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To była wyjątkowa kadencja. Uchwałą Zarządu Głównego, z powodu
pandemii,  przedłużona  została  o  ponad  rok.  W  2020  roku,  apogeum
epidemii,  doświadczyliśmy  wielu  nieprzewidzianych  zdarzeń,  sytuacji  i
kłopotów.  Życie  toczyło  się  w  obrębie  różnego  rodzaju  ograniczeń.  Nie
mogły  mieć  miejsca  zgromadzenia.  Większe  liczebnie  spotkania,
posiedzenia,  konferencje  odbywały  się  w  formule  online.  W
Stowarzyszeniu,  rzecz  zrozumiała,  przygasła  aktywność.  Plany,  liczne
zamierzenia, odłożone zostały na lepsze czasy, a te nie wiadomo, kiedy
miały  nadejść.  Ale  pierwsze  trzy  lata  kadencji  to  czas  normalnej
działalności.  W  większości  oddziałów,  które  jak  wiadomo,  są  podstawą
Stowarzyszenia,  realizowano  statutowe  zadania.  O  tym  jednak
szczegółowo w drugiej części sprawozdania.

W  mediach  tymczasem  nie  działo  się  najlepiej.  Posługując  się
raportem Dziennikarzy bez Granic,  aby nie być gołosłownym,  zauważyć
trzeba,  że  degradacja  mediów  w  Polsce  postępuje  w  tempie
przerażającym.  W  rankingu  Dziennikarzy  bez  Granic polskie  media
oceniane pod względem wolności słowa i niezależności spadły na pozycję
62.  Opanowane  przez  Prawo  i  Sprawiedliwość media  publiczne,
przekształcone uchwałą sejmowej większości w media narodowe, stały się
tubą propagandową rządu i części parlamentu. Określenie, że w polskich
mediach  tak  źle  nigdy  nie  było,  jest  niewystarczające.  Polskie  media
weszły  na równię  pochyłą.  Zawód dziennikarz  uległ  dalszej  degradacji  i
pauperyzacji.  W  tej  sytuacji  Stowarzyszenie  nasze  nie  było  bierne.
Zdecydowanie  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.  W  kilku  oświadczeniach
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej  oprotestowało
przejęcie gazet regionalnych i lokalnych przez koncern paliwowy ORLEN.

OŚWIADCZENIE
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Po  raz  kolejny  stwierdzamy,  że  przejęcie  przed  PKN  Orlen  gazet
regionalnych, lokalnych oraz portali  internetowych należących do Grupy
Polska  Press  jest  jawną  próbą  przekształcenia  tych  mediów  w
propagandowe  tuby  rządzącej  ekipy.  Trwająca  od  kilku  tygodni  akcja
wymiany kadr w gazetach regionalnych, z pogwałceniem wszelkich zasad



prawnych jest tego potwierdzeniem. Nie zgadzamy się na łamanie prawa
pracy,  prawa  człowieka  i  obywatela,  na  zwalnianie  w  trybie
natychmiastowym  dziennikarzy  gazet  regionalnych.  Domagamy  się
przywrócenia  na  stanowiska  redaktorów  naczelnych  „Dziennika
Zachodniego”,  „Gazety  Krakowskiej”,  „Dziennika  Polskiego”  i  „Nowin”.
Wzywamy  PKN  Orlen  do  poszanowania  wyroku  niezawisłego  sądu,
odwołania  decyzji  ingerujących  w  działalność  redakcji  i  powstrzymania
wszelkich działań reorganizacyjnych w Grupie Polska Press.
Domagamy się by Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów zgodnie z
wyrokiem sądu z 8 kwietnia 2021 roku dokonał rewizji zaskarżonej decyzji
prezesa UOKiK pod względem zagrożenia wolności  słowa i  niezależności
prasy.  Protestujemy  przeciwko  wszelkim  nieuprawnionym  próbom
podważania ostatecznych decyzji  sądu w sprawie wstrzymania przejęcia
Polska Press. Wyrok niezawisłego sądu w niczym nie jest „szkodliwy dla
ładu medialnego w Polsce”.

Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej



ROZDZIAŁ I

Według  stanu  na  31  grudnia  2020  roku,  Stowarzyszenie  Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej liczyło 1063 członków. W porównaniu ze stanem z końca
2016 roku liczba członków powiększyła się o siedmiu członków. W międzyczasie
stan posiadania pomniejszał się o tych, którzy odeszli na zawsze. W organizacji
zrzeszającej  członków w wieku  podeszłych  to  proces  naturalny.  Ale  w trakcie
minionej  kadencji,  po raz  pierwszy od kilku lat  zaobserwowano dwa zjawiska:
pierwsze to powroty tych, którzy z powodu nieopłaconych składek organizację w
swoim czasie  opuścili  i  dzięki  ogłoszonej  abolicji  mogli  odzyskać członkostwo,
drugie  to  napływ  do  Stowarzyszenia  młodych  dziennikarzy  (Zielona  Góra,
Kraków… zobacz w sprawozdaniach oddziałów). Korzystne zmiany są wynikiem
realizacji  wniosku  i  postulatu  IX  Zjazdu  Delegatów,  zalecającego  Zarządowi
Głównemu, Prezydium Zarządu Głównego i  Zarządom Oddziałów, by w trakcie
kadencji starano się powiększać stan członkowski Stowarzyszenia.
 20  czerwca  2020  roku  dobiegła  końca  czteroletnia  kadencja  władz
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. X Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia  zaplanowany  w  statutowym  terminie  z  przyczyn
obiektywnych nie mógł się odbyć.

UCHWAŁA nr 4/2020
ZARZĄDU GŁÓWNEGO S

TOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
w sprawie przedłużenia kadencji władz

Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 września 2020 roku

1.  Przedłużający  się  okres  pandemii  w  kraju  uniemożliwia  przeprowadzenie
kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Oddziałach i zorganizowanie w terminie
statutowym X Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Wobec takiego stanu w całym kraju, we wszystkich Oddziałach, kadencja władz
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wszystkich  szczebli,
zostaje przedłużona do 30 kwietnia 2021 roku.
3. Niniejsza uchwała jest aneksem do Uchwały Zarządu Głównego nr 3/2020.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Protokół z głosowania (on-line) członków Zarządu Głównego w sprawie powyższej
uchwały o przedłużeniu kadencji władz Stowarzyszenia.
Za  przyjęciem  uchwały  głos  oddali:  Jerzy  Domański,  Andrzej  Maślankiewicz,
Tomasz  Miłkowski,  Ireneusz  Michał  Hyra,  Jerzy  Model,  Wojciech  Domagała,
Danuta  Parol  –  Półkola,  Stanisław  Wojnarowic,  Ryszard  Poradowski,  Marek
Książek, Ryszard Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ryszard Mulek, Marek Kuliński,
Tadeusz Krupa.
Większością głosów uchwała została podjęta.

Termin ten był jeszcze dwukrotnie korygowany. Zmieniające się co
kilka tygodni obostrzenia epidemiczne nie pozwalały precyzyjnie określić
terminu  X Zjazdu  Delegatów i  kampanii  sprawozdawczo  –  wyborczej  w
Oddziałach.  Ostatecznie decyzją Zarządu Głównego Stowarzyszenia (on-



line)  uchwalono,  że  kampania  w  Oddziałach  odbędzie  się  we  wrześniu
2021 roku, a X Zjazd Delegatów 8 listopada 2021 roku w Warszawie.

ROZDZIAŁ II
ZARZĄD GŁÓWNY

Skład Zarządu Głównego na koniec kadencji 2016 – 2021
1. Andrzej Bilik
2. Alina Kietrys
3. Jerzy Domański
4. Ryszard Bączkowski
5. Ireneusz Michał Hyra
6. Szymon Jakubowski
7. Wojciech Domagała
8. Anna Kolmer
9. Tadeusz Krupa
10.Marek Kuliński
11. Zbigniew Kołpacki
12. Andrzej Maślankiewicz
13. Tomasz Miłkowski
14. Jerzy Model
15. Ryszard Mulek
16. Sławomir Pietrzyk
17. Ryszard Poradowski
18. Danuta Półkola- Parol
19. Ryszard Sławiński
20.Marek Książek
21. Stanisław Wojnarowicz.

W  grudniu  2018  roku  ze  względu  na  zły  stan  zdrowia  z  członkostwa  w
Zarządzie Głównym i z funkcji Skarbnika zrezygnował Jerzy Byra. Na zwolnione
miejsce w Zarządzie  Głównym Stowarzyszenia powołana została  Alina Kietrys,
kolejna  z  listy  wyborczej  IX  Zjazdu.  Do  składu  Prezydium Zarządu  Głównego
powołano Ireneusza Michała Hyra, który został Skarbnikiem. 

W  latach  2016  –  2020  Zarząd  Główny  Stowarzyszenia  na  posiedzeniach
plenarnych  zbierał  się  trzykrotni.  11  grudnia  2018  roku  posiedzenie  Zarządu
Głównego  Stowarzyszeniapoświęcone  było  podsumowaniu  kampanii
sprawozdawczej w Oddziałach na półmetku kadencji.

Skład Prezydium ZG na koniec kadencji 2016 – 2021 r.:

1. Jerzy Domański - Przewodniczący Zarządu Głównego
2. Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
3. Andrzej Maślankiewicz - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
4. Ireneusz Michał Hyra - Skarbnik Zarządu Głównego
5. Tomasz  Miłkowski  -  Sekretarz  Zarządu  Głównego  ds.

międzynarodowych. 

W trakcie kadencji Prezydium Zarządu Głównego zbierało się 21 razy. W roku
2020 dwa razy posiedzenia odbyły się on-line. Najczęściej Prezydium zajmowało



się sprawami finansowymi, a ostatnio przygotowaniem i zmianami terminów X
Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Główna Komisja Rewizyjna wybrana 15 marca 2017 roku na Zjeździe 
Delegatów działała w składzie:
1. Bronisława Kufel-Włodek –Przewodnicząca
2. Ewald Dukaczewski – Członek
3. Sławomir Malinowski – Członek

 11 grudnia 2018 roku na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia
przyjęto  rezygnację  Ewalda  Dukaczewskiego,  z  członka  Głównej  Komisji
Rewizyjnej. Poprosił on o zwolnienie go z obowiązków ze względu na stan
zdrowia. Na posiedzeniu Zarządu obecna była Przewodnicząca Bronisława
Kufel-Włodek.  Postanowiono  nie  uzupełniać  składu  i  Główna  Komisja
Rewizyjna pracowała w dwuosobowym składzie.
 Przewodnicząca  brała  udział  w  posiedzeniach  Zarządu  Głównego
Stowarzyszenia i była na bieżąco informowana o jego pracach. Pod koniec
każdego roku informowano ją o stanie finansowym Stowarzyszenia. Była
również informowana o składkach wspierających, które uchwałą Zarządu
postanowiono wspierać Stowarzyszenie. 

Na  bieżąco  sprawdzano  także  opłacanie  składek  członkowskich  z
poszczególnych  Oddziałów  Stowarzyszenia.  Kontrola  ta  wypadła
zadowalająco.

Po  informacji  o  zaległościach  Przewodnicząca  kontaktowała  się  z
poszczególnymi Oddziałami, które regulowały zaległości. Problem zaistniał
w Oddziale w Rzeszowie. Kilka monitów, rozmowy telefoniczne, e-maile nie
przyniosły  skutku.  Przewodnicząca  zadeklarowała  nawet  chęć udziału w
Walnym Zebraniu  Oddziału,  które  miało  się  odbyć 1  października  2021
roku. Do tej pory nie otrzymaliśmy dokumentów z Zebrania, a tłumaczenia
problemami  w  firmie  są  niewystarczające.  Główna  Komisja  Rewizyjna
zmuszona jest o zawnioskowanie o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie.

Przewodnicząca 
Głównej Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej

                                         Bronisława Kufel-Włodek 

                            NACZELNY SĄD DZIENNIKARSKI

Na IX Zjeździe SD RP, w dniu 15.03.2017, wybrano 5. osobowy Naczelny 
Sąd Dziennikarski, który został ukonstytuowany następująco:

1. Wojciech Grabowski – przewodniczący (druga kadencja),
2. Leszek Marmon – wiceprzewodniczący,
3. Kazimiera Błażewicz-Izdebska – sekretarz (druga kadencja),
4. Grażyna Walkowiak



5. Henryk Zagańczyk
W trakcie kadencji, Grażyna Walkowiak zrezygnowała z członkostwa  w SD 
RP (nie znam przyczyn tej decyzji), na jej miejsce została dokooptowana 
Danuta Duchnowicz-Salicka (pierwsza oczekująca na liście wyborczej do 
NSD podczas obrad IX Zjazdu Delegatów).

7 grudnia 2020 roku zmarł Henryk Zagańczyk, to wielka strata dla całego 
naszego Stowarzyszenia!

Tak więc, Naczelny Sąd Dziennikarski IX Kadencji kończy działalność w 
czteroosobowym składzie.

Na zakończenie, chciałbym poinformować, że w całym okresie kadencji, tj. 
od 15.03.2017 r. do chwili obecnej, nie było spraw, które by wymagały 
interwencji Naczelnego Sądu Dziennikarskiego.
Sprawozdanie sporządził Wojciech Grabowski

ROZDZIAŁ III
FINANSE

Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest zła. Składki członkowskie zbierane
w  70%  nie  wystarczają  na  pokrycie  bieżących  wydatków:  utrzymanie  biura
Zarządu  Głównego,  opłacenie  czynszu,  telefonów,  nie  mówiąc  o  uiszczaniu
należności z tytułu składek w międzynarodowych organizacjach dziennikarskich.
W pierwszym roku kadencji 2016 - 2021, po raz pierwszy od ośmiu lat, roczny
plan  zbiórki  składek  członkowskich  został  wykonany prawie w pełni,  o  tyle  w
składkach  na  FIJ  i  EFJ  zakończyliśmy  rok  poważnym  zadłużeniem.  W  latach
następnych wynegocjowaliśmy z FIJ rabaty składkowe i rozłożenie zaległości na
raty spłacane  w latach  2020 -  2022.  W ramach akcji  oszczędzania połączono
biuro  Zarządu  Głównego  z  biurem  Oddziału  Warszawskiego  przy  obsłudze
administracyjnej jednej osoby na pełnym etacie. Początkowo koszty utrzymania
biur  ponoszone były  solidarnie.  W roku 2020 gdy w kasie  Zarządu Głównego
zabrakło pieniędzy, Oddział Warszawski zwolniony został z obowiązku opłacania
składek  na  rzecz  Zarządu  Głównego.  Całość  obowiązków  finansowania  biur  i
zatrudnionego  pracownika  spoczęła  na  Oddziale  Warszawskim.  W  związku  z
występującymi  zaległościami  w  opłatach  czynszowych  za  wynajmowane
pomieszczenia w Domu Dziennikarza Sekretarz Generalny rozpoczął rozmowy ze
Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich,  dzierżawcą obiektu,  w celu dokonania
zmian  w  umowie  najmu.  Prezydium  Zarządu  Głównego  starało  się  w  miarę
możliwości wpływać na poprawę stanu Stowarzyszeniowych finansów. Skarbnik
rozsyłał wnioski do różnych instytucji, ale efekty nie satysfakcjonowały głównie z
powodów  braków  zapisów  w  Statucie  Stowarzyszenia.  Jedynie  organizowane
imprezy na szczeblu centralnym (Nagrody im. Bolesława Prusa, Konkurs Młodych
Dziennikarzy  w  szkołach  Mazowsza)  zjednywały  sponsorów:  SDiW Repropol,
ZAIKS,  Marszałek  Województwa  Mazowieckiego,  Dziekan  WDIiB  Uniwersytetu
Warszawskiego,  Tygodnik”Nie”  i  „Przegląd”,  pozostawiając  ślad  w  finansach
Zarządu  Głównego.  Niestety  Zarząd  Główny  ani  razu  nie  uzyskał  wsparcia  w
postaci grantów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym samym
okresie  Stowarzyszenie  Dziennikarzy  Polskich  takie  granty  otrzymywało
kilkakrotnie.



ROCZNE BILANSE

ROK 2017

Wynik finansowy za rok 2017 jest dodatni i wynosi 1722,73 
Przychody za rok 2017 z działalności statutowej wyniosły 84774,63 w tym: 
z tytułu składek - 24946,90 (planowane 36936).
Wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 13521,00
oraz pozostałe przychody z działalności statutowej – 46278,60 
1. Dotacja  na  wydanie  tomu  Reportaży  Klemensa  Krzyżagórskiego

(Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 7 500,00
2. Przychody – książki 456,01
3. Nagrody im. B. Prusa - dofinansowanie (Stowarzyszenie Dziennikarzy

i Wydawców REPROPOL 10 000,00
4. Akcja wsparcia 3 380,00
5. Oddział Warszawa - zwrot Obsługa Biura 20 221,23
6. 1% OPP 4 719,49

Koszty roku 2017 kształtowały się następująco:
opłaty z tytułu składki do IFJ - 4154,04
wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi – 52476,98

ROK 2018

Wynik finansowy za rok 2018 jest dodatni i wynosi 13326.24
Przychody za rok 2018 z działalności statutowej wyniosły 76208,86 w tym: 
z tytułu składek - 14610,20, 
wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 14715,00
oraz pozostałe przychody z działalności statutowej – 61483,86
1. Nagrody im. B. Prusa - dofinansowanie (Stowarzyszenie Dziennikarzy

i Wydawców REPROPOL 10000,00 
2. Akcja Wsparcia i Pomocy 4 850.00
3. Oddział Warszawa – zwrot obsługa biura 24730,45
4. 1% OPP 6327,60

Koszty roku 2018 kształtowały się następująco: 
opłaty z tytułu składki do IFJ - 2826,07
wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi – 40020,89

ROK 2019
Aktywa

Lp
. Tytuł

Nr 
not
y

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

A AKTYWA TRWAŁE   8 100,00 8 100,00
I Wartości niematerialne i prawne 1    
II Rzeczowe aktywa trwałe 2 0,00 0,00
1 Środki twałe   0,00 0,00



2 Środki trwałe w budowie      
III Należności długoterminowe   8 100,00 8 100,00
IV Inwestycje długoterminowe 

(aktywa finansowe)      
V Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe      
B AKTYWA OBROTOWE   28 131,19 22 894,93
I Zapasy      
II Należności krótkoterminowe   20 481,00 15 332,83
III Inwestycje krótkoterminowe   7 650,19 7 562,10
1 Środki pieniężne   7 650,19 7 562,10
2 Pozostałe aktywa finansowe      
IV Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe   0,00 0,00
 AKTYWA RAZEM 36 231,19 30 994,93
Pasywa

Lp
. Tytuł

Nr 
not
y

Stan na
31.12.2018 r.

Stan na
31.12.2019 r.

A FUNDUSZE WŁASNE w tym: 5 (410 883,68) (413 472,94)
I Fundusz statutowy   (424 209,92) (410 883,68)
II Fundusz z aktualizacji wyceny      
III Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
0,0
0 13 326,24 (2 589,26)

1 Nadwyżka przychodów nad 
kosztami (+)   13 326,24 0,00

2 Nadwyżka kosztów nad 
przychodami (-)   0,00 (2 589,26)

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA      

I Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek      

II Zobowiązania krótkoterminowe i 
fumdusze specjalne   447 114,87 444 467,87

1 Kredyty i pożyczki      
2 Inne zobowiązania   4 383,79 1 736,79
3 Fundusze specjalne   35 721,32 35 721,32
III Rezerwy na zobowiązania      
IV Rozliczenia międzyokresowe   407 009,76 407 009,76
1 Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów   407 009,76 407 009,76
2 Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00
   PASYWA RAZEM   36 231,19 30 994,93

ROK 2020

Wynik finansowy za rok 2020 jest ujemny i wynosi -9875,73
Przychody za rok 2020 z działalności statutowej wyniosły 30707,46 w tym:



z tytułu składek - 8597,66 
wpływy z wydania legitymacji międzynarodowych – 13490
oraz pozostałe przychody z działalności statutowej – 8 619,80
1. Nagrody  im.  B.  Prusa  -  dofinansowanie  (Press-Service  Monitoring

Mediów Sp. z o.o.) 2500,00
2. Akcja Wsparcia i Pomocy 300,00 zł
3. 1% OPP 5819,80

Koszty roku 2020 wynosiły 40583,19
Koszty realizacji zadań statutowych 12702,37
Legitymacje IFJ 7916,89
Nagrody im. B. Prusa 4228,94
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Lekkiej Atletyce 556,54
Koszty ogólno administracyjne 27880,82

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Podstawą  stowarzyszeniowej  działalności  są  składki  członkowskie.  W
Zarządzie Głównym i w większości Oddziałów ze zrozumieniem podchodzono do
tego problemu poświęcając zbieraniu składek wiele uwagi. Efekty bywały różne,
niemniej  w  ogólnym  rozrachunku  plan  opłacania  składek  zamykał  się  w
poszczególnych latach w granicach 86%.

Pierwsze  lata  kończącej  się  kadencji  w  Stowarzyszeniu  Dziennikarzy
Rzeczypospolitej  Polskiej  przebiegały  w  kontekście  realizowania  zadań
nakreślonych  we  wnioskach  IX  Zjazdu  Delegatów.  Stowarzyszenie  żywo
interesowało się problemami zatrudnienia i wynagrodzenia szczególnie młodych
dziennikarzy.  W kilku  oświadczeniach  Prezydium Zarządu  Głównego  zwracano
uwagę, że zdecydowana większość dziennikarzy zatrudniana jest  na umowach
tak  zwanych  „śmieciowych”.  Taka  forma  zatrudnienia  pozbawia  dziennikarzy
możliwości wypracowania emerytury. Wskazywaliśmy, że na dłuższą metę taka
sytuacja  nie  może  być  tolerowana.  Wymaga  to  jednak  zmian  ustawowych  w
prawie pracy.

Podobne  problemy  pojawiały  się  w  seminariach  organizowanych  w
Poznaniu,  Warszawie  i  Krakowie  z  udziałem  dziennikarzy,  prawników,
medioznawców i przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Zarząd  Główny,  a  konkretnie  red.  Ireneusz  Michał  Hyra  zorganizował
Konkurs  Młodych  Dziennikarzy,  był  to  konkurs  szkolnych  mediów  prasowych,
radiowych,  telewizyjnych  i  internetowych  portali.  W  konkursie  uczestniczyli
uczniowie  średnich  szkół  Mazowsza.  Wydarzenie  było  finansowane  przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie  na  różnych  poziomach  prowadziło  współpracę  z
samorządami. Partnerami byli burmistrzowie lub prezydenci miast. W Krakowie
prezydent  prof.  Jacek  Majchrowski  na  co  dzień  interesuje  się  problemami
Oddziału Małopolskiego, w Warszawie Prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się z
kierownictwem  Zarządu  Głównego  w  celu  omówienia  spraw  związanych  z
problemami własnościowymi Domu Dziennikarza przy ul. Foksal.

W  roku  2018  odbywały  się  wybory  do  samorządu  terytorialnego.
Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  brali  czynny  udział  w  pracach  komisji
wyborczych  niejednokrotnie  jako  przewodniczący  obwodowych  komisji
wyborczych.  Rok  później  w  wyborach  do  Parlamentu  Europejskiego  również
członkowie Stowarzyszenia zaznaczyli pracą swój udział w komisjach wyborczych.



Na  listach  wyborczych  również  można  było  spotkać  nazwiska  dziennikarzy,
członków naszego Stowarzyszenia. W wyborach parlamentarnych,  w komisjach
także pracowali  liczni dziennikarze. W Krakowie aż 127 osób znalazło prace w
obwodowych komisjach wyborczych.

Wydarzenia  polityczne,  szczególnie  te,  które  dotyczyły  mediów  i
dziennikarstwa były regularnie odnotowywane w stanowiskach i oświadczeniach
Prezydium Zarządu Głównego.

Wiele uwagi zarówno w Zarządzie Głównym jak i Oddziałach, poświęcano w
czasie kadencji sprawom dziennikarzy seniorów. Nie tylko w Warszawie tradycją
stały  się  świąteczne  i  noworoczne  spotkania.  W  roku  2020  ze  względu  na
obostrzenia  spowodowane  pandemią  spotkania  nie  odbyły  się.  W  Oddziale
Warszawskim  tradycyjne  spotkanie  świąteczne  zastąpiono  akcją  paczek  z
upominkami,  które  zostały  rozdane  wśród  seniorów.  Z  udziałem  seniorów
organizowano  spotkania  klubowe,  wycieczki  turystyczne  między  innymi  w
Warszawie  do  Kampinosu.  Zarząd  Główny  był  współorganizatorem mistrzostw
dziennikarzy  MASTERS  w  lekkiej  atletyce.  W  dwóch  imprezach  na  stadionie  i
jednej  halowej  obok  młodych  dziennikarzy  medale  zdobywali  seniorzy,  w tym
także członkowie Stowarzyszenia.

Członkowie  Stowarzyszenia,  jako  ławnicy,  pracowali  w  sądach
powszechnych,  często  piastując  zaszczytne  funkcje.  Na  przykład  w  Sądzie
Okręgowym w Krakowie  Skarbnik  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Ireneusz
Michał  Hyra  jest  Przewodniczącym Rady  Ławniczej  Sądu Okręgowego Apelacji
Krakowskiej.

Dziennikarze – policja, to kolejny temat, który pojawił się związku z pracą
dziennikarzy  podczas  manifestacji  ulicznych.  W  latach  2018  -  2019
odnotowaliśmy  wiele  przypadków  brutalnego  traktowania  przez  policję
dziennikarzy w czasie wykonywana przez nich obowiązków zawodowych.  Poza
oświadczeniami  Prezydium  Zarządu  Głównego  odbyliśmy  rozmowy  z
przedstawicielami  policji  poszukując  wspólnie  rozwiązań,  które  zapewniłyby
dziennikarzom  pełne  bezpieczeństwo.  Zaplanowana  ten  temat  konferencja  z
wiadomych powodów nie doszła do skutku.

Strona  internetowa  Zarządu  Głównego,  www.dziennikarzerp.pl  znacznie
ożywiła  się  dzięki  regularnym  przedrukom  materiałów,  za  zgodą  redaktora
Jerzego  Domańskiego  z  Tygodnika  Przegląd.  Publikacje  na  temat  mediów  i
dziennikarstwa  można  teraz  przeczytać  na  portalu  Zarządu  Głównego.  W
ostatnich miesiącach strona wzbogaciła się o stały felieton Małgorzaty Garbacz z
wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Nagrody im. Bolesława Prusa, wznowione w 2015, miały swoje następne
odsłony  w  kolejnych  latach.  Laureatami  Głównej  Nagrody,  Złotego  Prusa,  w
kolejnych edycjach zostali: Katarzyna Michalak, Grzegorz Sroczyński, Przemysław
Talkowski i w roku 2021 Tomasz Sekielski. Sponsorami tego przedsięwzięcia od
lat są: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców
„REPROPOL” , Uzdrowisko Nałęczów i Rada Miasta Nałęczowa.

W ramach wspólnego projektu OPZZ i Oddział Warszawski  zorganizowali
kilka  konferencji  w  kraju  z  udziałem dziennikarzy  i  działaczy  związkowych  na
temat  uczestnictwa  organizacji  pozarządowych  w  stanowieniu  prawa.  W
konferencjach wzięło udział około 80 uczestników. Projekt nie został zakończony.



ROZDZIAŁ V
RADA ETYKI MEDIÓW

Stowarzyszenie  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej  sprawuje  obecnie
administracyjną opiekę nad działającą od 1995 roku Radą Etyki Mediów, której
trzynastu  członków  na  aktualną  VIII  kadencję  wybrało  Stowarzyszenie
Konferencja Mediów Polskich w czerwcu 2019 roku. 

Przewodniczącym Rady Etyki Mediów jest red. Ryszard Bańkowicz (to jego
kolejna czwarta kadencja na tym stanowisku), a wiceprzewodniczącymi są red.
Helena Kowalik i red. Krzysztof Bobiński. Zadaniem Rady jest coraz trudniejsze
sprawowanie  troski  o  przestrzeganie  siedmiu  zasad  Karty  Etycznej  Mediów,  z
którymi powinni identyfikować się wszyscy dziennikarze, niezależnie od poglądów
politycznych i preferencji w życiu publicznym, a także wydawcy – świadomi tego,
że dziennikarz przestrzegający zasad etyki zawodowej jest wiarygodny. 

Interwencje  REM  są  efektem  napływających  skarg  i  własnych  inicjatyw
Rady. REM VIII kadencji rozpatrzyła dotychczas 324 skargi. Jej odpowiedzi, opinie
i stanowiska kierowane są do autorów skarg i redakcji oraz dziennikarzy, których
dotyczą. Te, które poruszają kwestie żywotne dla środowiska dziennikarskiego i
opinii publicznej, prezentowane są także na stronie internetowej REM (dotychczas
w obecnej kadencji znalazło się tam 133 takich odpowiedzi) i przedstawiane do
publikacji  innym  mediom,  zainteresowanym  pracą  REM  i  jej  efektami.  W  ich
ocenie REM jeszcze mocniej niż w poprzednich kadencjach wyraża swój sprzeciw
wobec  naruszeń  zasad  etycznych  dziennikarstwa  zarówno  w  mediach
publicznych, w których stały się one praktyką nagminną, nie tylko tolerowaną, ale
często  narzucaną  przez  ich  politycznie  motywowanych  zwierzchników,  lecz
również  w  innych  mediach,  które  w  poszukiwaniu  sensacji  zapominają  o
społecznej misji dziennikarstwa. Zdaniem zewnętrznych obserwatorów pracy REM
w  jej  obecnej  kadencji  autorytet  Rady  jest  wysoki,  podobnie  jak  poziom
merytoryczny jej interwencji, a jako miarę jej obiektywizmu wskazuje się fakt, że
o  pomoc  REM  proszą  odbiorcy  mediów  wszystkich  politycznych  odcieni,
zaniepokojeni  malejącą  wiarygodnością  przekazu  docierającego  do  polskich
czytelników, telewidzów, radiosłuchaczy.



ROZDZIAŁ VI
KLUB KRYTYKI TEATRALNEJ

W  minionej  kadencji  kontynuowane  były  tradycyjne  formy  pracy
Klubu – coroczny konkurs na recenzje teatralną dla młodych krytyków im.
Andrzeja Żurowskiego współorganizowany przez Teatr im. Gombrowicza w
Gdyni (cztery edycje). Doroczne Nagrody im. Ireny Solskiej za osiągnięcia
aktorskie,  im.  Tadeusza  Boya-Żeleńskiego  za  osiągnięcia  w  dziedzinie
sztuki  teatru  oraz  im.  Stefana  Treugutta  za  osiągnięcia  w  Teatrze  TV
wiązano  ze  spotkaniami  klubowymi  z  laureatami  (między  innymi
Andrzejem Strzeleckim i Janem Englertem).

Klub prowadził działalność wydawniczą – redagowany był portal AICT
Polska, ukazywała się internetowy kwartalnik literacko-teatralny „Yorick”, z
którym  współpracowało  regularnie  kilkadziesiąt  autorek  i  autorów.
Publikowano specjalne wydania „Yoricka”, których zawartość składała się
na internetowe edycje książkowe, jak np. prof. Bożeny Frankowskiej „Sto
wydarzeń  teatralnych  na  stulecie  niepodległości”.  Ukazały  się  także
publikacje książkowe (dwujęzyczne polsko-angielskie wydanie „Pip Utton i
jego maski” i okolicznościowe wydawnictwo w Roku Różewicza „Różewicz
solo”).  Przeciętnie  raz  w  miesiącu  publikowano  Newsletter  AICT  z
najnowszymi informacji o działalności Klubu.

Klub  prowadził  działalność  międzynarodową,  jego  przedstawiciele
brali udział w Kongresach AICT, warsztatach i seminariach organizowanych
przez  Międzynarodowe  Stowarzyszenie  Krytyków  Teatralnych,
utrzymywano  współpracę  z  międzynarodowym  półrocznikiem  „Critical
Stages” - w skład kolegium redakcyjnego wchodził przewodniczący Klubu.

Klub sprawował patronaty nad festiwalami i cyklicznymi spotkaniami
z artystami, m.in. doroczną „Era Schaeffera”.

POLSKI KLUB PUBLICYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

Spotkania klubowe miały  charakter wymiany poglądów, podczas lunchu,
którego Klub  był  gospodarzem,  z  którymś  z  ambasadorów akredytowanych  w
Polsce. PKPM istnieje od sześćdziesięciu siedmiu lat, a przez ponad dwadzieścia
lat korzystał z gościny warszawskiego Hotelu Sheraton.

W latach 2016 -  2020 członkowie PKPM spotykali  się  czterdzieści  sześć
razy.  Wśród  naszych  gości  byli  m.  in.  ambasadorowie  Włoch,  Francji  Wielkiej
Brytanii, Chin, Rosji, Hiszpanii, Czech, Portugalii, Belgii, Danii, Szwecji, Finlandii,
Litwy,  Estonii,  Brazylii,  Meksyku,  Argentyny,  Kolumbii,  Kazachstanu,  Tajwanu
(Szef  Biura  Przedstawicielskiego)  i  Afganistanu.  W  wielu  przypadkach
ambasadorom towarzyszyli dyplomaci niższej rangi odpowiadający za kontakty z
mediami. Wszystkie spotkania miały charakter off the record, a więc nasi goście
przedstawiali swoje stanowisko i poglądy tylko do wiadomości słuchaczy, którzy
nie  mogli  cytować  ich  wypowiedzi,  co  często  sprzyja  większej  swobodzie
wypowiedzi, nie ograniczanej dyplomatyczną powściągliwością, 

Klub liczy obecnie 49 członków, ale w 2019 roku – ostatnim pełnym roku
działania Klubu - składkę członkowską opłaciło i wzięło udział choćby w jednym ze
spotkań jedynie 30 z nich. W roku 2020 odbyło się tylko jedno spotkanie –  z
ambasadorem  Węgier.  Następne,  zaplanowane  na  koniec  lutego  2020  r.  (z
ambasadorem Kanady) - musieliśmy odwołać ze względu na początek pandemii,
która, jak miało się okazać, sparaliżowała działalność Klubu do dziś.



Czteroosobowy zarząd PKPM działał w okresie sprawozdawczym w składzie:
Ryszard  Bańkowicz  (przewodniczący  -  od  2008  roku),  Krystyna  Szelestowska
(wiceprzewodnicząca - od 2009 roku), Lech Kańtoch (sekretarz - od 2010 roku) i
Jacek Potocki (sekretarz programowy - od 2014 roku).

ROZDZIAŁ VII
SPRAWOZDANIA ODDZIAŁÓW

BYDGOSZCZ

W  ciągu  tych  pięciu  lat  z  ogromnym  żalem  pożegnaliśmy  grono
dziennikarzy w różnym okresie z naszą organizacją związanych. Odeszli od
nas  na  zawsze  red.  red.  Andrzej  Barbarowicz,  Jerzy  Drozdowski,  Jerzy
Grundkowski,  Witold  Kurecki,  Jan  Kuśmierczyk,  Marek  Matyjasik,  Jerzy
Sołtysik,  Jarosław  Wenderlich  (2016),  Krzysztof  Derdowski,  Stanisław
Jakubowski,  Wojciech  Kuchczyński,  Teresa  Słocińska,  Teresa  Pietraszak,
Krystyna  Bacciarelli,  Jerzy  Zając,  Henryk  Zimmer  (2017),  Sabina
Aleksandrowicz, Jan Dembik, Ireneusz Gesinowski, Henryk Jonek, Sylwester
Łączkowski,  Tomasz  Malinowski,  Marian  Podgóreczny,  Jadwiga  Zdrenka
(2018), Stanisław Frankowski, Andrzej Jabłoński, Tadeusz Jabłoński, Zefiryn
Jędrzyński, Grzegorz Sergot, Józef Szulc, Wojciech Woźniak (2019), Bogdan
Bolumiński,  Czesław  Ereński,  Marek  Ignasiak,  Hanna  Kwaśniewska,
Wojciech  Potocki,  Wanda  Rudnicka-Gordon,  Irena  Sosnowska  (2020),
Janina  Słomińska,  Bogumiła  Berkan-Podlaska,  Ryszard  Jarzembowski
(2021).

Pięć lat temu wybrany został Zarząd Oddziału w składzie: Ryszard
Buczek, Tomasz Malinowski i Zbigniew Kołpacki. Po ukonstytuowaniu się
przewodniczącym  zarządu  został  Tomasz  Malinowski,
wiceprzewodniczącym  Ryszard  Buczek,  sekretarzem  Zbigniew  Kołpacki.
Niestety,  choroba  i  śmierć  wykluczyła  Tomka  Malinowskiego  z  naszego
grona. Zarząd pracował w osłabionym składzie praktycznie od początku
kadencji.  Ryszard Buczek pełnił funkcję wiceprzewodniczącego zarządu i
szefa Zespołu Starszych Dziennikarzy, a Zbigniew Kołpacki nieprzerwanie
pełnił funkcje wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oddziału.

W 2018 r. dokonaliśmy wyborów uzupełniających. Przewodniczącym
został Zbigniew Kołpacki. Do zarządu doszedł Stanisław Kwiatkowski.

W dniu wyborów 23 września 2021 r. w oddziale jest 25 dziennikarzy,
w tym dwóch czynnych zawodowo. Większość oddziału to emeryci.  Taki
skład  osobowy  powoduje,  że  działalność  ogranicza  się  do  tej  grupy
dziennikarzy. 

Dlatego  też  pracę  w  oddziale  zarząd  oparł  na  Zespole  Starszych
Dziennikarzy,  który zbiera  się  systematycznie co miesiąc.  To im zarząd
poświęcał najwięcej czasu pamiętając o jubileuszach i świętach na miarę
posiadanych funduszy. Na te właśnie jubileuszowe spotkania staraliśmy się
zapraszać  młodszych  dziennikarzy,  którzy  jednak  nieobecność  często
tłumaczyli pracą zawodową.

Na  spotkania  zapraszani  są  przedstawiciele  władz  miejskich  i
wojewódzkich naszego regionu (np. wicemarszałek województwa Zbigniew
Ostrowski),  dyskutujemy  z  autorami  ciekawych  książek  (np.  Gizela
Chmielewska).



Główna jednak uwaga zarządu skupia się na dwóch wydawnictwach.
Jednym  są  „Znaki  pamięci”,  gdzie  zapisane  są  życiorysy  dziennikarzy
pracujących  od  1945  roku  w  naszym  regionie.  Ostatnie,  IV  wydanie
ukazało się w 2013 roku. Od tego czasu odeszło ponad 40 dziennikarzy.

Drugim  wydawnictwem  jest  „Słownik  dziennikarzy  i  publicystów
Pomorza  i  Kujaw  (1808-2021)”.  Ukazał  się  w  kwietniu  2021  roku  w
nakładzie 1500 egzemplarzy. Zawiera on ponad tysiąc biogramów i ponad
800 fotografii.  Oczywiście  nie  ustrzegliśmy się  błędów.  Niektóre  trudno
wytłumaczyć.  Ale  trudno.  Błędy zostaną poprawione  w drugim wydaniu
słownika,  którego  druk  planowany  jest  na  połowę  2023  r.  Ostatnie
spotkanie  członków  oddziału  odbyło  się  w  lutym  2020  r.  Pandemia
pokrzyżowała  nam  plany  spotkań,  ale  pozwoliła  skoncentrować  się  na
słowniku. 

Dziękujemy kierownictwom bydgoskich mediów za dobrą współpracę
, szczególne kierownictwu „Gazety Pomorskiej” i Polskiego Radia „PiK” za
udostępnianie pomieszczeń na nasze spotkania.

Za Zarząd Oddziału
Zbigniew Kołpacki

 
GDAŃSK

Oddział Morski SDRP liczy 49 członków. W czasie kadencji zmarło 18
członków, do Stowarzyszenia przyjęliśmy 3 osoby.

Zarząd Oddziału pracował w składzie: Jerzy Model – przewodniczący,
Alina Kietrys i Tomasz Krankowski – wiceprzewodniczący, Grażyna Bral –
sekretarz, Maciej Borkowski -skarbnik.

Na  zebraniu  sprawozdawczo  –  wyborczym  wybrano  Komisję
Rewizyjną  w  składzie:  Janusz  Deręgowski  –  przewodniczący,  Józef
Królikowski  i  Jerzy  Drzemczewski  –  członkowie.  Rzecznikiem
dyscyplinarnym został Marek Błuś.

W minionej  kadencji  nie  wniesiono  żadnej  skargi  do  rozpatrzenia
przez  rzecznika  dyscyplinarnego,  nie  było  też  żadnych  spraw
wymagających interwencji sądu dziennikarskiego.

Zarząd  Oddziału  Morskiego,  realistycznie  oceniając  możliwości,
wyznaczył  sobie  dwa  główne  zadania:  dokumentowanie  działalności
środowiska  dziennikarskiego  oraz  integrację,  podtrzymywanie  więzi  i
samopomoc koleżeńską.

Uporządkowaliśmy  archiwum  dotyczące  działalności  organizacji
dziennikarskich na Pomorzu w latach 1945 -2016 oraz zbiory dotyczące
poszczególnych  redakcji.  Dokumenty  i  fotografie  zostały  szczegółowo
opisane, co ułatwia dostęp do zbiorów. W 2017 roku 26 teczek złożyliśmy
w Archiwum Państwowym w Gdańsku, 14 teczek zawierających archiwalia
tygodnika  „Czas”  przekazaliśmy  do  biblioteki  Europejskiego  Centrum
Solidarności.  Koledzy  z  ostatniego  zarządu  Klubu  Publicystów  Morskich
dokumentację klubową przekazali do Archiwum Państwowego w Gdańsku. 

Co roku organizowaliśmy Zaduszki Dziennikarskie, kontynuowaliśmy
tradycję spotkań noworocznych, połączonych ze świętowaniem jubileuszy
urodzin naszych nestorów (80 plus) oraz wtorkowych spotkań klubowych w



naszej  siedzibie  przy  ul.  Chlebnickiej.  W  marcu  2020  roku,  wskutek
restrykcji  sanitarnych,  zostaliśmy  zmuszeni  do  zaniechania  wszelkich
spotkań grupowych.

Sygnałem powrotu do normalności będzieprzygotowywana z naszej
inicjatywyśrodowiskowa  dyskusja  na  temat  etyki  dziennikarskiej.
Współorganizatorem  panelu  jest  Instytut  Dziennikarstwa  Uniwersytetu
Gdańskiego,  do  współudziału  zapraszamy  Oddział  Gdański  SDP.  Prace
organizacyjne  trwają,  ale  ze  względu  na  planowany  udział  studentów
dziennikarstwa  termin  spotkania  wyznaczyliśmy  wstępnie  na  koniec
listopada br.

W ciągu minionych czterech lat cieszyliśmy się sukcesami twórczymi
naszych  koleżanek  i  kolegów.  W  roku  2020  red.  Alina  Kietrys  została
wyróżniona nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za całokształt
twórczości,  w  2018  roku  red.  Gabriela  Danielewicz  została  laureatką
nagrody Kulturalnej  Miasta  Gdańska.Ukazały  siędwa ważne dla  naszego
środowiska tomy wspomnień: red. Danuta Domańska jest autorką książki
pt.  „Duża  buźka  telewidzowie”,  z  podtytułem  „Moja  prywatna  historia
Telewizji  Gdańsk”;  Jerzy  Gebert  swoje  wspomnienia  zatytułował:  „Z
Wołyniaprzez Gdańsk na trzy olimpiady”.  Red. Wojsław Brydak wydał w
2018  roku  dobrze  przyjętą  przez  krytyką  powieść  „Post  restante”,  zaś
w2021  roku  jegopiękne  fotogramy  eksponowane  były  na  wystawie  w
Galerii  Refektarzw  Kartuzach.Red.  Marek  Biegalski  opublikował  tomik
wierszy oraz wybór felietonów pt.  „Wokół  słowa”.  Red.  Anna Sobecka -
Waśkiewicz  jest  autorką  książki  pt.  „Andrzej  Waśkiewicz  we
wspomnieniach”,  red.  Jolanta  Gromadzka  -Anzelewicz  autorką  dwóch
tomów  poświęconych  słynnym  pomorskim  lekarzom  pt.  „Nie  jesteśmy
bogami”.Red.  Sławomir  Malinowski  zrealizował  kilka  filmów
dokumentalnych  dla  prestiżowych  kanałów  telewizyjnych  Discovery  i
Planete.

Jerzy Model
przewodniczący Oddziału Morskiego 

KIELCE

Kielecki Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP liczy 30 członków z Kielc, 
Radomia (10 osób) z Ostrowca Świętokrzyskiego (9 osób). 
Zarząd Oddziału działał w składzie: 
1. Danuta Półrola-Parol – przewodnicząca, 
2. Jerzy Daniel – wiceprzewodniczący, 
3. Jolanta Majecka – sekretarz, 
4. Elza Zawistowska – skarbnik.

W minionej kadencji z naszego grona odeszli koledzy: Bogdan Gumowski, 
Jerzy Madejski, Antoni Pawłowski - uczcimy minutą ciszy ich pamięć.

W kadencji 2016-2021 Zarząd Oddziału odbył cztery spotkania poświęcone 
między innymi uregulowaniu składek członkowskich oraz sytuacji środowiska 
dziennikarskiego. W maju 2019 roku, w pierwszą rocznicę śmierci uczciliśmy 
pamięć redaktora Karola Struga, pierwszego redaktora naczelnego Echa Dnia, 



kierującego gazetą w latach 1971-1980. Był on także związany ze 
Stowarzyszeniem, często uczestniczył w naszych spotkaniach, korzystaliśmy z 
jego wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego i cennych uwag. 

Tradycyjnie odbywały się spotkania opłatkowe prze świętami Bożego 
Narodzenia, oraz uroczyste spotkania z okazji Nowego Roku.

Od kilku lat współpracujemy z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W sprawach kształcenia 
przyszłych dziennikarzy odbywały się konsultacje, które pomogły opracować 
szczegółowy program studiów dziennikarskich. 

Nasza podstawowa działalność skupiała się na pomocy niesionej kolegom w 
potrzebie. Zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla naszej koleżanki Lucyny 
Cykarskiej, pracującej wiele lat w kieleckich mediach, a ostatnio zamieszkałej w 
Bielsku-Białej. Na jej onkologiczne leczenie zebraliśmy 2000,- złotych.

Zorganizowaliśmy także zbiórkę pieniędzy dla redaktora Antoniego 
Pawłowskiego – będącego w trudnej sytuacji materialnej z powodu ciężko chorej 
żony. Zebraliśmy dla kolegi i przekazaliśmy mu 1500,- złotych.

Kończąc pragnę podziękować Zarządowi za współpracę. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do kolegi Jerzego Chrobota za wszelką pomoc i finansowe 
wsparcie oraz do koleżanki Jolanty Majeckiej. Nowo wybranemu Zarządowi życzę 
ciekawych inicjatyw oraz cierpliwości i konsekwencji w ich realizacji.

 Danuta Półrola-Parol

KRAKÓW

1. Almanach Dziennikarzy Małopolskich

Zarząd  Małopolskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej
Polskiej  w  Krakowie  od  wielu  lat  starał  się  z  większym  lub  mniejszym
powodzeniem  stworzyć  Almanach  Dziennikarzy.  Pomimo  szeregu  prób,  na
pomysłach  się  kończyło  z  powodu  braku  materiałów  źródłowych  lub  bardzo
biednego materiału wyjściowego.We wrześniu 2017 roku Zarząd Małopolskiego
Oddziału Stowarzyszenia odzyskał z Warszawy kartoteki dziennikarzy, które były
tam zdeponowane od początku powstania  Stowarzyszenia.  Kartoteki  zawierają
akta osobowe wraz ze zdjęciami dziennikarzy od lat pięćdziesiątych XX wieku. To
dobry zaczyn na podstawy stworzenia Almanachu Dziennikarzy Małopolskich. W
chwili  obecnej  wszystkie  dane  są  poddane  obróbce  i  wprowadzane  do  bazy
danych.  W  pracach  nad  wydawnictwem  przede  wszystkim  zaangażowane  są
następujące osoby: Zbigniew Bajka,  Ireneusz Michał  Hyra, Krzysztof Nil  Ryba i
Anna Szczepanowska. 

2. Nagrody dla dziennikarzy

Kapituła  Nagrody  Gruszki  zebrała  się  w  kwietniu  2017  i  2018  roku.
Przyznanonastępujące nagrody w kategoriach:
Honorową Złotą Gruszkę dla:
Andrzeja Sikorowskiego – autora wielu tekstów publicystycznych, felietonów ale
także barda i kompozytora krakowskiego.
1. Ryszarda  Józefa  Niemca  –  między  innymi  redaktora  naczelnego  trzech

krakowskich gazet
2. Bronisława  Cieślaka  –  wieloletniego  dyrektora  Krakowskiego  Ośrodka

Telewizyjnego, aktora i sekretarza Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia



3. Edwarda Chudzińskiego – dydaktyka, mentora i autora wielu publikacji
4. Witolda Ślusarskiego –  dziennikarza radiowego,  autora  wielu publikacji  i

słuchowisk radiowych

Złotą Gruszkę dla:
 Jana Stępnia – redaktora Polskiego Radia Kraków
 Marka Balawajdera – redaktora Radia RMF FM
 Wojciecha Żurawskiego – korespondenta Reuters’a
 Grzegorza Kozakiewicza – fotografa i publicysty
 Szymona Jadczaka – dziennikarza Wirtualnej Polski

Zieloną Gruszkę dla:
 Agnieszki Molędy Pietras – redaktor Telewizji Polsat
 Maria Mazurek – redaktor Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej
 Dawida Serafina – redaktora portalu Onet
 Janusza Schwertnera – dziennikarza portalu internetowego Onet.pl
 Michała Rodaka – dziennikarza, wydawcę Radia RMF FM i pasjonata gór

Należy  nadmienić,że  współpraca  nadal  trwa  z  Krakowskim  Holdingiem
Komunalnym,  Miejskim  Przedsiębiorstwem  Oczyszczania,  Miejskim
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, Wodociągami Miasta Krakowa, Miejskim
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.  Natomiastz  firmą  EDF  Polska  współpracę
zakończyliśmy  w  roku  2017  ze  względu  na  przekształcenia  firmy  i  sprzedaż
udziałów do Polska Energa.

Od roku 2019 w Kapitule Nagrody Bolesława Prusa oprócz Sławomira Pietrzyka,
Vice  Przewodniczącego  Prezydium  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia
Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej  zasiada  również  Ireneusz  Michał  Hyra,
Skarbnik  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia.  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej
Polskiej

3. Wyjazd delegacji do Arabii Saudyjskiej

Na  zaproszenie  Jego  Excelencii  Mohammeda  Hussaina  Madaniego  delegacja
Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, złożyła wizytę w
Ambasadzie Królestwa Arabii  Saudyjskiej. Ambasador wyraził zainteresowanie i
poparł  nasz  pomysł,  aby zorganizować wyjazd studyjny (press  tour)  do Arabii
Saudyjskiej dla kilku dziennikarzy. Zgodnie z sugestią Ambasadora przygotowano
skład delegacji i wysłano go do akceptacji wraz ze wstępnym programem pobytu
w Arabii Saudyjskiej. Delegacja w wersji pierwotnej składała się z następujących
osób:  Sławomir  Pietrzyk,  Ireneusz  Michał  Hyra,  Anna  Szczepanowska,  Leszek
Marmon, Zbigniew Bajka, Piotr Wasilewski, Małgorzata Główka, Grażyna Cholewa,
Jacek Balcewicz. Termin wyjazdu wyznaczono na 25 listopada – 3 grudnia 2017
roku.  Jednakże  w  związku  z  zamieszaniem politycznym  i  niestabilnej  sytuacji
międzynarodowej wyjazd został odroczony i przesunięty na rok 2018. W dniach
25 stycznia – 4 lutego 2018 roku delegacja składająca się z 9 osób udała się z
wizytą do Królestwa Arabii Saudyjskiej. Delegacja w składzie: Sławomir Pietrzyk
(Przewodniczący  Delegacji),  Ireneusz  Michał  Hyra  (Supervisor),  Anna
Szczepanowska,  Grażyna  Cholewa,  Magdalena  El-Ghamari  (tłumacz),  Piotr
Wasilewski,  Jacek  Balcewicz,  Jacek  Łukaszewski  i  Leszek  Marmon.  Delegacja
miała  status  GovermmentVisit.  W  czasie  pobytu  odbyły  się  spotkania  w
instytucjach  podległych  Ministerstwo  Kultury  i  Informacji,  Ministerstwo  Spraw
Zagranicznych  i  Ministerstwu  Spraw  Wewnętrznych.  Ponadto  uczestniczyła  w



największym wydarzeniu kulturalnym Arabii  Saudyjskiej – Al Janadeiah Cultural
Festival.  Delegacja  przebywała  w  dwóch  największych  ośrodkach  miejskich  –
Riyadh  (stolica  kraju)  i  Jeddah  (centrum  pielgrzymkowe  i  turystyczne  Arabii
Saudyjskiej).

4. Prace Zarządu

W  tej  kadencji  Zarząd  zebrał  się  46  razy.  W  tym  czasie  podjął  40  uchwał.
Zorganizował  też  pięć  posiedzeń  Kapitułę  Nagrody  Złotej  i  Zielonej  Gruszki.
Odbyły się również trzy spotkania – wielkanocne i trzy świąteczno noworoczne

5. Seminarium

W dniu 22 października 2018 roku odbyło się Seminarium pod nazwą  Co dalej
dziennikarzu?  Inspirowane  sytuacją  mediów w Polsce.  Spotkanie  dziennikarzy,
prawników i medioznawców miało na celu odpowiedzieć na postawione w tytule
seminarium pytania. Prowadzący dr Zbigniew Bajka i mec. Jacek Pacuła omawiali
bieżącą sytuację oraz podawali  gotowe rozwiązania. Całość wydarzenia odbyła
się w gościnnym Hotelu Polskim Pod Białym Orłem przy ul. Pijarskiej. Wydarzenie
objęte  było  honorowymi  patronatami  Marszałka  Województwa  Małopolskiego  i
Prezydenta  Miasta  Krakowa.  Wydarzenie  również  było  finansowane  z  dotacji
Małych Grantów Województwa Małopolskiego – wniosek wcześniej omówiony w
Zarządzie Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniu, a następnie przygotowany i
złożony przez Sekretarza Zarządu.

6. Benefisy i Spotkania

W  ramach  działalności  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej  Polskiej,
Zarząd  organizował  w  miarę  możliwości  różnego  rodzaju  wydarzenia,  w  tym
między innymi spotkania pod nazwą Bajka o…Jest to dość cenna inicjatywa, gdyż
w czasie  tych  spotkań  dyskusyjnych  prowadzący  Zbigniew Bajka  zaprasza  do
dyskusji różne osoby z różnych środowisk i zawodów. Zbigniew Bajka poruszał już
temat  mediów,  środowiska  naturalnego,  łowiectwa  i  myślistwa,  a  także  kilka
innych równie ważnych w dzisiejszym świecie. Zorganizowano również wieczory
autorskie między innymi: red. Elżbiety Jachymczak i Andrzeja Sznajdera. Odbyła
się również debata pod nazwą: Co pozostało z idei dziennikarskich i politycznych
Andrzeja Urbańczyka, w 20 rocznicy jego tragicznej śmierci.

7. Wybory samorządowe

W październiku 2018 roku odbywały się wybory do samorządu terytorialnego.
Wzorem poprzednich doświadczeń,  Stowarzyszenie  również  miało  w nich swój
udział,  zgłaszając  do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych ponad 178
osób  przy  wyborach  do  Sejmiku  Województwa  Małopolskiego,  Rady  Miasta
Krakowa  i  Prezydenta  Miasta  Krakowa.  Ponadto  Ireneusz  Michał  Hyra  był
członkiem Miejskiej  Komisji  Wyborczej,  a Anna Szczepanowska była członkiem
Wojewódzkiej  Komisji  Wyborczej.  Podobnie  sytuacja  miała  miejsce  w  czasie
wyborów do Rad Dzielnic Krakowa – tutaj zgłoszonych kandydatów do pracy w
Obwodowych Komisjach Wyborczych było ponad 120 osób. Niestety w związku z
tym, że zainteresowanie pracą podczas tych wyborów było duże, a liczba komisji
powołanych  do  obsługi  wyborów  była  mniejsza  niż  się  spodziewano,  nie
wszystkim  kandydatom  udało  się  znaleźć  w  składach  Obwodowych  Komisji
Wyborczych.  Jednakże  Ireneusz  Michał  Hyra  (Przewodniczący)  i  Anna
Szczepanowska  (Członek  komisji)  brali  udział  w  pracach  Dzielnicowej  Komisji



Wyborczej  XVIII  Nowa  Huta,  natomiast  Leszek  Marmon  (członek  komisji)  brał
udział w pracach Dzielnicowej Komisji XIV Bieńczyce. Należy również dodać, że w
Wyborach  do  rady  Miasta  Krakowa,  red.  Sławomir  Pietrzyk  uzyskał  mandat
radnego miasta (po raz czwarty) i został po raz kolejny Vice Przewodniczącym
Rady Miasta Krakowa.

8. Wybory do Parlamentu Europejskiego

26  maja  2019  roku  odbyły  się  wybory  do  Parlamentu  Europejskiego.
Stowarzyszenie stara się przy każdych wyborach aktywnie uczestniczyć i dzięki
porozumieniu  zawartym z  dwoma komitetami  wyborczymi,  pracę w komisjach
wyborczych otrzymało aż 127 osób.

9 Wybory Parlamentarne

13 października 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne – do Sejmu RP i
Senatu  RP.  Stowarzyszenie  stara  się  przy  każdych  wyborach  aktywnie
uczestniczyć i dzięki porozumieniu zawartym z trzema komitetami wyborczymi,
pracę w komisjach wyborczych otrzymało aż 247 osób.

10. Ławnicy sądowi

Zgodnie  z  naszym  Statutem,  jako  że  Stowarzyszenie  Dziennikarzy
Rzeczypospolitej  Polskiej jest  organizacją  pozarządową,  mogliśmy  zgłosić  do
zasiadania w sądach powszechnych kandydatów na ławników. Zgłoszone zostały
następujące osoby:

 Renata Aleksandra Dorynek
 Monika Izabela Gólska
 Artur Tadeusz Jałocha
 Bożena Anna Kołtun
 Jerzy Mariusz Kołtun
 Justyna Anna Kozubska Malec
 Bożena Urszula Oratowska
 Łukasz Przegon
 Marta Przegon
 Agata Wasilewska

W związku z faktem, że liczba ławników wskazanych do poszczególnych sądów
była  mniejsza  od  liczby  zgłoszonych  kandydatów,  nie  wszystkim kandydatom
udało  się  zakwalifikować  na  ten  urząd.  Jednocześnie  należy  przypomnieć,  że
Stowarzyszenie  w  poprzednich  naborach  na  ławników  sądowych,  również
zgłaszało kandydatury na ławników sądowych, którzy pełnią swoje obowiązki w
sądach krakowskich:

 Celina Fastyn
 Ireneusz Michał Hyra
 Lucyna Teresa Bodek
 Marta Magdalena Mikulik
 Aleksandra Stefania Michalik
 Leszek Marmon

W obecnej kadencji Ireneusz Michał Hyra na zebraniu ogólnym ławników został
wybrany do Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Krakowie liczbą 58 głosów na 84
obecne osoby. Leszek Marmon został wybrany do Rady liczbą 54 głosów na 89
obecnych na Sali ławników. Na pierwszym posiedzeniu Rady w dniu 17 stycznia
2020 roku Ireneusz Michał Hyra został wybrany na Przewodniczącego Rady (8/10
głosów), a sekretarzem Rady jest Leszem Marmon (10/10 głosów).



11. Biegły Sądowy

Od  dnia  15  października  2017  roku,  dzięki  Rekomendacji  między  innymi
Stowarzyszenia  red.  Ireneusz  Michał  Hyra  jest  Biegłym  Sądowym  w  zakresie
informatyki przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

12. Ważniejsze wydarzenia i patronaty

Cykliczne  spotkania  Bajka  o… cieszą  się  dużym  zainteresowanie  nie  tylko
ekspertów, którzy są zapraszani przez Zbigniewa Bajkę do dyskusji, ale również
wielu  znich  zasiada  w  charakterze  widowni  i  aktywnie  uczestniczy  w  tych
spotkaniach.  Spotkania  też  cieszą  się  dużą  popularnością  wśród  Krakowian.
Tematyka spotkań była rówżna i dzięki tej różnorodności każdy znajduje cos dla
siebie.
Stowarzyszenie objęło swoim patronatem sztukę pod tytułem  Kantor w Paryżu,
gdzie w obsadzie sztuki znalazł się red. Jacek Łukaszewski.

13. Seniorzy

Dzięki  współpracy  z  Syndykatem  Dziennikarzy  Polskich  został  zgłoszony  jako
kandydat  do  Krakowskiej  Rady  Seniorów  red.  Zbigniew  Bajka  (Honorowy
Przewodniczący  Stowarzyszenia).  W  dniu  28  października  2019  roku  podczas
Walnego Zebrania przedstawicieli  organizacji  działających na rzecz seniorów w
Krakowie dokonano wyboru członków Rady Krakowskich Seniorów III kadencji. W
walnym  zebraniu  wzięli  udział  red.  Ireneusz  Michał  Hyra  (przedstawiciel
Syndykatu  Dziennikarzy  Polskich)  i  red.  Sławomir  Pietrzyk  (przedstawiciel
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej), oraz red. Zbigniew Bajka
w roli kandydata na Członka Rady. Po blisko dwugodzinnym zebraniu i wyborach
wyłoniono nową Radę, w której członkiem został red. Zbiegnie Bajka.

14. Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Od września 2019 roku w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
przy  Marszałku  Województwa  Małopolskiego,  dzięki  aktywnym  działaniom
Stowarzyszenia,  swoje  miejsce  ma  również  członek  Stowarzyszenia  –  red.
Ireneusz  Michał  Hyra.  W Radzie jest  stałym przedstawicielem na Ogólnopolski
Konwent Rad Działalności Pożytku Publicznego

15. Zmiany w Prezydium Zarządu Głównego

W  grudniu  2018  roku  na  zebraniu  Zarządu  Głównego  odbywającego  się  w
Warszawie,  w  którym  udział  wzięli,  Sławomir  Pietrzyk  (vice  przewodniczący
Zarządu  Głównego)  i  Ireneusz  Michał  Hyra  (członek  Zarządu  Głównego),  przy
współudziale Głównej Komisji Rewizyjnej – przewodniczącej red. Bronisławy Kufel
Włodek podjęto kilka decyzji związanych z działalnością tego gremium. Oprócz
zmian członków Zarządu Głównego związanych z rezygnacjami  i  zmianami na
stanowiskach przewodniczących oddziałów, pojawił się temat rezygnacji z funkcji
skarbnika Generalnego Marka Byry. W swojej rezygnacji napisał, że w związku ze
stanem zdrowia nie może pełnić już tej funkcji  i  rezygnuje z prac w Zarządzie
Głównym.  Po  krótkiej  dyskusji  padła  propozycja,  aby  funkcję  Skarbnika
Generalnego  objął  red.  Ireneusz  Michał  Hyra,  jako  że  jest  doświadczonym
człowiek  w  zarządzaniu  środkami  finansowymi,  projektami  i  organizowaniem
pracy  Małopolskiego  Oddziału  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Rzeczypospolitej



Polskiej uznano, że to najlepszy wybór dla Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Zebrani jednogłośnie przegłosowali uchwałę powołującą Ireneusza Michała Hyra
na  stanowisko  Skarbnika  Generalnego.  Jednocześnie  w  związku  z  powyższym
został on również członkiem 5 osobowego Prezydium Zarządu Głównego.

16. Pożegnaliśmy

Odeszli od nas na zawsze, nasi mistrzowie i mentorzy świata mediów, ludzie na
których  wzorowały  się  nowe  tuzy  mediów,  między  innymi:  Stefan  Berdak,
Tadeusz Bednarski,, Janina Pituła, Marcin Faber, Jan Gawlik, Marek Pacuła, Walery
Pisarek, Jan Salamon, Janusz Włodek, Elżbieta Dziwisz, Andrzej Magdoń, Janusz
Zielonacki,  Jan  Frandofert,  Edward  Gretschel,  Bogusława  Pałczyńska,  Dariusz
Gnatowki, Józefa Maria Hennelowa, Andrzej Kukuczka, Jerzy Wicherek, Bronisław
Cieślak,  Anna  Szulc,  Janusz  Michalczak,  Izabela  Pieczara,  Jacek  Bednarczyk,
Kazimierz Targosz, …

LUBLIN

Lubelski  Oddział  Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP  podsumował
mijającą  kadencję,  wydłużoną  z  powodu  pandemii  o  ponad  rok,  29
września  2021  r.  W  zebraniu  sprawozdawczo-wyborczym  uczestniczyła
ponad połowa członków. Ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium.

W  trakcie  obrad  przypomniano,  iż  zebranie  sprawozdawczo  –
wyborcze 14 czerwca 2016 r. powierzyło kierowanie Lubelskim Oddziałem
Zarządowi  w składzie:  Stanisław Wojnarowicz  –  przewodniczący,  Monika
Siemion – Dudek – wiceprzewodnicząca, Izabella Wlazłowska – skarbnik,
Stanisław  Dąbrowski  –  sekretarz.  Przewodniczącym  komisji  rewizyjnej
został  wybrany  Janusz  Świąder,  zaś  rzecznikiem  odpowiedzialności
dyscyplinarnej Zbigniew Miazga. 

Zarząd w mijającej  kadencji  odbył  17 protokółowanych posiedzeń.
Niemal we wszystkich uczestniczyli in corpore członkowie Zarządu, a także
zapraszani  na  nie:  przewodniczący  komisji  rewizyjnej  bądź  inny  jej
reprezentant,  rzecznik  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  oraz  sekretarz
Naczelnego Sądu Dziennikarskiego Kazimiera Błażewicz- Izdebska. Zarząd
obradował  więc  na  ogół  w  poszerzonym  składzie.  W  połowie  kadencji
odbyło się zebranie sprawozdawcze. 

Jednym  z  nadrzędnych  działań  Zarządu  minionej  kadencji  było
zapewnienie  płynności  finansowej  Oddziału  oraz  racjonalne
gospodarowanie  posiadanymi  środkami,  których  nie  było  za  wiele.  Po
pięciu latach można stwierdzić,  iż cel ten został osiągnięty:  Oddział  ma
uregulowane składki  do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,  a jego kasa
nie  świeci  pustką.  Najważniejszym  źródłem  pozyskania  środków  były
składki członkowskie oraz wpływy z odpisów 1 proc. podatku dochodowego
od osób fizycznych. Kiedy w 2008 r. pozyskano z tego tytułu zaledwie 106
zł, to w 2017 ponad 1000, w 2018 przeszło 1300 zł, a w 2019 ponad 1700.
Dodatkowe  kilkaset  złotych  uzyskano  też  ze  sprzedaży  „Leksykonu
dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny”.



 Racjonalna  gospodarka  posiadanymi  pieniędzmi  umożliwiła
organizację, co prawda w skromniejszym wymiarze niż to miało miejsce w
latach minionych, najważniejszych przedsięwzięć. W omawianym okresie
odbyły  się,  mające  sprzyjać  integracji  lubelskiego  środowiska
dziennikarskiego,  cztery  spotkania  tłustoczwartkowe  dziennikarzy,
podczas  których  Maria  Balicka  –  Kasprzak,  Zbigniew  Miazga,  Stanisław
Dąbrowski  i  Janusz  Malinowski  zostali  uhonorowani  laurem  „Młodego
Dinozaura” – wyróżnieniem przyznawanym osobom będącym co prawda
na  emeryturze,  ale  aktywnym  zawodowo  i  społecznie.  Tradycyjnie  w
minionej kadencji wspierano tenisowe turnieje imienia zmarłych kolegów –
dziennikarzy:  Marka  Obary  i  Andrzeja  Wawrzyckiego.  Dziennikarskim
mistrzom  rakiety  fundowano  puchary,  które  wręczał  kolega  Witold
Miszczak – niestrudzony animator wspomnianych turniejów. 

W  bieżącej  kadencji  Zarząd  nadal  wiele  uwagi  poświęcał
kolportażowi  „Leksykonu  dziennikarzy  i  redaktorów  Lubelszczyzny”.
Dystrybucja  tego  pionierskiego  w  lubelskim  regionie  wydawnictwa  w
zasadzie  dobiegła  końca.  W  księgarniach  znajduje  się  już  kilkanaście
ostatnich  egzemplarzy.  80  egzemplarzy,  decyzją  Zarządu,  za
pośrednictwem  Wojewódzkiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima
Łopacińskiego zostało przekazanych nieodpłatnie publicznym bibliotekom
woj.  lubelskiego.  Ogółem  leksykon  wydany  został  przez  Oddział  w
nakładzie 600 egzemplarzy. Pozyskane środki  z reklamy oraz sprzedaży
zapewniły jego sfinansowanie oraz niewielki zysk dla Oddziału. 

W  omawianej  kadencji  zaakcentowano  jubileusze  pracy  twórczej
kolegów, w tym: 90-lecia lubelskiego nestora red. Tadeusza Tłuczkiewicza,
40-lecia  działalności  publicystycznej  Izabelli  Wlazłowskiej,  50-lecia
aktywności dziennikarskiej Janusza Świądra, Grażyny Hryniewskiej, Janusza
Malinowskiego  czy  wydania  setnego  numeru  „Awangardy  Lubelskiej”,
której redaktorem naczelnym jest Krzysztof Stankiewicz. 

W  omawianym  okresie  niektórzy  koledzy  wydali  nowe  książki.
Księgarski  rynek  wzbogacili:  Izabella  Wlazłowska,  Tadeusz  Chwałczyk,
Zbigniew  Miazga,  Stanisław  Dąbrowski,  Janusz  Świąder,  Krzysztof
Stankiewicz,  Janusz  Malinowski  i  ostatnio  Jacek  Gallant.  Redaktor
Malinowski, co zasługuje na szczególną uwagę, w 80 rocznicę walk o Lublin
doprowadził  do  upamiętnienia  bohaterskiego  woźnego  lubelskiego
magistratu Jana Gilasa. 

W  ostatnim  czasie  do  naszego  stowarzyszenia  wstąpili  red.  red.
Jacek Gallant i Amanda Endert. 

Swoistym  ukoronowaniem  czteroletniej  działalności  Lubelskiego
Oddziału  było  utworzenie  w  2020  r.  tytułu  przyjaciela  dziennikarzy  –
AMICUS  DIURNARIORUM  -  ,  któremu  przyświeca  łacińska  maksyma
„Amicus  optima  vitae  possessio”,  co  w  wolnym  tłumaczeniu  znaczy:
„przyjaciel jest największą wartością w życiu”. Pierwszymi laureatami tego
tytułu – jedynego w kraju – zostali: wieloletni dyrektor Domu Kultury LSM
Andrzej  Zdunek  oraz  prezes  Zarządu  LSS  Społem  Mieczysław  Zapał.
Obydwaj  uhonorowani  zostali  za  „życzliwość  i  wieloletnią  współpracę  z
lubelskim środowiskiem dziennikarskim”. 

O  wszystkich  tych  przedsięwzięciach  Zarząd  informuje  na  stronie
internetowej Oddziału. 



Mijająca kadencja władz została wydłużona o ponad rok.  Był  to w
zasadzie  bierny  okres.  Nie  można  było  zorganizować  tradycyjnych
spotkań, w tym tłustoczwartkowego, nie przyznano także lauru Młodego
Dinozaura  za  rok  2020.  W  tym  „dodanym”  okresie  Oddział  był
współorganizatorami  jednej  imprezy,  a  mianowicie  spotkania
poświęconego  ogrodom  działkowym  i  promocji  nowego  pisma  „Głos
ogrodów”. 

Przewodniczący
Stanisław Wojnarowicz.

ŁÓDŹ

Przedłużona z powodu pandemii koronawirusa kadencja 2016-2021 była 
nietypowa z wielu powodów. Covid-19 zdezorganizował niemal całkowicie 
funkcjonowanie Oddziału, wyhamował działalność statutową w okresie od marca 
2020 roku. Dalsza dezintegracja życia społecznego w kraju i głęboki kryzys w 
mediach także niekorzystnie odbiły się na działalności Stowarzyszenia w regionie 
łódzkim.

W okresie 2016-2021 działał Zarząd wybrany podczas zebrania 
sprawozdawczo-wyborczego w czerwcu 2016 r.:
Zarząd:

 Ryszard Poradowski - przewodniczący
 Mirosława Ferenc - wiceprzewodnicząca
 Ireneusz Kampinowski - wiceprzewodniczący
 Grażyna Bożyk - skarbnik
 Marek Filanowicz - członek
 Andrzej Kałuża - członek
 Zofia Kraszewska - członek
 Włodzisław Kuzitowicz - członek
 Bogusław Sikorski - członek

W okresie kadencji zmarli: Mirosława Ferenc, Marek Filanowicz, Piotr Jaskow i 
Krystyna Tamulewicz, Włodzisław Kuzitowicz zrezygnował z pracy w Zarządzie z 
powodów osobistych.;
Brakujące osoby w Komisji Rewizyjnej zastąpiła Magda Szuster..

Komisja Rewizyjna:
 Piotr Jaskow
 Wanda Kołba
 Krystyna Tamulewicz

Sprawy merytoryczne:
W  okresie  2016-pocz.  2020  r.  Zarząd  koncentrował  się  na  sprawach

związanych z jakością kadr dziennikarskich i bytowych środowiska. Powszechna
krytyka  obniżonego  poziomu  produkcji  medialnej  i  obniżenie  jakości  kadr
dziennikarskich  sprowokowały  nasze  działania.  Usiłowaliśmy  doprowadzić  do
spotkania z  pracodawcami  największej  grupy dziennikarskiej  –  „Polskapresse”,
jednakże  nasze  wysiłki  zostały  całkowicie  zlekceważone.  Pogoń  wydawców za
zyskiem i zaprzestanie jakiejkolwiek formy szkoleń podnoszących poziom wiedzy i
umiejętności dziennikarskich pogłębiają zjawisko i źle rokują na przyszłość.

Co roku (do czasu pandemii) w okresie październik – listopad organizowaliśmy
tradycyjnie  akcję  „Znicz”,  polegającą  na  odwiedzinach  grobów  zmarłych



dziennikarzy, porządkowaniu mogił i  paleniu zniczy(z logo SDRP), jednocześnie
Kol.  Ireneusz  Kampinowski  uzupełniał  wykaz  zmarłych  żurnalistów  i  wydał  go
drukiem własnym kosztem w kilku edycjach. W wydawnictwach tych znalazły się
także krótkie noty biograficzne.

Akcja  „Pamięć”  związana  z  wspomnianą  akcją  „Znicz”  ma  na  celu
przypomnienie  wielu  zasłużonych  dla  kraju  i  regionu  dziennikarzy.  Robimy to
tradycyjnie podczas wieczorów wspomnień.

Akcja  „Rewal”  to  już  stała  od  lat  forma  współpracy  naszego  Oddziały  z
tygodnikiem „Angora” i red. Mirosławem Kulisiem. W ramach akcji uczestniczymy
w  turnusach  „Potęgi  Prasy”  w  Rewalu,  edukując  młode  pokolenie  przyszłych
dziennikarzy. Zwykle w sezonie uczestniczy 2 naszych dziennikarzy, w 2021 r.
brała udział 1 osoba.

Monitorowanie  negatywnych zjawisk  dotyczących  mediów,  głównie  regionu.
Wpływają  do  nas  sygnały  o  negatywnych  zjawiskach  w  redakcjach,  m.in.
„Polskapresse” i TVP, ale zastraszeni dziennikarze na ogół nie podejmują kroków
prawnych,  boją  się  też  nagłaśniać  swoje  sprawy  i  najczęściej  rozstają  się  z
redakcjami. Zjawiska te w niektórych zespołach mają charakter masowy.
-  współpraca z lokalnymi władzami i  samorządami  –  mimo podjętych z naszej
inicjatywy kroków – nie istnieje.Wbrew deklaracjom - prezydent Łodzi nie była w
stanie pomóc stowarzyszeniu w uzyskaniu niewielkiego lokalu na spotkania, nie
widzimy żadnego zainteresowania ze strony władz naszą organizacją.

Sprawy organizacyjne:
Podczas  systematycznych  spotkań  (do  czasu  wybuchu  pandemii)

zajmowaliśmy się sprawami związanymi z rozwojem Stowarzyszenia, finansami,
przyszłością  organizacji.  Niestety,  niekorzystny  klimat  w  łódzkich  mediach,
lekceważenie  przez  pracodawców  problemów  sygnalizowanych  przez  SDRP  –
wszystko  to  nie  sprzyja  budowaniu  dobrego  klimatu  wokół  naszego
stowarzyszenia, a szczególnie pozyskiwaniu młodych członków..

Tradycyjnie  raz  w  roku,  zwykle  na  początku  organizujemy  cieszące  się
dużym zainteresowaniem spotkania integracyjne,  które  są okazją nie tylko do
dyskusji. wymiany informacji i poglądów, ale i nawiązywania bliższych kontaktów
towarzyskich.  Spotkania  są  zwykle  okazją  także  do  podsumowania  minionego
roku  i  podziękowania  członkom  za  działanie.  Łączymy  te  spotkania  z
wydarzeniami  kulturalnymi,  w  których  uczestniczą  nasi  członkowie,  ale  i
sympatycy,  a także seniorzy.  Ostatnie takie spotkanie odbyło się na początku
2020 roku.

Sytuacja  kadrowa:  aktualnie  formalnie  mamy  w  swoich  szeregach  35
członków. To członkowie płacący składki, ale w życiu stowarzyszenia uczestniczą
też  osoby  nieopłacające  składek,  sympatycy  związani  emocjonalnie  ze  SDRP.
Cenimy sobie ich przywiązanie. Niestety, średnia wieku członków jest wysoka i
proces ten pogłębia się.

Strona internetowa OŁ SDRP – dysponujemy nią od wielu lat, zamieszczając
różnorodne informacje, jak i nekrologi oraz kondolencje. W sytuacji, gdy lokalne
media  zamknęły  się  całkowicie  na  publikacje  związane  z  życiem  środowiska
dziennikarskiego – strona ta spełnia bardzo ważną i docenianą przez środowisko
rolę.

Sprawy socjalne:
Wpływają  do  nas  bezustannie  sygnały  o  nadmiernym  obciążaniu

dziennikarzy pracą, co związane jest z ograniczeniem wypoczynku i obniżaniem
wynagrodzenia. W odczuciu wielu osób to rodzaj współczesnej niewolniczej pracy.
Pracodawcy  w  regionie,  szczególnie  „Polskapresse”,  unikają  podjęcia  tego
tematu.



Monitorujemy także sytuację emerytów i  rencistów, często borykających
się  także  z  samotnością,  szczególnie  w  czasie  pandemii.  Przed  laty
przyznawaliśmy niewielkie zapomogi, głównie dzięki pomocy sponsorów, ostatnio
stało się to trudniejsze w realizacji.
-  pandemia:  utrudniła  funkcjonowanie  stowarzyszenia,  kontakty.  W okresie  od
marca 2020 r. do września 2021 r. nie odbywały się tradycyjne zebrania Zarządu,
załatwiał on najpilniejsze sprawy zdalnie, telefonicznie.

Na zakończenie, zamiast podsumowania Zarząd dziękuje wszystkim tym,
którzy w okresie minionej kadencji wspierali działalność stowarzyszenia i życzy
przyszłemu Zarządowi inicjatywy i lepszego klimatu do działania.

Przygotował: Ryszard Poradowski
przewodniczący OŁ SDRP

OLSZTYN

Poprzednia  kadencja  naszego  oddziału  została  przerwana  17
kwietnia 2018 roku śmiercią prezesa Tadeusza Willana, którego następcę
wybrano podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 8 maja 2018 roku.
Uczestniczyło w nim 12 pełnoprawnych członków i jeden przyjęty tego dnia
po  wyborach.  W  wyniku  tajnego  głosowania  przewodniczącym  został
dotychczasowy zastępca Marek Książek, jego zastępcą Henryk Leśniowski,
sekretarzem  zarządu  –  Elżbieta  Szewczenko-Rybak,  szefem  komisji
rewizyjnej Marek Barański, zaś terenowym sądem dziennikarskim – Feliks
Walichnowski.

W  związku  ze  śmiercią  (4  maja  2019)  wiceprzewodniczącego
Henryka  Leśniowskiego,  2  lipca  2019  roku  w  skład  zarządu  została
dokooptowana  Barbara  Lewandowska,  natomiast  Marek  Barański,
formalnie przed końcem kadencji (1.09.2021) zrezygnował z członkostwa
w Stowarzyszeniu, a więc także z funkcji, chociaż jego aktywność wyraźnie
zmniejszyła  się jeszcze za życia Tadeusza Willana,  a później  całkowicie
ustała.  Na  liście  członków  był  również  Janusz  Segiet,  który  jednak  nie
potwierdził  swojej  przynależności  ani  obecnością  na  zebraniach  (poza
jedną),  ani  opłacaniem składek.  Krótko  i  formalnie  wrócił  do  nas  Jerzy
Adam Sokołowski,  który nie zdążył  pojawić  się na żadnym zebraniu,  bo
najpierw przeprowadził się do Szczytna, a potem zmarł (17.11.2020). 

Jednak bilans kadrowy w ostatnich latach jest zdecydowanie dodatni.
Napływ nowych członków zaczął się już podczas wspomnianego zebrania
wyborczego 8 maja 2018 roku, gdy zarząd podjął decyzję o przyjęciu do
SDRP  Andrzeja  Adamowicza.  Kolejno  przybywali:  Andrzej  Kuptel
(3.07.2018), Barbara Lewandowska (2.10.2018), Marta Bulik (4.12.2018).
Katarzyna Leśniowska (3.08.2019),  Helena Piotrowska (3.03.2020),  Jerzy
Sałata  (6.10.2020),  Bożena  Kraczkowska  (8.01.2021),  Ewa  Lubińska
(19.04.2021)  i  Maria  Bentkowska (10.08.2021).  Czyli  w sumie 10 osób!
Stan personalny na dzisiaj wynosi – 19 osób, tyle płaci składki.

Rytm naszej działalności odmierzały cykliczne zebrania – zwyczajowo
w pierwszy wtorek miesiąca, najpierw w restauracji „Staromiejska”, potem
„U  Artystów”.  A  także  wydawany  bliuletyn  -  kwartalnik:  najpierw  pod
tytułem „Dziennikarz”, a później „Dziennikarz Olsztyński” - taki tytuł 11



kwietnia 2019 roku Marek Książek na własne nazwisko zarejestrował w I
Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Olsztynie, ale na zebraniu 2 lipca
2019 roku przekazał  tytuł  „w użytkowanie”  zarządowi  oddziału SDRP w
Olsztynie do czasu, gdy on będzie przewodniczącym oddziału lub w innym
wypadku, gdy właściciel tytułu wyrazi na to osobną zgodę... :) 

W  2018  wydaliśmy  cztery  numery:  pierwszy  zaraz  po  śmierci
Tadeusza Willana z krótką informacją o Jego odejściu, drugi – niemal w
całości  poświęciliśmy  Jego  życiu  i  twórczości  –  uzupełnieniem  była
wieczornica  ze  wspomnieniami  o  Tadeuszu,  zorganizowana  –  dzieki
staraniom  Andrzeja  Adamowicza  –  7  września  2018  roku  w  Klubie
Pracowników  UWM  „Baccalarium”  w  Kortowie.  Czwarty  numer  zawierał
materiały  nt.  100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległości.  Główny
tekst był autorstwa Henryka Leśniowskiego, przedrukowany potem, już po
śmierci autora, przez tygodnik „Przegląd” (Maria Leśniowska, żona Henia,
przekazała honorarium SDRP).

W  2019  roku  zamierzaliśmy  kontynuować  pomysł  Janusza
Poryckiego, uwieczniania w „DO” pamięci o naszych zmarłych Kolegach i
tak  pierwszy  numer  poświęcony  był  Witoldowi  Rybakowi.  W drugim na
okładce  ukazało  się  zdjęcie  z  majowego  kiermaszu  książek  autorstwa
członków SDRP i  Związku  Literatów Polskich  –  spotkanie  odbyło  się  na
dziedzińcu zamku i można byłoby uznać je za udane, gdyby cieszyło się
większym zainteresowaniem gości-turystów odwiedzających zamek. Nr 3
„Dziennikarza  Olsztyńskiego”  poświęciliśmy  Henrykowi  Leśniowskiemu,
zmarłemu 4 maja  2019 roku.  Jemu też  poświęcona była  wieczornica  w
Klubie  „Baccalarium”  -  przygotowana  15  lipca  2019,  w  rocznicę  Bitwy
Grunwladzkiej,  którą  Henryk  zajmował  się  jako  harcerz  i  dziennikarz.
Wreszcie czawrty numer – wydany już w dużym formacie A4, z Feliksem
Walichnowskim na okładce, jako że nasz Senior obchodził 90-lecie. Z tej
okazji 14 października 2019 roku, w wigilię 90 urodzin, miał się odbyć jego
jubileusz, lecz ze względu na chorobę naszego Nestora, uroczyste zebranie
z wątkiem jubileuszowym przesunęliśmy na 4 listopada. Jubilat otrzymał
listy gratulacyjne od prezesa ZG SDRP Jerzego Domańskiego i prezydenta
Olsztyna  Piotra  Grzymowicza,  natomiast  od  marszałka  województwa
warmińsko-mazurskiego – bukiet kwiatów i życzenia.

Równie bogaty w wydarzenia był rok 2020, bez względu na to, że już
4  marca  odnotowano  w  Polsce  pierwszy  przypadek  zakażenia
koronawirusem Covid-19. Wcześniej zaznaczyliśmy swój udział w Dniach
Seweryna  Pieniężnego,  organizowanych  przez  lokalny  oddział
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  Polskich,  zarówno biorąc  udział  w złożeniu
kwiatów  na  grobie  Pieniężnych,  na  gali  w  ratuszu,  jak  i  organizując
spotkania w „Książnicy Polskiej”, w tym z Heleną Piotrowską i z zespołem
„Pasja”, którego szefem jest nasz członek Andrzej Kuptel. Tę współpracę z
„bratnim  stowarzyszeniem”,  jak  to  określił  prezes  odziału  SDRP  ks.
Ireneusz Bruski  –  zapoczątkował  rok wcześniej  przewodniczący oddziału
SDRP  wygłaszając  podczas  gali  SDP  krótką  prelekcję  nt.  patrona
dziennikarzy  Warmii  i  Mazur.  Także  w  kolejnych  latach  (2020  i  2021)
składaliśmy kwiaty na grobie Seweryna Pieniężnego-juniora. W tym roku
nie było innych przejawów współpracy z SDP, na co głównie miała wpływ
epidemia Covid-19, a także zmiana w regionalnych władzach SDP, których
prezesem został Grzegorz Radzicki.



Odskocznią  od  typowej  działalności,  nie  tylko  w  sensie
symbolicznym,  stał  się  udział  dwójki  naszych  członków  w  I  Halowych
Mistrzostwach  Polskich  Dziennikarzy  w  Toruniu  (22  lutego).  I  to  z
sukcesami. Marek Książek zdobył brązowy medal w trójskoku, a Katarzyna
Leśniowska – dwa złote medale: w biegu na 60 m oraz w skoku w dal, co
owocowało  pucharem  prezesa  ZG  SDRP  Jerzego  Domańskiego  dla
najlepszej sportsmenki-dziennikarki w zawodach. Nasz udział uwiecznił na
zdjęciach i filmie Andrzej Adamowicz.

Motywem  przewodnim  pierwszego  numeru  „Dziennikarza
Olsztyńskiego”  w  2020  roku  były  „Trzy  damy  olsztyńskiego
dziennikarstwa”:  Krystyna  Wojtylak-Radwaniecka,  Danuta  Kołodziej-
Głuchowska i Grażyna Sokołowska. Wszystkie zmarły niedługo wcześniej, a
numer sfinansował Jerzy Adam Sokołowski.

W tym numerze ogłosiliśmy konkurs na wspomnienia o pionierach
osadnictwa na Warmii i Mazurach. Inspiracją do tego przedsięwzięcia były
zabiegi Feliksa Walichnowskiego, jednego z ostatnich żyjących osadników,
o zachowanie pamięci o tamtych ludziach i czasach.

Wyniki  konkursu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania: wpłynęły
22 prace i  chociaż głównie były  to teksty dziennikarzy,  ale pokazywały
przekrój  środowisk tworzących powojenną imigrację  na terenach byłych
Prus  Wschodnich.  Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpiło  w  łączonym
numerze  2  i  3  „Dziennikarza  Olsztyńskiego”.  Artykuł  na  ten  temat
zatytułowany był  „Historię  najlepiej  piszą kobiety”.  Bo istotnie,  wygrały
nasze koleżanki,  co nie miało nic wspólnego z kumoterstwem, ale było
chłodną oceną prac, spośród których preferowano te wnoszące w naszą
historię mniej znane dotychczas treści. Oceny dokonało jury w składzie:
przewodniczący  Jerzy  Domański,  prezes  ZG  SDRP  i  redaktor  naczelny
„Przeglądu”,  Bożena  Kraczkowska,  literatka,  sekretarz  zarządu  oddziału
ZLP  (jeszcze  nie  należała  do  SDRP),  Jerzy  Adam  Sokołowski,  literat,
Zdzisław  Szymocha  i  Marek  Książek  (SDRP).  Honorowe  wyróżnienie
otrzymał,  jako  jedyny  nagrodzony  w  tym  gronie  mężczyzna,  Bolesław
Pilarek za cykl wspomnień o pionierach tworzących środowisko naukowe
regionu. Natomiast „normalne” wyróżnienia otrzymały: Helena Piotrowska
za  pracę  „Życie  naprawdę”,  Marta  Bulik  za  rozmowę  z  Feliksem
Walichnowskim  pt.  „Wrastanie  w  mazurskość”  i  Elżbieta  Szewczenko-
Rybak za wspomnienia pt. „Do Olsztyna przez Wielbark i Szczytno”, która
to  praca  –  tak  na  marginesie  –  stała  się  zaczątkiem  większej  całości,
zamkniętej  książką  Eli  „Moje  85”.  Nagrodę  główną  zdobyła  Katarzyna
Leśniowska za tekst „Fotograf z konspiracji”, opowieść o swoim dziadku,
drukowaną  potem  w  tygodniku  „Przegląd”,  co  stanowiło  dodatkowe
wyróżnienie. Zwieńczeniem tego przedsięwzięcia była książka o objętości
180  stron  pt.  „Czas  pionierów”,  która  pod  koniec  sierpnia  2020  roku
ukazała się nakładem naszego oddziału i Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku
Osób  Niepełnosprawnych.  Jako  oddział  SDRP  nie  mamy  osobowości
prawnej, więc to prezes Sejmiku Andrzej Karski wystąpił o sfinansowanie
wydawnictwa przez  Samorząd  Województwa.  Darmowa książka  cieszyła
się niezwykłym wzięciem, część nakładu została rozprowadzona „od ręki”,
ale  większość otrzymali  uczestnicy akademii  z  okazji  75-lecia  przybycia
osadników na Warmie i mazury, która – ze względu na pandemię – odbyła
się dopiero 10 września 2021 roku w Urzędzie Wojewódzkim. W jej trakcie



laureaci  naszego  konkursu  otrzymali  dyplomy  oraz  skromne  nagrody
pieniężne, przekazane przez Zarząd Główny SDRP.

Było  to  ważne  wydarzenie  w  życiu  naszej  organizacji,  ale
sztandarowym  przedsięwzięciem  stało  się  ustanowienie  Nagrody  im.
Henryka Panasa. Dla potomności dodajmy, że pomysł nagrody wyszedł od
przewodniczącego  oddziału  SDRP,  który  –  po  konsultacjach  w  gronie
Stowarzyszenia – zaprosił do udziału olsztyński Związek Literatów Polskich,
jako że miała to być nagroda za dokonania w dziennikarstwie i literaturze.
Formalne porozumienie  między obu organizacjami 8 grudnia  2019 roku
podpisali Marek Książek i Andrzej Cieślak, którzy stwierdzili, że wspólnie i
na równych prawach zajmą się organizacją przedsięwzięcia,  ponosząc z
tego tytułu równomierne koszty oraz odpowiedzialność. 7 stycznia przyjęli
regulamin  Nagrody,  31  stycznia  2020  wystąpili  o  patronat  honorowy
marszałka  województwa,  a  zgodę  marszałka  Gustawa  Marka  Brzezina
otrzymali  4  lutego  2020.  On też później  przyznał  3 tys.  zł  na pokrycie
kosztów przygotowania modelu i odlewu statuetki z wizerunkiem Henryka
Panasa, autorstwa Andrzeja Renesa.

Po głosowaniu najpierw w gronie oddziału SDRP, a potem (zdalnie,
protokół  spisany  1  września  2020)  Kapituły  Nagrody  Panasa,  na  czele
której stanęli szefowie central naszych organizacji: Jerzy Domański i Marek
Wawrzkiewicz,  stosunkiem  głosów  5:2  laureatem  został  Krzysztof
Daukszewicz  (przedstawiciele  ZLP  głosowali  za  Krzysztofem
Mroziewiczem).  Informacja  o  tym  została  ogłoszona  11  września  2020
roku,  w  35  rocznicę  śmierci  Henryka  Panasa,  a  opublikowana  w
„Dziennikarzu  Olsztyńskim”  nr  2-3/2020  oraz  innych  mediach,  głównie
lokalnych. Ze względu na pandemię wręczenie statuetki przeciągnęło się o
rok i miało miejsce 3 września 2021 roku na zamku Kapituły Warmińskiej,
o czym informowały media, w tym portal SDRP DziennikarzeRP. Marszałka
na  gali  reprezentował  Wiktor  Marek  Leyk,  szef  Kancelarii  Sejmiku
Województwa,  a  ratusz  –  przewodniczący  Rady  Miasta  Olsztyn  Robert
Szewczyk i sekretarz miasta Stanisław Gorczyca. Osoby biorące udział w
uroczystości,  na  imienne zaproszenia,  zgodnie  uznały  ją  za  wydarzenie
dużego formatu. Jeśli zapowiadana IV fala pandemii nam nie przeszkodzi,
w przyszłym roku wręczymy Nagrodę Panasa kolejnemu laureatowi.

Do  kompletu  dodam,  że  wspomniany  numer  łączony  2-3  był
poświęcony Patronowi  Nagrody – Henrykowi  Panasowi,  a znalazła się w
nim także relacja ze wspólnego spotkania członków SDRP i ZLP w Dobrym
Mieście, gdzie 1 września 2020 podejmował ich Andrzej Kuptel. Na okładce
czwartego  numeru  opublikowaliśmy  wizerunek  Jerzego  Adama
Sokołowskiego, naszego kolegi zmarłego 17 listopada 2020 roku. W środku
informowaliśmy o nagrodzie prezydenta Olsztyna w dziedzinie kultury dla
Marka Książka oraz odslonięciu tablicy pamiątkowej Wojciecha Iwulskiego
w  Braniewie,  owego  dziadka  Kasi  Leśniowskiej,  podczas  okupacji
współpracownika wywiadu AK i Jana Karskiego – w tej uroczystości wziął
udział Marek Książek i Andrzej Adamowicz. 

Rok 2021 to – oprócz wspomnianych wyżej uroczystości z naszym
udziałem  –  zaowocował  wydaniem  dwóch  numerów  „Dziennikarza
Olsztyńskiego”. Pierwszy ponownie poświęcony był pionierom, zaś temat
drugiego  określał  nagłówek  na  okładce:  „Naciągane  jubileusze  Gazety
Olsztyńskiej”.  Nasz  biuletyn-kwartalnik  ukazywał  się  w  nakładzie  40-50



egzemplarzy  wydania  papierowego,  z  czego  każdy  numer
przekazywaliśmy  bibliotece  Muzeum  Warmii  i  Mazur,  a  w  wersji
elektronicznej  wysyłaliśmy  do  najważniejszych  urzędów  w  Olsztynie  i
regionie. Dominującym tematem numeru trzeciego będzie Gala Nagrody
im.  Henryka  Panasa,  którego  36  rocznicę  śmierci  obchodziliśmy  11
września,  kiedy  to  delegacja  w  składzie  Katarzyna  Leśniowska,  Bożena
Kraczkowska,  Czesław  Pazera  i  Marek  Książek,  w  towarzystwie  syna
pisarza Jacka Panasa złożyła kwiaty na grobie Mistrza.

Dziękuję  Wam  wszystkim  za  regularne  płacenie  składek,  dzięki
czemu mogliśmy bez przeszkód wydawać nasz kwartalnik i udało się z tej
kwoty  zaoszczędzić  na inne wydatki.  Ale  przede wszystkim dziekuję  za
wspólpracę,  za  aktywne uczestnictwo w życiu naszej  organizacji  i  mam
nadzieję, że formalnie wybrane dzisiaj władze będą podtrzymywać dobrą
passę olsztyńskiego oddziału SDRP, postrzeganego czasami wcześniej  w
centrali jako „oddziałek”. Wzmocniliśmy się nie tylko liczebnie, ale głównie
na  skutek  licznych  i  udanych  przedsięwzięć,  widocznych  również  na
portalu  DziennikarzeRP.  To  spowodowało,  że  aktualnie  Zarząd  Główny
traktuje  nas  jako  poważne  ogniwo  w  strukturze  Stowarzyszenia  i
skutecznego partnera na wielu polach działalności.
 

Przewodniczący Oddziału
SDRP w Olsztynie
Marek Książek

POZNAŃ

17  maja  2016  r.  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków
Wielkopolskiego  Oddziału  SDRP,  podczas  którego  zorganizowano  wybór
nowego  Zarządu  w  składzie:  Ryszard  Bączkowski  –  przewodniczący,
Zbigniew Standar – wiceprzewodniczący, Kalina Zioła – sekretarz, Aldona
Dzielicka – skarbnik oraz Dominika Narożna, Robert  Rydlewski,  Dominik
Górny – członkowie. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Kazimierz Rafalik –
przewodniczący  oraz  Stefan  Kostecki  i  Mirosław  Jurgielewicz.  Sędzią
Dziennikarskim  pozostał  Jan  Maćkowiak.  Delegatami  na  IX  Zjazd  SDRP
wybrani zostali Ryszard Sławiński i Dominika Narożna.

Od początku kadencji położyliśmy duży nacisk na to, co nazywamy
między- stowarzyszeniowym ekumenizmem, zapraszając na organizowane
przez  nas  imprezy  dziennikarzy  z  innych  stowarzyszeń  oraz  osoby
związane w jakikolwiek sposób ze środowiskiem dziennikarskim. Również
na tej bazie przy naszym współudziale powstało w Poznaniu i rozpoczęło
działalność  Wielkopolskie  Porozumienie  Dziennikarzy,  skupiające
środowisko  dziennikarskie,  składające  się  zarówno  z  dziennikarzy
będących członkami innych stowarzyszeń, jak i niezrzeszonych.

Bardzo  ważną sprawą  podczas  walnego zebrania  było  uchwalenie
przez nowy Zarząd możliwości skorzystania w razie potrzeby z bezpłatnej
porady  prawnej  dla  czynnych  członków  Stowarzyszenia,  do  czego



zobowiązał  się  mec.  Zbigniew  Standar.  Znalazło  to  już  kilkakrotnie
zastosowanie.

Od  maja  2016  r.  założona  została  bogato  ilustrowana  zdjęciowo
Kronika  WO SDRP,  upamiętniająca ważniejsze wydarzenia  z  działalności
naszego Oddziału.

Uaktywniliśmy  stronę  internetową,  na  której  oprócz  informacji  i
relacji z życia Oddziału, wprowadzone zostały dwa stałe cykle p.n. „ Dotyk
sztuki” – gdzie przybliżane są osoby związane z twórczością artystyczną i
literacką  oraz  „Cudze  chwalicie…”  gdzie  z  kolei  pokazywane  są  mało
znane a niezwykle atrakcyjne turystycznie miejsca na terenie Wielkopolski.

Powstała inicjatywa stworzenia i  wydania kroniki  dziennikarskiej  w
której  wyszczególnieni  zostaną  dziennikarze  działający  na  terenie
Wielkopolski  od  1945  do  2017  roku.  Inicjatorami  są  redaktorzy  Jacek
Świgoń  i  Zbigniew Długi.  Ze względu na  wprowadzenie  RODO musiano
wprowadzić zmiany w ankiecie i prace nad kroniką uległy opóźnieniu. By
usprawnić nieco poszukiwania danych zmarłych dziennikarzy, zwrócimy się
o pomoc do studentów UAM. 

Nawiązano  doskonałą  współpracę  między  WO SDRP  a  Wydziałem
Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa UAM. Wydział  ten nie  tylko  stał  się
przyjaznym miejscem dla dziennikarskich gali i uroczystości, ale również
przysparza nam zainteresowania ze strony studentów dziennikarstwa, a co
za  tym  idzie  możliwości  odmłodzenia  naszego  Oddziału  poprzez
utworzenie Klubu Młodych Dziennikarzy, nad czym od pewnego czasu wraz
z  WNPiD  UAM  pracujemy.  Do  tej  pory  dwoje  studentów  zostało
nagrodzonych Dziennikarskimi Koziołkami (po jednej osobie na każdej gali)
w kategorii „Adept zwodu”.

24 czerwca 2016 roku w Auli  Lubrańskiego UAM ogłoszono wyniki
konkursu  „Młodzi  organicznicy  XXI  wieku”,  zorganizowanego  w  ramach
projektu  „Kultura  przedsiębiorczości  dla  mieszkańców  Wielkopolski”.
Laureatami zostali  studenci  uczelni  publicznych Poznania,  którzy  oprócz
nauki  pomagają  innym.  Koordynatorem  projektu  „Kultura
przedsiębiorczości dla mieszkańców Wielkopolski” jest nasza koleżanka z
Zarządu, Dominika Narożna, rzecznik prasowy UAM.

W lipcu 2016 roku na zaproszenie Prorektora UAM prof. Zbigniewa
Pilarczyka (z inicjatywy Dominiki Narożnej) Zarząd SDRPOW zorganizował
wycieczkę  w  kuluary  Uniwersytetu.  Wzięli  w  niej  udział  zarówno
dziennikarze,  jak  i  osoby  związane  ze  środowiskiem  dziennikarskim.
Zwiedziliśmy Aulę Uniwersytecką, Salę Senatu i restaurację „Pod Aulą”, 

Pod koniec lipca 2016 odbywał się w Poznaniu 24. Międzynarodowy
Kongres  Nauk Politycznych,  w  którym wzięli  udział  członkowie  naszego
Stowarzyszenia.
Braliśmy udział w panelu eksperckim, zorganizowanym przez OPZZ i SDRP
p.n.  „Partycypacja  przedstawicieli  związków  zawodowych  i  organizacji
pozarządowych,  w  tym  stowarzyszeń  i  organizacji  dziennikarskich,  w
procesie stanowienia prawa” oraz w warsztatach dziennikarskich na ten
sam temat.

Wznowione  zostały  dyżury  członków  zarządu  w  biurze  Oddziału,
umożliwiające  członkom  załatwienie  różnych  formalności  związanych  z
przynależnością do Stowarzyszenia.



16 października 2016 w „Naszym Klubie” odbyło się walne zebranie
członków  WOSDRP,  podczas  którego  Ryszard  Bączkowski  przedstawił
działania  Zarządu  w  ostatnich  miesiącach  oraz  poinformował  o
przygotowaniach do „Medialnej Piątki”.

12 grudnia 2016 roku Zarząd MTP zaprosił przedstawicieli mediów na
spotkanie  świąteczno-noworoczne.  Życzenia  złożył  Prezes  Zarządu  MTP
Przemysław  Trawa.  Również  Przewodniczący  Zarządu  WOSDRP  Ryszard
Bączkowski złożył serdeczne życzenia wszystkim zgromadzonym.

 13 grudnia 2016 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
odbyła  się  kolejna  gala  plebiscytu  „Medialna  Piątka”,  podczas  której
wręczono  przyznane  przez  WOSDRP  nagrody  osobom  i  instytucjom,
szczególnie  przyjaznym mediom.  Przyznano  również  nagrodę  „Medialny
Samorządowiec”  oraz  „Redaktor  Roku”.  Redaktorem  roku  został
dziennikarz śledczy Krzysztof Kaźmierczak.

10 stycznia 2017 – noworoczne spotkanie w klubie KRĄG.
19  kwietnia  2017  XVI  Dziennikarskie  Potyczki  z  Modą  w  Galerii

Adams.  Dziennikarze  i  ich  przyjaciele  prezentowali  kolekcje  znanych
projektantów mody. Organizatorem imprezy była Polska Akademia Mody, a
patronował jej WOSDRP. 

9 maja 2017 Dziennikarskie Koziołki na Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa  UAM,  organizowane  przez  WOSDRP.  Laureaci  otrzymali
pamiątkowe dyplomy i  statuetki,  którym autorem jest  znany poznański
rzeźbiarz i członek naszego Stowarzyszenia, Kazimierz Rafalik. Przyznane
nagrody ukazują wkład dziennikarzy w życie społeczne i podnoszą prestiż
zawodu dziennikarza.

28 czerwca 2017 odbyliśmy wycieczkę połączoną ze zwiedzaniem w
towarzystwie  przewodnika  Bramy  Poznania  (wspaniałe  nowoczesne
muzeum historii miasta).

17 października 2017 – kolejne walne zebranie członków WOSDRP w
Naszym  Klubie.  Na  zebraniu  tym  przewodniczący  Ryszard  Bączkowski
omówił  działalność  Oddziału,  a  redaktor  Zbigniew  Długi  przybliżył  nam
zasady  prawa  prasowego.  Skarbnik  naszego  oddziału  Aldona  Dzielicka
otrzymała z rąk Kapituły Nagrodę Ludzi Życzliwych „Dobre Serce”.

6 grudnia 2017 – Mediom Przyjaźni 2017 gala plebiscytu na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Galę przygotowali dziennikarze
wraz  z  władzami  uczelni.  Niespodzianką  podczas  tej  uroczystości  było
przyznanie  red.  Ryszardowi  Sławińskiemu  Nagrody  Ludzi  Życzliwych
„Dobre Serce”.

22 stycznia 2018 – spotkanie noworoczne w Klubie KRĄG.
28 kwietnia 2018 Benefis Kazimierza Rafalika z okazji 80 jubileuszu

urodzin i 40 lecia pracy twórczej w Klubie Krąg. Jubileusz połączony był z
okolicznościową wystawą rzeźby i fotografii tego wspaniałego artysty.

22 maja 2018 Gala Dziennikarskie Koziołki 2018 na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Galę przygotowali dziennikarze wraz z
władzami uczelni. 

16 października  2018 –  Gala  Mediom Przyjaźni  2018 na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Galę przygotowali dziennikarze
we  współpracy  z  władzami  uczelni.  Uroczystości  towarzyszyła  muzyka
naszych nowych członków, Aliny i Krzysztofa Galasów.



26  października  2018  Walne  Zebranie  WOSDRP  w  Klubie  Krąg.
Odbyło  się  ono  w połowie  kadencji  obecnego  Zarządu.  Przewodniczący
Ryszard  Bączkowski  przedstawił  sprawozdanie  z  dotychczasowej
działalności  Zarządu.  Po  zbadaniu  dokumentacji  Komisja  Rewizyjna
udzieliła Zarządowi absolutorium. 

Rok 2019 nasz Oddział rozpoczął Spotkaniem Noworocznym, które
odbyło  się  w Klubie  KRĄG 8 stycznia.  Spotkania  noworoczne są bardzo
ważną imprezą, gdyż integrują wszystkich członków i sympatyków naszego
Stowarzyszenia. Można nie tylko porozmawiać i złożyć sobie życzenia, ale
również omówić istotne dla ogółu członków sprawy.

22  marca  2019  bardzo  ważnym  wydarzeniem  było  przyznanie
jednemu  z  naszych  dziennikarzy,  artyście  rzeźbiarzowi  i  fotografikowi
Kazimierzowi Rafalikowi Medalu Gloria Artis. To najwyższe odznaczenie dla
artystów,  więc  przedstawiciele  Zarządu  Wielkopolskiego  Oddziału
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP  z  radością  wzięli  udział  w  uroczystości
wręczenia  Medalu.  Mieliśmy  okazję  pogratulować  naszemu  wybitnemu
koledze Kazimierzowi Rafalikowi takiego wyróżnienia. Uroczystość odbyła
się w PBG Skalar podczas wystawy malarstwa „Robinsonada -IX.”

 8 czerwca 2019 w domu kultury POD LIPAMI odbył się wyjątkowy
pokaz  mody  „Dziennikarskie  Potyczki  z  Modą”,  impreza  organizowana
wspólnie  przez  Polską  Akademię  Mody  i  Wielkopolski  Oddział
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP.  ,  w  którym  dziennikarze  i  zaproszeni
przez  dziennikarzy  goście  prezentują  kolekcje  znanych  projektantów
mody, chodząc jako modelki i modele. Gośćmi dziennikarzy są zazwyczaj
znane  osoby  ze  świata  artystycznego  i  naukowego,  a  także  z  kręgów
polityki. 

3 grudnia 2019 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
odbyła  się  gala  plebiscytu  „Mediom  Przyjazny”.  Na  gali  tej  kapituła
corocznie  przyznaje  nagrody  (certyfikat  i  statuetkę  autorstwa  artysty
rzeźbiarza  Kazimierza  Rafalika)  osobom  i  instytucjom  szczególnie
doceniającym rolę mediów. Galę przygotowali dziennikarze we współpracy
z władzami uczelni

W ramach działalności na rzecz członków naszego Stowarzyszenia,
organizowaliśmy  różne  imprezy.  Zorganizowaliśmy  „Dziennikarską
majówkę” w 2016, 2017 i 2018 roku, w której wzięli udział nie tylko nasi
członkowie wraz z rodzinami, ale również zaproszeni dziennikarze z innych
stowarzyszeń  oraz  niezrzeszeni,  nie  mówiąc  o  tradycyjnych  corocznych
spotkaniach opłatkowych przy okazji świąt.

Od  czasu  do  czasu,  z  inicjatywy  naszej  koleżanki,  poetki  Kaliny
Izabeli  Zioła,  pełniącej  obowiązki  sekretarza  zarządu,  organizowane  są
wieczory poezji, przy wspaniałej oprawie muzycznej Tomasza Bateńczuka,
cieszące się uznaniem wielbicieli tej formy artystycznej.

Z  inicjatywy Dominiki  Narożnej  pełniącej  funkcję  członka  zarządu,
12.  lutego  2020r.  członkowie  naszego  stowarzyszenia  odbyli  wizytę  w
Poznańskim  Parku  Naukowo  Technologicznym  Fundacji  UAM.  Było  to
niezapomniane wydarzenie, gdyż wielu z nas nie wiedziało o istnieniu tego
niezwykłego  obiektu  po  którym  oprowadzili  nas  jego  gospodarze  i
zapoznali nas z niezwykłą rolą jaką spełnia ta naukowa instytucja.

Ciekawą inicjatywą były i są nadal cykliczne spotkania z kulturą jakie
prowadzi  od około  trzech  lat  członek  naszego stowarzyszenia  Krzysztof



Galas wraz z małżonką Aliną w kawiarni ESTELLA. Na tych spotkaniach ich
uczestnicy  oraz  zaproszeni  goście  prezentują  poezję  swoich  ulubionych
poetów bądź też własną, a państwo Galasowie stanowiący doskonały duet
wokalno-muzyczny  pod  nazwą  SOBIE  PRZEZNACZENI  wypełniają  te
spotkania swoim recitalem.

Niestety,  dalsze  działania  uniemożliwiła  pandemia  COVID  -19,  a
Walne  Zebranie  członków  naszego  stowarzyszenia,  na  którym  w  dniu
29.września 2021r. wybrano zarząd na nową kadencję, jest staraniem o
powrót do normalnej statutowej działalności.

Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału SDRP
Ryszard Bączkowski

WROCŁAW
21  kwietnia  2020  roku  zakończyła  się  4  -  letnia  kadencja  Zarządu

Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk. Niestety, ze względu na szalejącą
pandemię  koronawirusa,  Zarząd  Główny  SDRP  podjął  uchwałę  o  wstrzymaniu
przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo – wyborczych we wszystkich oddziałach.
Dlatego  dopiero  dzisiaj,  pod  5  latach  i  4  miesiącach  oraz  po  konsultacjach  i
uzyskaniu zgody Zarządu Głównego, możemy rozliczyć się z naszych dokonań
oraz wybrać nowe władze naszego oddziału. 

Podczas  ostatniego  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczo  –  Wyborczego
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, które odbyło się 21 kwietnia 2016
roku,  wybrano  nowy  Zarząd  naszej  organizacji.  W  trakcie  tego  wydarzenia
obowiązki przewodniczącego Zarządu Okręgowego SDRP powierzono Ryszardowi
MULKOWI,  a  wiceprzewodniczącą  została  Ewa  GIL  -  KOŁAKOWSKA.  Funkcję
sekretarza  powierzono  Bogusławowi  SERAFINOWI,  a  skarbnika  Witoldowi
RYNKIEWICZOWI. Natomiast członkami Zarządu zostali:  Lesław MILLER, Dariusz
PIOTROWSKI i Jan AKIELASZEK.

Do  Komisji  Rewizyjnej  wybrano:  Andrzeja  PLOCHA,  Tomasza
KOPYŚCIAŃSKIEGO i  Kazimierę KUZBORSKĄ.  Z kolei  do Sądu Dziennikarskiego
zostali powołani: Tadeusz HOŁUBOWICZ i Janusz SZMYRKA.

Walne  Zebranie  Sprawozdawczo  –  Wyborcze  Janowi  AKIELASZOWI,
Bogusławowi SERAFINOWI i Ewie GIL – KOŁAKOWSKIE powierzyło także mandaty
delegatów na IX Zjazd Krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, który 15 marca
2017 roku odbył się w Domu Dziennikarza w Warszawie. W Zjeździe Krajowym
uczestniczył również Ryszard MULEK, który, jako przewodniczący dolnośląskiego
oddziału,  z  „automatu”  został  członkiem  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia
Dziennikarzy RP.

Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk w w/w składzie nie
dotrwał do dzisiejszego Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Wyborczego. 27
grudnia 2017 roku z pracy w Zarządzie SDRP DŚl  zrezygnował  red.  Bogusław
SERAFIN. W związku z tym 8 stycznia 2018 roku zarząd dolnośląskiego oddziału
do składu zarządu dokooptował  red.  Andrzeja SASAKA i  powierzył  mu funkcję
członka zarządu. Natomiast na sekretarza SDRP DŚl powołał Lesława MILLERA,
dotychczasowego  członka zarządu.  24  kwietnia  2021 roku,  z  powodu śmierci,
nasze szeregi opuścił także red. Jan AKIELASZEK, który w ostatniej kadencji był
członkiem Zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk na początku kadencji liczyło
140 członków. Aktulanie zrzeszamy 95 członków, w tym 20 to nasi ponad 80-letni



seniorzy, którzy są schorowani i w związku z tym zwolnieni są z opłacania składek
członkowskich.  Na  spadek  liczby  członków  wpływ  miała  również  umieralność
naszych kolegów i koleżanek. W sumie nasze szergi opuściło 45 członków, którzy
dziś  dziennikarską  powinność  pełnią  w  niebiańskich  redakcjach.  Kolejnych  10
osób musieliśmy wykreślić z naszego stowarzyszenia, bowiem pomimo częstych
próśb zarządu, od ponad 3 lat uchylali się o statutowego obowiązku opłacania
składek członkowskich.

Na początku kadencji nasze Stowarzyszenie dysponowało kwotą 15 371,74
zł. Natomiast na dzień dzisiejszy (10 sierpnia 2021 roku) na koncie bankowym i w
kasie mamy łącznie 29 657,58 zł.

Prowadząć  dobrze  politykę  finansową  nie  popadliśmy  w  zadłużenia.
Systematycznie  odprowadzaliśmy  podatki  oraz  składki  na  ZUS  i  dla  Zarządu
Głównego SDRP.  Zawsze  w terminie  opłacaliśmy czynsz  za  biuro  i  sprzątanie
pomieszczenia biurowego, za telefon i  internet oraz wynagrodzenie księgowej.
Było  to  możliwe  dzięki  naszym  sponsorom,  którzy  finansowo  wspierali  naszą
statusową  działalność.  Organizując  Mistrzostwa  Strzeleckie  Dziennikarzy  lub
Wieczerzę  Wigilijną  zawsze  mogliśmy  liczyć  na  naszych  wypróbowanych
przyjaciół,  do  których  zaliczamy:  Jana  Chorostowskiego,  prezesa  Dach  Bud,
Macieja  Kaczmarskiego,  prezesa  Grupy  Kaczmarski,  Władysława  Piszczałkę  i
Tomasza  Piszczałkę  z  firmy  MAT,  Halinę  Łoś,  prezeskę  firmy ATOM,  Andrzeja
Dadeło z DSA Financial Grupa, Janusza Cymanka, prezesa Hubert Group Polska,
Michała Gembala z Grupy Arcus, Barbarę Szumską z firmy Agloma, Bogusława
Klika z firmy AmRest.  Zawsze mogliśmy liczyć na Andrzej Diakuna, byłego już
prezes Elektrotimu i  red.  Henryka Wawera z Opola,  naszego kolegę i  członka
Stowarzyszenia  Dziennikarzy  RP,  który  jest  prezesem  Fundacji  Ludzie  ,
Środowisko,  Ekologia.  Wsparcia  finansowego,  a  zwłaszcza  na  organizację
Mistrzostw Strzeleckich Dziennikarzy,  wielokrotnie udzialał  nam lubiński  KGHM
Polska Miedź. 

Od początku naszej kadencji, podobnie jak zarządy poprzednich kadencji,
naszą działalność ukierunkowaliśmy na integrację dziennikarskiego środowiska.
Temu  celowi  służyły  organizowane  między  innymi  Mistrzostwa  Strzeleckie
Dziennikarzy,  w  których  każdego  roku  uczestniczyło  około  100  zawodników,
Wieczerze Wigilijne dla naszych emerytów i rencistów oraz wdów po zmarłych
naszych  kolegach,  Dziennikarskie  Bale  Karnawałowe,  Dziennikarskie  Rejsy
statkiem po Odrze, spotkania zaduszkowe oraz spotkania towarzyskie dawnych
pracowników RSW. 

W 2020 roku, po ogłoszeniu pandemii koronawirusa, zmuszeni zostaliśmy
do zaprzestania organizacji  prawie wszystkich imprez intergacyjnych.  W lutym
udało się nam zorganizować jedynie Dziennikarski Bal Karnawałowy. Zrezygować
musieliśmy  jednak  z  organizacji  Mistrzostw  Strzeleckich  Dziennikarzy,
Dziennikarskiego Rejsu statkiem po Odrze, spotkania zaduszkowego oraz spotkań
towarzyskiego  dawnych  pracowników  RSW.  Długo  zastanawialiśmy  się  czy  w
grudniu 2020 roku zorganizować Dziennikarską Wieczerzę Wigilijną. Podczas tej
imprezy, od początku naszej kadencji, ogłaszaliśmy werdykt kapituły o wyborze
Dolnośląskiego  Dziennikarza  Roku,  którego  wyróżnialiśmy  statuetką  Złotego
Pióra.  W  2017  roku,  jako  pierwszy,  tytułem  takim  uhonorowany  został  red.
Waldemar Niedźwiecki.  W 2018 roku Dolnośląskim Dziennikarzem Roku został
red. Wojciech Zaborowski, a rok później red. Wojciech Chądzyński. 

W 2020 roku, ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa, musieliśmy
jednak  zrezygonować  z  organizowania  Dziennikarskiej  Wieczerzy  Wigilijnej.  W
zamian  naszym  seniorom  wręczyliśmy  talony  na  zakup  produktów
żywnościowych. 

Około 15 talonów podarowaliśmy także red. Grażynie Orłowskiej Sondej z
Funadacji  Studio  Wschód,  która  wykorzystała  je  na  zakup  produktów



żywnościowych dla polskich rodzin, bardzo często schorowanych, mieszkających
na Kresach.  Nie pierwsza to była pomoc naszego Stowarzyszenia dla Polaków
mieszkających na Ukrainie. 

W  2017  roku  zorganizowaliśmy  zbiórkę  książek  dla  polskiej  biblioteki,
powstającej przy sobotniej szkole języka polskiego, prowadzonej przez Polsko –
Ukraińskie  Towarzystwo  Kulturalno  Oświatowe  im.  Adama  Mickiewicza  w
Czortkowie.  Akcja  ta  przerosła  nasze  wszelkie  oczekiwania.  W sumie  w ciągu
czterech miesięcy zebraliśmy ponad 3 tysiące woluminów, w tym encyklopedie,
słowniki, książki historyczne oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. 

W lipcu 2019 roku, będąc na Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę Pradziada
Ocal  Od  Zapomienia”  nawiązałem  kontakty  z  dziennikarzami  z  Czortkowa.
Efektem tego spotkania miało być podpisanie porozumienia o współpracy między
ukraińskimi  żurnalistami  i  naszym  Stowarzyszenie.  Realizację  tych  planów
pokrzyżowała na jednak pandemia.

Jak  wcześniej  już  mówiłem,  oboszczenia  związane  z  Covidem  –  19
uniemożliwiły  nam  w  2020  roku  spotkać  się  na  Dziennikarkiej  Wieczerzy
Wigilijnej.  Dlatego  też  dopiero  25  stycznia  2021  roku,  w  małym  gronie,
zorganizowaliśmy imprezę, podczas której red. Lesławowi Millerowi wręczyliśmy
certyfikat Dolnośląskiego Dziennikarza Roku 2020 oraz statuetkę Złotego Pióra.
Korzystając  okazji  chciałbym  dodać,  że  nasi  członkowie  wysoko  cenią  sobie
wyróżnienie  statuetką  Złotego  Pióra.  Oprócz  wyżej  wymienionych  takim
wyróżnieniem uhonorowani zostali trzej nasi zasłużeni 80-letni seniorzy, w tym:
Cezary Żyromski w 2018 roku oraz Wiesław Geras i Zbigniew Kawalec, obaj w
2019 roku.

W 2019 roku Zarząd naszego oddziału ustanowił  również Złotą Odznakę
„Za Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk”, którą do tej pory
uhonorowano następujacych członków naszego stowarzyszenia: Jana DRAJCZYKA,
Wiesława  GERASA,  Jana  JEŻA,  Zbigniewa  KAWALCA,  Jerzego  LESICKIEGO,
Waldemara  NIEDŹWIECKIEGO,  Piotra  RODZONIA,  Henryka  WAWERA,  Helenę
WOJTAS-KALETOWĄ,  Wojciecha  ZABOROWSKIEGO,  Cezarego  ŻYROMSKIEGO,
Michała GEMBALA, Ryszarda MULKA, Ewę GIL-KOŁAKOWSKĄ, Lesława MILLERA,
Witolda RYNKIEWICZA,  Jan AKIELASZKA, Grażynę ORŁOWSKĄ-SONDEJ,  Dariusza
PIOTROWSKIEGO,  Juliana  BARTOSZA,  Andrzeja  SASAKA,  Małgorzatę  GARBACZ
oraz Zofię STACHERĘ (naszą koleżankę, która przez wiele lat prowadziła biuro
SDRP Dolny Śląsk), 

Złotą Odznaką Za Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk
wyróżniliśmy  również  przedstawicieli  organizacji  współpracujących  z  naszym
Stowarzyszeniem oraz  reprezentantów  firm  wspomagających  finansowo  naszą
działalność. Są nimi: Janusz CYMANEK, Maciej KACZMARSKI,  Andrzej LAZAREK,,
Krzysztof  MAJER,  Jurij  MYKYTIUK,  Barbara  SZUMSKA,  Halina  ŁOŚ,  Tomasz
PISZCZAŁKA, Eugeniusz OPYD, Bogusław KLIK i Andrzej DADEŁŁO.

Nie  wszystkie  propozycje,  zgłoszone  w  2016  roku,  podczas  Walnego
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego,  udało się nam jednak zrealizować,  w
tym m.in. reaktywować Klubu Dziennikarza,  utworzenia Domu Pracy Twórczej w
atrakcyjnej  turystycznej  miejscowości  oraz  Wydawnictwa SDRP,  którego celem
miało  być  wydawanie  m.in.  książek,  kalendarzy,  broszur  reklamowych,  na
zlecenie  konkretnych  firm,  przedsiębiorstw,  gmin,  i  innych  instytucji.  Nie
zamierzam nikogo z tego rozliczać,  ale musimy sobie otwarcie powiedzieć,  że
wiele propozycji zgłaszanych było na wyrost. Być może nie mam racji, ale wydaje
mi się że część osób zgłaszając wniosek do planu działania, w ten sposób chciało
zabłysnąć,  a tym samym pozyskać poparcie kolegów przy wyborach do władz
naszego Stowarzyszenia. Po wyborach, prawie nikt ze zgłaszających propozycje
do planów nie interesował się już ich realizacją.



Jedyną  osobą,  która  całym  sercem  zaangażowała  się  w  realizację
zgłoszonego wniosku, pod nazwą: organizacja płatnych kursów medialnych, była
red.  Aleksandra  Dankowiakowska  Korman.  Zarobione  w  ten  sposób  pieniądze
miały być przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia. Ola osobiście
przygotowała  między  innymi  interesujący  program  zajęć.  Zarząd  naszego
stowarzyszenia  podpisał  również  umowę  ze  Spółdzielnią  Pracy  Oświata  na
wspólną realizację tego przedsięwzięcia.  Pierwsze kursy mieliśmy rozpocząć w
październiku  2017  roku.  Niestety,  mimo  wysłania  około  tysiąca  ofert  do
dolnośląskich samorządów,  instytucji  i  zakładów pracy,  nasza oferta pozostała
bez odzewu.

Na  zakończenie  chciałbym  podziękować  członkom  zarządu  za  owocną
współpracę,  a  także  szeregowym  członkom.  Koleżanki:  Aleksandrę
Dankowiakowską – Korman, Małgorzatę GARBACZ i Małgorzatę KACZMARSKI oraz
Zdzisława CZEKIERDĘ, Stanisława WOLNEGO, Ryszarda GODLEWSKIEGO, Adma
HICZUKA,  Andrzeja  PLOCHA  i  Oskara  DOLOTA  wyróżniam  Złotą  Odznaką  „Za
Zasługi dla Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk”.

Na wyróżnienie  zasłużyli  również:  Jan DRAJCZYK,  Jan JEŻ,  Jerzy  LESICKI,
Waldemar MARZEC, – których wyróżniam podziękowaniami.

Ryszard Mulek,
Przewodniczący Zarządu SDRP DŚl

SZCZECIN

W  kadencji  rozpoczętej  w  czerwcu  2016  r.  podejmowane  były  liczne
inicjatywy  oraz  działania  na  rzecz  konsolidacji  środowiska  dziennikarskiego,
wzmocnienia  jego  pozycji,  popularyzacji  działań  społecznie  użytecznych.  W
sprawozdaniu  zwracamy  uwagę  na  te  najistotniejsze.  Na  podstawie  decyzji
Zarządu Głównego w 2020 r. nie odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze,
tym samym kadencja regionalnych Zarządów SDRP została przedłużona o rok. W
marcu 2020 r. została ogłoszona pandemia koronawirusa COVID-19. Statutową
działalność do dziś ograniczają zarządzenia rządu związane z epidemią, w tym
m.in.  okresowe  zamykanie  INKU,  gdzie  mieści  się  biuro  SDRP  „Pomorze
Zachodnie”. 

W kadencji 2016/2021 odbyło się 101 protokołowanych zebrań Zarządu. Na
podstawie  opłacanych  składek  SDRP  „Pomorze  Zachodnie”  ma  płynną  liczbę
członków.  Od 2018 r.  przyjęliśmy do stowarzyszenia  –  8.  dziennikarzy.  Liczba
dziennikarzy  utrzymujących  kontakt  z  SDRP  poprzez  uczestniczenie  w
organizowanych imprezach i spotkaniach – 108. Tyle osób jest w mailowej bazie
adresowej. 

Specjalnością  Stowarzyszenia  stało  się  organizowanie  benefisów  z
ciekawymi, nietuzinkowymi osobowościami ze świata kultury, sztuki, gospodarki i
mediów  –  13  benefisów,  m.in.:  malarki  Wiesławy  Markiewicz,  fotoreportera
Władysława Piątka, dr. Jerzego Pobochy, prof. Andrzeja Tomczaka.W marcu 2020
odbył  się  benefis  prof.  dr  nauk  medycznych,  neurologa,  neuropatologa,
wykładowcy akademickiego, byłego rektora PUM Przemysława Nowackiego. 

Z powodu pandemii ostatnie spotkania „Przy kominku” odbyły się w 2019
r.  z  Andrzejem  Winczą  (historia  jeździectwa  polskiego)  i  Moniką  Lesner  -
organizatorką Transgranicznego Festiwalu Kobiet. 

W  Starej  Rzeźni  na  Szczecińskiej  Łasztowi  w  roku  2016  i
2017kontynuowane  były  spotkania  Stowarzyszenia  pod  nazwą  „Przychodzimy,
Odchodzimy”, które przeprowadziła Anna Kolmer a także Helena Kwiatkowska. 



„Gala  Dziennikarska,”  od  lat  sztandarowa  impreza  SDRP  „Pomorze
Zachodnie”,  przez  pięć  kolejnych  edycji  była  organizowana  w  Ośrodku  TVP
Szczecin;  2018 i  2019 r.  -  Studio S1 Polskiego Radia;  2020 –  w Technoparku
POMERANIA – bez udziału publiczności z powodu pandemii, on-line. 

Nowością  w  pracy  Stowarzyszenia  w  2017  r.  były  spotkania  Andrzeja
Wiśniewskiego,  ówczesnego  członka  Zarządu,  organizowane  w  ramach  cyklu
„REGION  W  PIGUŁCE”.  W  lutym  goszczono  młodzież  szczecińskich  liceów  z
firmąFilipowiaka  juniora,  gdzie  odbyła  się  prezentacja  aplikacji  przy  użyciu
specjalnych okularów, które umożliwiły „zwiedzanie” obiektów historycznych. W
kwietniu - promowano Czaplinek. Uczniowie Zespołu Szkół z tego miasta, klasa
turystyczna,  uruchomiła  stoisko  promocyjne  miasta  i  sama  je  obsługiwała,
zachęcając  dodatkowo do kupna lokalnych produktów.  W czerwcu -  spotkanie
uczniów szczecińskich szkół ph. "Ze szkoły do biznesu", w którym udział wzięła
firma z Dobrej Szczecińskiej - jedyna w świecie produkująca namioty sferyczne. W
listopadzie –spotkanie z uczniami nt. marketingu i promocji. 

W  2017  r.  powstało  Wydawnictwa  „Pomorze”,  pierwsze  w  Polsce
wydawnictwo należące do Stowarzyszenia Dziennikarzy. 
Wydane pozycje:

 -„Czasopisma w Szczecinie od 1989 r.” Krzysztofa Flasińskiego, pracownika
naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego (wersja elektroniczna), 

 - „Wszystkie psy mojego życia” Elizabeth von Arnim w tłumaczeniu red.
Elżbiety Bruskiej,

 - „Dogonić horyzont” kpt. Zbigniewa Saka, 
 - „Wierni banderze” kpt. Zbigniewa Saka.
 W przygotowaniu do wydania jest książka, której pomysłodawczynią jest

Helena  Kwiatkowska–  „Kulisy  mikrofonu  i  ekranu.  Historia  pewnego
wieżowca.”  Na  realizację  tego  projektu  pozyskaliśmy  środki  od  Urzędu
Miasta Szczecin. 
Z  powodzeniem  funkcjonuje  strona  internetowa  Stowarzyszenia

www.dziennikarze.szczecin.pl, portal  „Zachodniopomorskie  Info”  oraz  strona
Facebook’u. Ilość wejść na w/w przekroczyła kilkaset tysięcy odsłon. 

W 2018 r. uczestniczyliśmy w projekcie unijnym realizowanym przez OPZZ
oraz SDRP nt. „Partycypacja związków zawodowych i organizacji pozarządowych
w procesie stanowienia prawa”.

W 2020 r. okazji  75. lat polskiej radiofonii  w Szczecinie Zarząd Oddziału
SDRP ”Pomorze Zachodnie”, przy wsparciu Urzędu Miasta Szczecin, zorganizował
grę  miejską  pn.  ”RadioGra”  (www.gramiejska.szczecin.pl),  która  miała
przypomnieć najważniejsze wydarzenia z jej historii. 
W listopadzie br.  z inicjatywy Zarządu SDRP „Pomorze Zachodnie” w Muzeum
Techniki  i  Komunikacji  odbędzie  się  otwarcie  wystawy pt.  „75 lat  mediów na
Pomorzu Zachodnim”.
Inne:

 udział w spotkaniach ngo’s „Pod platanami”,
 Patronat  inicjatywy  Klubu  Kapitanów  utworzenia  w  Szczecinie

Uniwersytetu Morskiego,
 opieka  promocyjna  działań  podejmowanych  przez  Stowarzyszenie

Sztuka-Promocja-Edukacja,
 Patronat VI Festiwalu Piosenki Harcerskiej,
 dystrybucja  książek  „Dogonić  horyzont”,  „Wszystkie  moje  psy”,

„Wierni banderze”, 
 Patronat IV Festiwal Tkaniny,
 Projekt „Jazzowy Szczecin”,
 udział w Festiwalu Róż w Dobrej,



 na  prośbę  ZG  SDRP  Zarząd  SDRP  „Pomorze  Zachodnie”  był
zaangażowany w redagowanie uwag do zmian w Statucie SDRP. 

Przewodniczący
Anna Kolmer

RZESZÓW

W  latach  2016-2021  Zarząd  Oddziału  działał  w  składzie:  Szymon
Jakubowski  („Podkarpacka  Historia”)  –  przewodniczący,  Józef  Ambrozowicz
(Agencja Wydawnicza „JOTA”) – wiceprzewodniczący, dr Joanna Hałaj – sekretarz
(współpracownik i ekspert lokalnych mediów), Jerzy Rybka (prasa spółdzielcza) –
skarbnik.  Członkami  oddziałowej  Komisji  Rewizyjnej  byli  Dariusz  Pomprowicz  -
przewodniczący, Paweł Łańcut i Jakub Pawłowski.

Sytuacja w środowisku dziennikarskim w województwie podkarpackim, na
którym działa  Oddział  niestety  od  lat  nie  sprzyja  aktywności  na  płaszczyźnie
społecznej.  Młodsi  dziennikarze  zupełnie  nie  są  tym  zainteresowani,  starsi  –
nawet mający za sobą działalność w SDRP i jego poprzednich odsłonach także
rzadko przejawiają  chęć  do aktywniejszego zaangażowania  się.  Z  naturalnych
przyczyn przerzedza się nasze środowisko, co roku odchodzą kolejne Koleżanki i
Koledzy. Szczególnie dramatyczny pod tym względem był okres pandemii 2020-
21. 

Panuje też niestety przekonanie, że działalność w stowarzyszeniu „nic nie
daje”,  zaś  w obecnej  sytuacji  politycznej  może  wręcz  być  „niebezpieczne”.  Z
rozmów z młodszymi dziennikarzami wynika, że ewentualnie głównymi zachętami
do członkostwa mogą być legitymacje międzynarodowe lub krajowe (szczególnie
w  przypadku  osób  tylko  współpracujących  z  mediami,  nie  zatrudnionymi  na
stałe). Stan liczbowy oddziału utrzymuje się bez zmian: 15 osób. Na szczęście
miejsce zmarłych zajmują nowi członkowie. 

W minionej kadencji niestety zanotowaliśmy rekordową liczbę zgonów osób
związanych  obecnie  lub  w przeszłości  ze  stowarzyszeniem.  Przyczyniła  się  do
tego w dużej mierze pandemia. Zmarli: Adam Czartoryski - wieloletni dziennikarz
prasy rzeszowskiej, sekretarz redakcji oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, w
różnych okresach m.in. redaktor naczelny "Super Nowości", przewodniczący Rady
Nadzorczej Radia Rzeszów i dyrektor-redaktor naczelny TVP Rzeszów, w latach
2000-2003 szef rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP; Leszek
Chojnowski - wieloletni redaktor techniczny i korektor prasy rzeszowskiej (m.in.
"Nowin" i "Super Nowości"); Zbigniew Słowik - długoletni operator TVP Rzeszów;
Jerzy  Dynia  -  wybitny  dziennikarz  kulturalny  TVP  Rzeszów  i  Radia  Rzeszów,
członek ZO SDRP w latach 2012-16; Wiesław Zabierowski - dziennikarz „Nowin”;
Zbigniew  Wawszczak,  dziennikarz  „Nowin”;  Adam  Socha  -  dziennikarz  Radia
Rzeszów,  Sylwia  Skrodzka  -  dziennikarka  Radia  Rzeszów;  Wojciech  Preisner  –
fotoreporter  dziennika  „AZ” i  „Super Nowości”,  Małgorzata  Łyszczarz-Bukała  –
dziennikarka „Wiadomości Fabrycznych” WSK Rzeszów i rzecznik oddziału ZUS.
Tuż  przez  zebraniem  sprawozdawczo-wyborczym  Oddziału  2021  zmarł  Paweł
Łańcut, w latach 2021-16 członek zarządu Oddziału, zaś od 2016 roku członek
oddziałowej komisji rewizyjnej.

Braliśmy  udział  w  uroczystościach  pogrzebowych  Zmarłych  z  wieńcami,
zamieszczaliśmy nekrologi i notki na portalach społecznościowych, odwiedzamy
ich groby, w przypadku red. Leszka Chojnowskiego braliśmy udział w spotkaniu
wspomnieniowym. Staramy się,  by koszty uroczystości  pogrzebowych (wieńce,



nekrologi)  nie  obciążały  budżetu  Oddziału,  stąd  też  finansowane  są  one  z
funduszy prywatnych lub wydawcy „Podkarpackiej Historii”.

Członkowie  SDRP  biorą  udział  w  tworzeniu  kilku  niekomercyjnych
periodyków  o  charakterze  społeczno-kulturalnym:  miesięczników  „Echo
Rzeszowa” i „Nasz Dom Rzeszów” oraz dwumiesięcznika „Podkarpacka Historia”,
a także kilku tytułów w terenie. „Podkarpacka Historia” jest oficjalnie wydawany
we  współpracy  z  SDRP  (co  jest  odnotowane  w  stopce  redakcyjnej),  oddział
korzysta też z biura tej redakcji i urządzeń technicznych. Kilku naszych członków
w  minionej  kadencji  wydało  publikacje  książkowe,  m.in.  Jerzy  Dynia,  Józef
Ambrozowicz i Szymon Jakubowski. 

Występują  –  tak  jak  w  poprzednich  latach  -  problemy  ze  ściągalnością
składek. Na koniec kadencji na koncie było około 1000 złotych. Praktycznie są
one nieruszane. Być może w najbliższym czasie zmuszeni będziemy do zmiany
banku.  Nasz  dotychczasowy  bank  –  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  -  upadł  w
atmosferze skandalu, jego następca prawny likwiduje kolejne oddziały, zamknięto
m.in. biura w najbliższej okolicy siedziby Oddziału. 

W latach 2017-2019 roku Oddział był patronem m.in. dorocznych „Lamp
Podkarpackiej  Historii”,  przyznawanych  osobom  zasłużonym  dla  popularyzacji
przeszłości  regionu.  W latach 2020-21 gale z  wiadomych powodów odwołano.
SDRP patronuje także dorocznemu konkursowi dziennikarskiemu dla młodzieży
organizowanemu przez Dom Kultury „Karton” w Rzeszowie (jego kierownikiem
jest  członek SDRP),  wspieraliśmy szereg konkursów lokalnych,  m.in.  olimpiadę
historyczną  organizowaną  przez  Uniwersytet  Rzeszowski,  uczestniczyliśmy  w
szeregu spotkań o charakterze kulturalnym, zwłaszcza w spotkaniach autorskich.

Bardzo  dobrze  rozwija  się  współpraca  z  kilkoma  lokalnymi
stowarzyszeniami,  m.in.  Towarzystwem  Przyjaciół  Rzeszowa,  stowarzyszeniem
„Nasz  Dom  Rzeszów”,  oddziałem  Polskiego  Towarzystwa  Ludoznawczego  i
Polskiego  Towarzystwa  Historycznego.  Zwłaszcza  w  tym  ostatnim  przypadku
współpraca jest bardzo ścisła. Organizujemy szereg imprez, kilka osób działa w
obydwu organizacjach pełniąc także funkcje kierownicze.

Członkowie Oddziału SDRP brali  w 2018 roku udział w protestach części
lokalnego  środowiska  dziennikarskiego  przeciwko  ukaraniu  najpierw  naganą,
później zwolnieniu z pracy dziennikarki Radia Rzeszów Grażyny Bochenek, która
była szykanowana przez prezesa rozgłośni  za to, że w czasie audycji  na żywo
puściła  wypowiedź  słuchacza  krytykującego  prezydenta  RP  Andrzeja  Dudę.
Braliśmy udział  m.in. w pikiecie pod siedzibą radia.  Grażyna po długiej  batalii
sądowej została przywrócona co prawda do pracy, ale wkrótce odeszła nie mogąc
znieść panującej tam atmosfery i mobbingu. W tym czasie została wyróżniona
Lampą  Podkarpackiej  Historii,  formalnie  za  pracę  popularyzującą  lokalne
dziedzictwo,  ale  powszechnie  to  odebrano  jako  wyraz  solidarności  z
represjonowaną dziennikarką. 

Przewodniczący Oddziału
Szymon JakubowskI

ZIELONA GÓRA

Kadencja rozpoczęła się z problemami.  Podczas walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego 2 czerwca 2016 r kilkunastoosobowa grupa
członków  sympatyków  PiS,  chcąc  zasłużyć  na  słodkie  pierniczki
postanowiła  pod  wodzą  członków  będących  dziennikarzami  rozgłośni
Polskiego  Radia  przejąć  Oddział.  Głoszone  przez  jej  liderów  hasło:



obowiązkiem dziennikarza jest służenie władzy i wspieranie jej nie znalazło
jednak dostatecznej liczby zwolenników by wygrać wybory. Posunięto się
więc do manipulowania kartami do głosowania (dodrukowano kilka  kart
więcej  niż  było  osób  na  liście  obecności),dopisano  do  listy  głosujących
osobę która co prawda poprzedniego dnia złożyła deklarację członkowską
z prośbą o przyjęcie do SDRP ale jej prośba nie przeszła jeszcze formalnej
procedury przyjęcia przez zarząd. Po głosowaniu okazało się, że mnóstwo
głosów jest nieważnych bo na kartach są krzyżyki przy większej ilości osób
niż  ma liczyć  zarząd.  Sympatycy PiS wygrali,  obsadzili  zarząd oddziału.
Zebranie  przebiegało  w  fatalnej  atmosferze,  pełnej  krzyków,  protestów
nad czym przewodniczący zebrania nie był w stanie zapanować. Protokół z
tego zebraniazostał wysłany do Prezydium ZG które po weryfikacji faktów
opisanych w tym dokumencie (przeprowadzono rozmowy z uczestnikami
zebrania),  unieważniło  wybory.  Ponowne  walne  zebranie,  już  tylko
wyborcze  zostało  zwołane  na  16  listopada  2016.  Uczestniczył  w  nim
obserwator  z  ramienia  Prezydium  ZG.  Gdy  grupa  niedawnych
„zwycięzców”  zorientowała  się,  że  na  jakiekolwiek  manipulacje  nie  ma
szans,  złożyła  rezygnacje  z  przynależności  do  SDRP.  Stan  osobowy
Oddziału zmniejszył się o 12 osób. Przez następne miesiące trwała walka o
odzyskanie  dokumentów,  praw do  domeny  www.dziennikarzelubuscy.pl,
ustabilizowanie  sytuacji.  W tym czasie  jeszcze  3  koleżanki  związanie  z
rozgłośnią  Polskiego  Radia  odeszły  ze  Stowarzyszenia.  Z  35  członków
zostało nas 20. Obecnie Oddział liczy 25 członków.

W  roku  2017  wróciliśmy  do  konkursu  Dziennikarz  Roku.
Zacieśniliśmy  współpracę  ze  studentami  dziennikarstwa  Uniwersytetu
Zielonogórskiego.  Opracowaliśmy  i  złożyliśmy  kilka  projektów  na
konkursach  o  granty  finansowe.  Projekty  dostały  pozytywne  oceny  ale
pieniędzy na ich realizację nie otrzymaliśmy. 

W roku 2018 powiększyliśmy formułę konkursu Dziennikarz Roku i
zaprosiliśmy dziennikarzy także do startu w konkursie Reporter Roku oraz
blogerów  do  konkursu  Bloger  Roku.  Otrzymaliśmy  mnóstwo  zgłoszeń,
wręczenie  nagród  było  okazją  do  długich  i  interesujących  rozmów  o
naszym Stowarzyszeniu.

W roku 2019 opracowaliśmy i  wdrożyliśmy regulamin honorowego
tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU. Kandydatów zgłaszają członkowie Oddziału, oni
też  poprzez  głosowanie  decydują,  które  osoby  zostaną  uhonorowane.
Projekt ten zrealizowaliśmy też w roku 2021 (w 2020 z powodu epidemii
nie  wybieraliśmy  Osobowości  Roku)  Wśród  laureatów  są  ludzie  ze
środowiska Kultury (właściciele świetnie działającego Klubu Piekarnia który
jest organizatorem koncertów jazzowych z udziałem gwiazd tej muzyki, w
klubie  odbywają się też gorące dyskusje z osobami zaangażowanymi w
obronę  demokracji),  osoby  zaangażowane  w  działalność  charytatywną
(honorowy zasłużony dawca krwi), politycy (uhonorowany jako prezydent
Nowej Soli , obecnie senator Wadim Tyszkiewicz, oraz Elżbieta Anna Polak
Marszałek  Lubuski),  lekarz  (dr  Jacek  Smykał  pod  którego  opiekę  trafił
zakażony kronawirusem polski pacjent zero), dziennikarz (Tomasz Lis).

W roku 2020 skupialiśmy się  na  monitorowaniu  stanu środowiska
dziennikarskiego,  prosiliśmy  o  pisanie  o  swoim  stanie  zdrowia,  o
podtrzymywanie się wzajemnie na duchu. Z działań organizacyjnych dość
istotnym  faktem  była  zmiana  adresu  Oddziału.  Zawarliśmy  umowę  z

http://www.dziennikarzelubuscy.pl/


Kancelarią Radców Prawnych w Zielonej Górze, która przygarnęła nas pod
swój  dach  a  przy  okazji  świadczy  nam  podstawowe  usługi  prawnicze.
Reprezentuje  nas  w  czynnościach  związanych  z  Krajowym  Rejestrem
Sądowym, doradza w naszych relacjach z Urzędem Skarbowym.

Wsparliśmy  finansowo  publikację  książki  autorstwa  dziennikarza
sportowego. Autor nie należy do naszego Stowarzyszenia tym bardziej był
wdzięczny za pomoc. Odpowiednia wzmianka o SDRP została oczywiście w
książce zamieszczona.

Oddział  nie ma własnej  siedziby,  nie zatrudnia żadnej osoby, cała
działalność  opiera  się  na  pracy  społecznej.  Nie  mamy  problemów
finansowych,  członkowie  dość  odpowiedzialnie  wywiązują  się  ze  swoich
obowiązków,  w  tym z  opłacania  składek.  Od  czasu  do  czasu  (niestety
ostatnio rzadko), otrzymujemy darowizny od przyjaciół naszego Oddziału.
Prowadzimy aktywnie  i  z  niezłym rezultatem promowanie  wpłat  1% na
konto  SDRP.  Ostatnio,  po  scentralizowaniu  przez  nasz  światły  rząd
rozliczeń wpłat z tytułu 1%, nie mamy informacji o kwotach które w ten
sposób pozyskaliśmy.

Tadeusz Krupa
przewodniczący Oddziału Lubuskiego

WARSZAWA

20  czerwca  2016  roku  odbyło  się  zebranie  sprawozdawczo-wyborcze
członków OW.  Uczestniczyło  w nim 92 dziennikarzy  na 382 uprawnionych  do
głosowania. 

Zarząd, w składzie wybranym 22 czerwca 2016 roku: Przemysław Barbrich,
Jerzy  Jakobsche  –  wiceprzewodniczący-skarbnik,  Barbara  Janiszewska  –
wiceprzewodnicząca-sekretarz,  Witold  Juchniewicz,  Marek  Kuliński  -
przewodniczący, Tomasz Miłkowski i Wojciech Rzucek działał do 19 października
2021 roku.

Wybrano również 25 delegatów na IX zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy
RP  (13  marca  2017).  Delegaci  przekazali  wówczas  stanowisko  i  opinie
warszawskiego środowiska dziennikarskiego dotyczące m.in. pozycji dziennikarzy
i ich udziału w życiu polityczno-społecznym kraju, roli stowarzyszeń twórczych,
coraz  trudniejszych  warunków  wykonywania  zawodu,  wreszcie  coraz  gorszej
sytuacji materialnej dziennikarzy.

W  całym  okresie  sprawozdawczym  (do  momentu  ogłoszenia  stanu
epidemii),  od  czerwca  2016  r.  członkowie  Zarządu  brali  udział  w  licznych
dyskusjach  dotyczących  zapowiadanych  zmian  w  organizacji  mediów
publicznych.  W  wystąpieniach  publicznych  i  stronie  internetowej
www.dziennikarzerp.pl prezentowaliśmy  stanowisko  SDRP:  konieczność
ostatecznego  uregulowania  i  urealnienia  finansowania  działalności  Polskiego
Radia,  TVP oraz  PAP,  odrzucające politykę kadrową polegającą na arbitralnym
nominowaniu  władz tych  instytucji  przez  administrację  rządową oraz  praktykę
zwalniania z pracy dziennikarzy mających inne poglądy. 

W  2019  roku  członkowie  Oddziału  Warszawskiego  brali  udział  w
spotkaniach  i  dyskusjach  dotyczących  sytuacji  w  polskich  mediach,  zwłaszcza
związanych z działaniami na rzecz zapewnienia realnej ochrony praw autorskich.
Spotkania  poświęcone  unijnej  dyrektywie  w  sprawie  praw  autorskich  były

http://www.dziennikarzerp.pl/


organizowane przez Izbę Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i
Wydawców REPROPOL 

Występowaliśmy  i  zabieraliśmy  głos  publicznie  we  wszystkich  ważnych
kwestiach ważnych dla naszego środowiska. Opublikowaliśmy na naszej stronie
internetowej  ponad  20  oświadczeń  i  apeli.  Zdecydowanie  protestowaliśmy
przeciw  działaniom  godzącym  w  wolność  słowa,  blokowaniu  dziennikarzom
dostępu do informacji, swobody wypowiedzi, a w skrajnych przypadkach agresji
fizycznej. Dotyczyły one m.in.:

 spraw zawodowych (poparcie dla dyrektywy UE w sprawie ochrony praw
autorskich  na  jednolitym  rynku  cyfrowym,  w  obronie  dziennikarzy
zwalnianych w wyniku zmian własnościowych w „Polska Press”, poparcie
akcji „Media bez barier” przeciwnej dodatkowemu opodatkowaniu prasy);

 obrony wolności słowa i praw do dostępu do informacji (protest przeciwko
napaści  na dziennikarzy w Puszczy Białowieskiej,  protest przeciw użyciu
gazu i pałek wobec dziennikarzy relacjonujących demonstracje uliczne 11
listopada 2020, protesty wobec szykanowania dziennikarzy ujawniających
nieprawidłowości popełniane przez funkcjonariuszy państwowych, protest
przeciw utrudnianiu dziennikarzom wstępu do budynków Sejmu i Senatu
RP);

 zachowania cywilizowanego tonu debat w mediach i przestrzeni publicznej
(reakcja na zamordowanie prezydenta Gdańska); 

 sprzeciwu dotyczącego dotowania jątrzącej publicystyki TVP sumą 2 mld zł
z funduszy państwowych; 

 podjęcia  wszechstronnej  debaty  na  temat  „dziennikarstwa
obywatelskiego” (na Kongresie Mediów Obywatelskich w marcu 2019 r.);

 spraw  ogólnospołecznych  (poparcia  społecznej  kandydatury  na  funkcję
RPO (p. Zuzanny Rudzińskiej – Bluszcz, wsparcia akcji szczepień przeciw
COVID19 oraz praktyczne zalecenia przestrzegania zaleceń sanitarnych). 

Członkowie Oddziału Warszawskiego - do 20 marca 2020 r. - brali udział w
spotkaniach  i  dyskusjach  dotyczących  sytuacji  w  polskich  mediach,  zwłaszcza
związanych z działaniami na rzecz zapewnienia realnej ochrony praw autorskich. 

W czasie kadencji członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego wspólnie z
Zarządem  Zespołu  Starszych  Dziennikarzy  zorganizowali  wiele  spotkań  z
wybitnymi przedstawicielami życia polityczno-społecznego.

2016
 Spotkanie dyskusyjne z Włodzimierzem Cimoszewiczem (27 kwietnia).  Z

inicjatywy ZSD odbyło się podobne spotkanie z prof.  Ewą Łętowską (28
września).

 W  2016  roku  kontynuowane  były  „spotkania  czwartkowe”.  Były  one
organizowane  w  lokalach  udostępnianych  bezpłatnie  przez  Urząd  m.st.
Warszawy  (na  pl.  Konstytucji  4  -  WARSZTAT  WARSZAWSKI  i  przy  ul.
Andersa  29  –  PAŃSTWO  MIASTO).  Spotkania  zorganizowano  z  red.
Wiesławą Krajewską-Michalską, dziennikarką radiową i telewizyjną, pisarką,
podróżniczką: „Kobieta…śladem moich książek” (31 marca) i z red. Hanną
Etemadi, która pokazała swój film dokumentalny „W cieniu prezydenta” o
zastępcy  prezydenta  Stefana  Starzyńskiego  Janie  Pochowskim,
zamordowanym  w  Palmirach  (19  maja).  Odbyło  się  również  spotkanie
dyskusyjne: „Wolność polskich mediów” (31 maja).

2017
 20  marca  odbyło  się  spotkanie  z  wiceprzewodniczącą  OPZZ,  Wiesławą

Taranowską; 17 maja z prof. Adamem Danielem Rotfeldem, 27 września z
prof. Karolem Modzelewskim.



 W 2017 roku kontynuowane były „spotkania klubowe”, które odbywały się
w klubie „Cudzysłów” w Domu Dziennikarza. Spotkania zorganizowano z
red. Andrzejem Machnowskim, autorem filmu „Emisariusz kardynała” (28
czerwca),  red.  Edwardem  Kwiatkowskim  o  Szarych  Szeregach  (26
kwietnia).  Gościem  spotkania  29  listopada  był  ekonomista  dr  Ryszard
Ślązak. 

2018
Zorganizowaliśmy,  wspólnie  z  Zarządem  Zespołu  Starszych  Dziennikarzy
spotkania: 

 z  prof.  Longinem  Pastusiakiem  (7  marca)  po  wyborach  w  Stanach
Zjednoczonych;

 z  amerykańskim  rabinem  Yehoshua  Ellisem  i  Arturem  Cyrukiem
poświęcone tematowi „Człowiek wobec śmierci w kulturze żydowskiej” (27
września);

 z red. Grzegorzem Łubczykiem poświęcone pomocy polskim uchodźcom na
Węgrzech, we wrześniu 1939 roku (16 października).

 z  prof.  Zofią  Chyrą-Rolicz  na  temat:  „Losy  spółdzielczości  w  Polsce  w
okresie transformacji – niewykorzystana szansa rozwoju” ( 27 listopada).

 „Miasto społeczne - Warszawa” – pod takim hasłem 4 października odbyło
się  spotkanie  z  kandydatem  SLD  na  prezydenta  Warszawy,  Andrzejem
Rozenkiem. 

21  lutego  nową  przewodniczącą  Zarządu  ZSD  została  red.  Hanna
Świeszczakowska-Mazur, która zastąpiła red. Elżbietę Ciborską.

Starając  się  utrzymać  „żelazną  dyscyplinę”  w  gospodarowaniu
posiadanymi  środkami  udało  się  zorganizować 6  czerwca wyjazd  zabytkowym
„ogórkiem”  z  Klubu  Miłośników  Komunikacji  Miejskiej  dużej  grupy  naszych
członków do Kampinoskiego Parku Narodowego na „dziennikarskie spotkanie przy
dębie „Redaktor”, który został zasadzony w listopadzie 2008 roku.

2019
Zarząd  Oddziału  Warszawskiego  wspólnie  z  Zarządem  Zespołu  Starszych
Dziennikarzy zorganizował spotkania:

 z  prof.  Stanisławem Bieleniem (26 lutego)  poświęcone m.in.  stosunkom
międzynarodowym „Fatalizm i niemoc w polityce wschodniej Polski”;

 z  red.  Markiem  Maldisem  (23  maja),  podczas  którego  dziennikarz  TVP
opowiedział o Stanisławie Tołwińskim, prezydencie zrujnowanej Warszawy
od marca 1945 do maja 1950 r. przedstawiając wiele nieznanych faktów i
obrazów z tamtych lat; 

 z  prof.  Jackiem  Wojnickim,  specjalistą  w  dziedzinie  stosunków
międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, który w interesującym
wystąpieniu „Integracja europejska – szanse i  zagrożenia” opowiedział o
tym, co się stało od 1989 roku w naszej części Europy (kapitalizm, zmiana
polskiej orientacji ze wschodniej na zachodnią (27 czerwca).

W  roku  2019  Oddział  Warszawski  włączył  się  w  działania  Fundacji  My
Obywatele UE Olgierda Łukaszewicza,  autora  książki  „Jestem obywatelem Unii
Europejskiej”.  Natomiast  red.  Alicja  Wejner  prezentowała  książkę  „Azymut  –
wspólna Europa – Jastrzębowski” o twórcy pierwszej konstytucji dla Europy, którą
napisał w roku 1831.
 
2020 
Zarząd  Oddziału  Warszawskiego  wspólnie  z  Zarządem  Zespołu  Starszych
Dziennikarzy  zorganizował  9  stycznia  2020 r.  spotkanie  „Przygody lekarza  na



Czarnym  Lądzie”  z  Jolantą  Powałowską,  lekarką,  która  pracowała  18  lat  w
szpitalach w kilku krajach południowej Afryki.
Niestety - z powodu pandemii musieliśmy odwołać zaplanowane spotkania.

Wiele  uwagi  poświęcano  seniorom  SDRP,  którzy  stanowią  prawie  80
procent  wszystkich  członków  Oddziału  Warszawskiego  i  którzy  –  co  warto
podkreślać przy każdej okazji – rzetelnie wypełniają jeden z trzech podstawowych
obowiązków statutowych, jakim jest regularne opłacanie składek.

W 2016 roku 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
materialnych. Dzięki tym środkom i środkom własnym w 2016 roku wypłacono 7
zapomóg na łączną kwotę 2.800,00 zł.

Zespół Starszych Dziennikarzy SDRP, jak co roku, zorganizował świąteczno-
noworoczne spotkanie (8 grudnia).  Było  ono skromniejsze z  powodu trudności
finansowych. Poza jednym darczyńcą nie udało się uzyskać wsparcia finansowego
– koszty cateringu pokryto ze środków pozostających w dyspozycji ZOW. BAKOMA
Sp. z o.o. przekazała paczki świąteczne ze swoimi produktami.

W  2017  roku  Zarząd  OW dysponując  bardzo  skromnymi  środkami
finansowymi wypłacił jedną zapomogę w wysokości 400 zł  dla członka Oddziału
Warszawskiego, mającego bardzo trudną sytuację zdrowotną i materialną.

Zarząd  OW  wraz  z  ZSD  SDRP,  jak  co  roku,  zorganizował  świąteczno-
noworoczne spotkanie dla członków ZSD (17 grudnia).  Uzyskaliśmy na ten cel
wsparcie  6  sponsorów  (3  finansowe  i  3  w  formie  produktów)  oraz  3  wpłaty
indywidualne. Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników. 

W 2018 roku Zarząd OW wraz z ZSD, jak co roku, zorganizował świąteczno-
noworoczne spotkanie dla członków ZSD (19 grudnia).  Uzyskaliśmy na ten cel
wsparcie 6 sponsorów (4 finansowe i 2 w formie produktów). ZG SDRP przekazał
dla seniorów książkę Klemensa Krzyżagórskiego. Jedna osoba wpłaciła na ten cel
528 zł. Spotkanie zyskało bardzo pozytywne opinie uczestników i było znakomitą
okazją do rzadkich spotkań naszych seniorów. 

Zorganizowaliśmy  w  połowie  czerwca  aukcję  charytatywną  na  rzecz
seniorów. Redaktor Eugeniusz Święty podarował na tę akcję pięć stolików i zajął
się załatwieniem formalności. Sprzedaliśmy trzy stoliki, za które uzyskaliśmy 580
zł.

W  roku  2018  i  2019  Starając  się  utrzymać  „żelazną  dyscyplinę”  w
gospodarowaniu  posiadanymi  środkami  nadal  podejmowaliśmy  starania  o
fundusze  dla  seniorów.  Wyżej  informacja  o  aukcji  charytatywną  na  rzecz
seniorów. Nadal mamy dwa stoliki. Natomiast w roku 2019 otrzymaliśmy, dzięki
wsparciu  Klubu  Krytyki  Teatralnej,  pięć  obrazów  Marka  Kreuscha,  na  których
artysta  przedstawił  Ewę  Błaszczyk,  Annę  Dereszowską,  Agnieszkę  Holland,
Adama  Ferencego  i  Wojciecha  Malajkata.  We  wrześniu  zaprosiliśmy  Ewę
Błaszczyk i Adama Ferencego (wraz z autorem obrazów) na spotkanie w Domu
Dziennikarza, podczas którego złożyli autografy na swoich portretach. Chcemy –
zgodnie z umową – zaoferować te obrazy podczas kolejnej aukcji charytatywnej, a
uzyskane środki przeznaczyć na pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących
seniorów. 

W roku  2019 Zarząd  OW wraz  z  ZSD SDRP,  jak  co  roku,  zorganizował
świąteczno-noworoczne spotkanie dla seniorów OW (17 grudnia). Uzyskaliśmy na
ten  cel  wsparcie  7  sponsorów  (3  finansowe:  SDiW Repropol,  Fundacja  Oratio
Recta  i  URMA;  pokrycie  kosztów  cateringu:  ZBP;  3  firmy  dostarczyły  swoje
produkty: Bakoma, Bronisze, OSM Bidziny). Spotkanie zyskało bardzo pozytywne
opinie  uczestników  i  było  znakomitą  okazją  do  rzadkich  spotkań  naszych
seniorów. 



W roku 2020 Zarząd OW wraz z ZSD nie mógł - jak co roku, w grudniu -
zorganizować świąteczno-noworocznego spotkania dla seniorów OW. 

Postanowiliśmy po dyskusji  podjąć  próbę innego podziękowania  naszym
seniorom.  Zaangażowanie  niewielkiego  zespołu  (3  kobiety  i  1  mężczyzna)
pozwoliło pomysł zrealizować. 

Dla najstarszych seniorów (powyżej 80. roku życia, którzy mieli zapłacone
składki  do  roku  2019  włącznie)  przygotowaliśmy  130  paczek  ze  słodyczami
Wawela  (koszt  po  uzyskaniu  rabatu  3 770  zł)  i  opakowaniem  dobrej  czarnej
herbaty  (koszt  908,70  zł).  Uzyskaliśmy  wsparcie  trzech  sponsorów:
Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL - 2 000 zł, URMA Sp. z o.o. –
1000  zł,  Fundacji  ORATIO  RECTA  –  600  zł  oraz  wpłaty  kilku  prywatnych
darczyńców. 

Cieszyliśmy się, że przestrzegając ostrych rygorów sanitarnych mogliśmy
sprawić choć trochę radości i porozmawiać z naszymi Koleżankami i Kolegami. 

Na początku wytypowaliśmy 132 osoby, niestety – do kilku nie dotarliśmy,
część zmarła. Aby dokończyć realizację tego pomysłu – po konsultacji  z ZSD -
postanowiliśmy pozostałymi paczkami obdarować „młodszych” seniorów, którzy
przychodzili zapłacić składki. 

Działania  organizacyjne  SDRP  OW.  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. 

Z powodzeniem kontynuowano realizację wspólnych projektów z Klubem
Krytyki  Teatralnej  tym  razem  dot.  „Przygotowania  publikacji  związanej  z  50-
leciem Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora”. Do kasy OW wpłynęło z
tego tytułu 1.000 zł (darowizna).

Wspólnie  z  ZBP  zorganizowano  jednodniowy  kurs  dla  pracowników
mniejszych banków, odpowiedzialnych za kontakty z mediami. Dzięki temu kasa
OW została również zasilona niewielkimi środkami finansowymi. 

W 2016 roku przekazano Zarządowi  Głównemu SDRP środki finansowe -
zgodnie z zasadą naliczania składek przyjętą przez Zarząd OW -  na działalność
statutową ZG oraz na składki w Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (FIJ). 15
marca 2016 przekazano składkę za I kwartał w wysokości 3.339,00 zł, zaś składkę
za  II  kwartał  2016  przekazano  w  dwóch  ratach:  1.300,00  zł  (22  listopada)  i
2.591,00 zł (20 grudnia). Ponadto wpłacono na konto ZG kwotę 1.000,00 zł na
konto zadłużenia (24 października).

Wykorzystując korespondencyjną bazę adresów mejlowych członków SDRP
OW (w końcu roku liczyła ona ok. 500 adresów) informowaliśmy o działaniach
Zarządu Oddziału Warszawskiego SDRP, wydarzeniach organizowanych w stolicy i
na Mazowszu, o konkursach, szkoleniach. 

W  2017  roku  rozpoczęto  realizację  projektu  unijnego  „Partycypacja
przedstawicieli  związków zawodowych  i  organizacji  pozarządowych w procesie
stanowienia  prawa”.  Jest  to  wspólne  przedsięwzięcie  OPZZ  i  SDRP  –  Oddział
Warszawski. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy związkowców i dziennikarzy
w zakresie  obowiązującego prawa oraz  nabycie  umiejętności  negocjacyjnych  i
konsultacyjnych  w  stanowieniu  prawa.  W  pierwszym  etapie  programu,  czyli
eksperckich spotkaniach panelowych w 16 województwach będzie uczestniczyło
480 osób (w tym 40 dziennikarzy), w drugim etapie, czyli zjazdach seminaryjno-
warsztatowych  –  400  osób  (w  tym  80  dziennikarzy).  W  2017  r.  odbyły  się



spotkania w Łodzi, Katowicach,  Kielcach.  Program jest w pełni  finansowany ze
środków unijnych.

Nadal  współpracowaliśmy  i  byliśmy  obecni  na  wielu  spotkaniach
kulturalnych Klubu Krytyki  Teatralnej SD RP/polskiej  sekcji  AICT. Red.  Tomasz
Miłkowski,  członek  naszego  Zarządu  Oddziału  jest  honorowym
wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. 

W  2017  roku  nawiązano  współpracę  z  Muzeum  Karykatury,  która
zaowocowała uruchomieniem na stronie internetowej  www.dziennikarzerp.pl „Z
teki Muzeum Karykatury”.

Na stronie internetowej uruchomiono w roku 2017 zakładkę „Byli z nami”,
o zmarłych członkach OW.

Od początku 2017 roku Zarząd – w związku z gwałtownie pogarszającą się
sytuacją  finansową  podjął  kolejną  inicjatywę.  6  lutego  2017  roku  (uchwała
Zarządu OW z 18 stycznia) podpisano porozumienie o uruchomieniu wspólnego
biura ZG i OW SDRP. W ten sposób znacznie zmniejszono koszty administracyjne
OW.

W 2017 roku przekazano Zarządowi Głównemu SDRP środki finansowe –
zgodnie z zasadą naliczania składek przyjętą przez Zarząd OW -  na działalność
statutową ZG  oraz  na składki  w Międzynarodowej  Federacji  Dziennikarzy (FIJ).
Przekazano zaległe składki za III i IV kwartał 2016 roku w wysokości 3891 zł za
każdy kwartał oraz składkę za I kwartał 2017 roku w wysokości 2760 zł. 

W związku z umową o utworzeniu wspólnego biura Oddział Warszawski -
zamiast  wpłat  składek  -  pokrywał  w  części  koszty  utrzymania  biura
(wynagrodzenie i czynsz). Do końca roku 2017 dokonano 11 wpłat do kasy ZG
SDRP: jedna wpłata w wysokości 1767,33 zł i 10 wpłat po 1845,39 zł. 

W roku 2018 Zarząd OW podejmował kolejne działania, których celem było
polepszenie sytuacji finansowej. Niestety, brak stałej obsługi finansowej biura i
konieczność  wypełnienia  rygorystycznych  obowiązków  sprawozdawczych  dla
Organizacji  Pożytku  Publicznego  oraz  dodatkowo  obsługa  finansowa
realizowanego  projektu  unijnego  wymusiły  jednorazowe  zatrudnienie  firmy
finansowej. 

Realizując umowę o prowadzeniu wspólnego biura przekazaliśmy do ZG
SDRP na ten cel: w styczniu – 1 845,39 zł, w lutym – 2 100,08 zł, od marca do
września  -  7  razy  po  2  350,08  zł,  w  październiku  –  1  290,58  zł.  Łącznie
przekazaliśmy 21 686,61 zł.

Na  stronie  internetowej  www.dziennikarzerp.pl było  prezentowane
stanowisko SDRP w najważniejszych sprawach dla całego środowiska. W styczniu
2019 r. rozpoczęliśmy systematyczne wysyłanie - via mail - informacji Oddziału
Warszawskiego o wszystkich ważnych wydarzeniach, zaś w każdej wersji naszego
biuletynu  „News  nr…”  były  stałe  rubryki  z  informacjami  o  opiece  lekarskiej  i
składkach członkowskich. „News nr 1” wysłaliśmy 20 stycznia. 

W 2019 roku nie kontynuowano realizacji projektu unijnego „Partycypacja
przedstawicieli  związków zawodowych  i  organizacji  pozarządowych w procesie
stanowienia  prawa”,  wspólnego  przedsięwzięcia  OPZZ  i  SDRP  –  Oddział
Warszawski.  Program  w  pełni  finansowany  ze  środków  unijnych  był  z
powodzeniem realizowany w roku 2018. Pod koniec grudnia 2018 roku Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów, jako instytucja zarządzająca projektem, przerwała jego
realizację.

Nadal  współpracowaliśmy  i  byliśmy  obecni  na  wielu  spotkaniach
kulturalnych Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT. Byliśmy m.in. na
spotkaniu z red. Tomaszem Miłkowskim, prezesem KKT w Salonie Literackim w
Centrum  Promocji  Kultury,  poświeconym  „Polskim  mistrzom  monodramu”  (26
stycznia) oraz na uroczystości wręczenia Nagrody AICT im. Ireny Solskiej Dorocie
Kolak, związanej od kilkudziesięciu lat z Teatrem Wybrzeże (2 grudnia). 

http://www.dziennikarzerp.pl/
http://www.dziennikarzerp.pl/


W roku 2019 nadal działało wspólne biuro – na podstawie podpisanego 6
lutego 2017 roku porozumienia o uruchomieniu wspólnego biura ZG i OW SDRP.
W ten sposób znacznie zmniejszono koszty administracyjne OW. Zarząd Oddziału
Warszawskiego  pokrywał  połowę  kosztów  zatrudnienia  pracownika  i  połowę
kosztów czynszu. 

20 marca 2020 roku ogłoszono do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej  stan  epidemii  w  związku  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2.
Rozporządzenie ministra zdrowia, wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008
r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  nadal
obowiązuje. 

Wszyscy  musimy  przestrzegać  wielu  obostrzeń  związanych  z  życiem
codziennym i organizowaniem spotkań. To wszystko zmusiło członków Zarządu
Oddziału Warszawskiego SD RP do zmiany organizacji działalności. Biuro zostało
zamknięte, ale nadal  pracowało w reżimie sanitarnym. Uruchomiono specjalny
telefon, niezbędne wizyty umawiano również w reżimie sanitarnym. Staraliśmy
się być w ciągłym kontakcie, spotykać się zdalnie lub w bardzo wąskim gronie
(prezydium ZOW, Zespół Starszych Dziennikarzy, Komisja Rewizyjna).  Wszelkie
uwagi,  wnioski  i  prośby  były  przesyłane  drogą  mailową  pod  adres:
sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl lub przekazywane telefonicznie. 

Telefonicznie można było umówić ewentualną wizytę w siedzibie Oddziału
przy Foksal  3/5 wówczas,  gdy zajdą po temu ważne okoliczności  wymagające
osobistego  kontaktu.  Np.  przekazanie  dokumentów,  odbiór  lub  potwierdzenie
ważności legitymacji członkowskiej czy opłata składek. 

Przy takiej organizacji pracy biura mogliśmy w naszej siedzibie zapewnić
należyte warunki sanitarne tak, aby nikogo nie narażać na niepotrzebne ryzyko.

W maju 2020 r. upłynęła kolejna kadencja władz naszego Stowarzyszenia.
8 czerwca miał odbyć się X Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, zaś
sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału Warszawskiego 27 maja.  Niestety,
po  wprowadzeniu  na  terenie  Polski  stanu  epidemii  wszystkie  te  wydarzenia
zostały  przesunięte  w  czasie.  W  tej  sytuacji  8  maja  członkowie  Zarządu  OW
podjęli  uchwałę  o  przedłużeniu  kadencji  i  odstąpieniu  od  zwołania  Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Warszawskiego SDRP, wyznaczonego na
dzień 27 maja 2020 r.

Staraliśmy  się  w  roku  2020  wysyłać  -  via  mail  -  informacje  Oddziału
Warszawskiego o wszystkich ważnych wydarzeniach, zaś w każdej wersji naszego
biuletynu  „News  nr…”  były  stałe  rubryki  z  informacjami  o  opiece  lekarskiej  i
składkach członkowskich. To zapewniało szybki przekaz informacji do ponad 500
członków OW. 

O bieżącej sytuacji związanej z ograniczeniami informowaliśmy również na
stronie internetowej OW.

W  2020  roku  nie  mogliśmy  kontynuować  realizacji  projektu  unijnego
„Partycypacja przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych
w  procesie  stanowienia  prawa”,  wspólnego  przedsięwzięcia  OPZZ  i  SDRP  –
Oddział Warszawski. Ustalono z liderem projektu (OPZZ) jego zakończenie. 

Nadal  współpracowaliśmy  i  byliśmy  obecni  na  spotkaniach  kulturalnych
Klubu Krytyki Teatralnej SD RP/polskiej sekcji AICT. 

W 2020 roku kontynuowano również  współpracę  z  Muzeum Karykatury,
zamieszczając  na  stronie  internetowej  www.dziennikarzerp.pl rysunki  „Z  teki
Muzeum Karykatury.

W roku 2020 nadal działało wspólne biuro ZG i OW SDRP – na podstawie
podpisanego  6  lutego  2017  roku  porozumienia  o  jego  uruchomieniu.  Do
października  2020  r.  koszty  utrzymania  biura  (wynagrodzenie  pracownika  i
czynsz)  ZG  i  OW  pokrywały  po  połowie.  Od  listopada  2020  całość  kosztów
związanych z wynagrodzeniem pracownika pokrywa Oddział Warszawski.

http://www.dziennikarzerp.pl/
mailto:sdrp.warszawa@dziennikarzerp.pl


Staramy  się  trzymać  w  ryzach  sytuację  finansową  OW,  aby  zapewnić
sprawną działalność  i  regulować  wszystkie  zobowiązania.  Dlatego taką uwagę
przywiązujemy do opłacania składek, podstawowego obowiązku członków SD RP.

13 listopada  2019  r.  podjęliśmy uchwałę  przypominająca  o  statutowym
obowiązku opłacania składek. Opublikowaliśmy ją na stronie i wysłaliśmy naszym
kanałem informacyjnym.

 W  uchwale  poinformowaliśmy  o  trudnej  decyzji  wykreślenia  członków,
którzy zakończyli opłacanie składek w latach 2014 – 2015, jeżeli do stycznia 2020
roku  nie  uregulują  zaległości.  Z  powodu  pandemii  terminy  skreślania
przesuwaliśmy.

Obecna sytuacja, jak również liczne dyskusje na ten temat skłoniły nas do
podjęcia  decyzji  o  postawieniu  podobnego  warunku  tym,  którzy  zakończyli
opłacanie składek w latach 2016 – 2017. 

Chcąc  te  sprawy  uregulować  przed  jesiennym  (październik  2021)
zebraniem  sprawozdawczo-wyborczym  OW  podjęliśmy  30  czerwca  2021
jednogłośnie uchwałę Zarządu Oddziału Warszawskiego SD RP - monit i decyzja o
skreśleniu z listy członków OW SD RP osób, które zakończyły opłacanie składek w
latach 2014-2017.

 Poinformowaliśmy  o  tej  decyzji  wszystkich  członków,  którzy  zalegali  z
opłatą  składek  –  telefonicznie,  via  mail,  umieszczając  informację  na  stronie.
Przedstawiliśmy propozycję rozwiązania sprawy po 30 września, czyli możliwość
np. reaktywacji.

W rezultacie  skreśliliśmy  119 osób  (z  546 osób  –  pozostało  427),  dwie
osoby  zmarły,  cztery  zrezygnowały,  z  reaktywacji  skorzystało  7  osób,  jedna
wpłaciła całą kwotę, jedna wpłaca na cztery raty. W efekcie tej akcji do kasy OW
wpłynęło 3 690 zł.

 Podkreślamy, że jednym z obowiązków członka SD RP jest regularne
opłacanie składek. Podkreślamy jednak również to, że ta przykra dla
nas  decyzja  wyniknęła  z  konieczności  uregulowania  sytuacji  i
zapewnienia dalszej działalności.

Każdy skreślony członek OW ma możliwość natychmiastowej reaktywacji,
bez zbędnych formalności.

OW w liczbach
 W całym okresie sprawozdawczym przyjęliśmy 32 osoby, reaktywowało się

12 osób.
 Niestety w tym okresie zmarło 87 naszych członków.

Barbara Janiszewska
12 października 2021 


