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W stanie wojennym, podczas weryfi kacji pracowników, na pytanie, dla-
czego wystąpił z partii, ze stoickim spokojem odparł, że bardziej zastanawia 
się, dlaczego inni tego nie zrobili. To zdarzenie dobrze charakteryzuje Hen-
ryka Siwka. Jego konsekwencję, indywidualizm i przekorę. 

W OBP zajmował szczególną pozycję. Przez ponad 30 lat był osobą, która po-
mysł na badania zmieniała w konkretną metodę. O swojej roli mówi krótko: „Jak 
coś związanego z badaniami nie szło przez moje ręce, to się obrażałem”. Kiedy 
Siwek się obrażał, reszta pracowników OBP miała kłopot: znalezienie człowieka 
o porównywalnym doświadczeniu było praktycznie niewykonalne.
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Studia na AGH, wakacje na UJ

Henryk Siwek pochodzi z rodziny robotniczej. W domu nikt specjalnie nie 
motywował go do zdobywania wiedzy, więc uczył się tylko w szkole i w zupeł-
ności mu to wystarczało. W klasie VIII nauczyciel wysłał go na szkolną olim-
piadę z matematyki. „Byłem nieśmiały, może nawet zahukany. Kazali iść, to po-
szedłem. Dali zadania, to rozwiązałem” – wspomina. W olimpiadzie brali udział 
uczniowie klas VIII–X. „Potem okazało się, że wygrałem. Lubię rozwiązywać 
zadania. Jakiekolwiek”. 

Poza zdolnościami do nauk ścisłych, miał też łatwość uczenia się. Dopiero 
przed maturą zdarzyło mu się na dłuższą chwilę zajrzeć do książek. Predyspozy-
cje zaprowadziły go na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej. Tam przez rok 
studiował górnictwo. Potem trafi ł na socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
„Na AGH miałem średnią 4,7 i marzyła mi się fi zyka, ale okazało się, że nie moż-
na przepisać części ocen z Akademii, więc trafi łem na socjologię. Po górnictwie 
to były prawdziwe wakacje” – wspomina.

Akcja „Ankieta” 

W 1967 roku, gdy jeszcze był studentem, dostrzegła go ówczesna kierownicz-
ka OBP, Irena Tetelowska. Młody badacz dostał stypendium i rozpoczął współ-
pracę z ośrodkiem. Trafi ł, jak sam ocenia, na jego złoty okres, czyli lata 60. i 70.1 
Dzięki dobrym podstawom matematycznym stworzył wiele nowych technik ba-
dań. Jako pierwszy w Polsce zaproponował między innymi przeprowadzenie sze-
rokich badań techniką samozwrotnej ankiety pocztowej. „Kierownictwo ośrodka 
patrzyło na Henia z niedowierzaniem, kiedy przedstawiał skalę przedsięwzięcia” 
– wspomina Zbigniew Bajka. Siwek dopiął jednak swego i zaangażował w swój 
projekt cały ośrodek. „Koperty zaklejał każdy z nas: od sprzątaczki po dyrektora” 
– dodaje Bajka. Pomysł się sprawdził – do ośrodka wróciło ponad 60% wypeł-
nionych ankiet2.

Wyniki badań Henryk Siwek zaprezentował w książce Czytelnictwo prasy 
centralnej poza Warszawą, opublikowanej na początku 1970 roku3. Była to jedna 
z najbardziej wiarygodnych w tamtych czasach akcji badawczych, realizowana 
bez udziału ankieterów. Siwek, mimo pierwszych sukcesów w ośrodku, nie my-
ślał jednak o robieniu kariery naukowej. Zajmował się daną dziedziną tak długo, 

1 Był w Pracowni Socjologicznej, a później w Pracowni Badań Odbioru Prasy (oboma też kie-
rował).

2 Szczegółowy opis w rozdziale Wspólnota indywidualistów, wspólnota przyjaciół w części 
Przełom.

3 H. Siwek, Czytelnictwo prasy centralnej poza Warszawą, Kraków 1970.
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jak długo go interesowała lub stanowiła wyzwanie. Zgodnie ze swoją dewizą: 
„Lubię rozwiązywać zadania”.

Miał też zawsze krytyczny stosunek do wskaźników badań, dlatego starał się 
ulepszać metody badawcze. 

Na przykład konfrontacja danych kolportażowych z deklaracjami czytelników często 
dawała absurdalne rezultaty. Wychodziło, że 10 osób korzysta z jednego egzemplarza 
gazety. Próbując wyeliminować takie rzeczy i poprawić metody badań, podcinałem 
gałąź, na której siedziałem – śmieje się Siwek. – Wydawcy zarówno w czasach PRL, 
jak i w III RP oczekiwali jak najlepszych wyników4 i nie w smak im było dowiadywać 
się, że coś powinni poprawić.

Perfekcjonista 

Mimo że z natury jest umysłem ścisłym, zbiera pochwały za przejrzystość 
i styl swoich tekstów. „Humanistyka to tylko opinie, a ja wszędzie szukam fak-
tów. Może dlatego innym podobało się to moje pisanie? – ocenia. – Z drugiej 
strony uwielbiam na przykład czytać poezję”. 

W badaniach, jak sam podkreśla, celem napisania czegokolwiek jest jednak 
przekazanie wiedzy, a nie „wymądrzanie się czy prezentowanie swojego stanowi-
ska”. Profesor Walery Pisarek stwierdza: „On ma rzadką zdolność łączenia staty-
styki i humanistyki”. 

Jego perfekcjonizm już takiego entuzjazmu w oczach wieloletniego szefa nie 
wzbudza. Naszemu bohaterowi, który nieustannie coś poprawiał, zdarzyło się 
przesuwać terminy wykonania różnych zadań. „Bardzo dbałem, żeby to, co jest 
przeze mnie podpisane, miało ręce i nogi, wolałem czegoś nie oddać, niż wypuś-
cić knota” – opowiada Siwek.

Komputerowiec

W pierwszej połowie lat 80. Henryk Siwek dostał propozycję pracy w Katowi-
cach5. Nie chciał tam jeździć, ale nie umiał skutecznie odmówić. Przekonany, że 
to warunek nie do spełnienia, zażądał komputera. Ku swojemu zdziwieniu dostał 
sprzęt6, ale pod warunkiem napisania w miesiąc programu do zliczania wyni-
ków badań. Ucząc się samemu programowania w języku Basic, stworzył program 
„Ankieta”, który po 30 latach nadal jest używany. Jego nowa komputerowa pa-

4 H. Siwek, Badania czytelnictwa pracy – deklaracje a rzeczywistość, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1997, nr 3–4.

5 Chodzi o Prasoznawczy Ośrodek Badawczo-Dokumentacyjny Śląskiego Wydawnictwa Praso-
wego przy Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

6 Komputer XT (składak), karta grafi czna Herkules, jeden z pierwszych PC. 
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sja usprawniła pracę ośrodka. „Informatycy w różnych sytuacjach uświadamiali 
mi, że «się nie da». Po kolejnej odmowie brałem podręcznik i okazywało się, że 
jednak można. Ja po prostu lubię rozwiązywać zadania” – podkreśla kolejny raz.

W ośrodku szybko zaczęto żartować, że napisze program, który będzie mu 
robił herbatę. Dziś jakiś korporacyjny head hunter określiłby Siwka pewnie jako 
speca od nowych przedsięwzięć, start-upów. Sam podkreśla, że w pracy nie znosi 
powtarzalności: „Zawsze unikałem jak ognia na przykład wklepywania danych”. 
Pracownicy w ośrodku nauczyli się z nim koegzystować tak, żeby obie strony 
odnosiły korzyści. „Heniek był na pozycji świętej krowy: nikt nie wiedział, kiedy 
wchodzi, czy jest, kiedy wychodzi. Ale był niezbędny” – ocenia Zbigniew Bajka. 

Między partią a opozycją

Pochodzący z robotniczego środowiska Henryk Siwek na prośbę Ireny Tete-
lowskiej jeszcze w latach 60. zapisał się do partii. Jak przyznaje, nie miał z tym 
problemów, bo bliżej było mu do lewicy. Pierwszym poważnym zgrzytem i mo-
mentem refl eksji okazała się dla niego inwazja wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację. Gdy powołano do życia NSZZ „Solidarność”, w OBP – instytu-
cji podległej Wydziałowi Prasy Komitetu Centralnego PZPR – powstały struktury 
opozycyjnego związku. Na jego czele stanął Andrzej Rusinek, a w szeregi weszło 
wielu pracowników, również tych posiadających legitymacje partyjne. 

„W Solidarności podobało mi się wszystko… No może poza wszechobecną 
Matką Boską” – uśmiecha się. Odległość Krakowa od stołecznej centrali dawała 
pracownikom ośrodka sporo swobody. Co prawda czasem na konferencjach poja-
wiali się „smutni panowie”, ale zwykle nie ingerowali. „OBP był dla nich trochę 
takim kwiatkiem do kożucha, nigdy do końca niepodporządkowanym partii” – 
kwituje Siwek. 

Pod koniec lat 70. w ośrodku coraz bardziej zajmowano się badaniami opinii. 
Cały czas koncentrowały się one na czytelnictwie prasy. Ich wyniki interesowały 
więc głównie wydawców i teoretycznie nie były groźne dla władzy. Pojawiały się 
również badania, z których raportów nigdzie nie publikowano. 

W ośrodku stworzono między innymi projekt systematycznego sprawdzania 
poziomu zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych: wojska, milicji, par-
tii itd. Robiono je co pół roku, a ich wyniki były w ocenie władz informacjami 
ściśle tajnymi. Gdy ogłoszono stan wojenny, Siwek postanowił działać. Nie tylko 
wystąpił z partii, lecz także zdecydował się wykorzystać dostęp do materiałów 
OBP. Utajnione wyniki badań zaczął kolportować po kraju. Robił to, głównie 
występując na otwartych spotkaniach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego7. 
Pierwszy raz przedstawił je w Gdańsku. Wyniki badań były potem wielokrotnie 

7 Polskie Towarzystwo Socjologiczne – organizacja socjologów polskich powstała w 1957 r., 
licząca ok. 1,5 tys. członków. Siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie.
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publikowane w prasie opozycyjnej, a czasem trafi ały nawet do Radia Wolna Eu-
ropa. Jako że przez ręce Siwka przechodziło niemal wszystko, co przygotowy-
wano w ośrodku, miał sporo możliwości działania. Nazywa to dziś „prywatną 
wojną” z komuną. 

Takich jak on było w ośrodku więcej. W latach 80. pracownicy OBP przygoto-
wywali badania nie tylko dla władzy, lecz także dla opozycji. Publikowano ankie-
ty w pismach drugiego obiegu, które czytelnicy zwracali w formie zakodowanej, 
tak by nawet w przypadku trafi enia w niepowołane ręce były tylko szeregiem 
nic nieznaczących symboli. Henryk Siwek bezpośrednio współpracował z Tadeu-
szem Syryjczykiem8, członkiem prezydium małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Z ośrodka wyszedł między innymi raport na temat społecznego wizerunku 
Jerzego Urbana, który dla ówczesnego rzecznika rządu, delikatnie mówiąc, nie 
był pozytywny. Jedna kopia została wysłana do Zbigniewa Bujaka9, a druga – po-
zbawiona strony z najmniej przychylnymi wynikami – do samego zainteresowa-
nego. Kilka dni później do ośrodka zadzwonił Urban i stanowczo powiedział, że 
w otrzymanym dokumencie brakuje informacji. Stronę dosłano. Powstała obawa, 
że kompletny tekst trafi ł nie do Bujaka, tylko do Służby Bezpieczeństwa, i stąd 
Urban dowiedział się o brakującej stronie. Konsekwencji, o dziwo, nie było. „Ur-
ban chyba nie chciał nam robić krzywdy” – ocenia dziś Siwek. 

Badania tak, teoria nie 

Pod koniec lat 80. pracownicy ośrodka coraz intensywniej zajmowali się pracą 
dydaktyczną. Zainteresowanemu badaniami Siwkowi to się nie podobało. Gdy 
nastała III RP, a RSW „Książka–Prasa–Ruch” się rozpadało, ważyły się również 
dalsze losy ośrodka. Henryk Siwek nie był entuzjastycznie nastawiony do pomy-
słów przejścia pod skrzydła Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Jestem empirykiem, 
a nie dydaktykiem czy teoretykiem” – podkreśla. O wiele bardziej odpowiadała 
mu perspektywa współpracy z Centrum Badania Opinii Społecznej lub przejęcia 
ośrodka przez zespół i kontynuacji pracy w OBP jako prywatnej fi rmie. Wygrała 
jednak opcja przejścia w struktury uniwersytetu. 

Henryk Siwek z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych ostatecznie pożegnał się 
w 1999 roku. Człowiek, który przez wiele lat współorganizował pracę badaw-
czą, odszedł z OBP z tytułem magistra: „Mnie nigdy nie interesowała kariera 
naukowa. Lubiłem swoją pracę, żyłem na luzie. Teraz szukam wyzwań… gdzie 
indziej”.

8 Tadeusz Syryjczyk – wieloletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, działacz opozycji 
w czasach PRL, polityk, były minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka, poseł 
na Sejm I, II i III kadencji.

9 Zbigniew Bujak – polityk, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, poseł na Sejm 
I i II kadencji.
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