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Wszystkie miejsca OBP

Historia siedzib Ośrodka Badań Prasoznawczych jest równie barwna, jak dzie-
je jego badań. Pierwsza z nich znajdowała się w zabytkowym budynku przy ulicy 
Wiślnej 2. Kamienica nosiła nazwę „Książęca”, bo w XIV wieku należała do 
książąt mazowieckich. Z tym budynkiem wiąże się również legenda, która gło-
si, że właśnie tu w XVI wieku zamieszkał najsłynniejszy polski czarnoksiężnik, 
mistrz Twardowski, zajmujący się czarną magią. Jak pamiętamy, zaprzedał on 
swoją duszę diabłu, a następnie wyprawił się na Księżyc. Tyle bajek. Wracając 
do faktów historycznych: warto wspomnieć, że na przykład w czasach króla Jana 
I Olbrachta właśnie w tym domu zatrzymywało się poselstwo tureckie. 

Orientacyjne rozmieszczenie kolejnych siedzib OBP w Krakowie
Rys. Joanna Dobranowska 
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Z redakcjami przez ścianę 

Pracownicy ośrodka podkreślają, że to lokum było najlepszym miejscem dla 
OBP, ponieważ w kamienicy swoją siedzibę miało Krakowskie Wydawnictwo 
Prasowe i redakcje „Życia Literackiego”, „Echa Krakowa” oraz (znacznie póź-
niej) „Kuźnicy”. Dla instytucji zajmującej się między innymi badaniem prasy 
sąsiedztwo idealne. Walery Pisarek wspomina piękny widok na Rynek z dużego 
okna jego gabinetu: „Za sam ten widok mógłbym pracować za darmo”. OBP przy 
Wiślnej 2 funkcjonował w latach 1956–1970 i 1990–1999. 

Jeszcze na początku lat 70. rozrastający się ośrodek został zmuszony do po-
szukania dodatkowego lokum. W tym czasie na Rynek Kleparski 4, na pierwsze 
piętro, trafi ła najpierw redakcja „Zeszytów Prasoznawczych”, a potem Pracownia 
Socjologiczna oraz księgowość. Po przejściu OBP na Rynek Główny 23 powró-
ciła tam Pracownia Socjologiczna (jej pokoje zajęła komórka ETO OBP (sekcja 
zajmująca się wprowadzaniem danych z ankiet i obliczeniami). 

Pierwsza siedziba OBP przy ul. Wiślnej
Fot. Paula Rettinger
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Błąd biznesowy

W 1970 roku ośrodek trafi ł do kamienicy przy Rynku Głównym 23, nad księ-
garnię Gebethnera, na drugie piętro. Budynek znajdował się w kiepskim stanie 
i trzeba było włożyć sporo pracy w jego odnowienie:

Przystosowaliśmy się do nowego miejsca i wtedy popełniłem największe głupstwo 
w swoim życiu – mówi profesor Pisarek. – Właściciel budynku przyszedł z zapy-
taniem, czy RSW, któremu podlegaliśmy, nie kupiłoby tej kamienicy. Mnie ten po-
mysł bardzo przypadł do gustu. Poszedłem do księgowej ośrodka, której w sprawach 
fi nansowych ufałem, można powiedzieć, bezgranicznie. Ona stanowczo odradziła, 
strasząc okropnymi kłopotami. Gdybym wtedy zdecydował inaczej, dziś ośrodek 
miałby szansę na fi nansową samodzielność. 

Odbicie wieży krakowskiego ratusza w witrynie kamienicy przy Rynku 23, gdzie OBP 
funkcjonował blisko 20 lat
Fot. Paula Rettinger
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Kłopoty z testamentem

Początek lat 90. znów przyniósł zmiany. OBP trafi ł pod skrzydła uniwersytetu 
i wrócił na Wiślną 2. 

Właściciel kamienicy, ofi cer legionów, zamiłowany piłsudczyk1, zapisał budynek uni-
wersytetowi pod warunkiem, że powstanie tam muzeum dla zbiorów Instytutu Józefa 
Piłsudskiego z Nowego Jorku – mówi Walery Pisarek. – UJ przygotował się do przeję-
cia obiektu, nazwano go Collegium Józefa Piłsudskiego, wmurowano tablicę…

Profesor ma kopię testamentu do dziś. Jak jednak wspomina: „Nie mogło być 
tak pięknie”. Krewni zmarłego w 1984 roku Edwarda Kleszczyńskiego zakwe-
stionowali jego ostatnią wolę, twierdząc, że ofi cer zmienił zdanie na łożu śmierci. 
Uczelnia argumentów nie miała, bo oryginał testamentu ponoć w „cudownych” 
okolicznościach zaginął... „Był to dość nieoczekiwany obrót sprawy” – przyznaje 
profesor z właściwą sobie powściągliwością. Już w zupełnie oczekiwany sposób 
nowi właściciele podnieśli czynsz. Nadszedł czas na przeprowadzkę2.

Spacerem po piętrach

Tym razem ośrodek trafi ł do budynku przy ulicy św. Filipa 25 (a archiwum 
OBP weszło wtedy w skład archiwum uniwersyteckiego). Zmiana siedziby przy-
niosła z sobą zmianę obyczajów. Pracownicy znaleźli się na różnych piętrach. 
Ówczesny pracownik i późniejszy dyrektor ośrodka Ireneusz Bobrowski wspo-
mina: „Kiedy pierwszy raz wchodziłem do siedziby na św. Filipa, nie bardzo wie-
działem, gdzie iść. Na dole ja miałem pokój z Pisarkiem, był tam jeszcze Paweł 
Płaneta, ale w sumie cały ośrodek był na górze i tam się koncentrowało życie. Ci 
z góry właściwie nie bywali na dole. Coś się powoli rozluźniało”. W kontekście 
tego, że byli pracownicy OBP podkreślają bliskie relacje, jakie przez lata pano-
wały w ośrodku, zaszła widoczna zmiana. 

1 Edward Kleszczyński (1892–1984) – polski działacz niepodległościowy, polityk, poseł na 
sejm i senator w II RP. Po ostatniej wojnie pozostał na emigracji (Włochy, Wielka Brytania, USA).

2 Budynek do dziś jest w rękach spadkobierców legionisty. Działa w nim jedna z krakowskich 
restauracji. 
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Pięknie, ale ciasno 

Ostatnia siedziba przed przenosinami na Kampus przy ulicy Łojasiewicza 4 
znajdowała się przy ulicy Radziwiłłowskiej 4. Wnętrze budynku mieszczącego 
się pod tym adresem zostało zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego na 
zlecenie ówczesnego prezesa Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Już od 1903 roku było ono właścicielem parceli, na której stał budynek towarzy-
stwa. Blisko sto lat później pracownicy ośrodka, przychodząc do pracy, poko-
nywali schody z piękną balustradą zaprojektowaną w formie liści kasztanowca, 
oświetlaną kolorowym światłem witrażu „Apolla spętanego”. Artystycznie było 
świetnie, użytkowo gorzej. Pracownikom dokuczała ciasnota. Powstanie Kampu-
su uniwersytetu dało wreszcie ośrodkowi stałe miejsce i w 2009 roku trafi ł on na 
ulicę Łojasiewicza 4.

Siedziba ośrodka przy ul. św. Filipa 25
fot. Magdalena Zając
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Budynek UJ przy ul. Łojasiewicza, gdzie ośrodek mieści się obecnie
Fot. Magdalena Zając

Witraże zaprojektowane przez Stanisława Wyspiańskiego w byłej siedzibie OPB przy 
ul. Radziwłłowskiej 
Fot. Wojciech Antonik
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Kiedy Wisława Szymborska w 1996 roku dostała Nagrodę Nobla, w jednej 
ze szwedzkich gazet na czołówce ukazało się ponoć zdjęcie budynku z uli-
cy Wiślnej 2 z informacją, że poetka kilkanaście lat pracowała tam w redak-
cji „Życia Literackiego”. Elementem ożywiającym klasycznego „muratora” 
(w dziennikarskim żargonie: zdjęcie budynku bez ludzi) było dwóch pracowni-
ków mieszczącego się tam wówczas OBP (Włodzimierz Chorązki i Sylwester 
Dziki), palących w oknie papierosy. 

W kamienicy przy ulicy Filipa 25 (potocznie: pałac hrabiego Włodka) 
sąsiadował z OBP i innymi pomieszczeniami uniwersytetu między innymi 
peep show. Jego właściciel wykazywał się niemałą przedsiębiorczością. Wy-
korzystując naukowe sąsiedztwo i fakt, że co jakiś czas są tam organizowane 
konferencje, rozkładał ulotki z informacją, jak najlepiej zorganizować czas po 
konferencji. 

W tym samym budynku było też biuro maklerskie i bar „Filipek” z automa-
tami hazardowymi w podziemiach. „Jeden z klientów biura miał taki rytuał, że 
gdy wyniki jego akcji były dobre, to szedł do salonu gier spróbować szczęścia 
na automatach” – wspomina Zbigniew Bajka.

CHRONOLOGIA

1956 
„Kolebka OBP” – sala około 40 m2 z dwoma oknami wychodzącymi na Rynek 

+ komórka + przedpokój w kamienicy nazywanej Książęcą lub też Pod św. 
Janem Kapistranem, ulica Wiślna 2, pierwsze piętro.

1961
Ośrodek dostaje dodatkowe sąsiednie pomieszczenia: salę kominkową 20 m2 + 

dwie izby po około 15 m2, ulica Wiślna 2, pierwsze piętro.
1966
Dodatkowe pomieszczenia dla redakcji „Zeszytów Prasoznawczych” + dwie 

izby po około 15 m2 przy Rynku Kleparskim 4.
1968
OBP otrzymuje pomieszczenia magazynowe przy ulicy Kotlarskiej (między 

innymi dla ewakuowanego z Pragi, zagrożonego zniszczeniem archiwum 
dziennikarskiej agencji prasowej).

1970
Przeprowadzka z kamienicy Książęcej przy ulicy Wiślnej 2 do kamienicy Kro-

merowskiej na Rynku Głównym 23, gdzie OBP zajmuje pierwsze i drugie 
piętro, osiem pomieszczeń; w dalszym ciągu ośrodek utrzymuje też po-
mieszczenia na Rynku Kleparskim.
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1972
OBP otrzymuje dodatkowe pomieszczenia (dwie izby o łącznej powierzchni 

około 30 m2) dla sekcji ETO ośrodka oraz jedną izbę dla księgowości po 
sąsiedzku z pomieszczeniami „Zeszytów Prasoznawczych” na Rynku Kle-
parskim 4.

1978
OBP otrzymuje dodatkowe pomieszczenia dla Pracowni Analiz Zawartości – 

trzy izby o łącznej powierzchni około 40 m2 na ulicy Jabłonowskich 3.
1978–1989
Maksymalna ekspansja OBP i „Zeszytów Prasoznawczych”: Rynek Główny 

23 + Rynek Kleparski 4 + ulica Jabłonowskich 3 + powielarnia w pałacu 
Pod Baranami + pracownia kserografi czna w kamienicy Pod Krukami na 
Rynku Głównym 23 (łącznie około 350–400 m2).

1989
OBP dostaje przydział na kamienicę Książęcą przy ulicy Wiślnej (oprócz par-

teru).
1990–1999
OBP zajmuje pierwsze piętro i sporą część trzeciego piętra kamienicy Książę-

cej przy ulicy Wiślnej 2 (opuszcza lokale na Rynku Kleparskim i na ulicy 
Jabłonowskich 3).

2000
OBP opuszcza kamienicę Książęcą na ulicy Wiślnej 2 i przenosi się do nowej 

siedziby na ulicy św. Filipa 25, gdzie zajmuje połowę pomieszczeń na par-
terze (biblioteka), dużą część pierwszego piętra i całe trzecie piętro.

2007 
Ze względu na opóźnienie oddania do użytku budynku WZiKS przy ulicy Ło-

jasiewicza 4 (Kampus 600-lecia UJ) OBP opuszcza pomieszczenia na ulicy 
Filipa 25 i przenosi się – tymczasowo – do budynku Towarzystwa Lekar-
skiego przy ulicy Radziwiłłowskiej 4, gdzie zajmuje pięć izb (biblioteka 
OBP zostaje włączona do Biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej).

2009
OBP opuszcza pomieszczenia na ulicy Radziwiłłowskiej 4 i przenosi się wraz 

z całym Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na nowy 
Kampus UJ przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 4.


