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Pozna∏am Wal´ Koryckà opracowujàc Jej wspomnienia. Zdà˝y∏a z autoryzacjà, wprowadzi∏a troch´
uzupe∏nieƒ, ciàgle przepraszajàc, ˝e nie pami´ta. Chcia∏a byç dok∏adana, docenia∏a wartoÊç dokumen-
tacji i pami´ci zbiorowej, z której tworzy si´ historia – Ojczyzny i Rodaków.

Pani Anna Szemborowicz-Grabowska, córka Wali, pokaza∏a mi i udost´pni∏a do publikacji pamiàtki
rodzinne i niewielkie archiwum Walerii Koryckiej, na które sk∏adajà si´ przede wszystkim robocze zapi-
ski i nieskoƒczenie d∏ugie spisy osób, cz∏onków SDP, którzy znaleêli si´ w kr´gu Jej zainteresowania. Spi-
sy robocze, z naniesionymi uwagami, z zaznaczeniem kontaktu – najcz´Êciej telefonicznego. Próba zro-
bienia statystyki, obliczenia ile by∏o tych telefonów, rozmów nie udaje si´, trzeba by je zwielokrotniç.
Prosty wynik liczbowy nie poka˝e, tylko przybli˝a obraz Jej staraƒ.

Inspirowa∏a. By∏a tak przekonywujàca, ˝e inni podejmowali Jej zadania. I stàd biorà si´ liczne podzi´-
kowania Wali dla osób, które Jej pomog∏y, pomog∏y tym samym nam – Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich.

Zacz´∏a prac´ równie˝ nad spisaniem dziejów swojej rodziny. Zostawi∏a dwa szkice pt.: Saga rodu
Staniszewskich. Zwi´z∏e, prawie same konkrety. Wala odziedziczy∏a najlepsze cechy swoich przodków,
kontynuowa∏a tradycje i ˝ycie wedle wartoÊci. Dla niej by∏o oczywiste, ˝e dla dobra wspólnego, Ojczy-
zny i Rodaków pracuje si´ nieustannie, jak kto potrafi.

El˝bieta Binder

Saga Rodu Staniszewskich – napisa∏a Wala Korycka

O rodzinie

Ród Staniszewskich herbu Pobóg, wywodzi si´ z dóbr Wojdzewicze ziemi grodzieƒskiej, w Polsce królew-
skiej by∏a to kasztelania.
W latach szeÊçdziesiàtych XIX wieku gospodarzy∏a tam wdowa Eleonora z Radwi∏∏owiczów –
Staniszewska wraz z czterema nie˝onatymi synami. Mà˝ umierajàc nie podzieli∏ majàtku. Córki:
Agnieszka i Hortensja otrzyma∏y pieni´˝ne posagi.

Agnieszka wstàpi∏a do klasztoru. Ze swego posagu ufundowa∏a kaplic´.
Hortensja swój posag przekaza∏a Uniwersytetowi Warszawskiemu. Zostawi∏a te˝ zlecenie,

by procenty od pozostawionych pieni´dzy zosta∏y przekazane potomkini jej rodu, tej, która
podejmie studia na obdarowanej uczelni. Sama Hortensja studiowaç nie
mog∏a – za jej m∏odoÊci nie przyjmowano kobiet, wi´c chcia∏a powetowaç
wyrzàdzonà jej krzywd´.

Kiedy w latach 30-tych XX wieku rozpocz´∏am studia na Uniwersytecie
Warszawskim, wyp∏acono mi z zapisu babci Hortensji 500 z∏. Tyle wypad∏o
po wojennej inflacji. Wystarczy∏o mi to na rok studiów.

Wszyscy synowie Eleonory Staniszewskiej poszli do Powstania 1863 r.
Najm∏odszy Stanis∏aw – nasz dziadek – mia∏ wówczas 16 lat. Dwaj

Êredni: Florian i Tomasz zgin´li. Najstarszy Hipolit i Stanis∏aw poszli na ka-
torg´ do Syberii. Jako zes∏aƒcy uczestniczyli w budowie polskiego koÊcio-
∏a w Irkucku (widzia∏am ten koÊció∏! ). Wojdzewicze zosta∏y skonfiskowa-
ne, podzielone i sprzedane przez w∏adze carskie.

Matka – Eleonora posz∏a dobrowolnie za synami na Syberi´ i tam umar∏a.
Po amnestii carskiej Hipolitowi i Stanis∏awowi pozwolono osiedliç si´

w Nowogrodzie Wielkim nad rzekà Wo∏chowem. Nie pozwolono im wró-
ciç na ojczystà ziemi´.

W Nowogrodzie by∏o wielu polskich zes∏aƒców. Dzia∏a∏ tam Komitet Pomocy, w którym bra∏a czynny udzia∏
Augusta von Keller. Pochodzi∏a z rodziny baronów saskich, od wielu pokoleƒ osiad∏ych w Rosji. By∏a to pan-
na kszta∏cona na Zachodzie, która po powrocie ze studiów prowadzi∏a w Nowogrodzie gimnazjum ˝eƒskie.1



Augusta pozna∏a Stanis∏awa i wysz∏a za niego za mà˝ – by∏ ju˝ niem∏ody. Hipolit niebawem umar∏ i zosta∏
pochowany na polskim cmentarzu w Nowogrodzie. WczeÊniej do Hipolita i Stanis∏awa przyjecha∏a opieko-
waç si´ nimi m∏odziutka bratanica Eleonory, Helena Radwi∏∏owicz. Z nià o˝eni∏ si´ brat Augusty Robert – bu-
downiczy kolei, wywióz∏ jà do Saratowa.

Helena i Robert Keller dzieci nie mieli. Opiekowali si´ m∏odszymi braçmi: Kazimierzem i Micha∏em oraz
dzieçmi zmar∏ego Antoniego, najstarszego brata Heleny: W∏adys∏awà, Konstantym i Helenà. Po nich ˝yjà
w USA wnuczki Kazimierza – Ewa Mayerhoff i Bo˝ena Tuszyƒska, córki zmar∏ej Ireny Radwi∏∏owicz; ich dzia-
dek by∏ stryjecznym bratem naszego dziadka Stanis∏awa Staniszewskiego.

Helena Radwi∏∏owicz zmar∏a w czasie wojny. Po niej ˝yje w Moskwie córka Helena Radwi∏∏owicz, adopto-
wana przez swego wuja Konstantego Radwi∏∏owicza, badacza polarnego. Konstanty i Helena Radwi∏∏owicz
nie wydostali si´ z Rosji i sà pochowani w Moskwie.

Kazimierz [Radwi∏∏owicz] by∏ w Polsce genera∏em, wywieziony na Syberi´ wyszed∏ z niej z Andersem i zmar∏
w Palestynie.

Micha∏ Radwi∏∏owicz ˝y∏ i umar∏ w Polsce.
Stanis∏aw i Augusta Staniszewscy mieli syna Henryka.
Stanis∏aw zginà∏ w wypadku, kiedy syn mia∏ 2 lata. Matka – Augusta chowa∏a go w wierze katolickiej, choç

sama by∏a luterankà, nie uczy∏a go jednak j´zyka polskiego, którego nie zna∏a. Pozna∏ natomiast francuski,
niemiecki, angielski.

Henryk Staniszewski jako syn baronówny v. Keller kszta∏ci∏ si´ w Korpusie Kadeckim, dosta∏ przydzia∏ do
eleganckiego pu∏ku kawalerii, stacjonujàcego w Kreczewicach blisko Petersburga. W czasie I wojny zosta∏ de-
legowany do Kaukaskiej Dywizji – jako Êwietny jeêdziec, objà∏ dowództwo pu∏ku Inguszy. Rannego w bitwie,
z polowego szpitala matka przewioz∏a do Nowogrodu. Tam zasta∏a go rewolucja paêdziernikowa. Od roz-
strzelania uratowa∏ go by∏y ˝o∏nierz z dowodzonego przez niego szwadronu kawalerii – po rewolucji komi-
sarz bolszewicki; ˝o∏nierze uwielbiali Henryka – swego dowódc´.

Henryk i Maria Okinczyc – Staniszewscy mieli 6 dzieci. Oto w kolejnoÊci urodzin, poczàwszy od 1912 roku:
Syn Jan – zmar∏ po urodzeniu (wczeÊniak) .

Druga córka Waleria – prze˝y∏a g∏ód, mieszka w Warszawie, dziennikarka-emeryt,
dzia∏aczka spo∏eczna (w latach okupacji – PCK, AK) ze Êrodowisk twórczych.

Trzecia córka Irena – zmar∏a z g∏odu w 1919/1920, pochowana w Nowogrodzie.
Czwarty syn Stanis∏aw prze˝y∏ g∏ód, zginà∏ w Powstaniu Warszawskim jako oficer

Armii Krajowej – Batalion „Odwet II” na kolonii Staszica.
Piàty syn Bronis∏aw – zmar∏ z g∏odu, majàc 1 rok i 8 miesi´cy, zimà 1920 r., pochowany

w Nowogrodzie.
Szósta córka Helena urodzi∏a si´ w Polsce, ˝yje w USA.
Henryk i Maria Staniszewscy w grudniu 1922 r. z dwojgiem ocala∏ych dzieci [Wa-

leria i Stanis∏aw] wydostali si´ do Polski. Zatrzymali si´ w Sto∏opcach. Matka podj´∏a
prac´ nauczycielki. Henryka nie przyj´to do wojska (stan zdrowia) . Pracowa∏ kolejno

u ksi´cia Radziwi∏∏a w nadleÊnictwie Okinczyce, w firmie budujàcej stra˝nice graniczne, ostatnio w angielsko-
polskim tartaku w Swierzyniu nad Niemnem – jako korespondent obcoj´zyczny. W 1930 r. w czasie wiosen-
nej powodzi Henryk ratowa∏ z wody urzàdzenia tartaczne. Zazi´bi∏ si´ i straci∏ g∏os. Dyrekcja tartaku wys∏a∏a
go do Wilna do kliniki. Tam stwierdzono gruêlic´ gard∏a – zmar∏ w czerwcu 1930 r. , pochowany na Cmen-
tarzu Rossa w Wilnie.

Augusta Staniszewska – matka Henryka [babcia Walerii] zmar∏a z g∏odu zimà 1919/20 pochowana w No-
wogrodzie. Dom w Nowogrodzie na ulicy Nutnej 6 stoi – przebudowany na ma∏e komunalne mieszkania.
Przetrwa∏ dàb zasadzony przez pradziadka Henryka v. Kellera.

Rodzeƒstwo Augusty
Robert – zmar∏ w latach 30-tych w Moskwie,
Eugeniusz – zginà∏ w pojedynku jako oficer marynarki,
Emilia – ˝y∏a w Gruzji, zgin´∏a po rewolucji,2



Katarzyna – zmar∏a na tyfus jako sanitariuszka w wojnie rosyjsko-japoƒskiej,
Maria zmar∏a na gruêlic´,
Miko∏aj – zmar∏ na Êlepà kiszke,
Wilhelm – zmar∏ na gruêlic´ jako oficer marynarki (chrzestny ojciec Wali Staniszewskiej).

Z potomków rodu Staniszewskich z Wojdzewicz ˝yjà wnuki powstaƒca Stanis∏awa:
Waleria ze Staniszewskich Korycka w Warszawie, w Polsce.
Helena ze Staniszewskich w Burlington, Conn. – USA
Syn Heleny Janas ze Staniszewskich Janusz Janas po maturze zdanej w USA, zo-

sta∏ powo∏any do wojska i wys∏any na wojn´ do Wietnamu. Po zwolnieniu z wojska
studiowa∏ na wy˝szej uczelni w USA plastyk´ oraz wychowanie fizyczne, po studiach
zda∏ egzamin na trenera pi∏karskiego. Specjalista w zakresie fotografii artystycznej,
w tej dziedzinie pracuje. Ma córk´ Katarzyn´ studentk´ medycyny w USA.

Mà˝ Heleny ze Staniszewskich, in˝. architekt Zbigniew Edmund Janas studiowa∏
architektur´ w Polsce, przez wiele lat dzia∏a∏ jako architekt w Szczecinie, przejÊciowo
w Niemczech. Emigrowa∏ do USA, tam nostryfikowa∏ dyplom, zdoby∏ uprawnienia

ogólnoterenowe w zawodzie architekta w USA. Dzia∏a∏ w architekturze jako pracownik, potem jako w∏aÊci-
ciel – szef zespo∏u architektów w firmie Du Bose Associates Architects, w stanie Connecticut.

Z potomków rodu Radwi∏∏owiczów – wnuczki Kazimierza Radwi∏∏owicza genera∏a Wojska Polskiego:
Ewa Meyerhoff – Nowy York, USA
Bo˝ena Tuszyƒska – Rzym, Italia
oraz wnuczka Antoniego Radwi∏∏owicza, córka Heleny Radwi∏∏owicz – Helena Radwi∏∏owicz, in˝ynier hy-

drobudowy, Moskwa.

O sobie

Waleria Staniszewska uzyska∏a matur´ w Paƒstwowym Gimnazjum w Sto∏pcach i podj´∏a studia na Uni-
wersytecie Warszawskim. Kszta∏ci∏a si´ o w∏asnych si∏ach (korepetycje, porzàdkowanie dokumentacji prof.

Mariana Grzybowskiego w Klinice Dermatologicznej, dy˝ury telefoniczne w gabi-
necie lekarskim, sekretariaty w biurach adwokackich, itp. ) Mieszka∏a z trzema ko-
le˝ankami w pokoikach na Starówce – cierpia∏y tam wielkà bied´, ˝ywi∏y si´ chle-
bem i zupà przesy∏anà przez matk´ kole˝anki, córki kolejarza ze Sto∏pców, na lo-
komotywie pociàgu W∏adywostok – Rzym. ..

Wala studiowa∏a histori´. Praca dyplomowa dotyczy∏a historii szpitalnictwa
warszawskiego – od XV wieku, na seminarium prof. Oskara Haleckiego – na pod-
stawie zbiorów biblioteki Rappersville /sp∏on´∏y w 1939 r./ W czasie studiów dzia-
∏a∏a w Bratniej Pomocy Studentów UW, pod opiekà prof. W∏adys∏awa Tatarkiewi-
cza. W 1934 r. w czasie zebrania w Bratnia-
ku, wraz z kolegami zosta∏a aresztowana
przez policj´ i sp´dzi∏a 6 tygodni na Pawiaku

(wtedy po zabójstwie ministra Pierackiego spad∏y represje ze strony sana-
cji na organizacje m∏odzie˝owe) .

W 1937 r. Wala wysz∏a za mà˝ za Jerzego, prawnika-adwokata firm
budowlanych. Mieszkali na Szcz´Êliwickiej, potem na Dobrej 22 do Pow-
stania Warszawskiego, kiedy to ich mieszkanie zosta∏o zbombardowane.

W latach 1937-1939 pracowa∏a w redakcjach „Wieczoru Warszawy”
i „Kroniki Polski i Âwiata’’, prowadzi∏a dzia∏ „Co tydzieƒ – konkurs”.

Od 1937 r. wychowywa∏a siostr´ Helen´ i opiekowa∏a si´ bratem Stani-
s∏awem, koƒczàcym gimnazjum w Siedlcach. Helena w wieku 15 lat walczy-
∏a w Powstaniu, w Batalionie Krybar i by∏a wi´ziona w Oberlagen. Stanis∏aw
zginà∏ na Staszica, walczàc w Batalionie Odwet II – by∏ dowódcà patrolu.3



W latach wojny Wala dzia∏a∏a w PCK, jako sanitariuszka saperów – w obronie Warszawy 1939 r. , potem
organizowa∏a do˝ywianie rannych ˝o∏nierzy w Szpitalu Ujazdowskim (akcja w ÊródmieÊciu: „Ka˝dy dom – raz
w tygodniu posi∏ki dla ˝o∏nierzy”. Podkomendnà by∏a Halina Miroszowa, (po wojnie redaktor w Telewizji) ,
potem w S∏u˝bie Kobiet AK. W mieszkaniu Koryckich na ul. Dobrej dzia∏a∏ uniwersytecki wydzia∏ prawa prof.

Józefa Rafacza, wyk∏ady tajnej podchorà˝ówki -
zebranie grupy „Szaniec-AK Juliusza S´dka”, po-
moc dla jeƒców Oflagu II z Wolenberga.

Po Powstaniu uciek∏a z transportu. Nawiàza∏a
kontakty z PCK w Piotrkowie. Do Warszawy po-
wróci∏a w lutym 1945 r. Pracowa∏a kolejno w wy-
dziale Prasy Min. Informacji, w „Zwiàzkowcu”
(wspó∏organizator tygodnika) , w „˚o∏nierzu
WolnoÊci”, w Polskim Radiu. Zewszàd zwalniana
– za przesz∏oÊç, mia∏a k∏opoty z UB. Przez 5 lata
bezrobotna, przepisywa∏a na maszynie, za∏a-
twia∏a cement na budowy itp. W 1949 r. rozwio-
d∏a si´.

Po Paêdzierniku 1956 r. przywrócona do
pracy, podj´∏a jà w Agencji API i w „Kurierze
Polskim’’, organizowa∏a „Konkurs Winawera”
i „Wieczory z technikà”, wraz z API dosta∏a si´
do AR i Interpress. Potem pracowa∏a w „G∏osie
Pracy”, a po jego rozwiàzaniu w stanie wojen-
nym, w „Gromadzie”.

Przesz∏a na wczeÊniejszà emerytur´.

W 1956 r. podj´∏a spo∏ecznà prac´
w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich,
organizujàc wspólnie z red. Janem Dà-
browskim – Komisj´ Pomocy i Zatrudnienia.

Od tej chwili by∏a w stanie wojny z Par-
tià /zawsze by∏a bezpartyjna/, g∏ównie
z KW PZPR – w obronie dziennikarzy re-
presjonowanych przez w∏adze.

W 1957 r. wspó∏za∏o˝y∏a Spó∏dzielni´
Pracy Dziennikarzy Omnipress. Kiedy ta
placówka by∏a w rozkwicie, zlikwidowa∏
jà KW PZPR, w Warszawie i oddzia∏ach te-
renowych w latach 60-tych.

[By∏a z delegacjà SDP w ZSRR. Szuka∏a
tam równie˝ Êladów rodziny.]
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Z Walà w Dubnej
Starsi wiekiem dziennikarze pami´tajà na ogó∏ dobrze Wal´ Koryckà spokojnà, ∏agodnà, ale przede

wszystkim troszczàcà si´ o sprawy kolegów – ich prawa, warunki pracy, sytuacj´ ˝yciowà. A gdy trze-

ba by∏o o te sprawy walczyç, znika∏a ∏agodnoÊç Wali – pojawia∏ si´ upór, zdecydowanie, wytrwa∏oÊç.

Ja pami´tam Wal´ Koryckà najlepiej ze wspólnej pracy w zarzàdzie Klubu Dziennikarzy Naukowych SDP.

Niektórych kolegów w tym klubie uwa˝ano niekiedy za ludzi oderwanych nieco od realiów ˝ycia, skoncen-

trowanych na odleg∏ych galaktykach, czy wn´trzu atomu. Wala oczywiÊcie do takich nie nale˝a∏a.

W zwiàzku z tym chcia∏em przypomnieç charakterystyczny epizod.

Rzecz dzia∏a si´ w po∏owie lat 60. Klub nasz choç posàdzany czasami o abstrakcjonizm, wcale

niezgorzej radzi∏ sobie z zadaniami natury organizacyjnej. Mi´dzy innymi organizowaliÊmy sporo

spotkaƒ czy innych imprez, s∏u˝àcych podniesieniu naszej wiedzy. Stosunkowo cz´sto udawa∏o nam

si´ zorganizowaç wyjazdy zagraniczne, co w owych czasach by∏o nies∏ychanie trudne.

Tak wi´c oko∏o 1963 roku odby∏ si´

wyjazd do Dubny nad Wo∏gà, do istnie-

jàcego od paru lat Mi´dzynarodowego

OÊrodka Badaƒ Atomowych. OÊrodek

ów powsta∏ w 1957 roku na fali chrusz-

czowowskiej „odwil˝y” i skupia∏ bada-

czy z krajów bloku wschodniego. Pra-

cowa∏o tam tak˝e kilku naukowców

z Zachodu, którzy byli cz∏onkami tam-

tejszych partii komunistycznych i zdecy-

dowali si´ na emigracj´ do ZSRR. Naj-

bardziej znany z nich by∏ znakomity fi-

zyk w∏oski Bruno Pontecorvo, który

mieszka∏ w ZSRR od roku 1950.

Kierowniczà rol´ w Instytucie odgrywali fizycy rosyjscy Ilja Frank i Igor Tamm, którzy za swe ba-

dania otrzymali w 1958 roku Nagrod´ Nobla; pierwszy prowadzi∏ pracowni´ neutronowà, drugi –

jak zdo∏aliÊmy si´ dowiedzieç – kierowa∏ badaniami kontrolowanej reakcji termojàdrowej.

Nasza grupka zdawa∏a sobie spraw´, ˝e charakter wizyty w Dubnej b´dzie grzecznoÊciowy, trud-

no by∏oby bowiem oczekiwaç, ˝e naukowcy podzielà si´ z nami pilnie strze˝onymi tajemnicami tech-

nologii jàdrowej. Na spotkaniach zadawaliÊmy wi´c w zasadzie pytania, odpowiedê na które nie by-

∏aby k∏opotliwa dla gospodarzy.

Ale taka rola ani troch´ nie odpowiada∏a Wali Koryckiej. Odrzuca∏a wszelkie konwenanse i przy

ka˝dej okazji pyta∏a o ochron´ radiologicznà pracowników zatrudnionych przy reaktorach, o okreso-

we badania lekarskie, o kontrol´ poziomu radiacji w pracowniach i laboratoriach, o sprawnoÊç apa-

ratury pomiarowej, o odzie˝ ochronnà – i wiele innych szczegó∏ów, które mog∏y wydaç si´ b∏ahe

w porównaniu z perspektywami nowej energetyki, nie mówiàc o mo˝liwoÊciach militarnych atomu.

Pytania Wali by∏y rzeczowe, konkretne, odpowiedzi naukowców wymijajàce, ogólnikowe. Wala

nie dawa∏a za wygranà, zagadywa∏a fizyków w sto∏ówce, na spacerze... Wtedy postawa Wali Koryc-

kiej wydawa∏a si´ troch´ przesadzona, mo˝e nawet niezbyt grzeczna. Ale to co zapami´taliÊmy

z Dubnej, przysz∏o nieuchronnie na myÊl w ponad dwadzieÊcia lat póêniej, kiedy opinià Êwiatowà

wstrzàsn´∏y echa czarnobylskiej katastrofy. Mo˝e w∏aÊnie taka postawa by∏a konieczna, by choçby

w jakimÊ stopniu ograniczyç atmosfer´ niedbalstwa, bylejakoÊci, karygodnej beztroski.

Od wybuchu w Czarnobylu min´∏o kolejnych dwadzieÊcia lat. Ale problem pozostaje ciàgle ak-

tualny – przypomina o nim hala wystawowa w Katowicach, zak∏ady farmaceutyczne w Jeleniej Gó-

rze, kopalina „Halemba”.

Edward Kar∏owicz
luty 2007 r.
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Wala Korycka zdobywa∏a miejsca pracy dla kolegów zwalnianych w czasie represji 1968 r. , w stanie wo-
jennym 1981 r. i póêniejszych latach nie dopuÊci∏a do zawieszenia Komisji.

„Jubileusz”

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

W chwili og∏oszenia stanu wojennego zajmowa∏am stanowisko przewodniczàcej Komisji Pomo-

cy i Zatrudnienia ZG SDP. 15 grudnia 1981 r. mia∏ byç jubileusz 25-lecia Komisji ze mnà na tym sta-

nowisku od 15. XII.1956 do 15. XII.1981.

Komisja nie zosta∏a zawieszona, gdy˝ przedstawi∏am komisarzom zezwolenie ministra pracy i spraw

socjalnych oraz umow´ z urz´dem pracy z moim podpisem /podpisali te dokumenty sekretarze SDP i ja/.

Pozwolono mi wprawdzie dzia∏aç oficjalnie tylko jednoosobowo, ale mia∏am pomoc kolegów z Komisji.

Uruchomi∏a Kursy Przekwalifikowaƒ dla 300 dziennikarzy zwolnionych po weryfikacji – doprowadzi∏a do
wyp∏acenia im 6-miesi´czne odprawy i opiek´ ZUS.

...chleb ofiarom weryfikacji

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

KontynuowaliÊmy prace organizacyjne przy zak∏adaniu „Omnipressu”, rozpocz´te w listopadzie

1981 r. Represje stanu wojennego nie obj´∏y spó∏dzielczoÊci pracy – a „Omnipress” by∏ pomyÊlany

jako spó∏dzielnia. Zak∏ada∏am go zresztà po raz drugi – pierwszy powsta∏ w styczniu 1957 r. – w la-

tach 60-tych rozwali∏ go KW PZPR. „Omnipress” – placówka SDP – dawa∏ chleb ofiarom weryfikacji.

Organizowa∏a tajne zebrania w ¸odzi i w Gdaƒsku.
Stworzy∏a Omnipress II dla ofiar weryfikacji.

Zanotowa∏ Maciej ¸ukasiewicz:
16 lutego 1981
W∏aÊnie z Gdaƒska wróci∏a Wala Korycka, Która jeêdzi∏a tam

w sprawie za∏o˝enia filii „Omnipressu”, gdzie mogliby si´ za-
czepiç niezweryfikowani dziennikarze z Trójmiasta.

(Maciej ¸ukasiewicz: Weryfikacja. Z notatnika stanu wojennego 1981-1982, 
Oficyna Wydawnicza MOST, Warszawa 1994, str. 406)

By∏a wÊród 5 organizatorów Zespo∏u Seniorów SDP, którzy uzy-
skali patronat Zwiàzku Emerytów i utrzymali nasze stowarzyszenie
rozwiàzane w stanie wojennym. Komisj´ Zatrudnienia prowadzi∏a
jako pe∏nomocnik SDP wspólnie z red. Zagaƒczykiem i wieloma
zaproszonymi do pomocy kolegami, uzyska∏a cennà pomoc „Ga-
zety Wyborczej”.
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Wala Korycka wychowa∏a córk´ /przybranà/ – Ann´ Szemborowicz-Grabowskà.
Anna jako dziecko by∏a ranna w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie ucz´szcza∏a do szko∏y podstawowej

Êw. Kazimierza, zdoby∏a matur´ w liceum Zamoyskiego na ul. Smolnej. Ukoƒczy∏a Warszawskà Akademi´
Sztuk Pi´knych – Grafik´ artystycznà u prof. Kulisiewicza. Prowadzi∏a komplety plastyczne dla uzdolnionych
dzieci. Przez szereg lat wyk∏ada∏a w warszawskim Liceum Plastycznym. PoÊlubi∏a Jerzego Grabowskiego, ar-
tyst´-plastyka, absolwenta warszawskiej ASP. Jerzy jest profesorem grafiki w ∏ódzkiej Wy˝szej Szkole Plastycz-
nej i warszawskiej Europejskiej Akademii Sztuki, dzia∏aczem zwiàzku plastyków. [Jerzy Grabowski 1933-2004]

Ich córka Agnieszka-Maria Matuszewska [10.12.1965-
10.05.2000] ukoƒczy∏a szko∏´ podstawowà na ul. Spartaƒskiej, li-
ceum im. ˚michowskiej z rozszerzonym francuskim, Architektur´ Kra-
jobrazu w warszawskiej SGGW. Pracuje w wydawnictwie jako redak-
tor w magazynach „Dom i Wn´trze”, „Pi´kny Ogród”, „Dobre Wn´-
trze”. Jest cz∏onkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. PoÊlubi∏a
Marka Matuszewskiego, lekarza weterynarza, absolwenta SGGW,
prowadzi przychodni´ dla zwierzàt.

Majà synka Ignacego-Gabrjela.
Waleria Korycka mieszka w segmencie, który zbudowa∏a jako

wspó∏za∏o˝yciela spó∏dzielni budowlanej.
Towarzyszy Wali, a obecnie – po groênej chorobie przebytej

w 1996 r. – opiekuje si´ nià córka Anna.
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Wala Korycka umar∏a 8 lutego 2000 roku. 
BezpoÊrednià przyczynà by∏o zapalenie p∏uc.

B´dzie nam jej brakowa∏o

UroczystoÊci pogrzebowe odby∏y si´ 15 lutego 2000 r.. o godz. 12 na Dawnym Cmentarzu Wojskowym
[kwatera A II]; po Mszy Êw. w koÊciele Êw. Jozefata.

Przyszli dziennikarze. Kilka pokoleƒ, wielu z rodzinami. By∏y po˝egnania nad grobem, wÊród ktorych:

S∏owa po˝egnania red. Wali Koryckiej

odprowadzajàc W a l ´ K o r y c k à na miejsce wiecznego spoczynku wypada dokonaç wspomnieƒ jej ak-
tywnoÊci spo∏ecznej i stowarzyszeniowej. Ja osobiÊcie zetknà∏em si´ z nià po raz pierwszy w roku 1939 na te-
renie Paƒstwowych Zak∏adów In˝ynierii w Warszawie, gdzie by∏a pracowniczkà. Zg∏osi∏em si´ do niej jako
cz∏onek Polskiej Ligi Obrony Przeciwlotniczej w oddziale warszawskim po odbiór polskiego motocykla „sokó∏
600”, którego u˝ywa∏em w pierwszych 2 tygodniach wojny niemiecko-polskiej, nast´pnà aktywnoÊç w dzia-
∏alnoÊci spo∏ecznej Wali Koryckiej na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich napotka∏em w latach 1980
– 1982 po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Podj´∏a wówczas inicjatyw´ utworzenia agencji „Omni-
press”, w której Wala udziela∏a pomocy dziennikarzom przeÊladowanym przez w∏adze partyjne PRL.

Od chwili rozwoju w Polsce kapitalizmu Wala Korycka zaktywizowa∏a si´ w Stowarzyszeniu Dziennikarzy
Polskich w Komisji Zatrudnienia oraz w Zespole Seniorów SDP.

Zespó∏ Seniorów SDP
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Przez dziesiàtki lat by∏a wsparciem dla m∏odych dziennikarzy, s∏u˝y∏a zawsze radà i pomocà, troszczy∏a si´
o seniorów.
Zawsze ponad sprawy w∏asne stawia∏a potrzeby Êrodowiska dziennikarskiego.
Jej odejÊcie jest dla nas niepowetowanà stratà.

Przyjaciele z Zespo∏u Dziennikarzy Seniorów SDP

Wala przez ca∏e swoje zawodowe ˝ycie pomaga∏a dziennikarzom poszukujàcym pracy, bez wzgl´du na ich
polityczne poglàdy.
Pozostanie na zawsze w serdecznej naszej pami´ci

Wspólna Komisja Zatrudnienia Dziennikarzy SDRP i SDP

By∏a osobà niezwyk∏à. By∏a instytucjà. Telefon przy fotelu, z którego przez ostatnie cztery lata, po przeby-
tych zawa∏ach serca, prawie nie wstawa∏a, dzwoni∏ z krótkimi przerwami. Ch∏on´∏a wiadomoÊci o ludziach,
g∏ównie o starych, chorych, niezaradnych, bezradnych. Wiedzia∏a, co robiç, by im pomóc.

Urodzi∏a si´, jak wieÊç niesie, ze s∏uchawkà telefonicznà w r´ku. O okreÊlonych godzinach, punktualnie co
do minuty, ∏àczy∏a si´ codziennie z samotnymi podopiecznymi, czekajàcymi na krótkà rozmow´ – znak, ˝e si´
o nich pami´ta. To by∏a terapia, dodawanie otuchy w stanach depresji.

Mia∏a kontakty z urz´dami. Wiedzia∏a, jak rozprawiaç si´ z bezdusznoÊcià, kogo wzruszyç, jak zmi´kczyç,
przekonaç, jak zredagowaç proÊb´, a jak suche podanie. Pomaga∏a dziesiàtkom, jeÊli nie setkom osób. Za∏a-
twia∏a renty, emerytury, prac´, miejsca w szpitalach, sanatoriach.

Mobilizowa∏a przyjació∏ do wspó∏pracy. JeÊli odmawiali, t∏umaczàc si´ brakiem czasu lub innymi okoliczno-
Êciami, umia∏a ich zobowiàzaç stanowczym: ,, jeÊli mnie lubisz – zrobisz to dla mnie”. Nie by∏o odwo∏ania.

By∏a „od zawsze”. Nie wiedzieliÊmy, ile ma lat. W grudniowym numerze, ,Forum Dziennikarzy”, piÊmie Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich, ukaza∏ si´ pierwszy odcinek jej wspomnieƒ, wspó∏czesnej historii dzienni-
karstwa polskiego, w którym mia∏a swój wybitny udzia∏.

Wala Korycka umar∏a 8 lutego 2000 roku. BezpoÊrednià przyczynà by∏o zapalenie p∏uc.
B´dzie nam Jej brakowa∏o.

Redakcja „Forum Dzennikarzy”
Przyjaciele z Zespo∏u Seniorów SDP

Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Odesz∏a od nas redaktor Wala Korycka z d. Staniszewska, wnuczka powstaƒca z 1863 roku.
Absolwentka gimnazjum w Sto∏pcach i Wydzia∏u Historii Uniwersytetu Warszawskiego, sanitariuszka

Batalionu Szaserów w obronie Warszawy w 1939 r., dzia∏aczka PCK, Armii Krajowej, dziennikarz.
Pracowa∏a w latach 1938 - 39 w Wieczorze Warszawy. Po wojnie w Zwiàzkowcu, ˚o∏nierzu WolnoÊci,

Agencji API, Interpressie, G∏osie Pracy, w Gromadzie - Rolniku Polskim.
Wyjàtkowa dzia∏aczka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach od 1956 r. do koƒca.
Inicjatorka i wspó∏za∏o˝ycielka Klubu Dziennikarzy Naukowych, Komisji Zatrudnienia Dziennikarzy,  Zespo∏u

Seniorów Dziennikarzy,  Agencji Omnipress. 
Pracowa∏a w Punkcie Pomocy Ârodowisk Twórczych w stanie wojennym.
Ca∏ym swoim ˝yciem zwiàzana z dziennikarstwem, zawsze s∏u˝y∏a radà i pomocà.
˚egnamy Jà g∏´bokim ˝alem 
Pozostanie zawsze w naszej pami´ci

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
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W Forum Dziennikarzy w numerach: 12- 1999; 1-2, 2000; 3-4, 2000; 5, 2000 zamieszczone
sà wspomnienia Wali Koryckiej.

Oto one, uzupe∏nione zapiskami Wali i fragmentami Jej sprawozdaƒ.

“Wszystkich nie zapami´ta∏am”
Dzia∏alnoÊç socjalna Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich trwa od poczàtku istnienia naszej organizacji,

to jest od 1951 r.
W okresie wczeÊniejszym od lutego 1945 r. , podejmowano sporadycznie ró˝ne dzia∏ania, najpierw w ra-

mach syndykatu, póêniej Zwiàzku Zawodowego Dziennikarzy. By∏y dostosowane do ówczesnych potrzeb –
kot∏y z zupà i kaszà w budynku Ministerstwa Informacji, skromne przydzia∏y ˝ywnoÊci. Pami´tam, ˝e kiedyÊ

otrzymaliÊmy dro˝d˝e, mo˝na je by∏o sprzedaç na
praskim bazarze, mia∏y one popyt, kupowano je na
produkcj´ bimbru.

W zdobywaniu przydzia∏ów celowa∏ Stefan Taba-
czyƒski. Razem z nim znalaz∏am si´ w zespole, któ-
ry szuka∏ domu do przeznaczenia na siedzib´ orga-
nizacji dziennikarzy. ZabiegaliÊmy o kamienic´ na 
Foksal – t´, w którym póêniej znalaz∏ si´ Paƒstwowy
Instytut Wydawniczy, ale nam odmówiono, ponie-
wa˝ w ówczesnych planach odbudowy miasta
w tym miejscu przewidziano park leÊny. Wmawiano
nam dom na Szcz´Êliwickiej, obiecujàc, ˝e tam doj-

dzie metro. W koƒcu wywalczyliÊmy pa∏acyk na Foksal, przedwojenny klub BBWR, gdzie na ganku w 1934 r.
zginà∏ minister Pieracki. Podczas powstania by∏ tam szpital wojenny, spalony razem z rannymi.

W tym czasie, gdy trwa∏a odbudowa gmachu by∏am przez kilka lat bezrobotna (wyrzucono mnie za AK z ˚o∏-
nierza WolnoÊci, z Radia) . Wówczas moja
dzia∏alnoÊç na rzecz dziennikarzy ograni-
cza∏a si´ do zdobywania miejsc w szpita-
lach dla chorych kolegów.

Cofn´ si´ jeszcze do 1945 r. Na Wal-
nym Zjeêdzie Dziennikarzy przypomnia-
no, ˝e na ostatnim przedwojennym –
w 1939 r. – powzi´to uchwa∏´, ˝e na na-
st´pnym spotkamy si´ w Gdaƒsku.

Delegaci, wÊród nich by∏am i ja, zdo-
byli wojskowà ci´˝arówk´ i pojechali-
Êmy. By∏ Êrodek grudnia, Ênieg z desz-
czem, Êlisko, podró˝ trwa∏a 20 godzin.
Pociàgi wtedy nie jeêdzi∏y do Gdaƒska,
a wojskowe samochody bywa∏e atako-
wane przez niedobitków hitlerowskich.
Ko∏o Torunia ostrzelano jadàcy przed na-
mi samochód, wszyscy zgin´li.

Trzeci dzieƒ zjazdu (poprzednie dwa dni obradowano w Warszawie) odby∏ si´ w Gdyni, bo Gdaƒsk by∏ spa-
lony. Prezes prof. Wasowski szybko zakoƒczy∏ zebranie – padaliÊmy ze zm´czenia. Koledzy z Gdyni nakarmili
nas, ogrzali, dali wa∏ówki na powrotnà drog´. Komenderowa∏ nami Juliusz Pollack, który wróci∏ z oflagu.



Odwil˝ – 1956
Pami´tny rok 1956 przyniós∏ istotne zmiany w naszej organizacji.
Na popaêdziernikowym zjeêdzie wybrany zarzàd powo∏a∏ komisj´ socjalnà, przej´∏am sprawy zdrowia.

W grudniu 1956 r. razem z Janem Dàbrow-
skim, z Agencji Publicystyczno-Informacyjnej,
stworzyliÊmy Komisj´ Zatrudnienia. Zmieni∏ si´
rynek pracy, wielu by∏o bezrobotnych dziennika-
rzy – w czasach stalinowskich zwalnianych z ró˝-
nych redakcji za przedwojennà przesz∏oÊç i AK.

Jan Dàbrowski zosta∏ sekretarzem Oddzia∏u
Warszawskiego SDP, ja – przewodniczàcà Komi-
sji Zatrudnienia. Ustali∏am dy˝ury Komisji. W jej
sk∏ad wchodzili kolejno Bogdan Skàpski, Jadwiga
Rojkowa, Halina Miroszowa, Zdzis∏aw Szakiewicz,
Tomasz Hopfer, Andrzej Dobrzyƒski, Henryk Pie-
karniak. Po zakoƒczeniu kadencji sekretarza OW
SDP do∏àczy∏ do nas Jan Dàbrowski. Administra-
cj´ prowadzi∏a zatrudniona w SDP Ula Rymaniak.

Zwo∏a∏am „sejm” bezrobotnych. Zape∏nili sal´ kinowà. PostanowiliÊmy utworzyç dziennikarskà spó∏dziel-
ni´ pracy.

“Glob” i „Omnipress” [Pierwszy]
Tak powsta∏ „Omnipress” [Pierwszy], który dzia∏a∏ do po∏owy lat 60. Wybrana grupa robocza ustali∏a za-

kres dzia∏aƒ i za∏atwi∏a formalnoÊci. Zarejestrowano „Omnipress” jako spó∏dzielni´ pracy dziennikarzy.
ByliÊmy ju˝ doÊwiadczeni. Grupa dziennikarzy, zrzeszonych w syndykacie, utworzy∏a bowiem w 1945 r.

spó∏dzielni´ pracy dziennikarzy „Glob”. Mia∏a ona dostarczaç ówczesnym instytucjom codzienne przeglàdy
prasy z cytatami z g∏ównych publikacji, póêniej wycinki z gazet. D∏u˝ej ni˝ spó∏dzielnia przetrwa∏o jej biuro
wycinków.

Za∏o˝ycielami „Globu” byli: Korycka, Wadyas, Mieczys∏aw Krzepkowski, Tadeusz Dziekoƒski, redaktor dzia-
∏u ekonomicznego w „˚yciu Warszawy”, Makulski, Korycki, Deulak, Zakrzewska. Kierownictwo powierzyliÊmy
Tabaczyƒskiemu.

Na wycinki by∏ popyt. Do pracy przy nich zatrudniano wdowy po dziennikarzach.
Opracowa∏am system znakowania wycinków. Lektorat, czyli czytanie prasy, obj´∏a repatriantka Marynow-

ska, pomaga∏a jej studentka – ∏àczniczka AK w Powstaniu Warszawskim.
Zacz´liÊmy skromnie, wynajmujàc pomieszczenie w prywatnym mieszkaniu na Targowej. Nasi gospodarze zajmo-

wali si´ produkcjà bimbru. Tabaczyƒski prowadzi∏ sprawnie dzia∏alnoÊç „Globu”. DorobiliÊmy si´ skromnego lokalu.
W nie wyjaÊnionych okolicznoÊciach „Glob” zosta∏ w∏àczony do RSW „Prasa”. Dyrektorem mianowano 

Stefana Tabaczyƒskiego. Sta∏o si´ to na jubileusz X – lecia. Za∏o˝ycieli „Globu” nie zaproszono.
Stefan Tabaczyƒski zmar∏ nagle w lokalu „Globu” podczas przygotowywania rocznego bilansu. O jego

Êmierci dowiedzieliÊmy si´ na balu sylwestrowym w Domu Dziennikarza.
“Omnipress” [Pierwszy] ma bujnà histori´. W zarzàdzie znaleêli si´ dziennikarze majàcy zdolnoÊci ekono-

miczne: Roman Biesiada, Henryk Piekarniak, wybrani z grupy organizacyjnej. „Omnipress” przyjmowa∏ do pra-
cy kolegów kierowanych przez naszà Komisj´ Zatrudnienia SDP.

W latach 60-tych dawa∏ zarabiaç 400 ludziom. Zajmowa∏ si´ g∏ównie reklamà, przymierza∏ si´ do w∏asne-
go wydawnictwa. Za∏o˝ony przeze mnie oddzia∏ poznaƒski „Omnipressu” stworzy∏ Biuro Prasowe Targów Po-
znaƒskich. Zatrudni∏ kolegów wyrzuconych z gazet za to, ˝e za bardzo wychylili si´ w Paêdzierniku. Rozwój
„Omnipressu” by∏ niewygodny dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR, bo by∏ konkurencjà dla dzia∏u reklamy RSW
„Prasa”, którego dochody s∏u˝y∏y partii. KW PZPR i Helena Zatorska doprowadzili do zawieszenia Omnipressu.

Znalaz∏ si´ te˝ prokurator, który spowodowa∏ wszcz´cie Êledztwa i procesu w sprawie „Omnipress”. Aresz-
towali prezesa, Romana Biesiad´. Pretekstem by∏a jedna z udanych akcji Spó∏dzielni. Przemys∏ t∏uszczowy10



powierzy∏ „Omnipressowi” reklam´ margaryny. Przygo-
towano na ten temat konferencj´ prasowà, reklamo-
wano margaryn´ w radio i telewizji, komponowano
piosenki. Biesiada zrobi∏ album z wycinkami publikacji,
które ukaza∏y si´ po konferencjach prasowych i ofero-
wa∏ go zleceniodawcom. Prokurator zarzuci∏, ˝e zarzàd
„Omnipressu” chwali si´ materia∏ami, których nie op∏a-
ca∏. Komitet Wojewódzki PZPR wywiera∏ nacisk na SDP,
aby usun´∏o Biesiad´, ale Stowarzyszenie tego nie zro-
bi∏o. Powo∏any przez sàd ekspert, by∏ nim Tadeusz
Ucieszyƒski z RSW „Prasa”, orzek∏, ˝e wszystkie dzia∏a-
nia spó∏dzielni by∏y krystalicznie czyste. Wyprowadzo-
no z wi´zienia Biesiad´. Ale trwa∏o to d∏ugo.

W mi´dzyczasie rozwiàzano „Omnipress”. Zabrano lokale, samochody, przepad∏y pieniàdze. Nie by∏o do
czego wracaç. Dla Biesiady za∏atwi∏am prac´ w „Ekspresie Wieczornym”. Ala Piekarnicka zatrudniona zosta-
∏a przy wystawach artystycznych.

Dziennikarzy z likwidowanego „Omnipressu” lokowaliÊmy w prasie zwiàzkowej, w PAX, w Radio, kolegów
z Poznania – przy Targach i w Towarzystwie im. Henryka Wieniawskiego. Komisja Zatrudnienia mia∏a trudnà
sytuacj´. Helena Zatorska nie odezwa∏a si´. Trzeba przypomnieç, ˝e przed tà napaÊcià na „Omnipress” i pre-
zesa Biesiad´ KW PZPR nakaza∏ zatrzymaç równie˝ panià Braunowà, ˝on´ dygnitarza z Urz´du Bezpieczeƒ-
stwa i jej przyjació∏kà Hag´ Zieliƒskà. Prokurator pos∏u˝y∏ si´ ich donosem.

Zdrowie i Pomoc
RównoczeÊnie z Komisjà Zatrudnienia dzia∏a∏a w SDP Komisja Zdrowia i Komisja Pomocy [Socjalna]. By∏am

przewodniczàcà w jednej i drugiej. W Komisji Zdrowia dzia∏ali koledzy z ró˝nych redakcji, pomagali delegaci
redakcyjni. Moim zast´pca by∏ Êp. Witold Nowakowski, który po pracy w charakterze rzecznika premiera Cy-
rankiewicza, a potem u ministra Lechowicza objà∏ wydawnictwa SDP.

Do∏àczy∏ Jacek Ratajczak, który zosta∏ etatowym sekretarzem SDP. Przede wszystkim pomaga∏ nam prof. dr
Kazimierz Wàtorski – lekarz SDP. Cz´Êç sk∏adki cz∏onkowskiej zwi´ksza∏a nasz fundusz pomocy doraênej,
z którego dawaliÊmy zapomogi wed∏ug opinii oddzia∏ów SDP.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Fundusz Socjalny
Za∏atwiliÊmy podania zaleg∏e od Walnego Zjazdu – nast´pne posiedzenie w pierwszej dekadzie

marca. Gospodarujemy z koniecznoÊci oszcz´dnie – potrzeby rosnà, a Êrodki sà skromne: na koncie

mamy osiemdziesiàt kilka tysi´cy. Podania – zaopiniowane – nap∏ywajà z ca∏ego kraju; sà bardzo

trudne sytuacje.

W zwiàzku z Funduszem Socjalnym przeprowadzamy obecnie sond´ w redakcjach, badajàc czy

dodanie do sk∏adki cz∏onkowskiej sumy 10 tysi´cy zostanie pozytywnie przyj´te przez cz∏onków SDP.

Staramy si´ zorganizowaç poradnictwo gerontologiczne w Warszawie – prowadzone na ten te-

mat rozmowy zosta∏y przerwane wobec Êmierci dr Bieleckiego. Wymaga odnowienia nasz kontrakt

z Instytutem Reumatologii, który od lat przyjmowa∏ naszych kolegów.

Kontakt z oddzia∏ami SDP
Utrzymuje si´ w drodze telefonicznej oraz przy okazji wyjazdów dziennikarskich cz∏onków Komi-

sji. Najlepiej nawiàzane kontakty mieliÊmy z ¸odzià, Katowicami, Poznaniem, Wroc∏awiem, Gdaƒ-

skiem, Krakowem.
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Wspólnie z prof. Wàtorskim zorganizowaliÊmy sympozjum na temat zdrowia dziennikarzy. Badania wyka-
za∏y, ˝e nasz zawód ma najkrótszà Êrednià ˝ycia, takà samà dla kobiet, jak i dla m´˝czyzn. Wzi´to to ustale-
nie przy tworzeniu uk∏adów zbiorowych, obni˝ono wiek emerytalny do 55 lat dla kobiet i 60 dla m´˝czyzn.

ZmobilizowaliÊmy RSW „Pras´” do uruchomienia przychodni specjalistycznej na Spiskiej i do wprowadze-
nia obowiàzkowych badaƒ profilaktycznych dla zespo∏ów redakcyjnych.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Przychodnie specjalistyczne
Z przychodni przy ul. Spiskiej korzystajà tylko dziennikarze z RSW „Prasy”. Ich te˝ kieruje tam nasza

Przychodnia.

Sprawa przychodni na Jasnej pozosta∏a nie rozwiàzana – i to w sposób doÊç k∏opotliwy. Mianowicie

w porozumieniu z Sekretarzem ZG red. Szaniewiczem przeprowadziliÊmy tam rozmowy: prof. Wàtorski –

i ja. Przychodnia udost´pni∏a nam szeroki wachlarz specjalnoÊci – na skierowania od lekarzy z naszej przy-

chodni. Chodzi∏o o odp∏atnoÊç dla lekarzy – mieli przyjmowaç nas po swoich godzinach urz´dowych oraz

o niewielkà zap∏at´ dla sekretarki przychodni, która mia∏a kierowaç naszych pacjentów itp. W porozumie-

niu z red. Szaniewiczem zgodziliÊmy si´ na te warunki. Przychodnia nie policzy∏a nam za ca∏y okres do

grudnia ub. r. Od grudnia mieliÊmy p∏aciç – wynosi∏o to 5000 z∏otych miesi´cznie – dla 8 specjalnoÊci, la-

boratorium analiz, EKG i sekretarki ∏àcznie. Sprawa pozosta∏a zawieszona – nic tam nie zap∏aciliÊmy.

Z przychodni tej korzystaç mogli wszyscy dziennikarze kierowani przez gabinet lekarski na Foksal

bez wzgl´du na miejsce pracy. To rozwiàzanie wówczas wydawa∏o si´ korzystne – zw∏aszcza, ˝e spo-

dziewaliÊmy si´ jednak za∏atwienia sprawy Funduszu Socjalnego na zjeêdzie.

Mamy zapewnionà pomoc w trudnych przypadkach indywidualnych w Poliklinice Akademii Me-

dycznej na ulicy Banacha oraz w Instytucie Gruêlicy i Chorób P∏uc. Udzielajà nam te˝ pomocy poza

kolejkà poradnie istniejàce przy poszczególnych klinikach AM. W przypadkach wymagajàcych pomo-

cy psychiatry korzystamy z przychodni przy ul. Sobieskiego a w razie potrzeby – z sanatorium otwar-

tego w Komorowie.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Sprawa badaƒ profilaktycznych
Przekracza nasze mo˝liwoÊci doraêne – wobec rozproszenia pomocy lekarskiej dla dziennikarzy

na terenie Warszawy.

Poprzednie badania, które odby∏y si´ przed kilku laty z naszej inicjatywy obj´∏y tylko 60 proc.

dziennikarzy na terenie Warszawy. Odbywa∏y si´ na zasadzie wyznaczenia dla poszczególnych zespo-

∏ów godzin i miejsc badaƒ /kardiologicznego, RTG, analiz i in. /. Nie mieliÊmy mo˝liwoÊci dopilnowa-

nia czy stwierdzone przypadki chorobowe by∏y sygnalizowane lekarzom leczàcych tych dziennikarz.
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Nawiàza∏am kontakty ze szpitalami, przyjmowa∏y naszych chorych szpitale: Kolejowy w Mi´dzylesiu,
El˝bietanek, Instytut Kardiologii, Instytut Reumatologii na Spartaƒskiej. Instytut w Aninie wyznaczy∏
specjalnego lekarza do opieki nad dziennikarzami, kierowanymi przez przychodni´ SDP.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Szpitale
Komisja Êwiadczy pomoc zarówno dziennikarzom warszawskim jak i terenowym przy uzyskiwa-

niu miejsc w szpitalach na terenie Warszawy – zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych. Mamy za-

wsze zapewnione miejsca w Szpitalu Kolejowym /Mi´dzylesie/ w szpitalach: Bielaƒskim i na Gosz-

czyƒskiego, w klinikach AM, oraz w szpitalach MSW i Wojskowym – na zasadzie specjalnych zezwo-

leƒ. W razie potrzeby op∏acamy z Funduszu Socjalnego dy˝ury piel´gniarskie /po operacjach/.

Uda∏o mi si´ wprowadziç nasze wnioski do puli sanatoriów, którymi dysponowa∏o Ministerstwo Zdrowia. Skiero-

wania wystawiane przez naszych lekarzy opiniowa∏ balneolog w przychodni na Wilczej, potem ja zanosi∏am na Mio-

dowà do pani Wandy Prezes, prowadzàcej w Ministerstwie Zdrowia dzia∏ interwencyjny – i w ciàgu 2 tygodni otrzy-

mywa∏am bezp∏atne miejsce w sanatoriach, zgodnie ze wskazaniami na wnioskach.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Sanatoria
W chwili obecnej za∏atwiamy miejsca w sanatoriach dla 7 osób, które przekaza∏y nam wnioski le-

karskie.

Tak jak i w poprzednich latach, wnioski RSW „Prasy” staramy si´ umieÊciç w rozdzielniku jej dzia-

∏u socjalnego – wnioski kolegów z innych wydawnictw próbujemy za∏atwiç przez zwiàzek zawodowy

– w przypadkach awaryjnych przez Gabinet Ministra. Mamy tylko 1 zg∏oszenie na wykup pe∏nop∏at-

ny – i otwartà drog´ na znacznie wi´cej, równie˝ w sanatoriach którymi dysponuje Gabinet Ministra.

Przy wykupie pe∏nop∏atnych staramy si´ przynajmniej cz´Êç pieni´dzy uzyskaç od rad narodowych.

Wa˝nym osiàgni´ciem by∏o uzyskanie prawa do bezp∏atnego leczenia si´ dla naszych „wolnych strzelców”
nie zatrudnionych na etatach, to prawo dawa∏a im legitymacja SDP.

Uzyska∏am to prawo w sposób dramatyczny.
Nasz kolega Andrzej Koby∏ecki po kilku latach w OÊwi´cimiu wróci∏ psychicznie niezdolny do pracy, utrzy-

mywali go koledzy. Pewnego dnia zatelefonowa∏ do mnie „Wala, jestem w Instytucie Onkologii, mam raka,
chcà tu mnie zatrzymaç, ale pytajà kto b´dzie p∏aci∏. Powiedzia∏em, ˝e Ty”. Potwierdzi∏am i pobieg∏am do
Henryka Korotyƒskiego, który ubezpieczy∏ wstecz Andrzeja w ZUS jako goƒca w „˚yciu Warszawy”. T́  spra-
w´ przedstawi∏am ministrowi Sztachelskiemu. Bardzo si´ przejà∏. Porozumia∏ si´ z ministrem finansów.
W Dzienniku Ustaw ukaza∏o si´ Rozporzàdzenie pozwalajàce z SDP leczyç si´ za okazaniem naszej legityma-
cji. To prawo dziÊ zachowa∏y oba Stowarzyszenia.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Leczenie – na legitymacj´ SDP
W latach 70-tych (za Gierka) za∏atwia∏am i uzyska∏am prawo do leczenia si´ na zasadzie ubez-

pieczenia dla dziennikarzy nie pracujàcych na etacie – za okazaniem legitymacji SDP (w Minister-

stwach Zdrowia i Finansów). Naszà legitymacj´ s∏u˝ba zdrowia honorowa∏a i po rozwiàzaniu SDP.

Po naszej rejestracji potwierdzi∏am to ponownie.
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UzyskaliÊmy dost´p do rent specjalnych, wyjàtkowych – od kolejnych premierów, prezesów ZUS, Opieki
Spo∏ecznej. Fundusz Wczasów przydzieli∏ mi 100 miejsc na wczasach w uzdrowiskach – za niewielkà odp∏at-
noÊcià wed∏ug wskazaƒ lekarskich. PomyÊleliÊmy o Domu Seniora. Na razie chorych – samotnych umieszcza-
liÊmy w Domach Opieki w Kalwarii, Henrykowie, RadoÊci, Radzyminie. Podj´liÊmy starania o w∏asnà siedzib´.

Witek Nowakowski wynalaz∏ dwór w pobli˝u Zaborowa.
Ja równoczeÊnie pertraktowa∏am ze Sto∏ecznym Wydzia∏em Zdrowia i Opieki o dom w Warszawie, wspólnie 

z dr Ma∏gorzatà Wasilewskà, kierownikiem Wydzia∏u Zdrowia, uzyskaliÊmy na godziwych warunkach budynek do remontu.
Miasto dawa∏o pieniàdze na adaptacj´ i na pensje personelu. W tym domu planowaliÊmy pokoje miesz-

kalne, gabinet lekarza, kawiarni´ – jadalni´. Pobyty okresowe, co pozwala∏o zachowaç w∏asnoÊç mieszkania.
W czasie pobytu zabierano 75% emerytury. Innym zwiàz-
kom twórczym mieliÊmy oddawaç 25% miejsc. Na razie po-
mog∏a prof. Szwarc. Za∏atwi∏am rehabilitacj´ seniorów
w przychodni geriatrycznej na Krzywym Kole.

Przychodnia kierowa∏a te˝ na 6-tygodniowà, bezp∏atnà
rehabilitacj´ w Henrykowie, gdzie by∏y 2-osobowe pokoje,
jadalnia i sala çwiczeƒ w szwedzkich pawilonach. Wszyst-
kie nasze starania przekreÊli∏ stan wojenny. SD PRL ich nie
podj´∏o mimo, ˝e ich prezes Klemens Krzy˝anowski o tym
by∏ poinformowany.

Trzeba wspomnieç o uchwale Komisji Zdrowia w rozbu-
dowie naszej przychodni. W Wydziale Zdrowia uzyska∏em
zgod´ na zatrudnienie drugiego lekarza, z tym, ˝e mia∏ to
byç lekarz – emeryt. Kolejno zatwierdzi∏am w Urz´dzie Pra-
cy prof. Fejgina, dr Mogilnickiego – ojca, a po nim syna. Za-
∏atwi∏am konsultacj´ psychiatrycznà w Instytucie na Sobie-
skiego. Za∏atwi∏am domowe opiekunki spo∏eczne. W De-
partamencie Leków na D∏ugiej i w Centrum na Skierniewic-
kiej w „Polfie” zdoby∏am deficytowe leki, rozruszniki serca,
aparaty s∏uchowe.

Zatrudnienia

W∏asnà histori´ ma Komisja Zatrudnienia SDP. Zacz´∏a si´ ona od k∏opotów.
Prawnik z Urz´du Pracy zjawi∏ si´ na dy˝urze. Zainteresowa∏ si´ na jakiej podstawie dzia∏amy. Grozi∏ kon-

sekwencjami prawnymi. Ja z kolei zapyta∏am Urzàd Pracy o stanowiska dla dziennikarzy. Nie mieli ˝adnych.
DoprowadziliÊmy do zawarcia umowy, podpisanej ze strony Urz´du przez dyr. Kowalskà, a ze strony SDP –
aktualny sekretarz OW SDP Stefan Olszewski i ja jako przewodniczàca Komisji Zatrudnienia. Umowa pozosta-
wia∏a Komisji wszystkie wolne stanowiska w redakcjach, z wyjàtkiem administracyjnych, zobowiàzywa∏a do
obowiàzku zg∏oszenia wolnych miejsc do Urz´du, uprawnia∏a do kierowania na sta˝e redakcyjne, do wysta-
wiania zaÊwiadczeƒ, do za∏atwiania pracy dla studentów.

MiewaliÊmy na dy˝urach wypadki. Nawiedzali nas osobnicy niezrównowa˝eni psychicznie. Jeden z nich
demonstrujàc nam swój wynalazek spowodowa∏ wybuch, wylecia∏y szyby. Inny wariat na moim dy˝urze za-
mknà∏ drzwi od Êrodka, powiedzia∏, ˝e mnie zabije, jeÊli nie umieszcz´ jego artyku∏u w jakiejÊ gazecie, bo od
tego zale˝y zbawienie Êwiata. Pos∏a∏am go do „Trybuny Ludu” i poszed∏.

Zdarza∏o si´, ˝e bezrobotnym fundowa∏am ze Êrodków finansowych SDP obiady. Alkoholików i lekoma-
nów kierowa∏am na leczenie odwykowe, ch´tnych dokszta∏cania si´ na kursy zawodowe.

Dy˝ury odbywa∏y si´ codziennie, bez urlopów i przerw. Do Komisji do∏àczy∏ si´ Henryk Zagaƒczyk, które-
mu za∏atwi∏am prac´ w PAP.
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Pomoc doraêna
Bardzo Êcis∏e kontakty utrzymuje Komisja Socjalna z Zespo∏em Starszych Dziennikarzy /koledzy z Zespo∏u

weszli w sk∏ad Komisji/. W planach pracy wspólnej na okres najbli˝szy przewidujemy m. in. przeprowadzenie
„inwentaryzacji” dziennikarzy-emerytów i rencistów i zbadanie w jakiej sytuacji si´ znajdujà /byç mo˝e trzeba
b´dzie objàç niektórych opiekà Komisji Zatrudnienia – w celu uzyskania rycza∏tów lub dorywczych zarobków/.

[ze sprawozdania W. Koryckiej]

Dla wdów i sierot

Sierotom wyp∏acamy 3 x rocznie po 500z∏otych /najbli˝sza wyp∏ata – przed wakacjami/.
Wdowom – po 1000 z∏ rocznie na Nowy Rok. Co roku robimy weryfikacj´ sierot /dajemy
zapomogi uczàcym si´/. Niezale˝nie od zapomóg Komisja opiekuje si´ – na zasadach po-
mocy doraênej – wdowami i sierotami /dla wdów – pomoc w uzyskaniu pracy, lecznictwa
i in. , dla sierot – pomoc przy umieszczaniu w szko∏ach, kolnie wakacyjne, ewent. praca/.

„Wojna Jaruzelska”

15 grudnia mia∏ byç jubileusz Komisji Zatrudnienia SDP – 25-lecia ze mnà na stanowisku przewodniczàcej
Komisji Pomocy i Zatrudnienia ZG SDP od 15. XII.1956 do 15. XII.1981.

Zamiast tego wybuch∏a „wojna Jaruzelska”. Do Domu Dziennikarzy wkroczyli komisarze. W zawieszonym
SDP zosta∏y dwie placówki. Nie da∏am zawiesiç Komisji, motywujàc tym, ˝e podlegamy Urz´dowi Pracy, co
potwierdzi∏a dyr. Kowalska.

Komisja nie zosta∏a zawieszona, gdy˝ przedstawi∏am komisarzom zezwolenie ministra pracy i spraw so-
cjalnych oraz umow´ z urz´dem pracy z moim podpisem /podpisali te dokumenty sekretarze SDP i ja/. Po-
zwolono mi wprawdzie dzia∏aç oficjalnie tylko jednoosobowo, ale mia∏am pomoc kolegów z Komisji.

Komisarz Górski na mojà interwencj´ pozwoli∏ mi w sprawach zdrowia dzia∏aç jednoosobowo. Pe∏ni∏am
wi´c codziennie dy˝ury w naszej przychodni.

„Omnipress” Drugi
Uda∏o si´ uruchomiç „Omnipress” Drugi.
ZrobiliÊmy fikcyjny protokó∏ z datà poprzedzajàcà stan wojenny, spó∏dzielczoÊci nie ruszano. Zarzàd Omni-

pressu uformowaliÊmy z bezrobotnych zarejestrowanych w Komisji. Swoje doÊwiadczenie wniós∏ Witold Flor-
czak. Omnipressowi oddali komisarze pokój nieczynnej kancelarii na parterze.

Zanotowa∏ Maciej ¸ukasiewcz:
Warszawa, 7 stycznia 1982 r.
... wst´puj´ do urz´dujàcej obok Stasia Eli Otffinowskiej. Przypomina mi o „Omnipressie”; przekaza-

∏a list´ zwolnionych Wali Koryckiej, która obecnie jest prezesem tej tworzàcej si´ spó∏dzielni.
Wala – jedna z najbardziej popularnych postaci na Foksal – od lat anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç spo-

∏ecznà w Êrodowisku. Bardzo lubiana i szanowana przez wszystkich, tym razem wykombinowa∏a spó∏-
dzielni´ dziennikarskà, aby stworzyç przytulisko dla bezrobotnych kolegów. Majà to byç jakieÊ prace zle-
cone od ró˝nych instytucji – foldery, opracowania, obs∏uga rozmaitych imprez.

“Omnipress” ma lada tydzieƒ ruszyç. Trzeba zg∏osiç si´ do Wali osobiÊcie, na Foksal. Byç mo˝e jakieÊ
cha∏tury z tego b´dà, ale wàtpliwe, czy uzyskamy tam sta∏e zaczepienie, choçby çwierçetatowe, aby nie
zostaç zaliczonym przez w∏adze do „paso˝ytów”. [str.129]

Maciej ¸ukasiewicz: Weryfikacja. Z notatnika stanu wojennego 1981-1982, Oficyna Wydawnicza MOST, Warszawa 1994, s.406
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Kol. Krystyna Czerwiecka z Wydzia∏u Finansowe-
go ZG SDP wynios∏a nam pieniàdze na kilka zapo-
móg – wstawiliÊmy przy nich wczeÊniejsza dat´.
Otrzyma∏a zapomog´ m. in. Basia Mineyko, która
z m´˝em i 16-letnià córkà uleg∏a wypadkowi – woj-
skowy wóz rozbi∏ ich malucha. Odwiedza∏am ich
w trzech szpitalach.

Rozpocz´∏a si´ weryfikacja 
W „odwieszonych” redakcjach wyrzucono na bruk
dziennikarzy. Przekona∏am komisarza Górskiego, ˝e
trzeba ich przekwalifikowaç. Porozumia∏am si´
z Urz´dem Pracy na Karowej i z Zak∏adem Doskona-
lenia Zawodowego na Podwalu. W ramach tych in-
stytucji powsta∏y kursy dla których ja zapewnia∏am
program i wyk∏adowców.

Tematyk´ kursów ustali∏am tak, by mog∏y przydaç
si´ dziennikarzom:

1. Promocja ksià˝ek
2. Redakcja
3. Reklama
4. Archiwistyka
5. Dokumentacja

Kursy musia∏y trwaç 5 miesi´cy. Tego wymaga∏a Uchwa∏a 112, z której skorzysta∏am, zapewnia∏a s∏uchaczom
Êrednià p∏ac´ przez 6 miesi´cy. Zak∏ad Doskonalenia Zawodowego przydzieli∏ pieniàdze na koszty, dyr. Kowalska
z Urz´du Pracy finansowa∏a wyp∏aty. Pomagali kol. kol. Tomasz Jarz´bowski, Witold Florczak, oraz prof. Witold
Nawrocki z PAN-u. Utrzymywa∏am sta∏y kontakt z Dariuszem Fikusem i Maciejem I∏owieckim. Absolwentom kur-
sów dano dyplom. Zarejestrowa∏o si´ kilkuset bezro-
botnych dziennikarzy. By∏y to ofiary weryfikacji. Po
zdelegalizowaniu SDP, 19 marca Komisj´ Zatrudnienia
przej´∏o SD PRL. Powierzono jà red. Henrykowi Zagaƒ-
czykowi. Prezydium SD PRL postanowi∏o usunàç mnie
z Komisji. Uratowa∏ mnie Zagaƒczyk. OÊwiadczy∏, ˝e
bez mego udzia∏u nie mo˝e prowadziç Komisji, opie-
ra∏ si´ na podpisanej przeze mnie umowie z Urz´dem
Pracy. Postanowiono wi´c mnie w Komisji jako konsul-
tanta. Zagaƒczyk postàpi∏ wspaniale. W praktyce po-
zostawi∏ mi dy˝ury i pomaga∏ bezrobotnym z SDP. Ko-
misja zachowa∏a lokal w Domu Dziennikarza, kontak-
ty z Urz´dem Zatrudnienia. RSW „Prasa” przyzna∏ nam
etaty interwencyjne. ProwadziliÊmy kartoteki i nalicza-
liÊmy zasi∏ki naszym bezrobotnym. Etat interwencyjny
op∏acony by∏ przez Urzàd Zatrudnienia przez pó∏ roku.
Skorzystali z tego red. red. Jolanta Bok-Kujara, Maria
Maniowska, Barcikowska, Kuêbida i inni.

ZorganizowaliÊmy 5 kursów komputerowych dla
bezrobotnych dziennikarzy. Pieniàdze na koszty
zdobyliÊmy od Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa”.

Z tych szkoleƒ skorzysta∏o prawie 300 osób,
w tym kursy obs∏ugi mikrokomputerów oraz kom-
puterowego redagowania gazet w systemach „Cy-16



frosrt”, „Polsert” i „Ventura” skoƒczy∏o 159
osób. Kurs „Reklama w dzia∏alnoÊci marketin-
gowej” ukoƒczy∏o 25 dziennikarzy, zaÊ kurs
„Jak otworzyç w∏asnà firm´” przesz∏o 60
osób. By∏y te˝ kursy intensywnej nauki j´zyka
angielskiego.

PrzeprowadziliÊmy jednorazowà zbiórk´ pie-
ni´dzy od pracujàcych kolegów. Z braku w∏a-
snego konta bankowego, z∏o˝yliÊmy je na kon-
cie Stronnictwa Demokratycznego, by∏o to oko-
∏o 33 mln starych z∏otych.

Urzàd Zatrudnienia pozbawi∏ nas obliczenia
zasi∏ków i kartotek. Przej´∏o je Rejonowe Biuro
Pracy na ul. Cio∏ka. Karty rejestracyjne by∏y odbierane w trybie przekazywania ich do decyzji o wyp∏at´ zasi∏ku do
merytorycznego zatwierdzenia. Dziennikarze dostawali decyzj´ w Rejonowym Biurze Pracy, a karty rejestracyjne
ju˝ nie wraca∏y do Komisji.

Po ponownej rejestracji SDP w 1989 r. Zarzàdy G∏ówne obu Stowarzyszeƒ porozumia∏y si´ co do wspól-
nego prowadzenia Komisji Zatrudnienia. Patronat nad nià obj´∏o Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, co pó∏
roku musimy sk∏adaç mu sprawozdania. Kolejni ministrowie pracy potwierdzajà umow´ z Komisjà Zatrudnie-
nia. Bezskutecznie staraliÊmy si´ o przyznanie dziennikarzom prawa do samodzielnego op∏acania ZUS. T́
spraw´ pilotowa∏a kol. Danuta Szczerska-¸awska i kol. Jolanta Bok-Kujara, która interweniowa∏a u Rzecznika
Praw Obywatelskich. Upadek Uk∏adu Zbiorowego Dziennikarzy utrudnia∏ wczeÊniejsze emerytury kolegom,
którzy z powodu wieku nie mogli znaleêç pracy. Uda∏o si´ w OÊrodkach Opieki Spo∏ecznej i u prezesa ZUS
za∏atwiç dla nich renty socjalne i wyjàtkowe, tak˝e naszym „wolnym strzelcom”, ale by∏y to niskie renty.
W OÊrodkach Opieki Spo∏ecznej za∏atwia∏am opiekunki domowe dla osób niepe∏nosprawnych samotnych.
Nawiàza∏am w tej sprawie kontakt z dzia∏aczkà polonijnà ze Lwowem, która dobiera opiekunki i wysy∏a do

Polski, jeÊli zamieszkajà u chorych to przyjazd z Ukra-
iny nie wymaga wizy.

Ko∏o Dziennikarzy przy Zwiàzku 
Emerytów i Rencistów.

Zespó∏ Seniorów SDP powierzy∏ mi swà sekcj´ so-
cjalnà. W∏àczy∏ si´ do niej kol. Wac∏aw Nowowiejski
i kol. Maria KaraÊ. W stanie wojennym zespó∏ dzia∏a∏
oficjalnie jako samodzielne Ko∏o Dziennikarzy przy
Zwiàzku Emerytów i Rencistów. Za∏o˝yli to Ko∏o kol.
kol. Wac∏aw Czarnecki, Juliusz Pollack, Renata So-
snowska, Julian ˚ebrowski, Wala Korycka. Zwiàzek
Emerytów i Rencistów da∏ nam lokal w swojej siedzibie
przy ul. Konopnickiej 3. Pe∏niliÊmy tam sta∏e dy˝ury.
Wac∏aw Czarnecki z Renatà Sosnowskà organizowa∏
regularne spotkania Seniorów w Domu Kultury na ul.
Grzybowskiej.

Ja uzyska∏am zgod´ Zwiàzku Emerytów i Rencistów
na utworzenie Ko∏a Przyjació∏ Seniora – dla m∏odych
kolegów. Organizacjà tego Ko∏a zaj´∏a si´ kol. Agniesz-
ka Wróblewska. Poczàtkowo udost´pnili nam swój lo-
kal klubowy w Alejach Ujazdowskich adwokaci. Prze-
straszeni przez UB pozbyli si´ nas. Wówczas Agniesz-
ka za∏atwi∏a dla naszych spotkaƒ kawiarni´ „Ewa” –
w piwnicy Domu Mody. Kawiarnia te˝ ba∏a si´ nas.17



Dla u∏atwienia dzia∏alnoÊci socjalnej podzieli∏am Warszaw´ na dzielnice i dobra∏am dla nich grupowych.
By∏o ich kilkunastu na ponad 400 cz∏onków Zespo∏u.
˚oliborz – Halina Dudowa
Wola – Irena Nizia∏kowska
PowiÊle – Zbigniew Laskowski i Helena Gorczowa
ÂródmieÊcie – Emanuel Planer
Starówka – Teresa Skrzynecka-Podolska
ÂródmieÊcie Po∏udnie – Janina Stefaƒska,
Maria Kassyanowicz
Czerniaków – Maria Karwój
Mokotów – Janina Petroƒ, Rudolf Kryspin,
Wies∏awa Zagórska, Henryk Piekarniak
Ochota – Renata Sosnowska i Barbara Ros∏oniec
Saska K´pa i Praga Po∏udnie – Anna Dàbrowska.
Do Woli do∏àczy∏a si´ Maria Kar∏owicz.

Niestety ten podzia∏ nie zachowa∏ si´. Zmarli: Halina Dudowa, Janina Petroƒ, Barbara Ros∏oniec, Henryk Pie-
karniak, Anna Dàbrowska, Laskowska, Irena Nizia∏kowska. Ci´˝ko zachorowali: Emanuel Planer, Gorczyc, 
Jadwiga Rojkowa, Maria Kassyanowicz, Teresa Skrzyƒska, Janina Stefaƒska.

W stanie wojennym pomoc socjalnà prowadzi∏y punkty przy ko-
Êcio∏ach. Jeêdzi∏y paczki od „Marii Panny” – tam dzia∏a∏ Punkt Âro-
dowisk Twórczych u ksi´dza Wies∏awa A. Niew´g∏owskiego przy
koÊciele na Przyrynku. Hanna Kassyanowicz za∏o˝y∏a podobny
punkt z odzie˝à, lekami i od˝ywkami. Najpierw przy koÊciele Êw.
Kazimierza na Che∏mskiej, potem u ksi´dza Niedzielaka na Powàz-
kach, a po jego zamordowaniu, w parafii Êw. Barbary na ul. Emilii
Plater. Rafa∏ Brzeski prowadzi∏ swój sk∏ad na Ch∏odnej, a Dariusz 
Fikus i Ewa Skudro na Ursynowie. Dy˝urowa∏am na Ch∏odnej i na
Powàzkach trzy razy w tygodniu. ProwadziliÊmy kartoteki pod-
opiecznych. Leki dawa∏a na recepty farmaceutka. Dary pochodzi∏y
z krajów zachodnich.

W naszym punkcie pracowa∏y dziennikarki z SDP: Hanna Kassy-
anowicz-Paw∏owicz, jej matka Maria, Wies∏awa Zagórska i ja oraz
przedstawiciele filmu, wydawnictw i innych Êrodowisk twórczych.
Ksi´˝a z tych parafii przys∏ali swoich podopiecznych. Krystyna 
Konarkowa pomaga∏a mi wysy∏aç dzieci dziennikarzy do Rabki.
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SDP – reaktywowane
Od czerwca 1989 r. dzia∏a ju˝ SDP. Zarzàd G∏ówny zawar∏ umow´ z SD RP (przemianowane SD PRL) co do

wspólnego prowadzenia Komisji Zatrudnienia i op∏acania jej sekretariatu. Ustalono, ˝e kierownikiem pozosta-
nie red. Henryk Zagaƒczyk, ja zast´pcà, z tym, ˝e prac´ codziennà wykonywa∏am ja. Âciàgn´∏am do Komisji
z Zespo∏u Seniorów SDP: Szczerskà-¸awskà, Otffinowskà, Nowowiejskiego, Koniecznego. Dobrym, ofiarnym
sekretarzem na pó∏ etatu, ubezpieczonym w ZUS, zosta∏a Maria Maniowska-Szychowska, pobierajàca od SDP
i SDRP swà pensj´ po po∏owie. Na pokrycie naszej cz´Êci otrzyma∏am pieniàdze od „Gazety Wyborczej”. Od-
dzia∏ Warszawski daje brakujàcà niedu˝à sum´. SD RP finansowa∏o delegacje Komisji Zatrudnienia, „Gazeta
Wyborcza” regularnie zamieszcza∏a nasze og∏oszenia – bezp∏atnie. Parokrotnie wydrukowa∏a je „Rzeczpospo-
lita”. Co roku w grudniu dawaliÊmy „Gazecie” odbitki ksero naszych sprawozdaƒ sk∏adanych Ministerstwu
Pracy. Utrzymywa∏am s∏u˝bowe kontakty z placówkami Urz´du Pracy na ul. Erazma Cio∏ka po wprowadzeniu
rejonizacji tak˝e z jego filià przy ul. Grochowskiej.

Obecnie sytuacja na naszym rynku pracy jest trudna. Sà grupowe zwolnienia. Pracodawcy szukajà ludzi
m∏odych, znajàcych j´zyki, komputer, z samochodami.

Komisji nieustannie przybywa klientów. Rejestrujà si´ koledzy z oddzia∏ów terenowych, starszym staramy
si´ pomóc, przed∏u˝ajàc zasi∏ki. Nie mamy Êrodków na zapomogi. Najtrudniej zdobyç etaty dla dziennikarzy
po czterdziestce, zw∏aszcza dla kobiet. Staramy si´ dla nich o wspó∏prac´ i namawiamy, by sami op∏acali ZUS,
co obecnie jest mo˝liwe (sk∏adki ustalono na 7% Êredniej krajowej) .

Nasze starania w Ministerstwie Pracy o przyznanie nam prawa do samodzielnego op∏acania sk∏adek ZUS
stanowià osobny rozdzia∏. ZwracaliÊmy si´ do wszystkich kolejnych ministrów. Pilotowa∏a t´ spraw´ z du˝ym
zaanga˝owaniem Danuta Szczerska. Starania d∏ugo nie odnosi∏y skutku, odrzucali je urz´dnicy. Obecnie wy-
sz∏a ustawa, która pozwala samodzielnie op∏acaç sk∏adki ZUS. Natomiast nie przys∏ugujà nam wczeÊniejsze
emerytury.

W∏asnà histori´ ma restauracja w Domu Dziennikarza. Do stanu wojennego by∏o to miejsce licznych spo-
tkaƒ. Restauracja serwowa∏a taƒsze posi∏ki i trunki, organizowa∏a imprezy, t´tni∏o w niej ˝ycie dziennikarskie.
Kawiarenka by∏a klubem, w którym krà˝y∏y wieÊci i plotki z ró˝nych redakcji, niektóre pami´tam.

Oto goÊciliÊmy dziennikarzy z ZSRR. By∏am ich t∏umaczem. Cz´stowaliÊmy ich humorem politycznym, spo-
ro wtedy kawa∏ów krà˝y∏o w naszym Êrodowisku. Nagle jeden z goÊci mówi: „A wy Bie∏omor kana∏ znajetie?
U nas aniegdocziki go stroili”.

Kiedy indziej opiekowaliÊmy si´ z Januszem Bieniem goÊçmi Agencji Robotniczej. Byli dziennikarze z „Praw-
dy”, z „Izwiestii” i z „Litieratury” z Moskwy oraz Tad˝yk z Duszanbe, który przygotowywa∏ obchody jubileuszu
50-lecia Rewolucji Paêdziernikowej. Zacz´li si´ z tego wyÊmiewaç rosyjscy dziennikarze. Bieƒ ostro zwróci∏ im
uwag´. Kilkoro radzieckich dziennikarzy zacz´∏o si´ martwiç, ˝e ich koledzy b´dà mieli przykroÊci od w∏adz.
A skàd dowiedzà si´ wasze w∏adze? – zapyta∏am. Jak to, wy nie doniesiecie? – zdumia∏a si´ moja rozmów-
czyni.

Z historyjek krajowych pami´tam przygod´ kolegi, który po zakropionym obiedzie wybra∏ si´ do PAP. Szefo-
wa PAP by∏a Mincowa. Wartownicy za˝àdali przepustki. „Kogo wy tak pilnujecie. Tej starej ˚ydówki? – oburzy∏
si´ kolega. Zatrzymano go, zadzwonili do Mincowej. „Ale czego od niego chcecie, przecie˝ on ma racj´” – za-
recytowa∏a – „Tylko dlaczego starej”? Wypuszczony kolega przys∏a∏ jej kwiaty. Szumia∏o o tym w naszej knajpie.
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SD PRL wynaj´∏o restauracj´ i kawiarni´ firmie, która zrobi∏a z niej ekskluzywny lokal. Martwa cisza zapa-
nowa∏a na Foksal.

Przedtem kawiarenk´ otwierano na par´ godzin serwujàc w niej znane wÊród prasowej braci obiady fir-
mowe. Bezrobotnym dop∏aca∏o SDP, wpisywali si´ w zeszycie wy∏o˝onym w Komisji Zatrudnienia. Tradycyjnie
oblewali tu nagrody laureaci konkursu dziennikarskiego im. Brunona Winawera. Z tym konkursem zwiàzane
sà wzruszajàce historie.

Zainicjowa∏y go Klub Dziennikarzy SDP i „Kurier Polski”. Nagrody ufundowa∏y: SDP, „Kurier Polski”, NOT,
PAN, CRZZ. Redagowa∏am w „Kurierze” kolumn´ naukowà, by∏am jednym z za∏o˝ycieli Klubu – wybrano mnie
zatem na sekretarza zarzàdu konkursu, do którego wchodzili przedstawiciele fundatorów nagród. Wymienia-
∏am mi´dzy jurorami teczki z nades∏anymi pracami i organizowa∏am uroczyste wr´czanie nagród.

W tym czasie chorowa∏ Êmiertelnie Jan Dàbrowski. Nie mia∏ pracy etatowej, utrzymywa∏ si´ z rycza∏tu, któ-
ry zobowiàzywa∏ go do pisania czterech felietonów miesi´cznie w cyklu „Szkie∏ko i oko” w „G∏osie Pracy”. Nie
móg∏ pisaç. Porozumia∏am si´ z „G∏osem Pracy” co do zast´pstwa. Mieli te felietony pisaç na zmian´ Jacek
Kunicki, Stefan Weinfeld i ja, podpisujàc to wszystko anonimowo „Pawe∏ Prot”. RobiliÊmy to przez 7 miesi´-
cy. Jan Dàbrowski otrzyma∏ swój rycza∏ i nigdy nie dowiedzia∏ si´, ˝e nam za to pisanie za niego nie p∏acà.
Nagle na wniosek jury – „Pawe∏ Prot” otrzyma∏ jednà z nagród. Pozosta∏ jednak anonimem. Nagrod´ odebra∏
zast´pca naczelnego redaktora „G∏osu Pracy”. PrzepiliÊmy jà.

Pomoc chorym to nasza s∏u˝ba. Pe∏nimy jà wed∏ug mo˝liwoÊci. Do chorych sa-
motnych telefonowa∏am codziennie, sprawdzajàc ich potrzeby. ZrobiliÊmy list´
dziennikarzy znajdujàcych si´ w szczególnie trudnej sytuacji, okaza∏o si´, ˝e by∏o
ich dwadzieÊcia pi´ç osób. Dwa razy do roku dawaliÊmy Êwiàteczne zapomogi.
Pieniàdze na to przyznaje nam zarzàd OW SDP. Za∏atwiam chorym opiek´ w do-
mu, dop∏at´ do mieszkaƒ, kartki na obiady z barów mlecznych, miejsca w domach
opieki i w szpitalach. Utrzymywa∏am kontakty z lekarzami. O naszych poczyna-
niach powiadamialiÊmy zarzàd SDP. ZamieszczaliÊmy te˝ informacje w „Forum”.
Komisja Zatrudnienia ma nie∏atwà prac´. Mno˝à si´ grupowe zwolnienia, podajà
tytu∏y. Sà trudnoÊci z przechodzeniem na wczeÊniejsza emerytur´.

Syndykat walczy o nasze prawa
Przychodnia lekarska obs∏ugiwa∏a i obs∏uguje SDP i SD RP, podpisa∏a umow´ z kasà chorych. Zatrudnia ka-

dr´ lekarskà: 2 internistów, 2 kardiologów, okulist´, psychiatr´, stomatologa, piel´gniark´ zabiegowà. Poma-
ga za∏atwiaç renty inwalidzkie, opiniuje skierowania do sanatoriów. Pe∏ne r´ce roboty ma Sekcja Socjalna Ze-
spo∏u Seniorów SDP. Wprowadzi∏am zwyczaj codziennych kontaktów telefonicznych z samotnymi kolegami,
porozumiewamy si´ z ich oÊrodkami zdrowia. Kol. kol. Maria Korab, Wac∏aw Nowowiejski – ich odwiedzajà
Renata Sosnowska i Laryssa Stràk, sprawdza∏y warunki sta∏ego pobytu naszych kolegów w Domu Aktora
w Skolimowie. Ja sprawdza∏am domy opieki w Górze Kalwarii, w RadoÊci, w Henrykowie.

Czego nam brak? Warunków do relaksu. Potrzebna jest klubo-kawiarnia w Domu Dziennikarza na Foksal, gdzie
mo˝na by spotkaç si´ ze znajomymi, poczytaç pras´, odpoczàç. Niestety, SD RP wynajmuje pomieszczenia, który-
mi zarzàdza, ró˝nym firmom.

W czasie stanu wojennego SDP straci∏o swój fundusz socjalny, pochodzàcy z naszych sk∏adek, przej´∏o go
i nie zwróci∏o nam SD RP. Fundusz poÊmiertny mamy wspólny, obs∏uguje go administracja SD RP. Wyp∏aca za-
si∏ki spadkobiercom.

Rada Narodowa miasta st. Warszawy przydzieli∏a na Cmentarzu Wojskowym miejsca na groby naszych
zmar∏ych kolegów. Kole˝anka Anna Borkowska pochowa∏a tam w grudniu 1990 roku Jana Brzeskie-
go[24.05.1906-02.12.1990].
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Nasze SDP

Dzia∏acze nasi w latach 1945-1999 (wszystkich nie zapami´ta∏am, niektórych pogubi∏am imiona, niech mi
wybaczà) .

prof. Józef Wasowski – by∏ prezesem.
prof. Kazimierz Wàtorski – leczy∏ nas, organizowa∏ badania profilaktyczne, sympozja.
Jan Dziedzic z PAP – sekretarz SDP
Miko∏aj Wadyas, wyk∏adowca z Instytutu Dziennikarstwa – przewodniczàcy komisji cz∏onkowskiej OW
Kazimierz Pollak – prezes OW
Jan Dàbrowski – sekretarz OW
Stefan Olszewski – sekretarz generalny SDP 
Juliusz Pollak – organizator Zjazdu w 1945 r.
Tadeusz Rojek – sekretarz generalny SDP
Henryk Piekarniak – organizator Redaktorów Technicznych i pierwszego Omnipressu
Alicja Solska-Jaroszewiczowa – za∏o˝ycielka Klubu Dziennikarzy Ekonomicznych. (za∏atwia∏a spotkania
z ministrami) .
Stefan Tabaczyƒski – budowniczy Dom Dziennikarza (zdobywa∏ przydzia∏y w 1945 r.)

Zespó∏ Starszych Dziennikarzy SDP za∏o˝y∏ Jerzy Nowakowski. Dzia∏a∏a w nim tak˝e Renata Sosnowska

Klub Dziennikarzy Naukowych mia∏ kilkoro twórców: Jan Dàbrowski, Ryszard Joƒski, Olgierd Wo∏czak,
prof. W∏odzimierz Zonn, Wala Korycka.

Dzia∏ali: Janusz Bieƒ, Tadeusz Jacewicz, Jerzy Wunderlich, KuÊmierek, Edward Kar∏owicz, El˝bieta ˚nin,
Teresa Skrzyƒska, Andrzej Konieczny, Regina Godlewska, Eliza Bojarska, Jerzy Swolkieƒ, Irena Nizia∏kowska,
Miros∏aw Ikaƒski, Stefan Weinfeld, Teodor Zubowicz, prof. Hurwic.

Ten Klub usi∏owa∏ doprowadziç do stworzenia Mi´dzynarodowego Klubu Dziennikarzy Naukowych Konfe-
rencji Kopernikowskiej w Toruniu. Sekretariat mia∏ byç w Polsce. Przeszkodzi∏ KC PZPR.

Komisj´ Zatrudnienia za∏o˝y∏ Jan Dàbrowski i ja. Pracowali w niej ponadto: Roman Biesiada, Jadwiga Waj-
dowa, Halina Brodzka, Halina Miroszowa, Tomasz Hopfer, Henryk Zagaƒczyk, Krystyna Grzybowska, Wanda
Badalska, Ola Zgorzelska, Agnieszka Wróblewska, Rz´towski, Jola Bok-Kujara, Bartosiƒska, MaÊliƒska, Danu-
ta Szczerska-¸awska, Wac∏aw Nowoczyƒski, Henryk Piekarniak, Andrzej Dobrzyƒski, Szarewicz, Maria Ma-
niowska, Ela Otffinowska.

W Komisji Zdrowia dzia∏a∏ Bronis∏aw Troƒski.

W Komisji Socjalnej ja by∏am przewodniczàcà. Pracowali tak˝e Ewa Skudro, Piekarska, Tomasz Hopfer, Wa-
c∏aw Zuchniewicz, Krystyna Okuszko, Witold Morawski. Ta Komisja mia∏a swoich przedstawicieli w Oddzia-
∏ach Terenowych, dysponowa∏a funduszem zapomogowym.

Na osobne opracowanie zas∏u˝y∏a nasza dzia∏alnoÊç w podziemnym SDP w stanie wojennym.
Zacz´∏a si´ dramatycznie: trzeba by∏o pochowaç Jurka Zieleƒskiego i zaopiekowaç si´ jego rodzinà. Brak ∏àcz-
noÊci telefonicznej utrudnia∏ kontakty z podopiecznymi. SDP wykaza∏o w tym czasie zdolnoÊci organizacyjne,
wzajemnie mog∏o te˝ liczyç na pomoc spo∏eczeƒstwa. KoÊcio∏y dawa∏y lokale na punkty pomocy. T∏umy za-
pe∏nia∏y sal´ parafialnà u ksi´dza Niew´g∏owskiego, gdzie Roma Przyby∏owska w niedziel´ po mszy zwo∏ywa-
∏a „Dzwonek Niedzielny” czyli gazet´ mówionà. Adwokaci udzielali porad, lekarze leczyli – gratis. Dzi´ki im
za pomoc!

Parafia w Rabce pomaga∏a wysy∏aç bezp∏atnie nasze dzieci na wypoczynek w górach. S∏u˝ba zdrowia
Êwiadczy∏a us∏ugi medyczne ju˝ po rozwiàzaniu SDP na stowarzyszeniowe legitymacje. Dosta∏am dla nas kil-
kanaÊcie bezp∏atnych miejsc w sanatorium.

Koledzy dysponujàcy samochodami rozwozili paczki po domach. Pami´tam jak Wojciech K´trzyƒski 21



zwala∏ w holu Domu Dziennikarza sto paczek ˝ywnoÊciowych. Instytut Kardiologii wyciàgnà∏ z obozu inter-
nowanego Krzysztofa Klingera, koleg´ z naszego dzia∏u zagranicznego. Wyrzuceni z pracy po weryfikacji za-
pe∏niali naszà Przychodni´, gdzie prof. Wàtorski umo˝liwi∏ mi rejestrowanie ofiar weryfikacji z „Kuriera Pol-
skiego”, gdzie zwalniano masowo, kierowa∏a Ela Otffinowska, te˝ wyrzucona z tej gazety.

W SDP szefowa administracji rozp´dza∏a personel, sekretarz organizacyjny Jacek Ratajczak dosta∏ nakaz
pracy przy rejestracji samochodów. ˚onie Jacka za∏atwi∏am poród w Instytucie Matki i Dziecka. Jacek w koƒ-
cu z rodzinà wyemigrowa∏ do Kanady. Wac∏aw Czarnecki zorganizowa∏ Zespó∏ Seniorów SDP przy Zwiàzku
Emerytów i Rencistów.

Utrzymywa∏em wtedy kontakty z wieloma dzia∏aczami podziemnego SDP: z Dariuszem Fikusem, Maciejem
I∏owieckim, Maciejem ¸ukasiewiczem, Halszkà Pracelowà, W∏adkiem Karwanem, Janem Bazylim Lipszycem
z Omnipressu, z Ewà Skudro-Bo∏tuç, Danutà Nowakowskà-Kazimierczuk, z Andrzejem Gelbergiem, z mece-
nasem Wies∏awem Johannem.

WygraliÊmy w Gdaƒsku spra-
w´ w Sàdzie Najwy˝szym. Wyrzu-
cono z pracy m∏odà, samotnà
dziennikark´ na zlecenie towarzy-
sza z KC PZPR cz∏onka Komisji
Weryfikacyjnej. Powód: reporta˝
jej autorstwa o zajÊciach w Byd-
goszczy zosta∏ puszczony do dru-
ku przez redaktora naczelnego,
a cenzura go zatrzyma∏a i nie
ukaza∏ si´. Natomiast drukarze
rozprowadzili tekst po mieÊcie.
Zaskar˝yliÊmy to zwolnienie do
Sàdu w Gdaƒsku, wygraliÊmy. KW
PZPR kaza∏ wydawnictwu pisma,
z którego zwolniono reporterk´, apelowaç. Tak sprawa Marii Nowak dotar∏a a˝ do Sàdu Najwy˝szego.
W zwiàzku z tà sprawà jeêdzi∏am w stanie wojennym do Gdaƒska na spotkanie w prywatnym domu, przy-
sz∏o dwadzieÊcia osób. WÊród nich szpicel. Nagra∏ mnie. Ostrzeg∏ ktoÊ z UB. Uciek∏am do Elblàga. Nagranie
posz∏o do Warszawy, przejà∏ je p∏k Górski, który nie nada∏ sprawie biegu. Mówi∏, ˝e on nie jest z UB, a z MSW.

Wróçmy do naszych dzia∏aczy. Zespó∏ Seniorów mia∏ aktywnych prezesów: Wac∏awa Czarneckiego, Hen-
ryka Korotyƒskiego, Juliusza Zagórnego, Tadeusza Rojka, Witolda Florczaka. Obecnie nadal organizuje trady-
cyjne spotkania w pierwszy wtorek miesiàca. Magda Arska, Irena Poznaƒska telefonicznie zawiadamiajà ko-
legów. Z Krzysztofem Boruniem zabiegajà o prelegentów. Renata Sosnowska troszczy si´ o sal´.

We wtorki i czwartki czynny jest klub bryd˝owy zorganizowany przez Renat´ Sosnowskà, która cz´stuje
nas kawà. Na zjazd SDP, licznie obsadzony, Zespó∏ przygotowa∏ cztery kwatery dla przyjezdnych. Zespo∏em
Seniorów opiekowa∏a si´ Anna Borkowska, która by∏a przez dwie kadencje prezesem OW SDP oraz Maria
Kar∏owicz. Pomaga Bo˝ena Dobrzyƒska – pracownik Sekretariatu OW SDP. Cennà pomoc daje Seniorom Ma-
ria Maniowska – sekretarz Komisji Zatrudnienia. m. in. s∏u˝y swoim samochodem i komputerem, przepisuje i po-
wiela materia∏y. Zespó∏ gromadzi wspomnienia dziennikarskie, m. in. z czasów wojny, organizuje konkursy.

Przez 40 lat pe∏ni∏am dy˝ury, uczestniczy∏am w imprezach, by∏am czynna zawodowo. Pewnego dnia za-
s∏ab∏am. Zabra∏o mnie Pogotowie Ratunkowe. W szpitalu El˝bietanek le˝a∏am z ci´˝kim zawa∏em na reani-
macji 5 dni, potem d∏ugo w szpitalu. W domu przesz∏am rehabilitacj´, dzia∏am telefonicznie. Utrzymuj´ w ten
sposób codziennie kontakt z podopiecznymi, z Opiekà Spo∏ecznà, z dy˝urami w Komisji Zatrudnienia, z Se-
kretarzem OW SDP.

Czytam, co piszà nasi dziennikarze, starsi i m∏odsi. Mam wnuczk´ studiujàcà dziennikarstwo [Agnieszka
Grabowska-Matuszewska].

W SDP przed stanem wojennym wydawano „Pras´ Polskà”. Obecnie prasà Êrodowiskowà jest „Forum
Dziennikarzy”. 22



Wiem, ˝e zanika zwyczaj spotykania si´ w kawiarniach. Ma∏a kawiarenka na Foksal zmieni∏a przeznacze-
nie. KiedyÊ spotykaliÊmy si´ „U Marka”, „W Kopciuszku” – dziÊ te lokale s∏u˝à innym celom. A szkoda. Zacho-
wujà jakoÊ tradycje w swych domach literaci, architekci i aktorzy.

Wielu naszych dziennikarzy odesz∏o w zaÊwiaty. Po Dariuszu Fikusie pozosta∏a nagroda Jego imienia. „Ga-
zeta Wyborcza” udost´pni∏a swe ∏amy wspomnieniom o zmar∏ych. Niestety, rzadko si´ tam pisze o zas∏u˝o-
nych dziennikarzach.

Zdarza∏o si´, ˝e SDP bezpoÊrednio wp∏ywa∏o na ˝ycie swych cz∏onków. Tak by∏o z Janem Brzeskim. Zaan-
ga˝owa∏ si´ w poznaƒskim paêdzierniku. Zespó∏ „Gazety Poznaƒskiej” wyrzuci∏ z redakcji dotychczasowego
naczelnego Siemka i powierzy∏ jà Brzeskiemu. Siemek wyjecha∏ do Warszawy, zosta∏ szefem cenzury. Po kilku
miesiàcach Biuro Prasy KC PZPR odebra∏o Brzeskiemu stanowisko naczelnego, pozosta∏ jako publicysta. Zain-
teresowa∏ si´ nim handel zagraniczny. Godziemski z PIHZ zaproponowa∏ stanowisko rzecznika prasowego.
Brzeski, wykszta∏cony doskonale prawnik mia∏ dyplomy 2 wy˝szych uczelni – Akademii w Antwerpii i Uniwer-
sytetu w Poznaniu, zna∏ 4 j´zyki zachodnie. Za∏o˝y∏ po wojnie 2 gazety: „G∏os Wielkopolski” i „Ziemi´ Pomor-
skà”. Zdecydowa∏ si´ na wyjazd do Warszawy. I tu ju˝ na miejscu dowiedzia∏ si´, ˝e dyrektor PIHZ nie podpi-

sa∏ jego nominacji po interwencji Siemka. Zosta∏ bez-
robotnym. SDP zadzia∏a∏o, Komisja Zatrudnienia za∏a-
twi∏a mu etat w „G∏osie Pracy”, gdzie naczelnym zo-
sta∏ Êwie˝o zwolniony z wi´zienia Teofil G∏owacki,
dawny szef PPS-owski Agencji. A Jan Dziedzic, sekre-
tarz SDP, rekomendowa∏ go na rzecznika prasowego
Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Tu wp∏ywy
Siemki nie si´ga∏y.

W ciàgu tych ubieg∏ych lat spotka∏am si´ zawsze
z pomocà ró˝nych instytucji i ugrupowaƒ zawodo-
wych. Pomaga∏ nam KoÊció∏. Ksiàdz Niew´g∏owski
udost´pni∏ swà parafi´ rozwiàzanemu SDP. Punkty

pomocy dzia∏a∏y przy koÊcio∏ach na Przyrynku, na Powàzkach, na Piwnej, Ch∏odnej, na Placu Trzech Krzy˝y, na
Solcu, u Êw. Barbary, przy budowanym koÊció∏ku na Grochowie i na Ursynowie, ul. ˚ytniej.

Ksiàdz Niew´g∏owski nadal organizuje spotkania po mszy dla Duszpasterstwa Ârodowisk Twórczych, do
których zaliczajà si´ dziennikarze, do niedawna u Karmelitów, a teraz w odbudowanym koÊciele Kanoniczek
na Placu Teatralnym.

Po odwil˝y 1956 r. organizowaliÊmy budownictwo mieszkaniowe. Powsta∏y dwa osiedla domków jedno-
rodzinnych: na Gimnastycznej „Antena” utworzone przez pracowników Radia i na Kaniowskiej przez „Eks-
press”. Reprezentowa∏am SDP w komisjach dzielàcych mieszkania budowane przez spó∏dzielni´ „Dzienni-
karz”, czy rozdzielanych z puli RSW „Prasa”.

Uczestniczy∏am z ramienia SDP w przydzia∏ach po˝yczek z Funduszu Budownictwa Mieszkaniowego RSW
„Prasa”, sp∏acano je w niewielkich ratach, nisko oprocentowanych. Wojowa∏am z kwaterunkiem i z Biurem
Zamiany Mieszkaƒ. Te sprawy nale˝à do przesz∏oÊci, na szcz´Êcie! A bywa∏y dramatyczne, niektóre nawet tra-
gikomiczne. Red. Laskownicki odbudowa∏ swoje przedwojenne spalone mieszkanie. Nagle zmar∏a mu ˝ona,
by∏a po OÊwi´cimiu. Jeszcze przed pogrzebem kwaterunek zajà∏ jej pokój. PoradziliÊmy Laskownickiemu, ˝e-
by szybko o˝eni∏ si´ z siostrà ˝ony. By∏a pannà, wiejskà nauczycielkà. Âlub cywilny odby∏ si´ zaraz po pogrze-
bie. A potem wysz∏o z tego udane ma∏˝eƒstwo.

Jako dziennikarze naukowi SDP obs∏ugiwaliÊmy kongresy. Na jednym z nich uda∏o mi si´ za∏atwiç powa˝-
nà spraw´. Kazimierz Moczarski, autor „Rozmów z katem” sp´dzi∏ – on, a tak˝e jego ˝ona – wiele lat w wi´-
zieniu Urz´du Bezpieczeƒstwa. Po powrocie, na wolnoÊci urodzi∏o im si´ dziecko. Mia∏o ci´˝kà wad´ serca,
wymaga∏o szybkiej operacji. Wtedy nikt w Polsce nie operowa∏ takich ma∏ych dzieci. W Warszawie odbywa∏
si´ Kongres Kardiologów. Obs∏ugiwa∏am jego biuro prasowe. Dowiedzia∏am si´, ˝e jest na Kongresie specja-
lista od takich operacji – Êwiatowa s∏awa. Âciàgn´∏am na Kongres Kazia z dokumentacjà lekarskà. S∏awny goÊç
obejrza∏ i orzek∏: „Zostan´ dzieƒ d∏u˝ej i zoperuj´ to dziecko”. Asystowali przy tej operacji nasi profesorowie.
A Kazik przez kilkanaÊcie lat cieszy∏ si´ córkà.

I na tym zakoƒcz´. Przecie˝ mo˝na by napisaç tomy o naszym SDP!23



Wala jakiej nie znamy

Wala by∏a dziennikarkà, przede wszystkim cz∏owiekiem pióra. 
Jej postawa patriotyczna i obywatelska, wielkie zas∏ugi spo∏ecz-

ne, przyjaêƒ i ˝yczliwoÊç pozosta∏y w pami´ci przyjació∏. A Jej pi-
sanie? Jakby ulecia∏o. Bo te˝ i sama Wala traktowa∏a swoje publi-
kacje gazetowe bez nadzwyczajnego sentymentu, po harcersku
jako zadanie i po prostu jako prac´, z której si´ ˝yje. Osadzi∏a si´
w niszy apolitycznej, w dziennikarstwie popularyzujàcym nauk´.
Niestety tak dzieje si´ z twórczoÊcià dziennikarskà drukowanà
w gazetach codziennych, ˝e powstaje z dnia na dzieƒ i ginie
z dnia na dzieƒ.

A Wala by∏a cz∏owiekiem pióra o niewykorzystanych mo˝liwo-
Êciach twórczych. Pozosta∏ po Niej zbiorek dziesi´ciu opowiadaƒ,
napisanych dla wnuczki Agnieszki.

„Strachy o zmroku” pomyÊlane by∏y jako wspólne dzie∏o Babci
i Wnuczki. Agnieszka ilustrowa∏a. Razem pracowa∏y nad nadaniem
zwyk∏emu zeszytowi kszta∏tu ksià˝ki. Ile w tym t´sknoty za normal-
nym Êwiatem! Bez cenzury, rozdzielnika papieru, kolejki autorów do
wejÊcia w plan wydawniczy któregoÊ z nielicznych wydawnictw. Nie
do koƒca jednak „Strachy o zmroku” sà wolnym s∏owem. Powsta∏y
w 1977 roku. I chocia˝ wydanie domowe by∏o bezdebitowe, kol-
portowane w jednym egzemplarzu w obiegu jednego mieszkania,
opowiadanie o pobycie Babci w Ameryce urywa si´, kilka kartek zo-
sta∏o wyrwanych. Dalszy ciàg zapewne prawdziwie opisany uzna∏a
autorka za zagra˝ajàcy, to nie by∏y czasy na nadmiernà szczeroÊç. 

“Strachy o zmroku” sà znakomite. Napisane Êwietnà polszczy-
znà z lekkim, dodajàcym uroku, nalotem j´zyka rosyjskiego, co nie
dziwi,  bo ten j´zyk by∏ mowà Jej dzieciƒstwa. Opowiada o swoich
bliskich, o prababci i babci i matce, o pradziadku i dziadku, o krew-
nych, zwyczajach kresowych, krajobrazie znad Niemna.

Agnieszce przekaza∏a równie˝ pasj´ dziennikarskà. Wykszta∏co-
na w innym kierunku, in˝ynier i plastyczka, niewàtpliwie pod
wp∏ywem Babci sta∏a si´ dziennikarkà. Zacz´∏a pracowaç  w trud-
nym i niezwyk∏ym czasie budowania w latach 90 - tych wolnej
prasy w Polsce. By∏a wspó∏twórcà i redaktorem magazynów „Dom
i Wn´trze”, „Pi´kny Ogród”, „Dobre Wn´trze”.

Agnieszka-Maria Matuszewska
[10.12.1965-10.05.2000] nale˝a-
∏a do Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. By∏a naszà Kole˝ankà.
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Po Wali pozosta∏ wiersz.

Ach, gdyby zwykli Êmiertelnicy

Mogli si´ unieÊç tak wysoko

Aby na s∏onecznà êrenic´

Spojrza∏o z bliska ludzkie oko

wiecznie p∏onàce oceany

wzywa∏yby swoje bezmiary.

P∏omienne wichry nad falami

Co nigdy brzegów nie zazna∏y.

U stóp - kipiàcy war kamieni

Goràcy deszcz nie niesie ch∏odu...

Takiej Wali nie znaliÊmy.
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