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wydłużonego pięciolecia. Rzeczowość argumentacji i jej pełnia zyskają też uzna
nie każdego czytelnika” . Autor sprostował i poddał naukowej weryfikacji szereg 
informacji nagromadzonych w publicystyce i wspomnieniach dotyczących pionu 
informacji i propagandy SZP—ZWZ—AK. Dorzucił do istniejącego już obrazu wie
le istotnych nowych faktów i ustaleń, chociażby dotyczących działalności podwy- 
działu o kryptonimie „Antyk” w Wydziale Propagandy BIP, zajmującego się pro
wadzeniem propagandy antykomunistycznej. Poza tym praca G. Mazura uświa
damia nam po raz kolejny wagę „czasu straconego” w  badaniach nad dziejami 
polskiego podziemia. Pokazuje, jak wiele „białych plam” pozostanie chyba już na 
zawsze „białymi” z powodu takich, jak określony klimat pogardy i nienawiści 
wytworzony w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, a często i później, wokół 
problemu Armii Krajowej, niedostępność przez wiele lat pełnej dokumentacji 
źródłowej, czy wreszcie śmierć, która dosięgnęła wielu spośród bohaterów pod
ziemnej walki. Efektem tego jest sytuacja, kiedy historyk jest po prostu często 
bezradny. Inną jeszcze istotną wartością pracy krakowskiego historyka jest to, że 
może stanowić ona inspirację dla wszystkich profesjonalnych historyków dziejów 
najnowszych, i nie tylko, do podjęcia tak potrzebnych dalszych studiów i badań.

Na pochwałę zasługuje staranna szata graficzna (wiele ciekawych fotografii)
i edytorska pracy. W książce pomieszczono, bardzo pomocny w lekturze, aneks, 
zawierający krótkie noty biograficzne szefów i zastępców szefów BIP KG oraz 
ich odpowiedników na szczeblu wydziałów i okręgów (obszarów), wraz z infor
macjami bibliograficznymi. Poza tym zamieszczono obszerną bibliografię, indeks 
nazwisk i pseudonimów, indeks tytułów wydawnictw konspiracyjnych i powstań
czych, jak również mapy. Kolejna karta z dziejów Armii Krajowej doczekała się 
swojego miejsca w narodowej tradycji.

Rafał Stobiecki

„Materiały Pomocnicze do Historii Dziennikarstwa Polski Ludowej” , t. XI, pod 
red. A. Słomkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987, 
ss. 175.

Kolejny tom „Materiałów Pomocniczych do Historii Dziennikarstwa Polski Lu
dowej” przygotowany w  Zespole Naukowo-Badawczym Historii Dziennikarstwa 
Polski Ludowej Instytutu Dziennikarstwa UW składa się, podobnie jak poprzed
nie, z czterech podstawowych działów. Po rozprawach i artykułach następują 
działy biograficzny oraz wspomnieniowy. Część końcowa zawiera materiały źród
łowe.

Na wstępie Krzysztof Hnatkowski dokonuje bilansu strat drukarstwa polskie
go w okresie okupacji hitlerowskiej. Najwięcej miejsca poświęca sytuacji w War
szawie — największym przedwojennym ośrodku wydawniczym — gdzie uległo 
zniszczeniu ponad 50°/o przemysłu poligraficznego. Następnie omawia skalę strat 
w  zakładach drukarskich Poznania, Torunia, Łodzi, Lublina, Zagłębia i Górnego 
Śląska, Cieszyna, Gdańska i Gdyni oraz mniejszych ośrodków Polski Centralnej
i Wschodniej. Zestawienie, obejmujące stan sprzed 1939 r. i spisy powojenne, 
umożliwia dokonanie bilansu, ale — jak pisze autor — nie mówi wiele o poszcze
gólnych etapach polityki okupanta. Wydaje się, iż właśnie w  tym kierunku po
winny być prowadzone dalsze badania, przy wykorzystaniu źródeł niemieckich 
znajdujących się w archiwach polskich oraz dokumentów znajdujących się w nie
mieckich placówkach archiwalnych (Federalne Archiwum w Koblencji).
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Kolejne trzy rozprawy: A. L. Gzelli Periodyzacja prasy w PRL na przykła
dzie czasopiśmiennictwa lubelskiego, M. Adamczyka Prasa Kielecczyzny w czter
dziestoleciu Polski Ludowej, D. Mikołajczyk-Grzelewskiej Prasa łódzka w czter
dziestoleciu Polski Ludowej — są wynikiem badań nad prasą regionalną prowa
dzonych przez Pracownię Historii Prasy i Dziennikarstwa. Wymienione artykuły 
■oraz rozprawę A. Zielińskiego Etapy rozwoju prasy młodzieżowej w czterdziesto
leciu PRL, obok bogatej faktografii, łączy dyskusyjny problem periodyzacji dzie
jów  prasy w PRL.

A. L. Gzella własną próbę periodyzacji prasy lubelskiej poprzedza przypomnie
niem propozycji innych autorów w odniesieniu do całej prasy powojennej, zwraca
jąc przy tym uwagę na dobór często niejednolitych kryteriów. Słuszna wydaje się 
teza autora o decydującej roli czynników politycznych i ich wpływie na kształt 
systemu prasowego, funkcje prasy i sytuację środowiska dziennikarskiego.

Proponowaną przez autora periodyzację można odnieść do całej powojennej 
prasy. Jedynie okres prasy PKWN miał swoją „lubelską” , specyfikę i koloryt. 
Wydaje się więc dyskusyjne tworzenie odrębnej periodyzacji dla prasy regional
nej. Badania nad nią powinny wskazywać raczej na skutki decyzji politycznych
i organizacyjnych podejmowanych na szczeblu centralnym, a w dalszej kolejno
ści wydobywać lokalne odrębności. Pisząc o zmianach w prasie lubelskiej, autor 
nie zawsze widzi ich źródło w sytuacji politycznej w kraju i decyzjach głównego 
dysponenta prasy: PPR, a następnie PZPR.

Podobnie ujmuje dzieje prasy kieleckiej M. Adamczyk, proponując różnego 
rodzaju cezury związane z wydarzeniami politycznymi, sytuacją w regionie oraz 
z podejmowaną przez prasę tematyką. Kilka kwestii zasygnalizowanych przez auto
ra wydaje się dyskusyjne. M. Adamczyk pisze m.in., iż do końca II wojny świa
towej (lipiec 1944—maj 1945) „dominowała prasa typu ogólnoinformacyjnego” (s. 41), 
nie wyjaśniając, co rozumie przez ten termin i o jaką dominację chodziło. Pod 
względem nakładu oraz zasięgu oddziaływania prasa, w której podstawową formą 
wypowiedzi była informacja, zawsze dominowała nad grupą periodyków o cha
rakterze publicystycznym. W innym miejscu (s. 42) autor sugeruje, iż w latach
1945— 1947 „ukształtował się pierwszy system prasowy” . Okres ten należy raczej 
traktować jako jeden z etapów zmian polskiego systemu prasowego, a jego od
rębność wynikała z istniejącego wówczas układu sił politycznych.

Dzięki badaniom M. Adamczyka przedstawionych w tej i wielu innych publi
kacjach, otrzymaliśmy pełny i wszechstronny obraz historii prasy kieleckiej. Obok 
danych o poszczególnych tytułach znajdujemy informacje o nakładach, rynku pra
sowym na tym terenie i kolportażu. Artykuł ma więc raczej charakter faktogra
ficzny i nie zawiera — o czym pisze autor w zakończeniu — oceny społecznej
i kulturotwórczej roli prasy kieleckiej. -

Prezentację prasy łódzkiej D. Grzelewska poprzedziła przypomnieniem po
czątków czasopiśmiennictwa w tym mieście, podkreślając uwarunkowania kultu
rowe i etniczne rynku prasowego i czytelniczego w wieku X IX  i w okresie mię
dzywojnia. Przypomniała również o „stołeczności” Łodzi, przejętej po Lublinie
z początkiem 1945 r., oraz o roli Uniwersytetu Łódzkiego jako ośrodka życia in
telektualnego.

Pisząc o prasie łódzkiej lat 1945— 1948 autorka eksponuje rolę wydawnictw 
dwóch partii robotniczych: PPR i PPS oraz pism przez nie inspirowanych. Dzieje 
prasy łódzkiej po 1949 r. przedstawione zostały w formie skróconej, bez próby 
uzasadnienia przyjętych cezur. Zaproponowany przez D. Grzelewską tytuł można 
więc uznać raczej za rodzaj postulatu badawczego i cel przyszłych penetracji.

A. Zieliński w rozprawie Etapy rozwoju prasy młodzieżowej w czterdziesto
leciu PRL proponuje periodyzację uwzględniającą dzieje ruchu młodzieżowego.
Pokrywają się one w części z przyjętymi w literaturze cezurami, szczególnie
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pierwszego powojennego dwunastolecia. Następne etapy rozwoju prasy młodzie
żowej powiązał autor ze zmianami organizacyjnymi w ruchu młodzieżowym: 1957— 
1973, 1973—1981, 1982 do dzisiaj. Proponowany podział wydaje się w pełni uza
sadniony, jakkolwiek nie uwzględnia on w pełni realiów politycznych decydują
cych o kształcie ruchu młodzieżowego. Choć — jak pisze A. Zieliński — cezury 
ruchu robotniczego nie pokrywają się z działalnością organizacji młodzieżowych, 
to jednak należy uwzględnić inspirującą, a nierzadko kierowniczą rolę partii w śro
dowisku młodzieżowym. Zmiany, jakie w nim zachodziły, bądź poprzedzały nowy 
układ sił politycznych, jak w 1948 r., bądź stanowiły jego konsekwencję, jak w ro
ku 1956

Artykuł A. Zielińskiego wyróżnia się bogatą faktografią oraz trafną analizą 
rynku czytelniczego prasy młodzieżowej w poszczególnych okresach. Szczególnie 
interesująca wydaje się prezentacja prasy młodzieżowej lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych. Ograniczony dostęp do materiałów archiwalnych nie pozwala 
jednak na pełną i obiektywną ocenę.

Prasa poświęcona tematyce filmowej rzadko stanowiła przedmiot badań histo
ryków prasy, mimo iż ta grupa czasopism należała do najliczniejszych. Jak po
daje M. Matosek w szkicu Od „Filmu” do „Iluzjonu” ■— Przegląd czasopiśmien
nictwa filmowego w czterdziestoleciu Polski Ludowej, w  okresie międzywojen
nym ukazywało się 116 tytułów czasopism filmowych. W Polsce Ludowej liczba 
ich spadła do kilkunastu, ale podniósł się ich poziom profesjonalny i zwiększył 
zasięg oddziaływania. Czasopiśmiennictwo filmowe przedstawił autor w ścisłym 
związku z polityką kulturalną państwa od 1944 r. po lata osiemdziesiąte, propo
nując cezury istotne dla całokształtu powojennej twórczości filmowej. Obok in
formacji o poszczególnych tytułach, takich jak „Film” , „Ekran” czy „Kino” , ad
resowanych do szerszych grup odbiorców, odnotowuje M. Matosek również ist
nienie czasopism specjalistycznych, wydawanych przez Dyskusyjne Kluby Filmo
we i organizacje studenckie.

A. Słomkowska, pisząc o Kontynuacjach prasowych w czterdziestoleciu Polski 
Ludowej podważa pewien stereotyp obecny w wielu publikacjach dotyczących 
pierwszych lat Polski Ludowej. Przedstawia się ten okres często w oderwaniu od 
dziejów wcześniejszych — jako „budowanie na zgliszczach” . Pomija się rolę tra
dycji oraz potrzebę kontynuacji społecznie akceptowanych doświadczeń.

Prasa partii politycznych lat 1944— 1948 stanowiła niewątpliwie kontynuację 
wydawnictw z okresu międzywojennego i lat okupacji. Świadczyć miała o ciągło
ści ideowej i organizacyjnej, sprzyjać integracji członków i sympatyków, neutra
lizować nastroje nieufności. Podając liczne przykłady kontynuowania tytułów pra
sowych, A. Słomkowska wiele pisze o dziennikarzach prasy przedwojennej i kon
spiracyjnej, którzy wnieśli do prasy powojennej doświadczenia i fachowość, to 
wszystko, co można określić jako kulturę zawodu.

Autorka nie przedstawia szerzej konsekwencji decyzji politycznych podjętych 
po 1948 r., kiedy odżegnano się od tradycji prasy międzywojennej, a staż w niej 
stanowił często podstawę zwolnienia z pracy. Powrót do starych tytułów w paź
dzierniku 1956 r. i w latach osiemdziesiątych trudno uznać za kontynuację, a je
dynie za nawiązanie do tradycji. Związek z przeszłością ograniczał się bowiem 
jedynie do tytułu.

W części drugiej „Materiałów” zamieszczono biografię dwóch dziennikarzy 
prasy sportowej: W. Kaczmarka i W. Gołębiowskiego. Ich autor, B. Tuszyński — 
dziennikarz zajmujący się sportem i historyk prasy sportowej —· nie poprzestaje 
na opisie kariery zawodowej i zasług obu dziennikarzy. Dzieli si'ę również wra
żeniami ze wspólnych doświadczeń dziennikarskich oraz uwagami o warsztacie 
publicysty sportowego.

Dział „Wspomnienia dziennikarzy” przynosi relacje A. Ochockiego (znanego
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łódzkiego dziennikarza związanego z redakcją „Expressu Ilustrowanego”) oraz 
A. Bieńkowskiego pt. Jak redagowałem gazetą w Kutnie. Uzupełnia je wspomnie
nie A. Lewandowskiego o W. Gołębiowskim.

W części poświęconej materiałom źródłowym G. Kubicka przedstawia Źródła 
do historii powojennej prasy polskiej w zasobie Archiwum Akt Nowych. Obok ze
społów podstawowych, takich jak akta Resortu Informacji i Propagandy, autorka 
wskazuje liczne źródła pośrednie, których kwerenda może ułatwić analizę prowa
dzonej w latach powojennych polityki propagandowej.

Andrzej Kozieł


