SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KADENCJA 2012 – 2016
Przed czterema laty delegaci na VII Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali sprawozdanie Zarządu Głównego zaczynające się
od stwierdzenia: „ To były kolejne bardzo trudne lata! Ile razy można tak zaczynać
sprawozdanie z działalności władz Stowarzyszenia…Niestety od realiów nie da się
uciec. A im sytuacja trudniejsza, tym bardziej, zwłaszcza my dziennikarze – musimy o
niej głośno mówić. Tak źle w polskich mediach nie było. Żaden z problemów, które
pojawiły się po transformacji społeczno–politycznej w roku 1989 nie został
rozwiązany…”
Na przełomie roku 2016 – 2017 stwierdzamy, że sytuacja w mediach polskich
nie uległa poprawie. Nastąpiło dalsze pogorszenie. Opanowane przez PiS media
publiczne, przekształcone uchwałą sejmowej większości w media narodowe, stały się
po prostu tubą propagandową rządu i parlamentu. Tak więc kończy się kadencja władz
Stowarzyszenia w kolejnym trudnym okresie! Określenie, że w polskich mediach tak źle
nie było, jest po prostu niewystarczające. W polskich mediach dokonała się bardzo
niekorzystna zmiana, a zawód polskiego dziennikarza uległ dalszej degradacji i
pauperyzacji. Stowarzyszenie nasze nie zachowywało się biernie. Protestowaliśmy
przeciwko zmianom zachodzącym w mediach, braliśmy w obronę dziennikarzy
zwalnianych z radia i telewizji, zdecydowanie protestowaliśmy w sytuacjach łamania
zasad wolności słowa i ograniczania dostępu do informacji. SDRP czyniło to nie tylko
w kraju, ale także na forum dziennikarskich organizacji międzynarodowych.
ROZDZIAŁ I
20 października 2016
dobiegła końca czteroletnia
kadencja władz
Stowarzyszenia. Zaplanowany w przewidzianym statutowo terminie IX Zjazd SDRP nie
mógł się odbyć z powodów obiektywnych. Po pierwsze: przez cały czas intensywnie
działaliśmy w celu anulowania długu na rzecz Miasta ST. Warszawy, o czym będzie
jeszcze mowa w dalszej części niniejszego sprawozdania. Gdyby pertraktacje te
zakończyły się niepowodzeniem – IX Zjazd musielibyśmy przygotowywać jako
likwidacyjny. Do końca liczyliśmy jednak na osiągnięcie porozumienia. I jak się okazało,
nie bezpodstawnie. Jednak wiążące decyzje w tej sprawie zapadły dopiero pod koniec
2016 roku. Po drugie: w kasie Zarządu Głównego chronicznie brakowało pieniędzy,
na pokrycie kosztów organizacyjnych Zjazdu. Powodów takiego stanu było kilka.
Między innymi brak zwrotu pożyczki zaciągniętej w roku 2014 przez Zarząd Oddziału
Warszawskiego na cele organizacyjne OW oraz znaczne zaległości w opłacaniu
składek na ZG, sięgające trzech kwartałów w roku 2016. W tej sytuacji Prezydium ZG
podjęło 8 listopada 2016 r. wymuszoną, ale jedynie słuszną uchwałę przesuwając
termin Zjazdu o pięć miesięcy.
Lata 2012-2016 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej minęły pod
znakiem realizacji zadań wynikających z wniosków VIII Zjazdu SDRP.
Komisja Uchwał i Wniosków VIII Zjazdu Delegatów SDRP, pracująca pod
przewodnictwem red. Marka Kulińskiego uznała za najważniejsze te sprawy, które
zostały sprecyzowane w siedmiu wnioskach, jako wytyczne do prac Zarządu
Głównego w kadencji 2012-2016. Ponieważ realizacja większości wniosków wymagała
zaangażowania ekspertów i znacznych środków finansowych, a w jednym i drugim
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wypadku ZG takowych nie posiadał, wobec tego wnioski nie mogły być zrealizowane w
pełni. Analizę wykonania wniosków powinna przedstawić Główna Komisja Rewizyjna.
Szczególną uwagę w pracach Zarządu Głównego, Prezydium oraz w oddziałach
terenowych zwracano na problemy utrzymania stanu posiadania, czyli starano się
zapobiegać tendencjom zmniejszania liczby członków Stowarzyszenia. W ramach
abolicji proponowano członkom, którzy z różnych przyczyn utracili statutowe prawa
członkowskie, powrót do organizacji.
Kolejnym zadaniem było nieustanne staranie się o poprawę sytuacji finansowej
Stowarzyszenia. Natychmiast po VIII Zjeździe, Prezydium ZG, przystąpiło do trudnych
rozmów z Biurem Podatków i Windykacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w celu
uregulowania spraw zadłużenia, które ciążyły na SDRP z tytułu zaległości w podatku
od nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu przy Foksal 3/5, powstałego w
latach 1998-2002. Dzięki tym rozmowom i zobowiązaniu Prezydium ZG do regularnego
spłacania zadłużenia udało się zawrzeć nową umowę ugody, zerwaną przez Zarząd
Główny w roku 2012. W roku 2013 podpisaliśmy ugodę, uzyskując możliwość
spłacania zadłużenia w miesięcznych ratach po 4000 zł. (wieczyste użytkowanie) i 500
zł (podatek od nieruchomości). Ponieważ raty były poważnym obciążeniem dla ZG,
przez następny rok sekretarz generalny i skarbnik ZG prowadzili negocjacje z miastem
w celu obniżenia spłat ratalnych. W efekcie miasto przystało na propozycje i w roku
2015 zmniejszono raty odpowiednio do 1000 zł i 300 zł. Nie poprzestaliśmy zabiegać
o całkowite pozbycie się zadłużenia. W czerwcu 2016 r. wniosek ZG o umorzenie
zadłużenia nie uzyskał poparcia Rady Miasta Warszawy. W październiku 2016 r. po
wielu rozmowach, między innymi z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miasta
Warszawy, złożyliśmy kolejny wniosek o umorzenie zadłużenia. 15 grudnia 2016 r.
uchwałą Rady Miasta zadłużenie zostało umorzone. Po czterech latach starań,
regularnych i terminowych spłat, bez których nie było, by podstaw do prowadzenia
negocjacji, uzyskaliśmy to, co było naszym celem, czyste konto. To wprawdzie
kosztowało ponad 230 000 zł spłaconych rat, ale dzięki temu Stowarzyszenie ze
spokojem, bez obciążeń finansowych, może planować działalność na kolejne lata.
Nie zaniedbywaliśmy statutowych obowiązków. Przy skromnych środkach
finansowych, zmniejszającej się liczbie członków, głównie z powodu zgonów, przy
skutecznym nieangażowaniu się w politykę i stronieniu od politycznych sponsorów,
aktywizując działalność oddziałów terenowych, zwiększając udział Stowarzyszenia na
forum organizacji międzynarodowych FIJ i EFJ, SDRP przez całą kadencję było
organizacją aktywną.
W
ważnych
sprawach
dotyczących
środowiska
dziennikarskiego,
funkcjonowania mediów czy w odniesieniu do wydarzeń, Stowarzyszenie zabierało głos
w formie oświadczeń i stanowisk. Przedstawiciele Zarządu Głównego uczestniczyli w
pracach komisji sejmowych, w Radzie Języka Polskiego, Forum Prawa Autorskiego.
Stowarzyszenie było reprezentowane przez członków Prezydium ZG w ambasadach
na uroczystościach z okazji rocznic i świąt narodowych.
W drugiej połowie kadencji 2012-2016 ambicją kierownictwa SDRP było
dokończenie prac związanych z przekształceniem Konferencji Mediów Polskich w
stowarzyszenie. Po opracowaniu Statutu SKMP i złożeniu wniosku w KRS, do końca
roku 2014 trwały zabiegi rejestracyjne zakończone pełnym sukcesem.
Mimo starań nie osiągnęliśmy zakładanego poziomu popularności
Stowarzyszenia
w
przestrzeni
publicznej.
Portal
Zarządu
Głównego
dziennikarzerp.org.pl w pierwszym roku działalności stał się wprawdzie, jak planowano,
platformą informacyjną SDRP, ale nie miejscem prezentowania opinii i komentarzy,
relacjonowania ważnych wydarzeń. Prezydium ZG krytycznie oceniło funkcjonowanie
portalu i w roku 2014 doprowadziło do zmiany prowadzącego. Odpowiedzialność za
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stronę merytoryczną portalu przejął sekretarz generalny SDRP. Portal stopniowo
zmieniał charakter, znalazło się więcej miejsca na publikacje z życia Stowarzyszenia,
pojawiły się wspomnienia dziennikarzy z okresu „słusznie minionego”, więcej jest
komunikatów i zaproszeń na interesujące spotkania i konferencje. Niestety mimo
licznych zachęt nie powiększyło się grono autorów, co brzmi paradoksalnie, gdyż w tym
samym czasie
upowszechniane są opinie, że członkowie klubów dlatego są
nieaktywni, że nie mają miejsca na publikacje.( cytat Jerzy Wojciewski).
Po 16. latach przerwy wznowiliśmy przyznawanie nagród im. B. Prusa. Piękne
statuetki Prusa w roku 2015 roku rozdano w scenerii Teatru Stanisławowskiego w
Łazienkach Królewskich. Gala była zauważalnym sukcesem SDRP.
STATYSTYKA
Według stanu na 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP liczyło
1056 członków. W okresie 48 miesięcy z szeregów SDRP ubyło ponad 400 członków.
Podstawowym powodem odejść były zgony, ale również w nie małym stopniu
skreślenia z powodu nieopłaconych składek. Od kilku lat obserwuje się spadek liczby
aktywnych członków. Z definicji tego zjawiska domniemywać należy , że w organizacji
zrzeszającej osoby w wieku podeszłym, to proces naturalny. Około 80% członków
SDRP stanowią emeryci. Młodzi dziennikarze
nie zdradzają zainteresowania
wstępowaniem nie tylko do naszego stowarzyszenia. Z kolei pozytywnym zjawiskiem
jest to, że w trakcie kadencji odnotowano wiele powrotów tych członków, którzy
skorzystali z abolicji. SDRP posiada w Warszawie i terenie 15 oddziałów, w tym 8 ma
osobowość prawną.
BILANS PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
SYTUACJA FINANSOWA I GOSPODARCZA
W roku 2012 sytuacja finansowa Zarządu Głównego uległa okresowej stabilizacji.
Stało się tak dzięki sfinalizowaniu transakcji sprzedaży działki w Sokolnikach. Mając
więc na koncie odpowiednie zabezpieczenie, mogliśmy w ostatnim kwartale 2012 roku
podjąć ponownie rozmowy z Urzędem Miasta w celu podpisania nowej umowy
(poprzednia została przerwana w związku z niedotrzymaniem terminów płatności rat)
na ratalne spłaty powstałego w latach 1998 – 2002 zadłużenia z tytułu wieczystego
użytkowania gruntu i podatku od nieruchomości przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.
Poniższa tabela ilustruje, w jaki sposób wykorzystane zostały pieniądze ze sprzedaży
działki w Ozorkowie.

517
860,00

kwota uzyskana w zł :
WYDATKI
ROK 2012
1 ZUS
2 PIT- 4 (podatek od wynagrodzeń)
3 Podatek od nieruchomosci - Ozorków

17 198,61
4 298,40
1 635,60
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4
5
6
7
8
9
10
11
9
10
11

Wieczyste użytkowanie - Ozorków
SDP za najem - biuro
MIASTO ST. WARSZAWA
Wynagrodzenia
Zwrot pożyczki -p Jan Zwoliński
Zwrot pożyczki - O/ Zielona Góra
Zwrot pożyczki - O/ Kraków
zakup- xero i wielofunkcyjnej drukarki
Zwrot pożyczki O/ Warszawa
IFJ - FESS
Fundusz Pośmiertny

14 374,47
5 626,95
67 000,00
11 553,14
7 454,06
4 000,00
10 000,00
3 213,99
7 093,00
33 855,90
500,00

187 804,12

10 733,37
58 000,00
10 000,00
448,03
13 075,00
20 704,70
24 212,04
30 000,00

167 173,14

14 185,20
54 000,00
4 776,00
2 400,00
3 684,00
24 204,00
6 602,41

109 851,61

5 129,69
36 000,00
5 470,92

46 600,61

ROK 2013
ZUS
MIASTO ST. WARSZAWA
Wpłata zg z uchwałą O/Łódź
SDP za najem - biuro
PIT- 4 (podatek od wynagrodzeń)
IFJ - FESS
Wynagrodzenia
Pożyczka udzielona O/ Warszawa

ROK 2014
ZUS
MIASTO ST. WARSZAWA
SDP za najem - biuro
Komornik
PIT- 4 (podatek od wynagrodzeń)
Wynagrodzenia
IFJ - FESS
ROK 2015
ZUS
MIASTO ST. WARSZAWA
IFJ - FESS
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Razem

511
429,48

0,00

Biuro ZG SDRP utrzymywane jest w znacznej części ze składek członkowskich.
Na podstawie uchwały nr 5 VII Zjazdu Delegatów SDRP z 30 maja 2008 roku oddziały
przekazują miesięcznie 3 zł od każdego członka. Z tego 2 zł przeznaczone jest na
funkcjonowanie Zarządu Głównego natomiast 1 zł na składkę do FIJ. Z pieniędzy
przeznaczonych na funkcjonowanie biura opłacany był jeden etat administracyjny
pracownicy sekretariatu, główny księgowy (ryczałt – umowa o dzieło) opłaty
telefoniczne, mediów i czynszu oraz na zakup artykułów biurowych .
Ponieważ składki spływają nieregularnie, niektóre oddziały mają pod tym
względem wielotysięczne zaległości, budżet ZG tworzony ze składek nie wystarcza na
pokrycie bieżących kosztów. Na sponsorów, w obecnych czasach, raczej liczyć nie
możemy, więc pozostaje tylko dbanie o to, by członkowie wywiązywali się z tego
statutowego obowiązku, a oddziały nie zapominały o potrzebach Zarządu Głównego.
Aktualnie ZG nie ma zaległości w opłatach bieżących.
SDRP – organizacja pożytku publicznego począwszy od roku 2013 propagowała
akcje przekazywania na konto Stowarzyszenia 1% z corocznego podatku. W
pierwszym roku wynik był skromny, ale już w 2014 wpływy z 1% podwoiły się. W
następnych dwóch latach ogólne wpłaty na konto ZG zmniejszyły się. Nie wszystkie
oddziały potraktowały akcje jako ważne zadanie wzbogacające budżet Stowarzyszenia
z zaliczeniem wpływów na konto składek członkowskich. Oddziały: w Kielcach Lublinie,
Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze przekazały 1% na konto ZG, a Katowice i
Warszawa gromadziły wpłaty we własnym zakresie. W latach 2013-2016 z
wymienionych pięciu oddziałów na konto ZG wpłynęło łącznie 8829,17.zł. Jest to wynik
niezadowalający, zważywszy, że jest taki oddział w którym zdołano uzyskać 46,80 zł.
Wniosek: zbyt mało uwagi i starań dołożyliśmy, by tam gdzie są możliwości uzyskać
dla Stowarzyszenia więcej pieniędzy.
Rozliczenia roczne:
2013
Wynik finansowy za rok 2013 jest dodatni i wynosi 542,02 zł
Przychody za rok 2013 z działalności statutowej wyniosły 35 368, 25 zł w tym:
z tytułu składek 20 710,40 zł (planowane 38 940, 25 zł)
Wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 9 600,00 oraz pozostałe przychody
z działalności statutowej – 5 057,85zł
Koszty roku 2013 kształtowały się następująco: opłaty z tytułu składki do IFJ –
23 372,32 zł, wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi- 54 401,21 zł,
najem , opłaty telekomunikacyjne pocztowe i bankowe – 14 162,94 zł
2014
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Wynik finansowy za rok 2014 jest ujemny i wynosi 19 875,06zł.
Przychody za rok 2014 z działalności statutowej wyniosły 66 936,60 zł w tym:
z tytułu składek - 30 882,00 zł, (planowane 38.757,00 zł)
Wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 10 475,00 zł oraz pozostałe
przychody z działalności statutowej –25579,60 zł.
Koszty roku 2014 kształtowały się następująco: opłaty z tytułu składki do IFJ 9 786,61 zł, wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi – 51 952,59 zł,
najem, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe – 19 305,74 zł.
2015
Wynik finansowy za rok 2015 jest ujemny i wynosi 34 088,33
Przychody za rok 2015 z działalności statutowej wyniosły 83 934,58 w tym:
z tytułu składek - 34 392,00 zł, (planowane 37 908,00 zł)
Wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 10 665,00 zł oraz pozostałe
przychody z działalności statutowej – 73 269,58 zł
Koszty roku 2015 kształtowały się następująco: opłaty z tytułu składki do IFJ 8 832,02 zł, wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi – 45 338,65 zł,
2016
Wynik finansowy za rok 2016 jest ujemny i wynosi 160,06 zł
Przychody za rok 2016 z działalności statutowej wyniosły 46 203,10 w tym:
z tytułu składek - 29 196,40 zł, (planowane 38 736 zł)
Wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 11 340,00 zł oraz pozostałe
przychody z działalności statutowej – 5 666,70 zł
Koszty roku 2016 kształtowały się następująco: opłaty z tytułu składki do IFJ 659,16 zł, wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi – 11 857,13 zł,
ZARZĄD GŁÓWNY
W latach 2012 – 2016 Zarząd Główny działał w następującym składzie:
Tomasza Dymaczewskiego (zmarł w 2015) zastąpił Andrzej Górczyński, a
następnie w wyniku wyborów w roku 2016 Ryszard Bączkowski przewodniczący
oddziału Wielkopolskiego, Andrzej Bilik – sekretarz ZG ds. międzynarodowych,
Jerzy Domański – przewodniczący ZG SDRP Jerzy Jakobsche, Szymon
Jakubowski przewodniczący oddziału SDRP w Rzeszowie, Hanna JaroszJałowiecka przewodnicząca oddziału w Katowicach (zmarła w lutym 2017) Anna
Kolmer - przewodnicząca oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Józef
Królikowski, Tadeusz Krupa – przewodniczący oddziału Lubuskiego w Zielonej
Górze, Marek Kuliński – skarbnik ZG SDRP, przewodniczący OW SDRP Tomasz
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Malinowski - przewodniczący oddziału Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy,
Andrzej Maślankiewicz - sekretarz generalny ZG SDRP, Jerzy Model przewodniczący oddziału Morskiego w Gdańsku, Waldemara Niedźwieckiego
zastąpił Ryszard Mulek - przewodniczący oddziału Dolny Śląsk we Wrocławiu,
Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący ZG SDRP, przewodniczący oddziału
Małopolskiego w Krakowie, Ryszard Poradowski – przewodniczący oddziału w
Łodzi, Danuta Półrola -Parol – przewodnicząca oddziału w Kielcach, Ryszard
Sławiński, Ryszard Ulicki (zmarł) przewodniczący oddziału w Koszalinie Tadeusz
Willan – przewodniczący oddziału w Olsztynie, Stanisław Wojnarowicz przewodniczący oddziału w Lublinie, Henryk Zagańczyk.
Zarząd Główny SDRP w okresie kadencji odbył trzy posiedzenia plenarne.
W pierwszym roku po VIII Zjeździe SDRP Zarząd Główny podjął następujące
uchwały: nr 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok, nr
2/2013 w sprawie preliminarza wydatków na 2013 rok nr 3/04/2013. w sprawie abolicji
dla byłych członków SDRP oraz nr 4/04/2013 w sprawie powołania Klubu Dziennikarzy
Mediów Lokalnych
Zgodnie z zaleceniem przyjętym na VIII Zjeździe, Zarząd Główny zatwierdził
protokół Komisji Uchwał i Wniosków VIII Zjazdu Delegatów SDRP.
19-20 maja 2014 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie ZG w Krakowie, gdzie
członkowie ZG mieli okazję uczestniczyć w uroczystym wręczeniu nagród „Gruszki”
edycji organizowanej co roku przez Oddział Małopolski dla dziennikarzy prasy, radia i
telewizji Krakowa i regionu. W drugim dniu obrad odbyła się dyskusja na temat
przyszłości SDRP, zmian formuły organizacji uwzględniającej zmiany zachodzące w
mediach oraz w stosunkach zatrudnienia dziennikarzy.
W 2015 r. Zarząd Główny zatwierdził sprawozdanie roczne 2014 obiegiem.
Kolejne posiedzenie odbyło się 9 marca 2016 r., kontynuowano dyskusję o
przyszłości Stowarzyszenia rozpoczętą w Krakowie. Oto niektóre tezy tej dyskusji. Z
terenu napływają głosy oczekiwania na zmiany – stwierdzono. Nie o zmianę kadrową
chodzi lecz o zmianę formuły Stowarzyszenia. Młodzi liczą na formułę związkową. Były
i takie głosy: nie należy zmieniać SDRP, to jest wypracowana marka. Trzeba
natomiast pozyskać młodych ludzi, nawet na zasadzie wolontariatu, którzy na roboczo
zajęliby się przygotowywaniem projektów, grantów. W Szczecinie tak się pracuje z
młodymi. Proponowano również: nie likwidując SDRP utworzyć syndykat dziennikarzy
polskich. Czy takie rozwiązanie jest sensowne – zastanawiano się, Stowarzyszenie
jest organizacją ludzi bardzo starych, nie dla nich takie zmiany. Trzeba jeszcze czasu i
pogłębionej dyskusji, aby na IX Zjeździe zaproponować ewentualne zmiany. Na razie
widać jedynie chęci, a to nie wystarczy, by wprowadzać zmiany statutowe w
Stowarzyszeniu - podsumował plenarną dyskusję przewodniczący Jerzy Domański.
Na tym posiedzeniu ZG uchwalono ponadto ordynację wyborczą i harmonogram
przygotowań do IX Zjazdu SDRP. Powołano Komisję Zjazdową, pozostałe komisje
powoła IX Zjazd.
Członkowie ZG zostali również poinformowani o źle układającej się współpracy z
SDP na szczeblu centralnym. W niektórych oddziałach sytuacja jest odmienna, m.in.
Małopolskim, Morskim i Wielkopolskim współdziałanie dwóch organizacji
dziennikarskich SDRP i SDP układa się na zasadach partnerskich.
PREZYDIUM ZG
Prezydium Zarządu Głównego w latach 2012 – 2016 stanowili:
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Jerzy Domański – przewodniczący, Sławomir Pietrzyk – wiceprzewodniczący,
Andrzej Maślankiewicz – sekretarz generalny, Marek Kuliński – skarbnik i Andrzej
Bilik – sekretarz ZG ds. międzynarodowych.
W trakcie kadencji Prezydium odbyło 35 posiedzeń, podejmując między innymi
następujące decyzje:
W 2013 r. Prezydium zdecydowało, że z uwagi na brak możliwości
organizacyjnych i technicznych, brak zaplecza prawnego i administracyjnego
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP nie przyjmie propozycji przewodniczenia Konferencji
Mediów Polskich. Prezydium poparło propozycję przystąpienia SDRP do
Stowarzyszenia Wydawców REPROPOL.
Decyzją Prezydium ZG rozpoczęto przygotowania do pierwszej edycji konkursu
miesięcznika „Prestiż” pod nazwą „Renoma Roku” Do tego wspólnego przedsięwzięcia
miały się włączyć oddziały SDRP, niestety tylko niektóre zainteresowały się inicjatywą.
Pierwszy finał konkursu odbył się w marcu 2014 roku, następne w 2015 i 2016 przy
małym udziale oddziałów.
Prezydium przyjęło informację, że na stronie Ministerstwa Pracy i Spraw
Socjalnych umieszczone zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe ZG SDRP
za rok 2012. MP i SS potwierdziło tym samym odzyskanie przez ZG statusu
organizacji pożytku publicznego. 18 marca 2013r. Prezydium przyjęło do wiadomości
informację red. Marka Kulińskiego o złym stanie finansów w Oddziale Warszawskim.
Zapewniono, że czynione są starania, by tę sytuację poprawić. Jako
ostateczność postanowiono zwrócić się do ZG o udzielenie pożyczki.
Prezydium wysłuchało informacji o zakończeniu prac technicznych związanych z
budową portalu internetowego dziennikarzerp.org. Koszt ogólny przygotowania
wyniósł zgodnie z umową 2500 zł. (brutto). Nakreślono kierunki rozwoju portalu:
prezentacja wydziałów dziennikarskich i programów studiów, informacje o
cudzoziemcach na studiach dziennikarskich w Polsce, regularne publikacje na temat
sytuacji w mediach, układ zbiorowy pracy dziennikarzy (aktualności), Rada Etyki
Mediów - link do strony, Izba Wydawców Mediów – link do strony, Sejmowa Komisja
Kultury i Środków Przekazu – link do strony, jubilaci na stronie internetowej (po
uzgodnieniu z zainteresowanymi). Nie wszystkie z tych zapowiedzianych kierunków
zrealizowano w pierwszym roku działalności portalu.
Prezydium po rozpoznaniu sytuacji i zasięgnięcia opinii w środowisku
dziennikarskim Koszalina i Słupska postanowiło utworzyć Środkowopomorski Oddział
SDRP w Koszalinie.
W styczniu 2014 r. Prezydium zaakceptowało propozycję sekretarza
generalnego w sprawie reaktywowania nagród im. B. Prusa. Dużo miejsca w czasie
tego posiedzenia zajęła również dyskusja w sprawie „uratowania” Konferencji Mediów
Polskich .Nakreślono harmonogram prac zmierzających do przekształcenia KMP w
stowarzyszenie.
W maju przed zbliżającym się posiedzeniem Zarządu Głównego SDRP główna
księgowa Hanna Zielińska przedstawiła bilans finansowy roku 2013. Wnioski: poprawić
opłacalność składek, rozpropagować sprzedaż legitymacji IFJ. Prezydium podjęło
uchwałę, wyrażając zgodę na przyjęcie przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP
przewodnictwa Konferencji Mediów Polskich i prowadzenie konsultacji zmierzających
do nadania Konferencji statusu prawnego.
W roku 2015 Prezydium ZG wielokrotnie zajmowało się problemami mediów
publicznych, prezentując stanowisko, iż media publiczne generalnie wymagają
reorganizacji i merytorycznej przemiany. Ta tematyka oraz kwestie statusu
dziennikarza z podstawową odpowiedzią na pytanie, kto w dobie rozwoju technik
medialnych może być uważany za dziennikarza, a co z tym się wiąże poziom
kształcenia dziennikarskiej młodzieży, były tematem trzech konferencji naukowych na
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uczelniach w Warszawie, Poznaniu i Sosnowcu. Inspiratorem tych debat byli koledzy z
Oddziału Warszawskiego.
W czerwcu 2015 r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Konferencja
Mediów Polskich, na którym nadano ostateczny kształt statutowi. Wybrano władze
SKMP. Przewodniczącym Rady Naczelnej został red. Piotr Górski – przewodniczący
ZZD z siedzibą w Poznaniu, członek SDP, zastępcą red. Barbara Markowska-Wójcik,
sekretarzem red. Andrzej Maślankiewicz, skarbnikiem Stanisław Wojnarowicz,
członkiem Ryszard Sławiński. Radę Rewizyjną stanowią: Jerzy Byra, Jerzy Jakobsche i
Witold Juchniewicz. Stowarzyszenie powołało Radę Etyki Mediów. Na kolejną kadencję
w skład REM weszli przedstawiciele różnych organizacji dziennikarskich: Ryszard
Bańkowicz, Krzysztof Bobiński, Helena Ciemińska, Anna Borkowska, Nina
Nowakowska, Barbara Markowska-Wójcik, Marek Nowicki i Stanisław Wojnarowicz.
Przewodniczącym
REM
został
ponownie
Ryszard
Bańkowicz.
Stowarzyszenie Konferencja Mediów Polskich tworzą członkowie zwyczajni i
wspierający. Podstawową ideą i zadaniem SKMP jest działanie ponad podziałami w
podzielonym środowisku dziennikarskim. Uczestnicy walnego zebrania zaapelowali do
stowarzyszeń i związków dziennikarskich, wydawców i kierownictw redakcji, by
przystępując do Stowarzyszenia KMP, wsparli w ten sposób pożyteczną i potrzebną
działalność Rady Etyki Mediów. Apel ten nie uzyskał oczekiwanego wsparcia. Rada
Etyki Mediów mimo napływającej dużej ilości skarg nie wykazała aktywności w ich
rozpatrywaniu.
Miniony rok 2015 przyniósł znaczne uaktywnienie się SDRP w jego stosunkach
zewnętrznych. Wobec zaprezentowanej polityki i zarządzania nowego rządu mediami,
Stowarzyszenie stanęło wobec konieczności występowania na zewnątrz w roli
rzecznika interesów polskich dziennikarzy, zwłaszcza zaś dziennikarzy mediów
publicznych. Media europejskie i nie tylko zwracały się - w ślad za sugestiami FEJ i
FIJ - bezpośrednio do SDRP z prośbami o zajmowanie stanowiska, a także udzielanie
pomocy organizacyjnej przyjeżdżającym do Warszawy reporterom i komentatorom.
Zadanie to kontynuowaliśmy zwłaszcza w roku 2016, publikując oświadczenia i
stanowiska SDRP w zagranicznych stacjach radiowych i telewizyjnych.
W 2016 roku częstotliwość posiedzeń Prezydium była bardzo intensywna.
Wynikało to z pogarszającej się sytuacji finansowej w ZG. Stan finansów ZG wymagał
natychmiastowych decyzji. W styczniu Prezydium zdecydowało o likwidacji stanowiska
sekretarki w biurze ZG. Nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z p. Joanną Węgrzyniak
za wypowiedzeniem przez zakład pracy. Od tego momentu biuro ZG czynne było dwa
razy w tygodniu w godzinach 11.00 -14.00. W pozostałe dni społeczne dyżury pełnił
sekretarz generalny. Utrzymywanie takiego stanu na dłuższą metę było niemożliwe.
Prezydium oraz indywidualnie jego członkowie starali się znaleźć rozwiązanie,
nawiązując współpracę z warszawskim Urzędem Pracy. Zarysowała się możliwość
skorzystania z programu 50 +, a to było zapowiedzią ponownego zatrudnienia p.
Joanny Węgrzyniak na pełnym etacie od lutego 2017 roku, z dofinansowaniem z
Urzędu Pracy. Starania Prezydium zakończyły się sukcesem. Sekretariat funkcjonuje.
W czerwcu Prezydium zapoznało się ze sprawozdaniem red. A. Bilika, który
zrelacjonował udział w Kongresie FIJ. Zainteresowanie sprawami Polski było bardzo
duże. Przedstawiona przez red. Bilika informacja o sytuacji w polskich mediach
publicznych wzbudziła z jednej strony ożywioną dyskusję, z drugiej sprzeciw
przedstawiciela SDP. Konkluzją kongresowej rozgrywki w sprawach polskich była
rezolucja przygotowana przez trzy francuskie związki dziennikarskie, potępiające
zachodzące zmiany w polskich mediach. W głosowaniu rezolucję poparła większość
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uczestników Kongresu. Podczas tego posiedzenia członkowie Prezydium rozważali
taktykę przed zbliżającą się sesją Rady Miasta Warszawy, na której miała zapaść
decyzja w sprawie umorzenia długu SDRP. Jeżeli decyzja radnych będzie
niekorzystna, wówczas trzeba będzie termin IX Zjazdu SDRP przesunąć, ale o tym
Prezydium zadecyduje na kolejnych posiedzeniach – postanowiono. Po raz kolejny
Prezydium wysłuchało informacji o wręcz katastrofalnym stanie finansów ZG. Pod
adresem przewodniczącego Oddziału Warszawskiego skierowano apel w sprawie jak
najszybszego spłacenia zaciągniętej w 2014 roku pożyczki. Red. Kuliński zapewnił, że
czynione są starania w celu zdobycia funduszy.
Wstępnie powołano zespół roboczy IX Zjazdu: Barbara Janiszewska, Jerzy Byra,
Marek Kuliński, Eugeniusz Święty i Andrzej Maślankiewicz.
W lipcu Prezydium przyjęło do wiadomości decyzję Rady Miasta Warszawy o
odrzuceniu wniosku ZG w sprawie umorzenia zadłużenia. Nadal więc obowiązywała
ratalna spłata zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości
i wieczystego
użytkowania gruntu. Tymczasem pieniądze na koncie ZG w zasadzie wyczerpały się,
składki z oddziałów spływały nieregularnie, Oddział Warszawski nie zwrócił pożyczki.
Prezydium zaleciło: we wrześniu lub październiku ponowić wniosek o umorzenie
długu.
Przed podjęciem decyzji o unieważnieniu wyborów władz Oddziału Lubuskiego i
zarządzenia ponownych wyborów, Prezydium zaleciło przeprowadzenie rozmów z
dziennikarzami Oddziału Lubuskiego.
Przedyskutowano propozycję OW zwrócenia się do członków o darowizny na
rzecz SDRP w celu podreperowania finansów. Propozycja nie znalazła poparcia.
5 grudnia 2016 r. Prezydium powołało Kapitułę nagród im. Bolesława Prusa. W skład
Kapituły weszli: red Jacek Żakowski – laureat głównej nagrody „Złoty Prus” w edycji
2015, red Katarzyna Błaszczyk – laureatka nagrody młodych „Zielony Prus” w edycji
2015, prof. dr hab. Janusz Adamowski, red. Tomasz Miłkowski, red. Zdzisław Pietrasik.
Przewodniczącym Kapituły został zgodnie z ustaleniami regulaminu ubiegłoroczny
laureat nagrody głównej red. Jacek Żakowski.
20 grudnia Prezydium zaakceptowało projekt połączenia sekretariatów
Oddziału Warszawskiego i Zarządu Głównego w jedno biuro, co skutecznie pozwoli
obniżyć koszty funkcjonowania dwóch biur. Prezydium przyjęło z zadowoleniem do
wiadomości decyzję Rady Miasta Warszawy o umorzeniu zadłużenia ZG SDRP. Ta
wiadomość pozwoliła ustalić termin IX Zjazdu i rozpoczęcie przygotowań. Prezydium
zaleciło: by skierować do przewodniczących oddziałów i członków Zarządu Głównego
ankietę z pytaniami – jakie są ich oczekiwania w związku z IX Zjazdem SDRP.
Członkowie Prezydium w ramach swoich obowiązków odwiedzali oddziały,
uczestniczyli w posiedzeniach zarządów, w imprezach okolicznościowych,
konferencjach i dyskusjach.
NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM
Minione czterolecie przyniosło znaczące ożywienie działalności SDRP w sferze
międzynarodowej. Byłoby ono jeszcze widoczniejsze, gdyby nie ograniczenia
finansowe sprawiające, iż nie mogliśmy ubiegać się - mimo licznych propozycji - o
miejsce w instancjach międzynarodowych organizacji dziennikarskich, co ze
zrozumiałych względów byłoby szczególnie ważne obecnie,
Za najważniejsze w minionym okresie należy uznać przystąpienie SDRP do
Europejskiej Federacji Dziennikarzy EFJ/FEJ na przełomie lat 2014/2015. Jego
konsekwencją stał się czynny udział naszego przedstawiciela zarówno w dorocznym
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posiedzeniu FEJ w r. 2015 w Budvie w Czarnogórze, jak i w kongresie FEJ w 2016 r. w
Sarajewie. W obu wypadkach uczestniczyliśmy czynnie przedstawiając sytuację w
polskich mediach, co znalazło wyraz w końcowych dokumentach obu posiedzeń. Po
drodze, w styczniu 2016 r. delegacja FEJ z prezesem Mogensem Blucherem
przebywała w Warszawie, gdzie miała okazję bezpośredniego zapoznania się z
sytuacją w polskich środkach masowego przekazu.
Jeśli chodzi o Międzynarodową Federację Dziennikarzy FIJ/EFJ to nasz
przedstawiciel sekretarz ZG Andrzej Bilik uczestniczył w dwóch kolejnych kongresach
tej organizacji w 2013 r. w Dublinie i w 2016 r. w Angers we Francji. W obu wypadkach
miał możliwość szerokiej prezentacji sytuacji w polskich mediach, co znalazło odbicie w
dokumentach przyjętych przez Międzynarodową Federację.
Efektem nawiązanych przez nas kontaktów było to, że w trudnych dla naszych
mediów sytuacjach piszący lub wypowiadający się na te tematy zagraniczni koledzy z
reguły konsultowali z nami swoje publikacje.
Od 15 do 22 kwietnia 2014 r. na zaproszenie chińskiego MSZ i Sekretariatu
Współpracy Chin z państwami Europy Środkowo – Wschodniej, odbyła się wizyta
studyjna dziennikarzy z 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Chinach. 46
dziennikarzy prasy, radia i telewizji odwiedziło Pekin i chińskie prowincje, zapoznając
się z planami rozwoju współpracy Chin z tą częścią Europy. Nasze Stowarzyszenie w
studyjnym wyjeździe reprezentowali: Ryszard Bańkowicz - przewodniczący Polskiego
Klubu Publicystyki Międzynarodowej i Andrzej Maślankiewicz.
Na kongresie EFJ w Sarajewie zaprezentowano wspólne Stanowisko
Stowarzyszenia
Dziennikarzy
Rzeczypospolitej
Polskiej
i
Towarzystwa
Dziennikarskiego w sprawie sytuacji mediów publicznych w Polsce. Przytaczamy
fragment końcowy stanowiska:
„Jeszcze nie tak dawno polska demokracja wydawała się stabilna, a kraj był w
ostatnich latach synonimem sukcesu gospodarczego i politycznego. Jednak od kiedy
PIS wygrał wybory i zdobył samodzielną większość w Sejmie, żadnemu obserwatorowi
nie starczyło wyobraźni, by przewidzieć tempo i radykalizm antydemokratycznej
rewolucji.
Sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego usunęło ostatnią barierę państwa
prawa, a należy spodziewać się też pacyfikacji instytucji strzegących demokracji, takich
jak Rzecznik Praw Obywatelskich czy pozarządowe organizacje strażnicze. Wolność
mediów w Polsce zależy dziś od losu demokracji, a polskiej demokracji pomóc może
presja europejska opinii publicznej, mediów i europejskich instytucji. Dlatego też
apelujemy do europejskich dziennikarzy o solidarność z wyrzucanymi z pracy
dziennikarzami polskich mediów publicznych. Wielu z nich odeszło dobrowolnie,
protestując przeciwko politycznym ingerencjom i łamaniu dziennikarskich
niezależności”
NACZELNY SĄD DZIENNIKARSKI
Motto:
"Dotychczasowa wieloletnia działalność Stowarzyszenia
dowiodła, że jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi przyzwoitych"
(Jerzy Domański, VII Zjazd Delegatów SDRP-30.05.2008r.)
Podczas obrad VIII Zjazdu Delegatów SDRP, jaki się odbył 20 października 2012 roku
wybrano pięcioosobowy skład Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, który się
ukonstytuował w sposób następujący:
red. Wojciech Grabowski - przewodniczący (Warszawa),
red. Danuta Duchnowicz - Salicka -wiceprzewodnicząca (Warszawa),
11

red. Kazimiera Błażewicz - Izdebska - sekretarz (Lublin),
red. Lesław Miller - członek (Wrocław),
red. Michał Kaszowski - członek (Kraków).
1. Naczelny Sąd Dziennikarski SDRP pracował w oparciu o stosowne paragrafy
Rozdziału VIII "Sądownictwo dziennikarskie" Statutu SDRP oraz stosowne paragrafy
Regulaminu Sądownictwa Dziennikarskiego i Kolegiów Rzeczników Dyscyplinarnych,
mając przede wszystkim na uwadze zapisy Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego
(DKO).
2. W omawianym okresie odbyło się (w Warszawie) jedno spotkanie Prezydium Sądu
(przewodniczący, wiceprzewodnicząca, sekretarz) oraz sześć zebrań Sądu w formule
tele-konferencji.
3. W okresie sprawozdawczym nie było spraw, które by wymagały interwencji
Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, tym niemniej Sąd wypowiadał się na tematy
nurtujące nasze środowisko w formie komentarzy zamieszczanych na stronie
internetowej naszego Stowarzyszenia (przypomnijmy, że oficjalne stanowisko na
zewnątrz może reprezentować tylko Zarząd Główny zgodnie z zapisem §30 Statutu
SDRP) i tak na przykład, w dniu 19 grudnia 2016 roku Sąd jednomyślnie poparł
stanowisko wyrażone w artykule pt. "Skandaliczne zachowanie demonstrantów"
autorstwa kol. red. Andrzeja Maślankiewicza (vide strona internetowa SDRP), zaś
propozycje Sądu, aby w przyszłości reporterzy różnych mediów w czasie wykonywania
pracy byli ubrani w kolorowe kamizelki z odpowiednim napisem, znalazła poparcie
internautów.
4. Przewodniczący NSD skorzystał z zaproszenia kol. Danuty Parol - przewodniczącej
Oddziału Kieleckiego SDRP i w ciągu kadencji dwukrotnie się spotkał z kieleckimi
działaczami - dziennikarzami naszego Stowarzyszenia w ich kieleckiej siedzibie.
Spotkania pozwoliły na wymianę poglądów i pokazały, że sprawy naszego kraju
widziane z dala od stolicy, często odbiegają od warszawskiego spojrzenia. Dodajmy,
że te wyjazdy nie obciążały finansów SDRP. Przewodniczący NSD spotkał się też
trzykrotnie z członkami Terenowego Sądu Dziennikarskiego O Warszawa. Omawiano
problemy nurtujące naszych działaczy, m.in. kłopoty z naborem nowych członków oraz
sprawy bytowe i zawodowe dziennikarzy.
5. Realizując wnioski, jakie zostały przedstawione w protokóle prac Komisji Uchwał i
Wniosków VIII Zjazdu Delegatów SDRP (20.10.2012r), a szczególnie punkt 5 tego
dokumentu, należy stwierdzić, że członkowie NSD SDRP wykazują dużą aktywność w
życiu zawodowym i społecznym.
Sprawozdanie opracował (w porozumieniu z członkami
Dziennikarskiego Wojciech Grabowski - przewodniczący NSD.

Naczelnego

Sądu

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 roku.
KLUBY TWÓRCZE
Mimo starań nie udało się reaktywować działalności Klubów: Polonijnego
(przewodniczący red. Wojciewski), Publicystów Spółdzielczych (przewodniczący red.
Gierycz). i Krytyków Filmowych. Z przewodniczącymi klubów (w stanie spoczynku) na
polecenie Prezydium ZG były przeprowadzone rozmowy mobilizujące, ale nie
przyniosły one oczekiwanych efektów. Tym bardziej na pochwałę zasługuje red.
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Tomasz Miłkowski i red. Ryszard Bańkowicz, którzy w trudnym okresie starali się
utrzymać działanie klubów na wysokim poziomie.
POLSKI KLUB PUBLICYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ
W okresie sprawozdawczym PKPM odbył 57 zebrań, wszystkie w wynajmowanych
salach hotelu Sheraton w Warszawie, wszystkie jako spotkania przy lunchu z
ambasadorami akredytowanymi w Warszawie. Niezmienny był też charakter tych
spotkań - Klub zaprasza na każde z nich ambasadora kraju, którego znaczenie lub
stanowisko jest w danym momencie interesujące z punktu widzenia publicysty
międzynarodowego, a jednocześnie spotkania klubowe nie są konferencjami
prasowymi, lecz służą raczej lepszemu naświetleniu wydarzeń i procesów, ich tła i
uwarunkowań. Taka formuła spotkań PKPM utrwaliła się w ciągu długich dekad
istnienia Klubu i wydaje się przesądzać o atrakcyjności uczestniczenia w pracy Klubu,
członkostwa w nim.
Liczba członków PKPM wahała się w okresie sprawozdawczym pomiędzy 54 i
66 osobami, choć regularnie płacących składki było zwykle około połowy mniej.
Bolączką jest niedostateczny dopływ młodych dziennikarzy tej specjalności. Wynika to
głównie z braku zainteresowania po stronie redakcji, które nie starają się inwestować w
młodych dziennikarzy zajmujących się tematyką międzynarodową, wolą, by spędzali
cały dzień przy redakcyjnym komputerze, niż rozszerzali swoje kontakty i horyzonty
kosztem opuszczenia stanowiska pracy w środku dnia. W efekcie Klub się starzeje,
średnia wieku członków wzrasta, co oznacza też, iż tylko nieco ponad połowę członków
stanowią dziennikarze regularnie czynni zawodowo.
W okresie sprawozdawczym pracą PKPM kierował zarząd: Ryszard Bańkowicz przewodniczący, Krystyna Szelestowska - wiceprzewodnicząca, Lech Kańtoch sekretarz i Jacek Potocki (od 2014 r.) - sekretarz programowy.
KLUB KRYTYKI TEATRALNEJ AICT
Od 19 stycznia 2013 do stycznia 2017 Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej, pod
przewodnictwem Tomasza Miłkowskiego, działał w składzie: Joanna Biegalska, Henryk
Bieniewski, Bożena Frankowska - wiceprzewodnicząca, Katarzyna Michalik-Jaworska
– przewodnicząca Koła Młodych, Alina Kietrys, Anna Leszkowska – skarbnik, Jadwiga
Opalińska – wiceprzewodnicząca, Andriej Moskwin, Konrad Szczebiot, Justyna
Hofman-Wiśniewska – sekretarz (do 21 września 2014). W trakcie kadencji nastąpiły
dwie zmiany: zmarłą Justynę Hofman-Wiśniewskiej na stanowisku sekretarza zastąpiła
Katarzyna Michalik-Jaworska (od grudnia 2014), Konrad Szczebiot zaś z początkiem
roku 2015 objął funkcję wiceprzewodniczącego ds. międzynarodowych (kilkakrotnie
zastępował przewodniczącego na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego AICT).
Funkcję honorowego przewodniczącego pełnił Jerzy Niesiobędzki. W minionej kadencji
Zarząd zebrał się 22 razy. W skład Klubu wchodziło ok. 80 członków.
Klub prowadził działalność międzynarodową , polska delegacja uczestniczyła
w Kongresach AICT; w Pekinie (X 2014), Tomasz Miłkowski został ponownie wybrany
w skład Komitetu Wykonawczego i objął funkcję wiceprzewodniczącego, podczas
Kongresu zaś wygłosił laudację na cześć Eugenia Barby, laureata Thalia Prize,
któremu przyznano to wyróżnienie z inicjatywy polskiej sekcji; podczas Kongresu w
Belgradzie (IX 2016) Tomasz Miłkowski, został przez aklamację wybrany
wiceprzewodniczącym honorowym AICT, Konrad Szczebiot, wiceprzewodniczący
Klubu zaś został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego AICT.
Przedstawiciele Klubu uczestniczyli m.in. w seminariach i festiwalach w Caen
(Francja, marzec 2014), w Międzynarodowym Festiwalu w Kerali, Indie (27 lutego-3
marca 2014), Festiwalu z okazji Europejskiej Nagrody Teatralnej w Kraiovej (2016),
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w Olimpiadzie Teatralnej, w Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu (2016), gdzie
klub zorganizował Międzynarodowe i Krajowe Warsztaty dla Młodych Krytyków, w
których udział wzięło 10 krytyków z zagranicy i 15 z Polski. Przedstawiciele Klubu brali
też udział w międzynarodowych konferencjach, m.io9n. W Erywaniu, Warnie,
Wrocławiu i Stambule.
Klub organizował sesje i spotkania krajowe: m.,in. podczas festiwali teatrów
jednego aktora we Wrocławiu, Europejskiego Roku Obywateli w Warszawie; z okazji
10. rocznicy wydania pierwszego numeru internetowego magazynu „Yorick”, kwartalnika
polskiej sekcji IATC/ AICT; w 50-lecie twórczości z Krzysztofem Miklaszewskim,
aktorem, reżyserem, dziennikarzem, dokumentalistą, współpracownikiem Tadeusza
Kantora; Zarząd współorganizował panele dyskusyjne podczas V Ery Schaeffera oraz
SUPLEMENTU festiwalu VI Era Schaeffera w Instytucie Teatralnym (19-20 grudnia
2014). Klub był partnerem czterech edycji Festiwalu Gwiazd w Żyrardowie oraz
festiwalu Teatr w Remizie w Helu.
9 listopada 2016 w Domu Literatury w Warszawie odbyła się
SZEKSPIRIADA POLSKA, zorganizowana staraniem Oddziału Warszawskiego
Związku Literatów Polskich, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych
(AICT) – sekcja polska i Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z
okazji Roku Szekspirowskiego.
Z okazji 90. urodzin Henryka Bieniewskiego odbyło się specjalne rozszerzone
posiedzenie Zarządu (21 kwietnia 2015), poświęcone Jubilatowi i jego dorobkowi.
Klub uczcił także Jubileusz Wiesława Gerasa z okazji 50. festiwalu WROSTJA (2016) i
półwiecza pracy Wiesława Gerasa jako animatora tego festiwalu Zarząd wystąpił do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem przyznanie jubilatowi Medalu
Gloria Artis. Medal został uroczyście wręczony podczas otwarcia festiwalu we Wrocławiu
(październik 2016).
Klub angażował się w promocje książek:
Jagody Opalińskiej Roman Kłosowski. Z Kłosem przez życie - promocja
książki z udziałem jej bohatera w odbyła się w Collegium Nobilium, teatrze szkolnym
Akademii Teatralnej, w dniu 6 maja 2013.
Anny Cetery dedykowanej Andrzejowi Żurowskiemu – Szekspiromania - księga
dedykowana pamięci Andrzeja Żurowskiego [książka wydana przez oficynę
Uniwersytetu Warszawskiego] oraz ostatniej książki Andrzeja Żurowskiego
Scenariusze szekspirowskie. Spotkania popularyzujące twórczość Andrzeja
Żurowskiego odbyły się w Warszawie [w Instytucie Teatralnym, 16 października 2013],
we Wrocławiu, Toruniu, Gdyni i w Helu.
W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyła się prezentacja
książki Teatr białoruski: 1920-1930. Odrodzenie i zagłada pióra Andrieja Moskwina,
badacza i krytyka, członka Zarządu sekcji polskiej AICT (30 października 2013).
Podczas festiwalu WROSTJA we Wrocławiu odbyła się promocja książki Tomasza
Miłkowskiego Zakochany pielgrzym. Samogry Bogusława Kierca (2014); na festiwalu
50. WROSTJA promocja książek Tomasza Miłkowskiego 166 monodramów oraz
Katarzyny Flader-Rzeszowskiej Wypowiedzieć człowieka. Poezjoteatr Tadeusza
Malaka.
29 października 2014 w Domu Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w
Warszawie odbył się wieczór autorski Jerzego Niesiobędzkiego, poświęcony jego
najnowszej książce Ciemniejący horyzont (Wydawca „Fundacja Światło Literatury”,
Gdańsk). Organizatorami spotkania, które prowadził Tomasz Miłkowski, byli Związek
Literatów Polskich, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) i Sekcja
Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC/ AICT).
20 listopada 2014 w Instytucie Słowackim została zaprezentowana książka
Współczesny dramat słowacki pod redakcją i ze wstępem Andrieja Moskwina.
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22 stycznia 2015 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyła się promocja
książki Niespokojni pióra Aliny Kietrys. Spotkanie z autorką prowadziła Anna Sobecka,
fragmenty czytała Joanna Kreft-Baka.
Podczas festiwalu WROSTJA we Wrocławiu i Festiwalu Festiwali w Toruniu (2015)
odbyły się spotkania z Wiesławem Komasą (prowadzenie Tomasz Miłkowski),
bohaterem promowanej monografii Katarzyny Flader-Rzeszowskiej Wędrowanie…
Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy.
Klub przyznawał nagrody:
 Nagrodę im. Stefana Treugutta (wznowioną po kilku latach przerwy) za osiągnięcia
w Teatrze TV KRZYSZTOFOWI STROIŃSKIEMU (2015) i WAWRZYŃCOWI
KOSTRZEWSKIEMU (2016) za reżyserię sztuki Małgorzaty Sikorskiej–Miszczuk
WALIZKA
 Nagrodę im. Boya, która otrzymali PIOTR FRONCZEWSKI (2013), ANDRZEJ
SEWERYN,
(2014),
WŁODZIMIERZ
STANIEWSKI
(2015)
WOJCIECH
KOŚCIELNIAK (2016).
 Nagrodę im. Ireny Solskiej – (nagroda ustanowiona przez polską sekcję AICT w
roku 2011 za wybnitne osiągnięcia aktorskie), którą otrzymały EMILIA
KRAKOWSKA (2013), ANNA LUTOSŁAWSKA (2014), HALINA ŁABONARSKA
(2015) i ANNA SENIUK (2016)
Klub zorganizował trzy edycje Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na
recenzję teatralną dla młodych krytyków. Konkurs został rozpisany z inicjatywy
polskiej sekcji AICT i Prezydenta miasta Gdyni, który wziął na siebie rolę jego
gospodarza, przy wsparciu Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureatami
dotychczasowych edycji zostali Alicja Müller z Krakowa/Gdyni (I edycja), Tomasz
Kowalski i Szymon Kazimierczak (II edycja), Adam Drozdowski i Kamila Łapicka
(III edycja).
Klub prowadził działalność wydawniczą i wydawał:
Kwartalnik „Yorick” na stronie www.aict.art.pl – łącznie ukazało się w minionej
kadencji 12 edycji, w tym wydanie specjalne poświęcone Jubilatowi, Henrykowi
Bieniewskiemu (nr 42, kwiecień 2015); na łamach „Yoricka” publikowało ok. 250
autorów.
„Newsletter AICT” – w latach 2013-2017 ukazało się 40 wydań.
Witrynę AICT Polska – internetowy portal (www.aict.art.pl), na którym obok „Yoricka”
znalazły swoje miejsce wiadomości z życia AICT, aktualności teatralne, rubryki
autorskie (m.in. Wirtualny Fotel” czy Atlas teatralny stolicy), a także stale budowany
słownik terminów teatralnych.
AICT na Facebooku – stronę społecznościowa, popularyzująca wpisy, pojawiające się
w Witrynie AICT Polska i inne interesujące teksty teatralne.
Witrynę Konkursu im. Żurowskiego w sieci i na Facebooku.
Kwartał w Teatrze – dodatek specjalny Yoricka pod redakcją Ewy SośnickiejWojciechowskiej poświęcony zapowiedziom premier i wydarzeń teatralnych w całym
kraju.
Publikacje książkowe:
Patronat i współpraca przy tworzeniu książek upamiętniających twórczość Andrzeja
Żurowskiego (Scenariusze szekspirowskie i Szekspiromania, 2013)
Księga jubileuszowa 50 lat WROSTJA. Po teatrze jednego aktora oprowadza
Wiesław Geras przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
zawierającej teksty trzydziestu kilku aktorów, animatorów kultury, badaczy i krytyków
teatralnych z Polski i krajów sąsiednich (łącznie ok. 30 autorów). Promocje książki
odbyły się we Wrocławiu, Toruniu i w Warszawie.
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Nowi członkowie
Zarząd Klubu Krytyki Teatralnej polskiej sekcji IATC podjął uchwały o przyjęciu w
poczet członków polskiej sekcji: Małgorzaty Dorny, Alicji Müller, Agnieszki
Wieleckiej, Łukasza Maciejewskiego, Tomasza Domagały, Dawida Mlekickiego i
Szymona Spichalskiego.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu podjął uchwałę o nadaniu Klemensowi
Krzyżagórskiemu (zm. 18 marca 2013 w Warszawie) tytułu Członka Honorowego w
uznaniu jego zasług dla krytyki i teatru.
Przewodniczący KKT
Tomasz Miłkowskiego
ROZDZIAŁ II
SPRAWOZDANIA ODDZIAŁÓW SDRP
Stowarzyszenie żyje rytmem pracy oddziałów i ich zarządów. Po lekturze
oddziałowych podsumowań widać wyraźnie, że nie zmarnowaliśmy minionego
czasu. Na koncie wielu oddziałów nie brakuje sukcesów, dobrych pomysłów i
zasługujących na odnotowanie inicjatyw.
Sprawozdania zostały zamieszczone w wersji oryginalnej.
BYDGOSZCZ
Zarząd oddziału kujawsko-pomorskiego, w skład którego wchodzą: Tomasz
Malinowski – przewodniczący, Zbigniew Kołpacki – wiceprzewodniczący i Ryszard
Buczek członek, jednocześnie szef koła Starszych Dziennikarzy, działa od jesieni 2012
roku. W naszym oddziale rejestrujemy obecnie 30 członków. Praktycznie wszyscy,
poza przewodniczącym-czynnym jeszcze dziennikarzem, to dziennikarze-emeryci,
związani w przeszłości z mediami elektronicznymi (Polskie Radio Pomorza i Kujaw)
oraz prasowymi (GP, Express Bydgoski, czy nieistniejące już na rynku prasowym:
Dziennik Wieczorny, Ilustrowany Kurier Polski oraz dwa tygodniki).
Od początku piastowania funkcji przewodniczącego oddziału swoje
zaangażowanie skupiłem na dwóch kwestiach: nawiązaniu porozumienia z
kierownictwem regionalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i zainteresowaniu
działalnością SD RP (na dowolnych płaszczyznach) młodych ludzi, o krótkim stażu
pracy, jak też rozpoczynających swoją przygodę w zawodzie dziennikarza.
Do współpracy między obiema organizacjami dziennikarskimi, ostatecznie, nie
doszło. Niestety, dla koleżanek i kolegów z SDP, „przeszkodą” są kwestie ideologiczne,
chociaż propozycje wstępnej współpracy sprowadzały się na początek do integracji
towarzyskiej, wspólnej opieki nad grobami dziennikarzy i wspólnej organizacji
konkursów dziennikarskich. Nieoficjalnie wiadomo mi, że przeciwko jest dwójka
prominentnych członków SDP w regionie. Nie udało się też przekonać, co stwierdzam z
ogromnym żalem, „młodzieży”. Przede wszystkim pogubionej; nawet absolwenci
kierunku: dziennikarstwo i PR nie wiedzą o istnieniu obu stowarzyszeń. Innym ważnym
czynnikiem jest, niechęć młodych ludzi do zrzeszania się.
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Obok niepowodzeń były też drobne sukcesy. Podczas wyborów
samorządowych udało się, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, wystawić na
listy dwóch dziennikarzy, naszych członków (red. Macieja Kamińskiego i red. Zdzisława
Prussa). Do Rady Miasta Bydgoszczy nie weszli (konkurencja w ich okręgach
wyjątkowo mocna), lecz obaj koledzy osiągnęli bardzo przyzwoity wynik.
Ważnym osiągnięciem było wydanie (to już trzecia edycja) publikacji pt. „Znaki
pamięci”. To broszura poświęcona ludziom regionu Pomorza i Kujaw trwale związanym
z dziennikarstwem, którzy od nas odeszli. I, co stwierdzam z przykrością, ich liczba
wciąż rośnie.
Obecność Stowarzyszenia w życiu codziennym jest dostrzegana dzięki bardzo
aktywnej działalności Koła Starszych Dziennikarzy. Raz w miesiącu na spotkania
tematyczne, z udziałem 15-30 osób, zapraszane są osoby mające nam coś
interesującego i ważnego do przekazania; hobbyści czy pasjonaci. Zapraszamy też
osoby publiczne: wojewodów, prezydentów miast, szefów organizacji społeczno kulturalnych. Podczas tych spotkań jest tez doskonała okazja do podziękowania
paniom i panom, obchodzącym jubileusze. A że comiesięczne spotkania odbywają się
w siedzibach lokalnych mediów, to nie brakuje okazji do zaczerpnięcia informacji o
aktualnej kondycji lokalnych mediów. W ostatniej dekadzie maja wreszcie, jeden z
kolegów emerytowanych dziennikarzy zaprasza nas w plener, gdzie w piknikowej
atmosferze można nie tylko spotkać się, ale też pogadać o sprawach ważnych i mniej
istotnych.
Na koniec osobisty wtręt. W związku z poważnymi problemami zdrowotnymi,
które dokuczają mi od jesieni 2012 roku, nie mogę być zadowolony z efektów własnej
pracy. Dlatego też proszę Zarząd o wyrozumiałość. Mogę zapewnić, że KujawskoPomorski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP nie ogłosi, z mojego powodu,
zawieszenia czy wręcz rozwiązania działalności.
TOMASZ MALINOWSKI
przewodniczący
GDAŃSK
Oddział Morski SDRP 30 kwietnia 2016 roku liczył 101 członków. W czasie kadencji
zmarło 14 członków, przyjęliśmy 5 osób.
Zarząd Oddziału pracował w składzie: Jerzy Model – przewodniczący, Grażyna
Murawska i Tomasz Krankowski – wiceprzewodniczący, Grażyna Bral – sekretarz i
Maciej Borkowski – skarbnik.
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Jerzy
Waczyński – przewodniczący, Michał Dąbrowski oraz Eligiusz Sitek – zmarł 27
listopada 2013 roku.
Rzecznikiem dyscyplinarnym został Marek Błuś.
W minionej kadencji nie wniesiono żadnej sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika
dyscyplinarnego, nie było tez żadnych spraw wymagających interwencji sądu
dziennikarskiego.
Członkowie zarządu spotykali się w każdy wtorek w naszej siedzibie przy ul.
Chlebnickiej. Formalne zebrania zarządu zwoływano w razie konieczności podjęcia
uchwał i decyzji finansowych. Spotkania wtorkowe stały się namiastką klubu
dziennikarskiego, uczestniczy w nich nawet kilkanaście osób.
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Zarząd Oddziału Morskiego, realistycznie oceniając możliwości działania, wyznaczył
sobie dwa główne zadania: dokumentowanie działalności środowiska dziennikarskiego
oraz integrację, podtrzymywanie więzi i samopomoc koleżeńską.
16 czerwca 2015 roku w Ratuszu Staromiejskim odbyła się promocja drugiego,
poprawionego i uzupełnionego wydania „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza
1945-2015”. Książka liczy 389 stron i zawiera 628 biogramów czterech powojennych
pokoleń pracowników prasy, radia i telewizji. Integralną częścią książki jest lista
członków zespołów redakcyjnych gdańskich mediów oraz lista zmarłych dziennikarzy i
publicystów. Współwydawcą tomu był Gdański Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. „Słownik” zyskał pozytywne opinie prasoznawców i spotkał się z uznaniem
czytelników, czego wyrazem był liczny udział publiczności i dyskusja na spotkaniach
promocyjnych w Ratuszu Staromiejskim i Klubie Stara Oliwa. Jesteśmy przekonani, że
okazała pod względem edytorskim książka pozostanie ważnym dokumentem dziejów
gdańskiego środowiska dziennikarskiego.
Wydanie „Słownika” było nie tylko sukcesem prestiżowym, ale również finansowym. W
zamierzeniu wydawców wpływy z reklam i dotacja SDP powinny pokryć koszty składu i
druku. Cel ten został osiągnięty, nadwyżka wpływów nad kosztami wyniosła 3050 zł.
Zysk został podzielony między współwydawców.
Na wniosek Zarządu Oddziału SDRP, poparty przez Gdański Oddział SDP, Rada
Miasta Gdańska nadała nazwę Rondo Zbigniewa Kosycarza skrzyżowaniu w pasie
drogowym ulicy Słowackiego, w pobliżu lotniska Rębiechowo oraz Rondo Tadeusza
Bolduana na skrzyżowaniu ulic Cienistej i Zamiejskiej na Chełmie.
Uporządkowaliśmy archiwum tygodnia „Czas” Czternaście teczek dokumentów i zdjęć
przekazaliśmy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Nawiązaliśmy kontakt z
Archiwum Państwowym, które gotowe jest przyjąć posiadane przez nas dokumenty
dotyczące Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich do 1982 roku i SDRP. Rozpoczęliśmy porządkowanie obszernych zasobów.
Dyskusję wywołała sprawa przekazania deklaracji członkowskich i ankiet personalnych,
zawierających tzw. wrażliwe dane, np. adresy. Po konsultacjach uznaliśmy, że powaga
Archiwum Państwowego jest wystarczającą rękojmią właściwego wykorzystania
dokumentów. W następnej kolejności na uporządkowanie czekają dużo skromniejsze
zbiory dotyczące poszczególnych redakcji.
Podtrzymywaliśmy tradycję spotkań noworocznych, połączonych ze świętowaniem
jubileuszy 90-, 85-, i 80-lecia naszych koleżanek i kolegów. Kontynuujemy już blisko
dwudziestoletnią tradycję Dziennikarskich Zaduszek; msza św. w kościele św. Mikołaja
i spotkania koleżeńskie w Tawernie Mestwin, organizowane wspólnie przez SDRP i
SDP, gromadzą liczne grono dziennikarzy i rodzin.
W ciągu minionych czterech lat cieszyliśmy się sukcesami twórczymi naszych
koleżanek i kolegów. Jerzy Gebert, po serii monografii sportowych, wydał nową
książkę, tym razem dziennikarskie wspomnienia. Kolejny tomik wierszy opublikowała
Grażyna Bral. Reportaże historyczno-biograficzne opublikowała Alina Kietrys, zaś Anna
Sobecka - tom reportaży o mniejszościach narodowych. Bestsellerem okazało się
„Epitafium na śmierć rocka”, które trafiło do księgarń tuż przed śmiercią autora,
Franciszka Walickiego. Kilka kolejnych filmów dokumentalnych dla prestiżowych
kanałów telewizyjnych Discovery i Planete zrealizował Sławomir Malinowski. Cieszącą
się wielkim uznaniem i popularnością wystawę o matkach chrzestnych polskich statków
i okrętów wymyśliła i zrealizowała Barbara Dobraczyńska. O wartości wystawy można
się przekonać odwiedzając statek – muzeum „Sołdek”.
Sprawozdanie finansowe
30 kwietnia 2016 roku w kasie oddziału mieliśmy 437,40 zł, na koncie w PKO BP kwotę
1704,33 zł.
Wpływy ze składek i darowizn w 2014 roku wynosiły 3744 zł, w roku 2015 - 3120 zł.
Składki opłaca około 40 procent członków.
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Wydatki w roku 2014 zamknęły się sumą 3904 zł, w roku 2015 - 4076 zł. Główne,
niezmienne od lat pozycje wydatków to składka na Międzynarodową Federację
Dziennikarzy - 1200 zł, czynsz za wynajmowany lokal – 1992 zł, organizacja
Dziennikarskich Zaduszek – 450 zł, koszt imprezy noworocznej – 400 zł.
Deficyt w 2014 roku został pokryty z darowizn, deficyt z 2015 roku – z darowizn i
wpływów ze sprzedaży „Słownika dziennikarzy”.
KATOWICE
Zarząd rozpoczął swoją działalność statutową składzie:
red. Hanka Jarosz – Jałowiecka – Przewodnicząca,
red. Edward Kozak – Wiceprzewodniczący,
red. Jerzy Wiśniewski – Skarbnik,
red. Wojciech Domagała – Członek,
red. Kazimierz Krzyśków- Członek.
Komisję Rewizyjną Oddziału stanowili : Franciszek Dendor- przewodniczący, Jerzy
Granowski - sekretarz i Wojciech Mszyca - członek.
Terenowy Sąd Dziennikarski składał się z Jerzego Wieczorka i Józefa Wróbla. Zmianą
osobową był wybór uzupełniający Jerzego Wieczorka do Terenowego Sądu
Dziennikarskiego w dniu 22 października 2014 roku. Zastąpił on zmarłą 23 listopada
2013 roku Henrykę Nowak.
W trakcie kadencji nastąpiła także zmiana na funkcji skarbnika; pełnił ją po ustąpieniu
Jerzego Wiśniewskiego, Zbigniew Paweł Szandar (uchwała Walnego Zebrania z 22
października roku 2014 roku).
W trakcie kadencji zorganizowano Walne Zebranie Oddziału 17 września 2012 roku, na
którym Zarząd otrzymał absolutorium od członków oddziału.
W okresie od września 2012 do września 2014 Zarząd odbył 14 posiedzeń, nie licząc
roboczych narad i spotkań. Od września 2014 do czerwca b.r. odbyto kolejnych 16
zebrań.
Aktualny stan członków oddziału wynosi 114 członków.
W trakcie swojej kadencji Zarząd prowadził starania o zwiększenie stanu osobowego
oddziału, traktując realizację tego zadania, jako jednego z głównych celów działalności
programowej.
Wykorzystując Uchwałę Zarządu Głównego o abolicji dla członków zalegających ze
składkami, złożył ofertę powrotu do Stowarzyszenia 26 osobom.
Skorzystało z tej możliwości 3 osoby. Przyjęto 13 stosunkowo młodych dziennikarzy.
W okresie 4-letniej kadencji Zarząd Oddziału utrzymał równowagę między przychodami
i rozchodami. Stan konta Oddziału w PKO BP na dzień 31.12.2015 roku wynosił
22.128,67 zł.
Stan pogotowia kasowego Oddziału (po wpłatach składek na spotkaniu świątecznonoworocznym) wynosił 2.040 zł. Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego za rok 2015
zostało złożone i przyjęte bez uwag. Przychody i wydatki Oddziału Stowarzyszenia były
przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej, a jej wynik znalazł swoje odzwierciedlenie w
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sprawozdaniu tejże Komisji. Oddział nie posiada długów i zobowiązań.
Przewodnicząca Hanka Jarosz Jałowiecka z uporem i wytrwale negocjowała z
Zarządem Głównym kwoty płaconego zobowiązania, postulując aby traktować je
realnie, licząc składki tylko od płacących, a nie mechanicznie od teoretycznej liczby
członków. Jeszcze na Zjeździe SD RP zainicjowała dyskusję nad przyjęciem przez
Zjazd takiej uchwały, która zważając na sytuację Stowarzyszenia, regulowałaby
finansowe zobowiązania oddziałów terenowych wobec Zarządu Głównego w sposób
bardziej odpowiadający ich możliwościom finansowym. Prowadziła też indywidualne
rozmowy z oddziałami ale nasza katowicka inicjatywa okazała się jednak osamotniona i
nie zyskała poparcia.
Z początkiem 2013 roku dokonaliśmy analizy finansowej kosztów składających się na
utrzymanie lokalu przy ul. Warszawskiej 6. Miesięczny czynsz wynosił 574, 81 zł., w
skali roku był to koszt ok. 7 tys. zł. Uznaliśmy, za nieuzasadnione ekonomicznie dalsze
utrzymywanie tego pomieszczenia, także z uwagi na to, że nie było ono w pełni
wykorzystywane. Przewodnicząca Hanka Jarosz-Jałowiecka prowadziła rozmowy z
nowymi użytkownikami Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt" w
Katowicach i wynegocjowała korzystne warunki dla naszego Stowarzyszenia.
Dysponujemy lokalem, w którym się znajdujemy, niekrępująco dzieląc to
pomieszczenie z innymi związkami twórczymi. Całkowity koszt, wraz z obszernym
miejscem na dokumenty wynosi miesięcznie 150 zł + VAT. Mamy do dyspozycji salę,
dwie duże szafy, w pełni wystarczające dla przechowywania dokumentacji oddziału.
Zachowane meble (stół, krzesła, biurka, szafki) znajdują się w magazynie „Marchołta” i
służą zależnie od okoliczności.
Przenosiny do nowej siedziby były okazją do uporządkowania dokumentacji i pozbycia
się niepotrzebnych, starych przedmiotów, oraz makulatury w postaci przedatowanych,
nagromadzonych przez lata niepotrzebnych starych kwitów, rachunków, itp.
Utrzymywaliśmy dyżury członków zarządu w wybrane dni tygodnia; zakładamy, że
wybrany zarząd poszerzy formy kontaktu z naszymi członkami.
Działalność oddziału skupiała się głównie na utrzymaniu oddziału w odpowiedniej
kondycji i w miarę możliwości, na sprawach socjalnych członków.
Niemniej uczestniczyliśmy w przedsięwzięciach o szerszym charakterze, poświęconym
statusowi i kondycji dziennikarza we współczesnej Polsce, reagując też na bieżące
wydarzenia związane z tym tematem. Byliśmy pomysłodawcami i współorganizatorami
I Ogólnopolskiego Sympozjum Dziennikarskiego przygotowanego przez Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
Odbyło się ono 10 marca 2015 roku i zapoczątkowało współpracę oddziału z tą
uczelnią.
Kontynuowane są prace redakcyjne nad stworzeniem słownika biograficznego “Śląskie
środowisko dziennikarskie w latach 1945 – 2015″. Kierownictwo nad zespołem
redakcyjnym sprawują prof. Dariusz Rott i red. Kazimierz Krzyśków. W ostatnim
okresie do zespołu zajmującego się “Słownikiem…” pozyskano doktora nauk
humanistycznych Grzegorza Sztolera pracującego w Polska Press Oddziale Śląsk,
posiadającego dostęp do zasobów archiwalnych byłego Śląskiego Wydawnictwa
Prasowego RSW “Prasa-Książka-Ruch”.
Wspomnieć trzeba o uznawanej za najlepszą wśród oddziałów stronę internetową,
pełniąca rolę branżowej gazety dziennikarskiej – prowadzi ją od początku red.
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Kazimierz Krzyśków.
Z wydarzeń warto też odnotować prestiżową nagrodę dla red. Józefa Wróbla - członka
władz oddziału. Ten fotoreporter z 40-letnim stażem, decyzją Jury XII edycji konkursu
Śląska Fotografia Prasowa 2014 otrzymał nagrodę Wielki Splendor Śląskiej Fotografii
Prasowej, honorującą zasłużonych twórców.
Nestor śląskich fotoreporterów red. Józef Makal otrzymał 12 czerwca 20014 roku
Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca za całokształt swojej twórczości.
Nasz kolega, także członek władz oddziału red Wojciech Mszyca znany nie tylko w
śląskim środowisku pasjonat kolarstwa osiągnął kolejny sukces w propagacji swojego
hobby. Oto fragment informacji prasowej:
„Podczas V Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Rowerów Zabytkowych w PoznaniuMalcie, 91-letnie katowickie "koło" z Koła Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu
Śląskiego uhonorowano I miejscem w kategorii Najstarszy Rower Produkcji Polskiej!
To "koło", to rower Ebeco, rocznik 1925, z Fabryki Rowerów, Gramofonów i Wyrobów
Metalowych w Katowicach. Tytuł nestora polskich rowerów zdobywa już po raz trzeci!
Unikatowy weteran pochodzi z rowerowej stajni Wojciecha Mszycy. Jego prywatne,
społecznikowskie minimuzeum techniki M1 Cyklisty reprezentowały na poznańskiej
Malcie także rower Torpedo (Warszawa, 1935 r.) oraz Jaguar Special (ZZR
Bydgoszcz, ok. 1960 r.), który zdobył III miejsce w kat. Najciekawszy Technicznie
Rower Szosowo-Wyścigowy.”
Red. Wojciech Mszyca otrzymał także 10 grudnia 2015 roku Nagrodę Marszałka
Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
przy kirkucie w rodzinnych Żarkach, któremu przywrócił historyczną świetność.
W aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i w województwie Zarząd
Oddziału koncentrował się na sprawach socjalnych.
Zorganizowano cztery doroczne spotkania opłatkowe, na których członkowie
Stowarzyszenia otrzymali paczki świąteczne. Podkreślić należy wsparcie w postaci
dotacji finansowych pozyskanych dzięki staraniom i osobistym kontaktom red. Hanki
Jarosz Jałowieckiej z firmą Aqua z Bielska oraz sponsora paczek na spotkanie
opłatkowe, dzięki staraniom red. Wojciecha Domagały i jego kontaktom z firmą Rolnik,
a także osobiste zaangażowanie materialne red. Wiesława Deski.
Członkowie Zarządu, we własnym zakresie starali się pomagać w załatwianiu
życiowych spraw. M.in. dzięki indywidualnej inicjatywie red. Hanki Jarosz Jałowieckiej
kilku osobom udało się załatwić specjalistyczną opiekę lekarską.
Aktualnie, mimo wielu problemów i trudności, oddział nasz funkcjonuje, posiada i
możliwości, i potencjał, a także perspektywy.
Zarząd Oddziału
KIELCE
W 2012 roku Zarząd Oddziału rozpoczął działalność w składzie: Danuta Półrola- Parol
– przewodnicząca,
Jolanta Majecka- wiceprzewodnicząca
Andrzej Piskulak- sekretarz
Wiesław Łatasiewicza – skarbnik
Ze smutkiem podaję zmarłych kolegów. Odeszli: red. red. Stanisław Pająk, Andrzej
Pęczalski, Zdzisław Heńk, Stanisław Rams.
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Podstawą naszej działalności w minionej kadencji była pomoc kolegom w potrzebie i
organizowanie spotkań integracyjnych z udziałem członków innych organizacji.
Kadencja rozpoczęła się mocnym akcentem. W listopadzie 2012 ukazała się książka
„Ustawicznie czujni… o dziennikarzach regionu kielecko – radomskiego autorstwa
Jolanty Kępa- Mędrak , pracownika naukowego Instytutu Bibliotekoznawstwa i
Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Aktywnie
uczestniczyliśmy w przygotowaniu materiałów, notek biograficznych, dokumentacji
fotograficznej. Wydarzeniem była prezentacja słownika w Antykwariacie Andrzeja
Metzgera podczas uroczystości Święta Zmarłych. Uczestniczyło w niej duże grono
dziennikarzy oraz naszych przyjaciół i znajomych. Gościem honorowym był Andrzej
Maślankiewicz, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP. Były wspomnienia, refleksje i promocja książki o ludziach mediów.
Głośnym echem odbiły się uroczystości jubileuszowe. W 2014 roku zorganizowaliśmy
Jubileusz 80-lecia naszych kolegów: Jerzego Figasa i Zdzisława Heńka, dziennikarzy
związanych z prasą i radiem ponad 40 łat, zasłużonych dla regionu kielecko –
radomskiego. W uroczystym spotkaniu z udziałem ponad 40 dziennikarzy uczestniczyli:
Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP- Jerzy Domański oraz
Sekretarz Generalny- Andrzej Maślankiewicz.
W dniu 1 grudnia 2015 roku, w 44 rocznicę ukazania się pierwszego numeru „Echa
Dnia”, odbył się Jubileusz 89 – lecia Karola Struga, pierwszego redaktora naczelnego
„Echa Dnia”- wychowawcy młodych dziennikarzy oraz 80-lecie Antoniego
Pawłowskiego, dziennikarza sportowego, autora kilku książek. Talentu i znakomitej
formy gratulował zacnym Jubilatom –Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielc,
Juliusz Braun, były Prezes Telewizji Polskiej, a także przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Andrzej Maślankiewicz, Sekretarz Generalny oraz dawni
współpracownicy.
Warto podkreślił także nasze wsparcia cennych inicjatyw podejmowanych na terenie
miasta. Uczestniczyliśmy, a wcześniej wspierali ufundowanie tablicy upamiętniającej
Jana Goca, wieloletniego dziennikarza Radia Kielce i Oddziału Telewizji w Kielcach.
Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy z udziałem rodziny zasłużonego
dziennikarza, miało bogatą, artystyczna oprawę. Studio telewizyjne Oddziału Telewizji
Polskiej w Kielcach otrzymało imię Jana Goca. Nasi koledzy zostali wyróżnieni i
uhonorowani wysokimi nagrodami. Redaktor Jerzy Daniel – dziennikarz, wydawca,
regionalista otrzymał Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a redaktor Danuta Półrola
– Parol uhonorowana Nagrodą Miasta Kielc 2016 roku.
W naszej działalności tradycją stały się spotkania opłatkowe, Noworoczne. Pomocy w
ich organizacji udzielali nam sponsorzy, między innymi znany kielecki cukiernik Marian
Chmielewski, nasz dawny kolega Czesław Dawid, a także Henryk Milcarz, dyrektor
Wodociągów Kieleckich. Corocznie latem spotykamy się na tradycyjnym grillu w
Masłowie ,w pięknie położonej posiadłości członka naszego Oddziału Czesława
Kuśmierskiego i jego żony Anny.
Kończąc, pragnę podziękować obecnemu Zarządowi za dobrą współpracę.
Szczególnie dziękuję koledze Jerzemu Chrobotowi za wszelką pomoc i finansowe
wsparcie, a także Jolancie Majeckiej za jej zaangażowanie w wielu pracach na rzecz
Oddziału. Nowemu Zarządowi życzę ciekawych inicjatyw oraz cierpliwości i
konsekwencji w ich realizowaniu. A przede wszystkim pozyskiwania przychylnych
sponsorów.
Danuta Parol-przewodnicząca kieleckiego Oddziału SDRP
KRAKÓW
1. 60 lat Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką
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Zarząd Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie w roku
2014 zainaugurowało jubileusz działalności Klubu Dziennikarzy Pod Gruszką. W
okresie od listopada 2014 do listopada 2015 roku odbywały się w związku z
jubileuszowym rokiem liczne imprezy, promocje książek i odczyty. W związku z
Jubileuszem wydano publikację autorstwa dr Zbigniewa Bajki. Ponadto wybito
okolicznościowe medale. Złote medale otrzymali: Olgierd Jędrzejczyk (pośmiertnie) na
ręce Rafała Jędrzejczyka; Ludwik Jerzy Kern (pośmiertnie) na ręce Marty Stepnickiej;
Zbigniew Bajka, Honorowy Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP; Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa; Zarząd Główny
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (na ręce Andrzeja Maślankiewicza, Sekretarza
Generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP); Sławomir Pietrzyk, wieloletni
Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Srebrne
medale otrzymali: Andrzej Stawiarski. Anna Ptak, Bogna Wernichowska, Bronisław
Cieślak, Bronisława Kufel Włodek, Donata Sikorowska, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy
Mikułowski Pomorski, Krystyna Rożnowska, Krzysztof Gurba, Leszek Konarski, Leszek
Marmon, Lidia Żukowska, Marian Nowy, Walery Pisarek, Zbigniew Święch. Brązowe
medale otrzymali: ks. Adam Boniecki, Andrzej Gesing, Andrzej Kozioł, Andrzej
Mleczko, Andrzej Warzecha, Aniela Puzia, Dariusz Łanocha, Edward Miszczak, Ewa
Kopcik, Ewa Nowicka, Grażyna Potoczek, Grzegorz Miecugow, Henryk Kultys, Irena
Krzywonos Wawrzkiewicz, Jacek Łukaszewski, Jan Pieszczachowicz, Jan Sady, Jan
Salamon, Jan Zych, Janina Janik, Janina Zaborowska, Janusz Paluch, Jerzy Jurecki,
Jerzy Pałosz, Jerzy Skrobot, Jolanta Antecka, Józefa Piotrowska Strigl, Kazimierz
Barczyk, Krzysztof Krukowski, Krzysztof Krzyżanowski, Krzysztof Nil Ryba, Krzysztof
Szpetkowski, Magdalena Skowron Włodek, Marek Bartosik, Maria Bryńska, Mariusz
Wasilewski, Michał Kaszowski, Piotr Legutko, Piotr Wasilewski, Rafał Świerczyński,
Ryszard Langer, Ryszard Niemiec, Stanisław Dziedzic, Stanisław Gawor, Stefan
Ciepły, Sławomir Mokrzycki, Tadeusz Kwaśniak, Tadeusz Metz, Waclaw Krupiński,
Wojciech Smolak, Zbigniew Bartuś, Zbigniew Bauer, Zbigniew Regucki, Zbigniew
Ringer.
2. Nagrody dla dziennikarzy
Kapituła Nagrody Gruszki zebrała się w czasie trwania kadencji cztery razy. Przyznano:
Honorową Złotą Gruszkę:
- Zbigniew Bajka (2013)
- Zbigniew Święch (2014)
- Jan Pieszczachowicz (2015)
- Mieczysław Czuma (2016)
Złotą Gruszkę:
- Jerzy Jurecki (2013)
- Sławomir Mokrzycki (2014)
- Tadeusz Kwaśniak (2015)
- Jan Zych (2016)
Zieloną Gruszkę:
- Piotr Rąpalski (2013)
- Piotr Tymczak (2014)
- Agnieszka Łoś (2015)
- Mateusz Kudła (2016)
Jednocześnie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, Prezydent Miasta
Krakowa przyznał medale Honoris Gratia dla osób związanych z krakowskimi
mediami, które w sposób szczególny zasłużyły się dla środowiska: Teresa Brandys,
Danuta Górszczyk, Barbara Rotter Stankiewicz, Marian Satała, Piotr Wasilewski, Anna
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Balicka Urbanowicz, Wojciech Markiewicz, Jan Stępień, Anna Ptak, Maria Lisińska
Kozioł, Józefa Piotrowska Strigl, Jan Zych.
Zostali również wyróżnieni dziennikarze, którzy zasłużyli się w szczególny sposób dla
miasta Krakowa i społeczeństwa. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 4 maja
2016 roku odznaczeni Krzyżem Zasługi za działalność społeczną zostali: red. Irena
Krzywonos Wawrynkiewicz (Złoty Krzyż Zasługi), red. Bronisława Kufel Włodek (Złoty
Krzyż Zasługi), red. Michał Kaszowski (Srebrny Krzyż Zasługi), red. Krzysztof
Szpetkowski (Srebrny Krzyż Zasługi), red. Piotr Wasilewski (Srebrny Krzyż Zasługi),
red. Ireneusz Michał Hyra (Brązowy Krzyż Zasługi), red. Leszek Marmon (Brązowy
Krzyż Zasługi), red. Krzysztof Nil Ryba (Brązowy Krzyż Zasługi).
Należy nadmienić o nawiązaniu współpracy w tej kwestii z Akademią Muzyczną w
Krakowie, Piekarnią i Cukiernią Awiteks, Piekarnią i Cukiernią Zaborowscy,
Krakowskim Holdingiem Komunalnym, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania,
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Krakowskimi Wodociągami, Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym i firmą EDF Polska.
W latach 2013-2016 udało nam się również pozyskać wsparcie finansowe od
Prezydenta Miasta Krakowa na Uroczystość wręczenia nagród Złotej Gruszki i Zielonej
Gruszki
3. Konkurs dla młodych
W roku 2013 Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, ogłosił Konkurs Gazetek i
Portali Szkolnych. W konkursie wzięło udział ponad 30 szkół ponad gimnazjalnych z
całej Małopolski i nie tylko. Udało się pozyskać sponsora konkursu, który ufundował
dwie nagrody – notebook i tablet. Laureatami konkursu zostali redaktorzy Gazetek i
Portali. Komisja konkursowa wyłoniła dwóch laureatów. Portal Szkolny z Zespołu Szkół
Mechanicznych nr 1 w Krakowie – red. Konrad Sobczyk, oraz Gazetka Szkolna Gazeta
Wybiórcza z II LO w Bochni – red. Kamila Domagała. Honory czynił na uroczystości
wręczenia nagród Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Tadeusz Matusz.
W dniu 29 października 2015 roku w Klubie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, odbyło
się uroczyste wręczenie nagród w konkursie dla młodych dziennikarzy tworzących
gazetki i internetowe portale szkolne za rok 2015. Nagrody otrzymało dwóch
znakomitych młodych ludzi, którzy chcą się związać w przyszłości ze światem mediów.
We wstępie Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Ireneusz Michał Hyra,
powitał przybyłych Gości, wśród nich byli między innymi: Katarzyna Cięciak (Vice
Prezydent Miasta Krakowa), Sławomir Pietrzyk (Vice Przewodniczący Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, oraz Przewodniczący Małopolskiego
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), członkowie Zarządu, przedstawiciele jury
konkursu. Jury konkursu w składzie prof. Zbigniew Bajka (medioznawcza i wykładowca
akademicki), red. Bronisława Kufel Włodek, red. Leszek Marmon, oraz Sekretarz
Zarządu Ireneusz Michał Hyra, przyznało dwie równorzędne nagrody dla gazet
tworzonych przez uczniów Zespołu Szkół Łączności w Krakowie pod nazwą Margines
(opiekun mgr Bogusław Bogusz) i Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Sączu pod nazwą
Sztama (opiekun dr Klaudia Jasińska). Nagrody wręczyli: Katarzyna Cięciak, Vice
Prezydent Miasta Krakowa i Sławomir Pietrzyk, Przewodniczący Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP. Laureaci konkursu - Natalia Banach (Nowy Sącz) i Michał Grabowski
(Kraków) odebrali nagrody ufundowane przez HP Polska. Laureaci nie kryli
zadowolenia z przyznanego wyróżnienia, w szczególności, że swoją przyszłość
również chcą związać z zawodem dziennikarza, a konkurencja wśród nadesłanych
prac konkursowych była duża.
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4. Benefisy i prezentacje



Wystawa grafik Krzysztofa Cedro Szermiercze pióra w sztychu węglem
Promocja książki Bogny Wernichowskiej (członkini Zarządu) pod tytułem
Osobliwe życie Księżnej Montlear. Barwne opowieści autorki przeplatane były
utworami wykonywanymi przez Jerzego Bożyka.
 Promocję książki Jerzego Skrobola pod tytułem Meandry – Wiesław Ochman w
kręgu przyjaciół. Podczas promocji wystąpili Wiesław Ochman i soliści Opery
Śląskiej w Bytomiu. Spotkanie prowadził Jan Pieszczachowicz, a fragmenty
książki czytał aktor krakowski Leszek Piskorz
Spotkanie z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej kolegi Stanisława M.
Jankowskiego. Redaktor Jankowski jest historykiem, publicystą, pisarzem związanym z
Dziennikiem Polskim, gdzie w 1965 roku publikował pierwsze artykuły, a później z
Gazetą Krakowską i Życiem Literackim. Napisał ponad 30 książek; dwie z nich
nominowano do najlepszej książki historycznej roku, oraz dwukrotnie uznano za
krakowską książkę miesiąca. Zrealizował też audycje i filmy dokumentalne
 poświęcone Armii Krajowej, oraz prowadzonym w Krakowie badaniom
dokumentów z Katynia. Za upowszechnienie prawdy o tej zbrodni Stanisław M.
Jankowski odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 Mózg czuły na dźwięki – czyli co się dzieje w naszej głowie, gdy gra muzyka – to
tytuł spotkania, które odbyło się 13 kwietnia 2015. Wystąpili artyści i naukowcy.
Można było usłyszeć Agnieszkę Kołodziejczyk (sopran) oraz Dorotę Kowalską
(misy i gongi tybetańskie). Dr Agata Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)
wprowadziła zebranych w tajniki infra- i ultradźwięków. Opowiedziała również o
tym, jak muzyka wpływa na ludzkie zdrowie. Spotkanie odbyło się w ramach
cyklu dyskusyjnego Naukowe kontrowersje.
 Cykl spotkań Bajka o... prowadzony przez Zbigniewa Bajkę, Honorowego
Przewodniczącego Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Spotkania poświęcone często kontrowersyjnym tematom – mediom, myslistwu i
łowiectwu, biznesowi, internetowi.
 W cyklu spotkań o zdrowiu prowadzonych przez red. Krystynę Rożnowską
spotkanie z mec. Jolantą Buchowską na temat błędów medycznych,
uzyskiwaniem odszkodowań, oraz rent dla ofiar błędów medycznych (29
kwietnia 2016)
 W cyklu spotkań o zdrowiu prowadzonych przez red. Krystynę Rożnowską
spotkanie z dr n. med. Krzysztofem Walczewskim na temat depresji, oraz
sposobm zapobieganiu tej dolegliwości (9 maja 2016)
5. Konferencje i seminaria




Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP zorganizował spotkanie pod nazwą
Przekrojowo między Krakowem a Warszawą, poświęcone magazynowi Przekrój,
który na początku swoją redakcję miał w Krakowie, a potem został przeniesiony
po zmianie właściciela do Warszawy, by po kilku latach znowu wrócić do
Krakowa. Spotkanie obfitowało we wspomnienia i anegdoty związane z
redaktorami tej najsłynniejszej wówczas gazety. W spotkaniu wzięła udział
również obecna Redaktor Naczelna Zuzanna Ziomecka.
90 lat Lasów Państwowych i 70 lat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Krakowie – konferencja jubileuszowa prowadzona przez prof. Antoniego
Dziatkowiaka.
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6. Ławnicy
Zgodnie z naszym Statutem, jako że Stowarzyszenie Dziennikarzy RP jest organizacją
pozarządową, mogliśmy zgłosić do zasiadania w sądach powszechnych kandydatów
na ławników. Zgłoszonych zostało dwanaście osób i wszystkie obecnie zostały
powołane na stanowisko ławnika na kadencje 2012-2016.
7. Wyjazd do Chin
W roku 2013 w ramach wymiany dziennikarskiej – wyjazdów studyjnych, delegacja
Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w osobach red. Sławomira Pietrzyka, red.
Leszka Marmona, red. Ireneusz Michała Hyra, gościła na 10 dniowym wyjeździe w
Pekinia, Xian i Zhang-Hou (miasto słońca). Wyjazd obfitował w liczne spotkania z
władzami gazet, radia i telewizji, oraz Zarządu Związku Dziennikarzy Chińskich
(jedynej organizacji skupiającej chińskich dziennikarzy). W roku 2014 delegacja
chińskich Dziennikarzy gościła w Krakowie gdzie oprócz atrakcji turystycznych (Kraków
Podziemny, Zamek Królewski na Wawelu, Kopalnia Soli w Wieliczce, obóz
koncentracyjny Auschwitz), spotkała się z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa,
Zarządem Polskiego Radia Kraków, Małopolskim Zarządem Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP.
8. Stanowiska i oświadczenia



Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w sprawie wydarzeń we
Wrocławiu w dniu 2 marca 2013
Stanowisko Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w sprawie wydarzeń w Warszawie
w dniu 11 listopada 2012

9. Patronaty
Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Oddział Małopolski patronowało również w wielu
imprezach kulturalnych, edukacyjnych i naukowych. Zarząd delegował do udziałów w
pracach jury konkursowego Nagrody im. Andrzeja Ujejskiego, który został
zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W pracach jury brali udział
Ireneusz Michał Hyra i Zbigniew Bajka.
10. Referendum
Małopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP był podmiotem uprawnionym w
referendum ogłoszonym na dzień 6 września 2015 roku. W związku z tym miał prawo
do aktywnej działalności promocyjnej na antenie polskiego radia i telewizji, jak również
miał prawo do zgłaszania kandydatur na członków obwodowych komisji wyborczych.
Sekretarz Zarządu Ireneusz Michał Hyra otrzymał pełnomocnictwo do wszystkich
czynności związanych z referendum Do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
zostało zgłoszonych 132 osoby na terenie miasta Kraków, 1 osoba w gminie Kalwaria
Zebrzydowska, 2 osoby w gminie Liszki, 2 osoby w gminie Libiąż, 2 osoby w gminie
Luborzyca Kocmyrzów, 2 osoby w gminie Nowy Sącz, 1 osoba w gminie Skawina, 1
osoba w gminie Węgrów.
11. Prace Zarządu
W latach 2012 – 2016 Zarząd zebrał się 45 razy. W tym czasie podjął 64 uchwały.
Zorganiz0wał też 4 Kapituły Nagrody Złotej i Zielonej Gruszki.
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12. Pożegnaliśmy
Odeszli od nas na zawsze, nasi mistrzowie i mentorzy świata mediów, ludzie na
których wzorowały się nowe tuzy mediów, między innymi: Jerzy Domański, Jerzy
Piekarczyk, Julian Kawalec, Jan Rogóż, Zdzisław Sroka, Sylwester Dziki, Jerzy
Pomianowski, Antoni Potoczek, i inni, bo wszystkich trudno wymienić.
w imieniu Zarządu Przewodniczący
Sławomir Pietrzyk
LUBLIN
Przed wybranym we wrześniu 2012 r. Zarządem Lubelskiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP postawiono trzy najważniejsze zadania: zapewnienie
finansowania Oddziału, stałej siedziby oraz wydanie słownika dziennikarzy. W ciągu
czteroletniej kadencji Zarządu podstawowe cele zostały osiągnięte.
Zarząd Oddziału w mijającej kadencji, pracował w następującym składzie: Maria
Balicka – Kasprzak - skarbnik, Alicja Chwałczyk i Monika Siemion – Dudek –
wiceprzewodniczące, Zbigniew Miazga – sekretarz oraz Stanisław Wojnarowicz przewodniczący. Komisji Rewizyjnej przewodniczył Witold Miszczak, rzecznikiem
dyscyplinarnym była Izabella Wlazłowska. Kazimiera Błażewicz – Izdebska, będąca
delegatem na VIII Zjazd SDRP, została wybrana na sekretarza Naczelnego Sądu
Dziennikarskiego.
Jedną z najważniejszych spraw Zarządu w mijającej kadencji była troska o
racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. A było ich, niestety, niewiele. Niemniej udało
się. Dziś Oddział ma uregulowane wszystkie zobowiązania i zachowuje płynność
finansową. Najważniejszym źródłem pozyskania środków były i pozostają składki
członkowskie; niestety z każdym rokiem opłacających składki ubywa.
Rekompensowane to jest wpływami z odpisów 1 proc. podatku dochodowego od osób
fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Kiedy w 2008 r. otrzymana z tego tytułu
zaledwie 106 zł, a w jednym z następnych 242 zł, to w ubiegłym roku ponad 800 zł. W
tym roku należy się spodziewać podobnej kwoty. Pieniądze te są przeznaczane na
uregulowanie składek do Zarządu Głównego i na rzecz członkostwa naszego
Stowarzyszenia w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ.
W bieżącej kadencji rozwiązany został problem siedziby dla lubelskiego
Oddziału. Dzięki przychylności dyrektora Domu Kultury LSM Andrzeja Zdunka, znalazł
on swoje miejsce w tej tętniącej życiem kulturalnym placówce. Pomieszczenia w/w
placówki są bezpłatnie użyczane nie tylko na potrzeby zebrań zarządu, ale także
większe i mniejsze imprezy dziennikarskie.
W bieżącej kadencji sfinalizowane zostało główne przedsięwzięcie edytorskie,
jakim jest „Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”. W połowie 2015 roku to
pionierskie w regionie wydawnictwo zeszło z maszyn drukarskich.
Jego wydanie było wielkim wyzwaniem logistycznym. Wymagało ono
wynegocjowania z autorem wersji akceptowalnej dla obu stron, pozyskania wielu
biogramów i uzupełnienia istniejących, a wreszcie zgromadzenia środków na druk i
opłacenie innych kosztów wydawniczych. Druk został sfinansowany z uzyskanych
reklam, które zostały zamieszczone w tej publikacji. Pozostałe środki pochodziły z jej
sprzedaży. Na dziś bilans kosztów i wpływów został zrównoważony.
Wprowadzeniu słownika na rynek towarzyszyły działania promocyjne.
Największe z udziałem władz miejskich, profesorów wyższych uczelni, sponsorów i
mieszkańców Lublina odbyło się jesienią ubiegłego roku w sali widowiskowej Domu
Kultury LSM. Zgromadziło kilkaset osób. Podobne spotkania promocyjne z udziałem
autora red. Leszka Gzelli, ale niestety przy znacznie mniejszej frekwencji, odbyły się w
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bibliotekach w Chełmie, Zamościu i w Nałęczowie. Leksykon był promowany również
na corocznym święcie bigosu w niedrzwickiej Marzannie. 10 i 11 czerwca br. słownik
został wystawiony przez wydawnictwo na targach książki w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Publikacja ta została przychylnie
odnotowana w lokalnych środkach masowego przekazu, w tym w Dzienniku
Wschodnim, Awangardzie, lubelskim radiu i TVP, a także na portalach internetowych,
w tym ogólnopolskim naszego stowarzyszenia.
W trakcie obecnej kadencji podejmowano działania mające sprzyjać integracji
naszego dziennikarskiego środowiska. Najbardziej spektakularnymi spośród nich były
coroczne spotkania tłustoczwartkowe. Wszystkie miały, skrojoną na miarę możliwości,
oprawę artystyczną, a także medialną. Za każdym razem uczestniczyło w nich po
kilkadziesiąt osób. Spotkania te były okazją do integracji całego lubelskiego środowiska
dziennikarskiego. Obecni, bowiem byli na nich także koledzy z lubelskiego SDP i
Stowarzyszenia im. Wł. Reymonta.
Podczas tłustoczwartkowych spotkań honorowano tytułem Młodego Dinozaura
kolegów, będących już, co prawda na emeryturach, ale wciąż aktywnych zawodowo i
społecznie. W obecnej kadencji tytuły Młodego Dinozaura otrzymali red. red. Izabella
Wlazłowska, Kazimiera Błażewicz – Izdebska, Witold Miszczak i Monika Siemion –
Dudek.
Integracji lubelskiego środowiska służyły także spotkania autorskie kolegów. W
ich pierwszej odsłonie uczestniczyli: Leszek Gzella, Krzysztof Stankiewicz, Janusz
Świąder i Mieczysław Kościński. Swój benefis w gościnnym, zawsze otwartym dla
dziennikarzy Domu Kultury LSM, mieli także red. red. Zbigniew Miazga, Stanisław
Dąbrowski, Tadeusz Chwałczyk, który odkrywał tajniki lubelskiego i polskiego lotnictwa.
W omawianym okresie zaakcentowano jubileusz 60 – lecia pracy dziennikarskiej
kol. Andrzeja Albigowskiego. Niestety, było już to nasze ostatnie z Nim spotkanie.
Sfinansowano niewielki remont nagrobka red. Jerzego Dostatniego oraz wsparto kwotą
300 zł wyjazd delegata naszego stowarzyszenia na europejski kongres dziennikarzy.
Od połowy grudnia 2010 r. Oddział ma własną stronę internetową, która jest nie
tylko kroniką życia dziennikarskiego w Lubelskiem, ale także platformą komunikacji
między dziennikarzami.
Tradycyjnie w mijającej kadencji Oddział wspierał tenisowe turnieje imienia
zmarłych kolegów Marka Obary i Andrzeja Wawrzyckiego. Dziennikarskim mistrzom
rakiety corocznie fundowano puchary. Głównym animatorem i organizatorem
wspomnianych turniejów jest red. Witold Miszczak.
Stanisław Wojnarowicz
ŁÓDŹ
Zarząd Oddziału Łódzkiego SDRP działający w okresie 2012-2016 wybrany został 24
stycznia 2012 roku w następującym składzie: Poradowski Ryszard –
przewodniczący, Ferenc Mirosława – wiceprzewodnicząca, Muller Edward wiceprzewodniczący, Kampinowski Ireneusz – sekretarz, Bożyk Grażyna –
skarbnik, Strzelecki Marian - członek, Filanowicz Marek – członek.
Na tym samym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Komisję
Rewizyjną w następującym składzie: Szuster Magda - przewodnicząca, Marzec
Zdzisław – członek, Tamulewicz Krystyna - członek.
Zarząd i Komisja Rewizyjna działały w pełnym składzie przez całą kadencję.
Uwarunkowania społeczne i polityczne
W minionej kadencji nie odnotowaliśmy korzystnych zmian i poprawy klimatu
niezbędnego do należytego funkcjonowania mediów. Dezintegracja środowiska
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dziennikarskiego i w gruncie rzeczy pozbawienie go należytej ochrony prawnej
powodują, że ranga zawodu jest dziś niska, a za tym idzie mniejsza możliwość
skutecznego oddziaływania na czytelnika, słuchacza czy widza. Uzależnienie mediów
m.in. od polityków i rządzących powoduje, że mamy do czynienia z nowym rodzajem
cenzury prowadzącej do wynaturzeń procesów niezbędnych w demokratycznym i
pluralistycznym społeczeństwie. Tym negatywnym zjawiskom sprzyjają wciąż głębokie
podziały w środowisku dziennikarskim pogłębiane celowo przez rządzących,
potęgowane przez upolitycznienie mediów. Drastycznym przykładem funkcjonowania
tych zjawisk jest tworzenie tzw. narodowych mediów, w gruncie rzeczy całkowicie
podporządkowanych rządzącym. Widać to także na gruncie lokalnym.
Co nam się udało zrobić?
Takie samo pytanie zadawaliśmy sobie podczas podsumowania poprzedniej
kadencji, która również nie należała do łatwych. Zarząd zwykle podczas
comiesięcznych spotkań (poza okresem wakacyjno-urlopowym) analizował bieżące
problemy środowiska, podejmował różnorodne decyzje w interesie środowiska i
inspirował działania, które podpowiadali nam członkowie OŁ SDRP.
Już podczas pierwszego posiedzenia Zarządu ustaliliśmy ramowy program
działania, koncentrując się na sprawach socjalno-bytowych środowiska, współpracy z
seniorami i dokumentowaniu dorobku dziennikarstwa Ziemi Łódzkiej. Temat ten
podejmowaliśmy podczas całej kadencji.
W poprzedniej kadencji oddział liczył ok. 160 członków, w tym sporo tych, którzy
nie opłacali składek. W minionej kadencji urealniliśmy liczbę członków, których jest
teraz w granicach 60-70, z niewielką tendencją zwyżkową. To urealnienie liczby
członków wynikało z konieczności, ponieważ od każdego członka odprowadzamy
część składki do ZG. Nie oznacza to jednak, że w naszej działalności uczestniczą tylko
członkowie płacący składki – chętnie widzimy na spotkaniach także sympatyków.
Realnie oceniając, szeregi członkowskie liczą dziś ok. 100 osób, choć formalne
opłacanie składek dotyczy 60-70 osób.
Za sprawy seniorów odpowiadała red. M. Ferenc. Dysponujemy telefonem
ułatwiającym kontakt z seniorami (607-583-240), stroną internetową, od czerwca 2015
roku posiadamy nowy lokal przy ul. Piotrkowskiej 67. Komunikaty dot. życia
stowarzyszenia publikujemy na naszej stronie internetowej. Stała się ona także forum
wymiany myśli i doświadczeń, na niej publikowaliśmy również oświadczenia i
stanowiska. Korzystaliśmy również z możliwości publikowania naszych problemów na
stronie internetowej ZG SDRP.
Dobrą tradycją stało się publikowanie nekrologów i kondolencji, a także
wspomnień pośmiertnych dotyczących naszych Koleżanek i Kolegów.
Wspomniany zespół ds. seniorów, którym kierowała red. M. Ferenc, wspierana
m.in. przez red. I. Kampinowskiego, a także inne Koleżanki i Kolegów, zajął się przede
wszystkim doroczną akcją „Znicz”, która służy integracji i upamiętnianiu całego
środowiska dziennikarskiego, niezależnie od przynależności
do organizacji
dziennikarskiej. Akcja ta co roku angażująca kilkadziesiąt osób, rozszerzana zwykle o
spotkania okolicznościowe poświęcone zmarłym dziennikarzom, jest dobrze
przyjmowana także przez rodziny i osoby sympatyzujące ze środowiskiem.
Podczas wspomnianych akcji zespoły naszych Koleżanek i Kolegów odwiedzały
mogiły, zapalały znicze opatrzone naklejkami z logo SDRP. Uaktualnialiśmy także
rejestr zmarłych żurnalistów, co potem znalazło się w okolicznościowym wydawnictwie
pt. „Szlakiem pamięci” przygotowanym przez red. Ireneusza Kampinowskiego, co
roku aktualizowanym. W 2016 roku ukazała się drukiem obszerna broszura,
najobszerniejsza z dotychczas publikowanych, zawierająca podstawowe informacje o
zmarłych dziennikarzach, szczególnie lokalizacji ich mogił.
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W ramach upamiętnienia zmarłych dziennikarzy organizowaliśmy też wieczory
wspominkowe, np. poświęcone dziennikarzom sportowym czy fotoreporterom łódzkich
gazet. Uczestniczyło w nich sporo dziennikarzy, a nawet rodzin nieżyjących już
żurnalistów.
Sprawy bytowe i szkoleniowe
To dziś jeden z najważniejszych elementów naszej działalności. Stowarzyszenie
od lat monitoruje sytuację dziennikarzy w naszym regionie, zwracając szczególnie
uwagę na sprawy bytowe i związane z doskonaleniem zawodowym. Nie mamy
całościowego obrazu sytuacji materialnej środowiska w regionie, ale z sygnałów jakie
wpływają do nas systematycznie, wynika, iż znaczna część dziennikarzy, szczególnie
młodych i początkujących, pracuje na niekorzystnych umowach, widoczna jest także
duża rotacja kadr. Szczególnie niepokoi brak zorganizowanych i profesjonalnych form
szkolenia dziennikarzy. Negatywne skutki tego widoczne są od lat. Pogoń wydawców
za zyskiem powoduje, że pogarszają się warunki pracy dziennikarzy, nie ma mowy o
doskonaleniu umiejętności, a ponadto pogarsza się jakość tego, co ostatecznie trafia
do czytelnika. Pracodawcy są głusi na sygnały środowiska i warunki pracy identyfikują
najczęściej jedynie z nowymi siedzibami.
Otrzymujemy sporo sygnałów o nieuzasadnionych zwolnieniach z pracy
dziennikarzy, nienależytą ochroną prawną dziennikarzy ze strony m.in. pracodawców,
a także nadmiernym obciążaniu żurnalistów obowiązkami zawodowymi. Niepokoi też
brak jakiejkolwiek reakcji na te zjawiska np. Państwowej Inspekcji Pracy.
Integracja środowiska
To jeden z najbardziej trudnych problemów. Na tym polu jest jeszcze bardzo
dużo do zrobienia. W poprzedniej kadencji podjęliśmy działania w celu nawiązania
współpracy z SDP, ale poza incydentalnym spotkaniem Zarządów nie doszło do
kontynuacji tego typu kontaktów. Istnieją one jedynie na gruncie towarzyskim, choć
podczas wspomnianego spotkania zgodziliśmy się, że powinniśmy wspólnie
monitorować sytuacje bytową dziennikarzy i występować w obronie żurnalistów.
Wszystkie inicjatywy i spotkania organizowane przez nasze Stowarzyszenie są
dostępne dla całego środowiska, niezależnie od przynależności organizacyjnej,
utrzymujemy także kontakty z rodzinami wielu nieżyjących dziennikarzy. Szczególnie
dobrze oceniane są doroczne spotkania noworoczne, będące okazją do wymiany
poglądów. Spotkanie na początku 2016 roku zgromadziło około 100 osób. Takie
wspólne spotkania np. noworoczne są dobrą okazją do integracji, ale z przykrością
przyznajemy, że nie dotyczą one np. zarządu SDP w Łodzi. W efekcie nie ma
wspólnego frontu choćby w obronie zwalnianych z pracy żurnalistów.
Działalność popularyzatorska i dokumentacyjna
Na tym polu odnieśliśmy spory sukces, jako że na początku 2013 r. udało nam
się doprowadzić do wydania „Leksykonu dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 1945-2015), w
który po raz pierwszy w dziejach regionu upamiętniliśmy blisko 700 żurnalistów,
niekiedy całkowicie zapomnianych. Znaczna część nakładu trafiła gratis do bibliotek i
instytucji zajmujących się m.in. dziejami prasy łódzkiej. To pionierskie wydawnictwo w
naszym regionie mimo mankamentów zaliczamy do znaczących osiągnięć Zarządu
ostatnich kadencji, a także sporego grona ludzi skupionych wokół zespołu
redakcyjnego.
Na uwagę zasługuje również aktualizowany rejestr zmarłych dziennikarzy Ziemi
Łódzkiej, spoczywających na cmentarzach Łodzi i regionu, początkowo
przygotowywany pod kierunkiem red. M. Ferenc, a potem poszerzony i aktualizowany
przez red. I. Kampinowskiego. Upamiętnianiu ludzi naszej profesji służyły też coroczne
spotkania związane z akcją „Znicz”. Promowaliśmy także książki dotyczące
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dziennikarstwa i dziennikarzy, m.in. Adama Lewaszkiewicza i o Eugeniusz Kudaju
(Andrzej Zaliński). Książkę red. A. Lewaszkiewicza zgłosiliśmy do konkursu o „Złoty
Exlibris”. Zajmowaliśmy się także tablicą pamiątkową poświęconą poległym i
zamordowanym w czasie wojny dziennikarzom regionu, znajdującą się na dawnej
siedzibie redakcji przy ul. Piotrkowskiej 96. Chodziło nam o to, by w związku z
remontem kamienicy i zmianą jej właściciela nie zniknęła na zawsze wspomniana
tablica.
W minionej kadencji przystąpiliśmy do przygotowania opracowania książkowego
poświęconego wybranym mediom regionu, a także suplementu do wspomnianego
„Leksykonu”. Prace nad tymi opracowaniami wkraczają w końcowy etap.
Działalność interwencyjna
Zarówno w poprzedniej jak i bieżącej kadencji interweniowaliśmy w wielu
sprawach dot. środowiska dziennikarskiego. Między innymi stanęliśmy w obronie
dziennikarza „Expressu Ilustrowanego” red. Edwarda Mazurkowa pokrzywdzonego
przez policję i sądy w Łodzi. Choć w obronie dziennikarza nie stanął jego pracodawca,
udało nam się spowodować skuteczną interwencję m.in. rzecznika praw obywatelskich
i sprawa red. E. Mazurkowa być może znajdzie wreszcie korzystny finał.
Interweniowaliśmy także w obronie kolportera prasy w podłódzkim Rzgowie,
bezprawnie pobitego – i ta sprawa być może zakończy się po latach zgodnie z
prawem. Zareagowaliśmy także skutecznie w sprawie zespołu tygodnika „Fakty i Mity”,
broniąc niezależności dziennikarstwa i mediów. W tej ostatniej sprawie spotkaliśmy się,
o dziwo, ze zrozumieniem i wsparciem organów ścigania.
Współpraca z „Angorą”
Już w poprzedniej kadencji. na mocy umowy podpisanej z Wydawcą tygodnika
„Angora” red. Mirosławem Kulisiem, uczestniczyliśmy w wakacyjnych obozach
szkoleniowych „Potęgi Prasy” w Rewalu. Ta forma współpracy była kontynuowana w
mijającej kadencji.
Nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” włączyło się
do uhonorowania red. M. Kulisia Nagrodą Literacką im. Jerzego Wilmańskiego
przyznaną za 2015 rok Uroczyste wręczenie tej nagrody red. M. Kulisiowi, z udziałem
przedstawicieli naszego Zarządu.
Jaka przyszłość czeka Stowarzyszenie?
Aktualna sytuacja społeczna i polityczna w kraju oraz polskich mediach nie
sprzyja twórczemu Stowarzyszeniu. Pojawia się wiele pytań, np. czy powinniśmy
utrzymywać taki charakter organizacji, a może powinniśmy koncentrować się tylko na
sprawach zawodowych, socjalnych?
Czy można mówić, że wyczerpała się
dotychczasowa formuła Stowarzyszenia? A może trzeba już myśleć o jednej wspólnej
reprezentacji środowiska? Czy do tego dojrzeli polscy dziennikarze? To tylko część
pytań i wątpliwości, na które będziemy musieli znaleźć odpowiedź zarówno tu – na
dole, jak i w Warszawie, Zjazdu SDRP.
Pewne jest jedno: musimy szukać takiej formuły organizacji dziennikarskiej,
która będzie nie tylko reprezentować środowisko, ale i dbać o jego rozwój. Dziś jest to
utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe.
Nie dysponując odpowiednim zapleczem materialnym i zmarginalizowani w
świecie polityki koncentrujemy się na trwaniu. Mając świadomość tych trudnych
czasów, OŁ SDRP postuluje następujące kierunki działania:
- poszerzanie bazy członkowskiej, szczególnie o młodych dziennikarzy
- szukanie płaszczyzn współdziałania z innymi organizacjami dziennikarskimi, a także
pracodawcami
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- rozszerzenie działalności o sprawy socjalno-bytowe, koncentrując się szczególnie na
seniorach
- zaapelowanie do rządu i polityków o włączenie się i wsparcie środowiska
dziennikarskiego w celu podniesienia rangi zawodu, zapewnienie dziennikarzom
należytej ochrony prawnej i rozwiązania ich problemów socjalnych.
W czerwcu 2016 roku podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
OŁ SDRP wyłoniono nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną:
ZARZĄD: Poradowski Ryszard - przewodniczący, Ferenc Mirosława wiceprzewodnicząca, Kampinowski Ireneusz - wiceprzewodniczący, Bożyk Grażyna skarbnik, Filanowicz Marek – członek, Kałuża Andrzej - członek, Kuzitowicz Wodzisław
- członek, Sikorski Bogusław - członek.
KOMISJA REWIZYJNA: Jaskow Piotr, Kołba Wanda, Tamulewicz Krystyna.
Ryszard Poradowski
OLSZTYN
Działalność Olsztyńskiego Oddziału SDRP w ostatnich latach skupiała się głównie na
wydawaniu biuletynu „Dziennikarz”. Przypominano niełatwe lata powojenne, kiedy na
Warmii i Mazurach powstawała prasa polska. Ukazywano rozwój tej prasy: od
„Wiadomości Mazurskich” i „Życia Olsztyńskiego” poprzez „Panoramę Północy”, „Głos
Olsztyński” i „Warmię i Mazury” do „Gazety Olsztyńskiej” i „Gazety Wyborczej”.
Zamieszczono kilkadziesiąt sylwetek i wspomnień dziennikarzy, którzy w różnych
latach w tych gazetach i czasopismach pracowali. Biuletyn pozostał wierny swojej idei:
przypominać tych, których już nie ma, dbać o ich dobre imię, rejestrować dokonania
tych, którzy są jeszcze wśród nas i nie mają zamiaru odłożyć pióra. Dlatego obszernie
informowano o ukazywaniu się książek, których autorami są członkowie Olsztyńskiego
Oddziału SDRP. Zamieszczano fragmenty tych publikacji. Najwięcej książek w
ostatnich latach wydali: Marek Książek, Henryk Leśniowski, Marek Barański, Janusz
Poryck, Feliks Walichnowski, Roman Wachowiec. Promocyjne spotkania z autorami
cieszą się wielkim zainteresowaniem i są świętem wszystkich członków Oddziału.
Od 2011 roku w każdy pierwszy wtorek miesiąca członkowie Oddziału spotykają się w
kawiarni „Staromiejska” w Olsztynie. Są to nie tylko spotkania towarzyskie. Omawiane
są na nich niektóre publikacje ukazujące się w „Polityce” lub „Przeglądzie”,
objaśniające wydarzenia aktualnego skomplikowanego życia społeczno-politycznego.
Przedmiotem dyskusji są także artykuły kolegów ukazujące się w „Kalendarzu
Olsztyńskim”, „Przeglądzie” i prasie lokalnej.
Przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału SDRP
Tadeusz Willan
POZNAŃ
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29 maja 2012 roku w Klubie Krąg, na Walnym Zebraniu zakończył kadencję
Zarząd lat 2008 – 2012. Sprawozdanie za ten okres złożył przewodniczący Ryszard
Sławiński. Wybrano nowe władze: Tomasz Dymaczewski – przewodniczący, Natalia
Czerwińska i Grzegorz Sporakowski - wiceprzewodniczący, Janusz Heller, Andrzej
Górczyński, Magdalena Muzyka i Szymon Malicki - członkowie. Wybrano Komisję
Rewizyjną: Kazimierz Rafalik (przewodniczący), Cyryla Staszewska i Monika Dziuma.
Sędzią Dziennikarskim został Jan Maćkowiak, a Terenowym Rzecznikiem
Dyscyplinarnym Jacek Świgoń.
20 stycznia 2013 roku zmarł wspaniały przewodniczacy Janusz Marciszewski.
20 marca 2013 roku było wręczenie wyróżnień Medialnej 10. Wielkopolski.
Otrzymali je: Jerzy Babiak - radny Osiedla Łazarz, Ryszard Bączkowski - zastępca
dyrektora Firmie Alsi, Dominika Bońkowska - dealer samochodowy, Bernadeta
Ignasiak - rzecznik prasowy Urzędu Pracy, Krystyna Łybacka - posłanka na Sejm,
Józef Nowicki - prezydent Konina, Barbara i Tomasz Sadowscy - Fundacja Pomocy
Wzajemnej BARKA, Henryk Szymański - burmistrz Grodziska, Tomasz Szymański
- dyrektor Teatru w Gnieźnie i Piotr Wocial - prezes biura turystycznego SINDBAD.
5 kwietnia 2013 roku wręczyliśmy Dziennikarskie Koziołki. Nagrody Główne za rok
2012 otrzymali: Lena Bretes-Dorożała – dyrektor TVP Poznań i Jerzy Mianowski –
redaktor naczelny „Głosu Wągrowieckiego”, prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Wyróżnienia przyznasno portalowi Łazarz.pl, redakcji Nasz Głos Poznański
(równorzędne nagrody w kategorii zespół redakcyjny), Ryszardowi Podlewskiemu
(senior zawodu), adeptom zawodu: Kindze Przybysz (prasa), Cyrylowi Skibie (radio),
Agacie Zamęckiej (telewizja), Paulinie Zych (internet). Przyznano także – nagrody Za
Dziennikarstwo Obywatelskie w roku 2012. Laureatami zostali: Jan Kurek, Józef Mozio
i Kazimierz Rafalik. Ten nasz wspaniały Kolega jest też rzeźbiarzem, który po raz
kolejny wykonał Statuetki Dziennikarskich Koziołków. Nagrodę im. Zdzisława Beryta
przyznano Andrzejowi Niczyperowiczowi.
11 stycznia 2014 roku zmarł w wieku 63 lat Grzegorz Sporakowski.
W marcu 2014 wręczyliśmy Dziennikarskie Koziołki: red. Violetta Sobczak Porzycka (WTK), redaktor miesięcznika Press Andrzej Skworz, Hanna Olejnik (Gazeta
Ostrowska), redakcja Leszczyńskie ABC, Senior zawodu: Ryszard Sławiński. Do
nagrody im. Zdzisława Beryta nominowano red. Piotra Nędzyńskiego. Z
zainteresowaniem spotkał się projekt upamiętniania tablicami poznańskich miejsc, w
których w przeszłości odbywały się ważne wydarzenia medialne, w których działały
zespoły redakcyjne. Projekt nie został zrealizowany.
Nasz program pomocy młodzieży z niepełnosprawnością zgłosiliśmy do konkursu
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ale
nie został przyjęty - nie dostał dotacji. Nadal podstawowym źródłem naszego
finansowania pozostają składki członkowskie. Zapewniam, że przeznaczane są na
pokrycie wydatków i zobowiązań, których uniknąć nie sposób podczas wręczania
Dziennikarskich Koziołków, nagrody im. Z Beryta, wyróżnień Medialnej Piątki, opłaty
czynszu, za prowadzenie strony internetowej. Dziś mamy tylko 478,04 zł. Byłoby
więcej, gdyby wszyscy zapłacili składki, gdyby byli sponsorzy…
20 listopada 2014, tu w kawiarni Nasz Klub dzięki mecenasowi Zbigniewowi
Standarowi powstała inicjatywa umożliwiająca czynnym członkom naszej organizacji
uzyskanie bezpłatnej porady prawnej - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym takiej
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potrzeby. Po przerwie, wznowione zostało działanie strony internetowej
Wielkopolskiego Oddziału SD RP. Jednak od nas zależy, jaka będzie jej forma i treść.
Będzie aktywna na tyle, ile do niej napiszemy. Umieszczajmy teksty na stronie, wszak
pisanie jest naszą domeną.
5 stycznia 2014 r. po krótkiej chorobie zmarł Tomasz Dymaczewski, który od
czerwca 2012 roku do śmierci był przewodniczącym Zarządu Wielkopolskiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Po śmierci Tomka 6 lutego na
Nadzwyczajnym Zebraniu wybrano nowe władze. Przewodniczącym Zarządu został
Andrzej Górczyński, dotychczasowy Jego zastępca. Wiceprzewodniczącymi zostali
Zbigniew Standar, Ryszard Bączkowski i Aleksandra Lewandowska. Roman Krzywiński
objął funkcję skarbnika (ale jej nie pełnił), a Dominik Górny – sekretarza. Pozostałe
organy Zarządu – Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński i Rzecznik Dyscyplinarny
pozostały bez zmian.
W roku 2015 Nagroda Główna Dziennikarskie Koziołki przypadła Violettcie SobczakPorzyckiej z telewizji WTK. Dziennikarskimi Koziołkami wyróżnieni zostali też Andrzej
Skworz – redaktor naczelny miesięcznika Press, redakcja leszczyńskiej Gazety ABC,
szef działu sportowego Głosu Wielkopolskiego Marek Lubawiński oraz senior zawodu
dziennikarskiego Ryszard Sławiński. Nagrodę im. Zdzisława Beryta dostał krytyk
muzyczny Piotr Nędzyński.
Dziennikarska Majówka z recitalem duetu "Kawa z mlekiem" czyli Karmel - Karina
Olejniczak i Mateusz Doniec, impreza "Poznań z innej perspektywy", na której
popłynęliśmy statkiem po Warcie w dół i w górę rzeki, to kolejne imprezy roku 2015.
W Plebiscycie Medialna 10. Wielkopolski było dotychczas dziesięciu laureatów. W
2015 roku - aby ich ranga była większa pięciu. Finał i Gala były 25 listopada w
Collegium da Vinci. Kto zwyciężył w plebiscycie? Prezes Firmy KREISEL Technika
Budowlana Sp. z o.o. dr Szczepan GAWŁOWSKI, Prezes Polskiej Akademii Mody
Stefan KOSTECKI, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian KRÓL,
I wiceprzewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP mecenas Zbigniew STANDAR, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów
Poznańskich Przemysław TRAWA. W plebiscycie wybrano też Redaktora Roku. Został
nim Zastępca Redaktora Naczelnego Radia Merkury SA red. Ryszard ĆWIRLEJ.
9 lutego 2016 r. w Klubie KRĄG było Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Oddziału SD RP. Nadzwyczajne, bo towarzyszyły mu wybory uzupełniające do
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Ponieważ z pracy Zarządu zrezygnował skarbnik
Roman Krzywiński, to trzeba było wybrać nowego. Ponieważ z pracy w Komisji
Rewizyjnej zrezygnowały Cyryla Staszewska i Monika Dziuma, to też trzeba było
uzupełnić jej skład. Prawie dwa lata obowiązki skarbnika pełnił przewodniczący
Zarządu Oddziału, chociaż nie powinien tego robić, bo w żadnym stowarzyszeniu
przewodniczący nie może być jednocześnie skarbnikiem. Udało się uzupełnić skład
Komisji Rewizyjnej, bo wybrano do niej Kalinę Ziołę i Mirosława Jurgielewicza. Nowymi
członkami Zarządu zostali Dominika Narożna i Robert Rydlewski.
25 lutego 2016 r. przeszedł do dziennikarskiej historii. Tego dnia otwarto KLUB
DZIENNIKARZA w Jeżyckim Centrum Kultury „AB OVO" przy ul. Jackowskiego 5/7. Po
siedemdziesięciu latach spełniło się marzenie twórcy klubu Krzysztofa Wodniczaka,
koordynatora Wielkopolskiego Porozumienia Dziennikarzy. Uczestnicy uroczystości
otrzymali Karty Klubowe od Karola Wyrębskiego z Cafe Club AB OVO. Ich posiadacze
mają korzyści z przebywania w KLUBIE w postaci ulg na napoje, potrawy, bilety wstępu
na imprezy, koncerty...
22 marca 2016 roku w Klubu KRĄG było spotkanie warsztatowo-świąteczne z
rzecznikami prasowymi instytucji, urzędów, firm… Jego tematem była między
innymi komunikacja pozawerbalna rzecznika prasowego – prelekcja i nie tylko Roberta
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Rydlewskiego. O pracy dziennikarza - także rzecznika prasowego – mówił I
wiceprzewodniczący WO SD RP mecenas Zbigniew Standar przytaczając wiele
procesowych przykładów w dziedzinie prawa prasowego i autorskiego. Były
wypowiedzi – także rzeczniczki Dominiki Narożnej. Spotkanie było też okazją do
złożenia wielkanocnych Życzeń Świątecznych i poczęstunku, którego sponsorem był
mój przyjaciel Tadeusz Myller z Kościana. Poprzedziło je wręczenie legitymacji
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP koleżankom, które do niego wstąpiły. Od 22 marca są
więc z nami red. Aldona Dzielicka z Tygodnika oraz Informatora Swarzędzkiego i red.
Ewa Noga – Mazurek z Kuriera Lokalnego w Kościanie i Grodzisku Wielkopolskim.
12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
im. Adama Mickiewicza wręczono Dziennikarskie Koziołki i Nagrodę im.
Zdzisława Beryta. Gospodarzem uroczystości był dziekan WNPiD prof. UAM dr hab.
Tadeusz Wallas – nowy członek Wielkopolskiego Oddziału SD RP. Przewodniczący
Zarzadu Andrzej Górczyński wręczył mu legitymację członkowską. Komu przyznano
Dziennikarskie Koziołki 2016? W kategorii Redakcja - Sucholeski Magazyn
Mieszkańców Gminy, Dziennikarz prasowy - Tomasz Mańkowski (Redaktor Naczelny
dwutygodnika Twój Tydzień Wielkopolski), Dziennikarz radiowy – Nina Nowakowska
(do marca 2016 roku Radio Merkury), Dziennikarz telewizyjny – Lilianna Skibińska
(Telewizja WTK), Dziennikarz obywatelski - Dominik Górny (współtwórca Telewizji
Obywatelskiej Pro Publico Bono, sekretarz Zarządu Towarzystwa im. H. Cegielskiego),
Senior dziennikarstwa - Stefan Kostecki (Prezes Akademii Mody, były przewodniczący
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP), Adept dziennikarstwa - student WNPiD UAM Dawid Kujawa (redakcja Kuriera Akademickiego). Nagrodę im. Zdzisława Beryta
otrzymała Kamilla Placko-Wozińska - kierownik działu redakcji Głos Wielkopolski.
Wszyscy laureaci otrzymali statuetki wykonane jak zawsze – tak i teraz – przez artystę
rzeźbiarza, członka SD RP Kazimierza Rafalika (dziękujemy!).
W tej kadencji należy realizować m.in. takie zadania: Dotrzeć do dziennikarzy całej
Wielkopolski. Zwerbować do SDRP dziennikarzy czynnie wykonujących zawód. Należy
też zyskać członków na uczelniach dziennikarskich. Pozwoli to zwiększyć ilość
członków WO SDRP, których jest 33. Prowadzić szkolenia, warsztaty dziennikarskie.
Współpracować z rzecznikami prasowymi. Biorąc pod uwagę wstąpienie do SDRP
dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa profesora Tadeusza Wallasa
oraz rzeczniczki prasowej UAM Dominiki Narożnej, powinniśmy wykorzystać ich
potencjał oraz Wydziału NPiD. Należy odbudować Klub Młodych Dziennikarzy z
wykorzystaniem studentów i możliwości jakimi dysponuje Wydział NPiD. Poprawić
jakość strony internetowej – jej formę i treść przy pomocy studentów dziennikarstwa.
Niebagatelną rolę spełniać powinna Kapituła Dziennikarskich Koziołków i nagrody im.
Z. Beryta. Podobną rolę powinien spełniać Plebiscyt Medialnej Piątki Wielkopolski.
Warto zorganizować zwiedzanie Telewizji WTK, redakcji oraz drukarni Głosu
Wielkopolskiego, Radia Merkury oraz innych rozgłośni radiowych. Aktywnie działać w
Klubie Dziennikarza. Nawiązać współpracę z Poznańskim Oddziałem Związku
Literatów Polskich. Zadbać o finanse stowarzyszenia poprzez sponsorów, członków
wspierających SD RP itp.
Andrzej Górczyński - przewodniczący
RZESZÓW
Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 2012 roku wybrany został
wybrany Zarząd Oddziału w składzie: Szymon Jakubowski – przewodniczący oraz
Ryszard Bereś, Jerzy Dynia, Józef gajda, Paweł Łańcut, Stanisław Rusznica, Jerzy
Rybka. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu doszło do ukonstytuowania się i wyboru
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Pawła Łańcuta oraz Stanisława Ruszniczy na wiceprzewodniczących, Pawła
Polańskiego na sekretarza oraz Jerzego Rybki na skarbnika. Ukonstytuowała się też
Komisja Rewizyjna w składzie Joanna Hałaj (przewodnicząca) oraz Wiesław Maślanka
i Mieczysław Doskocz.
Oddział w minionej kadencji pracował w sytuacji bardzo trudnej, zarówno dla
środowiska dziennikarskiego, jak i samego Stowarzyszenia. Wynikało to z wielu
przyczyn: niekorzystnej atmosfery politycznej dla osób nie potępiających w czambuł
okresu PRL i starających się kultywować dobre tradycje z tamtych czasów, jak również
materialnej sytuacji środowiska i jego postępującej pauperyzacji, zwłaszcza w
uboższych częściach Polski. Coraz mniej osób jest chętnych do społecznej
działalności, zwłaszcza, że nie przynosi ona praktycznie żadnych korzyści, zwłaszcza
finansowych. Wielu dziennikarzy pracujących żyje na skraju nędzy, wynagrodzenia i
honoraria są na żenująco niskim poziomie, co gorsza, nawet maleją. Powszechne są
umowy śmieciowe, a nawet brak jakichkolwiek umów.
Mimo niesprzyjających warunków Oddział wysiłkiem kilku działaczy stara się
zaznaczyć swoje istnienie. Stan członkowski Oddziału utrzymuje się na poziomie 15
osób. W czasie kadencji zmarli m.in.: Janusz Klich, Józef Gajda, Stanisław Prażuch,
Władysław Świdrak i Anna Rakuś. Szczególnie dotkliwa dla naszej działalności była
śmierć trzech pierwszych osób, które przez długi czas zasiadały we władzach
Oddziału.
Okres minionej kadencji był okresem zastoju ze względu na problemy z
aktywizacja samego zarządu. Na poprzednim Zebraniu walnym wybrano do niego aż
osiem osób, co sprawiło póżniej ogromne trudności w uzyskaniu kworum na
spotkaniach i zamarcie jego aktywności. Odbyły się raptem dwa spotkania oficjalne i
jedno przy okazji oddziałowego spotkania towarzyskiego w maju 2014. W pozostałym
okresie ciężar funkcjonowania Oddziału spoczywał na przewodniczącym Szymonie
Jakubowskim, skarbniku Jerzym Rybce, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Joannie
Hałaj oraz nie będącym formalnie członkiem władz statutowych Józefie Ambrozowiczu.
Stan konta oscyluje stale wokół kwoty 600 złotych. Poza płatnościami należnych
składek do Warszawy Oddział nie wydaje pieniędzy, wszelkie wydatki (np. kwiaty na
pogrzeby) są pokrywane z prywatnych środków. Niestety występują bardzo poważne
problemy w ściągalności składek.
Pomimo marazmu Oddział jest jednak widoczny na różnych płaszczyznach.
Funkcjonuje profil Facebookowy, trwają prace prze rekonstrukcji strony internetowej.
Niewątpliwie ważnym wydarzeniem było ukazanie się w 2015 roku z inicjatywy Kol.
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Józefa Ambrozowicza książki wspomnieniowej „Popiół i zamęt”. Publikacja zawiera 15
wspomnień dziennikarzy.
Na tle ogólnej mizerii pozytywnie przejawia się zaangażowanie członków i
sympatyków Oddziału w działalność edytorską. W Rzeszowie ukazują się trzy periodyki
na których czele stoją ludzie związani z SDRP, nasi członkowie stanowią też trzon ich
redakcji:

„Echo

Rzeszowa”,

„Nasz

Dom-Rzeszów”,

zaś

od

grudnia

2014

dwumiesięcznik „Podkarpacka Historia”. To ostatnie pismo zwłaszcza jest o tyle
istotne, gdyż współfinansuje niektóre wydatki Oddziału, w jego siedzibie znajduje się
lokal SDRP.
Stowarzyszenie od dwóch lat bierze udział we współorganizowanych przez
„Podkarpacką

Historię”

Kongresach

Regionalnych

Stowarzyszeń

Województwa

Podkarpackiego. W latach 2012-2016 przewodniczący Oddziału Szymon Jakubowski
zasiadał w radzie Programowej TVP Rzeszów, z jego inicjatywy coroczną nagrodą
Rady za całokształt uhonorowany został Kol. Jerzy Dynia, wybitny dziennikarz
specjalizujący się w tematyce kulturalnej. Oddział interweniował także w sprawie
konkursu na prezesa radia Rzeszów, jednoznacznie popierając kandydaturę członka
SDRP Kol. Henryka Pietrzaka.
Rzeszów, 17.06.2016
Szymon Jakubowski – przewodniczący Oddziału
Joanna Hałaj – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
SZCZECIN
Od 26.06.2012 r. Zarząd Oddziału w składzie: Anna Kolmer – przewodnicząca, Ewa
Kostańska – wiceprzewodnicząca, Danuta Sepuco – sekretarz, Zdzisław Tararako –
skarbnik, Zbigniew Puchalski – członek. W 2013 r. z pracy w Zarządzie zrezygnowali:
Ewa Kostańska i Zdzisław Tararako. Do 22.06.2014 r. Zarząd pracował w składzie:
Anna Kolmer – przewodnicząca, Zbigniew Puchalski – wiceprzewodniczący, Danuta
Sepuco – sekretarz, a 23.06.2014 r., podczas Walnego Zebrania, skład Zarządu
uzupełniono o Helenę Kwiatkowską – skarbnika oraz Michała Urbasa – członka. W
styczniu 2015 r. Michał Urbas zrezygnował z pracy w Zarządzie i od tego czasu do
20.06.2016 r. Zarząd tworzyli: Anna Kolmer –przewodnicząca, Zbigniew Puchalski –
wiceprzewodniczący, Helena Kwiatkowska – skarbnik i Danuta Sepuco – sekretarz.
W czasie kadencji:
- przeprowadziliśmy 93 posiedzenia, w których uczestniczyli, jako zaproszeni goście
członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Zarządu poprzedniej kadencji, księgowy,
administrator strony internetowej;
- podjęliśmy 15 uchwał;
- biuro było czynne dwa razy w tygodniu: w poniedziałki 18.15-19.30 i w czwartki 11.00
– 14.00;
- przyjęliśmy 9 nowych członków; z przynależności do organizacji zrezygnowało 2;
zmarli jedna koleżanka i sześciu kolegów – uczestniczyliśmy w ich pochówkach; w
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wyniku Uchwały z 14 maja 2013 r. o abolicji składek członkowskich ponownie wpisało
się 4;
- na dzień 20.06.2016 mamy 82 członków.
Działalność w okresie kadencji:
1. Od 2013 r. nowelizowaliśmy regulamin Konkursu Dziennikarskiego „Dziennikarz
Roku”- dodanie kategorii Debiut Roku oraz Super Kaczka.
2. Zorganizowaliśmy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich,
XXII-XXV Konkurs Dziennikarski „Dziennikarz Roku”, których Gale odbyły się w
studiu TVP Oddział w Szczecinie. Transmisja na kanale lokalnym telewizji.
3. 2013-2016 r. udział w XII-XV edycji Szczecińskiego Spotkania Organizacji
Pozarządowych „Pod Platanami”, przygotowaliśmy stoisko, na którym
promowaliśmy naszą działalność.
4. 20.06. 2013 r. gościliśmy Andrzeja Maślankiewicza, sekretarza generalnego
SDRP.
5. Od 2013 r. organizujemy „Spotkania przy kominku”, zawsze w ostatnią środę
miesiąca. Przeprowadziliśmy 19 spotkań.
6. W 2013 r. i 2014-udział w konkursie magazynu „Prestiż – relacje gospodarcze”
RENOMA ROKU 2013 poprzez zgłaszanie kandydatur.
7. 15-22.10.2013 r. uczestniczyliśmy w organizowaniu 22. Europejskiego Festiwalu
Filmów Dokumentalnych dokumentART w Szczecinie.
8. W październiku 2013 r. uczestniczyliśmy w wyborach do Szczecińskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego przy prezydencie Miasta Szczecina. Nasz
kandydat nie zakwalifikował się.
9. 12.11.2013 r. zorganizowaliśmy benefis red. Z. Puchalskiego z okazji jego 80.
urodzin.
10. Uczestniczyliśmy w:
-konferencji naukowej „Media koszalińskie w umacnianiu tożsamości lokalnej” z
okazji obchodów 60-lecia rozgłośni radiowej w Koszalinie (15.11.2013 r.);
- jako członek jury, w V-VII edycji konkursu filmowego szkół ponadgimnazjalnych
pod hasłem „Mój zawód – moja pasja”, organizowanego przez Zespół Szkół
Łączności w Szczecinie;
- wyjeździe studyjnym do Krakowa, organizowanym i finansowanym przez
Szczeciński Inkubator Kultury; wizyta w SDRP Oddział Małopolski;
-konferencji nt. mediów, zorganizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa i Mediów
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie;
- ogólnopolskiej konferencji „Przyszłość dziennikarstwa radiowego – potrzeby,
kształcenie, zatrudnienie” w Kołobrzegu;
- Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod tytułem „Zawód dziennikarza wobec
współczesnych wyzwań” w Warszawie.
11. Poszukiwaliśmy nowego lokalu pod siedzibę Oddziału. 31.12.2013 r.
podpisaliśmy umowę najmu lokalu ze Szczecińskim Inkubatorem Kultury.
12. Od stycznia 2014 r. współpracujemy z kołami dziennikarskimi szczecińskich
szkół ponadgimnazjalnych.
13. Od 2014 r. organizowaliśmy co roku spotkanie noworoczne dla naszych
członków. Ich koszt pokryliśmy z budżetu Stowarzyszenia.
14. W 2014 r. - stanowisko naszego Oddziału w obronie telewizji publicznej, przeciw
outsourcingowi, o poprawę bytu pracowników oraz w sprawie zwalniania
pracowników w Polskim Radiu Szczecin SA.
15. Interweniowaliśmy w sprawie osadzonego w Zakładzie Karnym w Goleniowie.
Temat przekazaliśmy „Gazecie Wyborczej”, „Kurierowi Szczecińskiemu” i
„Głosowi Szczecińskiemu”.
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16. Instytucje i organizacje społeczne zaprosiły nas do współorganizowania ich
wydarzeń oraz sprawowania patronatu – ogółem 18 podmiotów.
17. W 19. i 20. maja 2014 r., 9.03.2016 r. A. Kolmer reprezentowała nasz oddział w
Plenarnych Posiedzeniach.
18. 23.06.2014 r. - Walne Zebranie Członków - wybory uzupełniające do składu
Zarządu.
19. Uczestniczyliśmy w organizowaniu Gali z okazji I. rocznicy Programu
Regionalnego TVP Szczecin.
20. W 2014 r. zakup komputera stacjonarnego, laptopa i drukarki sfinansowany z
budżetu Oddziału.
21. 2014-2016 ubiegaliśmy się o dotacje na realizację zadań statutowych – udział w
trzech konkursach. Nasze projekty nie otrzymały dotacji. Jesteśmy partnerem,
wspólnie ze Związkiem Ukraińców w Szczecinie, we wniosku „Pokonać strach”,
złożonym przez Szczecińską Fundację „Talent-Promocja-Postęp” w Szczecinie
do Fundacji Batorego.
22. Od 2015 r. organizujemy cykl spotkań pn. „Przychodzimy … odchodzimy”,
zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w Starej Rzeźni. Spotkania są
organizowane w ramach współpracy naszego Oddziału z Centrum Kultury
Europejskiej „Stara Rzeźnia”. Do końca kadencji 9 spotkań.
23. W 2015 r. obchodziliśmy jubileusz 70-lecia dziennikarstwa polskiego na
Pomorzu Zachodnim. Zorganizowaliśmy, wspólnie z Wydziałem Filologicznym
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz „Kurierem Szczecińskim”, sympozjum pn. „70
lat mediów na Pomorzu Zachodnim”. Nagraliśmy wywiady z nestorami
dziennikarstwa–cykl
„Piórem, mikrofonem i kamerą” na naszej stronie
internetowej.
24. W styczniu 2016 r. uczestniczyliśmy w opiniowaniu wstępnych założeń prac nad
przepisami o „składce audiowizualnej”.
25. W styczniu 2016 r. D. Sepuco przygotowała dokumenty organizacji, a następnie
przekazała je do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
26. W 2014 r. wpłaciliśmy składki za okres od czerwca 2012 r. do końca 2013 r.
należne ZG SDRP w kwocie 915 zł, a do końca kadencji – 400 zł.
27. W marcu 2016 r. zlikwidowaliśmy telefon stacjonarny i uruchomiliśmy
komórkowy o niskim abonamencie.
28. W lutym 2016 r. przekazaliśmy 500 zł na wsparcie finansowe wyjazdu red.
Andrzeja Bilika do Sarajewa i Angers.
29. Od 2016 r. uczestniczymy, w charakterze jurora i fundatora nagrody, w
pierwszej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Gwiazd, organizowanym
przez Szczecińską Agencję Artystyczną. Finał imprezy - studio TVP Szczecin 810 lipca 2016 r.
30. Zmieniliśmy stronę internetową naszego Oddziału: w październiku 2013 r.
uruchomiliśmy profil Stowarzyszenia na Facebooku; od marca 2016 działa nasz
Portal Internetowy zachodniopomorskie.info.pl
Działalność naszego oddziału opiera się głównie na aktywności członków
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nadal poważnym problemem jest
wywiązywanie się z opłaty składek członkowskich. Mimo zastosowania abolicji
ilość osób, regulujących należność wynosi 22.
WARSZAWA
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Wybrany na Walnym Zebraniu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP nowy Zarząd Oddziału ukonstytuował się 19 września 2012 roku w
składzie:
Marek Kuliński – przewodniczący
Barbara Janiszewska – wiceprzewodnicząca
Tomasz Miłkowski – wiceprzewodniczący
Danuta Duchnowicz-Salicka – sekretarz
Jerzy Jakobsche – skarbnik
Andrzej Bilik
Rafał Kamecki.
Zarząd przez całą kadencję 2012-16 działał w tym składzie.
Jego inicjatywy i działania przedstawiamy w porządku chronologicznym. Niektóre
działania były takie same podczas całej kadencji i dlatego w sprawozdaniu są
powtarzane.
Wrzesień – grudzień 2012
W tym okresie odbyły się spotkania organizacyjne nowo wybranych władz Oddziału i
delegatów na VIII Zjazd SDRP.
Rok 2013
1) W 2013 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego, dla lepszej i skuteczniejszej
działalności, powołał społeczne zespoły problemowe: zespół ds. pozyskiwania
środków finansowych, zespół ds. organizowania imprez, dzięki którym
Stowarzyszenie zaistniałoby na zewnątrz oraz zespół ds. integracji środowiska ze
społeczeństwem, m.in. poprzez organizowanie spotkań towarzysko-kulturalnych.
Dzięki pracy zespołów:


nawiązano wzajemną współpracę z Biblioteką Publiczną na Mokotowie. W
grudniu rozpoczęto organizację spotkań dziennikarzy z mieszkańcami
Warszawy w cyklu „Dziennikarze przy Bukietowej”. 12 grudnia red.
Włodzimierz Łoziński – były korespondent w USA i Skandynawii - opowiadał o
amerykańskim stylu życia;



zorganizowano spotkanie dziennikarskie na powitanie lata (1 lipca).

2) W 2013 roku OW SDRP, po trzyletniej przerwie, wznowił cykl spotkań
„Dziennikarze w dzielnicach Warszawy”. 14 maja odbyło się spotkanie z
władzami Urzędu Dzielnicy Ursynów, podczas którego dziennikarze zapoznali się
ze sprawami najważniejszymi dla funkcjonowania i rozwoju dzielnicy oraz obejrzeli
interesujące i ciekawe miejsca na Ursynowie.
3) Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mail’owych członków SDRPOW (w
końcu roku liczyła ona 550 adresów) systematycznie informowaliśmy członków
Oddziału Warszawskiego SDRP o działaniach Zarządu, imprezach i wydarzeniach
organizowanych w stolicy i na Mazowszu, o konkursach, szkoleniach.
Odpowiadaliśmy także na pytania i problemy zgłaszane tą drogą przez członków
Stowarzyszenia. 6 lutego Zarząd SDRPOW skierował do członków ankietę
aktualizacyjną.
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4) Powołany w 2012 roku zespół ds. młodych dziennikarzy w 2013 roku kontynuował
swoją pracę na rzecz pozyskiwania nowych członków, głównie młodzieży. Odbyły
się 2 spotkania: 22 stycznia i 19 lutego.
5) Zarząd SDRPOW przeznaczył kwotę uzyskaną z wpływu z 1 procentu na
organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla członków Oddziału
Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych warunkach
materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2013 roku wypłacono 10
zapomóg na łączną kwotę 4.300,00 zł.
6) Zespół Starszych Dziennikarzy, działający w strukturach Oddziału Warszawskiego
SDRP, niezależnie od ankiety SDRPOW, przeprowadził ankietę wśród członków
Zespołu w celu zapoznania się z sytuacją finansową i życiową Koleżanek i Kolegów
oraz wysondowania ich oczekiwań dot. pracy Zarządu ZSD SDRP.
7) Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP zorganizował 9 grudnia 2013 roku
świąteczno-noworoczne spotkanie dla wszystkich swoich członków. Finansowego
wsparcia tej imprezy udzielili: TVP, PAP, tygodnik „Nie”, tygodnik „Przegląd”, ZG
SDRP, Krystyna Mojkowska oraz BAKOMA Sp. z o.o. (przekazała dla uczestników
spotkania swoje produkty). Wszystkim sponsorom przekazano podziękowania.
Uczestnicy otrzymali symboliczny upominek (małe paczki świąteczne z kawą,
herbatą, bombonierką i produktami BAKOMY).
8) Zespół Starszych Dziennikarzy zorganizował również dwa spotkania z
prelegentami: z zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Ryszardem
Czerniawskim (21 maja) nt. „Z wokandy Rzecznika Praw Obywatelskich” oraz z
prezesem Stowarzyszenia Ordynacka, Włodzimierzem Czarzastym (19 listopada)
nt. „Aktualnej sytuacji na Lewicy”.
9) Prowadzone w latach ubiegłych modyfikacje strony internetowej nie przynosiły
oczekiwanych efektów. W związku z tym Zarząd SDRPOW podjął decyzję o
utworzeniu nowej strony, która ostatecznie powstała w kwietniu 2013 roku. Na
nowej stronie www.dziennikarzerp.pl zamieszczane były informacje o ważnych dla
środowiska
dziennikarskiego
wydarzeniach
(konkursach,
konferencjach,
spotkaniach) i problemach.
10)Oddział Warszawski przyjął na członków SDRP 32 osoby, (w tym: 15 osób
reaktywowano i 11 przyjęto z terenu Koszalina, w którym wówczas nie było oddziału
SDRP).
11)OW SDRP zorganizował spotkanie poświęcone zmarłemu Tadeuszowi Myślikowi –
sekretarzowi generalnemu ZG SDRP w 85. rocznicę urodzin. Spotkanie odbyło się
14 września.
12)W 2013 roku kontynuowano współpracę z Fundacją Solidarności Polsko-CzeskoSłowackiej. Spotkania odbyły się: 17 kwietnia – w ramach projektu „Niezależne
Media - skład komputerowy” i 21 listopada – w ramach projektu „Niezależne Media
w Euroazji”. Podczas spotkań przedstawiciele zarządu SDRPOW zapoznali
uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dziennikarzy RP i sytuacją mediów w
Polsce.
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13)Oddział Warszawski SDRP został patronem medialnym Projektu artystycznego
WARSZAWA W KOLORACH Krisa Rudolfa – członka SDRP, który eksponował
swoje prace w Bistro na Starym Mieście we wrześniu 2013 roku.
14)Decyzją zarządu SDRPOW, przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki
finansowe za I kwartał 2013 roku, (składka w wysokości 3 zł miesięcznie od
każdego członka SDRPOW, zgodnie z uchwałą zjazdu SDRP), przeznaczone na
działalność statutową oraz na składki w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy
(FIJ) w wysokości 2.916,00 zł. Z powodu braku funduszy składki za kolejne kwartały
nie zostały przekazane, natomiast została zmieniona zasada naliczania i
przekazywania składek: na ZG - 2 zł miesięcznie od każdego członka, który wpłacił
składki i na FIJ - 1 zł wg zadeklarowanej liczby członków. W efekcie SDRPOW za
2013 rok miał względem ZG zobowiązanie za niezapłacone składki w wysokości
12.543,00 zł. W celu zapewnienia płynności finansowej Oddziału Warszawskiego
SDRP Zarząd uzyskał od ZG SDRP pożyczkę w wysokości 30.000,00 zł.
15)Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP podejmował inicjatywy, których celem była
m.in. poprawa wizerunku organizacji. Niestety nie przyniosły rezultatów. Np. Zarząd
SDRPOW przygotował merytorycznie konferencję poświęconą statusowi
zawodowemu dziennikarzy. Konferencja miała odbyć się 22 października w Senacie
RP. Z przyczyn od SDRP niezależnych - Senat przejął dalszą jej organizację konferencja nie odbyła się.
16)W 2013 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego zbierał się 7 razy: 23 stycznia, 27
lutego, 24 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 11 września i 9 października
Rok 2014
1. Oddział Warszawski SDRP kontynuował współpracę z Biblioteką Publiczną na
Mokotowie. Zorganizował 10 spotkań dziennikarzy z mieszkańcami Warszawy w
cyklu „Dziennikarze przy Bukietowej”. Odbyły się spotkania z: Danielem
Lulińskim nt. „Chińczycy XXI wieku. Życie, marzenia, realia” (9 stycznia ), Jerzym
Domańskim nt. „Czy prasa drukowana ma przyszłość” (11 lutego), Aleksandrem
Nawrockim z okazji Światowego Dnia Poezji (20 marca), Alicją Basta nt „10 lat w
kuchni rządowej” (10 kwietnia), Cezariuszem Papiernikiem nt. „Kochajmy Małe
Ojczyzny” (15 maja), Heleną Ciemińską-Kowalik nt. „Reportaż sądowy” (12
czerwca), Jerzym Antkowiakiem nt. „Moda Polska wczoraj i dziś” (18 września),
Krzysztofem Harasimiukiem nt. „Dzień dzisiejszy Tygodnika Siedleckiego” (9
października), Henrykiem Mąką nt. „Byłem nawet w … Atlantydzie” (13 listopada) i
Pawłem Dybiczem „Pamięć historyczna” (11 grudnia).
2. Zarząd SDRPOW ponowił przygotowania do zorganizowania – w innej formule konferencji poświęconej problemom zawodu dziennikarza w Polsce. Konferencja
ma się odbyć w roku 2015.
3. W 2014 roku wiele uwagi poświęcono seniorom – członkom Zespołu Starszych
Dziennikarzy SDRP:
a) Zarząd SDRPOW przeznaczył wpływy uzyskane z 1 procentu podatku na
organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla członków Oddziału
Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych warunkach
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materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2014 roku wypłacono 8
zapomóg na łączną kwotę 2.400,00 zł.
b) Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP, jak co roku, zorganizował świątecznonoworoczne spotkanie dla członków ZSD (10 grudnia). Finansowego wsparcia
umożliwiającego przygotowanie spotkania świątecznego i paczek dla seniorów
udzielili: TVP, PAP, URMA Sp. z o.o., ZG SDRP, SDRPOW, Fundacja ORATIO
RECTA, red. Krystyna Mojkowska oraz BAKOMA Sp. z o.o. (przekazała swoje
produkty). Wszystkim sponsorom przekazano podziękowania. Uczestnicy
otrzymali paczki gwiazdkowe, w których znalazły się: bombonierka, kawa i
herbata oraz produkty BAKOMY.
c) Zorganizowano również spotkania ze Stanisławem Cioskiem, politykiem,
dyplomatą i ambasadorem w ZSRR i Rosji (1989-1998), nt. „Rosja-Polska-Unia
Europejska” (15 maja) oraz z Sebastianem Wierzbickim, działaczem SLD,
kandydatem na prezydenta Warszawy nt. „Rozwój Warszawy” (17 września).
d) W czerwcu 2014 roku doktoranci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
przeprowadzili bezpłatne badanie 40 seniorów SDRP pod kątem „wpływu
systematycznej aktywności fizycznej w losowo wybranej grupie osób powyżej
65. roku życia, na stabilność ich ciała oraz ryzyko wystąpienia złamań kości”.
4. W 2014 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego kontynuował współpracę z Fundacją
Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Odbyły się 2 spotkania w ramach projektu
„Rozwój Niezależnych Mediów w Regionach Podatnych na Konflikty” (2 i 18
grudnia). Podczas spotkań przedstawiciele zarządu SDRPOW zapoznali
uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz przedstawili
aktualną sytuację na rynku mediów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem
pozycji i ochrony praw zawodowych dziennikarzy.
5. Przedstawiciele SDRPOW – na zaproszenie Departamentu Dyplomacji Publicznej i
Kulturalnej MSZ – spotkali się z dziennikarzami z Kirgistanu (9 czerwca).
6. W 2014 roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział
Warszawski zorganizowało konkurs na wspomnienia TAK BYŁO dla dziennikarzy z
Warszawy i z województwa mazowieckiego. Tematem konkursu były wspomnienia
związane z doświadczeniami, osiągnięciami, przeżyciami towarzyszącymi ich pracy.
Wpłynęła tylko jedna praca (redaktora Eugeniusza Jabłońskiego z opisem
związków autora z prasą ludową).
7. Na stronie internetowej „Dziennikarze RP” publikowano ważne dokumenty i
oświadczenia Stowarzyszenia w istotnych dla naszego środowiska kwestiach (m.in.
w sprawie ingerencji służb specjalnych w tygodniku „Wprost”).
8. Działania organizacyjne SDRPOW
a) Decyzją Zarządu SDRPOW, przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki
finansowe przeznaczone na działalność statutową oraz na składki w
Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (FIJ): zaległe - za II, III i IV kwartał
2013 roku w wysokości 12.453,00 zł oraz bieżące - za 2014 rok w wysokości
15.654,00 zł (łącznie w 2014 roku Oddział Warszawski przekazał Zarządowi
Głównemu 28.107,00 zł).
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b) Zarząd SDRPOW przeprowadził kolejną akcję uaktualnienia stanu liczbowego
Oddziału Warszawskiego. W styczniu wysłano monity (377 listów) do członków
zalegających ze składkami od 2005 do 2011 roku. Po tej akcji – z powodu braku
reakcji na monit lub opłacenia zaległości - w kwietniu wykreślono 237 osób.
c) Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mail’owych członków SDRPOW
(w końcu roku liczyła ona ok. 500 adresów) systematycznie informowaliśmy o
działaniach Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, wydarzeniach
organizowanych w stolicy i na Mazowszu, o konkursach, szkoleniach.
d) Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP, dysponujący bogatym archiwum
personalnym, w ramach współpracy, udostępnił (do wglądu) teczki dziennikarzy i
fotoreporterów związanych z agencją fotografów FORUM.
e) W 2014 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego zbierał się 7 razy: 26 lutego, 2
kwietnia, 27 czerwca, 3 września, 8 października, 5 listopada i 17 grudnia.
f) Oddział Warszawski przyjął na członków SDRP 24 osoby (w ramach reaktywacji
- 12 osób, nowi członkowie – 12 osób). Według stanu na 31 grudnia 2014 roku
Oddział Warszawski liczył 480 członków.
Rok 2015
1. W 2015 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP nadal czynnie uczestniczył
w organizacji ogólnopolskiej debaty poświęconej problemom zawodu
dziennikarza w Polsce. Była to inicjatywa Zarządu Oddziału Warszawskiego
SDRP, która zaowocowała organizacją trzech konferencji poświęconych
kondycji dziennikarstwa w Polsce, które odbyły się w Sosnowcu (10 marca) i
Poznaniu (10 kwietnia). W Warszawie konferencja naukowa pt. „Zawód
dziennikarza wobec współczesnych wyzwań” poświęcona problemom zawodu
dziennikarza w Polsce odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim (14 maja).
2.Podczas II Kongresu Twórców Kultury w Toruniu (24-25 września) odbył się panel
dziennikarski, zorganizowany z inicjatywy SDRP, podczas którego eksperci i
dziennikarze z SDRPOW dyskutowali o sytuacji i przyszłości mediów oraz
zawodu dziennikarskiego w Polsce.
3. W roku 2015, w ramach spotkań, kontynuując cykl „Dziennikarze przy
Bukietowej” nadal organizowano podobne spotkania w klubie CUDZYSŁÓW w
Domu Dziennikarza. Odbyło się 10 takich spotkań. Ich bohaterami byli: Andrzej
Bilik – opowiadał o pracy korespondenta zagranicznego (8 stycznia); Jacek
Krawczyk – o rozpadzie Jugosławii (12 lutego); Wiesława BolimowskaGarwacka – o tym, jak „zrozumieć Afrykę” (12 marca); Eugeniusz Jabłoński –
o prasie ludowej wczoraj i dziś (16 kwietnia); Zbigniew Wołynka – o podróżach
dookoła świata (21 maja); Krystyna Loska – o pracy w TVP (11 czerwca);
Krzysztof Mazur – przybliżał temat mariawityzmu w Polsce (10 września);
Bernard Koziróg - opowiadał o wędrówkach po Bliskim Wschodzie (8
października); Aleksander Żyzny – o 40-leciu Auto Klubu Dziennikarzy Polskich
i polskiej motoryzacji (12 listopada); Eugeniusz Guz – o pracy nad książką pt.
„Hitler i Stalin – przeoczenie polskich historyków” (10 grudnia).
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4. Od lutego do kwietnia 2015 roku prawnik, członek Oddziału Warszawskiego
SDRP, udzielał bezpłatnie porad prawnych dziennikarzom.
5. Działania w 2015 roku na rzecz seniorów – przede wszystkim członków Zespołu
Starszych Dziennikarzy Oddziału Warszawskiego:
a) Zarząd SDRPOW przeznaczył wpływy uzyskane z 1 procent podatku na
organizacje pożytku publicznego na zapomogi dla członków Oddziału
Warszawskiego, którzy znaleźli się w szczególnie trudnych warunkach
materialnych. W 2015 roku wypłacono 11 zapomóg na łączną kwotę 3.630,00
zł.
b) Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy SDRP zorganizował tradycyjne
świąteczno-noworoczne spotkanie (9 grudnia). Organizacja spotkania była
możliwa dzięki finansowemu wsparciu, którego udzielili: TVP, PAP, URMA Sp. z
o.o., ZG SDRP, Fundacja ORATIO RECTA, red. Krystyna Mojkowska, red.
Ryszard Budzyński oraz BAKOMA Sp. z o.o. (przekazała produkty). Uczestnicy
otrzymali paczki gwiazdkowe, w których znalazły się: kawa, ptasie mleczko oraz
produkty BAKOMY.
c) 6 maja 2015, po raz pierwszy, Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy
SDRPOW zorganizował tzw. majówkę, koleżeńskie spotkanie członków
Zespołu. Organizację majówki dofinansowało Wydawnictwo INFOR-BIZNES
Sp. z o.o.
d) W cyklu spotkań dyskusyjnych Zarząd Zespołu Starszych Dziennikarzy
SDRPOW zorganizował je z: red. Andrzejem Rozenkiem nt. sytuacji na lewicy
(24 marca), z prof. Leszkiem Kubickim nt. sytuacji w sądownictwie i
prokuraturze (16 września) oraz wspólnie z Zarządem Oddziału Warszawskiego
spotkanie z p. Barbarą Nowacką, liderką Zjednoczonej Lewicy (14
października).
6. Przedstawicielka Zarządu
Oddziału
Warszawskiego
SDRP czynnie
uczestniczyła w reaktywacji i organizacji uroczystości wręczania Nagrody im.
Bolesława Prusa (17 listopada).
7. W 2015 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego kontynuował współpracę z
Fundacją Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Odbyło się jedno spotkanie w
ramach projektu „Rozwój niezależnych mediów w regionach podatnych na
konflikty” (25 lutego). Podczas spotkania przedstawiciele zarządu SDRPOW
zapoznali uczestników z działalnością Stowarzyszenia Dziennikarzy RP oraz
przedstawili aktualną sytuację na rynku mediów w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji i sytuacji prawnej dziennikarzy.
8. Odbyło się również spotkanie z M. Grosmanem, autorem książki „Sexpolis” (29
września).
9. Na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego SDRP www.dziennikarzerp.pl
zamieszczane były informacje o ważnych dla środowiska dziennikarskiego
wydarzeniach (konkursach, konferencjach, spotkaniach).
10. Działania organizacyjne SDRPOW
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a. Zarząd Oddziału Warszawskiego SDRP przyjął uchwałę w sprawie
uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych
dla jednostek mikro (18 grudnia).
b. w 2015 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe
przeznaczone na działalność statutową oraz na składki w Międzynarodowej
Federacji Dziennikarzy (FIJ) w wysokości 16.056,00 zł.
c. Zarząd SDRPOW przeprowadził kolejną akcję uaktualnienia stanu liczbowego
Oddziału Warszawskiego. W kwietniu wykreślono z listy członków 74 osoby
zalegające ze składkami od 2010 i 2011 roku. Do zalegających od 2012 i 2013
roku wysłano monity (125 listów). Osoby, które nie odpowiedziały na monit do
końca 2015 roku (68 osób) zostały wykreślone na początku 2016 roku z listy
członków SDRP.
d. Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mail’owych członków SDRPOW
(w końcu roku liczyła ona ok. 550 adresów) systematycznie informowano o
działaniach Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP oraz o wydarzeniach w
stolicy i na Mazowszu, o organizowanych konkursach i szkoleniach.
e. W 2015 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego zbierał się 9 razy: 14 stycznia, 11
lutego, 22 kwietnia, 17 czerwca, 30 września, 28 października, 25 listopada, 9 i
18 grudnia.
f. Oddział Warszawski przyjął na członków SDRP 19 osób (w ramach reaktywacji 8 osób, nowi członkowie – 11 osób). Według stanu na 31 grudnia 2015 roku
Oddział Warszawski liczył 497 członków.
Styczeń – maj 2016
1. W I kwartale 2016 członkowie Zarządu brali udział w licznych dyskusjach
dotyczących zapowiadanych zmian w organizacji mediów publicznych. Stanowisko
SDRP, generalnie popierające konieczność ostatecznego uregulowania i
urealnienia finansowania Polskiego Radia, TVP oraz PAP, a przeciwne polityce
kadrowej opartej na arbitralnym nominowaniu
władz tych instytucji przez
administrację rządową oraz praktyce zwalniania z pracy dziennikarzy
nieodpowiadających jej światopoglądowo i politycznie – prezentowaliśmy w
wystąpieniach publicznych i naszej stronie internetowej „Dziennikarze RP”.
2. W 2016 roku kontynuowane były Spotkania Czwartkowe. W związku z
trudnościami lokalowymi odbyły się w pomieszczeniach Urzędu Miasta st.
Warszawy: dwa na pl. Konstytucji 4 (WARSZTAT WARSZAWSKI): z red. Wiesławą
Krajewską-Michalską, dziennikarką radiową i telewizyjną, pisarką, podróżniczką.
Temat „Kobieta…śladem moich Książek” (31 marca) i z red. Hanną Etemadi, która
pokazała swój film dok. „W cieniu prezydenta” o zastępcy prezydenta Stefana
Starzyńskiego Janie Pochowskim, który został zamordowany w Palmirach (19 maja)
oraz jedno w lokalu PAŃSTWOMIASTO (ul. Andersa 29) - spotkanie dyskusyjne nt.
„Wolności polskich mediów” (31 maja).
3. Zespół Starszych Dziennikarzy wspólnie z Zarządem Oddziału Warszawskiego
zorganizował spotkanie dyskusyjne z Włodzimierzem Cimoszewiczem (27
kwietnia).
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4. Po spotkaniu 27 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków i wybory nowych
władz Zespołu.

5. Działania organizacyjne SDRP OW
a) Od początku 2016 roku Zarząd podejmował wysiłki na rzecz poprawienia
gwałtownie pogarszającej się sytuacji finansowej Oddziału. Były to m. in.: próby
pozyskania reklamodawców na naszą stronę internetową, odpłatnych
zapowiedzi wydawniczych, darczyńców, którzy mogliby częściowo pokryć nasze
wydatki administracyjne oraz - w maju - próba zorganizowania odpłatnego kursu
reportażu filmowego i montażu elektronicznego. Niestety, działania te nie
przyniosły pożądanych efektów, choć wnioski z tych niepowodzeń wskazują, że
niektóre z przedsięwzięć, przy staranniejszym przygotowaniu i lepszej promocji
mają szanse powodzenia.
b) W pierwszym półroczu przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki
finansowe na działalność statutową oraz na składki w Międzynarodowej
Federacji Dziennikarzy (FIJ) w wysokości 7.086,00 zł. oraz, ze środków
pozyskanych od sponsora, zmniejszono zadłużenie w stosunku do ZG o
3.000,00 zł.
c) W pierwszym półroczu 2016 r. Zarząd zebrał się 5 razy( 20 stycznia, 9 marca, 6
kwietnia, 5 maja, 9 czerwca).
d) Stan liczebny Oddziału Warszawskiego na dzień 31 maja 2016 r. wynosił: 382
osoby, które zapłaciły składki za 2016 rok. W tym roku wstąpiło łącznie 14 osób:
7 – nowych członków i 7 reaktywowało swoje członkowstwo. Na liście członków
Oddziału Warszawskiego znajdowało się 598 osób (łącznie z zalegającymi za
składki za lata 2014 i 2015).
KONKURSY i NAGRODY
W 2015 roku po 16 latach przerwy decyzją Zarządu Głównego reaktywowano
najbardziej prestiżowe nagrody Bolesława Prusa. Wielkim wydarzeniem była gala w
Łazienkach Królewskich podczas której Złotego Prusa , główną nagrodę edycji 2015
wręczono za całokształt pracy publicystycznej red. Jackowi Żakowskiemu. Natomiast
nagrodę młodych Zielonego Prusa otrzymała reporterka Polskiego Radia Katarzyna
Błaszczyk.
W czerwcu 2013 roku Zarząd Główny SDRP podjął decyzję o współpracy z Centrum
Komunikacji Gospodarczej, wydawcą magazynu „Prestiż - relacje gospodarcze” przy
realizacji ogólnopolskiego konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU.
Z założenia, podstawowymi celami ustanowienia i przyznawania Nagrody Prestiżu
RENOMA ROKU są: uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich
produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
wzmocnienie ich pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społecznogospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia; tworzenie
pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ
na tworzenie nowych miejsc pracy; komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako
pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych; upowszechnianie ich uznanych
działań, efektów i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję
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całego otoczenia; tworzenie ich emocjonalnych związków z otoczeniem, stymulującym
reputację społeczną; promowanie etycznych zachowań w biznesie; komunikowanie o
prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.
Zarząd Główny podejmując decyzję o bezkosztowym współudziale w tym
przedsięwzięciu wyszedł z założenia, że stowarzyszenie biorąc udział w realizacji tych
celów nie tylko pośrednio wpłynie na dalszy prestiż i renomę nagrody ale również
przysłuży się propagowaniu, budowaniu i utrwalaniu prestiżu polskiej gospodarki,
koniecznemu dla jej dalszego rozwoju. Podjęcie współpracy miało również na uwadze,
że rozwój tego konkursu może przynieść dla Stowarzyszenia korzyści materialne.
Wprawdzie udział w konkursie jest bezpłatny, ale zgodnie z regulaminem,
rekomendowani przez oddziały stowarzyszenia nominowani mając możliwość
wykupienia całorocznego pakietu promocyjnego na łamach magazynu i portalu "Prestiż
- relacje gospodarcze„ pozwolą na uzyskanie środków nie tylko na pokrycie kosztów
organizacji konkursu, ale również na uzyskanie nadwyżki, która zasiliłaby budżet
stowarzyszenia.
Mając to wszystko na uwadze, w ramach współpracy zwróciliśmy się do
wszystkich przewodniczących oddziałów z prośbą o wzięcie udziału w rekomendacji
najbardziej zacnych, regionalnych kandydatów do tej nagrody we wszystkich
kategoriach. Czterech głównych: przedsiębiorca, firma, produkt i wynalazca oraz
specjalnej - polityk.
Niestety, aktywność oddziałów okazała się mało efektywna. W edycji 2013, sześć
oddziałów odpowiedziało na zaproszenie rekomendowania kandydatów do nagrody
(kielecki, lubelski, lubuski, małopolski, wielkopolski i zachodniopomorski), w edycji 2014
tylko dwa (lubelski i zachodniopomorski), a w edycji 2015, ani jeden oddział
samodzielnie nie zgłosił swoich kandydatów. W związku z czym wysłaliśmy do
wszystkich przewodniczących oddziałów nasze sugestie regionalnych kandydatów z
prośbą o potwierdzenie i uwagi. Nie wiele to dało, tylko w dwóch przypadkach spotkały
się z reakcją.
Podsumowując dotychczasową współpracę Stowarzyszenia Dziennikarzy RP z
Centrum Komunikacji Gospodarczej, wydawcą magazynu „Prestiż - relacje
gospodarcze” informujemy, że zorganizowaliśmy trzy edycje konkursu o Nagrodę
Prestiżu RENOMA ROKU. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w edycji 2013 i
2014 odbyło się w Centrum Prasowym FOKSAL. Trzecie, w edycji 2015, ze względu na
odmowę jej organizacji przez SDP na Foksal, w siedzibie Urzędy Patentowego RP. W
realizacji konkursu, spośród bezpośrednio zgłoszonych przez oddziały kandydatów, jak
również tych sugerowanych, Kapituła nominowała dwudziestu i z nich nagrodziła
sześciu. Niestety, żaden z nich nie skorzystał z zakupu pakietu promocyjnego. W takiej
sytuacji trzeba się wspólnie zastanowić nad zaniechaniem współpracy lub podjęciem
kroków usprawniających efektywną kontynuację realizacji konkursu.
WROCŁAW
Dobiegła końca kolejna kadencja naszego Stowarzyszenia, obejmująca lata 20122016. Dla mnie kadencja szczególna, bowiem zwieńczyła moje szefowanie zarządowi
SD RP Dolny Śląsk na przestrzeni 20 lat. W 1996 r. koleżanki i koledzy po raz pierwszy
obdarzyli mnie zaufaniem, potem uczynili to jeszcze dwukrotnie. SD RP D.Ś.
przewodniczyłem bowiem w latach 2000-2004 i 2004-2008. Po 4-letniej przerwie
zdecydowałem się jeszcze raz podjąć wyzwanie i stanąć na czele naszego oddziału. W
tym roku zatem mija 20 lat od chwili, kiedy przypadł mi w udziale zaszczyt
przewodniczenia SD RP Dolny Śląsk. To długi i bardzo ważny okres w moim życiu.
Były to lata na ogół dobre (a nawet bardzo dobre), zdarzały się wprawdzie i momenty
nieco gorsze, ale wychodziliśmy z nich obronną ręką, dzięki aktywnej, pełnej oddania i
kreatywności postawie członków Stowarzyszenia.
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A teraz o minionej kadencji. Na początek o tych, których już wśród nas nie ma. W
latach 2012 – IV.2016 pożegnaliśmy na zawsze następujące koleżanki i kolegów:
Jadwigę Pol-Łachwę, Danutę Miszczyszyn, Zofię Frąckiewicz-Kuklę, Włodzimierza
Kisila, Wacława Dominika, Tadeusza Dudzia, Czesława Kryczka, Stanisława
Kędzierskiego, Marię Bułacik, Andrzeja Kempińskiego, Ryszarda Zarembę, Danutę
Kotowicz, Andrzeja Leosza i Janusza Rozlaua. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy.
W okresie od V.2012 do IV. 2016 zarząd pracował w składzie: Waldemar Niedźwiecki –
przewodniczący, Ewa Schroeder – wiceprzewodnicząca (od VI. 2014 zastąpił ją na tym
stanowisku Tomasz Kopyściański), Bogusław Serafin – sekretarz, Witold Rynkiewicz –
skarbnik, Grażyna Orłowska-Sondej, Jan Cezary Kędzierski i Ryszard Mulek –
członkowie.
W tym czasie odbyło się 29 posiedzeń zarządu, kilka razy obradowało też prezydium.
Ilość członków SD RP Dolny Śląsk na początku kadencji to 255 osób, teraz jest ich 227
(tzw. składkowych mniej – część zwolnionych z różnych powodów). Stan konta na
początku r.2012 – ponad 17,5 tys. zł, obecnie ok. 13,5 tys. W połowie r. 2014 swoją
pracę w Stowarzyszeniu zakończyła Zosia Stachera (przeszła na emeryturę). Jej
obowiązki od 1 czerwca przejęli Ryszard Mulek i Bogusław Serafin. Do ZG zaś wybrani
zostali (przewodniczący oddziałów wchodzą z automatu): Wiesław Geras (Komisja
Rewizyjna) i Lesław Miller (Naczelny Sąd Dziennikarski).
W latach 2012-13 ufundowaliśmy i wręczyliśmy (w „Dworze Polskim”) tradycyjne
nagrody im. T. Szweda. Otrzymali je: Katarzyna Kaczorowska i – jako ostatni – Adam
Hawałej. Od 2014 r. wespół z SDP fundujemy nagrodę pn. „Dziennikarz na Med(i)al.”.
To szklana statuetka i gratyfikacja pieniężna. W 2014 r. otrzymała ją Maria Woś (1500
zł), zaś w 2015 członek SD RP D.Ś. Cezary Żyromski (2000 zł od kanclerza Loży
Dolnośląskiej BCC). Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody „Dziennikarz na Med(i)al”
w 2015 roku odbyło się podczas spotkania opłatkowego, którego organizatorem był
Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W spotkaniu tym
uczestniczyli Waldemar Niedźwiecki, Ryszard Mulek i Bogusław Serafin. Ze względu
na kłopoty zdrowotne zabrakło w nim jednak laureata Czarka Żyromskiego. Dlatego też
Czarkowi nagrodę wręczyliśmy dopiero w styczniu, podczas posiedzenia Zarządu
SDRP Dolny Śląsk.
Powróciliśmy do tradycji organizacji otwartych mistrzostw dziennikarzy w strzelectwie
(memoriał St. Łapety) – to zasługa R. Mulka i W. Rynkiewicza. W organizacji tej
imprezy wspomagali nas między innymi: wojewoda dolnośląski, marszałek
województwa dolnośląskiego i dowódca garnizonu Wrocław, którzy każdego roku
fundowali puchary dla najlepszych strzelców i drużyn. Wsparcie udzielały nam również
dolnośląskie firmy i samorządy, które, za namową Rysia Mulka, fundowały atrakcyjne
nagrody rzeczowe. W tym roku, we wrześniu już po raz 35-ty odbędą się Mistrzostwa
Strzeleckie Dziennikarzy, które jednocześnie będą VII Memoriałem red. Stanisława
Łapety.
Jak co roku, począwszy od 1996, zorganizowaliśmy opłatek dla emerytów i rencistów
dziennikarskich oraz wdów po dziennikarzach. Było to możliwe dzięki hojności
naszych zdeklarowanych sponsorów, zaś gościem honorowym był – też już tradycyjnie
– kard. Henryk Gulbinowicz. W tym miejscu chciałbym podziękować red. Mulkowi, który
(wspierany przez Bogusia Serafina) uratował ostatnią Wigilię, błyskawicznie załatwiając
zmianę miejsca spotkania na skutek postawienia nas „pod ścianą” przez kierownictwo
hotelu „Mercury”.
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Na mocy porozumienia z byłym dyrektorem RSW – Zbigniewem Kawalce,
uczestniczyliśmy, wspierając organizacyjnie, w towarzyskich spotkaniach dawnych
pracowników RSW, które przez wiele lat odbywały się w „Galicji”, a ostatnio w
przyjaznej nam restauracji „Wall Street”.
Z inicjatywy oraz wydatnej pomocy organizacyjnej Adama Hiczuka członkowie SD RP
D.Ś. mogli wziąć udział w bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciu – pontonowym spływie
Nysą Kłodzką, na trasie Kłodzko – Bardo.
To nie jedyne imprezy integrujące dziennikarskie środowisko. W tym roku Ryszard
Mulek był pomysłodawcą i organizatorem spotkania noworocznego, połączonego z
tańcami (czyli karnawałowego) oraz tzw. śledzika dziennikarskiego.
Czworo naszych członków otrzymało z rąk kard. Gulbinowicza „Pierścienie 1000-lecia”
(Eminencja decyzję pozostawił mojemu uznaniu): Zosia Stachera, Grażyna Żabińska
Saniewska, Cezary Żyromski i Wojciech Zaborowski. Ufundowaliśmy paczkę
świąteczną i album „Przewodnik po Wrocławiu” dla dzieci z Wileńszczyzny. To
inicjatywa członka zarządu, red. Grażyny Orłowskiej, która – co przynosi zaszczyt
naszej organizacji – od ponad 20 lat dokumentuje filmowo (a przy okazji uczy historii
dolnośląską młodzież) losy naszych rodaków na Wschodzie, szefując akcji „Mogiłę
pradziada uchroń od zapomnienia”. Wytypowaliśmy też Grażynę do nagrody im. Prusa.
Jednorazowo przekazaliśmy zapomogę w wysokości 500 zł dla ciężko chorego Rysia
Zaremby (były rzecznik KWP). Szkoda, że nie udało się uratować mu życia.
Włączyliśmy się w nurt dyskusji nt. ustawy medialnej oraz w sprawie zmian w TVP, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji w OTV Wrocław.
Na koniec o jeszcze jednej ważnej kwestii. SD RP Dolny Śląsk podjął uchwałę o
zwolnieniu z płacenia składek niektórych z członków. M.in. tych, którzy ukończyli 80 lat.
Zgodnie z abolicją uchwaloną przez Z.G. niektórym byłym członkom Stowarzyszenia
przywrócono ich przynależność do SD RP, z tym, że postanowiliśmy nie robić tego
bezkrytycznie, a rozpatrywać prośbę indywidualnie.
Oczywiście, nie wszystko się udało. Nie udało się m.in. powołać Klubu Dziennikarzy
Sportowych i Koła Wędkarskiego – pomysłodawcy zostali skreśleni z listy członków
Stowarzyszenia. Nie udało się też „załatwić” odznaczeń dla naszych dziennikarzy, choć
o to występowaliśmy do Zarządu Głównego (to była prośba Z.G.). Nie znaleźliśmy
sposobu na zainteresowanie naszą działalnością młodych ludzi z dolnośląskich
mediów, ale to w obecnej sytuacji niemal „mission impossibile”. Może nowemu
zarządowi się uda.
Kończąc, serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, przepraszam za błędy oraz –
być może - pewne zaniechania i życzę SD RP Dolny Śląsk świetlanej przyszłości.
Waldemar Niedźwiecki,
Przewodniczący ustępującego
Zarządy SDRP Dolny Śląsk
ZIELONA GÓRA
W dniu 17 września 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Oddziału SDRP w Zielonej Górze. Zgodnie ze statutem, wybraliśmy Zarząd i inne
organy Oddziału Stowarzyszenia.
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W skład wybranego wówczas ZARZĄDU weszli:








Tadeusz Krupa - przewodniczący
Tomasz Gawałkiewicz - wiceprzewodniczący
Krzysztof Baług - skarbnik
Elżbieta Wozowczyk Leszko – sekretarz Oddziału
Łukasz Łukaszewski
Artur Wiszniewski
Janusz Życzkowski

Łukasz Łukaszewski niestety nie przejawiał żadnej aktywności jako członek zarządu i
zrezygnował z członkostwa w SDRP. Jego miejsce zajęła osoba która uzyskała kolejny
wynik w wyborach zarządu czyli Agnieszka Hałas. Po kilku miesiącach także
zrezygnowała z przynależności do SDRP. Od kilku miesięcy Zarząd pracuje w
niepełnym składzie
Do KOMISJI REWIZYJNEJ ODDZIAŁU weszli:




Dorota Zyń - przewodnicząca
Justyna Rapicka
Cezary Siciński

W skład SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO zostali wybrani:




Tadeusz Cegielski
Izabela Stopyra
Łukasz Chybiński

TERENOWYM RZECZNIKIEM DYSCYPLINARNYM został
Donat Linkowski
Mandaty delegatów na Zjazd Krajowy zebrani powierzyli Tadeuszowi Krupie
i Januszowi Życzkowskiemu
W uchwale podjętej przez Walne Zebranie wyznaczono Zarządowi następujące
zadania:
1. Przeprowadzić weryfikację członków pod kątem opłacania składek i wobec
osób które nie płacą zastosować sankcje statutowe.
2. Działać na rzecz pojednania i połączenia SDRP i SDP
3. Kontynuować organizację konkursów
Po roku negocjacji organizatorzy Lubuskich Wawrzynów zgodzili się na organizowanie
Wawrzynu Dziennikarskiego. Od tej pory LWD jest organizowany corocznie. Koszty
organizacyjne pierwszego konkursu (8 tys. zł) pokryliśmy ze środków Oddziału a dwa
następne, łącznie 16.000 zł czyli każdy po 8 tys. zł ufundował sponsor. Podczas
spotkania w lutym tego roku, sponsor zapewnił, że nadal możemy na niego liczyć.
Współpracując z Lubuskim Oddziałem NFZ, organizowaliśmy corocznie konkurs nt.
profilaktyki zdrowotnej. Koszty organizacji i nagród finansowych pokrywał NFZ. W
bieżącym roku było to 12.000 zł.
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Podczas gali Wawrzynów uhonorowaliśmy dyplomem i nagrodą finansową w roku
2014 red. Grzegorza Chwaliboga za książkę „Zrób sobie z lotu ptaka” a w roku 2015
red. Tadeusza Cegielskiego za całokształt pracy i aktywności w SDRP.
Kol. Izabela Stopyra, twierdząc, że nie docenia się dziennikarzy „na prowincji”
zadeklarowała, że popracuje nad regulaminem konkursu-rankingu z lokalnych
(powiatowych, gminnych, miejskich) redakcji. Taki regulamin opracowała. Jest gotowy
i od decyzji zarządu który zostanie dziś wybrany będzie zależeć, czy konkurs zostanie
zorganizowany.
Na Zebraniu Sprawozdawczym, niecałe 2 lata temu został zaakceptowany pomysł
Janusza Życzkowskiego pod nazwą Press Point. Niestety nie widać końca prac nad
tym projektem. Pomysłodawca i realizator projektu Janusz Życzkowski tłumaczy
sytuację brakiem czasu. Obszerny opis projektu zawarliśmy w sprawozdaniu za 2014
rok.
Próbowaliśmy zaktywizować kontakty z dziennikarzami przebywającymi już na
emeryturze. Zaprosiliśmy Koleżanki i Kolegów emerytów na spotkanie przy lampce
wina. Zaproszenie zostało przyjęte przez duże grono osób i trwało kilka godzin. Już
choćby to potwierdza potrzebę utrzymywania kontaktów z tą grupą Koleżanek i
Kolegów z naszego środowiska. Stworzyliśmy bazę adresową dziennikarzy emerytów.
To pomoże zainicjować monitorowanie ich sytuacji życiowej i ewentualnie opracować
formy pomocy tym którzy takiej pomocy będą potrzebować.
Zgodnie z wolą członków naszego Oddziału, popieraliśmy stanowisko
władz krajowych SDRP w różnych sprawach w tym także w sprawie potrzeby
połączenia obu głównych dziennikarskich stowarzyszeń. Jednak cały czas
a teraz szczególnie, drugie stowarzyszenie, czyli SDP ma problem z podjęciem
poważnych rozmów na ten temat.
Podczas Zebrania Sprawozdawczego dwa lata temu, Andrzej Flugel zauważył, że
zawód dziennikarza podupada, jego poziom nazwał „dramatem intelektualnym”,
następuje pauperyzacja zawodu. Organizacje dziennikarskie są w odwrocie, wielką
krzywdę dziennikarstwu zrobił Internet. Apelował, żeby walczyć o układ zbiorowy.
Tomasz Gawałkiewicz stwierdził, że SDRP powinno być związkiem zawodowym,
podobnie jak w innych krajach europejskich. Głównym zadaniem Stowarzyszenia
powinno być wypracowanie modelu Związku Zawodowego Dziennikarzy. W tej sprawie
zabrał głos Tadeusz Cegielski, mówiąc, że od związku zawodowego lepsze jest
stowarzyszenie ze statutem związku zawodowego. Zarząd potraktował te sygnały
poważnie. Na szczeblu krajowym uczestniczyliśmy w naradach podczas których
analizowano różne pomysły zwiększenia atrakcyjności i skuteczności SDRP jako
organizacji dziennikarskiej o charakterze zawodowo twórczym. Prace są w toku a ich
finał jest spodziewany na najbliższym Zjeździe Krajowym.
Ze środków Oddziału dofinansowaliśmy ( 1000 zł ) w 2015 roku wydanie ebooka książki Janusza Życzkowskiego pt. ”Opowieść pierwsza”
Również w 2015 roku wsparliśmy finansowo ( 2000 zł ) organizację jubileuszowej
wystawy fotograficznej Tomasza Gawałkiewicza.
Z inicjatywy Gienka Kurzawy, prezesa zielonogórskiego Oddziału Związku Literatów
Polskich połączyliśmy z ZLP starania o uhonorowanie zasłużonych dla Ziemi Lubuskiej
pisarzy i dziennikarzy. Podczas wspólnych posiedzeń Zarządów obu naszych
organizacji ustaliliśmy zasady i taktykę działań. Następnie odbyło się spotkanie z
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przedstawicielami administracji samorządowej podczas którego wręczono im
uzgodnioną wcześniej wspólną propozycję nadawania imion naszych zasłużonych
Koleżanek i Kolegów ulicom, placom, skwerom, osiedlom mieszkaniowym, ważnym
obiektom architektonicznym itp. Zarząd naszego Stowarzyszenia przesłał wszystkim
członkom prośbę o pomoc w stworzeniu „Katalogu osób do uhonorowania”. Każdy z
nas może wskazać osobę zasługującą na takie uhonorowanie. Na razie prośba
pozostała bez odzewu.
Utrzymujemy własną stronę www i stronę na Facebooku.
Intensywnie promujemy odpis 1% na konto SDRP. Niestety efekt naszych starań jest
daleki od satysfakcjonującego.
Bezustannie i konsekwentnie zachęcaliśmy członków naszego zawodu do
wstępowania do SDRP. W ostatnim okresie przyjęliśmy do Stowarzyszenia 8 osób: z
Gazety Lubuskiej, z Gazety Regionalnej i z telewizji internetowej Świebodzina. Oddział
liczy obecnie 43 członków. Sytuacja finansowa Oddziału jest niezła.
W imieniu Zarządu Oddziału
Tadeusz Krupa
Przewodniczący Zarządu
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