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Tw. Polskie Radio Warszawa... Warszawa 1980,

Maciej J. Kwiatkowski, znany autor prac poświęconych polskiej radiofonii,
w ydał w 1972 r, w PWN m onografię o początkach radia w latach 1918—1929, obec
nie ukazała się w PIW obszerna książka obejmująca cały okres międzywojenny.
W iele z kw estii uprzednio przedstawionych czytelnikom zostało jeszcze raz omó
wionych, w innej trochę konwencji i w sposób mniej lub bardziej komplementarny,
uzupełnionych o lata, w których Polskie Radio przeżywało najw iększy rozkwit tech
niczny i programowy. Opracowanie ma charakter naukowy, obficie wykorzystana
została literatura wspom nieniowa, m ateriały archiwalne. Zwraca uwagę zebranie
przez M.J. K w iatkowskiego bardzo pokaźnego zbioru relacji od ludzi związanych
z radiem, czemu sprzyjał zapewne fakt, że autor sam przez kilka lat pracował
w tej instytucji i m iał możność poznania jej „od podszewki” oraz nawiązania
osobistych kontaktów z weteranam i radiofonii pam iętającym i jeszcze czasy przed
wojenne.
Książka ma układ chronologiczny, z tym że jest on przeplatany obszernymi
fragm entam i o charakterze problemowym, próbującymi syntetyzow ać niektóre w ątki
i przedstawiać je w postaci bardziej zwartych obrazów. Taką rolę pełnią zwłaszcza
c!wa rozdziały: o założeniach programowych radia i ich przemianie oraz o kształ
tow aniu się współczesnych opinii na temat roli i zadań radia w okresie jego roz
woju, zwłaszcza w latach trzydziestych. W ewnętrzne cezury pracy wyznacza kilka
podstawowych dat. Lata 1918—1925 to pierwszy okres historii radiofonii, w którym
uruchomiono próbną stację Polskiego Towarzystwa Radiofonicznego. W 1925 r.
powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Polskie Radio, która uzyska
ła koncesję na w yłączne eksploatowanie stacji radiofonicznych w Polsce. Do 1929 r.
uruchomiono radiostacje w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Wilnie,
zaczęły krystaliziować się założenia programowe. W maju tego roku Polskie Radio
otrzymało od ministra poczt i telegrafów, na przeciąg lat dwudziestu, nową
koncesję na prawo zakładania i eksploatacji urządzeń radiofonicznych na całym
terenie Rzeczypospolitej. Rozpoczął się okres intensyw nej rozbudowy radia, w yzna
czony wzniesieniem stacji nadawczej w Raszynie, wprowadzeniem na rynek taniego
i prostego w obsłudze odbiornika detektorowego pn. Detefon, powstaniem Głównej
Rady Programowej. Kolejną cezurą jest rok 1935, kiedy to wskutek zm iany polityki
rządu wobec Polskiego Radia nastąpiły w nim liczne zmiany personalne i szybko
postępująca etatyzacja. Stan ten pogłęfaiał się aż do wybuchu wojny, ale też '—
należy od razu dodać — radio uchroniło się w tym okresie od szerzenia idei tota
litarnych i w ramach obozu sanacyjnego realizowało politykę umiarkowaną. Każdy
z wyodrębnionych okresów ma swoją wewnętrzną dynam ikę i obfituje w w ydarze
nia czy zjawiska bardzo istotne dla dziejów krajowej radiofonii (np. rozpoczęcie
programu Warszawa II w lutym 1937 r.): czym bliżej września 1939 r., rozwój jej
nabierał tempa i w ostatnim pięcioleciu liczba słuchaczy uległa potrojeniu, osiąga
jąc ponad 1 m in abonentów, nie licząc oczywiście tzw. pajęczarzy. Rozszerzanie
zasięgu społecznego wiązało się z ewolucją programową i techniczną, z w ykształ
caniem nowych form radiowych, z powstaw aniem specjalizacji zawodowej i zaw ią
zyw aniem coraz liczniejszej grupy ludzi opanowanych bakcylem mikrofonu.
Autor z imponującą dokładnością opisuje kolejne etapy w dziejach radia, cha
rakteryzuje sylw etki organizatorów i administratorów, twórców, spikerów; podane
w tekście biografie są pieczołowicie rekonstruowane i pozwalają doskonale zorien
tow ać się co do przekroju społecznego tej grupy i jej drogi historycznej. Duża ilość
nazw isk i szczegółów nie ułatwia jednak lektury i — mimo indeksu osobowego —
•nie pozwala swobodnie posługiwać się książką jako podstawową encyklopedią w ie
dzy o radiofonii lat 1918—1939, a przecież m.in. i taką rolę ona spełnia. Niektóre
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rozdziały (chociażby chaotyczny rozdz. VII pt. „Warszawa I — Warszawa II”, Uczą
cy prawie 100 stron pracy wydanej w dużym formacie) są zbyt obszerne i zawierają
informacje o niejednolitym charakterze i dotyczące różnorodnych tematów; inna
jest też w ew nętrzna kompozycja poszczególnych części, co uniem ożliwia szybkie
w yszukiwanie danych. Pewnym w yjściem mogłoby być wprowadzenie podrozdzia
łów ew entualnie bardziej dokładnie i precyzyjnie obmyślonej żyw ej paginy. Uwagi
te mają raczej charakter edytorski, nie merytoryczny, ponieważ pod tym względem
M.J. K w iatkow ski wykazuje znajomość podjętej problem atyki i znakomitą orienta
cję w historii Drugiej Rzeczypospolitej. Prezentuje czytelnikowi w łasne — bardzo
wyważone — poglądy na tem at politycznych przemian, daje św iadectw o spokojnego
myślenia historycznego, czego objawem jest m.in. fakt, że dla w ielu ludzi uw ikła
nych w nieproste sytuacje ma w iele zrozumienia, że celowo zestawia obok siebie
zaczerpnięte ze źródła różnorodne oceny dotyczące tego samego człowieka. Nie
chowa przy tym pod sukno opinii krytycznych i nieraz zdecydowanie dyskredy
tuje działania organizacyjne i programowe osobistości ważących na losach P olskie
go Radia.
Jako historyk i w ielbiciel radia przypisuje mu M.J. K wiatkowski olbrzymią
rolę w Drugiej Rzeczypospolitej, zwłaszcza w końcu lat trzydziestych. Porównując
np. siłę oddziaływania społecznego radiofonii i prasy oblicza, że pierwsza obejmo
wała sw ym zasięgiem około 10 min ludzi, gdy najw iększy potentat prasowy „Ilu
strowany Kurier Codzienny” osiągał nakład w wysokości „tylko” 150 tys. egzem pla
rzy. Nie można zaprzeczyć, iż Polskie Radio zdobywało z każdym rokiem nowe
rzesze słuchaczy, ale ten optymalny, w ielom ilionow y rachunek (czy jednak nie za
w yżony i nie oznaczający górnej, potencjalnej, lecz praktycznie nieosiągalnej gra
nicy zasięgu społecznego?) odnosi się w łaśnie wyłącznie do ostatnich m iesięcy Dru
giej Rzeczypospolitej. Możemy w ięc raczej m ówić o zaanonsowaniu ogromnych
m ożliwości nowego środka przekazu aniżeli o jego hegemonicznej pozycji w obiegu
komunikacji społecznej. Tezę tę osłabiają i inne kwestie. Charakter programowy
radia — bardziej poważny niż gazet o charakterze popularnym — oraz przekrój
społeczny abonentów wskazują na zakres oddziaływania n ie obejmującego w istocie
grup i w arstw , których kontakt z masową kulturą polegał na czytaniu, czy też ra
czej przeglądaniu dzienników sensacyjnych, w ielkonakładowych i tanich, bo kosztu
jących po 10 lub 5 groszy za jeden egzemplarz. Zjawisko czytelnictw a należy też
w idzieć w określonym naświetleniu, gdyż prasa masowa to nie tylko „Ikac”. Dzien
niki sensacyjne osiągały w sumie prawie 1 min egzem plarzy nakładu jednorazowo
(pomijam tu kw estię nakładów całej prasy codziennej, które oblicza się według
bardzo ostrożnych szacunków dla końca lat trzydziestych na w ięcj niż 2 min
egzemplarzy, a w yliczenie to nie obejmuje przecież czasopism o innej częstotliw ości
ukazywania się), a w ięc były dostępne dla co najmniej 2—3 m in czytelników, z któ
rych znakomita w iększość — można przypuszczać — nie słuchała radia. Zapewne
w ystępow ał tutaj sw oisty podział ról m iędzy dziennikami tzw. ogólnoinformacyjnymi
a radiem, lecz też — należy to jasno powiedzieć — niew praw nego konsumenta
dóbr kulturowych przez pierwszy próg ich umasowienia przeprowadzała chyba
jednak prasa, a nie radiofonia. Jeszcze nie na w iele mógł się przydać fakt, że
radio — zunifikow ane treściowo, zarządzane centralnie — miało niejako organiza
cyjną przewagę nad zróżnicowaną programowo i form alnie, rywalizującą zaciekle
ze sobą prasą codzienną. Wiele danych, dostępnych w książce M.J. Kwiatkowskiego,
tę zasadniczą tezę potwierdza. Chociażby to, że reklama i codzienna informacja
na falach eteru n ie mogły konkurować z obfitością wiadom ości i „sensacjami”
dzienników m asowych, docierających dzięki lżejszym formom do wielkom iejskiego,
ale także gdzieniegdzie w iejskiego odbiorcy. Ten w niosek ilustruje także analiza
poszczególnych programów radiowych. Omawiana książka, mimo zgłoszonych pew 
nych wątpliw ości, ukazuje w sposób przekonywający wzrost znaczenia w życiu
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społecznym i państw owym polskiej radiofonii, która „z prywatnego przedsiębior
stwa urosła do rangi instytucji narodowej, środka informacji, upowszechniania
ośw iaty i kultury...”; jest opracowaniem solidnym, wartym polecenia, bardzo sta
rannie i bogato (ilustracje) przygotowanym przez W ydawnictwo.
W ie s ła w W ła d y k a

Bolesław S u r ó w k a , Było — minęło, K atow ice 1980, ss. 224.
W ydawnictwo „Śląsk” obdarzyło sw oich czytelników tomem wspom nień Bo
lesław a Surówki, dziennikarza związanego ze Śląskiem , w ieloletniego reportera
i korespondenta katowickiej „Polonii”, w Polsce Ludowej współpracującego z „Dzien
nikiem Zachodnim”. Książka składa się dwóch części: pierwsza dotyczy okresu
m iędzywojennego, druga kampanii wrześniowej. I jeśli całość czyta się z w ielką
przyjemnością i ciekawością, to historyka prasy interesować będą zwłaszcza frag
m enty poświęcone latom 1918—1939, gdyż zawierają w iele uwag o śląskim czaso
piśm iennictwie. Warto podkreślić w alory językowe i narracyjne pracy: napisana
lekko, wzbogacona w spaniałym i anegdotami, przybliża się do form uły w ielow ątko
wej gaw ędy o dawnych czasach i ludziach, odeszłych już, ale wartych pamięci.
Bolesław Surówka należał do pokolenia dziennikarzy, które zdobywało szlify
zawodowe przede w szystkim drogą praktyki. Przyszli dziennikarze debiutowali
często w w ieku młodzieńczym i jeśli m ieli szczęście i talent, przechodzili kolejne
szczeble prestiżu i kariery bez względu na form alne w ykształcenie. Znakomita
większość jednak nie sięgała Olimpu i przez w iele lat robiła to samo, wykazując
się rzemieślniczą sprawnością w pisaniu reportaży, felietonów czy powieści odcin
kowych. Specjalizacja w takim przypadku nie w ykluczała wszechstronności, gdyż
w szyscy w redakcji m usieli znać się na sprawach związanych z w ydaw aniem ga
zety — także poligraficznych i kolportażowych; m usieli być na usługi w ydaw nictw a
w dzień i w nocy. B. Surówka odebrał staranne w ykształcenie uniw ersyteckie uzu
pełnione studiam i zagranicznymi, które potrafił następnie wykorzystać w działal
ności dziennikarskiej, ale prawdziwym jego uniw ersytetem była redakcja „Polonii”,
w której został zatrudniony będąc jeszcze studentem I roku prawa. Codzienne
pisanie, gonitwa za informacją, rady starszych kolegów — w ytraw nych dziennika
rzy pozwalały ujawnić, a następnie rozwinąć zdolności przydatne w tej pracy.
Początki nie były jednak łatwe. Walka konkurencyjna i działanie praw rynkowych
(publikowano tylko to, co było interesujące, a zwłaszcza to, czego nie zawierały
inne pisma) elim inow ały z redakcji tych, którzy nie potrafili szybko i sprawnie
pisać, docierać do źródeł wiadomości: „Nalatać się tedy musiałem dosyć, bo tele
fonicznie nie z każdą instytucją czy źródłem informacji dało się porozumieć”. Dzien
nikarz m usiał umieć przyciągnąć uwagę czytelnika: „Jedną z głównych zalet kroniki
lokalnej powinny być nie tyle ilość informacji, ale ich jakość, czyli forma poda
nia — to znaczy m ożliw ie zwięzła, przede w szystkim zaś zaciekawiająca czytelnika.
No i trochę dowcipna, byleby ten dowcip nie był ciągniony za w łosy”.
Książka Bolesława Surówki jest tym bardziej cenna, iż przynosi dane o pra
sie regionu, który do tej pory był dość po macoszemu traktowany przez history
ków Drugiej Rzeczypospolitej. Niektóre z informacji zawarte w e wspom nieniach
są całkowicie świeże, a przy tym — co istotne — zostały podane w szerszym kon
tekście, dzięki czemu widzim y dziennikarzy na tle społecznym, a prasa wkom po
nowana jest w polityczny i kulturowy koloryt dzielnicy żyjącej w zdecydowanie
innych warunkach niż pozostałe ziemie polskie. Autor przybliża sylw etki m iejsco
wych polityków (zwłaszcza z kręgu Chrześcijańskiej Demokracji), w ydaw ców i dzień-

