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Kurs reporterski dla młodszej i starszej młodzieży 

 

1. Jak napisać reportaż 

 

Reportaż to opowieść o czymś, co wydarzyło się naprawdę. Ta opowieść 

powinna dawać do myślenia.  

Reporter w przeciwieństwie do pisarza nie może nic zmyślić. 

 

Tematem na reportaż może być wszystko, ale pod jednym warunkiem: musi 

być ciekawe dla innych.  

Czy lubicie opowiadać kolegom o wycieczce na jakiej ostatnio byliście?  A czy 

lubicie jak ktoś Wam opowiada o swojej wycieczce? Nie bardzo? O czyjejś 

wycieczce słucha się gorzej – prawda? Tak samo jak najciekawsze są NASZE 

zdjęcia z wakacji, a nie cudze. Dlatego jeśli chcecie napisać reportaż, musicie 

bardzo uważać, żeby było to coś, co naprawdę zainteresuje innych.  

Jest na to metoda: nawet banalny i nieciekawy temat można opowiedzieć tak, 

żeby był fascynujący. 

 

Szczegóły są między innymi tym, co może sprawić, że od Waszej 

reporterskiej opowieści czytelnicy nie będą mogli się oderwać.  

Szczegół jest to coś malutkiego, ale amerykański pisarz Philip Roth uważał, że 

jest palcem olbrzyma. Bo szczegóły mają kapitalne znaczenie. Czasem 

„szczegół” może powiedzieć o czymś o wiele więcej niż „ogół”.  

Nie wiem, czy pamiętacie, że w latach 90. ulice naszych miast były pełne 

dzieci z Rumunii, które żebrały. Reporterka naszej gazety Monika Piątkowska 

opisała takich żebraków z łódzkiego skrzyżowania. Główny bohater jej 

reportażu - Cucu – miał udawać, że ma sparaliżowane nogi, żeby więcej zarobić. 

Jego starszy opiekun ale i oprawca go poucza: „Źle chodzisz! Chodź krzywo, 

musisz się trząść!”. I Cucu się trzęsie tak, że po pierwszym dniu nie może 

wieczorem dojść do łóżka. 

Reporterka przy pomocy kilkunastu słów potrafi pokazać całe życie Cucu.  

(Zobaczycie za chwilę, jak tu zagrał szczegół!). Otóż w pewnym momencie udaje 



 

jej się dowiedzieć od Cucu, jakie były pierwsze słowa, których nauczył się po 

polsku.  

 

Cucu tworzy własny słownik: „Przeczytaj, Pani, kartkę. Daj. Jestem Polak. 

Mieszkam w Łodzi. Rodzice nie żyją. W…dol, k..wa, papierosy, ulica”. 

Zgodzicie się ze mną, że te szczegóły dużo mówią o życiu Cucu w naszym 

kraju.  

Zastanówcie się, co można powiedzieć o sytuacji Cucu na podstawie 

pierwszych słów, jakich nauczył się w Polsce? 

 

Piszcie zwyczajnie - tak jak mówicie. Czy zauważyliście, że napisałem o 

żebrakach z ŁÓDZKIEGO skrzyżowania? Jeśli nie jesteście z Łodzi, to na pewno 

nie zwróciło to Waszej uwagi. No i słusznie, bo przymiotniki gorzej osadzają się 

w naszych mózgach.  

Reportaż najczęściej żywi się językiem potocznym, ponieważ reportaż to 

opowieść o życiu. Musi być autentyczna. 

Uważam, że należy pisać tak jakby się opowiadało daną historię siostrze, 

bratu, mamie, tacie, swojej dziewczynie czy chłopakowi. A przecież nigdy nie 

powiecie siostrze: „Wiesz, on pracował na łódzkim skrzyżowaniu. Powiemy: 

„Pracował na skrzyżowaniu w Łodzi” albo „Pracował w Łodzi na skrzyżowaniu”. 

 (Zastanówcie się, który szyk zdania brzmi lepiej). 

Często w telewizji dziennikarze wygłaszają napisane wcześniej teksty i 

mówią np., że „starogardzka prokuratura umorzyła śledztwo”, a my 

zastanawiamy się, jaka prokuratura? Gdzie? Stara prokuratura? Białogardzka 

prokuratura? Piszmy najprościej i najczytelniej: „Prokuratura w Starogardzie…”.  

Nie „pojazd uderzył w drzewo”, bo nie jesteśmy urzędnikami, tylko „opel 

roztrzaskał się na wielkim dębie”. 

Nie stwierdzajmy, tylko opisujmy. Nie „był zdenerwowany”, tylko „walił 

głową o biurko”. 

 

Reportaż nie jest wypracowaniem szkolnym. W dziedzinie reportażu 

władza Waszych polonistek nie ma mocy prawnej. Nie musicie reportażu o 

pani, która na osiedlu karmi koty i spotykają ją przez to przykrości, zaczynać od 

wstępu jak w wypracowaniu o Janie Kochanowskim:  



 

„Janina Kochanowska jest jedną z najaktywniejszych karmicielek kotów 

na osiedlu Renesansowym. Ta wybitna przedstawicielka działań 

wolontariackich i idei humanistycznych, które wciela od wielu lat, nie ma na 

tymże osiedlu łatwego życia”. 

Nie. Zdecydowanie Janina Kochanowska nie powinna być potraktowana 

jak Jan Kochanowski, choć też robi rzeczy piękne. 

„Najszybszy jest ten bez oczu. Wyczuwa ją już na kilometr i biegnie jak 

strzała. Chce polizać jej palce wcześniej od innych”. 

To nienajgorszy początek i wcale nie musimy od razu w pierwszym zdaniu 

zdradzać, że chodzi o koty. 

Dlatego wolałbym zacząć tekst od „Pracował w Łodzi na skrzyżowaniu”, 

niż „Żebrał w Łodzi na skrzyżowaniu”. Czytelnik lubi być zaskakiwany, uważam, 

że nasz sposób pisania powinien być dla niego frapujący.  

„Pracował w Łodzi na skrzyżowaniu. Udawał sparaliżowanego”.  

Wciąga? Myślę, że tak, bo zaskakuje czytelnika. Zaskoczenie – to dobry 

element każdego tekstu, przedstawienia, filmu czy zdjęcia. Można napisać od 

razu, że żebrał, ale zawsze istnieje obawa, że wielu czytelników nie będzie 

chciało czytać o żebraku, ponieważ mają na żebraków z góry ustalony pogląd 

(negatywny). Natomiast wydaje mi się, że wiele osób będzie chciało czytać o 

kimś, kto żyje z udawania. 

A może przez jakiś czas nie pisać o czym jest ta praca, tylko chwilę 

pozostawić czytelnika w przeświadczeniu, że nasz bohater pracował w jakimś 

normalnym zawodzie i normalnym miejscu? 

„Do pracy dojeżdżał godzinę autobusem, a potem jeszcze piętnaście 

minut tramwajem. Ludzie na siedzeniach obok dojeżdżali, żeby prać, murować, 

spawać, nalewać napoje, wywozić śmieci, naprawiać samochody, a on 

dojeżdżał, żeby w pracy udawać.  

Na skrzyżowaniu w Łodzi udawał sparaliżowanego”. 

Zestawienie „pracy” z „udawaniem” daje bardzo dobry efekt. 

Reportaż o pani Kochanowskiej może zacząć się tak, żeby od razu zwrócić 

uwagę czytelnika na inny aspekt: 

„Najbardziej poniżają ją kobiety w jej wieku. Nie wpuszczają na 

podwórko, zamykają specjalnie klatki schodowe, a jedna ją nawet opluła”.  

Jest i niezbędny szczegół, a jeszcze nie wyładowaliśmy całej amunicji. 

 



 

 

Skąd wiemy, że kot z wydłubanymi oczami tak na panią Kochanowską 

reaguje? Bo z panią Kochanowską rozmawialiśmy (może nawet kilka razy). A 

może obeszliśmy z nią wszystkie miejsca, w których karmi koty i wszystko 

zobaczyliśmy sami. Z mojego doświadczenia wynika, że bohaterowie bardziej 

otwierają się, kiedy mogą nam pokazać kawałek swojego świata, niż kiedy tylko 

udzielają nam wywiadu. (Idąc z bohaterem, nie notujmy jednak niczego „w 

powietrzu”, bo to śmiesznie wygląda. Mamy mu towarzyszyć, a notatki zrobić 

po spotkaniu). 

 

Pytać trzeba tak, żeby rozmówca opowiedział nam jak najwięcej o tym, 

co przeżył. Dlatego unikajmy pytań, na które można odpowiedzieć tylko „tak” 

lub „nie”. Pytajmy „dlaczego…”, „co pan czuł, gdy….”, „co pani pomyślała w tym 

momencie…”, „co pana wtedy najbardziej zdziwiło…”. 

(Więcej o rozmowie w rozdziale „Jak przeprowadzić i napisać wywiad”) 

 

Żeby pisać, trzeba czytać. Zalecał największy mistrz w naszym zawodzie, 

Ryszard Kapuściński.  

Można podejrzeć jak piszą zawodowcy. Szukajcie książek dobrych 

reporterów: Lidii Ostałowskiej, Ewy Winnickiej, Wojciecha Tochmana, Marcina 

Kołodziejczyka, Włodzimierza Nowaka, Wojciecha Jagielskiego, Jacka Hugo-

Badera. 

Warto zajrzeć do antologii, którą ułożyłem z tekstów 23 autorów z 

różnych redakcji. 26 reportaży w całości plus niezliczona ilość reportaży 

cytowanych i komentowanych. Ma tytuł „20. 20 lat nowej Polski w reportażu 

według Mariusza Szczygła”. 

Czytajcie tę książkę świadomie: zwróćcie uwagę, czym reporterzy 

zaczynają tekst, czym kończą; jak gospodarują materiałem, który zebrali – czy 

wszystko ujawniają od razu, czy dawkują opowieść; jak charakteryzują swoich 

bohaterów; czy ich oceniają i osądzają. 

Zastanówcie się nad określeniem, którego tu użyłem: „gospodarowanie 

materiałem”. Masz tak gospodarować materiałem zebranym na opowieść, żeby 

ludzie, którzy będą to czytać, nie odrzucili tekstu nie przeczytawszy do końca. 

Zastanówcie się, czy autorzy reportaży starają się zrozumieć swoich 

bohaterów. I czy zrozumieć znaczy usprawiedliwić? 



 

 

Bo najważniejsze w reportażu – zdradzę Wam na koniec – jest to, żeby 

zrozumieć drugiego człowieka.  

Podejrzewam, że w ogóle po to reportaż został wynaleziony. 

 

2. Jak przeprowadzić i napisać wywiad 

 

Wywiad to rozmowa, którą chcemy opublikować i prowadzimy ją w 

określonym celu. Chcemy przybliżyć jakąś postać lub jej poglądy – rozmawiamy 

z nią o jej życiu, pracy lub poglądach. Chcemy opowiedzieć o jakimś wydarzeniu 

– rozmawiamy z uczestnikiem lub świadkiem wydarzenia.  

 

Najważniejsze rady: 

A) Idź na rozmowę możliwie dobrze przygotowana/y. Poczytaj o 

dziedzinie, którą zajmuje się rozmówca. Poczytaj o nim albo dowiedz 

się jak najwięcej od osób, które go znają. Jeśli Twój rozmówca jest 

znaną osobą, poznaj inne wywiady z nim, żeby nie pytać o to, o co 

notorycznie pytają wszyscy. Nie możesz przekręcić imienia czy 

nazwiska rozmówcy. To kompromitacja. 

B) Podążaj za rozmówcą -  nie trzymaj się sztywno planu pytań, które 

masz na kartce. Jeśli rozmówca nagle mówi coś ciekawego i 

nieoczekiwanego, dopytuj, drąż temat. 

C) Uważaj na gadulstwo rozmówcy. Jeśli zbytnio odchodzi od tematu i 

dany wątek wydaje Ci się dla Twojego materiału bezpłodny, 

przypomnij, że rozmawiacie, bo najbardziej interesuje Cię coś innego. 

D) Nie musisz zaczynać od razu od najważniejszego. Możesz 

porozmawiać z rozmówcą na każdy temat, aby oswoił się z Tobą. 

E) Jeśli nie rozumiesz czegoś, nie wstydź się prosić o wyjaśnienie. 

F) Zdobądź anegdoty. Nie zrobisz tego prośbą „Czy mógłby pan 

skomentować…”, bo rozmówca może odpowiedzieć” „Nie, nie 

mógłbym”. Spytaj: „Jakie jest Pani/Pana najciekawsze przeżycie w 

związku z…”, „Jakie najtrudniejsze?”. 

G) Jeśli milczysz chwilę po tym, co powiedział rozmówca, pomyśli on, że 

czekasz na ciąg dalszy. Może doda wtedy więcej szczegółów. Jak  



 

H) podaje jeden ze starych dziennikarskich podręczników „Sztuka polega 

na milczącym wyczekiwaniu”. 

I) Najtrudniejsze pytania. Jeśli czujesz, że rozmówca będzie odpowiadał  

niechętnie, zadaj mu je na koniec. Wtedy, gdy już się trochę poznacie i 

gdy większość odpowiedzi macie za sobą. 

J) Nie bój się prostych i krótkich pytań. W prasie drukuje się wiele 

wywiadów, w których często pytania dziennikarza są dłuższe od 

odpowiedzi rozmówcy. Wygląda to komicznie. 

K) Jeśli czujesz, że rozmówca się myli lub nie mówi prawdy, spytaj: kto to 

może potwierdzić. Słowo „potwierdzić” brzmi jak z przesłuchania na 

prokuraturze.  Żeby nie czuł się atakowany i nieprzyjemnie 

weryfikowany, możesz np. spytać: czy jest ktoś, kto mógłby dodać do 

tego, co pani/pan mówi jeszcze jakieś szczegóły? Kto to jeszcze 

widział? Kto to słyszał? Możesz wyjaśnić, że każdy pamięta inne 

rzeczy, więc chciałbyś znaleźć jeszcze innych świadków opowiadanych 

historii. Nie zawsze się da, ale trzeba próbować. 

 

Kogo interesuje dobry wywiad, niech poszuka książek z wywiadami 

najlepszych w tej dziedzinie, np.: Katarzyny Bielas („Dzianina z mięsa” i 

„Niesformatowani”) i Dariusza Zaborka („Życie. Przewodnik praktyczny”). Oboje 

są laureatami konkursu im. Barbary N. Łopieńskiej. To konkurs na najlepszy 

wywiad prasowy. 

Jeśli uda się Wam zdobyć w antykwariacie czy aukcji internetowej książkę 

tej nieżyjącej już dziennikarki (Barbara N. Łopieńska – „Książki i ludzie”), kupcie 

ją natychmiast, bo to biały kruk. Autorka rozmawia w niej ze znanymi pisarzami 

o ich bibliotekach domowych. Nudne? Nic bardziej błędnego. To fascynujące 

rozmowy na z pozoru nieefektowny temat. Dowodem niech będzie początek 

wywiadu z prof. Marią Janion, specjalistką od polskiego romantyzmu o 

książkach w jej domu: 

„- O Matko Boska! 

- A jeden mój student, którego poprosiłam o zreperowanie okna w 

sypialni, zbladł, zachwiał się i omal nie zemdlał, gdy zobaczył, jak ta moja 

sypialnia wygląda. My jesteśmy teraz w tak zwanym gabinecie. Jest jeszcze 

pokój romantyczny, ale książki są również w kuchni i w łazience, nie mówiąc o 

przedpokoju. Ludzie mi mówią, że mam jakąś niesamowitą umiejętność 



 

upychania książek i papierów, a one są jak żywe rośliny, które się pną. Pracuję 

przy tym zapchanym małym stoliku, bo biurko już dawno zarosło. Przepraszam, 

czy pani aby nie kopie moich książek? 

- Nie, to moja teczka. 

- Napycham pod ten stolik książki, a potem mam pretensję do ludzi, że je 

kopią. A jak mają nie kopać, skoro pcham im je pod nogi? (…)”. 

Widzicie więc, że wywiad wcale nie musi się zaczynać od pytania. 

(Choć najczęściej od pytania się zaczyna). 

 

Na pierwszy ogień warto przygotować sobie dobre pytanie. Dobre to 

takie, które od razu ożywi rozmówcę a potem czytelnika. 

Oto pierwsze pytania z wywiadów Dariusza Zaborka: 

„Skończył pan 80 lat. Życie trwa długo czy krótko?” - do aktora Franciszka 

Pieczki. 

„Chodzi czasami ksiądz arcybiskup sam po mieście?” - do arcybiskupa 

Józefa Życińskiego. 

Aktora, reżysera teatralnego i jednocześnie posła Platformy 

Obywatelskiej z Krakowa, Jerzego Fedorowicza spytał na początku rozmowy: 

„Ile ma pan wzrostu?”. 

Fedorowicz odpowiedział: „180 cm.”. 

Zaraz się jednak wydało, że pytanie nie zostało zadane tylko z niezdrowej 

ciekawości. Miało swoją rolę w budowaniu portretu posła. Jerzy Fedorowicz 

był jednym z przeciwników kontrowersyjnego ministra edukacji, Romana 

Giertycha.  

„Rozmawiając z ministrem Giertychem, który ma około dwóch metrów, 

chyba ma pan problem?” – wyjaśnił mu cel swojego pytania dziennikarz. 

„Nie mam – odparł poseł – choć rozmowa z nim bywa trudna i przykra, 

nie tylko dlatego, że jest tak wysoki. Kiedyś rozmawialiśmy, a ja stanąłem 

wyżej na schodach. Wtedy lepiej się czułem. Giertych chyba też”. 

„On trudne jednostki zamykałby w ośrodkach specjalnych, a pan w 

teatrze” – stwierdził dziennikarz i tak płynnie i efektownie przeszli do 

rozmowy o liberalnych poglądach posła i jego pełnym wyrozumiałości 

stosunku do młodzieży. Ekstrawaganckie pytanie, które wiele osób mogłoby 

odebrać jako głupie lub niegrzeczne, okazało się wabikiem dla czytelnika, 

żeby wprowadzić go w trudniejsze rozważania polityczne. 



 

Dobry wywiad to nie tylko pytanie-odpowiedź. Dobry wywiad to 

spotkanie dwóch osobowości. 

 I Katarzyna Bielas, i Dariusz Zaborek, żeby napisać dobry wywiad, 

rozmawiają ze swoimi rozmówcami po kilka razy. Za drugim razem dopytują 

o to, o co nie spytali za pierwszym. Za trzecim (jeśli jest potrzeba spotkania 

się trzeci raz) zadają pytania, które przyszły im do głowy po 

przeanalizowaniu pierwszej i drugiej rozmowy. 

 Nie zawsze tak się da. Czasem musi nam wystarczyć jedno spotkanie. Nie 

każda redakcja chce dużego, pogłębionego wywiadu. Czasem wystarczy 

krótka, ale zgrabna rozmowa. 

 Pamiętajcie: ona też musi mieć swoją budowę. Ciekawy początek i dający 

do myślenia koniec. 

 

  Ostatnia prawda o wywiadzie jest taka: nie zawsze przebieg rozmowy 

musi się zgadzać z tym jak będzie ona napisana. Jeśli uznasz, że najciekawsze 

na początek jest piąte pytanie i odpowiedź, wstaw je jako pierwsze.  

Najważniejsze, żebyś niczego nie zmyślał i nie zmieniał języka rozmówcy. 

Masz jednak prawo do montażu rozmowy i skrótu. Przecież gdybyśmy chcieli 

czytelnikom przedstawić cały prawdziwy zapis naszego wywiadu, nie 

starczyłoby na to stron gazety. Tekst „niezagęszczony” byłby nieznośnie 

nudny. 

 

„Zgęszczaj”, ale nie przeinaczaj. 

Zgęszczaj, a jeśli masz wątpliwości i uważasz, że Twój rozmówca 

powinien zobaczyć tekst rozmowy przed drukiem, zautoryzuj ją. Niech 

przeczyta i powie, czy zapis oddaje „ducha waszej rozmowy”. Czy 

„zagęszczenie” zostało przeprowadzone uczciwie.    

 

3. Dlaczego warto pokochać archiwa 

 

Archiwum jest dla reportera jak strych dla dziecka. Pełen fascynujących 

niespodzianek. 

Czasem dziennikarz musi korzystać z archiwum: państwowego, 

parafialnego, miejskiego, muzealnego, ministerialnego itp.  



 

Rzadko całe materiały dziennikarskie powstają wyłącznie na podstawie 

materiałów archiwalnych. Raczej są uzupełniane rozmowami  z osobami, 

które mają coś do powiedzenia na interesujący Was temat. 

Jednak często materiały w archiwach są jedynym wiarygodnym źródłem 

informacji o naszym temacie.  

Kiedy pracowałem nad rozdziałem „Dowód miłości” w mojej książce 

„Gottland” (to opowieść z Pragi o budowie i wysadzeniu w powietrze 

największego pomnika Stalina na kuli ziemskiej) usiłowałem dowiedzieć się, 

gdzie miał pracownię rzeźbiarz, który zaprojektował kamiennego Stalina, ale 

zanim dzieło odsłonięto, popełnił samobójstwo. Nie mógł bowiem 

wytrzymać napięcia związanego z pracą nad pomnikiem „Największego Ojca 

Narodów”. Reżim komunistycznej Czechosłowacji zataił, że projektant  

Wodza się zabił i na uroczystości odsłonięcia ogłoszono, że autorem 

pomnika jest „Komunistyczny lud”. 

Różne osoby podawały mi różne adresy jego dawnej pracowni, w której 

tworzył modele tego olbrzyma. Zajrzałem do czeskiego archiwum 

państwowego i znalazłem teczkę („Pomnik Stalina”) w której wśród wielu 

dokumentów był właściwy adres pracowni. 

 

Archiwa są policjantem pamięci. Są dowodem na to jak każda rzecz 

przetworzona przez pamięć staje się czymś innym. Pamięć jest zawodna, 

każdy ma własną, każdy pamięta jak chce.  

Albo inaczej: każdy pamięta jak chce tego jego mózg.  

Ile razy zdarzyło się Wam, że oglądacie z rodziną to samo zdjęcie sprzed 

lat i każdy pamięta inne szczegóły, inne okoliczności i inne słowa 

wypowiadane przez osoby na zdjęciu. Ryszard Kapuściński opowiadał, że 

okres okupacji hitlerowskiej przeżył z siostrą. Byli kilkuletnimi dziećmi, które 

prawie się nie rozstawały, trzymając się za rękę. I każde po latach pamiętało 

zupełnie inne rzeczy. To były dwa różne dzieciństwa.  

Często też to, co ktoś pamięta lub jak przekształca zapamiętane fakty i 

rozmowy jest samo w sobie ciekawym materiałem. A na pewno coś mówi o 

człowieku, który pamięta. 

Chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób projektant Stalina skończył swoje 

życie. Jeden z jego znajomych twierdził, że się otruł gazem w łazience, tak 

samo jak zrobiła to jakiś czas wcześniej jego żona. Drugi – że powiesił się w 



 

swojej pracowni. Trzeci, że strzelił do siebie z pistoletu. Wszystkie te wersje 

okazały się nieprawdziwe, kiedy udało mi się w archiwum Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej dotrzeć (po pół roku poszukiwań) 

do dokumentów, które policja (wtedy milicja) sporządziła po znalezieniu 

ciała rzeźbiarza. 

Archiwa potrafią być dla reportera ratunkiem. 

 

Stare czasopisma i wycinki prasowe są także archiwaliami. Roczniki 

czasopism znajdziecie w bibliotekach (także w niektórych archiwach), zaś 

wycinki prasowe na interesujące tematy w redakcjach dzisiejszych gazet, 

jeśli je zbierają.  

Jak powabnym materiałem są na przykład przedwojenne gazety, 

przekonacie się, sięgając choćby do nietypowego magazynu internetowego 

„Kuryer Starszawy”. Można go znaleźć na Facebooku 

(www.facebook.com/KuryerStarszawy). 

 

„Młoda i sympatyczna mężatka pani Balbina D., zamieszkała przy ulicy 

Twardej, uległa pewnego razu szałowi zmysłów… – tak zaczyna się notatka z 

warszawskiej gazety z 4 listopada 1931 roku.  

Treść tego facebookowego magazynu stanowią teksty, zdjęcia i rysunki z 

polskiej prasy, wydawanej do 1945 roku.  Są to (jak podaje strona Fundacji 

Cultus, która redaguje „Kuryera”) informacje śmieszne i nietypowe, często 

sensacyjne, a przede wszystkim ciekawe i pouczające. Obyczaje, moda, 

kulinaria, historia i polityka minionych dekad w tekstach, zachowujących 

oryginalne brzmienie i pisownię.  

Kto dziś pisze, że bohater (niechlubnej) notatki prasowej „kazał 

zatrzymać się szoferowi u Fukiera, by poznać smak starego wina”… 

5 sierpnia 1931 roku „Kurier Dla Wszystkich” donosił: „Jan Chmielarski 

stuprocentowy kawaler, zamieszkały przy ulicy Wroniej, podczas 

przechadzki na ulicy Marszałkowskiej, zapoznał się z uroczą panną Marysią. 

Pan Jan zaprosił ją do baru, gdzie wypróżnili większą ilość kieliszków, chociaż 

panna twierdziła, że nigdy wódki nie piła…”. 

(Zastanówcie się, jak dziś brzmiałyby takie informacje w polskiej prasie).  

 

http://www.facebook.com/KuryerStarszawy


 

Kiedy chciałem odtworzyć klimat polityczny przełomu lat 40 i 50 XX 

wieku w Czechosłowacji na chwilę przed powstaniem największego na 

naszym globie kamiennego Stalina, także sięgnąłem do starych roczników 

czasopism, kronik i kalendariów. 

Szczegóły sprzed ponad 60 lat były tak ciekawe i absurdalne, że 

postanowiłem od takich archiwalnych „fleszy słownych” zacząć cały 

reportaż. „Dowód miłości” zaczynał się więc tak:  

Skubaczka gęsi Kvitkova oskubała w osiem godzin 72 gęsi i przeszła do 

historii.  

Minister kultury Kopecky na konferencji naukowej w Brnie powiedział, że 

największą górą Europy jest Elbrus, a dotychczasowy pogląd, że jest to Mont 

Blanc, określił jako "przeżytek reakcyjnego kosmopolityzmu".  

Ostatecznie opracowano listę autorów, których już nigdy nie będzie się 

drukować: Dickensa, Dostojewskiego, Nietzschego i kilkuset innych.  

Ilość zniszczonych w tych latach w Czechosłowacji książek ocenia się na 

27 milionów sztuk.  

Poeta Sedloń ze Słowacji napisał, że słowa "wyżywienie" i "produkcja" są 

już słowami poetyckimi. 

Premier rządu Zapotocky zdiagnozował nowe czasy. "Nie da się żyć po 

staremu - żyje się lepiej, żyje się radośniej!" - powiedział.  

Za dwa lata najwybitniejsi przywódcy - z inspiracji Stalina – zostaną 

skazani na powieszenie. Syn jednego z nich - szefa komisji planowania 

Ludvika Frejki - napisze do "Rudego Prava", że domaga się dla ojca śmierci. 

List zostanie wydrukowany i odczytany ojcu przed wykonaniem wyroku.(…)  

Itd.  

 

Każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy obywatelstwo może 

bezpłatnie korzystać z akt przechowywanych w archiwach państwowych. 

Akta najczęściej są udostępniane po upływie 30 lat od ich powstania. 

Jeśli chcecie wstępnie zapoznać się z działalnością archiwów 

państwowych, warto zajrzeć na stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów 

Państwowych: www.archiwa.gov.pl 

 

 

 

http://www.archiwa.gov.pl/


 

    ZADANIE 

   

 Spróbujcie na podstawie materiałów z archiwów i bibliotek 

odtworzyć co działo się w Waszej miejscowości 80, 50 lub 30 lat temu. 

 Może w miejskim archiwum lub muzeum znajduje się kronika 

Waszej miejscowości. Może miejscowa biblioteka lub redakcja ma stare 

roczniki lokalnych czasopism. Archiwiści na pewno podpowiedzą Wam, 

gdzie szukać ciekawych materiałów. 

 Może uda Wam się odtworzyć kłótnie dawnych rajców miejskich? 

Jeśli zachowały się protokoły, może odtworzycie nad czym debatowali 80 

lat temu podczas posiedzeń rady miasta? 

 Może uda Wam się znaleźć instrukcje sprzed 80 lat jak mieszkańcy 

powinni zachowywać się „podczas pożogi”. Chodzi o regulaminy 

przeciwpożarowe. 

 Może uda się sprawdzić, czym różniły się ogłoszenia prasowe z 

lokalnej prasy sprzed 80, 50 i 30 lat. 

 Może na podstawie starych fotografii będziecie mogli opisać modę 

codzienną? 

 Może uda Wam się pokazać o czym mówiły afisze i plakaty na 

ulicach Waszych miast. 

 Może dowiecie się, co i z jakim powodzeniem wystawiał przed 80 

laty miejski teatr. 

 Możliwości jest mnóstwo!  

Musicie zorientować się, jakie zbiory zawiera najbliższe archiwum 

państwowe. Poproście jego dyrekcję o lekcję archiwalną dla Waszej 

grupy lub klasy. 

  Pamiętajcie, że w małych rzeczach można odnaleźć wielkie 

prawdy.  
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