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Przedstawiona do recenzji praca doktorska autorstwa mgra Ryszarda
Tomasza Paulukiewicza liczy 262 strony znormalizowanego maszynopisu,
skada si ze wstpu, omiu rozdziaOw, zakoñczenia i bibliografii. Ukad pracy
jest logiczny i kiarowny. Kady z rozdziaOw jest osobno zatytu1owany. Tytu]y
rozdziaOw ogniskuj problemy poruszane przez Doktoranta w omawianej czci
i od razu porzdkuj wiedze zwizan z prezentowanym zagadnieniem. Na
wstpie — musz to podkre1ié z ogromn satysfakcja — e dysertacja doktorska
mgra Ryszarda Paulukiewicza jest praca nowatorska, pioniersk,
przedstawiajca w sposOb naukowy pierwsz, na rzeszowskim rynku prasowym,
ukazujca si p0 1989 roku, gazet codzienn ,,Dziennik Obywateiski A—Z”.

Praca jest tym bardziej cenna, e jej Autorem jest jeden z
pomysodawcOw dziennika ,,A—Z”, osoba zaangaowana w jej tworzenie, wiec
wie o niej wszystko. Dysertacja powstata p0 27 latach od ukazania si
pierwszego numeru (4 kwietnia 1990 roku), a 24 lata 0 jej zamkniciu (30 lipca
1993 roku). My1e, ±e upIyno ju± wystarczajco du±o czasu, by Autor nabra
stosownego dystansu do prezentowanych wydarzeñ zwizanych z etapem
tworzenia i redagowania ,,Dziennika Obywateiskiego A—Z”, cieszcego sie
Owczenie w Rzeszowie i na Podkarpaciu duym zainteresowaniem. Czy sam



Doktorant nabral wystarczajcego dystansu do tamtych czasOw — przypuszczam,

±e rile, cho z tekstu dysertacji wynika, ±e dystans ten jest spory i emocje

Doktorant potrafi ukry. Swiadczy to na korzyô mgr Ryszarda Paulukiewicza

jako badacza i naukowca. ZdajQ sobie spraw z tego, e Doktorant z emocji si

nie wyzwolil do koñca, poniewa± i ja do przedstawianych w pracy faktOw

podchodziem podczas jej lektury doth uczuciowo, poniewa w czasie, kiedy

,,Dziennik Obywateiski A—Z” ukazywa si w Rzeszowie — wanie tam

mieszkaem i byem wiernym czytelnikiem tego tytu1u, wiçc wspomnienia —

chcac nie chcc — oywaty same i przypominay pocztki czasOw transformacji

mediôw w Poisce.

Na1ey zaznaczyé, e wszystkie fakty i wydarzenia zwizane z tamtym

okresem historycznym w Poisce Doktorant relacjonuje bardzo rzeczowo i

kiarownie. Ta jasnoá przekazu take wiadczy o doskonaym opanowaniu

wiedzy na ten temat i znajomoci przedmiotu przez mgra Paulukiewicza. Wa±ne,

e Doktorant nie bazuje tu wycznie na wiasnych wspomriieniach, ale wywOd

opatruje mocnymi i rzetelnymi r6dami naukowymi, opracowaniami

historycznymi i politologicznymi, m.in. J. Karpinskiego, A. Dudka, W.

Roszkowskiego, M. Chrnaja, M. migrodzkiego oraz wszelkimi aktami prawnymi,

w tym ustawami rzdowymi badanego okresu.

Doktorant we wstQpie wyranie okre1i metody badawcze, jakie

zastosowat w pracy, a wic: opisowo—historyczn oraz analiz zawartoci.

Pierwsza perfekcyjnie pozwolia osadzié temat w kontekstach historycznych —

tu Doktorant wywizat si z zadania znakomicie i bez zastrzeeñ. JeIi chodzi o

drug, metod — analizy zawartoci — jako czytelnik i badacz czuj pewien

niedosyt, choá z punktu widzenia statystycznego jest ona przeprowadzona

w1aciwie. Doktorant opisat zawartoá poszczegOlnych numerOw, przyjI

stosowna zasad wskazywania na te tytuy, ktOre mOwily o szczególnych

wydarzeniach w regionie, dokonat procentowych obliczeñ, ale brako mi analizy

i interpretacji tekstOw danych autorOw, ktOrych mgr Ryszard Paulukiewicz uznaI

za reprezentatywnych. W moim odczuciu podanie samych nazwisk dziennikarzy,



tytulOw i tematyki ich materiaOw prasowych to za mao. Gdyby w dysertacji

zostaa przeprowadzona interpretacja poszczególnych gatunkOw dziennikarskich

(my1 tu o wikszych i charakterystycznych gatunkach dziennikarskich m.in.

raporcie, reportau, felietonie, komentarzu) ze szczegOlnym wskazaniem na

prowadzone wywody i urniejtnoci warsztatowe danych autorów ( m.in.

Jarosawa Szczepafiskiego, Andrzeja Paulukiewicza, Jaromira Kwiatkowskiego,

Andrzeja Potockiego, Jo1ant Zarb, Romana Madejowskiego, Jacka Szarka)

powstaaby szeroka panorama intelektualnej potgi dziennikarstwa

rzeszowskiego tamtych czasOw, potgi, ktOra stata si podstaw4 dia

wspOczesnego dziennikarstwa tego regionu a zawodu dziennikarskiego uczya

si wanie — na co take zwrOci uwag Doktorant — 0 zatrudnieniu na

pocztku lat dziewidziesi4tyCh ubiegego wieku w ,,Dzienniku Obywateiskim

A—Z” (niektorzy wymienieni wytej dziennikarze dowiadczenie zawodowe

zdobywali wczeniej — bad w tytiRach studenckich, bd w prasie zakadowej,

na CO zwrOci take uwag Doktorant).

My1e, ±e prace dodatkowo wzbogaci1oby przeprowadzenie przez

Doktoranta analizy i charakterystyki poszczegOlnych gatunkOw ze wskazaniem,

ktOry z dziennikarzy tamtego okresu zastuguje ju p0 latach na laury i miano

mistrza danego gatunku (jeli si dobrze orientuj — prym w felietonach wiOdl

Jarosaw Szczepañski, pisa interesujce, dowcipne teksty oraz trafne, odwane

komentarze, podobnie Jaromir Kwiatkowski czy Andrzej Potocki wyróniali sie

w pisaniu reportay). Brak takiej analizy gatunkOw dziennikarskich, a samo

statystyczne wyliczanie materiaMw publikowanyCh na lamach ,,A—Z” w okresie

ukazywania si gazety (1990-1993) — w moim przekonaniu budzi niedosyt, o

ktOrym pisaem wczeniej. Ciekawsze, z mojego punktu widzenia byoby

przeprowadzenie gbokiej analizy, kto z dziennikarzy i na co zwraca uwag

m.in. w reportaach, felietonaCh, artykulach publicystycznych, jakie zajmowa

stanowisko, czym sie wyró±nia w poetyce przekazu (chodzi nie tylko o

poruszana tematyk, ale o obrazowanie, sugestywno opisOw, jzyk) i czy

wypracowa swOj indywidualny styl. Tego w pracy mi zabraMo, diatego podczas



obrony chcia{bym uslyszeé od Doktoranta, jakie jest Jego zdanie na temat

warsztatu twOrczego dziennikarzy (wybranych przez Doktoranta) skupionych

wokOl ,,A—Z” i ktOry z riich wyrOnia si szczegOlnyrni zdolnociami

interpretacyjnyrni bieacych wydarzeñ, jzykiem przekazu, indywidualnoci,

opisu, jzyka. Podkrelam, e za wartociowe uwaam badania statystyczne i

doceniam obliczenia procentowe, jakie przeprowadzil mgr Ryszard Paulukiewicz

i nie traktuj mojej uwagi jako zarzut. SposOb zastosowany przez Doktoranta w

badaniach i analizie jest Jego suszna, prawidowa, przez Niego wybrana

metoda, ja natomiast preferuj t, oprOcz statystycznej, dotyczc gbokiej

analizy I interpretacji treci, ktOra wskazuje na walory intelektualne.

Jeli chodzi jeszcze o kontekst historyczny — w dysertacji mgra Ryszarda

Tomasza Paulukiewicza zabrako mi nawiazania — choë zdawkowego — do

przeszoci prasy w samym Rzeszowie, choéby przy okazji przywoywania

tytulu ,,Gazeta Rzeszowska”, ktOr powulano do ±ycia — jak pisze Doktorant na

stronie 74 w roku 1946. Ucililbym, e byio to — celowe bad nie — nawiazanie

do tego samego tytulu wydawanego w ju 1891 roku, o czym pisul w 2012 roku

w internetowym wydaniu pisma Wy±szej Szkoy Informatyki i Zarzadzania w

Rzeszowie pt. ,,Komunikacja Spo{eczna” Lukasz Btd (nr 3, rok 2012, ss. 49—

64).

Tytul dysertacji Dziennik Obywateiski ,,A —Z” (1990-1993 r.) i jego

miejsce w systernie mediów regionainych Rzeszowszczyzny wyranie sugeruje,

e Doktorant odniesie si w pracy nie tylko do tytulOw prasowych (to wykona{

perfekcyjnie), ukazujcych si w tym samym czasie na terenie

Rzeszowszczyzny co ,,Dziennik Obywatelski A—Z”, ale take — przynajmniej ja

tak rozumiem termin ,,media regionalne” — do stacji radiowych jak i

telewizyjnych badanego regionu. Tu akurat tych kontekstOw brako. Mote

zgrabniej byoby u±yá tytulu, ktOry zawzilby problem do wydawnictw

prasowych Rzeszowszczyzny. Sugeruj, by Doktorant zastanowil sie nad tym,

gdy bedzie przygotowywa prac do druku w formie ksikowej - czy nie

przeredagowa tytulu, ograniczajcego tym samym wyranie problematyk,



ktOra porusza w pracy. Gdy t poprawk wprowadzi, nikt z odbiorcOw nie
bQdzie mia p0 lekturze ksiaki zrozumiaego niedosytu. Podobnie sugeruj, by

przed oddaniem pracy do druku — nad tekstem pochylil si korektor, ktôry

powinien wye1iminowa bdy interpunkcyjne (sporo ich) i — niestety — bd

ortograficzny (strona 247 — ,,byaby” pisze si razem).

auje, e Doktorant nie doczyI chocia w aneksie fotografii ,,jedynek”

,,A—Z”, ale mone o tym pomyleá i nadrobi t zalegoé, gdy zdecyduje sie

wydaé doktorat w wersji ksiakowej. Zawsze to wizualizacja pierwszych stron

gazety predzej przemOwi do czytelnika, ktOry nie mia nigdy tytuu ,,A—Z” w

rkach ni± sam opis sowny, skadind bardzo dokiadny.

Mgr Ryszard Paulukiewicz przedstawi bardzo interesujc monografi

,,Dziennika Obywateiskiego A—Z”, ukazujcego si w Rzeszowie na pocztku lat

dziewiádziesitych ubiegego stulecia, odda bardzo dobrze atmosfere tamtego

czasu, ukaza zryw i zapat ambitnych, inteligentnych ludzi, twôrcOw d.ziennika,

ktOrym zalea1o na mentalnym oderwaniu si od systemu politycznego i

gospodarczego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, walczacych z

nieprawidllowociami rodzacej si mlodej demokracji na szczeblu regionalnym,

majcych wiele pomystOw na tworzenie nieza1enej gazety, rywalizujcej z

tytutem, do ktOrego pozornie ju nikt z mieszkañcOw Rzeszowszczyzny po 1989

roku nie miat zaufania — ,,Nowinami” (w czasach Polskiej Rzeczpospolitej

Ludowej — organu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Jednak tytu1u, ktOry

wa1k o czytelnika paradoksalnie wygrat z ,,Dziennikiem Obywateiskim A—Z” z

prostej, wydawaloby si nawet banalnej przyczyny — przyzwyczajenia

odbiorcOw do ,,swojej” gazety wydawanej od lat w regionie i sytuacji

ekonomicznej (sporego wktadu rodkOw interesariuszy 0 przeksztatceniach w

RSW Prasa-Ksiaka-Ruch). Do nowego tytutu ,,A-Z” czytelnicy

Rzeszowszczyzny nie mieli przekonania, mimo e dziermikarze starali si

interesujcymi, ambitnymi tematami przycigná ich uwag. GOrQ wziIy ich

przyzwyczajenia do ,,Nowin”. Nadto slabe zaplecze ekonomiczne wydawcOw

,,A—Z” nie pozwolito przetrwaá tytutowi mimo ogromnego potencjalu



intelektualnego dziennikarzy, ktOrzy przegrali z ekonomia i bruta1n

rzeczy-wistoci.

Konkluzja

Oceniana praca doktorska mgra Ryszarda Tomasza Paulukiewicza pt.

Dziennik Obywateiski ,,A -Z” (1990-1993 r.) i jego miejsce w systemle mediOw

regionalnych Rzeszowszczyzny spenia wymagania stawiane rozprawom

doktorskim, diatego wnosz o dopuszczenie mgra Ryszarda Tomasza

Paulukiewicza do dalszych etapOw przewodu doktorskiego.

Kazimierz Wolny-Zmorzynsk&)

Krakow, 7 maja 2017 roku.


