
Piotr Malinowski

Ośrodek Badań Prasoznawczych (według) 
Sylwestra Dzikiego

Fot. Archiwum prywatne

W mroźny noworoczny poranek, chwiejnym krokiem zmęczonego cało-
nocnym balem człowieka, do tramwaju nieopodal Rynku Głównego w Kra-
kowie wsiada Sylwester Dziki. Elegancko ubrany jeden z twórców szacow-
nej instytucji, jaką był Ośrodek Badań Prasoznawczych, podpiera się kosą. 
Otrzymał ją w imieninowym prezencie od kolegów i koleżanek z pracy, któ-
rzy tradycyjnie razem świętowali Nowy Rok. 



62 Piotr Malinowski

Sylwestrowy solenizant dostał ten niezwykle „praktyczny” imieninowy pre-
zent jako aluzję do swojej awersji do golenia się. Brak systematyczności w po-
zbywaniu się zarostu był u niego raczej kwestią wyboru niż lenistwa. Leniwym 
przecież nie może być człowiek, który przez kilkadziesiąt lat systematycznie zaj-
mował się żmudną i dla wielu nieludzko nudną pracą dokumentalisty1. Najdobit-
niej świadczy o tym bibliografi a jego publikacji, zawierająca 620 pozycji2. Nie 
mniej wymowne są opinie jego kolegów: „Człowiek niezwykłej pracowitości” 
– odruchowo, bez tradycyjnego dla siebie namysłu, rzuca zapytany o Dzikiego 
profesor Walery Pisarek. „Dłubacz. Chodząca baza danych” – lakonicznie, z cie-
niem podziwu podsumowuje profesor Tomasz Goban-Klas.

Korekta mi dokuczyła…

Sylwester Dziki urodził się 24 maja 1932 roku w Trzebini położonej koło 
Żywca. Pierwsze lata życia spędził, jak sam to określa, w środowisku robotniczo-
-chłopskim. Jeszcze przed wojną rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Tam 
nauczyciele skupiali się głównie na brutalnym, jak sam mówi, zwalczaniu jego le-
woręczności. „Bili mnie po prostu. Nie dostałem przez to promocji do drugiej kla-
sy” – wspomina Dziki i choć od tamtego czasu minęło 74 lata, widać, że wcale nie 
jest mu do śmiechu. Wojna uwolniła go od szkolnych katuszy i dała więcej czasu 
na samodzielną naukę, która polegała na permanentnym czytaniu. Samodzielnie 
opanował też trudną dla niego sztukę pisania prawą ręką. Po wojnie został przy-
jęty do żywieckiego gimnazjum, gdzie zdał egzamin dojrzałości. „Tadziowi Pie-
ronkowi pomagałem z łaciny” – wspomina. 

Będąc jeszcze uczniem, w 1950 roku rozpoczął współpracę z redakcją „Dzien-
nika Polskiego” jako korespondent terenowy3. Gdy przeniósł się do Krakowa na 
studia polonistyczne, został etatowym pracownikiem gazety. Początkowo zaj-
mował się korektą, bo innego wolnego miejsca w tamtym momencie nie było. 
„Ta praca mi dokuczyła. To był najbardziej ponury dział w gazecie” – mówi 
dziś. Zwrócił się do ówczesnego redaktora naczelnego, Ignacego Krasickiego, 
z prośbą o przeniesienie. Dostał możliwość pisania na temat najbardziej go in-
teresujący – o książkach. Zaczął prowadzić stałą rubrykę „Notatnik bibliofi la”, 
będącą przeglądem nowości wydawniczych. „Dwa miesiące później usłyszałem 
od współpracowników: «Szuka pana Krasicki» – opowiada Dziki. – Portki mi się 
trzęsły ze strachu”.

1 Dokumentalista, czyli osoba zajmująca się gromadzeniem, porządkowaniem i ewidencjono-
waniem materiałów z danej dziedziny.

2 S. Dziki, Moje prasoznawstwo, Trzebinia–Żywiec–Kraków 2012.
3 Pisze o tym m.in. Władysław Kolasa w: Pół wieku z prasą i książką, rozmowa z Sylwestrem 

Dzikim, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (tom II) 1999 (Kraków), s. 254. Korespondenci terenowi 
byli to społeczni współpracownicy gazet. Koncepcja została wymyślona przez Włodzimierza Lenina 
(korespondenci robotniczo-chłopscy, rosyjski skrót: rabsielkor).
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Szczęśliwy koniec prenumeraty

Naczelny skierował go do powstającego właśnie Krakowskiego Ośrodka Ba-
dań Prasoznawczych. Instytucję tworzono na fali odwilży politycznej, a jednym 
z powodów jej powstania był, według Sylwestra Dzikiego, spadek czytelnictwa 
prasy. Władze do 1955 roku ofi cjalnie mówiły o jego bardzo wysokim poziomie. 
Wynikało to z faktu, że w latach 1949–1955 funkcjonowała obowiązkowa pre-
numerata gazet partyjnych. Do wszystkich zakładów pracy każdego dnia trafi ały 
tony gazet, których czytaniem nikt specjalnie nie był zainteresowany. „Nikt nie 
pytał: «Czy pan chce?», tylko panu potrącano z pensji” – wspomina Sylwester 
Dziki.

W roku 1956 zniesiono obowiązek prenumeraty i ku zaskoczeniu władz spadł 
poziom czytelnictwa. Dziki stwierdza: „Jakoś nikt z nich nie umiał tego skoja-
rzyć ze zniesieniem obowiązku prenumeraty. Jednocześnie chcieli koniecznie 
wiedzieć, dlaczego ludzie mniej czytają”. Według Dzikiego z tego powodu zde-
cydowano o konieczności powołania ośrodków zajmujących się badaniem pra-
sy. Pierwszy powstał w Warszawie. W Krakowie pomysłodawcami powołania 
KOBP byli Władysław Kobylański oraz między innymi jego szachowy partner 
i szef Sylwestra Dzikiego z „Dziennika Polskiego” – Ignacy Krasicki. Ośrodek 
zaczął funkcjonować w lipcu 1956 roku.

Los placówki nie był pewny. Brakowało pieniędzy na jej funkcjonowanie 
i stałych funduszy, a przede wszystkim władze partyjne nie potrzebowały dwóch 
ośrodków badających to samo. Zadecydowano więc o powołaniu komisji, która 
oceni warszawską i krakowską placówkę, wskazując tę lepszą. „Jak w Warszawie 
się dowiedzieli, że mają być oceniani na równi z Krakowem, to w ramach protestu 
wszyscy (30 osób) złożyli wypowiedzenia. Liczyli, że to wstrząśnie władzami 
i ich ośrodek przetrwa. A decydenci przyjęli te wypowiedzenia” – Dziki ironicz-
nie się uśmiecha. W taki sposób pozostał tylko KOBP, który niebawem – w 1961 
roku – ofi cjalnie przekształcono w Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Nie brakowało już pieniędzy na badania i pensje dla pracowników. Powsta-
ła Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa przy PAN4. Wydawano „Biuletyn 
Prasoznawczy”5 (dwa numery w 1957 roku). Od 1958 roku nosił on tytuł „Prasa 
Współczesna i Dawna” (sześć numerów w latach 1958 i 1959). Na jego łamach 
Sylwester Dziki publikował swoje pierwsze naukowe artykuły. Od 1960 roku pis-
mo, w którym pracownicy ośrodka prezentowali wyniki swoich badań, zmieniło 
nazwę na „Zeszyty Prasoznawcze”.

4 Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa PAN działała w latach 1958–1993.
5 Biuletyn miał podtytuł: „Kwartalnik Ośrodka Badań Prasoznawczych”. Można też powie-

dzieć, że na początku działalności wydawnictwa OBP miały konkurencję. W Warszawie w latach 
1957–1959 zostało wydanych przez Zakład Badań Prasoznawczych UW osiem numerów „Kwartal-
nika Prasoznawczego”.
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Nowy start

W 1961 roku, po odejściu Krasickiego, na czele OBP stanęła Irena Tetelowska. 
Dziki mówi o niej: „Żarliwa komunistka. Do tego choleryczka. Na dzień dobry 
potrafi ła człowieka obsobaczyć, po czym niedługo później sama przychodziła i py-
tała, o czym chciało się rozmawiać. Myśleliśmy, że nie da się z nią normalnie żyć”.

Słowa „normalnie żyć” nabierają dodatkowego sensu, gdy uświadomimy so-
bie, że pracownicy OBP od samego początku tworzyli specyfi czne grono znajo-
mych także poza pracą. Wspólnie celebrowali między innymi Nowy Rok oraz 
swoje imieniny. Niemal tradycją stało się wręczanie sobie kłopotliwych, złośli-
wych upominków. Oprócz wspomnianej już kosy Dzikiego do legendy przeszedł 
prezent imieninowy „wręczony” właśnie Tetelowskiej. Do jej gabinetu Dziki 
przyniósł duży worek, w którym coś się ruszało. Po złożeniu życzeń worek ot-
warto i wybiegły z niego dwa małe prosiaki. Błyskawicznie zaświniły podłogę 
szefowej ośrodka, która zezłoszczona dała Dzikiemu na taksówkę 100 złotych 
i nakazała zawieźć zwierzaki do swojej siostry w podkrakowskich Radwanowi-
cach. Taksówkarz mimo oporów zgodził się na nietypowy kurs po uiszczeniu 
dodatkowej stówki.

Strefa nie(do końca)skomunizowana 

OBP od samego początku był fi nansowany przez RSW „Prasa–Książka–
Ruch”, co w opinii wielu osób czyniło go agendą biura prasy Komitetu Central-
nego PZPR. Część badań było przeprowadzanych na jego zlecenie, ale wyniki nie 
podlegały „upiększaniu”. Rządzący chcieli wiedzieć, jakie są faktyczne nastroje 
społeczne, ale – jak podkreśla Sylwester Dziki – nie wyciągali z tego żadnych 
wniosków. W praktyce badacze mieli dużą swobodę działania. Mogli przeprowa-
dzać projekty, jakie tylko chcieli. Nikt nie wtrącał się w ich prace. Decyzja o tym, 
które wyniki badań będą przedstawione publicznie, a które nie, leżała jednak 
w gestii RSW płacącej za publikację. Rezultat był taki, że niektóre wyniki druko-
wane jedynie w kilku egzemplarzach trafi ały do szufl ady. Jedna z kopii zostawała 
zawsze w Krakowie i była dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematem. 
Czasem dochodziło do paradoksalnych sytuacji, gdy pracownicy RSW z Warsza-
wy przyjeżdżali do Krakowa, bo tylko tu mieli swobodny dostęp do materiałów. 
Ośrodek starał się robić wszystko, by zachować jak najdalej idącą niezależność. 
Udało się między innymi doprowadzić do zmiany źródła fi nansowania „Zeszytów 
Prasoznawczych”, które zaczęły się ukazywać nakładem Krakowskiego Wydaw-
nictwa Prasowego6. 

6 W rzeczywistości Krakowskie Wydawnictwo Prasowe też podlegało RSW „Prasa–Książka–
Ruch”. 
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Władze nie wtrącały się w badania, ale co jakiś czas przysyłały do OBP swo-
ich ludzi. 

Były to zazwyczaj żony przeróżnych ważnych partyjnych kierowników, ale też młodzi 
aktywni członkowie partii. Szef, jeśli nie starczała dyplomatyczna odmowa, kierował 
ich zazwyczaj do mnie, a ja miałem ich zniechęcić. Trafi ały się przedziwne postaci. 
Pamiętam faceta, który – zdaje się – miał za zadanie obserwować, co się u nas dzieje, 
i robił notatki jakimś szyfrem, rysując kółka i trójkąty. Któregoś dnia, dla wygłupu, 
dorysowałem mu trochę tych fi gur. O ile pamiętam, zupełnie zbaraniał. 

Sam Dziki wstąpił do partii: 

Zrobiłem to na prośbę Walerego Pisarka. Szef chciał trochę „zamydlić oczy”, bo or-
ganizacja partyjna u nas była bardzo słaba, więc jej szef, Zbyszek Bajka, otrzymywał 
nagany od władz partyjnych za nieprowadzenie rozmów agitacyjnych. Potem, w okre-
sie „karnawału Solidarności”, nie rzuciłem legitymacją, bo mierził mnie widok najgor-
liwszych komunistów szybko zmieniających strony barykady. 

Zawołany dokumentalista

Sylwester Dziki w początkach istnienia OBP, jak sam mówi, ze względu na 
permanentny brak rąk do pracy zajmował się wszystkim: organizował biblio-
tekę, współpracował z tworzonym Słownikiem dziennikarzy i publicystów pol-
skich, zajmował się redakcją techniczną publikacji, robił korekty. Jego główne 
zainteresowania koncentrowały się jednak na historii prasy. Do najważniejszych 
prac Dzikiego należy zaliczyć 23 tomy Polskiej bibliografi i adnotowanej wiedzy 
o środkach masowego komunikowania za lata 1969–1989 oraz Katalogi prasy 
polskiej, które od 1995 roku wydawano poszerzone jako Katalog mediów pol-
skich. Robiąc opisy możliwie wszystkich prasoznawczych publikacji, oprócz po-
dawania formalnych danych, precyzyjnie informował o ich zawartości. Robił to 
w sposób, który nie wartościował danego tytułu, ale dawał czytelnikowi pojęcie 
o tym, co może w nim znaleźć. Te katalogi w erze przedinternetowej były nieza-
stąpionym narzędziem dla badaczy, a także dla piszących prace studentów.

Sylwester Dziki ma na swoim koncie ciekawe odkrycia. Podczas tworzenia bi-
bliografi i Muzyka w polskich czasopismach literackich i społecznych 1831–1863, 
wykonanej na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, udało mu się usta-
lić, że prekursorami metody analizy zawartości są Edward Dembowski i Henryk 
Kamieński. W czasopiśmie „Przegląd Naukowy” opublikowali artykuł Rozbiór 
i ocena Biblioteki Warszawskiej 1841–1843, posługując się w swoich badaniach 
metodą artykułografi i, czyli statystyki artykułów7. Smaczku temu odkryciu doda-
wał fakt, że nieco wcześniej Tetelowska opublikowała materiał na temat prac Jana 

7 S. Dziki, Dembowskiego i Kamieńskiego artykułografi a, czyli analiza zawartości czasopisma 
(Rozbiór i ocena Biblioteki Warszawskiej z lat 1841–1843), „Zeszyty Prasoznawcze” 1967, nr 2.
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Władysława Dawida z 1886 roku, uznawanych wtedy za najstarszą polską analizę 
zawartości. Odkrycie Dzikiego przyćmiło wcześniejsze dokonanie jego szefowej. 

Trzeba także przypomnieć stworzoną przez niego typologię prasy, ogólną 
i szczegółową. Spowodowała ona ożywioną dyskusję w świecie prasoznawców 
i miała dla niego olbrzymie znaczenie8. Dziki współpracował także z sześcioma 
wydawnictwami encyklopedycznymi, opracowując kilkaset haseł. Jest również 
autorem nietypowej bibliografi i prospektywnej, zawierającej informacje o pub-
likacjach, które dopiero mają się ukazać. W publikacjach dotyczących historii 
prasy pojawiały także takie tematy, jak wpływ prasy na odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, czasopiśmiennictwo środowisk polonijnych, historia prasy ruchu 
socjalistycznego przed 1948 rokiem, „cud nad Wisłą oczami prasy” czy nawet 
prasa afrykańska. Z tą ostatnią publikacją wiąże się zaskakująca historia. Mie-
siąc przed ogłoszeniem artykułu na łamach „Zeszytów Prasoznawczych” w OBP 
pojawił się student szukający materiałów na temat prasy w Afryce. Dziki zgodził 
się na przejrzenie przez niego jeszcze nieopublikowanego tekstu znajdującego 
się już w redakcji kwartalnika. Student przepisał tekst, wysłał na konkurs i zajął 
pierwsze miejsce. Gdy niebawem po tym na łamach „Zeszytów” opublikowano 
tekst Dzikiego9, oskarżono go o plagiat. Po licznych kłopotach nagrodę studento-
wi odebrano. Pieniądze, które otrzymał, miał przekazać prawdziwemu autorowi 
tekstu. Do dziś tego nie zrobił. Zazwyczaj jednak praca Sylwestra Dzikiego była 
doceniana, choć czasem w nietypowy sposób. 

Zbigniew Bajka: Któregoś dnia w siedzibie ośrodka na Rynku zobaczyłem 
grupę przejętych przedszkolaków stojących pod drzwiami. Zaciekawiony tym, co 
się dzieje, zapytałem, skąd się tu wzięły. Któreś z nich odpowiedziało z zapałem: 
„My tu będziemy śpiewać panu Dziku”. Wtedy jakaś dziewczynka poprawiła sta-
nowczym głosem: „Panu doktoru Dziku!” 

Okazało się, że pani przedszkolanka, której Sylwester pomagał wybierać ma-
teriały do pracy magisterskiej, przyprowadziła dzieciaki, żeby mu zaśpiewały. 
Chciała w ten sposób podziękować za pomoc. 

Doktorat po presją

Po okresie stanu wojennego, gdy funkcjonowanie ośrodka było zawieszone, 
jego pracownicy zaczęli bardziej zajmować się również dydaktyką. Dziki już 
w latach 70. prowadził zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, naj-
częściej z dokumentacji prasowej. Jak sam to określa, był ciągle dręczony ko-
niecznością zrobienia doktoratu. Poskutkowała dopiero groźba dwóch profeso-
rów, Jerzego Myślińskiego i Jerzego Jarowieckiego. 

8 Idem, Moje prasoznawstwo, Trzebinia–Żywiec–Kraków 2012.
9 Idem, Prasa w Afryce, „Zeszyty Prasoznawcze” 1961, nr 4.
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To było na jakiejś konferencji w Kielcach – wspomina. – Trafi łem do pokoju hote-
lowego, gdzie oni obaj przyjęli mnie przy zastawionym stole, ale nie pozwolili ani 
usiąść, ani się napić. Zagrozili, że tak będzie, dopóki nie napiszę doktoratu lub ewentu-
alnie póki nie zrobią tego za mnie. Konspekt pracy przyniosłem następnego dnia rano. 

Do obrony doszło w 1988 roku. Praca miała tytuł: Warsztat dokumentacyjny 
prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne, tradycje, stan, postulaty10. 
Habilitacji już nasz bohater nie zrobił, choć żałuje: 

Z perspektywy czasu, moim zdaniem, jest tak, że najtrudniej napisać magisterkę i dok-
torat. Habilitacja to właściwie składanka. Paradoksalnie ja miałem taki kłopot, że 
praca sprawiała mi zawsze przyjemność, więc nie ciągnęło mnie do robienia kariery 
naukowej.

Zeszyt w zeszyt

Dziś Sylwestra Dzikiego można zazwyczaj spotkać w bibliotece pracującego 
nad kolejnymi publikacjami. Choć w 1998 roku przeszedł na emeryturę, nadal 
współpracuje z OBP. Jego teksty regularnie ukazują się w „Zeszytach Praso-
znawczych”, „Alma Mater” czy „Małopolsce”. Do dziś nie używa komputera. 
W mieszkaniu na biurku znajduje się maszyna do pisania, a na meblościance kar-
nie w szeregu stoją wszystkie „Zeszyty Prasoznawcze”. Tekstów Dzikiego nie ma 
chyba tylko w jednym numerze: „Kiedyś ktoś mówił mi, że w dwóch, ale okazało 
się, że w jednym z tych przypadków było jednak moje wspomnienie o zmarłym 
koledze, a takich tekstów się przecież nie podpisuje”. Pamięć ma jak słoń – właś-
ciwie nie waha się ani na moment przy kolejnych pytaniach z przeszłości. Chętnie 
opowiada, ale bywa przekorny: „Możemy kontynuować, ale pod warunkiem, że 
nie będziemy więcej rozmawiać o Dzikim”. 

Z dawną ekipą OBP widuje się tradycyjnie w sylwestra. Kosy oryginalnością 
nie przebił jak dotąd żaden prezent: „Ona zapewne już nie istnieje. Krótko po tym 
sylwestrze zobaczył ją mój ojciec i oddał mi za nią swoją najlepszą koszulę”.

10 Idem, Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Tradycje, stan, postulaty, Kraków 1992.
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