd dusz w Krako
wie konserwatyści nie mogli nie skorzystać z takiej okazji. W marcu 1848 r. pod Wawelem zaczął uka
zywać się «Dziennik Narodowy». Była to pierwsza w Krakowie gazeta konserwatywna, reprezentująca 
punkt widzenia ziemiaństwa”. P. Stachnik, Krótka historia „Czasu", „Dziennik Polski” 2015, 29 XII, 
[online:] http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9234708,krotka-historia-czasu,id,t.html, 20 IX 2017.
225 Wszystkie roczniki są zdigitalizowane i dostępne na stronie: http://mbc.malopolska.pl/publica 
tion/20747.

Moment wejścia na małopolski rynek był dość dogodny i przypadał na czas 
likwidacji RSW „Prasa - Książka - Ruch”. Na terenie Krakowa drukowano wtedy 
trzy gazety codzienne, które stanowiły pisma dawnego pionu RSW: „Dziennik Pol
ski”, „Echo Krakowa” i „Gazetę Krakowską”. Trzeba pamiętać, że uczestnictwo we 
wcześniejszym systemie było dla nich obciążeniem. Nowy tytuł miał więc szansę na 
dobry start i mógł skorzystać z przywileju przysługującego nowościom. W pierw
szym roku działalności redakcja „Czasu” dość dobrze wykorzystała uprzywilejowa
ną sytuację - udało się utożsamić gazetę z tytułem, który prezentuje nie tylko war
tości demokratyczne, lecz także nadzieje i nastroje społeczne związane z okresem 
transformacji.

Poza merytoryczną treścią gazety sukces wynikał również z innych okoliczności. 
Bardzo ważnym czynnikiem był kolportaż. Początkowo - podobnie jak w przypad
ku pozostałych gazet - „Czas” był rozprowadzany przez „Ruch”, który jako pozosta
łość po RSW miał monopol w tym zakresie. W strukturach „Ruchu” nakład docierał 
do kiosków w Krakowie, ale także do oddziałów terenowych w dwóch wojewódz
twach: nowosądeckim (Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice i Nowy Targ) oraz tarnow
skim (Tarnów, Bochnia i Dębica). Doświadczenia zagranicznych inwestorów skło
niły jednak do budowania innej strategii i rozpoczęto tworzenie własnej dystrybucji.

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9234708,krotka-historia-czasu,id,t.html
http://mbc.malopolska.pl/publica
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Wykorzystano istniejące miejsca handlowe, takie jak stacje benzynowe, kawiarnie, 
restauracje czy sklepy. Wtedy to, że „Czas” jako jedyną gazetę w Krakowie można 
nabyć przy okazji zakupów czy w jakimś lokalu, było sporą nowością. Docierał w ten 
sposób w miejsca, gdzie nie było „Ruchu”, poza tym można go było kupić wieczorem, 
kiedy kioski były już zamknięte.

„Czas” zadebiutował na krakowskim rynku prasowym 28 marca 1990 roku. 
Pierwsze, kwietniowe nakłady wyniosły 48 tysięcy egzemplarzy, które rozdzielono 
w proporcji trzy do jednego pomiędzy Kraków a ośrodki terenowe. Na 36 tysięcy 
egzemplarzy oddanych do sprzedaży w Krakowie zwroty wyniosły około 21%. Poza 
miastem, czego się spodziewano, procent zwrotów była znacznie wyższy - przy 
12 tysiącach egzemplarzy wróciło blisko 41%. W kolejnych miesiącach dokony
wano korekt wysokości nakładów i sposobu ich lokowania. Przykładowo zmniej
szono liczbę gazet w terenie, dzięki czemu stopa zwrotów znacznie się obniżyła 
(z 41 do 28%). Gdy w okresie wakacji sprzedaż w mieście pogorszyła się, dokona
no przemieszczenia, by więcej egzemplarzy trafiło w teren - zakładano, że mogą 
tam wypoczywać na urlopie czytelnicy. Duże znaczenie miał też podział nakła
du pomiędzy „Ruch” a kolportaż własny. W „Ruchu” przeciętny nakład wahał się 
w 1990 roku między 44 a 48 tysiącami egzemplarzy przy zwrotach w wysokości 
około 28%, w sieci kolportażu własnego rozprowadzano 9 tysięcy egzemplarzy przy 
bardzo niskich zwrotach, bo około 10-12%. Już z końcem 1990 roku własna dystry
bucja stanowiła więc około 25% całości nakładu, który wynosił około 55 tysięcy eg
zemplarzy, a zwroty nie przekraczały 27% (około 15 tysięcy egzemplarzy). Ryszard 
Filas ocenił rok debiutu „Czasu Krakowskiego” na krakowskim rynku prasowym 
jako bardzo udany, szacując w swoich badaniach zasięg poczytności w regionie na 
poziomie 20,5%226.

226 R. Filas, Czytelnictwo gazet i czasopism a gry i konkursy prasowe, „Zeszyty Prasoznawcze” R. 34, 
1993, nr 3-4, s. 152.
227 W styczniu stopa zwrotów Kolportażu własnego wynosiła 16%, w maju 22%, w lipcu 23%, w paź
dzierniku 15%, a w grudniu 13%. Przy czym sukcesywnie zmniejszano nakład - w styczniu wynosił 
8,2 tys. egz., w maju 7,2 tys., w lipcu 5,4 tys., w październiku 4,8 tys., w grudniu 5,4 tys.

3.2.2. Początek końca i próba marketingowego ratowania tytułu

Sukces był krótkotrwały: już w 1991 roku sprzedaż pisma zaczęła bardzo gwałtow
nie spadać. Zmusiło to redakcję do rezygnacji z wydania sobotniego, co jednak nie 
zahamowało tendencji spadkowej. Pod koniec 1991 roku całkowity nakład „Czasu 
Krakowskiego” dla Ruchu wynosił 41,5 tysiąca egzemplarzy, ale zwroty utrzymywały 
się na poziomie 47,2%, a w ramach kolportażu własnego sprzedaż zmniejszyła się 
z 8,2 tysiąca w styczniu 1991 roku do 5,4 tysiąca w grudniu tego roku przy porów
nywalnym procencie zwrotów227 *. Dalszy spadek sprzedaży zanotowano w 1992 roku. 
W styczniu nakłady wysyłane do sprzedaży w „Ruchu” zredukowano do 36 tysięcy 
egzemplarzy, a mimo to zwrot wynosił 41,9%, w marcu wydrukowano jeszcze mniej 
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egzemplarzy - 34,5 tysiąca, a zwrotów było jeszcze więcej - 49,9%, natomiast w maju 
przy prawie takim samym nakładzie zwrócono 59,4% egzemplarzy228.

229 Wszystkie dane i obliczenia wykonano na podstawie materiałów, które ukazywały się w „Czasie 
Krakowskim”.
229 R. Filas, „Gazeta Wyborcza” w regionie krakowskim oraz woj. Składowych, Ośrodek Badań Praso
znawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, maszynopis fragmentów badań w posiadaniu autorki.
230 Tamże.
231 W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 13.

Filas w badaniach dla Ośrodka Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagielloń
skiego229 wykazał, że już w 1991 roku zanotowano znaczne zmniejszenie poczytności 
„Czasu”, bo obejmował on swoim zasięgiem 11% ogółu czytelników swojego regionu. 
Na niekorzyść przemawiał także fakt, że większość osób kupowała dziennik okazjo
nalnie. Swój brak przywiązania do tytułu deklarowało 77% czytelników, a 66% twier
dziło, że korzysta z gazety dorywczo230.

Obserwując sytuację z maja 1992 roku, należy się zastanowić, jakie były przy
czyny tak drastycznego spadku popularności gazety, która, jak się wydawało, dość 
sprawnie weszła na rynek czytelników. Powodów można wskazać kilka. Po pierwsze, 
„Czas” nie spełnił oczekiwań, które stawiali przed nim czytelnicy. Odwoływał się do 
wartości konserwatywnych, ale zbyt mocno zaangażował się w walkę polityczną - 
tzw. wojnę na górze. Jak piszę Kolasa, „pisma o wyraźnym obliczu ideowym (...) wy
szły z rywalizacji bardzo osłabione (np. «Gazeta Krakowska» do 1994 r.) lub zniknęły 
z rynku («Depesza», «Małopolski Nowy Świat», «Czas Krakowski»)”231. Po drugie, 
podjęto wiele błędnych decyzji co do strategii kierowniczych redakcji. Jako trzeci po
wód trzeba wymienić ogólne zmęczenie czytelników prasą - czasopisma coraz słabiej 
spełniały ich oczekiwania.

Fatalna sytuacja w maju 1992 roku skłoniła wydawcę „Czasu” do radykalnych 
działań naprawczych. Zdecydowano się na zastosowanie mocnych narzędzi promocji 
sprzedaży w postaci gier prasowych. Strategia ta zakładała osiągnięcie wysokiego na
kładu, a tym samym zwiększenie zysków. Niestety nie połączono jej z szerszą analizą 
merytoryczną zawartości pisma - po czasie okazało się, że dobra passa trwała tylko 
wtedy, gdy same gry były popularne. Analiza przyczyn upadku „Czasu Krakowskie
go” jest tematem dalszej części pracy, ale przed jej podjęciem należy jeszcze zwrócić 
uwagę na poważny sukces, jaki odniósł - niestety krótkofalowo - program promocji 
pisma.

Na początku lat 90. konkursy prasowe cieszyły się sporą popularnością, choć 
zwykle wymagały od czytelników ogromnego zaangażowania - wycinania kuponów 
i odpowiadania na pytania - w zamian oferując nagrody niskiej wartości. Kampania 
„Czasu Krakowskiego” była jednak całkiem inna. Wzorowano się na rozwiązaniach 
zagranicznych, a zaproponowana pula nagród była jak na tamte czasy oszałamiająca - 
wynosiła miliard złotych. Pieniądze te pochodziły od sponsorów, którzy w zamian za 
wkład finansowy stawali się elementem potężnej kampanii promocyjnej. Konkurs 
ruszył 19 czerwca 1992 roku, wcześniej trzeba było jednak wydrukować odpowiednie 
kupony uprawniające do udziału w zabawie. Były to specjalne kartoniki - zdrapki, na 
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których znajdowały się ukryte symbole graficzne. Jeśli czytelnik na swoim kuponie 
miał trzy jednakowe symbole w jednej tabelce, wygrywał wskazaną nagrodę.

Generowało to oczywiście potężne koszty, przede wszystkim związane z samą ob
sługą konkursu - kupony musiały być wykonywane za granicą (konkretnie: w Wiel
kiej Brytanii), bo polskie drukarnie nie dysponowały odpowiednią technologią. Poza 
tym gra była propagowana w radiu, telewizji i konkurencyjnych gazetach. Na koniec 
należy wspomnieć, że sponsorzy w zamian za wkład finansowy otrzymywali dar
mowe, stałe reklamy w „Czasie Krakowskim”, co oznaczało zmniejszenie wpływów 
z tego obszaru. Dużym wydatkiem było też wykupienie patentu na samą grę od fran
cuskiej firmy i opracowanie we Francji komputerowego planu gry. W ostatecznym 
rozrachunku pismo musiało dołożyć miliard złotych na koszty obsługi gry i kampa
nii promocyjnej, co równało się zasponsorowanej puli nagród.

Pomimo opisanych trudności gra odniosła ogromny sukces. Całkowity dzien
ny nakład gazety zwiększono czterokrotnie, do około 160 tysięcy egzemplarzy, przy 
czym zwroty wyniosły około 25%. Gra miała bardzo pozytywny oddźwięk w terenie, 
udało się nawet pozyskać nowe obszary, takie jak Bielsko czy Katowice. Zasady kon
kursu były bardzo proste, aby zachęcić do gry jak najwięcej osób. Do jednego wy
dania dołączano kupon, a w kolejnych dniach pojawiały się szczęśliwe liczby, dzięki 
którym typowano zwycięzców. Efekt był zgodny z przewidywanym: w dniach emi
sji kuponów zwroty były bliskie 0%, a nakład przekraczał 205 tysięcy egzemplarzy. 
Oczywiście nie odzwierciedlało to realnego popytu czytelniczego: niektórzy kupo
wali po kilka egzemplarzy gazety, aby zwiększyć swoją szansę na wygraną. Z tego 
powodu nakłady w dniach, gdy nie było kuponów, musiały być odpowiednio niższe, 
a zwroty sięgały kilkunastu procent.

Trzeba też dodać kilka uwag na temat ogólnych tendencji towarzyszących kon
kursom prasowym. Gry te rządziły się własnymi prawami. Zgodnie ze schematem 
najpierw pozwalano czytelnikom wygrać małe i drobne nagrody, aby dać im po
czucie, że szczęście może uśmiechnąć się do każdego. Jak pisał Witold Bereś232, pro
wadzący grę wiedział, jakie kupony wygrywają, więc zdawano sobie sprawę z tego, 
gdzie i kiedy pada wygrana. Efektem zwycięstwa było zwiększenie popularności 
tytułu w danym miejscu - ze zwycięzcami przeprowadzano wywiady, które publi
kowano w kolejnych numerach. W razie potrzeby zawsze można było „skierować” 
zwycięski kupon w miejsce, gdzie sprzedaż malała. Reakcją zwrotną był zwiększony 
popyt na gazetę.

252 W. Bereś, Praca w kole fortuny, „Tygodnik Powszechny” 1993, nr 29, s. 7.

Wielki zachwyt i ogromna popularność towarzyszyły jednak tylko pierwszym 
edycjom konkursu. Każda kolejna cieszyła się mniejszym zainteresowaniem, dodat
kowo po każdej serii gwałtownie spadała sprzedaż tytułu. Widać to doskonale na 
przykładzie „Czasu Krakowskiego”. Zarobek ze sprzedaży w dni zwiększonego na
kładu nie przekładał się na zwiększenie liczby stałych czytelników. Pismo odczuło to 
wyjątkowo dotkliwie. Po zakończonej kampanii trzeba było drastycznie zmniejszyć 
nakład, a i tak procentowa liczba zwrotów zwiększyła się dwuipółkrotnie. W okresie
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promocji (19 czerwca - 11 września 1992 roku) średni nakład w Krakowie i terenie 
wyniósł 157 tysięcy egzemplarzy przy zwrotach w liczbie 39,7 tysiąca egzemplarzy 
(25,3%). We wrześniu nakład zmniejszono do 76,7 tysiąca egzemplarzy, a zwroty 
wzrosły do 55%. Październik ukazał całkowite załamanie: nakład zredukowano do 
50,3 tysiąca egzemplarzy, a nie sprzedało się aż 64%. Zmusiło to wydawcę do jeszcze 
większej obniżki nakładu - do 38,6 tysiąca egzemplarzy, co stanowiło liczbę mniejszą 
niż przed kampanią (tuż przed 18 czerwca nakład wynosił 39,1 tysiąca, a zwroty sta
nowiły 50,6%), a zwroty były jeszcze większe, bo na poziomie 57,8%233.

253 Obliczenia własne na podstawie: S. Stefański, Aktywizacja sprzedaży na rynku prasowym na przy
kładzie działalności dziennika „Czas Krakowski", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarzą
dzania, Kraków 1995, s. 64, maszynopis w posiadaniu autorki.
234 Tamże, s. 67.
235 Taki wynik osiągnięto np. w przypadku gry w marcu i kwietniu 1993 r.
236 Zakładając sprzedaż w „Ruchu” i kolportaż własny.

Fatalny popyt skłonił wydawcę do kontynuowania polityki promocyjnej i wpro
wadzenia kolejnych edycji gier prasowych. Zdawano sobie sprawę, że w chwili za
kończenia jednej zabawy niemal natychmiast trzeba zainaugurować kolejną. Takie 
działania realizowano od końca listopada 1992 aż do sierpnia 1994 roku, kiedy osta
tecznie zakończono emisję wszelkich gier. Jak pisał Sebastian Stefański:

największe wrażenie budzi trzecia gra, która nie była typową „zdrapką”, lecz prost
szą wersją mega-konkursu. Czytelnicy otrzymywali kupon, ale nie zdrapywali tylko 
sprawdzali czy drukowane na nich numery pokrywają się z tymi, które drukuje ga
zeta. Prowadzenie takiego konkursu jest bardziej męczące, ponieważ trzeba wytężać 
wzrok, by zebrać niepoukładane po kolei numery. Ma on jednak istotną zaletę: zde
cydowanie mniejszy koszt wytworzenia kuponu, od kuponu „zdrapki”. Dzięki temu 
zasypano rynek tymi kuponami w liczbie 2,8 min sztuk, aż siedmiokrotnie (przez 
wszystkie piątkowe gry) dołączonych do pisma podczas zaledwie 37 dni trwania 
konkursu234.

Kolejne gry również przyniosły bardzo dobre rezultaty: nakłady dzienne docho
dziły nawet do 200 tysięcy egzemplarzy235, średnio - pomiędzy drugą a szóstą grą - 
wahając się w granicach 140-190 tysięcy egzemplarzy236, przy stosunkowo małych 
zwrotach, w granicach 25%. Tak wysoka sprzedaż dawała wydawcy jeszcze jeden 
atut - „Czas Krakowski” został dziennikiem numer jeden w Małopolsce, co przyno
siło profity w postaci zwiększenia liczby reklamodawców.

Na koniec 1993 roku uwidoczniły się kłopoty finansowe pisma. Przeszacowano 
wysokość nakładów, wprowadzono niepotrzebnie dodatkową, bardzo wysoką nagro
dę indywidualną o wartości pół miliarda złotych, a także oddano w ręce czytelników 
kolorowe wydawnictwo zawierające programy telewizyjne, które kosztowało krocie, 
bo jego wydruk zamawiano specjalnie w Mediolanie. W efekcie tych poczynań wy
dawca zanotował 2 miliardy złotych straty.

Na początku 1994 roku wprowadzono kolejną, siódmą grę, która jednak miała 
już słabe wyniki i niską popularność. W kwietniu 1994 roku zaproponowano więc 
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grę, której założenia opierały się na zasadach papierów giełdowych. Okazało się jed
nak, że reguły były zbyt skomplikowane. Poza tym dobra passa gier dobiegała po
woli końca. Nakłady zawierające kupony osiągały nawet 50% zwrotów. Zbiegło się 
to w czasie z pogorszeniem sytuacji na prawdziwej giełdzie, co spotęgowało niechęć 
i nieufność do zabawy zaproponowanej przez gazetę. Próbowano desperacko wrócić 
do szybkich serii zdrapek, oferując łatwą do wygrania „nagrodę tygodnia”, ale nie 
przysporzyło to czytelników. Na koniec sierpnia 1994 roku zapadła decyzja o całko
witym wycofaniu się z gier prasowych. Po zakończeniu okresu gier, które bez wątpie
nia przynosiły chwilowe i gwałtowne wzrosty sprzedaży, sytuacja gazety okazała się 
gorsza niż wcześniej.

Słabnąca sprzedaż sprawiła, że „Czas Krakowski” ukazywał się do końca 
1995 roku jako dziennik, a w latach 1996-1997 już jako tygodnik, pod redakcją An
drzeja Urbańskiego. Wprawdzie w 1997 roku podjęto próbę reaktywacji dziennika 
pod nieco zmienionym tytułem „Nowy Czas Krakowski”, ale nie odniosło to skutku 
i inicjatywę zakończono w sierpniu 1997 roku. Warto wspomnieć, że ten rok przy
niósł również upadek „Echa Krakowa”, co spowodowało przesunięcia na rynku czy
telników. Wraz ze słabnącą rolą „Czasu Krakowskiego” umacniał się „Dziennik Pol
ski”. To do niego odpływali zarówno czytelnicy, jak i reklamodawcy z upadającego 
tytułu. Natomiast „Gazeta Krakowska” skorzystała na wchłonięciu „Echa Krakowa” 
przede wszystkim wzrostem wpływów na rynku reklamy. Kolasa wylicza go z 14% 
w 1995 roku do ponad 23% tuż po przejęciu „Echa”; w obrębie ogłoszeń drobnych 
dało to skok z 7% do około 30%237.

237 W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 20.

Rywalizacja pomiędzy tytułami toczyła się od samego początku uwolnienia ryn
ku prasowego i wynikała z chęci utrzymania się i osiągnięcia jak najlepszej pozycji. 
Należy jednak wspomnieć, że gazety codzienne dość mocno się różniły. Po pierwsze: 
swoją historią, a co za tym idzie - prezentowanymi poglądami politycznymi. Przez 
to trafiały do zróżnicowanego grona odbiorców i przedstawiały nieco inne treści. 
Po drugie: radykalnie różne było podejście do promocji i działań marketingowych. 
Dlatego sytuacja na rynku prasowym była po 1990 roku mocno dynamiczna. Na
stępna część opracowania została poświęcona krótkiemu porównaniu konkurencji 
pomiędzy tytułami, ze szczególnym uwzględnieniem „Czasu Krakowskiego” i „Gazet 
Krakowskiej”.

3.3. Porównanie rynku konkurencji tytułów prasowych ze szczególnym 
uwzględnieniem „Czasu Krakowskiego" i „Gazety Krakowskiej"

3.3.1. Grono czytelników i linia programowa pisma

„Gazeta Krakowska” i „Czas Krakowski” nie miały ze sobą wiele wspólnego, choć 
łączyło je pewne grono wybitnych krakowskich dziennikarzy, których losy przepro
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wadziły przez redakcje obu tytułów. „Gazeta Krakowska” była organem PZPR, który 
miał realizować cele partii i wskazaną przez nią linię polityczną. Narzędzia do tego 
używane były zgodne ze stawianym celem, choć - jak opowiadają byli naczelni - za
wsze starano się zachować otwartość i umiarkowanie w poglądach. Rafalski wspo
mina hasło „iść środkiem drogi”, Tabkowski odwołuje się do poszukiwania nowych 
wartości mimo realizacji polityki partyjnej. Bogata i długoletnia historia zaważyła na 
przyszłości gazety, wywołując emocje - u jednych przywiązanie, u innych niechęć 
lub obojętność. W etapie transformacji trudno było ten bagaż przyporządkowania 
do pewnej grupy odrzucić.

„Czas Krakowski” znajdował się w zupełnie innej sytuacji. Rozpoczynając 
działalność, próbował nawiązać do historycznej nazwy konserwatywnego pisma 
z XIX wieku. Takie odwołanie zostałoby przez pewną grupę odbiorców przyjęte 
z dużą aprobatą, gdyby ten konserwatyzm przenieść na ówczesne realia, a tego nie
stety nie udało się zrobić. Ponadto tytuł już od początku korzystał ze wsparcia kapi
tału zagranicznego i finanse odgrywały jedną z głównych ról w jego funkcjonowaniu. 
Dziennik wyraźnie opowiadał się po stronie wartości prawicowych i silnie angażował 
się w spory polityczne. W rywalizacji Wałęsy z Mazowieckim zdecydowanie popie
rał przyszłego prezydenta, ostro atakując urzędującego premiera. Linia programowa 
bazowała na dogodnej sytuacji pisma: było nowe, świeże, miało coś, czego nie mia
ły powstałe po likwidacji RS W tytuły. Dodatkowo stawiał na niestosowane dotych
czas metody kolportażu, co wzmacniało poczucie jego wyjątkowości i oryginalności. 
Biznesowe podejście do istnienia gazety widać także w sposobie prowadzenia akcji 
promocyjnych.

„Czas Krakowski” napotkał jednak trudności, które w dłuższej perspektywie oka
zały się przeszkodami nie do pokonania. Przede wszystkim tytuł nie był najlepiej 
oceniany przez prasoznawców jako bardzo zachowawczy. Próbując określić jego cel 
i linię programową, można stwierdzić, że starano się eksponować swoiste zderzenie 
określonych wartości z rzeczywistością. Niestety pismo nie znalazło swojego miejsca 
w układzie tych wartości i poglądów. Zaproponowano nową formę, ale treść nie róż
niła się niczym od dotychczas znanej. Ponieważ tylko „opakowanie” było unikalne, 
a wnętrze takie samo jak w już istniejących tytułach, trudno było pozyskać czytelni
ka. Jeśli bowiem coś jest nowe, ale w gruncie rzeczy takie samo, to w jakim celu po 
to sięgać?

Takie pytanie postawili sobie pierwsi czytelnicy „Czasu Krakowskiego”, dlatego 
sukces tego tytułu okazał się tak krótkotrwały. Ponadto strefa wpływów była bar
dzo wąska. W mieście królował „Dziennik Polski”, zaś w terenie „Gazeta Krakowska” 
cieszyła się swoimi wiernymi czytelnikami. Z „Dziennikiem Polskim” trudno było 
konkurować, zaś na terenach małych miast i wsi nowość nie jest szczególnie pożąda
na. Dodatkowo pojawił się czynnik upolitycznienia tytułu: „Czas Krakowski” bardzo 
mocno angażował się w politykę, a ostre prezentowanie stanowiska zawsze łączy się 
z odpływem mniej radykalnej grupy czytelników.
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3.3.2. Pomysły na kampanie promocyjne i pozyskanie czytelników

„Czas Krakowski” jako pierwszy wprowadził konkursy prasowe we wspomnianej 
formie, dzięki czemu stał się ich głównym beneficjentem. Konkurencja dostrzegła 
płynące z nich korzyści z dużym opóźnieniem i reakcja nastąpiła dopiero wiosną 
1993 roku. Jako pierwsze - po „Czasie” - własne edycje gier uruchomiły wtedy 
„Dziennik Polski” i „Echo Krakowa”. Zaoferowane przez nich zabawy miały jednak 
dość ubogą formę graficzną i nie przewidywały atrakcyjnych zdrapek. Taki wariant 
zaproponowała „Gazeta Krakowska”, ale zrobiła to jeszcze później, bo strategia pro
mocyjna gazety zmieniła się dopiero po przejęciu jej przez Hersanta w październi
ku 1992 roku. Jednak, jak słusznie zauważył Kolasa, nie był to prawdziwy zabieg 
marketingowy, lecz pogoń za konkurencją, nieprzynosząca w dłuższej perspektywie 
trwałych efektów238.

Uogólniając: „Czas Krakowski” miał wiodącą pozycję na małopolskim rynku, 
jeśli chodzi o skuteczne wykorzystanie gier prasowych. Według badań Filasa nawet 
na skalę krajową był to doskonały wynik, bo przez nim znajdowały się tylko trzy ty
tuły: „Super Express”, „Kurier Polski” i „Tygodnik Miliarder”239. Ponadto „Czas Kra
kowski” zapracował na dobrą opinię w zakresie odbioru wygranych. W konkursach 
czasem zdarzały się pomyłki, na przykład błąd na kuponie sprawiał, że zwycięzców 
było więcej niż nagród. W takich przypadkach w „Czasie” zawsze dbano, by dokupić 
dodatkową nagrodę, aby czytelnik nie był poszkodowany. Gorszą reputację miało na 
przykład „Echo Krakowa”: nie zakupiło domów, które ogłoszono w konkursach jako 
główne nagrody, i zwycięzcy nigdy ich nie dostali. To samo dotyczyło precyzyjności 
w określaniu możliwości wygranych. W kampanii „Dziennika Polskiego” informo
wano, że główną nagrodę stanowi mieszkanie w centrum Krakowa, a dopiero na sam 
koniec okazało się, że to mało atrakcyjna garsoniera240.

Kampania promocyjna „Czasu Krakowskiego” i jej rywalizacja z innymi tytułami 
przekształciły się w pewnym momencie w tzw. wojnę nakładów. Do takiej sytuacji 
doszło pod koniec 1993 roku, kiedy walka o prymat w regionie rozgrywała się po
między „Czasem” a „Dziennikiem Polskim”. Drukowano wówczas zbyt duże nakłady, 
które generowały ogromne koszty, tylko po to, by dalej móc określać się mianem 
„dziennika numer jeden”.

Promocja „Czasu Krakowskiego” w okresie drukowania gier nie została jednak 
wykorzystana. Podczas kampanii odnoszono ogromne sukcesy w terenie, lecz w ogó
le nie wykorzystano tego do pozyskania nowych czytelników na dłużej. Redakcja nie 
zrewidowała merytorycznej zawartości gazety, nie rozszerzono materiałów o tematy
ce lokalnej i prezentujących ogólne informacje dotyczące całego województwa.

„Gazeta Krakowska” nie zrezygnowała całkiem z marketingowej walki o czy
telnika. Wprowadzono gry prasowe na podobnych zasadach jak w „Czasie”. Rafal-

;JB Tamże, s. 14.
!3’ R. Filas, Czytelnictwo gazet i czasopism..., s. 152.

Por. S. Stefański, dz. cyt., s. 69. 
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ski wspomina, że do wygrania było nawet mieszkanie241. Warto jednak wspomnieć 
o późniejszych inicjatywach, które znacznie różniły się od projektów realizowanych 
na początku lat 90. „Gazeta Krakowska” na początku XXI wieku zaangażowała się 
bardzo mocno w różne kampanie fotograficzne. Na uwagę zasługują szczególnie dwie 
akcje. Pierwsza to zorganizowany z okazji przełomu wieków „Portret własny Krako
wian początku trzeciego tysiąclecia”. Mieszkańców Krakowa zaproszono, by wyszli na 
Rynek do wspólnej fotografii. Jak wspomina to przedsięwzięcie Rafalski, rozważano 
różne warianty. Trzeba było zdobyć aparat fotograficzny, który zrobi zdjęcie takiej 
jakości, że każdy będzie w stanie się na nim rozpoznać. Następnie pojawiała się kwe
stia ujęcia - skąd zrobić zdjęcie, aby było najlepszym kadrem i oddawało ducha całej 
imprezy. W końcu zaproszono Ryszarda Horowitza, który przyjechał na tę okolicz
ność specjalnie z Nowego Jorku. Do wykonania fotografii wykorzystano wysięgnik 
strażacki, który pozwolił na dobranie najlepszej lokalizacji. Mieszkańców ustawiono 
do zdjęcia przed Sukiennicami, od strony ulicy Szewskiej. Cała akcja rozgrywała się 
przy fatalnej pogodzie; wykorzystano chwilę, kiedy przestał padać deszcz - wystar
czyła uczestnikom na złożenie parasoli, a Horowitzowi na zrobienie kilku ujęć. Jak 
wspomina Niemiec, wydarzenie to miało spore znaczenie dla polityki „Gazety Kra
kowskiej”: według niego pismo z wolna odzyskiwało dopiero zaufanie tych krako
wian, którzy po 1989 roku wystawili mu czerwoną kartkę242.

2'" Wywiad autorki z Leszkiem Rafalskim, IX 2017.
222 Por. R. Niemiec, dz. cyt., s. 5.

Współorganizatorami przedsięwzięcia były Telewizja Kraków i Radio Kraków. 
Zaprocentowało to dla „Gazety Krakowskiej” reklamą, za którą w normalnych wa
runkach trzeba by było zapłacić ogromne pieniądze. Promocja w mediach audio
wizualnych przy okazji „Portretu...” była więc dla tytułu dużą korzyścią. Ponadto 
świetnej jakości fotografia nie tylko pozwoliła na wykonanie potężnego wydruku, 
który do dziś wisi w redakcji (a jedna z kopii powędrowała do papieża do Watykanu), 
lecz także zadziałała jako doskonałe narzędzie promocyjne. Otóż w następnych kilku 
numerach dziennika publikowano we fragmentach wycinki zdjęć, co gwarantowało 
niemal pewny wzrost sprzedaży, bo każdy uczestnik chciał się zobaczyć i rozpoznać 
w gazecie.

Drugą taką akcją był „Żywy portret papieża”. To niezwykłe zdjęcie zrobiono 
18 maja 2002 roku na Rynku w Wadowicach na 82. urodziny Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Ponad 6,5 tysiąca osób, ustawionych w wyznaczonych miejscach, na sygnał 
organizatora uniosło nad głowy specjalne wydanie „Gazety Krakowskiej”, ostatnią 
stroną do góry. Ostatnie strony były jednokolorowe, ale w różnych odcieniach dla 
różnych sektorów.

Uniesione w górę papierowe kwadraty ułożyły się w portret Jana Pawła II, który zo
stał sfotografowany z helikoptera. Początkowo utworzenie portretu napotkało na 
nieoczekiwane kłopoty. Zabrakło blisko jednej trzeciej uczestników akcji. Z powie
trza okazało się, że portret powstał, ale papież ma szramy pod oczami. Brakujące 
miejsca uzupełnili muzycy orkiestr strażackich i portret, choć z opóźnieniem, został * 222 
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utworzony po godz. 16. Zdjęcie zrobił krążący cały czas w helikopterze nad Ryn
kiem fotograf „Gazety Krakowskiej” Jacek Kozioł wraz z twórcami koncepcji Bogu
sławem Kaczmarkiem i Krzysztofem Ignatowiczem24’.

243 Por. „Żywy" portret papieża na Rynku w Wadowicach, 18 V 2002, [online:] https://wiadomosci.wp.pl/ 
zywy-portret-papieza-na-jynku-w-wadowicach-6108991144363137a, 20 IX 2017.
244 Porównując dane z 2006 r., czyli czasu, gdy powstało opracowanie Ignacego Fiuta, z danymi za rok 
2017, można przyjąć, że sytuacja jest dość zbliżona. W 2006 r. stopa zwrotów wahała się w granicach 
28-32%, w 2016 r. było podobnie, bo nakład wynosił średnio 22,2 tys. egz„ a sprzedaż 15 tys., w 2017 r. 
odpowiednio 21 tys. egz. i 14 tys. egz. Por. Topnieje rynek dzienników regionalnych i lokalnych. Wszystkie 
tytuły na minusie w i półroczu, 7 VIII 2017, [online:] http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz- 
dziennikow-regionalnych-i-lokalnych-i-polrocze-2017, 20 IX 2017.
245 I. Fiut, J. Pałosz, dz. cyt., s. 44.

Po zakończeniu całej akcji wykonano pamiątkową fotografię uczestników. Znów 
stało się to zachętą do kupowania dziennika.

Inicjatyw mobilizujących czytelników do kupowania gazety było o wiele więcej, 
podane tutaj stanowią tylko przykłady. Bez wątpienia dobrze zorganizowana i zapla
nowana kampania promocyjna odgrywała i nadal odgrywa znaczącą rolę. Sprzedaż 
pism uzależniona jest od stałych, regularnie kupujących tytuł czytelników, ale gru
pa okazjonalnych nabywców stanowi ważny procent grupy docelowej. Ciekawe ak
cje promocyjne przynoszą zawsze gwałtowny wzrost sprzedaży, jednak od dalszych 
działań tytułu zależy, czy będzie to jednorazowy sukces, czy uda się zatrzymać nowe
go czytelnika na dłużej.

***

Badając losy omawianych dzienników, można wyraźnie dostrzec pewne tendencje. 
O historii „Gazety Krakowskiej” słusznie piszę Ignacy Fiut:

Geografia sprzedaży oparta jest na prostej regule: im dalej od Krakowa, tym lepiej 
GK się sprzedaje. Najwyższą sprzedaż ma w powiecie nowosądeckim i tarnowskim, 
najsłabszą w krakowskim i (wbrew regule) na Podhalu. W Krakowie sprzedaje się 
średnio około 6-6,5 tys. egzemplarzy dziennie243 244. Biorąc pod uwagę wielkość aglo
meracji krakowskiej (około 730 tys. mieszkańców), oznacza to że na tym rynku GK 
odgrywa marginalną rolę. Ale jeszcze jako organ KW PZPR była GK nastawiona 
głównie na tzw. teren, wyjąwszy bowiem epizod kierowania nią przez Macieja Szu
mowskiego (1980-1981), w konserwatywnym Krakowie miała niewielkie szanse na 
rywalizację z równie popularnym wtedy, jak i obecnie „Dziennikiem Polskim”245.

Można więc odważyć się na stwierdzenie, że choć tuż po rozpoczęciu likwidacji 
RSW „Gazeta Krakowska” zanotowała drastyczny spadek sprzedaży i jej sytuacja była 
wyjątkowo ciężka, to sam fakt przetrwania należy uznać za sukces.

W kontrprzykładzie znajduje się „Czas Krakowski” - mimo że korzystał z przy
wileju nowości, do tego od początku skupił krakowską elitę dziennikarską repre

https://wiadomosci.wp.pl/
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-dziennikow-regionalnych-i-lokalnych-i-polrocze-2017


W Porównanie rynku konkurencji tytułów prasowych... 133

zentowaną przez Szumowskiego, a także miał wsparcie kapitału zagranicznego, po
niósł dotkliwą porażkę. Bez wątpienia przyczyniło się do tego wiele czynników, ale 
głównym powodem było silne zaangażowanie polityczne w „wojnę na górze”246, co 
spowodowało odejście z redakcji wielu dziennikarzy związanych z Szumowskim 
i Terakowską.

246 Por. tamże, s. 46; W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 13.
247 W. M. Kolasa, dz. cyt., s. 4.
248 Artykuł wstępny, „Gazeta Krakowska” 1990, nr 24, s. 1.
249 Wspomina o tym również Leszek Rafalski w wywiadzie z autorką.
250 Takiego zdania był również Leszek Rafalski podczas wywiadu z autorką.

Nadmiernego zaangażowania w sprawy polityczne czy też prób lawirowania po
między różnymi opcjami politycznymi nie uniknęła także „Gazeta Krakowska”. Bez 
wątpienia przez cały okres działania w RSW była pismem lewicowym. Za czasów 
Szumowskiego przesunęła się w stronę liberalizmu, lecz było to nadal działanie w ra
mach RSW i nadzoru partii, ponadto trwało zaledwie niespełna dwa lata. W chwili 
likwidacji koncernu linia redakcyjna zaczęła się lekko rozmywać. Z jednej strony wi
doczny był sceptycyzm wobec nadchodzących zmian - jak piszę Kolasa, „większość 
ogłoszonych w tym czasie publikacji określić można jednak jako przejaw zdziwienia 
i czekanie na rychłe fiasko rządów nowej władzy”247. Z drugiej strony dziennikarze 
„Gazety Krakowskiej” pisali, że jest ona pismem o orientacji lewicowej248, a chwilę 
później wyraźnie pokazano zbliżenie ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” 
oraz ROAD-em249. Próbą pokazania nowej jakości było zamieszczenie na pierwszej 
kolumnie „żółtego logo gazety” i nadtytułu „znów można, znów wypada”, bezpośred
nio odnoszących się do historii gazety w latach 1980-1981. Można to odczytać jako 
próbę kontynuacji, z pominięciem dalszych lat 80. Jak wspominano, takie działanie 
zwykle kończy się odpływem wielu czytelników i tak też się stało w przypadku „Ga
zety Krakowskiej”. Nie pomogło ponowne drukowanie w odcinkach emigracyjnej 
książki 13 miesięcy i 13 dni „Gazety Krakowskiej” (stanowiącej, zgodnie z podtytułem, 
„szkic do portretu gazety codziennej, napisany przez zespół dziennikarzy posierp
niowej «Krakowskiej»” i wydanej w Londonie w 1985 roku), gdyż z powodu agre
sywnego zaangażowania się w kampanię prezydencką od dziennika odeszła spora 
grupa odbiorców. Ponownie potwierdza się teza, że „upolitycznienie zawsze kończy 
się utratą dużej grupy czytelników”250.

Wśród niewątpliwych błędów w strategii wydawniczej „Gazety Krakowskiej” na
leży też przypomnieć próbę odejścia od „terenu” na rzecz czytelników z Krakowa, 
gdzie widziano znaczący kapitał na rynku reklamowym. Dodatkowo w tym samym 
okresie (rok 2004) ograniczono kolumny sportowe. Środowisko krakowskie zawsze 
bardzo angażowało się w regionalny sport, dlatego ruch ten przyczynił się do utraty 
kolejnych czytelników, którzy nie mogli już śledzić w prasie interesujących ich nisko- 
ligowych rozgrywek.

Popełnione błędy w przypadku „Czasu Krakowskiego” doprowadziły do znik
nięcia gazety z mapy prasowej. W odniesieniu do „Gazety Krakowskiej” można zaś 
dostrzec sinusoidalne funkcjonowanie tytułu: każdy spadek powodował mobilizację 
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redakcji i w efekcie poprawę notowań gazety. Jest oczywiste, że nie istnieje możliwość 
powrotu do czasów świetności, gdy nakłady pisma sięgały 200 tysięcy egzemplarzy 
dziennie, jednak wynika to z wielu obiektywnych przesłanek. Ale fakt, że właści
cielem „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” jest ten sam podmiot - Gru
pa Polska Press, a mimo to pisma nadal funkcjonują odrębnie, świadczy o tym, że 
„Gazeta” ma swoich wiernych czytelników, którzy cenią jej blisko 70-letnią tradycję. 
W przeciwnym razie już dawno doszłoby do połączenia tych dwóch tytułów w jeden.



Zakończenie

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza była skomplikowaną instytucją, która - jak 
już wiele razy wspomniano - obejmowała całe spektrum prasowej działalności. Była 
tylko organizacją państwową, a równocześnie wkradała się w niemal wszystkie ob
szary codziennego życia obywateli. Na co dzień w jej strukturach powstawała prasa 
codzienna, tworzono i wydawano opiniotwórcze periodyki. Z jednej strony wyzna
czała, zgodnie z polityczną linią, bariery tego, co wolno, a czego nie wolno. Z drugiej 
zaś, w imię wyższych wartości, umożliwiała wydawanie tytułów, które nie miały eko
nomicznej szansy na przetrwanie.

RSW to oczywiście dużo więcej niż prasa, choć to gazety kształtowały opinię 
publiczną w czasach PRL i były realnym dystrybutorem wiedzy o bieżącej sytuacji 
w kraju i za granicą. Władza doskonale zdawała sobie z tego sprawę. RSW była do
skonałym narzędziem, które skrzętnie stosowano w polityce propagandowo-infor- 
macyjnej. Jej siła płynęła jednak z tego, że była cały czas przy ludziach. Podczas wa
kacji wysyłano pocztówki, które wydawała RSW, zaś w wolnych chwilach spotykano 
się w spółdzielnianych klubokawiarniach i czytano przygotowaną tam prasę. Rów
nież większość książek, biuletynów czy nawet opakowań towarowych musiała przejść 
przez drukarnie należące do RSW.

W taki sposób Spółdzielnia zapewniła sobie dominującą rolę na wielu obszarach 
pokrewnej prasie działalności. Dało to jej potencjał i siłę do działania, a dla partii 
stanowiło motywację do wspierania tej jakże przydatnej i potrzebnej instytucji. Obok 
licznych korzyści i walorów trzeba jednak wymienić również słabe strony. To właśnie 
mocna pozycja i zbyt duży wachlarz wpływów RSW stały się głównymi powodami 
ataków na nią, a finalnie doprowadziły do jej rozpadu wskutek wejścia w życie ustawy 
likwidacyjnej.

Burzliwe losy Spółdzielni skłaniają do wnikliwej refleksji nad wieloma odnogami 
jej głównej działalności. Przedstawione w niniejszym opracowaniu trzy wątki z pew
nością nawet w części nie wyczerpują obszarów, które wymagają zbadania. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że nadal żyją i spotykają się dawni pracownicy RSW, autorka 
zdecydowała się podążyć tropem ich wspomnień i odnalezionych dokumentów.

Na dzisiejszym rynku tygodników opinii wrażenie robi nieustająco silna pozycja 
„Polityki”, choć niegdyś nazywano ją realizatorką „frontu ideologiczno-propagan- 
dowego, a głos «Polityki» rnusiał być odbierany jako głos samej władzy, jako tuba 
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Władysława Gomułki”251. Przedstawiona historia redakcji i analiza strategii marke
tingowych realizowanych przez wydawnictwo z pewnością wykazują, że pismo to 
przetrwało nie wskutek szczęśliwego zrządzenia losu, ale dzięki wielu uporządko
wanym działaniom. Wpłynęła na to przede wszystkim stała, niezbyt chwiejna linia 
redakcyjna. Nie próbowano uwodzić czytelnika ani nadmiernie nie kłaniano się rzą
dzącej partii - pisano dobrze i rzetelnie, dlatego większość autorów nie musi wstydzić 
się po latach swoich tekstów, a czytelnicy cenią „Politykę” zarówno za to, co robiła, 
jak i za to, że w trudnych momentach miała odwagę nie pójść na głównym nurtem 
i pozostać z boku, zachowując dzięki temu swoją tożsamość.

251 W. Władyka, dz. cyt., s. 12.

Nie mniej ciekawe okazały się wspomnienia dotyczące „Czasu Krakowskiego” 
i „Gazety Krakowskiej”. Choć tak bardzo różne, te dwa dzienniki często wymieniały 
się zespołami redakcyjnymi. I w nich można dostrzec pewien paradoks - w nowych 
czasach, po likwidacji RSW, przetrwała i utrzymała swoją pozycję na rynku gazeta, 
na której spoczywał bagaż historii partyjnej, a „Czas”, pomimo wspierania nowej eki
py, nie pozyskał wiernych czytelników i nie zapisał się trwale na krakowskim rynku 
prasy codziennej.

Nie są to jedyne ciekawe wnioski płynące z tego opracowania. Historia poligrafii 
RSW ukazuje, że stereotypy na temat okresu Polski Ludowej nie zawsze znajdowały 
potwierdzenie. Zwykło się podkreślać zamknięcie władz PRL na nowinki i rozwój 
technologiczny pochodzący z zewnątrz. Jacek Górecki wskazał zaś cały szereg dzia
łań międzynarodowych, które przyczyniły się do poprawy kondycji i jakości poligra
fii w strukturach RSW. Były wśród nich wyjazdy, które odbywały się nie tylko w ra
mach wsparcia krajów obozu socjalistycznego; nawiązywano kontakty także między 
innymi ze Szwajcarią czy Wielką Brytanią.

Można więc potwierdzić tezę, że RSW to prawdziwy fenomen w dziejach histo
rii polskiej prasy. Z jednej strony to zły, potępiany i zasługujący na natychmiastową 
likwidację moloch, którego rozczłonkowanie przygotowano w 1990 roku Ustawą lik
widacyjną. Z drugiej - należące do niego elementy potrafiły przetrwać próbę czasu.

Oba opracowania poświęcone losom Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 
„Prasa - Książka - Ruch” otwierają pole do dyskusji nad dziejami RSW. Do zbadania 
pozostają zasoby znajdujące się w Archiwum Akt Nowych, do wysłuchania jest jesz
cze wielu nadal żyjących świadków historii. Bogactwo materiałów skłoniło autorkę 
do podjęcia prac nad kolejną książką poświęconą Spółdzielni. Wybór tekstów źródło
wych, pochodzących zarówno z publicznych archiwów, jak i z prywatnych zasobów 
rozmówców, opatrzonych dodatkowo komentarzem, będzie cennym uzupełnieniem 
dotychczasowych badań.
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