Natalia Słupek

Jerzy Mikułowski Pomorski: „Potrzebujemy
ośrodka bardziej niż kiedykolwiek”

Fot. Paula Rettinger

„Choć pracownikiem OBP byłem na początku jego działalności, to od pół
wieku niezmiennie mu kibicuję i współpracuję z nim – mówi profesor Jerzy
Mikułowski Pomorski1. – Taka placówka badawcza jest niezbędna. Postępujący upadek mass mediów, błędy ostatnich 20 lat w tej dziedzinie, to skutek
między innymi tego, że brak nam rzetelnej wiedzy o procesie przemian w tej
sferze życia. Dla naszego dobra to musi się zmienić. Potrzebujemy aktywnego OBP”.
1
Prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski, ur. 1937, socjolog, prawnik, jeden z pierwszych
pracowników OBP. Współtworzył także Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1990–1996 rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
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Natalia Słupek: Jakie są pana wspomnienia związane z powstaniem
Ośrodka Badań Prasoznawczych?
Jerzy Mikułowski Pomorski: W szczególnym roku 1956 aktywna była grupa
dziennikarzy wydających młodą wtedy „Gazetę Krakowską”. Wśród nich byli
między innymi Jacek Adolf czy Irena Tetelowska, późniejsza dyrektor ośrodka.
Tych młodych ludzi zaczęto z „Gazety Krakowskiej” w pewnym momencie usuwać. Wpadli wtedy na pomysł, by utworzyć coś w rodzaju dyskusji prasoznawczych, co szybko doprowadziło do wydawania kwartalnika naukowego.
N.S.: To wszystko działo się bez wsparcia partyjnego?
J.M.P.: W pewnym momencie okazało się, że są polityczne dążenia do
utworzenia krakowskiego ośrodka badania prasy. Krakowskiego – na to należy położyć nacisk, bowiem monopolistyczne skłonności do prasoznawstwa
wykazywała Warszawa. Gdy w 1953 roku przeprowadzono likwidację studiów dziennikarskich, zostały one tylko w stolicy. Ktoś wtedy, w nastrojach
popaździernikowych, wymyślił, że ocenę prasy należałoby oddalić od Komitetu Centralnego, bo zanadto ci badacze są komitetowi służebni. Dopieprzyć
„Sztandarowi Młodych” mógł wtedy najwyżej, w rozmowie, jeden kolega z KC
drugiemu koledze, pijąc wódkę. Żadna obiektywna ocena szans nie miała. Zaczęto przygotowywać ośrodek jako jedną z jednostek Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego RSW.
N.S.: A jak Pan trafił do ośrodka?
J.M.P.: Pojawił się Władysław Kobylański, socjolog. Właściwie to bardziej
przyznawał się do psychologii społecznej, ale to wtedy była nowa dziedzina,
„dziewiarsko” utworzona. Zrobił między innymi badania z Władysławem Kwaśniewiczem nad prasą lokalną. Kobylański był postacią interesującą. Kończył
socjologię jeszcze w okresie przed odgórnie zarządzoną w latach 50. likwidacją kierunku. Typ pasjonata. Dziwny facet, co chodził po klubach studenckich,
jak „Żaczek”, i – zaciągając po lwowsku – mówił o problemach społecznych.
Studiowałem wtedy prawo i socjologię na drugim roku (socjologię studiowało
się tylko wtedy, jak już miało się dyplom magistra na innym kierunku). Właśnie
w „Żaczku” wypatrzył mnie Kobylański, zaczęły się rozmowy, potem wędrówki.
Któregoś dnia powiedział: „Panie kolego, może by pan zaczął u mnie pracować?
My tu otwieramy ośrodek prasoznawczy”. Szukałem zajęcia jako prawnik, a jedyną dostępną ofertą była praca w milicji…
N.S.: Kto znalazł się w zespole?
J.M.P.: Od strony formalnej pierwsze były tak zwane majowe etaty2: Ireny
Tetelowskiej, Kobylańskiego, sekretarza ośrodka – historyka Czesława Lechi-

2
Od lipca 1956 r. do maja 1959 r. ośrodek nie miał swojej odrębnej listy płac. Pracownicy
albo pracowali społecznie (a więc za darmo), albo mieli etaty w różnych placówkach Krakowskiego
Wydawnictwa RSW „Prasa”, np. Sylwester Dziki w „Dzienniku Polskim”, a Ignacy Krasicki
w „Agencji Robotniczej” w Warszawie. Właśnie w maju 1959 r. pojawiły się pierwsze etaty już
specjalnie dla KOBP.
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ckiego3, Sylwestra Dzikiego, który do tej pory pracował jako korektor w „Dzienniku Polskim”. Dyrektorem został Ignacy Krasicki. No i byłem jeszcze ja.
N.S.: Jak Pan zaczął?
J.M.P.: Nie będąc wcześniej młodszym asystentem, od razu zostałem starszym
asystentem Kobylańskiego. To był dobry etat! Nie miałem jeszcze nawet dyplomu magistra socjologii… To była nowa nauka, nastawiona pozytywistycznie –
nie można było sobie ot tak pobadać, „zrobić projektu”, jak to się teraz mówi. To
musiało być szalenie solidne. Ja wówczas wykorzystałem badanie zrobione przez
Kobylańskiego nad czytelnictwem książek wśród licealistów i napisałem artykuł,
który ukazał się w 1961 roku w czwartym numerze „Zeszytów Prasoznawczych”.
Wyniki pokazały, że młodzież nie czytała „Czerwonej Gwiazdy”, tylko Sienkiewicza i Agathę Christie. To było cytowane za granicą: ta polska młodzież nie
jest taka zindoktrynowana, jak myśleli. Szybko dostałem pierwsze zlecenie. Powstał pomysł, żeby wydawać nowy tygodnik dla szeroko rozumianego Podhala.
Prasa lokalna była na etapie powolnego odradzania się. Chodziło o pismo, które
będą też kupowali górale amerykańscy, emigracyjni. Stąd idea – zróbmy badania,
czy górale życzą sobie tego. Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych dostał
więc zlecenie od Zarządu RSW i KW PZPR na sprawdzenie.
N.S.: Jaki był pomysł na zbadanie tej kwestii?
J.M.P.: Kobylański przez dłuższy czas kooperował z etnografami, którzy
chcieli badać wsie podhalańskie przez pięć lat! Pomyślał, że jeżeli tak to ma wyglądać, to polegniemy. Maksymalny czas to miał być rok. Po nieudanych rozmowach z etnografami powiedział: „No dobrze, to pan zrobi te badania”. A przecież
ja nie miałem doświadczenia! Ale wymyśliłem formułę i w rezultacie pierwszy
numer „Zeszytów Prasoznawczych” otwierał artykuł Tetelowskiej na temat podejścia do badania zawartości prasy, a drugim był tekst Czy mieszkańcy ziem górskich chcą czytać prasę regionalną? (Sprawozdanie z badań) mojego autorstwa.
N.S.: Jaką mieliście opinię w środowisku naukowym?
J.M.P.: „Zeszyty” to było całkiem nobliwe pisemko, ładnie wydawane. Środowisko zwróciło uwagę na to, że tu się pojawili „socjologowie – niesocjologowie”. Mój kolega chwalił się, że artykuł na temat Podhala stał się lekturą obowiązkową w Warszawie. Zdaje pani sobie sprawę, jakie to nudy na pudy były?!
Ale solidnie zrobione za to. Ruszyliśmy do dalszych badań. Rok 1960 to rok
zawirowań w finansowaniu mediów. RSW stwierdziła, że nie stać jej na wydawanie pisma, wobec tego bano się, że pierwszy numer „Zeszytów Prasoznawczych”
to wystrzał w powietrze, który nie będzie miał kontynuacji. Rok 1961 to jednak
przede wszystkim wielka katastrofa.
N.S.: Śmierć Kobylańskiego...
J.M.P.: Władysław Kobylański to był macho. Sportowiec. Żeby wyjść
z kryzysów powięziennych uprawiał zapasy, pływał. Zaprzyjaźnił się z moją
3
Czesław Lechicki – religioznawca, prasoznawca, autor Przewodnika po publicystyce i ponad
46 biogramów do Słownika publicystów i dziennikarzy polskich.
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koleżanką, pojechali nad morze, on chciał jej zaimponować i niestety utonął.
W ośrodku nastąpiła wielka rewolucja. Irena Tetelowska nie była chyba mi
specjalnie przychylna, mówiono, że przecież nie można powierzyć ośrodka
zastępcy Kobylańskiego. Zaczęto dobierać ewentualnych pracowników, młodych
socjologów, a pewnego dnia Krasicki powiedział mi: „Panie Jurku, jest taki interesujący projekt, by przenieść nasze doświadczenia prasoznawcze do praktyki
wydawniczej i na jakiś czas przejść do Krakowskiego Wydawnictwa Prasowego,
przyjrzeć się kolportażowi prasy”. To wszystko było nudne, ale można było poznać mechanizmy, jak to hula rynkowo. Odszedłem. Kibicowałem ośrodkowi,
współpracowałem z nim, ale nie byłem już „ich”.
N.S.: A jak pamięta pan relacje z władzą?
J.M.P.: Należy zdawać sobie sprawę, że bano się prasoznawstwa, bo ten prasoznawca to mogła być taka „cwana sztuka”, która za pomocą badań naukowych,
trudnych przecież do zakwestionowania, była w stanie narobić szkód. Proszę pamiętać, że to była era przed tym, jak decydenci nauczyli się polemizować z badaniami przez formułowanie na przykład zarzutów dotyczących metodologii, typu:
„Czy próba była reprezentatywna?” Jak ośrodek robił badania i zapraszał szefów
do wysłuchania, to skóra cierpła w redakcjach. A Krasicki to był pracuś, gigantyczny. Zaczął chyba od rzeszowskich „Nowin”, potem był „Tygodnik Powszechny”. „Tygodnik” dostał zaproszenie na wysłuchanie wyników badań – sądzono,
że to będzie sąd nad pismem, a sformułowano właściwie jeden poważny zarzut
pod jego adresem – za mało zajmuje się młodzieżą! Radzono wrogiemu komunizmowi pismu, by sięgnęło po młodzież! Redakcja bardzo podziękowała za tę
wskazówkę. Bardzo! O ośrodku powstała wtedy taka opinia, że jego pracownicy
nie są sługusami partii, „ludożercami”, tylko cywilizowanymi ludźmi.
N.S.: Instytucja naukowa o ludzkim obliczu, to musiało być pocieszające.
Ale KWP to nie koniec Pana wędrówek w prasie. Trafił Pan też do „Przekroju”.
J.M.P.: Razu pewnego zapytał mnie redaktor Eile4: „Panie kolego, Pan podobno chce być dziennikarzem?” Ja odpowiedziałem: „Panie redaktorze, ja chcę
być socjologiem”. To była dobra odpowiedź. „Bo wie pan – rzekł Eile – w gruncie
rzeczy my jesteśmy socjologami, wyczuwamy publiczność. Jest pan zatrudniony”. Nie korzystałem wtedy z prasoznawstwa, natomiast w przyszłej karierze, czy
dla rozumienia, co to znaczy, że redaktor ma zawsze rację, ta praca w „Przekroju”
miała wartość. W kolejnych magazynach, redakcjach, rozumiałem zasady funkcjonowania tego świata.
N.S.: Ale kontakt z ośrodkiem pan utrzymywał?
J.M.P.: Współpracowałem. Raz przeprowadzano badania nad reklamą prasową, nie wiedziano, co z nimi zrobić, no to: „Pomorski opracuje”. Ja byłem jakoś
dobry do zleceń. Kolejne to koniec 1967 roku, Toruń. Ukazywało się tam pismo
„Nowości”, w zamierzeniu popołudniowe, ale przynoszące wiadomości poranne,
4
Marian Eile (1910–1984) – założyciel i redaktor naczelny tygodnika „Przekrój” w latach
1948–1969.
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już przestarzałe. Należało sprawdzić, czy pismo będzie w stanie osiągnąć nakład
pozwalający na samofinansowanie, czyli 30 tysięcy egzemplarzy. Ułożyłem kwestionariusz, przeprowadziłem przy pomocy studentów badania, przez dwa tygodnie zbierali materiały. Ostatni dzień zadawania pytań to był 9 marca 1968 roku.
N.S.: Szczególny trafił się moment...
J.M.P.: Exactly. Studenci pracują na ostatnią chwilę, ja przyjechałem do Warszawy oddać pracę doktorską do recenzji, a tu piekło. Dostaję jakąś ulotkę, wracam do Torunia – Toruń nie wie, co się dzieje, nie dotarły informacje, badanie
zostało dokończone. Opublikowałem badania – „Nowości” na rynku prasowym
Torunia5. Zadano pytania, czy do końca roku osiągną ten pułap w warunkach,
jakie powstały. Powiedziałem, że nie, że najprędzej w ciągu siedmiu lat dojdą do
tego i żeby nie wstrzymywać ich wydawania, tylko przemianować na tygodnik
i spróbować tej strategii. Wkrótce potem wydawnictwo znalazło jednak pieniądze
na kontynuację „Nowości” jako dziennika, a mnie przylepiono łatkę tego, który
chciał zamknąć tytuł. Najciekawsze, że tak wydawane pismo zdobyło 30 tysięcy
odbiorców w ciągu… siedmiu lat! Wydawało mi się, że siedem lat ma wartość
przewidywalną, nie pięć, nie dziesięć, akurat siedem. Według mnie to pokazuje, że w prasoznawstwie powinien być rodzaj wyczucia, które trudno racjonalnie
wytłumaczyć.
N.S.: Wracając do ośrodka, jak on się zmieniał w kolejnych latach po
pana odejściu?
J.M.P.: Tetelowska bardzo starała się uwiarygodnić naukowe studia nad prasą
w kręgu autorytetów naukowych. Grupa profesorów firmowała ośrodek, będąc
w jego Radzie Naukowej. Wtedy też ugruntowała się pozycja OBP jako wydawcy
pisma naukowego, któremu nie działa się krzywda polityczna. Może z powodu
dystansu do Warszawy?
W ośrodku pojawiały się nowe interesujące osoby, na przykład Henryk Siwek,
bardzo zdolny socjolog, metodolog. To człowiek, który napisał kilka wybitnych
książek. Żadnej z nich nie uznał jednak za wystarczającą na przeprowadzenie
doktoratu, choć go błagano na kolanach, on mówił: „Nie, nie. Muszę napisać
coś bardzo dobrego”. I niestety nic z tego nie wyszło6. Był Bolesław Garlicki7,
sekretarz redakcji „Dziennika Polskiego”, któremu to sekretarzowanie zaczęło
się nudzić i przeszedł do ośrodka. Zajmował się organizacją pracy dziennikarza
i pisał pierwsze menedżerskie pozycje dotyczące tej kwestii. Przychodzili często
ludzie na zakręcie życiowym: przez jakiś czas badania robił Jacek Adolf, dopóki
nie wyemigrował w 1968 roku.
N.S.: Nigdy nie brakowało „świeżej krwi”?
J.M.P.: W pewnym momencie przyszedł Zbyszek Bajka, który pisał bardzo
dobre teksty, chociaż chyba trudno było być gwiazdą przy Siwku. Proszę sobie
Archiwum Pracowni Socjologicznej OBP, 1968.
Jak sam twierdzi, kariera naukowa w ogóle go nie interesowała.
7
Opis działalności Bolesława Garlickiego i większości wymienianych dalej przez profesora,
a nieopatrzonych przypisami pracowników ośrodka, w dalszej części książki.
5
6
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wyobrazić: ambitny facet chciał się rozwijać naukowo, ale jego szefem jest ktoś,
kto uważa rozwój naukowy za coś ekstra i nie uprawia nauk. Był Andrzej Rusinek, ciekawa postać. Andrzej Skowroński, Staszek Nowicki i Andrzej Maliszewski8 tworzyli zespół badawczy głównie nastawiony na badania audytoryjne. Tacy
zdolni, młodzi krakowscy socjologowie. Czasem zostawali, czasem lądowali
gdzie indziej, ale mieli w ośrodku swój epizod. Sylwester Dziki oczywiście stale
był obecny, zajmował się typologią prasy, porządkowaniem jej rodzajów. Zrobiła
się tam fajna konfraternia młodych ludzi, co przypominało trochę towarzystwo
z Leicester9, którym kierował Jim Halloran.
N.S.: Co to było za miejsce?
J.M.P.: Leicester to centrum prasoznawstwa, które powstało wokół tego naukowca. Byłem tam krótko na stażu. Zobaczyłem, że robią badania, wykłady,
ale prowadzą także fajne życie towarzyskie. Jeśli cię zaakceptowali, to szedłeś
do określonego pubu i gadało się przy alkoholu. Chłopaki z Krakowa działali
podobnie. Dobra była też dynamika dobierania nowych ludzi. Raczej sięgano po
krakowskich absolwentów – jak pokazywał się ktoś interesujący, to wysyłałem
go do Walerego Pisarka, by sobie z nim pogadał. A to socjolog, a to psycholog,
a to etnograf. Czasem kończyło się to tym, że Walery znajdował dla kogoś pracę,
czasem mówił, że będzie o tym pamiętał. Ten mechanizm działa u mnie i teraz.
Kiedy widzę interesującą osobę, też odsyłam do kogoś, kto może znajdzie dla
tego studenta miejsce. Byli też tacy kibice ośrodka, którzy przychodzili, na przykład Zbigniew Kwiatkowski z „Życia Literackiego”.
N.S.: Pracownicy ośrodka narzekali może na jakieś badania, tematy, których nikt nie chciał podejmować?
J.M.P.: Nie słyszałem, by ktoś nie chciał brać tematów czy przeklinał je.
W ośrodku chodziło o to, by brać wszystko, tematy trudne. Jednocześnie partyjni
nauczyli się, że nie da się politycznie podpuszczać.
N.S.: Jak Pan wspomina kontakty międzynarodowe i konferencje?
J.M.P.: Były różne imprezy międzynarodowe, ośrodek był członkiem AIERI,
w związku z tym też taki epizod z mojego życia mogę przywołać: w Warszawie
był kongres AIERI. Mówiłem dosyć biegłym angielskim, a na tym kongresie
przedstawiciele demoludów zaczynali po angielsku, a potem mówili już w swoich
rodzimych językach, korzystając z pomocy tłumacza. Ja cały wykład powiedziałem po angielsku, w dodatku nie z kartki. Towarzyszom to się nie spodobało,
tłumacz zupełnie się pogubił, warczał w słuchawce: „Autor odchodzi od tekstu, autor odchodzi od tekstu!”, nawet była taka decyzja, żeby dać mi odpór. Na
szczęście ci, którzy zrozumieli, co powiedziałem, byli za mną. Dostałem dobre
recenzje na Zachodzie, potem pojechałem na konferencję International Institute
of Communication do Dubrownika, byłem dobrze przyjęty, pojechałem na kolej8
Andrzej Maliszewski – socjolog, zajmował się problematyką wychowawczą i rodzinną oraz
prasą młodzieżową.
9
Prof. James D. Halloran, Centre for Mass Communication Research, University of Leicester.
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ne AIERI do Pragi… Należałem do osób rozpoznawanych po tym warszawskim
referacie.
N.S.: Idąc tym tropem – pracownicy ośrodka mieli związki z Solidarnością?
J.M.P.: Solidarność pierwsza – chłopaki są aktywne, stan wojenny, a tu raptem we wszystkich wydawnictwach pokazują się jakieś raporty społeczne, jakieś
informacje o tym, że zbadano, że postępy, że to czy tamto, które ktoś dostarczał
w tajemnicy… Tą osobą był Henryk Siwek. Jechałem kiedyś z nim do Katowic,
a tu nagle Siwek mówi, że musi na chwilę wyskoczyć – szedł do sklepu i pod ladą
zostawiał materiały10. Kolejnym aktywnym był Władysław Masłowski. Ośrodek
przyciągał ludzi, którzy mieli różne zainteresowania, na przykład takich, co bardzo dobrze znali angielski, bo tam można było zreferować dużo publikacji w tym
języku, zrecenzować prace. W jednym z „Zeszytów Prasoznawczych” ukazała się
recenzja publikacji Roberta T. Holta na temat Radia Wolna Europa. Zrobiłem mu
wytyk, że badając odbiorców, badał tylko próbkę – tylko tych, co z kraju uciekli, co nie jest reprezentatywne. Niemniej jednak sam fakt, że tekst poszedł i nie
wywołał żadnych reakcji, był cudem. Nakład „Zeszytów” nie był wielki (około
tysiąca), więc można było sobie pozwolić na więcej.
N.S.: Taka furtka, żeby powiedzieć coś, czego powiedzieć nie było wolno?
J.M.P.: Był w prasoznawstwie socjologiczny sposób na referowanie bolesnych tematów. Przykład najlepszy: w roku 1988 odczarowałem słowo „Solidarność”. Po stanie wojennym nie można było nigdzie napisać – poza podziemną
prasą – że była jakaś Solidarność. Aż tu nagle, w nakładzie oficjalnym, ukazały
się takie wspomnienia Marka Latoszka na temat tego, jak to ludzie wspominają
Sierpień na Wybrzeżu. Ja zrobiłem z tego artykuł, który wyglądał mniej więcej
tak: „Jest taka metoda badania dokumentów osobistych, opisuje ona to i to, itd.,
itp. Bardzo ciekawe jest, co ludzie pamiętają z minionych rzeczy, na przykład co
pamiętają z Sierpnia ’88 na Wybrzeżu”. I tu pojechałem! Zaniosłem do „Tygodnika Powszechnego”. Krzysztof Kozłowski wziął to, przeczytał, wezwał mnie
za dwa dni i powiedział: „Dajemy, zobaczymy, co z tego wyniknie”. Poszło na
pierwszej stronie i od tego momentu okazało się, że puszczają! Inne gazety doszły
do wniosku, ze skoro „Tygodnik” puścił tekst ze słowem „Solidarność” (a nie
wolno było na przykład używać słowa „Piłsudski”, mówiono: „brat Bolesława
Piłsudskiego, znanego znawcy konia tarpana”), to dlaczego my nie?! Szedł nowy
czas, ale metoda prasoznawczego oglądu, referowania pod płaszczykiem: „jak się
naukę uprawia”, była bardzo dobrym kamuflażem. Taki mieliśmy wkład w to, co
się działo.
N.S.: Z działalnością ośrodka była związana spora grupa publikujących
korespondentów zagranicznych.
J.M.P.: To była chyba inicjatywa Walerego Pisarka, który wytłumaczył, że
„Zeszyty Prasoznawcze” będą miały poważną pozycję, jeżeli będą miały radę,
a przynajmniej zespół współpracowników zagranicznych. Zaproszono na przy10
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kład Rosjan, Firsowa11 i Zasurskiego12, oczywiście Jamesa Hallorana, Kaarle
Nordenstrenga13. Ponadto, będąc w AIERI, OBP przejął na siebie rolę ośrodka
bibliograficznego, zajmował się dokumentacją publikacji, zaczął uprawiać bibliografię prasoznawczą adnotowaną. Ośrodek opublikował także takie prasoznawcze „Who is who?”14
N.S.: To podnosiło rangę ośrodka?
J.M.P: OBP coraz bardziej liczył się we współpracy ogólnoświatowej, również wśród takich organizacji, które nie dokonywały romansu z czerwonymi, na
przykład wspomniany już IIC, do którego ja wstąpiłem, kiedy byłem w Wielkiej
Brytanii, i w którym byłem może drugim członkiem z kraju demokracji ludowej.
W 1978 roku zostaliśmy ściągnięci na kongres do Waszyngtonu, by ludzie z IIC
mogli zobaczyć, czy my nie gryziemy itd. Zostaliśmy włączeni do International
Board of Trustees, co wiązało się z corocznym obowiązkowym uczestnictwem
w zjazdach. Doszło nawet do tego, że jak w Polsce wprowadzono stan wojenny,
to mnie ściągano przez Helsinki, korzystając z pośrednictwa ambasady kanadyjskiej, bym mógł na to posiedzenie dojechać. Jak się pokazałem, to zgotowano
owację na stojąco na cześć Polski, która „jeszcze nie zginęła”. Wróciłem do kraju,
to pomyślałem, że będą mnie wieszać, ale była taka szalona atmosfera, by się
przypodobać Zachodowi. To były dziwne czasy.
N.S.: W czym ta „dziwność” się przejawiała?
J.M.P.: Ludzie od Jaruzelskiego zorientowali się, że tracą wszystkie kontakty
z Zachodem z czasów Gierka, więc jak mnie ściąga ambasada kanadyjska, ja
nie robię dużego skandalu, to warto dać mi szansę, bym ja ich uwiarygodniał.
Na innej konferencji patrzę, a tu ekipa telewizyjna, której kierownikiem był mój
kolega. Pytam go, po co on tu, a on na to, żeby nagrać moje wystąpienie, i prosi
o wskazanie najostrzejszych dyskutantów, by zrobić z nimi wywiady. Rezultatem
był godzinny program z mówcami „jadącymi” po systemie jak po burej suce.
Okres lat 80. to też wzmożona lektura: Polacy czytają pod lupą i małymi literkami. Wielkie odrabianie zaległości czytelniczych tego, co zakazane. Do ostatecznej
rozgrywki z reżimem przystąpiliśmy bardzo dobrze wyedukowani. Pełni dziwności czasów dopełnił fakt, że w związku ze stanem wojennym na uniwersytetach
zajęcia zawieszono na trzy miesiące. Rozumie pani?! Trzy miesiące płatnej laby!

11
Borys M. Firsow – socjolog, dawniej pracownik Instytutu Problemów Społeczno-Ekonomicznych w Akademii Nauk ZSRR i twórca sekcji socjologii prasy w Leningradzie (Petersburgu).
12
Jasen N. Zasurski – dziekan Wydziału Dziennikarstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa.
13
Kaarle Nordenstreng – profesor, były kierownik Instytutu Dziennikarstwa i Masowego Komunikowania Uniwersytetu Tampere.
14
S. Dziki, J. Maczuga, W. Pisarek, World Directory of Mass Communication Researchers,
Kraków 1984, München 1990.
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N.S.: Wracając raz jeszcze do badań, co w pana opinii stanowi najważniejsze dokonania ośrodka?
J.M.P.: Na pewno prace Tetelowskiej nad metodologią badań zawartości prasy. Wymyślony przez nią klucz był bardzo istotny, wzmocniony jeszcze przez badania Siwka. Były badania Pisarka i Gobana nad uniwersaliami polskiej kultury,
by pokazać, że w kulturze pojawiają się pewne wartości, które wszyscy ludzie
znają.
Były prace, które się szczególnie lubiło, na przykład badania nad prasą młodzieżową. Niezłe rzeczy robili Rusinek i Maliszewski, łącząc badania zawartości
z badaniami odbioru. Na pewno profesor Pisarek miał duży udział ze swoimi
pracami dotyczącymi retoryki prasowej i całą kwestią języka w prasie. Badania
Masłowskiego nad funkcjonowaniem dziennikarzy też są bardzo interesujące.
N.S.: Ośrodek ciągle zmieniał swoje siedziby, nie było jakby jednego miejsca.
J.M. P.: ?
N.S.: Opinia obiegowa głosi, że zabrakło poczucia stabilności z powodu
tych przenosin.
J.M.P.: W pewnym momencie tak, ale powiedzmy sobie szczerze, przez
główny okres oni „mieszkali” na Wiślnej 2. Potem siedziba była na Rynku. Sytuacja zaczęła się komplikować, gdy budynki zaczęły być odzyskiwane przez właścicieli. Gdy ośrodek przeszedł we władanie uniwersytetu, to był bliski likwidacji.
Pamiętam, w roku 1990 napisałem kilka alarmujących artykułów, że to nie jakaś
agenda komunistyczna, tylko wprost przeciwnie, rzecz ważna. Różne działania
powstrzymały OBP przed zemstą lustracyjną, ale nie rozwiązano problemów
z przejściem pod zarząd uniwersytetu. Walery Pisarek chciał tego, choć nie zgadzał się z takim czy innym przyporządkowaniem. To były takie wędrówki. Gdy
byłem rektorem UEK, to zaproponowałem, żeby się tu przenieśli. Uznałem, że
dla uczelni, która zajmuje się badaniami, ekonomią, posiadanie takiego narzędzia, jakim był OBP, byłoby bardzo korzystne. Ale wtedy Walery Pisarek dyplomatycznie odmówił. Ja nie miałem czasu się zastanawiać nad tym, co to znaczy,
ani nie mogłem naciskać, słyszałem tylko, jak mówią, że „mogą nas zamknąć”.
Ale na szczęście to skończyło się dobrze.
N.S.: Czy ośrodek mógłby dzisiaj inaczej funkcjonować? Przecież czytelnictwo się nie kończy, zmieniają się tylko jego formy.
J.M.P.: Myśmy mieli pensje. Potem uniwersytet dawał je tak jak wcześniej
RSW „Prasa”. Natomiast OBP żył de facto zawsze ze zleceń. Ja się nie bałem
o ośrodek. Biorąc pod uwagę jego doświadczenia, sądziłem, że nastąpi jego
triumf. A tymczasem czarna dziura. Zabrakło zleceń czy raczej zrozumienia, że
one są niezbędne.
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MÓWIĄ O PROFESORZE JERZYM MIKUŁOWSKIM POMORSKIM…
dr Zbigniew Bajka
Chodził z plecaczkiem i wyjeżdżał na całe tygodnie w teren pytać ludzi.
Człowiek słusznej postury, dość pewny siebie. Świetnie znał już w momencie przyjścia do OBP język angielski, więc zawsze był oczytany. Bardzo go
lubiliśmy. Jedną z dziedzin, którą się pasjami zajmuje, jest komunikowanie
(także międzynarodowe) i on sam jest komunikatywny. Potrafi się wypowiadać
w sposób zrozumiały i jasny, nawet o skomplikowanych kwestiach.
Henryk Siwek
To był taki nasz guru. Obecny przy początkach, należał do założycieli
ośrodka. Mieliśmy często kontakty, robiliśmy na przykład badania o stosunku
do różnych krajów – okazało się, że na przykład strasznie dużo ludzi ma jakiś
stosunek do Nibylandii…
Robiliśmy też ze trzy razy badania podziemne, gdzie zamiast normalnych
odpowiedzi stawiano symbole, byle uchronić się od wpadki.
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