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We wspomnieniach byłych pracowników OBP Irena Tetelowska jawi się 
jako postać władcza i twarda. Sylwester Dziki: „Na mnie wymusiła na przy-
kład pisanie analitycznej bibliografi i prasy”. Była to ocena publikacji, dzię-
ki której czytelnik nie musiał sięgać do oryginału, wystarczał mu jego opis. 
Z dzisiejszej perspektywy brzmi zwyczajnie. Przypomnijmy sobie jednak 
świat bez wyszukiwarek internetowych. Gdyby nie istnieli Tetelowska i Dzi-
ki, to trzeba by ich było chyba wymyślić.

Uchodziła za osobę bezkompromisową. Była jedną z prekursorek polskiego 
prasoznawstwa. To ona w latach 50. i 60. współtworzyła metody badania pra-
sy. Można śmiało uznać, że Ośrodek Badań Prasoznawczych to dzieło jej życia. 
Stawiała go nawet ponad ideologią, w którą szczerze wierzyła. „Była żarliwą ko-
munistką. Typ wyznawcy” – mówi profesor Walery Pisarek. Prywatnie związana 
z Janem Szewczykiem, fi lozofem, jednym z przywódców Polskiego Paździer-
nika. „Jej zaangażowanie i wiara w komunizm były tak mocne i szczere, że sta-
nowiła kłopot nawet dla działaczy partyjnych, którzy często nie należeli do naj-
uczciwszych. Można nawet powiedzieć, że ta żarliwość doprowadziła ją w końcu 
do OBP”1 – wspomina profesor Pisarek.

Niewygodna dla wszystkich 

Według profesora Ignacy Krasicki tworzący ośrodek zaproponował Tetelow-
skiej pracę (w 1957 roku weszła do Kolegium OBP) i zyskał tym samym oddane-
go pracownika, a także „ściągnął ją z oczu partyjnym decydentom, których mocno 
irytowała, pracując jako dziennikarz”. Tetelowska na serio brała idee komunizmu 
i nie zamierzała przymykać oczu na nadużycia władzy. W nowym miejscu zajęła 
się przede wszystkim tworzeniem teoretycznych podstaw do badań prasoznaw-
czych. Od 1961 roku kierowała ośrodkiem i tworzyła jego pozycję.

Chciała zapewnić OBP niezależność. – mówi dr Zbigniew Bajka. – Dlatego między 
innymi bardzo angażowała się w prace w AIERI, zdając sobie sprawę z tego, że wła-
dzom trudniej będzie wpływać na ośrodek z renomą na świecie. Na świecie traktowali 
nas jako jedyną fi rmę badawczą, która robi coś sensownego na wschód od Łaby.

Jej koncepcją było też stworzenie Rady Naukowej OBP – zespołu, który two-
rzyły osoby o poważnym dorobku naukowym, gwarantujące tym samym profe-
sjonalizm i jednocześnie duży poziom niezależności OBP od nacisków władz.

1 Według relacji Zbigniewa Bajki z upływem czasu Irena Tetelowska miała coraz więcej wątpli-
wości w odniesieniu do komunizmu.
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Pionierka 

„Głównym przedmiotem jej zainteresowania była analiza zawartości prasy – 
wspomina doktor Sylwester Dziki. – To ona stworzyła całą metodologię badań. 
Wtedy nikt nie wiedział, jak to robić. Naukowcy mieli doświadczenia co najwy-
żej z badaniami historycznymi”.

Szefem była zaangażowanym, ale też wybuchowym. „Trudno sobie wyob-
razić, żeby była inna – wspomina profesor Tomasz Goban-Klas, który trafi ł do 
ośrodka dzięki Tetelowskiej. – Nie dość, że pracowała wśród mężczyzn, to jesz-
cze kierowała ich działaniami”. Henryk Siwek, socjolog realizujący wiele lat ba-
dania w OBP, stwierdza: „Nie musiałem zgadzać się z jej poglądami, natomiast 
nie da się zaprzeczyć, ze swoją pasją uwiarygodniała to, co się w OBP działo”. 

Wiosną 1969 roku OBP wchodził w nowy okres badań. Ośrodek zaczął two-
rzyć sieć własnych ankieterów. 2 kwietnia 1969 Tetelowska zginęła w wypadku 
samolotu. 
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ZABAWY NA WIŚLNEJ

Pracownicy ośrodka spotykali się przy różnych okazjach niezwiązanych 
z pracą. Tak było między innymi w przypadku imienin czy urodzin. Z jedną 
z okazji wiąże się opowieść profesora Tomasza Gobana-Klasa: 

Ośrodek mieścił się wtedy na ulicy Wiślnej 2. Irena Tetelowska miała swój gabinet 
usytuowany po jednej stronie sekretariatu pełniącego funkcję korytarza i buforu 
pomiędzy Ośrodkiem Badań Prasoznawczych i redakcją „Życia Literackiego”. 
Szefem „Życia” był wtedy słynny redaktor Władysław Machejek. 

Podczas urodzin Pawła Dubiela, ówczesnego redaktora naczelnego „Zeszytów Pra-
soznawczych”, w sekretariacie stanęła beczka piwa. Kto miał ochotę, mógł po-
dejść do stolika, życzyć zdrowia solenizantowi i napić się. Większość stanowili 
jednak goście zaproszeni przez Machejka. Impreza trwała już w najlepsze, gdy 
Irena Tetelowska postanowiła wyjść z gabinetu. Musiała przejść przez sekretariat. 
W sekretariacie unosił się knajpiany zapach, a niektórzy goście mieli ostro w czu-
bie. Nieszczęśliwie dla samej siebie Tetelowska, by wyjść, wybrała drogę obok 
jednego z tych pijanych. Ku uciesze jednych i przerażeniu innych zaproszonych 
gości klepnął on dyrektorkę OBP w pośladki z radosnym okrzykiem: „Dwa brizole 
poproszę”. Na krótko zapanował chaos, w którym umknął moment szybkiej zemsty 
wymierzonej jegomościowi przez Tetelowską w postaci celnego, siarczystego „po-
liczka”. Tetelowska była kobietą postawną, więc winowajca srodze odpokutował 
za swój wybryk. 


