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Bajka na czasy kryzysu 

Fot. Rafał Wietoszko

„Niech Pani zobaczy, co sobie kupiłem w Ameryce. Czego to Chińczycy 
nie wymyślą, prawda?” – mówi dr Zbigniew Bajka, zakładając mi na głowę 
czapkę z daszkiem z przymocowaną do niej lampką migającą na życzenie. 
„Prawdziwa chińska czapka, proszę Pani, do łowienia ryb w nocy”. Zaraz 
podaje stos broszur. „Włos Sieci”, ze 20 numerów, niektóre tak stare, że led-
wie czytelne. Będzie co skanować. „Dam pani teczkę, żeby Pani nie zniszczy-
ła. Może ją sobie pani wziąć”. Szybko się przekonałam, że „Włosa Sieci” ani 
nie zniszczę, ani prędko nie oddam. 

„Wiecie Państwo, ja byłem pracowitym człowiekiem” – Zbigniew Bajka roz-
piera się w fotelu. Rafał Wietoszko, mój kompan, towarzysz „niedoli”, człowiek 
od załatwiania wszelkich organizacyjnych interesów i łącznik między światem 
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profesorskim a studenckim, robi zdjęcia. Doktor Bajka jest niewzruszony, nie za-
uważa fl esza, kontynuuje swoją opowieść, co jakiś czas odchyla się do tyłu. Ma 
na sobie fi kuśny wełniany sweter z kolorowym obrazkiem, a na ścianie dziwaczną 
instalację przypominającą z daleka zegar z owadzimi czułkami. Obok wisi zdję-
cie wnuka Bajki w kowbojskim kapeluszu. Usiłuję wytłumaczyć sobie, jak na tak 
małej powierzchni gabinetu może się zmieścić taka sterta papierów. Wielki regał 
ścienny jest zawalony po sam sufi t dosłownie wszystkim, od „Panoramy Firm”, 
przez „Zeszyty Prasoznawcze”, aż do najróżniejszych książek. Na drugiej szafi e, 
niemalże nad głową doktora, znajduje się wycięty z gazety napis: „Bajka na czasy 
kryzysu”1. Kryzysu? 

Zbigniew Bajka urodził się 29 sierpnia 1944 roku w Piotrkowicach. Przez rok 
studiował archeologię, potem uznał, że to jednak nie to – skończył zaś socjologię 
i historię. Te dwa kierunki niegdyś to nie te same dwa kierunki co teraz. Jego pra-
ca dyplomowa pod kierunkiem profesora Józefa Buszki2 zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie na pracę o tematyce okupacyjnej. Bajka opowiada o tym z dumą3.

Nigdy nie chciał być nauczycielem, nie zamierzał kontynuować pedagogicz-
nej tradycji rodzinnej. Summa summarum nauczycielem został. „Podobno nie naj-
gorszym” – jak sam mówi. Studenci mają na szczęście podobne zdanie. W końcu 
nie zawsze sprawdza obecność, a podczas jego wykładów sale nigdy specjalnie 
nie świeciły pustkami. 

Bajka pasjonował się również dziennikarstwem, robił audycje w „Alma-Ra-
dio”, studenckiej stacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skończył trzymiesięczny 
kurs dziennikarski organizowany przez redakcję „Politechnika”. Studia powoli 
dobiegały końca, przyszła pora na obranie sobie drogi kariery, a on dużo czasu 
spędzał na herbatkach w studenckim „Żaczku”. Zimą 1967/1968 natknął się na 
pudło, z którego wysypały się jakieś książki i biały sweter. Co się stało ze swe-
trem – nie mówi. Mówi za to, że lektura książek pochłonęła go bez reszty. Były 
to wydania „Zeszytów Prasoznawczych”. Zbigniew Bajka przeczytał je z wypie-
kami na twarzy i wiedział już, że Ośrodek Badań Prasoznawczych to fi rma dla 
niego. Szkice historyczne, badania rynku. To było to.

Tylko ta straszna baba…

Zbigniew Bajka znał człowieka, który miał niejakie powiązania z OBP. Ten 
postraszył młodego zapaleńca, żeby się zbytnio nie nastawiał: prócz trudności 
z otrzymaniem etatu w ośrodku musiałby się jeszcze zmierzyć z pewną „straszną 

1 Tekst Bajka na czasy kryzysu, autorstwa Pawła Felisa, pochodzi z „Gazety Wyborczej” 
z 2009 r. i traktuje o fi lmie Slumdog – milioner z ulicy. 

2 Józef Buszko (1925–2003) – polski historyk, profesor, wykładowca Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 

3 Praca dotyczyła partyzantki w powiecie nowotarskim w ostatnim roku niemieckiej okupacji 
podczas II wojny światowej.
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babą” – Ireną Tetelowską. Jej nazwisko kojarzył z dziennikarskiego kursu, w któ-
rym uczestniczył. 

Przyszedł jednak marzec 1968 roku. Bajka wspomina: „Byłem w samym cen-
trum krakowskiego marca, bo «Żaczek», gdzie kierowałem Radą Samorządu, 
wrzał. W akademiku zaczęły się pojawiać trzy postacie mające «chłodzić rozpa-
lone głowy»: Gwidon Rysiak, Hieronim Kubiak i Jan Szewczyk, trzej doktorzy”. 
Pierwszego Zbigniew Bajka kojarzył z wystąpień uniwersyteckich, drugiego znał 
z socjologii, o trzecim nie wiedział nic. „Załatwiłem (była prohibicja!) kilka bu-
telek spirytusu od kuzyna z Nowej Huty, bo jak to: rewolucja bez alkoholu? Poza 
tym właśnie w czasie «marca» wypadły moje imieniny”.

Doktor Szewczyk zapytał młodego Zbyszka, co chciałby robić w życiu. Ten 
bez zastanowienia odpowiedział mu, że pragnie pracować w Ośrodku Badań Pra-
soznawczych, obawia się jednak słynnej herod-baby zasiadającej na prasoznaw-
czym tronie. Doświadczył legendarnego już zdziwienia, kiedy Szewczyk oznaj-
mił uroczyście, że owa „cholerna baba” jest jego żoną4.

Odwiedził Bajka Pisarka

„Marzec” się skończył, zapomniałem nawet o rozmowie – czasy bowiem były gorące, 
bezpieka hulała po „Żaczku”, mnie też przesłuchiwano, ale bez dalszych konsekwen-
cji. W końcu kwietnia odnalazł mnie Szewczyk i powiedział, że Irena Tetelowska za-
prasza mnie na rozmowę. Poszedłem jak na ścięcie – wspomina Zbigniew Bajka.

Mówi, że kiedy wszedł do gabinetu, bardziej od samej Tetelowskiej przeraził 
go „groźnie wyglądający facet z wąsem”, który później okazał się „najlepszym 
pracodawcą na świecie”. Był to Walery Pisarek. Tetelowska nie omieszkała wy-
ciągnąć „trupa z szafy” i spytała Bajkę, czy naprawdę wygląda aż tak strasznie. 

Czy profesor (wówczas jeszcze doktor) Pisarek zadawał mu pytania – Bajka nie 
pamięta. Pamięta zaś, że opowiadał o badaniach prasoznawczych, na które natknął 
się w Bibliotece Jagiellońskiej, że fascynuje go ta tematyka (co w tamtych czasach 
mogło wydawać się szokujące). Prawdziwą euforię wzbudziła w młodym Zbyszku 
informacja, że świetnie się składa, bo OBP właśnie planuje przeprowadzać badania 
prasoznawcze podobne do tych, o których właśnie opowiedział, i że dobrze by było, 
gdyby udało się stworzyć taki zespół, a on wówczas stanąłby na jego czele. 

4 Przypominam sobie mimowolnie sytuację, kiedy na pierwszym roku studiów, jadąc autobusem 
z nowym kolegą, radośnie obgadywaliśmy poznanych i niepoznanych dotychczas wykładowców, 
a koledze wymsknęło się kilka niepochlebnych opinii na temat każdego z osobna, rzekomo „zasły-
szanych”, nie pominąwszy – rzecz jasna – doktora Bajki. Jakież było zdziwienie kolegi, kiedy oznaj-
miłam mu, że „ten, co siedzi za nami, to chyba ten słynny Bajka”. Zanim doktor zdążył odwrócić 
się na dźwięk swojego nazwiska, czmychnęliśmy czym prędzej z pojazdu. Doktor, rzecz jasna, nie 
ma do tej pory pojęcia, że to byliśmy właśnie my, a zna nas bardzo dobrze i chyba lubi. Na szczęście 
wszystko, co „zasłyszeliśmy”, okazało się bujdą na resorach. 
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„Stworzyłem zespół”

Bajka z etatem musiał poczekać do listopada – pragnął obronić pracę dyplo-
mową, chciał poza tym dokończyć dwa lata socjologii. Czuł jednak, że ten oto 
moment staje się w jego życiu – nomen omen – historycznym, bo chociaż ofi cjal-
nie pracę zaczął 2 listopada 1968 roku, to czuł, że w tej właśnie chwili narodził się 
Zbigniew Bajka prasoznawca: „Nie wiedziałem wtenczas, że na całe życie zwiążę 
się z jedną fi rmą”. 

Szybko ustalił, jak pogodzić naukę z pracą. Już pierwszego dnia przeszedł 
z szefem, Władysławem Masłowskim, na „ty” podczas wyjścia na kawę: „Nie 
piliśmy biurowej lurki, u nas chodziło się do kawiarni”. Irena Tetelowska krótko 
przedstawiła mu obowiązki, poinformowała, w jaki sposób prowadzi się badania 
(wyniki zapisywane na dziwacznych „perforowanych obrzeżnie kartkach”). 

Zbigniew Bajka relacjonuje na zmianę raz mnie, raz Rafałowi: 

Dzień przed katastrofą pod Zawoją, 1 kwietnia 1969 roku, byłem z panią Ireną w Ka-
towicach, tam rozmawialiśmy o współpracy z Maciejem Szczepańskim, ówczesnym 
szefem „Trybuny Robotniczej”, przy której działał już zespół ankieterów pracujący dla 
gazety; był jednak mocno upartyjniony, a my chcieliśmy „normalnych” ankieterów. 
Ustaliliśmy nowe metody naboru i pani Irena pojechała do Warszawy. 

Ostatni raz widział ją niesioną na stół sekcyjny w Zakładzie Medycyny Sądo-
wej w Krakowie. Szefowej nie zdążył zatem lepiej poznać. Często jednak patrzy-
ła na niego z portretu wiszącego w gabinecie profesora Pisarka. 

Na dzisiaj koniec. Na podwórku ciemno tak bardzo, że w szybie za głową 
Zbigniewa widzę dokładne odbicie wnętrza wykładowej sali z budynku naprze-
ciwko. „Dam Pani coś jeszcze – Bajka sięga do szufl ady i podaje mi garść małych 
kamieni. – To jest prawdziwa skała z Wezuwiusza, przywieziona przeze mnie”. 
Chowam kamyki do torebki i zastanawiam się, ile wątków można wpleść naraz 
w jedną rozmowę, a także jakiego jeszcze asa doktor chowa w rękawie.

W samo południe, w oparach absurdu 

Co roku organizujemy sylwestra w Krakowie, to już tradycja. Kto jest akurat w mie-
ście i w ogóle w kraju, ten ma zaproszenie. Za starych czasów, na Wiślnej, potrafi ł się 
zebrać pokaźny tłum. Teraz się ludzie trochę porozjeżdżali, wie Pani, niektórym też 
się zmarło… 

Medioznawcy związani z krakowskim OBP spotykają się w samo południe. 
Wpadam tylko na chwilę, jednak spotkanie wygląda dokładnie tak, jak je sobie 
wyobrażałam. Ludzi sporo, a to dopiero początek, jeszcze się zejdą. Zbigniew 
Bajka mówi, że nigdy nie zatrudniłby pracownika, któremu brakuje poczucia hu-
moru. Tu można zrozumieć dlaczego.
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Bajka, na honorowym końcu stołu, wznosi na stojąco toast, składając zebra-
nym życzenia kolejnego dobrze przepracowanego roku. Ryszard Filas nalewa 
wszystkim szampana. Bajka wydobywa z teczki nową, świeżutką porcję humoru 
prasoznawczego: „Włos Sieci”, sylwestrowe wydanie numer 45 (!). Od 45 lat ten 
dziwaczny periodyk, dostępny tylko dla wtajemniczonej grupy, rozśmiesza do 
łez. Nim Bajka zdążył skończyć wypowiedź, wszyscy byli już pochłonięci lekturą 
kilkustronicowego wydania (jego naczelnym i głównym twórcą jest teraz właśnie 
doktor Ryszard Filas).

Wieloletni redaktor naczelny „Włosa” przedstawił mi kilkanaście numerów, 
od najstarszych, ręcznie kolorowanych, do tych najbardziej współczesnych. Po-
czątkowo podeszłam sceptycznie do żartobliwej odsłony ludzi, których dotych-
czas uważałam za dystyngowanych i poważnych. Lektura „Włosów” całkowicie 
zmieniła moje podejście. Sama historia powstania pisma już naświetla, o jakim 
rodzaju absurdu będzie mowa. Miniperiodyk wymyślony przez samego Bajkę 
w początkach jego pracy w ośrodku miał się zwać „Głosem sieci” , jednakże błąd 
maszynistki przyprawił tytułowy „głos” o „włos” – i tak już zostało. Pisma nie da 
się ująć w jakiekolwiek ramy. Zbigniew Bajka traktował je jak swoistą kronikę 
życia ośrodka i jego ludzi. I tak oto znajdują się w piśmie szczegółowe zapisy 
kupna samochodów przez pracowników, rejestr urodzin dzieci i wnuków, a także 
wszelkie potknięcia i gagi wytknięte z wyjątkową precyzją. Bajka nie zostawiał 
suchej nitki na kolegach, komentując ich poczynania (cwaniackie tłumaczenia 
Sylwestra Dzikiego, skrupulatnie spisane wymówki, których używał, kiedy za-
pomniał coś zrobić), czy różne faux pas, jak: „pani Krysia daje po pięćdziesiąt”5, 
wyciągnięte z kontekstu i wyśmiane w skądinąd kulturalny sposób. 

Trudno zrozumieć wszystkie „wewnętrzne” dowcipy, ale i tak można wy-
wnioskować, w jakich okolicznościach powstały. Wszystko okraszone wybitnie 
gombrowiczowskim absurdem i ironią. O sukcesie periodyku świadczy fakt, z ja-
kim zaangażowaniem rzucono się na nowy numer podczas ostatniego sylwestra. 
Ryszard Filas, obecny naczelny, radzi sobie również doskonale, a Bajce należą się 
pokłony za doskonałą ideę, która była fantastyczną odskocznią od codzienności. 

„Włos Sieci” wymagał od ludzi dystansu do siebie i do innych, pokazał też, 
że doktor-redaktor jest „szczególarzem” i potrafi  wyciągnąć drobiazgi, a następ-
nie przekształcić je w coś komicznego. Dla osoby z zewnątrz jest to prawdziwe 
zaskoczenie, kiedy dowiaduje się, że dystyngowany doktor Filas za młodu nie 
odróżniał marchewki od pietruszki („To wyszło przy jego pierwszych badaniach 
w OBP – prasy rolniczej i ogrodniczej” – uściśla Zbigniew Bajka), a z olbrzymiej 
miłości profesora Wolnego-Zmorzyńskiego do twórczości Kapuścińskiego pod-
śmiewano się nie od wczoraj. 

5 Jeden z dowcipów z „Włosa Sieci” wypominający niezbyt trafnie sformułowany osąd na temat 
pani Krystyny – ówczesnej sekretarki OBP, w którym dr Bajka znalazł interesujące drugie dno.
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Praca za prenumeratę 

Kolejny poniedziałek, gabinet doktora Bajki. Tym razem pytamy o samą 
pracę, ewentualne trudności. Zbigniew Bajka jest wyraźnie kontent, opowiada 
o wszystkim nieco patetycznie, ale nadal swojsko. „Mój pierwszy tekst wrócił od 
Pisarka CZERWONY od poprawek!” – mówi. Zdziwił się, jednak wiedział już, 
że w OBP wszyscy traktują pracę poważnie. 

Po kilku miesiącach pracy w ośrodku należało wymyślić plan na przeprowa-
dzenie badań przy pomocy zespołu ankieterów. Pomysł Zbigniewa Bajki (który 
w zarysach nakreśliła Irena Tetelowska), w istocie pionierski, okazał się banalnie 
prosty, a jednak – na tamte czasy – w swej prostocie genialny. Poziom czytelnic-
twa prasy był ogromny, należało jednak zdobyć wystarczającą grupę ankieterów 
do przeprowadzenia badań. Mimo że ankieta stanowiła swego rodzaju wyróżnie-
nie („takie to były czasy”), to Bajka uznał, że gratyfi kacja jest w pewnym sensie 
konieczna, żeby ankieterzy wciąż chętnie brali udział w badaniach. 

Chcieliśmy się zwrócić do ludzi z apelem: „my potrzebujemy badań, więc zróbcie je 
dla nas”. To dawało szansę na uzyskanie tysięcy odpowiedzi. W nagrodę ankieterzy 
mieli dostawać roczne prenumeraty różnych pism6. 

Koncepcja, poza zebraniem pokaźnej grupy, miała jeszcze jeden plus. Lu-
dzie, którzy zostawali ankieterami, przynosili prawdziwe wiadomości, bo działali 
w swoim środowisku, a jeśli kogoś się zna, to przecież trudno go okłamać.

Rafał Wietoszko przerywa, drąży temat trudności badań na taką skalę. „Chło-
pie, ja Ci pokażę, jak za komuny nic nie można było robić” – Bajka podaje mu 
gigantyczny brulion. Powiaty, gminy, poszczególne działy tematyczne. Setki an-
kiet. Doktor dodaje: „Dużo się nauczyłem od Henryka Siwka, który umiał organi-
zować badania na dużą skalę. Jak przychodziło do wysyłania kopert z ankietami 
to zaklejali je wszyscy – od sprzątaczki po Pisarka”. 

Z czasem w ankietach pojawiły się sekwencje dotyczące odbioru tego, co po-
jawia się w radiu i telewizji:

Byłem autorem wielu takich badań, i tylko raz, w drugiej połowie lat 80., trafi łem na 
dywanik w ZG RSW „Prasa–Książka–Ruch”7, kiedy moje opracowanie wyciekło na 
Zachód i było czytane w odcinkach na antenie Radia Wolna Europa. Ponieważ raport 
był rozdany wszystkim I sekretarzom komitetów wojewódzkich PZPR, uznano, że 
wyniki – bardzo niekorzystne dla władzy – wyciekły z któregoś z komitetów.

Bajka mówi też o kwestiach cenzorskich: 

6 Pomysł był echem koncepcji korespondentów terenowych opisanych w rozdziale o Sylwestrze 
Dzikim. 

7 Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch”, wydawnictwo założone przez 
PZPR w 1973 r., jedno z głównych źródeł dochodów PZPR. 
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Na początku stanu wojennego zacząłem pisać tekst o nastrojach społecznych i opiniach 
Polaków w stosunku do mediów. Miał być opublikowany w „Zeszytach Prasoznaw-
czych”, ale cenzura nie zgadzała się z fragmentami tego tekstu, a ja nie zgadzałem się 
na ich wykreślanie. Sprawa – jak to się mówiło wówczas – oparła się o Mysią, czyli 
Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk8. W końcu tekst został opubli-
kowany w 1985 roku w „Zeszytach Prasoznawczych”, ale z zaznaczeniem wszystkich 
ingerencji. Jest to jedyny w „Zeszytach” tekst z ingerencjami cenzorskimi.

Zbigniewowi Bajce daleko jednak do kombatanckich tonów: „My w OBP nie 
chcieliśmy niczego naprawiać. Chcieliśmy się dowiedzieć”.

Bajka o żelaznym wilku

Zbigniew Bajka mówi, że praca była mordercza, ale ciekawa. Osobiście szko-
lił ankieterów, którzy dostarczali materiału badawczego. Wspomina o historii, 
kiedy podczas pewnego szkolenia podeszła do niego młoda kandydatka na ankie-
terkę i prawie pocałowała go w dłoń ze słowami: „Nigdy nie widziałam prawdzi-
wego uczonego”. Dodaje, że później ten tytuł „prawdziwego uczonego” koledzy 
z OBP wykorzystywali „siarczyście” w stosunku do niego przez wiele lat…

Przywołuje historię, kiedy ankieterzy społeczni, wyposażeni w legitymacje 
z ośrodka, zabierali się za kontrolę jakiegoś GS-u, albo stanu czystości w lokal-
nym barze, lub podrywali na „legitymację prasy” rówieśniczki, robiąc fi kcyjne 
wywiady. Ponoć doprowadziło to do paru małżeństw. Przy pierwszych próbach 
badań ankieterskich wynikały też swoiste kłopoty. Po zebraniu ankiet okazywało 
się, że w grupie pytanych jest nadreprezentacja kobiet w przedziale 20–30 lat, 
a właściwie nie ma zupełnie ankiet z odpowiedziami osób starszych. 

Niektórzy ankieterzy z czasem zostali też zawodowymi dziennikarzami. „Je-
den z moich krakowskich ankieterów doszedł po latach nawet do stołka redaktora 
naczelnego regionalnej gazety”9 – wspomina Zbigniew Bajka. Podkreśla, że OBP 
jest czymś wyjątkowym: zarówno dla niego osobiście, jak i na rynku polskim. 
Mnie, od aspektu merytorycznego, bardziej interesuje emocjonalny. „To miej-
sce przyciągało indywidualistów, mocne osobowości. Właściwie to wariatów. Jak 
ktoś nie pasował, nie odnajdywał się w tej atmosferze, to po prostu odchodził”. 

Słuchamy opowieści któryś poniedziałek z kolei. Zbigniew Bajka wstaje: „Dla 
Pani to pewnie jak bajka o żelaznym wilku, prawda?” – uśmiecha się ponuro. Ma 
rację. Żegnamy się. Znów zapomniałam spytać, czym w końcu jest to dziwadło 
z czułkami wiszące na ścianie10. 

Bajka na czasy kryzysu… Jakiego kryzysu?! 

  8 Instytucja powstała w 1946 r., zajmowała się kontrolą i weryfi kacją wszelkich publikacji i wi-
dowisk organizowanych na terenie kraju. Jej centrala mieściła się przy ul. Mysiej w Warszawie.

  9 Chodzi o Jacka Strokę, szefa „Dziennika Beskidzkiego”. 
10 Po przeczytaniu tekstu Zbigniew Bajka wyjaśnił, że jest to rzeźba „Szuja” wykonana przez 

Mariana Kruczka. 
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W SKRÓCIE

Dr Zbigniew Bajka jest adiunktem, zastępcą kierownika Ośrodka Badań 
Prasoznawczych (obecnie emerytowanym pracownikiem OBP, choć nadal pro-
wadzi zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ, wy-
kłada między innymi historię mediów) oraz w Instytucie Kultury UJ). Etatowo 
pracuje także w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Od 1987 roku był wicedyrektorem OBP, a w 1998 – po odejściu dr hab. 
Izabeli Dobosz – jego szefem. Po weryfi kacji (1982) na krótko usunięty z OBP, 
a potem przywrócony na stanowisko szeregowego pracownika. W 1974 roku 
Bajka zrealizował historyczne, największe ankietowe badania czytelnictwa 
prasy w Polsce: ponad 14 tysięcy ośmiostronicowych ankiet robi wrażenie, 
szczególnie dziś, kiedy za reprezentatywne dla kraju uznaje się grupy kilku-
setosobowe. Od roku 1974 aż do upadku komunizmu działała sieć ankieterów 
stworzona przez Zbigniewa Bajkę. Ostatnie wielkie badania zostały przepro-
wadzone w roku 1997.

Prywatnie mąż Jadwigi, z którą poznali się jeszcze na studiach, i ojciec 
Aleksandry. Zbigniew Bajka lubi muzykę Beatlesów i powieści Henryka Sien-
kiewicza. Przepada za oglądaniem piłki nożnej i skoków narciarskich, poza tym 
telewizję ogląda rzadko. Lubi też programy informacyjne. Marzy o szczęściu 
swojej córki, za którą tęskni tak bardzo jak za wnukiem. Oboje – wraz z zię-
ciem Bajki – mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Chciałby też mieć jakiś 
piękny samochód terenowy i dom w Toskanii na stare lata. 

Lubi wszelaki kontakt z naturą. Poluje, zbiera grzyby, najlepiej czuje się 
w swoim domu w Beskidzie Żywieckim. „Pochłania” książki, fascynują go 
westerny i medioznawstwo. Czytuje cztery–pięć gazet dziennie, z periodyków 
przepada za „Angorą”, którą pomógł stworzyć, a także za pismami dla majster-
kowiczów typu „Majster”. Mówi o sobie „majster-klepka” – naprawia, dłubie, 
przerabia. Jest optymistą. Uważa, że jego największym sukcesem w życiu jest 
brak większych porażek.

WYBRANE BADANIA I PUBLIKACJE 

Rola i wartość prasy w zakresie informowania o wydarzeniach krajowych i za-
granicznych, Kraków 1973.

Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, Kraków 1976.
Historia reklamy obcej i narodowej, Kraków 1994.
Historia polskiej prasy lokalnej i jej rozwój po 1989 roku, [w:] Poradnik dla 

wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, Warszawa 1997.
Badania nad reklamą, [w:] Pionierzy i Tytani polskiej reklamy, Kraków 1999.
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Rynek mediów w Polsce oraz Reklama w mediach, [w:] Dziennikarstwo i świat 
mediów (wydanie zmienione i rozszerzone), Kraków 2000.

Postawy wobec mediów, [w:] Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce 
(sierpień 1980–13 grudnia 1981), Kraków 2007 (współautor).

Rynek mediów w Polsce, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), 
Kraków 2008 (współautor).

Historia mediów, Kraków 2008. 
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