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Od redakcji

„Myśmy żyli niezbyt grzecznie, myśmy żyli niebezpiecznie, ale jak!”… Słowa 
z wiersza Agnieszki Osieckiej najtrafniej charakteryzują życiorysy niemal trzech 
pokoleń gdańskich żurnalistów, zawarte w przekazywanym właśnie Czytelnikowi 
tomie Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945–2005.

Tych pokoleń nie oszczędzały żadne współczesne dramaty i przełomy. Nasi star-
si koledzy, którzy rozpoczynali pracę jeszcze przed wojną, uczestniczyli w ruchu 
oporu, przeszli koszmar Auschwitz i Majdanka, poniewierkę w sowieckich łagrach, 
wspólnie z młodszymi kolegami, niekiedy wywodzącymi się z AK, niekiedy „gwar-
dzistami” z PPR, tworzyli pierwsze powojenne gazety i radio. Do tych pionierów 
w połowie lat pięćdziesiątych szeroką ławą dołączyła młodzież z uniwersyteckimi 
dyplomami, z własnym bagażem doświadczeń. Wszak studia rozpoczynali w naj-
czarniejszych latach stalinizmu, a kończyli je już w czasie „odwilży”. To pokolenie, 
które uwierzyło w przemiany Polskiego Października 1956 i przeżyło tragiczne roz-
czarowanie w grudniu 1970 roku.

Kolejna fala młodych dziennikarzy podjęła pracę w połowie lat siedemdziesią-
tych. Oni dorastali w klimacie młodzieżowego buntu w 1968 roku. Pierwsze do-
świadczenia dziennikarskie zdobywali w niepokornych pismach studenckich, do-
cierała do nich wiedza o działaniach opozycji politycznej, niektórzy angażowali się 
w pracach nielegalnego Ruchu Młodej Polski czy przy wydawaniu „Bratniaka”.

Wspólnym doświadczeniem gdańskich dziennikarzy były strajki w sierpniu 1980 
roku i powstanie pierwszej „Solidarności”. Większość przyjęła je jako szansę przyśpie-
szenia zmian systemowych, ograniczenia roli aparatu partyjnego i szansę na moderni-
zację kraju. Czas nadziei i obaw zakończył się stanem wojennym. Dla gdańskiego śro-
dowiska dziennikarskiego była to sytuacja traumatyczna: część zaakceptowała wybór 
„mniejszego zła”, część – w geście protestu – wystąpiła z PZPR, zamiast zatrudnienia 
w „reżimowych” mediach wybrała ucieczkę na przyspieszone emerytury i renty lub 
pracę w innych zawodach. 68 gdańskich dziennikarzy z prasy, radia i telewizji w stycz-
niu 1982 roku usunęła z zawodu osławiona komisja weryfikacyjna. 

Najmłodsze pokolenie dziennikarskie, rozpoczynające pracę po 1989 roku, dzia-
ła już w demokratycznym ustroju, gwarantującym wolność słowa; bez cenzury i po-
litycznych dyrektyw z urzędów i komitetów. Mogą więc, przynajmniej teoretycznie, 
realizować misję wolnego i odpowiedzialnego dziennikarstwa. Okazuje się jednak, 
że również młodzi dzisiaj przeżywają zasadnicze dylematy: jak informować, by nie 
komentować? Jak rzetelnie opisywać rzeczywistość społeczną, będąc zaangażowa-
nym politycznie, jak uniknąć bezpośrednich uwikłań politycznych, odbierających 
dziennikarstwu wiarygodność? Gdzie jest granica kompromisu między autonomią 
poglądów dziennikarza a linią programową redakcji, granica autocenzury? Jak w po-
goni za newsem nie ulec manipulacjom? Jak nie poddać się komercjalizacji i coraz 
powszechniejszej „tabloidyzacji” mediów, jak nie uczestniczyć w powszechnym wy-
mieszaniu zasad masowej reklamy z dziennikarstwem, wynikających z traktowania 



redakcji jako przynoszącego zysk przedsiębiorstwa, a dziennikarza jako pracownika 
umysłowego zatrudnionego w przedsiębiorstwie prasowym. 

Nasze życie i praca zawodowa przypadały na burzliwe dziesięciolecia drugiej po-
lowy XX wieku. Wpisywaliśmy się w historię Polski. Uczestniczyliśmy w ważnych 
wydarzeniach, niekiedy je współtworzyliśmy. W życiorysach gdańskich dziennika-
rzy są więc informacje o medalach im. Janka Krasickiego i nagrodach w konkursach 
publicystycznych „Życia Partii”, są informacje o zaangażowaniu w ruchu wydawni-
czym podziemnej „Solidarności” i opozycyjnej działalności środowisk zgromadzo-
nych wokół klasztoru oo. Dominikanów. 

Taka jest biografia naszego pokolenia. Nie wygładzaliśmy więc, ani nie „pod-
kolorowywaliśmy” zawartych w Słowniku biogramów. Jedna z naszych koleżanek 
z Warszawy napisała: „Są wprawdzie specjaliści od wykreślania cudzych i przema-
lowywania własnych życiorysów, lecz ja do nich nie należę. Cenię osobistą godność. 
Nasze życiorysy zostały wpisane w historię taką jaka była – i tego się nie zmieni. 
Może nawet nie chciałabym zmieniać”.

Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza, którego powstaniu patronują Od-
dział Morski Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i oddział Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich w Gdańsku, jest przedsięwzięciem pionierskim. 
Biogramy nielicznych gdańskich dziennikarzy znaleźć można w fundamentalnym 
Słowniku biograficznym Pomorza Nadwiślańskiego, warszawskim Leksykonie dzien-
nikarstwa polskiego, Encyklopedii Gdyni oraz wydawnictwach typu Who is Who 
– Kto jest kim na Pomorzu (Oficyna Pomorska) i Kto jest kim w Polsce (Interpress). 
Nasz Słownik jest przedsięwzięciem jakościowo innym: obejmuje nieporównanie 
więcej haseł (532 biogramy), odnotowuje nazwiska dziennikarzy z lat 1945–1948, 
nawet jeśli nie udało się odnaleźć szczegółowych danych osobowych, koncentru-
je się na udokumentowaniu przebiegu pracy i osiągnięć zawodowych. Integralną 
częścią Słownika jest wykaz nazwisk członków zespołów redakcyjnych gdańskich 
mediów, powstałych do 1989 roku.

Społeczny zespół redakcyjny, działający przy Oddziale Morskim Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując to zadanie zdawał sobie sprawę 
z licznych czyhających zasadzek. Pierwsza z nich wiązała się z doborem haseł: przy 
wyborze nazwisk nie kierowaliśmy się oceną dorobku zawodowego, rangą podej-
mowanych problemów, popularnością, przynależnością do stowarzyszeń dzienni-
karskich – zakwalifikowaliśmy wszystkie Koleżanki i wszystkich Kolegów, którzy 
w zawodzie dziennikarskim na Pomorzu przepracowali co najmniej 5 lat.

Większość biogramów dotyczy dziennikarzy aktywnych zawodowo, niekiedy 
będących u szczytu kariery. Tu kryła się druga zasadzka. Chcieliśmy uniknąć niebez-
pieczeństw wynikających z braku dystansu, z subiektywnej oceny. Dlatego starali-
śmy się unikać wszelkich określeń wartościujących; o randze bohaterów biogramów, 
o ich dokonaniach zawodowych mają zaświadczać informacje o nagrodach dzienni-
karskich, wydanych książkach, filmach dokumentalnych itp. Zróżnicowana objętość 
notek biograficznych nie wyznacza jakiejkolwiek rangi i wynika tylko z bogactwa 
życia zawodowego, najczęściej licznych zmian miejsca zatrudnienia.

Podstawowym materiałem źródłowym przy opracowaniu biogramów była an-
kieta, rozesłana do członków SDRP i SDP, redakcji gazet, radia i telewizji. Informa-
cje nadesłane przez samych zainteresowanych nie były przez nas weryfikowane; pra-
ce redakcyjne polegały przede wszystkim na uporządkowaniu tekstu według przy-
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jętego schematu i ujednoliceniu form ich zapisu. Drugim, obok ankiety, źródłem 
informacji była dokumentacja personalna stowarzyszeń dziennikarskich, niestety, 
niekompletna, z reguły obejmująca okres do połowy lat osiemdziesiątych. Cennym 
zbiorem informacji okazała się licząca 324 fiszki kartoteka przekazana przez red. 
Alojzego Męclewskiego, autora haseł do Słownika dziennikarzy polskich, częściowo 
publikowanych na łamach miesięcznika „Prasa Polska”. Korzystaliśmy też z innych 
materiałów: publikowanych wspomnień, sylwetek, notatek gazetowych o awansach 
i nagrodach, z nekrologów. Słownik powstawał społecznym wysiłkiem – nie stać nas 
było na kwerendy w warszawskich archiwach, zawierających dokumenty dziennika-
rzy „Czytelnika” i RSW „Prasa”. 

Mamy świadomość, że w Słowniku brakuje wielu biogramów dziennikarzy 
o znaczącym dorobku twórczym, w wielu notatkach biograficznych brak istotnych 
informacji. Dotyczy to w znacznym stopniu dziennikarzy aktywnych zawodowo. 
Ten stan wynika tylko z braku dokumentacji. Część środowiska dziennikarskiego 
nie odpowiedziała na ankietę, nie nadesłała również zdjęć. Szanujemy i taką posta-
wę. Liczymy, że te luki zostaną wypełnione przez naszych następców.

Redakcja przyjęła następujący schemat notek biograficznych:
– po nazwisku i imieniu kursywą zaznaczono używane przez dziennikarza pseu-

donimy i skróty. Data przy informacji o studiach oznacza rok ich zakończenia;
– w informacji o przebiegu pracy zawodowej przecinki oddzielają informacje 

o kolejnych funkcjach pełnionych w redakcji, zaś średniki dzielą informacje 
o różnych miejscach zatrudnienia. Daty połączone dywizem (np. 1945–1946) 
określają lata, w których dany fakt miał miejsce;

– w informacji o rodzajach uprawianej twórczości i dokonaniach zawodowych wy-
mienione są główne dziedziny zainteresowań dziennikarza, ważniejsze publika-
cje, cykle audycji i programów, stworzone w ramach macierzystej redakcji;

– pod hasłem „twórczość” odnotowano dokonania nie związane bezpośrednio 
z pracą w danej redakcji: wydane książki, sztuki, scenariusze, wystawy fotogra-
ficzne itp.;

– nagrody wymieniane są na ogół w układzie chronologicznym, bez wyznaczania 
ich hierarchii;

– spośród odznaczeń państwowych, posiadanych przez zainteresowanych, wymie-
nione są tylko najwyższe rangą;

– w niektórych przypadkach podajemy informacje nie mieszczące się w przyjętym 
schemacie, lecz ważne dla charakterystyki człowieka (udział w działaniach wo-
jennych, ruchu oporu, pobyt w obozie koncentracyjnym itp.).
Nasze wydawnictwo zapewne wzbudzi liczne dyskusje w środowisku, może na-

wet protesty, wynikające np. z faktu, że nikt nie pytał zainteresowanych, czy chcą, by 
ich nazwisko pojawiło się w słowniku. Naszym argumentem w ewentualnej dyskusji 
jest szczególna staranność w pracach redakcyjnych, obiektywizm i przekonanie, że 
uprawiamy zawód publicznego zaufania, który czyni nas i nasze biografie własnością 
publiczną.

Słownik dokumentuje pewien etap dziennikarstwa, rolę naszego środowiska 
w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym na Pomorzu. Jesteśmy przekonani, 
że warto było podjąć ten trud. Ciąg dalszy dopiszą nasi młodsi koledzy.

Jerzy Model
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A

D. Abramowicz

M. Adamowicz

ABRAMOWICZ, Dorota. DJA, Anna 
Chamier, Jan Chamier, Grzegorz Pita-
rański, Adam Wiśniewski. Dziennikarka. 
Ur. 21 października 1956 r. w Gdańsku. 
Absolwentka polonistyki na Uniwersy-
tecie Gdańskim (1979).
Aplikant, reporter, kierownik dzia-
łu miejskiego „Wieczoru Wybrzeża” 
(1979–2001). Od roku 2001 reporter 
„Dziennika Bałtyckiego”.
Dziennikarka specjalizująca się w prob-
lematyce społecznej i służby zdro-
wia. Liczne publikacje interwencyjne 
w sprawach sygnalizowanych przez czy-
telników. 
Opublikowała tomik bajek „Guzik cza-
su” i zbiór „Legendy Pomorza i Kaszub” 
(2006).
W SDRP od 1988 roku.

ADAMOWICZ, Maria Wiosna. Ma-
ria Owicz, Zuzanna Zdziwiona, WIAD, 
WA. Dziennikarka. Ur. 23 marca 1938 r. 
w Gdyni. Absolwentka Wydziału Biolo-
gii i Nauk o Ziemi (specjalizacja: geo-
morfologia) Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1966) oraz Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1968).
Podczas studiów dziennikarskich stale 
współpracowała z redakcją „Sztanda-
ru Młodych” (1967–1968). Reporterka 
„Dziennika Bałtyckiego” (1968–1970); 
publicystka tygodnika „Głos Stoczniow-
ca” (1970–1988); sekretarz redakcji dwu-
tygodnika „Stoczniowiec” (1988–1989); 
sekretarz redakcji tygodnika „Gazeta 
Gdyńska” (1990). Stała współpraca pub-
licystyczna z „Tygodnikiem Morskim”, 
miesięcznikiem „Litery” i „Tygodni-
kiem Demokratycznym”. Po roku 1990 
kilka lat przebywała w Stanach Zjed-
noczonych, w tym okresie publikowała 
reportaże w chicagowskim „Dzienniku 
Związkowym”.
Trwałym osiągnięciem jej pracy 
w „Dzienniku Bałtyckim” był cykl „Roz-

mów na niedzielę”, publikowany w „Rej-
sach”, w którym prezentowała pokolenie 
ludzi tworzących podstawy Polski mor-
skiej (prof. Bolesław Kasprowicz, prof. 
Kazimierz Demel, komendant „Daru 
Pomorza” Kazimierz Jurkiewicz, dy-
rektor Biblioteki PAN Marian Pelczar 
i inni). Na łamach prasy stoczniowej 
podejmowała przede wszystkim draż-
liwe sprawy społeczne i socjalne załóg. 
Rezultatem zainteresowania tematyką 
ekologiczną, zwłaszcza ochrony Bałty-
ku, były alarmujące publikacje m. in. na 
łamach „Tygodnika Morskiego” i „Tygo-
dnika Demokratycznego”.
Odznaczona srebrną odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1978), brązowym 
medalem „Za zasługi dla obronności 
kraju” (1975), medalem „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej” (1976).
W SDP od 1973 roku, członkini Klubu 
Ochrony Środowiska i Klubu Publicy-
stów Morskich. 

ADAMOWICZ, Piotr. Dziennikarz. 
Ur. 26 czerwca 1961 r. w Elblągu.
Współpracownik agencji AFP (1988–
1990); gdański korespondent „Życia 
Warszawy” (1990–1993) i jednocześnie 
współpracownik agencji Reuters (1991–
1993); korespondent „Rzeczpospolitej” 
(od 1993 roku).

AFANASJEW, Jerzy. Reżyser, pisarz, 
publicysta. Ur. 11 września 1932 r. w No-
wej Wilejce k. Wilna, zm. 26 września 
1991 r. w Sopocie. Absolwent Wydzia-
łu Architektury Wnętrz Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Sopocie (1960) i Wydziału Reżyserii 
w Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej 
w Łodzi (dyplom 1974).
Debiut publicystyczny na łamach ty-
godnika „Po prostu” (1956). Członek 
redakcji pism studenckich „Kontrasty” 
(1956) i „Uwaga” (1957–1958); redak-
tor działu kultury i poezji miesięcznika 
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A
„Litery” (1962–1963). Główny reżyser 
Gdańskiego Ośrodka Telewizyjnego 
(1972–1981). Wieloletni autor felieto-
nów zamieszczanych w „Przekroju”, pod-
pisywanych „Afanasjew z Sopotu”. 
Autor 33 książek, 4 sztuk dramatycz-
nych, reżyser ponad trzydziestu spektakli 
telewizyjnych. Współtwórca i aktor tea-
trzyku studenckiego „Bim Bom”, współ-
pracownik teatrzyku „Co To”, założyciel 
teatrzyku „Cyrk Rodziny Afanasjeff”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1980), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1967) i „Za zasłu-
gi dla m. Gdańska” (1962). Zasłużony 
Działacz Kultury (1973).

AMERSKI, Włodzimierz. Arbiter, 
(wła), (wła49). Dziennikarz. Ur. 11 lute-
go 1949 r. w Gdyni. Absolwent Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu (1976) i Podyplomowego Studium 
Dziennikarskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim (1979). 
Fotoreporter w gdańskim oddziale 
Krajowej Agencji Wydawniczej (1978–
1979); dziennikarz gdańskiego oddziału 
Polskiej Agencji Prasowej (1979–1988); 
reporter „Dziennika Bałtyckiego” 
(1988–1992); publicysta „Wieczoru 
Wybrzeża” (1992–1995); reporter Tele-
wizji Sky Orunia (1995); reporter TV 
Trójmiasto (1996); publicysta tygodni-
ka „Kaszuby”; reporter TV Trójmiasto 
(1996–1997); rzecznik prasowy AWF 
w Gdańsku Oliwie (1998–2004); redak-
tor Telewizji Osiedlowej Gdańsk Roz-
staje (od 2004 roku).
Uczestnik wyprawy Polskiej Akademii 
Nauk na Spitsbergen (1989), autor licz-
nych reportaży na temat pracy polskich 
polarników. Od początku pracy dzien-
nikarskiej pasjonowała go fotografia 
prasowa, swoje fotoreportaże publiko-
wał na łamach tygodników ilustrowa-
nych, zdjęcia jego autorstwa zdobywały 
nagrody na konkursach krajowych. 

Członek SDP w 1981 roku. W SDRP od 
roku 1982, członek Klubu Publicystów 
Morskich.
 
ANDRUSZKIEWICZ, Władysław.
Ur. w 1909 roku, zm. 29 lipca 1987 r. 
w Sopocie.
Wieloletni redaktor naczelny miesięczni-
ka krajoznawczego „Jantarowe Szlaki”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, Warszawskim Krzyżem Powstań-
czym, złotą honorową odznaką PTTK 
oraz innymi odznaczeniami regionalny-
mi i resortowymi.
Członek SDRP od 1983 r.

ARABSKI, Tomasz. Redaktor, polityk. 
Ur. w 1968 w Gdańsku. Absolwent Wy-
działu Elektroniki Politechniki Gdań-
skiej. Stypendysta niemiecko-amery-
kańskiego German Marshall Fund.
Dziennikarz Radia Plus w Gdańsku 
(1992–1996); korespondent warszaw-
skiego Radia Zet (1997); redaktor naczel-
ny Radia Plus w Gdańsku (1998–2002); 
dyrektor programowy sieci Radia Plus 
w Warszawie (2002–2005); redaktor 
naczelny „Dziennika Bałtyckiego” (luty 
2005–luty 2006); członek zarządu Radia 
Gdańsk S.A. (od maja 2006 do listopada 
2007 roku). Szef gabinetu Prezesa Rady 
Ministrów w Warszawie (od 2007 roku).
Jako dziennikarz Radia Plus relacjono-
wał pielgrzymki Jana Pawła II na Wy-
brzeżu oraz na Kubie i w bośniackim Sa-
rajewie (później, wraz z Adamem Hle-
bowiczem, napisał książkę o wizytach 
papieskich w Trójmieście). Współautor 
telewizyjnego cyklu dokumentalnego 
„Gdańsk jakiego nie znamy”.
Członek Krajowej Rady Katolików Świe-
ckich i Europejskiego Forum Laikatu, 
organizacji dbającej o podtrzymywanie 
tradycji chrześcijańskiej w Europie.
Kawaler watykańskiego orderu „Pro 
Ecclesia et Pontifice” („Dla Kościoła 
i Papieża”).
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AUGUSTYŃSKI, Jerzy. Operator – re-
porter telewizyjny, autor filmów doku-
mentalnych. Ur. 3 grudnia 1932 r. w Pa-
ryżu, zm. 5 grudnia 1987 r. w Sopocie. 
Absolwent Wydziału Operatorskiego 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
w Łodzi.
Operator filmowy Telewizji Gdańskiej 
od początku jej istnienia (1957–1987). 
Jedna z najwybitniejszych postaci OTV 
Gdańsk; na kilometrach taśmy filmowej 
utrwalał najważniejsze wydarzenia na 
Wybrzeżu; w archiwum TV zachowały 
się jego materiały dokumentalne z 1968, 
1976 i 1980 roku. Uczestniczył w wielu 
podróżach na wszystkie kontynenty, we 
współpracy z Jerzym Ringerem i Mar-
kiem Kańskim przygotował ponad 30 re-
portaży do cyklu „Dookoła świata”.
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BALCERAK, Józef. Dziennikarz, redak-
tor. Ur. 7 marca 1915 r. w Warszawie.
Korespondent wojenny gazety frontowej 
4 Dywizji Piechoty „Do Boju” i gazety 
I Armii WP „Zwyciężymy” na szlaku 
Ukraina – Berlin (maj 1944 – maj 1945). 
W czasie służby frontowej, we wrześniu 
1944 roku, wraz z red. Wiktorem Bo-
rowskim wydawał pierwszą gazetę dla 
mieszkańców wyzwolonej Pragi – „Biu-
letyn Praski”, z której później wyłoniło 
się „Życie Warszawy”. Kierownik dzia-
łu młodzieżowego i kulturalno-oświa-
towego codziennej „Gazety Morskiej”, 
wydawanej przez Marynarkę Wojenną 
w Gdyni (październik 1945 – kwiecień 
1946); redaktor naczelny dwutygodnika 
Marynarki Wojennej „Marynarz Pol-
ski” i następnie miesięcznika „Morze 
– Marynarz Polski” (kwiecień 1946 
– lipiec 1948); kierownik działu au-
dycji morskich i redaktor audycji in-
formacyjno-politycznych Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku (wrzesień 
1948 – luty 1951); redaktor naczelny 
codziennych wiadomości radiowych 
Polskiej Marynarki Handlowej „Głos 
Marynarza” (marzec 1951 – luty 1952). 
W latach 1956–1977 twórca i redaktor 
naczelny miesięcznika „Jazz”, wydawa-
nego początkowo w Gdańsku, od 1963 
r. w Warszawie.
Autor książki reportażowej „Oczami 
marynarza” (1952), wspomnień i re-
portaży w publikacjach zbiorowych, 
m. in. „Antologii polskiego reportażu 
wojennego” (1962), książek o Januszu 
Korczaku (przed wojną współpracował 
z wydawanym przez Korczaka „Małym 
Przeglądem”) i zbioru esejów muzycz-
nych „Magia jazzu” (1981).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, medalami „Zasłużonym na Polu 
Chwały” i „Za udział w wojnie obron-
nej 1939”, „Za Warszawę 1939–1945”, 
„Za Odrę, Nysę i Bałtyk” oraz innymi 
odznaczeniami i medalami. Zasłużony 

Działacz Kultury. Honorowy Obywatel 
Nowego Orleanu (USA).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1946–1951), przez kilka ka-
dencji członek Sądu Dziennikarskiego 
Oddziału Morskiego. W SDP od 1951 
roku.

BALIŃSKA, Alicja. Alicja Ball. Dzienni-
karka. Ur. 10 czerwca 1927 r. w Piotrko-
wie Trybunalskim, zm. 31 maja 1996 r. 
w Gdańsku. Absolwentka Wydziału 
Dziennikarskiego Akademii Nauk Poli-
tycznych w Warszawie (1951).
Praktykę dziennikarską odbyła w „Ży-
ciu” (Częstochowa). W latach 1954–
1966 i 1970–1981 w „Głosie Wybrzeża”, 
początkowo w korekcie, od 1955 roku 
na etacie dziennikarskim: w sekreta-
riacie redakcji, dziale listów, miejskim, 
następnie jako redaktor depeszowy, 
kierownik redakcji nocnej i działu de-
peszowego, publicystka w sprawach 
polityki międzynarodowej. W latach 
1966–1970 pracowała w Urzędzie 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Gdańsku. Od grudnia 1981 r. na 
emeryturze. W okresie stanu wojen-
nego praca dziennikarska w biuletynie 
„Skarbczyk Dominikański” u księży 
dominikanów, działaczka zdelegali-
zowanego Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich. Po 1989 r. publicystka 
w „Tygodniku Gdańskim” (1989–1991), 
korespondentka „Rzeczpospolitej”, re-
daktor wydania „Rejsów” i „Salonu 
Alicji” w „Dzienniku Bałtyckim”.
Trzykrotna laureatka nagrody Klubu 
Dziennikarzy Depeszowych SDP.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1976), odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” i „Za zasługi dla m. Gdań-
ska”.
W SDP od 1962 r., wielokrotnie zasia-
dała w zarządach Oddziału Morskiego 
i Klubu Dziennikarzy Depeszowych.
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BALIŃSKA, Barbara. Dziennikarka 
telewizyjna. Ur. 8 grudnia 1942 r. w Li-
dzie. Absolwentka Wydziału Filologii 
Polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Opolu (1967) i Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1969). 
Od roku 1969 stażystka, następnie redak-
tor w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym.
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1983 roku.

BAŁECKA, Ada. Patrz: STARZYK, 
Władysława. 

BAŁKOWIEC, Andrzej. Reporter. Ur. 
24 kwietnia 1940 r. w Lublinie. Absol-
went Wydziału Humanistycznego Uni-
wersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (1964).
Od roku 1965 pracował w „Sztandarze 
Ludu” w Lublinie, później w „Gaze-
cie Białostockiej”. W latach 1971–1982 
w zespole „Głosu Wybrzeża”, następnie 
rzecznik prasowy Elektrowni Jądrowej 
Żarnowiec w budowie.
Specjalizował się w problematyce wiej-
skiej.
Jego reportaże ukazały się w tomie zbio-
rowym pt. „Precz od nas strachy wszel-
kie” (1977).
Laureat wielu nagród dziennikarskich, 
m. in. Klubu Publicystów Rolnych 
(1973), Turnieju Reporterów miesięcz-
nika „Kontrasty”, konkursu na reportaż 
tygodnika „Zarzewie” (1976).

BANACH, Ryszard. Dziennikarz tele-
wizyjny. Ur. 29 lipca 1949 r. w Bydgosz-
czy. Absolwent Wydziału Elektroniki 
Politechniki Gdańskiej (1974). 
W czasie studiów działał w Studenckiej 
Agencji Radiowej, uczestniczył w przy-
gotowaniu codziennych programów in-
formacyjno-publicystycznych dla SAR 
oraz comiesięcznego magazynu studen-
ckiego „Niebieskie Żagle”, emitowanego 

na antenie Polskiego Radia i magazy-
nu o tematyce młodzieżowej w telewi-
zji. Od roku 1974 w pracował etatowo 
w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym, 
początkowo jako publicysta specjalizu-
jący się w tematyce rolnej, od 1984 r. 
zastępca kierownika działu programów 
publicystycznych i informacyjnych. 
Dziennikarz interesujący się przede 
wszystkim tematyką popularno-nauko-
wą. Autor cyklu programów emitowa-
nych w ogólnopolskiej TV pt. „Wdro-
żenia”, w którym przedstawiał czekające 
na wdrożenie nowe wynalazki polskich 
naukowców. W reportażu dokumental-
nym pt. „Ostatni rejs” (1976) przedstawił 
osiągnięcia polskiej archeologii podwod-
nej, szczególnie odkrycie i eksplorację 
tzw. „miedziowca” na gdańskiej redzie. 

BARAN, Janusz. Dziennikarz telewi-
zyjny. Ur. 31 stycznia 1946 r. w Świeciu. 
Absolwent polonistyki na Wydziale Hu-
manistycznym Uniwersytetu Gdańskie-
go (1975).
Od 1976 roku dziennikarz Gdańskiego 
Ośrodka Telewizyjnego, specjalizował 
się w tematyce wiejskiej i społecznej.

BARANOWSKI, Grzegorz. Grzebar, 
Antoni Urban, GB, (gb). Dziennikarz. 
Ur. 29 stycznia 1947 r. w Zielonej Górze. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975).
W latach 1975–1979 stażysta, następ-
nie reporter w oddziale „Dziennika 
Bałtyckiego” w Elblągu, jednocześnie 
współpracował jako publicysta z „Ty-
godnikiem Demokratycznym” w War-
szawie oraz tygodnikiem „Warmia i Ma-
zury” w Olsztynie. Publicysta tygodnika 
„Wiadomości Elbląskie” (1979–1981). 
Wstanie wojennym zwolniony z pracy 
decyzją komisji weryfikacyjnej; do re-
dakcji powrócił w 1984 roku.
Laureat II nagrody w konkursie publicy-
stycznym Oddziału Morskiego SDPRL 
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z okazji 40-lecia powrotu Gdańska do 
Macierzy (1985). 

BARTOSZEWICZ, Piotr Czesław. 
Dziennikarz. Ur. 4 czerwca 1937 r. 
w Wilnie, zm. 1 września 1999 r. 
w Gdańsku. Studiował na Wydziale Me-
chaniczno-Technologicznym Politech-
niki Gdańskiej (studia nieukończone).
Redaktor techniczny w redakcjach: ty-
godnika Marynarki Wojennej „Ban-
dera” (1962–1963), „Głosu Wybrzeża” 
(1963–1979), „Dziennika Bałtyckiego” 
(1979–1982); od roku 1982 do chwili 
przejścia na rentę w 1995 r. ponownie 
w „Głosie Wybrzeża”. 
„Nocny reporter” prowadzący kronikę 
kryminalna i kronikę wypadków, docie-
rający jako pierwszy na miejsce ważnych 
wydarzeń. Zapalony kibic, współpraco-
wał z redakcjami sportowymi gdańskich 
gazet.
Członek Klubu Dziennikarzy Sporto-
wych SDP, w SDRP od 1982 r.

BARTOSZEWSKI, Adam. Dzienni-
karz. Ur. 7 marca 1920 r. w Stanisławo-
wie, zm. 10 maja 1971 r. w Gdańsku.
Od 1952 r. był korespondentem tere-
nowym „Dziennika Bałtyckiego” w El-
blągu i współpracował z tygodnikiem 
„Wiadomości Elbląskie”. Publicysta 
„Głosu Wybrzeża” (1955–1962); redak-
tor depeszowy „Wieczoru Wybrzeża” 
(1962–1968); od roku 1968 redaktor 
depeszowy, następnie publicysta i kie-
rownik działu terenowego „Dziennika 
Bałtyckiego”.
Publicysta specjalizujący się w tzw. spra-
wach interwencyjnych, inspirowanych 
sygnałami o ludziach krzywdzonych, 
bezradnych. Częstym tematem jego 
publikacji była historia ruchu oporu 
i martyrologii Polaków na Pomorzu.
Współautor (z Wiesławem Gomulskim) 
książki dokumentalnej pt. Żołnierze 
w pocztowych mundurach (1969).

Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. 
Z obozu jenieckiego, za działalność 
w podziemnej organizacji „Wolność”, 
zesłany do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie i Dorze.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Członek SDP od 1955 r., wieloletni czło-
nek zarządu Oddziału Morskiego.

BARTÓLEWSKA, Iwona. Autorka fil-
mów dokumentalnych. Podróżnik. Wy-
kładowca nawigacji. Absolwentka Wy-
działu Nawigacji Wyższej Szkoły Mor-
skiej w Szczecinie.
Stała współpracowniczka Gdańskiego 
Ośrodka Telewizyjnego, od 1990 współ-
pracuje z Video Studio Gdańsk.
Autorka kilkudziesięciu filmów doku-
mentalnych, z których największy roz-
głos zyskały: Ms. „Wilhelm Gustloff”, 
opowiadający o okolicznościach stor-
pedowania w 1945 r. statku przewożą-
cego niemieckich uciekinierów z Gdy-
ni, Bezpieka – pierwszy film oparty na 
unikatowych dokumentach z archiwów 
polskich i rosyjskich oraz …I wjechał 
czołg – o tragicznym incydencie pod-
czas defilady wojskowej w Szczecinie 
w 1962 r., kiedy w tłum obserwatorów 
wjechał rozpędzony czołg. Szczególne 
miejsce w jej dorobku zajmuje seria 
16 filmów dokumentalnych pt. „Po-
cztówki z Moskwy” oraz reportaż So-
łówki – ziemia obiecana, ziemia prze-
klęta. Uczestniczka trzech wypraw po-
larnych na Spitsbergen i lodowiec Vat-
najokull na Islandii, z których powstały 
reportaże telewizyjne.

BAUMBERGER, Tadeusz. Publicysta, 
redaktor. Ur. 30 kwietnia 1914 r. w Kra-
kowie, zm. 8 sierpnia 1985 r. w Gdań-
sku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekono-
micznej w Sopocie.
W latach 1964–1979 był założycielem 
i redaktorem naczelnym kwartalnika 
„Przegląd Ekonomiki Przemysłu Okrę-
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towego” w Gdańsku, od roku 1979 pub-
licystą ekonomicznym „Głosu Stocz-
niowca”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1962). Zasłużony Stoczniowiec 
PRL (1983).
W SDRP od 1983 roku.

BĄDKOWSKI, Lech. lb, Jordan Koźli-
kowski. Publicysta, literat. Ur. 24 stycz-
nia 1920 r. Toruniu, zm. 24 lutego 1984 
r. w Gdańsku. Ukończył Wyższą Szkołę 
Handlu Morskiego w Sopocie (1949) 
i nauki polityczne na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego (1954).
Pierwszą pracę publicystyczną, broszurę 
pt. Pomorska myśl polityczna opubliko-
wał w 1945 roku w Londynie. W 1946 
roku powrócił do kraju. W latach 1946–
1952 był publicystą ekonomicznym 
i kierownikiem działu gospodarczo-
morskiego „Dziennika Bałtyckiego”. 
Publicysta tygodnika „Rybak Morski” 
(1953–1954); zastępca redaktora na-
czelnego wydawanego w Szczecinie ty-
godnika „Ziemia i Morze” (1956–1958). 
Po odejściu z tygodnika utrzymuje się z 
prac literackich i publicystycznych. Pro-
wadził stały felieton w „Głosie Wybrze-
ża”, współpracował z dwutygodnikiem 
„Pomorze” i Rozgłośnią Polskiego Radia 
w Gdańsku. W sierpniu 1980 r. rzecznik 
prasowy Międzyzakładowego Komitetu 
Strajkowego w Stoczni Gdańskiej im. 
Lenina. W roku 1981 redagował au-
tonomiczny dział pt. „Samorządność” 
w „Dzienniku Bałtyckim”, następnie 
został redaktorem naczelnym tygodni-
ka „Samorządność” – pisma Regionu 
Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Publicysta historyczny, polityczny, 
znawca problematyki pomorskiej i ka-
szubskiej, działacz regionalny. Współ-
założyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.
Autor powieści, opowiadań, szkiców 
literackich i słuchowisk radiowych 

o tematyce historycznej, II wojny świa-
towej, wojen morskich, m. in. Oblężenie 
(1976), Młody książę (1980), Odwróco-
na kotwica (1976), Kaszubsko-pomor-
skie drogi. 
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. 
w bitwie pod Kutnem. Jako porucznik 
Polskiej Marynarki Wojennej na Zacho-
dzie uczestniczył w kampanii norwe-
skiej i francuskiej; żołnierz Polskich Sił 
Zbrojnych w Wielkiej Brytanii.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1965), Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari V klasy (1941) oraz innymi od-
znaczeniami i medalami.

BEGGER, Mirosław. Dobrosław Kali-
ski, Pytlas Pomorski, Begg, M.B. Dzien-
nikarz, działacz sportowy. Ur. 12 lipca 
1950 r. w Kręgu, pow. Starogard Gdań-
ski.
Współpracownik wielu gazet i czaso-
pism, m. in. „Dziennika Bałtyckiego” 
(1968–1985), „Dziennika Ludowego” 
(1982–1989), „Wieczoru Wybrzeża” 
(1972–1990), „Głosu Wybrzeża” (1972–
2005), „Gazety Kociewskiej”, „Głosu Ka-
szub”, dwutygodnika NSZZ Solidarność 
„Portowiec” w Gdańsku. Rzecznik pra-
sowy stowarzyszeń i związków sporto-
wych.
Autor relacji i komentarzy z imprez 
sportowych, wywiadów z olimpijczy-
kami. Popularyzator zapasów. Inicjator 
i współorganizator imprez sportowych: 
Maratonu Solidarności i spotkań z cyklu 
„Na olimpijskim szlaku”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(2002), złotym medalem „Za zasługi dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego” (1998), 
Złotą Gwiazdą Polskiego Związku Za-
paśniczego oraz innymi medalami i od-
znaczeniami związków i stowarzyszeń 
sportowych. Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej (1978).
W SDRP od 1990 roku.
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BIELECKA, Janina. Anna Saszewska. 
Dziennikarka radiowa. Ur. 11 czerwca 
1915 r. w Salzburgu (Austria), zm. 20 
grudnia 2005 r. w Sopocie. Ukończyła 
Wyższe Kursy Dziennikarstwa w War-
szawie (1936), absolwentka germanisty-
ki i romanistyki na Uniwersytecie War-
szawskim.
W latach 1936–1939 odbywała prakty-
kę dziennikarską w różnych redakcjach 
w Warszawie, była współredaktorką cza-
sopism „Dekada” i „Tribune des jeunes 
generations”. Dziennikarka Rozgłośni 
Polskiego Radia w Bydgoszczy (1946–
1958) i Rozgłośni w Gdańsku (1958–
1976). Od roku 1976 na emeryturze.
Publicystka zajmująca się tematyką spo-
łeczną, oświatową i kulturalną regionu 
nadmorskiego. Jej reportaże dźwiękowe 
w latach 1960–1976 zdobyły 17 nagród 
w ogólnopolskich konkursach radio-
wych. Autorka nagradzanego wielokrot-
nie słuchowiska pt. 713 wzywa pomocy.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1976), Honorową Odznaką Komitetu 
ds. Radia i Telewizji (1970), odznakami 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1972) 
i „Za zasługi dla m. Gdańska” (1965).
W SDP od 1962 roku.

BIERNACKI, Leszek. (le). Dziennikarz. 
Ur. 5 marca 1959 r. w Sopocie. Absol-
went Wydziału Humanistycznego (filo-
logia polska) Uniwersytetu Gdańskiego 
(1987).
W okresie stanu wojennego współpra-
cował z prasą podziemną, m. in. Ser-
wisem Informacyjnym SKS NZS „Trój-
miasto” oraz wydawnictwami „Impuls” i 
„Gdańsk”. Staż dziennikarski odbył w re-
dakcjach „Wieczoru Wybrzeża” i „Gazety 
Gdańskiej” (1990), następnie redagował 
„Przegląd Oświatowy” – dwutygodnik 
Sekcji Oświaty NSZZ „S”. Redaktor na-
czelny „Gazety Morskiej” – gdańskiego 
dodatku do „Gazety Wyborczej” (1991–
1992); redaktor naczelny „Magazynu 

Solidarności” (1994–1997); publicysta 
tygodnika „Fakty” (1997–1999); sekre-
tarz redakcji kwartalnika „Pieniądze i 
Więź” (1999–2003); redaktor naczelny 
miesięcznika „Airport Review” (2000–
2005). Członek Rady Programowej TVP 
Gdańsk (2000–2008).
Autor i wydawca książki pt. „20 lat dzień 
za dniem. Kronika Solidarności” (2000) 
oraz filmu dokumentalnego dla progra-
mu II TVP pt. „Sentymentalne pamiąt-
ki” (1998).
Zajmuje się również fotografią prasową. 
Jego zdjęcia reportażowe i portretowe 
zdobywały wiele nagród w konkursach 
krajowych i zagranicznych, m. in. I na-
grodę Salonu Fotografii 1980 i nagrodę 
główną na wystawie w Kioto (1985). Fil-
mowiec – amator, dwukrotnie zdobywał 
nagrody na krajowych przeglądach fil-
mowych (1979 i 1980). 

BISKUPSKI, Stanisław. Dziennikarz, 
literat. Ur. 19 grudnia 1917 r. w Kijowie. 
Absolwent Wyższej Szkoły Dziennikar-
skiej w Warszawie (1936) i Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1965).
Korespondent wojenny gazety frontowej 
I Armii WP „Zwyciężymy” (1944–1945), 
dziennika Marynarki Wojennej „Gazeta 
Morska” (1945–1946), dwutygodnika 
„Marynarz Polski” (1946–1948) i mie-
sięcznika „Morze – Marynarz Polski” 
(1948–1950). Po przeniesieniu się do 
Warszawy pracował w Wydawnictwie 
MON.
Autor kilkunastu książek, m in. „Orzeł„ 
zaginął (1952), Na kursie „Bismarck” 
(1963), Uwaga peryskop (1973), PQ–16 
dojść musi (1975).
Laureat nagrody im. Josepha Conrada 
(1972) i nagrody Prezesa Rady Mini-
strów (1979).
Odznaczony m. in. Krzyżem Kawaler-
skim OOP. 
Członek SDP w latach 1965–1982.
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BLUMSKI-RAFAŁOWSKI, Tadeusz.
Dziennikarz, krytyk teatralny. Ur. 
18 czerwca 1918 r. w Przemyślu, zm. 
31 maja 1986 r. w Gdyni. Studia na 
Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we 
Lwowie, przerwane przez wojnę, konty-
nuował na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
gdzie ukończył prawo i filozofię.
W latach 1952–1983 pracował w „Głosie 
Wybrzeża” jako publicysta kulturalny, 
krytyk teatralny i filmowy. W okresie 
1973–1980 był również kierownikiem 
literackim Teatru Muzycznego w Gdy-
ni, a następnie jego konsultantem litera-
ckim.
Autor licznych artykułów o teatrze, fil-
mie, upowszechnianiu kultury, plastyce, 
ochronie zabytków i sztuce ludowej. Jego 
opinie o spektaklach teatralnych były 
miarodajną, przyjmowaną z respektem 
wskazówką dla czytelników i środowi-
ska artystycznego. Autor niezrealizowa-
nego, wizjonerskiego projektu muzeum 
scenografii teatralnej w Gdańsku. Był 
inicjatorem i organizatorem wielu im-
prez kulturalnych (wśród nich „Teatru 
przy stoliku” w Klubie Dziennikarza 
w Gdańsku), kierował sekcją teatralną 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki. 
Laureat nagrody im. Boy`a Klubu Kry-
tyki Teatralnej SDP (1965) i nagrody 
kulturalnej m. Gdańska (1977). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1968), „Za zasługi dla m. 
Gdańska” (1971) oraz Orderem Stań-
czyka, przyznawanym przez redakcję 
miesięcznika „Litery”. Zasłużony Dzia-
łacz Kultury (1966). 
Członek SDP (1954–1982), działacz 
Klubu Krytyki Teatralnej. W SDRP od 
1983 r.

BŁAŻEWICZ, Zbigniew. Fotoreporter.
Ur. 1 września 1929 r. w Wilnie, zm. 
12 grudnia 2006 r. w Gdańsku. Absol-

went Państwowego Liceum Fotografiki 
w Gdyni (1950).
Fotoreporter tygodnika „Głos Stocz-
niowca” (1962–1989). Współpracownik 
CAF, „Trybuny Ludu”, „Głosu Pracy” 
i tygodnika „Metalowiec”.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1975).
Członek SDP w latach 1973–1982.

BŁUŚ, Marek. mb, MB. Publicysta. Ka-
pitan żeglugi wielkiej. Ur. 31 sierpnia 
1949 r. w Szczecinie. Absolwent Pań-
stwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie 
(1970).
Redaktor kolumn morskich w gdańskim 
wydaniu „Gazety Wyborczej” (1990–
1992); sekretarz redakcji miesięcznika 
Związku Oficerów Floty Handlowej 
„Azymut Alfa” (1993–1994); zastępca 
redaktora naczelnego czasopisma „Mo-
rze, Statki i Okręty” (od 2007 roku). Sta-
ła współpraca publicystyczna z redak-
cjami miesięczników „Morze”, „Baltic 
Transport Journal”, tygodnika „Polity-
ka” i dziennika „Głos Wybrzeża”.
Publicysta podejmujący ważne proble-
my polskiej żeglugi morskiej, zwłasz-
cza bezpieczeństwa szlaków morskich 
i statków. Autor cyklu publikacji pod-
ważających oficjalną wersję przyczyn 
katastrofy i przebiegu akcji ratunkowej 
promu „Jan Heweliusz” w 1994 roku. 
W oparciu o dowody zgromadzone 
w czasie dziennikarskiego śledztwa, 
m.in. nieznane oficjalnym komisjom 
oraz sądowi nagrania rozmów radiosta-
cji brzegowej ze statkiem, doprowadził 
do rewizji orzeczenia Izby Morskiej.
Autor 350 haseł dotyczących morza i że-
glugi w Wielkiej Encyklopedii PWN.
Laureat nagrody dziennikarskiej MON 
(1994).
W SDRP od 1997 roku, członek Naczel-
nego Sądu Dziennikarskiego, przewod-
niczący Terenowego Sądu Dziennikar-
skiego w Gdańsku.

17 BŁUŚ

T. Blumski-
-Rafałowski

M. Błuś



B
BODZIOCH-MURAWSKA, Grażyna. 
Patrz: MURAWSKA, Grażyna. 

BOJ, Jerzy. Dziennikarz telewizyjny. 
Ur. 25 marca 1950 r. w Gdańsku. Stu-
diował weterynarię w Akademii Rol-
niczo-Technicznej w Olsztynie (studia 
nieukończone) oraz na Wydziale Dzien-
nikarstwa i Nauk Politycznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego (licencjat 1979).
Debiutował w 1971 r. w studenckim 
„Radiu Kortowo”, w latach 1972–1973 
współpracował z Rozgłośnią Polskiego 
Radia w Olsztynie. Od października 
1973 roku w Telewizji Gdańsk: lektor 
„Panoramy”, współautor cyklu pro-
gramów dla dzieci i młodzieży, twór-
ca reportaży i cykli dokumentalnych. 
W latach 1987–1989 pracował jako 
redaktor i reżyser filmów dokumental-
nych w dziale produkcji filmowej fir-
my „Dempol” i agencji Interpress. Po 
powrocie do Telewizji Gdańsk w 1989 
roku pełnił szereg funkcji, m. in. był 
szefem Zespołu Programów Informa-
cyjnych gdańskiej „Trójki”, prowadził 
autorski program „Panorama Morza”. 
Dziennikarz specjalizujący się w prob-
lematyce ekologicznej i ochrony środo-
wiska oraz problematyce morskiej i go-
spodarki morskiej. W swoim dorobku 
ma ponad 30 filmów dokumentalnych 
i reportaży. Wśród najważniejszych : 
Rejs 1476 (o ostatnim rejsie rudowę-
glowca „Sołdek” –1980), Tata (o kapita-
nie na statku łowiącym kalmary –1984), 
Kariera przydrożnej wierzby (1992), 
Jezioro Drużno (1994), oraz relacje z 
licznych podróży po Europie i Amery-
ce Południowej, m. in. Halo Bornholm 
(1993), Wokół Limfiordu (1994), San 
Felippe de Montevideo (1987). Współau-
tor pierwszych w Polsce telewizyjnych 
cyklicznych programów ekologicznych 
„Kryształ” i „W obronie własnej”. 
Laureat nagrody na Festiwalu Filmów 
Podróżniczych w Warszawie (1994).

Członek SDP (1979–1982), w SDRP 
od 1982 r. Członek Klubu Publicystów 
Morskich i Klubu Ochrony Środowiska.

BOLDUAN, Rajmund. Dziennikarz. 
Ur. 27 marca 1929 r. w Kościerzynie, 
zm. 1 lipca 2006 r. w Gdańsku. 
Od sierpnia 1950 r. do emerytury w ro-
ku 1982 (z trzyletnią przerwą celem od-
bycia służby wojskowej) pracował w re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego”, kolejno 
jako redaktor w dziale korespondentów 
terenowych, publicysta, kierownik wy-
dania niedzielnego, sekretarz redakcji, 
zastępca redaktora naczelnego (1976–
1982).
Współautor książek: (z Marianem Pod-
górecznym) „Deutschland” w płomie-
niach (1960) i Bez mundurów (1961) 
oraz (z Janem Babczenką) Kryptonim 
KD (1965) i Front bez okopów (1969). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1977), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla m. 
Gdańska”, medalem „Zasłużonym Zie-
mi Wejherowskiej”. Zasłużony Działacz 
Kultury (1975).

BOLDUAN, Tadeusz. Publicysta, re-
daktor. Ur. 5 kwietnia 1930 r. w Koś-
cierzynie, zginął 10 czerwca 2005 r. 
potrącony przez samochód w Sopocie. 
Studiował historię na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (1964–1967, studia 
nieukończone).
Pracę dziennikarską rozpoczął we 
wrześniu 1950 r. w „Dzienniku Bał-
tyckim”. Po powołaniu do zasadniczej 
służby wojskowej skierowany został do 
pracy w prasie żołnierskiej. W latach 
1952–1957 był kolejno: korespondentem 
i kierownikiem działu kultury w gazecie 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
„Głos Żołnierza”, sekretarzem redakcji 
i zastępcą redaktora naczelnego w re-
dakcji gazety Wojsk Lotniczych w War-
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szawie „Skrzydła Wolności”, zastępcą 
redaktora naczelnego „Żołnierza Polski 
Ludowej” w Bydgoszczy. Po zwolnieniu 
z wojska organizator i redaktor naczelny 
dwutygodnika „Kaszebe” (1957–1961); 
zastępca redaktora naczelnego i kierow-
nik działu nauki w miesięczniku „Li-
tery” (1962–1974); publicysta w dziale 
nauki, następnie kierownik działu spo-
łecznego tygodnika „Czas (1975–1981). 
1 stycznia 1982 r. przeszedł na wcześ-
niejszą emeryturę, jednak w 1990 roku 
przyjął stanowisko redaktora naczelne-
go „Dziennika Bałtyckiego”, na którym 
pozostał do 15 lipca 1991 r., kiedy nastą-
piła zmiana właściciela gazety. Od 1994 
roku prowadził konwersatorium publi-
cystyki regionalnej w Podyplomowym 
Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Gdańskiego.
Głównym nurtem jego twórczości 
była tematyka kaszubska i pomorska 
– zarówno historia, jak i współczesne 
problemy społeczne i polityczne tego 
regionu. Jego publicystyka wpłynęła na 
kształt programowy Zrzeszenia Kaszub-
skiego (później Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego), którego był współzało-
życielem. Interesowały go tradycje kul-
turalne i naukowe Pomorza Gdańskiego 
i ich związki z Macierzą oraz aktualne 
zagadnienia rozwoju nauki gdańskiej, 
w szczególności nauk społecznych i hu-
manistycznych. Wybitny znawca spraw 
niemieckich (zwłaszcza historii Prus) 
oraz stosunków polsko-niemieckich. 
W ciągu 55 lat pracy dziennikarskiej 
opublikował ponad 2500 artykułów w 
61 tytułach prasowych oraz pracach 
zbiorowych, w tym kilkadziesiąt w pra-
sie zagranicznej.
Autor 20 książek i broszur, m. in. zbioru 
reportaży W krainie Słowińców (1953), 
monografii Książę Świętopełk (1966), 
albumu Gdańsk 1945–1965 (1967), bio-
grafii Apostoł narodowej sprawy. O An-
tonim Abrahamie (1970), biografii Syn 

ziemi gdańskiej. Opowieść o Erazmie 
Czarneckim (1989), monografii Nie dali 
się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 
1939–1995 (1996), tomu Nowy bedeker 
kaszubski (2003). Napisał kilka scena-
riuszy filmów oświatowych, zrealizował 
kilka programów autorskich w telewizji 
gdańskiej.
Laureat nagrody ministra kultury i sztu-
ki (1960 i 1979), nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska (1990) oraz Nagro-
dy Remusa (Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, Medalem Stolema, Pieczęcią 
Świętopełka Wielkiego klasy złotej, Me-
dalem Towarzystwa Naukowego w To-
runiu, odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla Gdańska”, 
„Zasłużonym Ziemi Wejherowskiej”, 
„Zasłużony Działacz Towarzystwa Roz-
woju Ziem Zachodnich”.
W SDP od 1956 roku.

BORAWSKA, Iwona. Dziennikarka ra-
diowa.
W Radiu Gdańsk od 1987 roku: reporter 
w Redakcji Dzienników, publicystka, za-
stępca kierownika Redakcji Publicystyki.
W latach 1997–2005, we współpracy 
z Anną Sobecką przygotowała Radiową 
Antologię Pisarzy Wybrzeża (blisko 100 
audycji poświęconych pisarzom różnych 
generacji), autorka cyklu audycji o wy-
bitnych pisarzach literatury światowej.
Laureatka Bursztynowego Mikrofonu 
Radia Gdańsk (1996)

BORKOWSKI, Maciej. Maciej Borm, 
Maciej Sowiński, BMW, bom. Dzienni-
karz, redaktor. Ur. 3 listopada 1944 r. 
w Skaryszewie, woj. mazowieckie. Ab-
solwent Wydziału Morskiego Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(1968). 
Asystent w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Sopocie (1968–1970), starszy asy-

19 BORKOWSKI

I. Borawska

M. Borkowski



B
stent w Instytucie Ekonomii Uniwersyte-
tu Gdańskiego (1970–1975). Kierownik 
działu ekonomicznego w „Tygodniku 
Morskim” (1974); kierownik działu eko-
nomicznego i społeczno-ekonomiczne-
go w tygodniku „Czas” (1975–1981); 
publicysta – komentator w tygodniku 
„Wybrzeże” (1982–1990); redaktor dzia-
łu w miesięczniku „Polish Maritime 
News”; redaktor naczelny i komentator 
w dwutygodniku „Wybrzeże – Czas” 
(1990–1992). Od roku 2001 w redak-
cji dwutygodnika „Namiary na Morze 
i Handel”: sekretarz redakcji, zastępca 
redaktora naczelnego, od roku 2004 
redaktor naczelny tego wydawnictwa. 
Współpracował z telewizyjnymi maga-
zynami gospodarczymi: „Listy o gospo-
darce”, „Teraz”, „Prosto z morza”.
Publicysta podejmujący problemy go-
spodarki, zwłaszcza morskiej (szero-
ką dyskusję w kraju wywołały m. in. 
opublikowane w „Czasie” teksty pt. 
Zaorać stocznie, Sztuczny tłok pod ban-
derą, Droga do papierowego portu) oraz 
pierwszy w prasie polskiej artykuł in-
terwencyjny o składowisku trujących 
odpadów pt. Krajobraz z hałdami, po 
którym zlikwidowano zagrożone osied-
le Wiślinka – Cegielnia. Na łamach ty-
godnika „Wybrzeże” opublikował ponad 
300 felietonów pt. „Sowim okiem” na 
tematy popularno-naukowe. Artykuły 
na te tematy, sygnowane pseudonimem 
Maciej Sowiński, publikowane również 
w tygodniku „Polityka”. 
Autor i współautor licznych analiz, eks-
pertyz i raportów dotyczących gospo-
darki morskiej oraz scenariusza filmu 
krótkometrażowego Bałtyk a sprawa 
polska.
Laureat nagrody Klubu Publicystów 
Morskich (1988) oraz nagród i wyróż-
nień w konkursach dziennikarskich.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (2005), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (2004), medalem 

wojewody pomorskiego „Sunt Sua Pra-
emia Laudi”.
W SDP w latach 1976–1982. W SDRP 
od 1988 roku: przez cztery kadencje 
członek zarządu Oddziału Morskiego, 
członek Głównej Komisji Rewizyjnej. 
Działacz Klubu Publicystów Morskich.

BORKOWSKI, Piotr. Dziennikarz. 
Ur. 8 czerwca 1944 r. w Toruniu, zm. 
22 stycznia 1982 r. w Gdańsku. Ukoń-
czył Technikum Poligraficzne w War-
szawie.
Po ukończeniu technikum pracował 
jako linotypista w Zakładach Drukar-
skich w Toruniu i Gdańsku, następnie 
jako redaktor techniczny (1972–1976) 
i redaktor depeszowy (1976–1982) 
w „Głosie Wybrzeża”.

BOŻYCZKO, Zbigniew. Dziennikarz 
telewizyjny, reżyser filmów dokumen-
talnych. Ur. w 1940 r. w Rudawie k. Kra-
kowa. Absolwent Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.
Debiut dziennikarski w 1964 r. na ła-
mach „Dziennika Zachodniego”. Od 
1971 r. pracował na różnych stanowi-
skach w Ośrodku Telewizyjnym w Ka-
towicach. Od roku 1978 komentator 
w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym, 
w 1981 r. zastępca redaktora naczelne-
go, w latach 1982–1983 redaktor naczel-
ny OTV Gdańsk. Po przeniesieniu się 
do Warszawy pracował w kierownictwie 
centrali TVP, był korespondentem tele-
wizyjnym w USA.
Autor programów poświęconych tema-
tyce społeczno-politycznej i historycz-
nej, reżyser filmów dokumentalnych 
i oświatowych.
Laureat nagrody Komitetu ds. Radia 
i Telewizji (1983).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz innymi odznaczeniami i odznaka-
mi honorowymi.
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BRAL, Grażyna Katarzyna. G.B., Ga-
Ba, Anna Boss, GB, Ot-To. Dziennikar-
ka. Ur. 20 września 1937 r. w Jamicznie 
k. Baranowicz. Absolwentka Wydziału 
Filologii Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego (1958).
Pracę zawodową rozpoczęła w stycz-
niu 1959 r. w Wydawnictwie Morskim 
jako korektor, następnie redaktor ksią-
żek. W 1965 roku przechodzi do pracy 
dziennikarskiej: publicystka, następnie 
zastępca redaktora naczelnego „Tygo-
dnika Morskiego” (1965–1972); kierow-
nik redakcji publicystyki kulturalnej, 
później zastępca redaktora naczelnego 
ds. artystycznych w Gdańskim Ośrod-
ku Telewizyjnym (1972–1981); zastęp-
ca redaktora naczelnego tygodnika 
„Wybrzeże” (1982–1990); redaktor co-
tygodniowego dodatku poświęconego 
problematyce kobiecej pt. „Salon Alicji” 
w „Dzienniku Bałtyckim” (1991–1993); 
półroczna współpraca z Telewizją Sky 
Orunia (nadzór nad programami infor-
macyjnymi). Od 1992 r. na emeryturze, 
w tym czasie intensywna współpraca 
z „Dziennikiem Bałtyckim”, Polskim Ra-
diem w Gdańsku (program dla podróż-
nych „Voyager”, nocne rozmowy ze słu-
chaczami), w latach 1999–2003 zastęp-
ca redaktora naczelnego miesięcznika 
„Styl Życia”, publikuje również artykuły 
o tematyce społecznej, portrety liderów 
przemian ekonomicznych itp. W latach 
2004–2006 prowadziła konwersato-
rium na temat form dziennikarskich 
na Wydziale Politologii i Dziennikar-
stwa w Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Gdańsku.
W publicystyce prasowej i telewizyjnej 
specjalizowała się w tematyce kultural-
nej. Autorka cotygodniowych progra-
mów TV „Magazyn Kulturalny”, cyklu 
programów m. in. o ochronie zabyt-
ków. W okresie sprawowania przez nią 
funkcji zastępcy redaktora naczelnego 
ds. artystycznych Gdański Ośrodek Te-

lewizyjny wyprodukował nagrodzone 
„Złotym Ekranem” programy „Balet” 
i „Opera” oraz zrealizował kilka premier 
teatralnych, które uzyskały wysoką oce-
nę krytyki i telewidzów.
Autorka wierszy, opowiadań i piose-
nek. Swoje utwory publikowała m. in. 
w zbiorze Almanach. Poeci pomorscy 
(1961 i 1963) oraz tomikach autorskich 
Jeżeli nie ty – to kto? (2006) i Dawno–
niedawno (2007). Dla TVP przygotowy-
wała recitale piosenkarskie: „Morskie 
opowieści” (pierwsza w telewizji pre-
zentacja szant) i – wspólnie z Krystyną 
Celichowską – „Album z piosenkami”, 
oparte o własne teksty piosenek.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1979), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1972). Zasłużony 
Działacz Kultury (1969). 
W SDP w latach 1970–1982, w SDRP od 
1983 roku, rzecznik dyscyplinarny Od-
działu Morskiego.

BRANDYS, Marian. (bem). Reporter, 
literat. Ur. 25 stycznia 1912 r. w Wies-
baden w Niemczech, zm. 20 listopada 
1998 r. w Warszawie. Absolwent Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1934).
Korespondent wojenny gazety fronto-
wej I Armii WP „Zwyciężymy” podczas 
operacji berlińskiej. Po wojnie, wiosną 
1945 r odkomenderowany do Marynar-
ki Wojennej na stanowisko redaktora 
naczelnego dziennika „Gazeta Morska”. 
W latach 1946–1948 publicysta, na-
stępnie zastępca redaktora naczelnego 
„Dziennika Bałtyckiego”, autor zamiesz-
czanych na pierwszej stronie komenta-
rzy – felietonów podpisywanych literka-
mi (bem) oraz artykułów publicystycz-
nych i reportaży publikowanych w „Rej-
sach” i miesięczniku „Wiatr od Morza”. 
Współpracownik tygodnika „Odrodze-
nie”, w którym zamieszczał stały felie-
ton pt. „Listy z Wybrzeża”. Po wyjeździe 
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z Gdyni m. in. był korespondentem 
prasy polskiej we Włoszech i Jugosławii, 
reporterem i kierownikiem działu re-
portażu tygodnika „Świat”, publicystą 
tygodnika „Nowa Kultura”.
Autor ponad 20 książek. Zbiory re-
portaży: Opowiadania włoskie (1950), 
Początek opowieści (o budowie Nowej 
Huty 1951), O królach i kapuście (1957). 
Popularność i uznanie przyniosły mu 
książki będące swoistymi „ reportażami 
z przeszłości”, przede wszystkim Niezna-
ny książę Poniatowski (1960), Kozietulski 
i inni (1967), Koniec świata szwoleżerów 
(1972–1979).
Laureat wielu prestiżowych nagród, 
w tym nagród państwowych, PEN-Clu-
bu i rozmaitych fundacji.
Odznaczony Krzyżem Wielkim OOP 
(1997), Krzyżem Oficerskim OOP 
(1954) i Krzyżem Walecznych (za udział 
w wojnie we wrześniu 1939 r.).

BROCKI, Zygmunt. Publicysta, języ-
koznawca. Ur. 6 stycznia 1922 r. w War-
szawie, zm. 11 maja 1982 r. w Gdańsku. 
Studiował ekonomię w Instytucie Mor-
skim Tajnego Uniwersytetu Ziem Za-
chodnich w Warszawie.
Redaktor naczelny wydawnictw Insty-
tutu Morskiego w Gdańsku, m. in. mie-
sięcznika „Biuletyn IM” (1955–1982). 
Założyciel (w roku 1975) i do końca 
życia redaktor „Rocznika Sopockiego”. 
Publikował liczne felietony na tematy 
językoznawcze w „Głosie Wybrzeża”, 
„Dzienniku Bałtyckim”, „Morzu” i fa-
chowych czasopismach morskich.
Zdobył międzynarodowy autorytet języ-
koznawcy, zwłaszcza badacza i popula-
ryzatora słownictwa związanego z mo-
rzem i wszelkimi zbiornikami wodnymi. 
Wydał pięć tomów felietonów na temat 
słownictwa morskiego: Kot i kotwica 
(1961), Morze na oku (1964), Morze pije 
rzekę, Pontoniakiem nad morze (1973), 
Michałki z kambuza (1978).

BRUEHL-SIELAWA, Krystyna. Dzien-
nikarka. Ur. 21 grudnia 1935 r. w Gdań-
sku. Absolwentka Wydziału Dzienni-
karskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
(1959) i Studium Podyplomowego przy 
SGPiS w Warszawie na temat planowa-
nia przestrzennego (1967).
Po studiach podjęła pracę w admini-
stracji miejskiej w Gdyni i wojewódz-
kiej w Gdańsku (gospodarka terenami), 
w latach 1969–1972 pracowała jako 
starszy instruktor w Wydziale Propa-
gandy KW PZPR w Gdańsku. Od roku 
1972 do emerytury w roku 2001 redak-
tor depeszowy, następnie redaktor dzia-
łu terenowego „Dziennika Bałtyckiego”. 
Stała współpraca publicystyczna z „Ty-
godnikiem Bałtyckim” i miesięcznikiem 
„Wiadomości Gdyńskie”.
W czasie pracy w dziale terenowym zaj-
mowała się tematyką społeczną i kultu-
ralną. W latach 90. pisała o idei i działal-
ności nowo tworzących się samorządów 
terytorialnych, redagowała „Gdańskiego 
Merkuriusza” – samorządowy dodatek 
„Dziennika Bałtyckiego”. 
Odznaczona Złoty Krzyżem Zasługi 
(1982) i odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej (1985).
W SDP w latach 1974–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

BRUMER-SZYBALSKA, Barbara. Ewa 
Wójcik. Dziennikarka. Ur. 26 listopada 
1947 r. w Gdyni. Absolwentka poloni-
styki na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Łódzkiego (1972). 
Redaktor w dziale ekonomiczno-mor-
skim „Wieczoru Wybrzeża” (1974–
1980); publicystka „Wiadomości Elblą-
skich” (1980–1981). Decyzją komisji 
weryfikacyjnej, w stanie wojennym usu-
nięta z zawodu dziennikarskiego.

BRYDAK, Wojsław. Publicysta, autor 
felietonów, krytyk muzyczny, reżyser, 
tłumacz. Ur. 18 stycznia 1942 r. w Kra-
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kowie. Absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Sopocie (klasa 
fortepianu –1966) i Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. Zelwerowi-
cza w Warszawie (reżyseria dramatu 
–1981).
Pierwsze próby publicystyczne pod-
jął w czasie studiów, drukując teks-
ty o muzyce w lubelskiej „Kamenie” 
i rzeszowskim „Widnokręgu”. Po stu-
diach w PWSM podjął pracę w redakcji 
muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (1966–1974). Autor felieto-
nów z cyklu „Małe i duże” w tygodniku 
„Wybrzeże” (1983–1991); sekretarz re-
dakcji miesięcznika literacko-artystycz-
nego „Autograf ” (1988–1990); kierow-
nik działu kulturalnego, następnie pub-
licysta „Głosu Wybrzeża” (1996–1998); 
autor cotygodniowego felietonu w tym 
dzienniku (1994–1996 i 1998–2005). 
Stały współpracownik Ośrodka TVP3 
w Gdańsku, gdzie przygotowywał ma-
teriały do programu „Kamerton”, po-
święconego muzyce klasycznej. Od roku 
1995 redaktor naczelny „Rocznika So-
pockiego”, współpracownik nowej edy-
cji „Autografu”, prowadzi zajęcia dzien-
nikarskie na Uniwersytecie Gdańskim.
Autor sztuk teatralnych („Gra”, „Szansa”, 
„Ostatnia wieczerza”, „Daniel”), wysta-
wianych w Gdańsku, Warszawie i Toru-
niu. Tłumacz prozy, między innymi Joh-
na Updike`a, Salmana Rushdiego, Wil-
liama Whartona, Malcolma Lowry`ego, 
szkiców Ericha Fromma (wszystkie 
przekłady w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych). Liczne szkice 
o teatrze zamieszczane w czasopismach 
specjalistycznych. Reżyser kilkunastu 
przedstawień teatralnych.
Członek SDP w latach 1967–1975.

BUBELLA, Maciej. Dziennikarz te-
lewizyjny. Ur. 27 grudnia 1937 r. we 
Lwowie, zmarł w Gdańsku. Studiował 
na Wydziale Malarstwa Wyższej Szkoły 

Sztuk Plastycznych w Gdańsku (studia 
nieukończone).
W okresie studiów współpracował 
z redakcjami „Politechnik”, „ITD” oraz 
audycji studenckiej „Niebieskie Żagle” 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdań-
sku. Współredaktor i fotoreporter Stu-
denckiej Kroniki Fotograficznej. Stały 
korespondent „Ilustrowanego Kurie-
ra Polskiego” (1962–1970). W latach 
1968–1982 pracował w Gdańskim 
Ośrodku Telewizyjnym, początkowo 
jako kierownik produkcji, od roku 1971 
aplikant, następnie redaktor w dziale in-
formacji.
Aktywny uczestnik studenckiego ruchu 
kulturalnego, członek studenckich tea-
trów „Co To” Romana Frejera, kabaretu 
„To Tu” Wowo Bielickiego i „Cyrku Ro-
dziny Afanasjeff ”.
Laureat nagrody prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji (1974).

BUCHOLC, Stanisław Jerzy. Dzien-
nikarz, prasoznawca. Ur. 29 kwietnia 
1949 r. w Kartuzach. Absolwent Wy-
działu Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego (1971).
W latach 1972–1977 przewodniczący 
Rady Ośrodka Dokumentacji i Analiz 
Prasowych Gdańskiego Wydawnictwa 
Prasowego. Kierownik działu kultural-
nego „Głosu Wybrzeża” (1983–1986); 
publicysta w gdańskim oddziale Krajo-
wej Agencji Wydawniczej (1986–1988); 
kierownik działu społecznego tygodnika 
„Wybrzeże” (1988–1991); sekretarz re-
dakcji dwutygodnika „Czas – Wybrzeże” 
(1991–1992); współpraca publicystycz-
na z redakcjami „Kuriera Gdyńskiego” 
i „Kuriera Morskiego”. W 1997 roku 
przeszedł do pracy w bibliotekarstwie.

BUJNICKA, Barbara. Redaktor graficz-
ny. Ur. 30 stycznia 1942 r. w Wilnie. Ab-
solwentka Państwowego Liceum Tech-
nik Plastycznych w Gdyni Orłowie.
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Redaktor graficzny tygodnika „Wybrze-
że” (1982–1992); redaktor graficzny 
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Gazecie 
Targowej” (1993).

BUJNICKA, Lucyna. Dziennikarka tele-
wizyjna. Ur. 4 lutego 1946 r. w Łodzi. Ab-
solwentka polonistyki na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1973).
Od roku 1974 pracuje w Gdańskim 
Ośrodku Telewizyjnym, specjalizuje się 
w tematyce kulturalnej.

BUKSDORF, Atalia. S. Jar. Dziennikar-
ka. Ur. 23 czerwca 1920 r. we Lwowie. 
Studia na Uniwersytecie Lwowskim 
(1939–1941), absolwentka Moskiew-
skiego Instytutu Planowania (1944).
Korespondent wojenny gazety I Frontu 
Białoruskiego „Wolność”(1944–1945); 
redaktor naczelna czasopisma „Na Stra-
ży Demokracji” (1946–1947); kierow-
nik działu mutacji terenowych „Głosu 
Ludu” w Warszawie (1948); kierow-
nik działu miejskiego „Trybuny Ludu” 
w Warszawie (1948–1950); kierownik 
działu ekonomicznego „Głosu Wybrze-
ża” (1950–1957); przedstawiciel „Trybu-
ny Ludu” w Gdańsku (1958–1964), pub-
licystka „Trybuny Ludu” w Warszawie 
(1964 – do emerytury w roku 1975).
Publicystka szczególnie aktywna w okre-
sie „odwilży” i przełomu politycznego 
w Październiku 1956 roku na Wybrzeżu.
Laureatka II nagrody (1969) i I nagrody 
(1971) Klubu Publicystyki Społecznej 
SDP.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1964).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1949 –1951) i SDP (od 1951 
roku).

BURCZYCKA–WOŹNIAK, Marzena. 
Dziennikarka. Ur. 2 czerwca 1949 r. 
w Poznaniu. Absolwentka polonistyki 
na Uniwersytecie Gdańskim (1973).

Pierwsze publikacje w miesięczniku 
„Litery”. Redaktor w dziale kulturalnym 
„Tygodnika Morskiego” (1974–1975); 
publicystka w dziale kulturalnym tygo-
dnika „Czas” (1975–1981). W stanie wo-
jennym pozbawiona prawa wykonywa-
nia zawodu, prowadziła wraz z mężem 
warsztat rzemieślniczy (1982–1988). 
Po powrocie do zawodu uczestniczy-
ła w reaktywowaniu przedwojennego 
czasopisma diecezji chełmińskiej „Piel-
grzym” (1989–1992). Redaktor naczelna 
miesięcznika parafialnego „Zacheusz” 
w Gdyni Witominie (od 1995 roku). Za-
stępca redaktora naczelnego dwutygo-
dnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym” 
(od 2006 roku). Współpraca publicy-
styczna z miesięcznikami „Litery”, „Po-
merania” i „Odra” oraz tygodnikiem 
„Życie Literackie”.
Specjalizuje się w wywiadach. W at-
mosferze posierpniowego rozluźnie-
nia cenzury, wraz z mężem Tadeuszem 
Wożniakiem opublikowała na łamach 
„Czasu” głośny wywiad na temat wy-
padków Grudnia 1970 na Wybrzeżu 
z ówczesnym wicepremierem rządu 
PRL Stanisławem Kociołkiem. 
Autorka dwóch tomów wywiadów 
z biblistą, biskupem pelplińskim Janem 
Bernardem Szlagą – Reportażu stamtąd 
nie będzie (1995) i Na początku była mi-
łość (2005). Współautorka (z Tadeuszem 
Woźniakiem) bestselleru Ojca Gran-
de przepisy na zdrowe życie (trzy tomy, 
500 tys. nakładu). Autorka reportażu 
literackiego Prawda i prawo wydanego 
w wersji książkowej.

BURTOWSKI, Anatol. Dziennikarz. 
Ur. 2 października 1936 r. w Głuchow-
cach. Absolwent Wydziału Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego (1977).
Redaktor w oddziale „Gazety Robotni-
czej” w Kłodzku (1960–1968); publicy-
sta w „Gazecie Lubuskiej” w Zielonej 
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Górze (1968–1979); zastępca redaktora 
naczelnego tygodnika „Wiadomości 
Elbląskie” (1979–1982); kierownik od-
działu redakcji „Dziennika Bałtyckiego” 
w Elblągu (1982–1991).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1984), odznaką „Zasłużony dla wo-
jewództwa elbląskiego” (1985).
W SDP w latach 1960–1982, w SDRP od 
1982 roku.

BYKOWSKA, Halina. R. Wierszyng, 
Halb, HB. Dziennikarka. Ur. 6 marca 
1943 r. w Kownie. Absolwentka Wydzia-
łu Filologii Polskiej w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Gdańsku (1965) 
i anglistyki na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (1975).
Korespondent terenowy „Dziennika 
Bałtyckiego” w Tczewie (1975–1978), 
kierownik oddziału tej redakcji w El-
blągu (1978–1984); publicystka w dziale 
społecznym „Głosu Wybrzeża” (1985–
1991).
Publicystka specjalizująca się w tematy-
ce społecznej i naukowo-oświatowej. 
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1980).
W SDP w latach 1979–1982, w SDRP od 
roku 1982. 
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CACKOWSKI, Piotr. Wincenty Żaroffe, 
P.C., Pio, pc. Dziennikarz. Ur. 6 czerw-
ca 1952 r. w Sopocie. Absolwent peda-
gogiki na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (1976) i Seminarium 
Dziennikarskiego na UAM.
Reporter, następnie kierownik działu 
informacji, zastępca kierownika redak-
cji publicystyki w Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku (1976–1984); rzecz-
nik prasowy prezydenta m. Gdańska 
(1985–1986); redaktor, wydawca pro-
gramów publicystycznych i informa-
cyjnych w Gdańskim Ośrodku Tele-
wizyjnym (1986–1991); dyrektor ds. 
programowych w Wytwórni Filmów 
i Programów Telewizyjnych PROFILM 
w Sopocie (1991–1992); kierownik 
redakcji publicystyki Radia Gdańsk 
(1994); redaktor naczelny „Kuriera El-
bląskiego” (1995), publicysta „Tygodni-
ka Trójmiasto” i „Gazety Trójmiasto” 
(1995–2001); redaktor naczelny „Czasu 
Żukowa” (2001–2002); redaktor naczel-
ny magazynu „Echo Regionu – Kaszu-
by” (2003), dziennikarz „Głosu Kaszub” 
(2003–2004), dziennikarz „Kuriera Kar-
tuskiego” – od 2004 roku.
Autor scenariuszy, reżyser i dzienni-
karz prowadzący radiowe magazyny 
prezentowane na antenach lokalnych 
i ogólnopolskich Polskiego Radia: 
„Studio Bałtyk”, „Bałtycka Wachta”, 
„Poranne Sygnały”, pomysłodaw-
ca i realizator Radiowego Magazynu 
Młodzieżowego „Pryzmat”, prezen-
towanego na antenie w latach 1982–
1984. W jego dorobku m. in. reportaże 
radiowe o strajku w Stoczni Gdańskiej 
w sierpniu 1980 r., emitowane na an-
tenie ogólnopolskiej, głośny radiowy 
wywiad z Danutą Wałęsową, zreali-
zowany w czasie internowania Lecha 
Wałęsy w Arłamowie oraz film doku-
mentalny o strajku w Stoczni Gdań-
skiej w roku 1988.

Laureat nagrody zespołowej I stopnia 
za działalność informacyjną i publicy-
styczną w Polskim Radio (1981).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1979) i medalem „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej”.
W SDP w latach 1980–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

CEGIELSKI, Alfred. Dziennikarz. Ur. 
7 lipca 1932 r. w Mińsku Mazowieckim, 
zm. 17 listopada 1994 r. w Gdańsku. 
Ukończył Roczne Studium Ekonomicz-
ne w Sopocie (1957) i Studium Dzienni-
karskie SDP w Warszawie (1969).
W czasie odbywania służby wojskowej 
dziennikarz gazety „Żołnierz Polski 
Ludowej” w Bydgoszczy (1953–1955); 
kierownik działu listów i interwencji, 
redaktor działu ekonomicznego, zastęp-
ca sekretarza redakcji tygodnika „Głos 
Stoczniowca” (1955–1983); zastępca se-
kretarza redakcji „Wieczoru Wybrzeża” 
(1984–1992).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1983), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1974) oraz innymi odzna-
kami i wyróżnieniami resortowymi i re-
gionalnymi.
W SDP w latach 1960–1982, w SDRP od 
1982 roku.

CELICHOWSKA, Krystyna. Dzienni-
karka. Ur. 29 września 1937 r. w Wil-
nie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
(kierunek: zabytkoznawstwo) Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
i na Wydziale Konserwacji Zabytków 
Uniwersytetu Warszawskiego (studia 
nieukończone).
Publicystka, kierowniczka działu kul-
turalnego w gazecie „Żołnierz Polski 
Ludowej” w Bydgoszczy (1962–1966); 
stała współpraca publicystyczna z re-
dakcjami miesięcznika „Litery” i „Ty-
godnika Morskiego (1966–1971); publi-
cystka w dziale kulturalnym „Wieczoru 
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Wybrzeża” (1971–1976 i 1980–1981); 
kierowniczka działu kulturalnego ty-
godnika „Wybrzeże” (1982–1983). Od 
1978 r. współpraca z Gdańskim Ośrod-
kiem Telewizyjnym – autorka tekstów 
kilkudziesięciu piosenek i rozrywko-
wych programów telewizyjnych.

CELICHOWSKI, Stanisław. Redaktor. 
Ur. 25 lutego 1930 r. w Toruniu. Studia 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego (1967).
Naczelnik Wojewódzkiego Urzędu Kon-
troli Prasy, Publikacji i Widowisk w Byd-
goszczy (1960–1968); redaktor naczelny 
„Głosu Wybrzeża” (1968–1976); kierow-
nik Ośrodka Kultury Polskiej i I sekretarz 
Ambasady PRL w Pradze (1976–1980); 
redaktor naczelny Dziennika Telewi-
zyjnego w Warszawie (1980–1981), wi-
ceprzewodniczący Komitetu ds. Radia 
i Telewizji w Warszawie (1981–1983), 
redaktor naczelny Gdańskiego Ośrodka 
Telewizyjnego (1983–1990).
Publicysta specjalizujący się w prob-
lematyce ideologicznej i światopoglą-
dowej. Jako redaktor naczelny „Głosu” 
wprowadził tę lokalną gazetę na rynek 
ogólnopolskich czasopism opiniotwór-
czych; publikacje gazety, zwłaszcza do-
tyczące gospodarki i spraw społecznych 
cytowane były w prasie krajowej, docie-
rały do ówczesnych decydentów. Pod 
jego patronatem rozwinęła się w „Głosie” 
forma reportażu, jako swoistego zwiadu 
analizującego nowe zjawiska społeczne; 
przyciągnął do gazety doświadczonych 
reportażystów (Bogusław Holub, An-
drzej Malinowski), stworzył warunki do 
rozwoju warsztatu reportera młodym 
dziennikarzom, startującym w zawo-
dzie (Edmund Szczesiak, Jerzy Sarota). 
Dzięki jego zabiegom i perswazjom we 
wszelakich instancjach i cenzurze, w 
„Głosie Wybrzeża” z 28 grudnia 1970 
roku ukazał się bezprecedensowy ra-
port dziennikarski pt. Obraz wydarzeń 

o przebiegu wydarzeń grudniowych na 
Wybrzeżu. Pod jego patronatem, usta-
nowiona w 1974 r. przez „Głos Wybrze-
ża” nagroda „Rejs Roku” (inicjatywa Ta-
deusza Jabłońskiego, Zenona Gralaka, 
Kazimierza Kołodzieja), stała się naj-
ważniejszą, kontynuowaną dotychczas, 
doroczną nagrodą żeglarską w Polsce.

CEMPEL, Bernadetta. Benita. Dzienni-
karka. Ur. 6 marca 1947 r. w Choryniu k. 
Poznania. Absolwentka Wydziału Geo-
grafii i Nauk o Ziemi (kierunek: geogra-
fia) Uniwersytetu Gdańskiego (1977).
Autorka programów i prowadząca au-
dycje w Telewizji Sky Orunia, następnie 
w telewizji Tele–Top Gdynia (1990–
2001). Liczne publikacje w „Kurierze 
Gdyńskim”, „Głosie Wybrzeża”, „Wie-
czorze Wybrzeża” oraz prasie specjali-
stycznej i popularnonaukowej.
W jej dorobku cykl programów telewi-
zyjnych „Od magii do nauki”. Zajmuje 
się tematami z pogranicza nauki i zja-
wisk pozazmysłowych, parapsycholo-
gią, ufologią, kosmologią, astrologią, 
chiromancją itp. Popularyzator wiedzy 
ekologicznej, założycielka Młodzieżo-
wych Grup Strażników Przyrody.
Członek SDRP od 2001 roku.

CHOMICKA, Aleksandra. Dzienni-
karka. Ur. 24 listopada 1952 r. w Kwi-
dzynie. Absolwentka Wydziału Huma-
nistycznego Uniwersytetu Gdańskiego 
(1977) i Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego (1985).
Reporter działu miejskiego, publicyst-
ka w dziale ekonomicznym, kierownik 
działu informacji, kierownik działu 
ekonomiczno-morskiego „Wieczoru Wy-
brzeża” (1977–2001). Od roku 2001 re-
daktor dodatków tematycznych „Dzien-
nika Bałtyckiego”.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983).
W SDRP od 1982 roku.
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CHOMNICKI, Józef. Redaktor gra-
ficzny. Ur. 8 marca 1938 r. w Równem. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1964).
Redaktor graficzny, redaktor techniczny 
tygodnika Marynarki Wojennej „Ban-
dera”.

CHUDEK, Teresa. Ter., T. Ch. Dzien-
nikarka. Ur. 6 maja 1934 r. w Kopicach 
k. Stoczka Łukowskiego. Absolwentka 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1955)
Od 1955 roku do emerytury w roku 
1992 w redakcji „Dziennika Bałtyckie-
go”, kolejno jako redaktor działu, publi-
cystka, sekretarz redakcji, kierowniczka 
działu ekonomiczno-morskiego.
W pierwszych latach pracy dziennikar-
skiej zajmowała się tematyką rolną oraz 
życia społecznego na wsi, później zajęła 
się problemami gospodarki morskiej. 
Jako kierowniczka działu ekonomiczno-
morskiego skupiła wokół redakcji grono 
specjalistów prezentujących warianty 
i możliwości rozwoju gospodarczego 
Wybrzeża.
Laureatka nagrody Klubu Publicystów 
Rolnych SDP (1973 i 1976)
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski (1985) oraz 
licznymi odznaczeniami regionalnymi 
i resortowymi.
W SDP w latach 1958–1982, w SDRP od 
1982 roku.

CHWIN, Krystyna. Krystyna Lars. 
Publicystka, literat. Ur. 10 grudnia 
1950 r. w Ełku. Absolwentka polonisty-
ki na Uniwersytecie Gdańskim (1972).
Sekretarz redakcji miesięcznika „Au-
tograf ”, redaktor naczelna kwartalnika 
„Tytuł”, redaktor programów artystycz-
nych w TVP3 Oddział Gdańsk.
Autorka książek poetyckich Ja, Gustaw 
(1981), Chirurgia mistyczna (1989), 
Kraina pamiątek (1992).

CHYBOWSKA, Józefa. Dziennikarka 
radiowa. Ur. 25 stycznia 1926 r. w Prze-
myślu, zm. 12 lipca 1984 r. w Sopocie. 
Absolwentka Wydziału Pedagogiczne-
go (1958) i Wydziału Teorii Specjalnej 
(1961) Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Sopocie. 
Od 1953 roku do emerytury w roku 
1981 pracowała w Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku, początkowo w redak-
cji muzycznej (1953–1965), następnie 
jako publicystka w redakcji społecznej, 
redakcji publicystyki i kierowniczka re-
dakcji łączności ze słuchaczami. Współ-
pracowała z Radiem „Polonia”, publiko-
wała na łamach miesięcznika „Litery”. 
Autorka audycji muzycznych na antenie 
radia, recenzji, publicystyki i felietonów 
na tematy muzyczne (m. in. cykliczny 
„Felieton muzyczny”, „Historie w dur 
i w mol”). Jej zasługą jest stworzenie 
bogatej taśmoteki dokumentującej ka-
szubski folklor muzyczny. Inicjatorka 
konkursów i przeglądów zespołów mu-
zycznych na Pomorzu. W redakcji pub-
licystyki zajmowała się głównie tematy-
ką społeczną i wychowania młodzieży. 
Jako kierowniczka działu interwencji 
zainicjowała cieszący się uznaniem słu-
chaczy antenowy cykl audycji „Sprawy 
nieobojętne”.
Żołnierz Armii Ludowej w oddziale 
rotmistrza Mary-Stępki, uczestniczka 
Powstania Warszawskiego (kucharka- 
-aprowizatorka w szpitalu powstańczym 
przy ul. Gen. Zajączka), więźniarka 
obozów koncentracyjnych Mauthausen, 
Linz i Grossraming.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978; przyznanego jej w 1984 r. Krzy-
ża Kawalerskiego OOP nie zdążyła 
odebrać), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, Honorową Odznaką Komi-
tetu ds. Radia i Telewizji (1975). Zasłu-
żony Działacz Kultury.
W SDP w latach 1963–1982, w SDRP od 
1982 roku.
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CHYBOWSKI, Jerzy. Dziennikarz ra-
diowy. Ur. 22 listopada 1925 r. w Sobo-
lówce, zm. 28 czerwca 1965 r. w Gdań-
sku. Studia w Państwowej Szkole Lotni-
czej i Samochodowej im. Wawelberga 
w Warszawie.
Od sierpnia 1949 roku pracował w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku, 
początkowo jako sprawozdawca w re-
dakcji oświatowej i wiejskiej, następnie 
kierownik redakcji wiejskiej i zastępca 
redaktora naczelnego.
Felietonista i publicysta radiowy, spe-
cjalizował się w tematyce społeczno-hi-
storycznej.

CHYLIŃSKI, Andrzej. ACH, (ach), 
FAN. Dziennikarz. Ur. 28 czerwca 1946 r. 
w Gdańsku. Absolwent Wydziału Hu-
manistycznego (historia) Wyższej Szko-
ły Pedagogicznej w Gdańsku.
Reporter, redaktor depeszowy, redaktor 
sportowy, sekretarz redakcji „Wieczoru 
Wybrzeża” (1972–1984); stały współ-
pracownik „Dziennika Zachodniego” 
(1984–1985); współpracownik Gdań-
skiego Ośrodka Telewizyjnego (komen-
tator sportowy).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1984).
W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1983 roku, działacz Klubu Dziennikarzy 
Sportowych.

CYBULSKI, Andrzej. Działacz kultury, 
redaktor. Ur. w 1933 r., zm. 2 paździer-
nika 1997 r. w Gdańsku.
Animator działań kulturalnych na Wy-
brzeżu, współtwórca Klubu Studentów 
Wybrzeża „Żak”. W latach 1973–1974 re-
daktor naczelny miesięcznika „Litery”.

CZAJKOWSKA, Urszula. Dzienni-
karka. Ur. 9 maja 1939 r. w Gorzycach 
w woj. poznańskim. Studiowała polo-
nistykę na Uniwersytecie Warszawskim 
i następnie na Uniwersytecie Gdańskim 

(studia nieukończone). Absolwentka 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(1977). 
Od roku 1964 do emerytury w 1994 
roku pracowała w redakcji tygodnika 
Marynarki Wojennej „Bandera”, począt-
kowo w dziale społeczno-politycznym, 
następnie w dziale kulturalnym.
Autorka licznych artykułów na temat 
gospodarki morskiej oraz życia kultu-
ralnego w jednostkach MW. Inicjatorka 
batalii publicystycznej o rozszerzenie 
uprawnień socjalnych byłych żołnierzy 
i ich rodzin.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1979) oraz licznymi medalami i od-
znaczeniami wojskowymi. Zasłużony 
Działacz Kultury.

CZAJKOWSKI, Stanisław. Leszek 
Woszczera, KORD, (cz.), (czaj.). Dzien-
nikarz. Ur. 7 maja 1933 r. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Humanistycznego 
(filologia polska) Uniwersytetu Łódz-
kiego (1957).
Pracownik Wojewódzkiego Urzędu 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 
w Gdańsku (1962–1967); redaktor de-
peszowy, reporter działu miejskiego, 
następnie publicysta w dziale społecz-
nym „Głosu Wybrzeża” (1967–1982). 
W czasie stanu wojennego, decyzją ko-
misji weryfikacyjnej usunięty z zespo-
łu redakcyjnego. Do zawodu powrócił 
w 1990 roku: publicysta w „Gazecie 
Gdańskiej” (1990–1994); publicysta 
„Dziennika Bałtyckiego” (1994–1996).
Współautor (z Ryszardem Jaworskim 
i Leszkiem Sławinskim) opublikowa-
nego w „Głosie” w 1970 roku reportażu 
pt. Utopione sumienie, na temat topienia 
w Motławie nadwyżek zboża przy jed-
nym ze spichlerzy. Tekst, wyprzedzający 
popularne dziś „dziennikarstwo śled-
cze” odbił się głośnym echem w prasie 
zachodniej, spowodował też interwen-
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cje na najwyższym szczeblu partyjnym 
i rządowym. W 1981 r. zamieścił repor-
taż ze Śląska, krytycznie odnoszący się 
do działań tzw. Forum Katowickiego, 
skupiającego działaczy PZPR domaga-
jących się od władz twardej polityki wo-
bec Solidarności i prób reformatorskich 
w partii; za ten artykuł spotkały go re-
presje ze strony komisji weryfikacyjnej.
Laureat II nagrody Klubu Publicystów 
Społecznych i Politycznych SDP (1978).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978).
Członek SDP od 1973 r.

CZARNOCKI, Kazimierz. CZAR. 
Dziennikarz, działacz polityczny, dzia-
łacz sportowy. Ur. 22 sierpnia 1912 r. 
w Burakowcach, pow. Baranowicze, zm. 
2 grudnia 1981 r. w Elblągu. Absolwent 
Wydziału Konsularnego Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie (1936).
Dziennikarz warszawskiego „Kuriera 
Polskiego” i „Czasu” (1936–1938); redak-
tor i publicysta wydawanego w Brześciu 
n/Bugiem dwutygodnika „Polesie” 
(1938–1939), równocześnie wieloletni 
korespondent Polskiej Agencji Telegra-
ficznej z Brześcia n/Bugiem. W czasie 
okupacji organizował tajne drukarnie 
i kolportaż pism podziemnych, był re-
daktorem czasopisma „Konfederacja 
Narodu”, „Nowa Polska”, „Fakty na tle 
idei” i „Do broni”; od 1943 r. redaktor 
„Kroniki Polskiej” – wydawnictwa Ar-
mii Krajowej. Po wojnie: pomorski ko-
respondent wydawanego w Warszawie 
„Kuriera Codziennego” (1945–1953), 
kierownik elbląskiego oddziału „Dzien-
nika Bałtyckiego” (1953–1958); elbląski 
przedstawiciel redakcji „Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego”.
Autor pierwszej powojennej książki pol-
skiej o Elblągu – Z dziejów Elbląga (1954), 
współautor albumu Elbląg 1945 i dziś 
(1964); liczne prace naukowe publikowa-
ne na łamach kwartalnika „Nautologia”.

Działacz Stronnictwa Demokratyczne-
go, latach 1958–1974 sekretarz komite-
tu SD w Elblągu, członek władz woje-
wódzkich i centralnych, wieloletni prze-
wodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w Elblągu. Działacz sportowy: organiza-
tor i przez 22 lata prezes Klubu Sporto-
wego „Orzeł”, prezes Polskiego Związku 
Łyżwiarstwa Szybkiego (1964–1968).
W czasie okupacji trzykrotnie odzna-
czony Krzyżem Walecznych, Kawaler 
Krzyża Virtuti Militari V kl. i Złotego 
Krzyża Zasługi z Mieczami. Po woj-
nie odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1964), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1967), medalem „Za 
zasługi w rozwoju Elbląga” (1975) oraz 
wieloma innymi odznakami i medalami 
regionalnymi i resortowymi. Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP.

CZERSKA, Stanisława. Beata Oksyw-
ska, Beata Lubicz, sta. Dziennikarka. 
Ur. 7 grudnia 1929 r. w Lubartowie. Ab-
solwentka Wydziału Ekonomiki Trans-
portu Morskiego w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Sopocie (1966); ukoń-
czyła roczny kurs w Ośrodku Szkolenia 
Dziennikarskiego SDP w Warszawie 
(1956).
Aplikant dziennikarski w redakcji 
„Dziennika Polskiego” w Krakowie 
(1954–1956). Od roku 1956 w redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego”: redaktor dzia-
łu, publicystka w dziale gospodarczo-
morskim (1956–1982), zastępca redak-
tora naczelnego (1982–1989). Od roku 
1989 na emeryturze.
W „Dzienniku Bałtyckim” pisała prze-
de wszystkim o gospodarce morskiej, 
zajmowała się szczególnie tworzącymi 
ją ludźmi – stoczniowcami, dokerami, 
rybakami; w reportażach ukazywała 
ambicje ludzi, trud i efekty ich pracy. 
Należała do lobby prasowego prowa-
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dzącego batalię o powstanie Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. Współinicja-
torka i współorganizatorka społecznych 
akcji redakcyjnych, m. in. patronatów 
nad wychowankami domów dziecka. 
Dzięki tej akcji ufundowano ponad 200 
książeczek mieszkaniowych.
Laureatka nagrody prasowej CRZZ 
(1974), nagrody im. Josepha Conrada, 
ufundowanej przez Związek Zawodowy 
Marynarzy i Portowców (1977), nagrody 
w konkursie na publicystykę i reportaż 
organizowanym przez Oddział Morski 
SDP (1975).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1972), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1970), 
medalem „Gryf Pomorski” (1978) oraz 
wieloma innymi odznakami resortowy-
mi i regionalnymi.
W SDP w latach 1954–1982, w SDRP od 
1982 roku, członek Klubu Publicystów 
Morskich.

CZERSKI, Franciszek. Dziennikarz, 
komandor porucznik MW. Ur. 2 kwiet-
nia 1929 r. w Gródku Jagiellońskim, 
zm. 21 maja 1989 r. w Gdyni. Ukończył 
Szkołę Oficerską w Łodzi (1953), roczny 
kurs w Ośrodku Szkolenia Dziennikar-
skiego w Warszawie (1956); absolwent 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Poli-
tycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(1979).
Dziennikarz gazety Marynarki Wojen-
nej „Na Straży Wybrzeża” (1953–1956); 
publicysta, następnie kierownik działu 
kulturalnego tygodnika „Bandera” (1956 
– do emerytury w roku 1986). W latach 
1981–1983, w stanie wojennym, komi-
sarz Wojskowej Rady Ocalenia Narodo-
wego dla spraw prasy, radia i telewizji 
w woj. gdańskim.
W publicystyce i reportażach podejmo-
wał tematykę życia wojskowego oraz 
problemy obronności kraju. Pasjonował 

się militariami i historią. Współtwórca 
i współredaktor radiowego magazynu 
„Bałtycka Wachta” (1962–1981), współ-
działał również przy tworzeniu pierw-
szych edycji magazynu telewizyjnego 
„Peryskop”.
Autor książek „O tych co na morzu” 
oraz „Życiorysy morzem pisane” (1978), 
współautor „Małej kroniki Polskiej Ma-
rynarki Wojennej” (1980).
Działacz turystyczny: prezes Oddziału 
Morskiego PTTK w Gdyni (1975–1989), 
współzałożyciel pierwszego w Mary-
narce Wojennej górskiego koła PTTK 
Wierchy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984) oraz licznymi medalami 
i odznaczeniami wojskowymi.
Członek SDP w latach 1960–1982, 
w SDRP od 1982 roku.

CZULIŃSKI, Wojciech. Dziennikarz. 
Ur. 6 lutego 1949 r. w Gdańsku, zm. 
27 stycznia 2002 roku w Sopocie.
Kierownik sekcji nocnej korekty Gdań-
skiego Wydawnictwa Prasowego (1971–
1983); redaktor techniczny, następnie 
redaktor depeszowy „Dziennika Bał-
tyckiego” (1983–1987); redaktor depe-
szowy „Głosu Wybrzeża” (1988–1991); 
sekretarz redakcji „Wieczoru Wybrzeża” 
(1992–2000). W roku 2000 przeszedł na 
rentę.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978). 
Członek SDRP od 1987 roku.
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DASZCZYŃSKI, Janusz Rajmund. Ja-
nusz Ray. Dziennikarz. Ur. 13 września 
1952 r. w Gdyni. Absolwent Wydzia-
łu Elektroniki Politechniki Gdańskiej 
(1976).
Pracę zawodową rozpoczął w 1976 roku 
w Ośrodku Telewizyjnym w Gdańsku 
jako inżynier – stażysta, następnie in-
żynier studia TV. Współpracował przy 
realizacji wielu programów TV („Pa-
norama”, „Magazyn Morski”, „Latający 
Holender”) i filmów (Alicja w krainie 
czarów J. Gruzy). W latach 1979–1981 
sekretarz redakcji, następnie zastępca re-
daktora naczelnego czasopisma Związku 
Zawodowego Marynarzy i Portowców 
„Horyzont”. W styczniu 1990 r. powo-
łany na stanowisko zastępcy dyrektora 
Ośrodka Telewizji w Gdańsku, w 1992 
został zastępcą dyrektora TV Polonia 
w Warszawie, w latach 1994–1998 wi-
ceprezes i członek dwóch kolejnych 
zarządów TVP w Warszawie. Obecnie 
jest dyrektorem ds. public relation So-
pockiego Towarzystwa Ubezpieczenio-
wego „Hestia”.

DASZCZYŃSKI, Tadeusz. Flis, td. Pub-
licysta, redaktor. Ur. 20 stycznia 1923 r. 
w Zeńboku w woj. mazowieckim. Absol-
went Wyższej Szkoły Handlu Morskiego 
(1950), studia magisterskie w Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1959).
Od roku 1956 do emerytury w 1981 
roku pracował w redakcji tygodnika 
„Głos Stoczniowca”, początkowo jako 
sekretarz redakcji, zaś od 1957 r. na 
stanowisku redaktora naczelnego. Jed-
nocześnie pełnił funkcję szefa działu 
wydawnictw Zjednoczenia Przemysłu 
Okrętowego, redagował monografie, al-
bumy, specjalne wydawnictwa targowe 
dla potrzeb branży.
Jako redaktor naczelny ukształtował 
profil nowoczesnego tygodnika bran-
żowego, który podejmował nie tylko 
problemy ekonomiczne i techniczne 

stoczni i zakładów kooperujących, ale 
szeroko wprowadził na łamy publicy-
stykę społeczną, reportaż a nawet dział 
literacki oraz skupił w redakcji nie tyl-
ko inżynierów – okrętowców czy eko-
nomistów, ale pisarzy i poetów. Publi-
cysta specjalizujący się w problematyce 
zarządzania i ekonomiki przemysłu 
okrętowego.
Autor monografii: „Stocznia Gdańska 
1848–1958”, „1000 statków polskiego 
przemysłu okrętowego” (1970), „Stocz-
nia im. Komuny Paryskiej w Gdyni 
1922–1972” (1973), „Stocznia Północ-
na” (1975).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1973), 
Krzyżem Partyzanckim (1972), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1970), 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1978) 
oraz innymi odznakami branżowymi 
i regionalnymi.
Członek SDP w latach 1959–1982, dzia-
łacz Klubu Publicystów Morskich.

DAUKSZA, Stanisław. Stanisław 
Wojszycki. Dziennikarz, redaktor. Ur. 
1 kwietnia 1918 r. w Wilnie, zm. 7 listo-
pada 1989 r. w Gdyni. 
Od 1948 roku współpracował z pra-
są szczecińską, publikując reportaże 
poświęcone odbudowie gospodarki 
morskiej oraz ludziom pracującym 
na Wybrzeżu szczecińskim. W latach 
1951–1958 pracował w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Szczecinie, gdzie w 1954 
stworzył audycję „Dla tych co na mo-
rzu”, przeznaczoną dla marynarzy i ry-
baków. Organizator i redaktor naczelny 
„Tygodnika Morskiego” w Gdyni (1958–
1961); w latach 1961–1978 redaktor na-
czelny miesięcznika Polskich Linii Oce-
anicznych „Namiary”. 
Autor opowiadań, nowel, sztuki teatral-
nej, zbioru reportaży Nad Odrą (1952). 
Laureat dorocznej nagrody dziennikar-
skiej Polskiego Radia (1957). 
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Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1972), medalem „Złoty Gryf Po-
morski” i odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”. Pierwszy w Polsce dzienni-
karz wyróżniony złotą odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza”.
W SDP w latach 1954–1982, w roku 
1956 był jednym z założycieli Klubu 
Publicystów Morskich. W SDRP od 
1983 roku.

DĄBROWSKA, Lidia. Dziennikarka 
radiowa. Ur. 3 grudnia 1946 r. w Bę-
dzinie. Absolwentka Wydziału Filologii 
Polskiej na Uniwersytecie Jagielloń-
skim (1974) i Podyplomowego Studium 
Dziennikarskiego na UJ (1978).
Redaktor w redakcji informacji, następ-
nie w redakcji publicystyki społecznej 
i popularno-naukowej Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Krakowie (1974–1978), 
redaktor w redakcji publicystyki Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku 
(1978–1985), redaktor w redakcji publi-
cystyki w Gdańskim Ośrodku Telewizji 
Polskiej (1985–1987).
Dziennikarka specjalizująca się w tema-
tyce oświatowej i popularnonaukowej.
Laureatka nagrody miasta Krakowa za 
audycje społeczne. Nagroda Ministra 
Oświaty za cykl audycji szkolnych oraz 
Klubu Publicystów Oświatowych SDP 
za cykl audycji „Postawy i wzory”.
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1982 roku.

DĄBROWSKI, Michał. Dziennikarz 
telewizyjny. Ur. 24 września 1947 r. 
w Jerzmankach k. Zgorzelca. Absolwent 
Wydziału Nauk Politycznych i Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego 
(1979)
Operator filmowy w Gdańskim Ośrod-
ku Telewizyjnym (1968–1970); rzecznik 
prasowy Hydrobudowy 4 – firmy budu-
jącej Port Północny, stały korespondent 
TVP i Polskiego Radia z terenu budowy 

(1970–1975); dziennikarz i realizator fil-
mowy TVP Gdańsk i korespondent Pol-
skiego Radia (1975–1992). Po wypadku 
samochodowym w 1992 r. na rencie, 
później pracował na własny rachunek 
w turystyce i dziennikarstwie, m. in. re-
alizował materiały promocyjne dla po-
trzeb Akademii Morskiej w Gdyni.
Pracę dziennikarską poświęcił mo-
rzu, gospodarce morskiej, a przede 
wszystkim morskiemu wychowaniu 
młodzieży. Od 1977 roku współautor 
i wydawca programu „Latający Ho-
lender”. Żeglarz i podróżnik. Autor 
wielu reportaży i filmów dokumen-
talnych, głównie o wyprawach żeglar-
skich (m. in. wstrząsający dokument 
pt. Gdziekolwiek dopełni się twój los – 
o tragedii żaglowca, który w 30 sekund 
zatonął pod Bermudami podczas Ope-
racji Żagiel `84), o ludziach morza (m. 
in. Kapitan pozostał do końca – o tra-
gedii promu „Heweliusz”), serii repor-
taży dokumentalnych o budowie Portu 
Północnego, latarniach morskich itp.
Laureat nagród na wszystkich festiwa-
lach filmów żeglarskich w Katowicach 
i większości Międzynarodowych Fe-
stiwali Filmów Morskich w Szczecinie. 
Dwukrotnie wyróżniony nagrodą Klu-
bu Publicystów Morskich SDP.
Odznaczony srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza (1983).
W SDP w latach 1975–1982. W SDRP 
od 1982 roku. Członek Klubu Publicy-
stów Morskich.

DEJCZER, Stanisław. Dziennikarz ra-
diowy, literat. Ur. 21 listopada 1929 r. 
w Grudziądzu. Ukończył prawo (1952) 
i socjologię (1953) na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 1953 r. do emerytury w 1990 roku 
pracował w redakcji literackiej Rozgłoś-
ni Polskiego Radia w Gdańsku.
Autor słuchowisk, audycji satyrycznych, 
magazynów kulturalnych, felietonów 
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oraz opowiadań i wielu krótkich form 
scenicznych, wykorzystywanych w ka-
baretach literackich.
Jako literat debiutował w 1969 r. zbio-
rem opowiadań satyrycznych pt. Pęk-
nięty włos. W latach następnych wydał 
groteskowe powieści Marynarz (1973), 
Strach (1985) i Manekin, czyli kochanek 
Hitlera (1994). Współautor (z Jackiem 
Kasprowym) czterech musicali i wode-
wili.
Laureat nagrody prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji za twórczość radiową 
(1966) oraz licznych nagród w konkur-
sach literackich.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1985), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1975), honorową odznaką 
Komitetu ds. Radia i Telewizji (1976).

DERECKA, Zofia. Dziennikarka.
Ur. 20 grudnia 1928 r w Zwierzyńcu, pow. 
Zamość, zm. 11 grudnia 2001 r. w Gdań-
sku. Ukończyła studia dziennikarskie na 
Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (1953). 
Od 1 września 1953 r. aż do emerytury 
w marcu 1993 r. pracowała w „Dzienni-
ku Bałtyckim”, początkowo jako reporter 
w dziale miejskim i dziale terenowym, 
następnie jako sekretarz odpowiedzial-
ny wydań terenowych; przez cztery lata 
redagowała cotygodniowy magazyn 
kulturalno-społeczny „Rejsy”. 
Opublikowała ponad 800 reportaży, 
głównie o tematyce społecznej, dotyczą-
cych problemów małych miast i miaste-
czek oraz artykułów interwencyjnych, 
piętnujących niesprawiedliwość doty-
kającą rodziny rolników i robotników 
rolnych. Jest autorką kilkudziesięciu 
opowiadań, w tym Biała chusta (na-
groda w ogólnopolskim konkursie pra-
sowym), Miejsce na ziemi, Codzienność 
wielkich dramatów (1986).
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1980), odznakami „Zasłużonym Ziemi 

Gdańskiej” (1970), „Za zasługi dla m. 
Gdańska”.
W SDP w latach 1955–1982 r., w SDRP 
od 1982 roku.

DERĘGOWSKI, Janusz. (jad), Walde-
mar Osiński. Dziennikarz.
Ur. 18 września 1935 r. w Toruniu. 
Studia na Wydziale Humanistycznym 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdań-
sku (nieukończone) i Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (nieukończone).
W latach 1959–1960 pracował w redak-
cji „Głosu Robotniczego” w Łodzi jako 
korektor, w latach 1960–1978 w „Dzien-
niku Bałtyckim”, kolejno jako redaktor 
techniczny, depeszowy, kierownik dzia-
łu terenowego, reporter działu miejskie-
go i terenowego.
W latach 1961–1962 roku społecznie pra-
cował przy tworzeniu Muzeum Stutthof, 
miejsca pamięci narodowej. Opracował 
przewodnik po muzeum (obok wydania 
polskiego pięć wersji w językach obcych), 
był autorem wielu artykułów o tematyce 
martyrologicznej. W latach sześćdziesią-
tych redaktor Biblioteczki Gryfa (w ra-
mach tej serii ukazały się m in. Gryf – herb 
Pomorza i Kaszub, Budowle warowne Po-
morza Gdańskiego, Świętopełk II).
Wyróżniony odznaką „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” (1984), honorową odzna-
ką „Opiekun miejsc pamięci narodowej” 
(1962), srebrną odznaką „Za zasługi dla 
pożarnictwa” (1977).
Członek SDP w latach 1976–1982.

DĘBICKI, Krzysztof Wojciech. (kwd), 
Krzysztof Wojd. Dziennikarz.
Ur. 20 czerwca 1938 r. w Konstan-
cy (Rumunia), zm. 7 czerwca 2007 r. 
w Gdańsku. Studia na Wydziale Filolo-
gii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Gdańsku (nieukończone).
Pracę dziennikarską podjął w gdań-
skim oddziale „Panoramy Północy” 
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(1974–1976), następnie pełnił funkcje 
kierownika oddziału trójmiejskiego Ty-
godnika Młodzieży Wybrzeża „Jantar” 
w Szczecinie (1977–1982) oraz redakto-
ra działu i publicysty w „Dzienniku Bał-
tyckim” (1982–1992). Zastępca redakto-
ra naczelnego „Tygodnika Bałtyckiego” 
(1992–1993), później współpracował 
z „Tygodnikiem Wieczór” w Gdyni. 
Publicysta specjalizujący się w tematyce 
społecznej i kryminalnej. W 1989 roku 
odnalazł zamieszkałego na Wybrzeżu 
naocznego świadka ekshumacji gro-
bów katyńskich w czerwcu 1943 roku 
i napisał pierwszy na ten temat artykuł 
w prasie wybrzeżowej. Autor korespon-
dencji z NRD z okresu obalenia muru 
berlińskiego i z Łotwy okresu odzyski-
wania niepodległości przez republiki 
nadbałtyckie. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1985).
Członek SDRP od 1982 r.

DIEMIENTIEWA, Anna. Dziennikar-
ka. Ur. w 1913 roku w Rzeczycy, zm. 
11 września 1977 r. w Gdańsku. Studio-
wała prawo i nauki społeczne na Uniwer-
sytecie im. Stefana Batorego w Wilnie.
Od 1948 r. aż do emerytury w roku 1973 
pracowała w „Głosie Wybrzeża”.
Była niestrudzonym reporterem działu 
miejskiego, w tysiącach notatek i artyku-
łów problemowych opisywała codzien-
ne życie Gdańska, często krytycznie od-
nosząc się do poczynań władz miejskich 
broniła spraw zwykłych mieszkańców. 
Inicjatorka wielu akcji społecznych, 
m.in. budowy Domu Pogodnej Starości. 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla m. Gdańska”.

DOBOSZ-KINASZEWSKA, Henryka. 
Henryka Doboszowa, Henryka Dobosz, 
Henryka Dobosz-Kinaszewska, Stefan 
Burzec, Paweł Adamski, HD. Reporter. 

Ur. 16 kwietnia 1940 r. w Kolanie w woj. 
lubelskim. Absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie im. Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie (1962) oraz zaocz-
nego Studium Dziennikarskiego przy 
SDP.
Redaktor Działu Literatury Pięknej 
w Wydawnictwie Lubelskim (1962–
1964); dziennikarz w „Gazecie Zielo-
nogórskiej” (1964–1966); publicystka, 
kierownik działu kulturalnego w tygo-
dniku „Nadodrze” w Zielonej Górze 
(1967–1975); publicysta „Głosu Wy-
brzeża” (1975–1978); publicysta „Ty-
godnika Kulturalnego” (1979–1981); 
kierownik działu kulturalnego w tygo-
dniku „Samorządność” (1981).
W stanie wojennym stała współpraca 
z prasą podziemną, m. in. „Przeglądem 
Politycznym”, „Przekazem”, „Podpunk-
tem” oraz katolickimi czasopismami 
„Gwiazda Morza”, „W Drodze”. Współ-
redaktor i współorganizator publikacji 
książkowych Wiązania, Grudzień 70, 
Dojrzewanie – powstałych w niezależ-
nym środowisku twórczym przy Dusz-
pasterstwie oo. Dominikanów. Należy 
do grupy gdańskich dziennikarzy sku-
pionych wokół Lecha Wałęsy – współ-
autorka publikacji Nobel dla Wałęsy. 
Po 1989 roku w zespole redakcyjnym 
„Tygodnika Gdańskiego”, a następnie 
współorganizator i kierownik działu kul-
tury w „Gazecie Gdańskiej”. Stały współ-
pracownik Radia Plus (1991–1994); 
redaktorka programów kulturalnych 
w Telewizji Gdańsk („Kwadrans z…”, 
„Portrety”). W ostatnich latach zajmu-
je się głównie filmem dokumentalnym, 
m. in. o A. Zagajewskim, S. Barańczaku, 
L. Bądkowskim, F. Cegielskiej. Współ-
autorka 7-odcinkowego cyklu „Warsza-
wa – pejzaż z Singerem”, poświęconego 
Żydom polskim w okresie międzywo-
jennym.
Uczestniczyła w sierpniowym strajku 
w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, syg-
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natariuszka oświadczenia dziennikarzy 
polskich wspierających strajk stocz-
niowców.
Laureatka licznych nagród za całokształt 
działalności dziennikarskiej i twórczość 
reportażową, m. in. I i II nagrody Klubu 
Publicystów Kulturalnych SDP (1969 
i 1972), II nagrody w konkursie tygo-
dnika „Polityka” pt. „Robotnicy lat 80-
tych” i II nagrody w konkursie na repor-
taż literacki tygodnika „Czas” (1978).
Odznaczona Medalem Solidarności 
i Medalem Mściwoja. Zasłużony Dzia-
łacz Kultury (1973).
W SDP od 1964 roku.

DOBRACZYŃSKA, Barbara. Dzien-
nikarka telewizyjna, reżyser filmów do-
kumentalnych. Ur. 5 września 1936 r. 
w Nieświeżu. Absolutorium w Aka-
demii Medycznej (Wydział Lekarski) 
w Gdańsku (1962), absolwentka Zaocz-
nego Studium Zawodowego Realizacji 
Filmowej i Telewizyjnej Programów 
Dziennikarskich na Wydziale Reżyserii 
PWSFT w Łodzi (1976).
W Telewizji Polskiej w Gdańsku od 
1963 r. do chwili przejścia na ren-
tę w roku 1986. Spikerka telewizyjna 
(1963–1975), jednocześnie współpraca 
dziennikarska z redakcjami ówczesnych 
programów informacyjnych: „Kronika 
Wybrzeża”, „Namiary”, „Studio N”. Od 
1964 r etatowa praca w redakcjach pro-
gramów popularno-naukowych, redak-
cji artystycznej i redakcji programów 
dla dzieci i młodzieży.
Autorka lub współautorka programów 
artystycznych emitowanych na antenie 
ogólnopolskiej (m. in. redakcja i reali-
zacja 13-odcinkowego cyklu pt. „Balet” 
z udziałem Janiny Jarzynówny-Sobczak 
i 3-odcinkowego cyklu „Balet polski”) 
oraz reportaży autorskich (Moskiewska 
szkoła baletowa, Czy pani tańczy sama – 
o słynnej szkole tańca M. Wieczystego). 
Filmy i programy dla dzieci i młodzieży, 

w większości o tematyce morskiej (co-
miesięczne cykle „Cała naprzód”, „Tak 
trzymaj”), w których wykorzystywała 
materiały filmowe zrealizowane podczas 
rejsów na statkach PLO. Stała współpra-
ca z programami „Teleranek”, „Przy ko-
minku”, „Siódemka”. Scenariusz i reży-
seria trzech widowisk lalkowych z cyklu 
„Legendy wiślanego brzegu”.
Laureatka „Złotego Ekranu ” za współ-
autorstwo cyklu „Balet”. Matka chrzest-
na statku ro-ro „Gdańsk II” (1982). 
Wyróżniona odznakami „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1980), „Zasłużony Pra-
cownik Morza” (1985).
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1983 roku.

DOMAŃSKA, Danuta. Dziennikarka 
telewizyjna. Urodzona w Warszawie. Ab-
solwentka Wydziału Historii w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych w Warszawie 
(1971), studia magisterskie z zakresu 
politologii na Wydziale Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (1973).
Od maja 1958 do czasu przejścia na 
emeryturę w 1991 roku pracowała 
w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym: 
spikerka, redaktor w dziale informa-
cji i publicystyki, publicysta w redakcji 
publicystyki kulturalnej.
Należy do grona pionierów dzienni-
karstwa telewizyjnego na Wybrzeżu, 
pierwsza spikerka programów ekspe-
rymentalnych. Autorka reportaży o te-
matyce społecznej, m. in. Dzieci z klu-
czem na szyi, Rozwalony dom, Urodzeni 
w niedzielę. Podczas pracy w redakcji 
kulturalnej, oprócz informacji o aktu-
alnych wydarzeniach kulturalnych i ko-
mentarzy, realizowała również teledyski 
i programy rozrywkowe, prowadziła 
konferansjerkę na wielkich imprezach 
estradowych.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1969), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
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Gdańskiej” (1975), Honorową Odznaką 
Komitetu ds. Radia i Telewizji (1974). 
Zasłużony Działacz Kultury (1974).
W SDP od 1968 roku.

DOMINIAK, Piotr. Profesor ekono-
mii, publicysta. Absolwent Wydziału 
Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1971).
Kierownik działu ekonomicznego „Ty-
godnika Gdańskiego” (1989–1991). 
Od roku 1993 autor cotygodniowych 
felietonów pt. „Rejsy po gospodarce”, 
zamieszczanych na łamach „Dziennika 
Bałtyckiego.
Członek SDP od 1989 roku.

DRAPIŃSKI, Lech. Bumerang, /Lech/, 
Eol. Dziennikarz, redaktor. Ur. 11 kwiet-
nia 1934 r. w Częstochowie. Absolwent 
sekcji dziennikarskiej na Wydziale Fi-
lozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1954).
W latach 1954–1963 pracował w dzia-
le sportowym „Dziennika Bałtyckiego”, 
w latach 1957–1960 był redaktorem 
samodzielnego wydania tygodniowe-
go tej gazety pt. „Sportowiec Bałtycki”. 
W roku 1964 przeniósł się na Śląsk, pra-
cował w tyg. „Echo” w Tychach, w latach 
1968–1992 w katowickim „Sporcie”, 
gdzie pełnił szereg funkcji, m.in. redak-
tora naczelnego. 
Współautor „Bedekera gdańskiego” 
(1962) i wydanych na Śląsku książek 
o tematyce sportowej. Laureat II nagro-
dy w ogólnopolskim konkursie na re-
portaż pod hasłem „X wieków Gdańska” 
i Nagrody Młodych w konkursie o Złote 
Pióro Klubu Dziennikarzy Sportowych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1980). Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej.
Członek SDP, Klubu Dziennikarzy 
Sportowych oraz AIPS (Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Sportowych).

DRZEMCZEWSKI, Jerzy. Jerzy Mało-
lepszy, drzem. Publicysta, redaktor, wy-
dawca. Ur. 27 lutego 1941 r. w Gdyni. 
Absolwent Wydziału Morskiego Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(1966), podyplomowe studia na Wy-
dziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (nieukończone).
Publicysta „Dziennika Bałtyckiego” 
(1967); kierownik pracowni w Ośrod-
ku Badawczo-Rozwojowym Żeglugi 
Liniowej Polskich Linii Oceanicznych 
(1967–1977); rzecznik prasowy PLO 
(1978–1981); redaktor naczelny mie-
sięcznika zakładowego PLO „Namiary” 
(1982–1996); wydawca i redaktor na-
czelny „Harbour News” – anglojęzycz-
nego dwumiesięcznika przeznaczone-
go głównie dla marynarzy i pasażerów 
statków odwiedzających porty w Gdyni 
i Gdańsku (1992); współzałożyciel i za-
stępca redaktora naczelnego miesięcz-
nika „The Coastal Times”, promującego 
polską gospodarkę morską (1993); właś-
ciciel Oficyny Wydawniczo-Reklamo-
wej Promare i redaktor naczelny mie-
sięcznika „Namiary na Morze i Han-
del” (1996–2004). W końcu 2005 roku 
sprzedał swoje udziały w wydawnictwie 
Promare i rozpoczął redagowanie dwu-
miesięcznika Związku Miast i Gmin 
Morskich „Czas Morza”. Od roku 1967 
stała współpraca publicystyczna m. in. 
z redakcjami „Rynków Zagranicznych”, 
„Życia Gospodarczego”, „Techniki i Go-
spodarki Morskiej”, „Głosu Wybrzeża”, 
„Dziennika Ludowego”, „Głosu Szcze-
cińskiego”, „Poznaj świat”.
Autor ponad 1200 artykułów o prob-
lemach gospodarki morskiej i handlu 
zagranicznego w prasie codziennej 
i specjalistycznej oraz 150 publikacji 
o charakterze naukowo-badawczym 
i popularyzatorskim. Twórca scenariu-
sza filmu dokumentalnego o ostatnim 
rejsie liniowca pasażerskiego „Stefan 
Batory”.
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Wśród kilku wydanych książek i bro-
szur m. in. monografia Transatlantyki 
polskie (współautor Tadeusz Ślebioda 
– dwa wydania 2004 i 2006), przewod-
nik turystyczny Trójmiasto i okolice oraz 
dwanaście edycji rocznika „Informator 
Gospodarki Morskiej” (wyd. również 
w języku angielskim i rosyjskim).
Członek SDP w latach 1979–1982, 
w SDRP od 1983 roku. Wiceprzewod-
niczący Klubu Publicystów Morskich, 
członek Głównej Komisji Rewizyjnej.

DRZEWIECKI, Henryk. (HED), (hd) 
HEAD, ARES. Dziennikarz.
Ur. 30 sierpnia 1938 r. w Chodzieży. 
Absolwent Studium Nauczycielskiego 
w Poznaniu (1960) i Wydziału Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1976). 
Kierownik oddziału terenowego „Gaze-
ty Poznańskiej” w Kaliszu (1969–1970); 
publicysta i sprawozdawca parlamentar-
ny „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” 
w Bydgoszczy (1970–1972); zastępca se-
kretarza redakcji tygodnika „Kujawy” we 
Włocławku (1972–1974); kierownik od-
działu „Gazety Zielonogórskiej” w Nowej 
Soli (1975); publicysta, kierownik działu 
terenowego, kierownik działu łączności 
z czytelnikami „Dziennika Bałtyckiego” 
(1975–1988); sekretarz redakcji „Wie-
czoru Wybrzeża” (1988–1998). Publiko-
wał na łamach „Świata Młodych” i „Zie-
mi Nadnoteckiej”. Od stycznia 1999 r. 
na emeryturze, współpracuje z telewizją 
Gdynia, dwutygodnikiem „Twój Wie-
czór”, miesięcznikiem „Liderzy” i kwar-
talnikiem „Platinum”.
Jego dziennikarski dorobek obejmu-
je publicystykę polityczną (tematyka 
sejmowa i samorządów terenowych) 
i kulturalną (funkcjonowanie placówek 
kulturalnych, problemy amatorskiego 
ruchu filmowego itp.).
Laureat nagrody WRN za upowszech-
nianie kultury na łamach miesięczni-

ka „Ziemia Nadnotecka” (1962). Od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1978) i srebrnym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” (1981).
W SDP w latach 1972–1982, w SDRP od 
1982 roku. 

DRZYCIMSKI, Andrzej. Publicysta, 
prasoznawca, specjalista w zakresie ko-
munikacji społecznej. Ur. 30 październi-
ka 1942 r. w Chełmży. Studiował historię 
na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika (1965), dok-
tor nauk humanistycznych (1976).
Kierownik działu i publicysta w redakcji 
WTK („Wrocławski Tygodnik Katoli-
ków”); publicysta w redakcji dziennika 
„Słowo Powszechne (1977–1983); re-
daktor miesięcznika „W Drodze” – wy-
dawnictwa Polskiej Prowincji Domini-
kanów (1983–1990); rzecznik prasowy 
przewodniczącego NSZZ Solidarność 
Lecha Wałęsy (1990); sekretarz stanu, 
rzecznik prasowy prezydenta RP (1990–
1994); wykładowca w Międzynarodowej 
Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i na Wydziale Dzienni-
karstwa Uniwersytetu Warszawskiego; 
kierownik specjalizacji public relation 
w Wyższej Szkole Komunikowania 
i Mediów Społecznych w Warszawie 
(1995–2002); szef Studium Marketin-
gu Politycznego i Medialnego, następ-
nie kierownik Zakładu Komunikacji 
Społecznej i Public Relation w Wyż-
szej Szkole Zarządzania i Marketingu 
w Warszawie (od roku 1997), organiza-
tor i szef studiów podyplomowych Ko-
munikacja i Marketing oraz Zarządza-
nie Mediami i Nowe Dziennikarstwo 
w Wyższej Szkole Administracji i Biz-
nesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Gdyni (od roku 1999). Od pierwszego 
dnia stanu wojennego przetrzymywany 
przez osiem miesięcy w obozie dla in-
ternowanych w Strzebielinku k. Wejhe-
rowa (1981–1982). 
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Autor lub współautor książek doty-
czących drugiej wojny światowej, m. 
in. Wojna zaczęła się na Westerplatte 
(wspólnie z S. Górnikiewicz – 1979), 
Dziennik Szarotki i harcerza 1939–1944 
– E. Niesobski i J. Pfeiferówna (1986), 
Major Henryk Sucharski (1990); dotyczą-
cych ruchu społecznego „Solidarność”: 
Dziennik internowanego (pod pseudo-
nimem J. Mur, wspólnie z A. Kinaszew-
skim), Gdańsk, Sierpień `80 – rozmowy i 
dokumenty (wspólnie z T. Skutnikiem – 
1986), współpracował z Lechem Wałęsą 
przy opracowaniu jego autobiografii pt. 
Droga nadziei (1984); dotyczących piel-
grzymek papieskich: Osiem dni w Polsce 
(wspólnie z M. Lechnertem – 1984), Je-
den drugiego brzemiona noście (1987). 
Autor książek z zakresu komunikacji 
społecznej – Sztuka kształtowania wize-
runku i Komunikator – wpływ, wrażenie, 
wizerunek.
Wyróżniony nagrodą im. W. Pietrzaka 
za publicystykę na temat „Solidarności” 
i przemian w Polsce (1981), redakcji 
„Polityki” – za książkę Dziennik Szarot-
ki i harcerza (1987), przewodniczącego 
Komitetu Radia i Telewizji za twórczość 
radiową (1991). 
Odznaczony Ordre National du Merite 
Republiki Francuskiej (1991).
Członek SDP w latach 1976–1990.

DUDA, Wojciech. Maurycy Garda, 
Stanisław Linde. Publicysta, redaktor. 
Ur. 19 listopada 1957 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Historii Uniwersytetu 
Warszawskiego (1980).
W 1981 r. związał się ze środowiskiem 
Solidarności, był członkiem kierowane-
go przez Lecha Bądkowskiego zespołu 
redagującego autonomiczny dział „Sa-
morządność” na łamach „Dziennika 
Bałtyckiego”; w listopadzie – grudniu 
1981 publicysta w redakcji tygodnika 
„Samorządność”, wydawanego przez 
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ So-

lidarność. W okresie stanu wojennego 
publikował w prasie nielegalnej, m. in. 
wydawnictwie „CDN”. Wspólnie z Do-
naldem Tuskiem od 1984 r. wydawał 
nielegalny periodyk „Przegląd Politycz-
ny”. Od 1989 r. redaktor naczelny i wy-
dawca kwartalnika „Przegląd Politycz-
ny”.
Współautor (z Donaldem Tuskiem 
i Grzegorzem Fortuną) serii popular-
nych albumów „Był sobie Gdańsk”.

DUDZIAK, Grzegorz. Dziennikarz, 
działacz polityczny. Ur. 10 września 1946 
r. w Lipiance, pow. Ostrołęka. Absolwent 
Wydziału Historii Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Gdańsku (1970) i studium 
podyplomowego historii na Uniwersy-
tecie Gdańskim.
W latach 1975–1980 był instruktorem 
i kierownikiem wydziału w KW PZPR 
w Elblągu. Redaktor naczelny tygodnika 
„Wiadomości Elbląskie” (1982–1988), 
zastępca redaktora naczelnego „Wieczo-
ru Wybrzeża” (1989–1991).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1978), srebrnym medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju (1983), 
odznaką „Zasłużony dla województwa 
elbląskiego” (1983).

DUNAJSKI, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 18 sierpnia 1963 r. w Gdańsku. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim.
Stażysta, reporter w „Dzienniku Bałty-
ckim” (1990–1993). W 1994 roku, po 
kilku miesiącach pracy w „Głosie Wy-
brzeża” przeszedł do redakcji „Wieczoru 
Wybrzeża”.
Laureat (wspólnie z Romualdem Or-
łem) nagrody Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Polskich (tzw. polski Pulitzer) za 
reportaż Grudniowe kule, ujawniający 
nieznane fakty o tragedii Grudnia `70 
na Wybrzeżu (1995).
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DYLEJKO, Aleksandra. Dziennikarka. 
Ur. 7 listopada 1973 r. w Gdyni. Ab-
solwentka socjologii na Uniwersytecie 
Gdańskim (1993).
Dziennikarz, kierownik działu, zastęp-
ca sekretarza redakcji „Wieczoru Wy-
brzeża” (1996–2000), kierownik działu, 
edytor w „Dzienniku Bałtyckim” (2000–
2005), dyrektor ds. wydawniczych mie-
sięcznika „Nasze Morze” (2005–2007), 
kierownik działu miejskiego „Dzienni-
ka Bałtyckiego” (od 2007 roku).

DYLSKA, Bronisława. Dziennikar-
ka. Ur. 29 stycznia 1914 roku w Dnie-
propietrowsku, zm. 9 listopada 1986 r. 
w Gdyni. 
Po zakończeniu wojny była współ-
pracowniczką „Życia Radomskiego”. 
W latach 1949–1953 pracowała w dzia-
le miejskim „Dziennika Bałtyckiego”, 
od 1953 r. była kierowniczką oddziału 
„Słowa Powszechnego” w Gdańsku. Od 
1974 r. na emeryturze. 
W publicystyce podejmowała tematy-
kę społeczną i gospodarczą regionu, 
zwłaszcza gospodarki morskiej. 
Działaczka społeczna. W latach 1945–
1948 organizatorka i pierwsza Komen-
dantka Chorągwi Harcerek w Radomiu; 
na Wybrzeżu m. in. we władzach woje-
wódzkich Stowarzyszenia „PAX”, Pol-
skiego Związku Zachodniego i Towa-
rzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1975), złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1972), odznakami 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, „Za za-
sługi dla m. Gdańska” i in.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1949–1951), SDP (1951–
1982), wielokrotnie w zarządzie Od-
działu Morskiego (w latach 1963–1970 
wiceprzewodnicząca), członkini Klubu 
Publicystów Morskich. W SDRP od 
1983 roku.

DYMCZAK, Mirosław. md, M.D. 
Dziennikarz. Ur. 11 sierpnia 1935 r. 
w Starojelni, pow. Nowogródek. Absol-
went Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie (1979).
Korespondent „Dziennika Bałtyckiego” 
w Elblągu (1965–1971); kierownik od-
działu „Głosu Wybrzeża/Głosu Elbląga” 
(1971–1986); redaktor naczelny tygo-
dnika „Wiadomości Elbląskie” (1986–
1989); kierownik oddziału „Głosu Wy-
brzeża/Głosu Elbląga” (1989–1994); 
rzecznik prasowy prezydenta m. Elbląga 
(1994–2000). W latach 1994–2000 ko-
respondent terenowy Polskiej Agencji 
Prasowej w Elblągu.
Działacz regionalny i animator życia kul-
turalnego w Elblągu. Założyciel i prezes 
Klubu Inteligencji „Czerwona Oberża”, 
prowadzącego działalność kulturalną 
wśród inteligencji technicznej miasta 
(1958–1963), współinicjator i przewod-
niczący komitetu organizacyjnego Bien-
nale Form Przestrzennych (1965–1971). 
Działacz Towarzystwa Rozwoju Ziem 
Zachodnich i Stowarzyszenia „Wisła–
Odra”, prezes Elbląskiego Towarzystwa 
Kulturalnego (1978–1982).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski oraz odznaka-
mi „Za zasługi dla województwa elblą-
skiego” i „Za zasługi dla m. Elbląga”.
W SDP od 1974 roku.

DYMECKA, Izabela. (id.), (I.D.). 
Dziennikarka. Ur. 16 kwietnia 1934 r. 
w Warszawie. Studia prawnicze rozpo-
częte na Uniwersytecie Warszawskim, 
ukończone na Wydziale Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego (1975).
Pracę zawodową rozpoczęła w 1953 r. 
w Państwowym Wydawnictwie Nauko-
wym w Warszawie. Od roku 1966 do 
emerytury w 1990 roku w redakcji „Głosu 
Wybrzeża”, początkowo w dziale społecz-
nym i łączności z czytelnikami, od 1977 r. 
kierowniczka oddziału redakcji w Gdyni.
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Praca nad listami czytelników i bezpo-
średnie kontakty z osobami zwracający-
mi się z prośbą o interwencje w życio-
wych sprawach były inspiracją dla jej 
publicystyki. Podczas kilkunastoletniej 
pracy w oddziale gdyńskim dogłębnie 
poznała problemy miasta, zasilając ga-
zetę relacjami i notatkami o życiu Gdyni 
i jej mieszkańcach.
Wyróżniona nagrodą Klubu Łączności 
z Czytelnikami i Radiosłuchaczami SDP 
(1981).
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1983).
W SDP w latach 1977–1982, członki-
ni Klubu Łączności z Czytelnikami. 
W SDRP od 1983 r.

DZIADOŃ, Stanisław. /des/, /sed/, Staty-
sta, Aleksander Proszowski. Dziennikarz. 
Ur. 1 października 1930 r. w Posądze, 
pow. Proszowice, zm. 25 kwietnia 1990 r 
w Gdańsku. Ukończył dziennikarstwo na 
Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (1953), studia 
na Wydziale Humanistycznym (historia) 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu (nieukończone).
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1953 r. 
w „Gazecie Zielonogórskiej”. W latach 
1956–1957 był sekretarzem redakcji 
w tygodniku studenckim „Wyboje” 
w Poznaniu. W roku 1958 pracował w ty-
godniku społeczno-kulturalnym „Uwa-
ga” w Gdańsku, następnie był publicystą 
w „Dzienniku Bałtyckim” (1958–1960), 
dwutygodniku „Kaszebe” (1960–1962) 
i miesięczniku. „Litery” (1962–1968). 
W latach 1968–1971 sekretarz redakcji 
i kierownik działu kulturalnego w „Gło-
sie Wybrzeża”, następnie sekretarz re-
dakcji i zastępca redaktora naczelnego 
w „Tygodniku Morskim” (1971–1973). 
Od roku 1973 ponownie w „Głosie Wy-
brzeża”, początkowo jako sekretarz re-
dakcji, zaś od 1982 r. zastępca redaktora 
naczelnego.

Jako redaktor tworzył kształt tygodni-
ków i gazet, dbał o wysoki poziom pub-
likacji dziennikarskich. W publicystyce 
zajmował się przede wszystkim historią 
Pomorza. Współautor wydawnictwa 
75 lat Gazety Gdańskiej oraz zbeletryzo-
wanego szkicu biograficznego Kawaler 
Virtuti Militari. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla wojewódz-
twa elbląskiego” oraz licznymi odznaka-
mi resortowymi.
W SDP w latach 1970–1982, w SDRP od 
1982 roku.

DZIEDZIC, Andrzej. Dziennikarz tele-
wizyjny. Ur. 14 września 1948 r. w Kwi-
dzynie. Absolwent Wydziału Fizyki 
Uniwersytetu Gdańskiego (1975).
W czasie studiów działał w Studenckiej 
Agencji Radiowej. W latach 1976–1985 
reporter i publicysta w Ośrodku Telewi-
zyjnym w Gdańsku. Po przeniesieniu się 
do Warszawy pracował na różnych sta-
nowiskach w centrali TVP.
Laureat licznych nagród za twórczość 
telewizyjną.
W SDP w latach 1979–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

DZIEDZIC, Ludmiła. Dziennikarka ra-
diowa. Ur. 8 stycznia 1949 r. w Szczuczy-
nie k. Lidy. Absolwentka pedagogiki re-
socjalizacyjnej na Uniwersytecie Gdań-
skim (1978).
Pracę dziennikarską podjęła w 1974 r. 
w dziale interwencji Rozgłośni Polskie-
go Radia w Gdańsku, od 1978 r. w dziale 
publicystyki. Od roku 2004 na emery-
turze, nadal jednak współpracuje z Pol-
skim Radiem w Gdańsku i Warszawie.
Autorka ponad 200 reportaży o tematy-
ce społecznej, emitowanych na antenie 
lokalnej i w programie I i III Polskiego 
Radia oraz cyklicznych audycji publicy-
stycznych o tematyce społeczno-praw-
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nej, medycznej i oświatowej. Kierując 
działem interwencji redagowała audycję 
„Sprawy nieobojętne”, w której podej-
mowała tematy krzywdy ludzkiej i nie-
sprawiedliwości urzędniczej, sygnalizo-
wane w listach słuchaczy.
Wyróżniona I nagrodą w plebiscycie 
słuchaczy na najlepszy reportaż roku 
w III Programie Polskiego radia za re-
portaż Carlos, Oliwer, Marcin (1996), 
II nagrodą w ogólnopolskim konkursie 
na reportaż o tematyce społeczno-praw-
nej (1980), II nagrodą w ogólnopolskim 
konkursie na reportaż „Pomnik wiary” 
(1985), II nagrodą w ogólnopolskim 
konkursie na reportaż „Bałtyk 2004”.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1986) oraz licznymi odznakami 
honorowymi organizacji społecznych 
i regionalnych.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
1985 roku.

DZIERŻAK, Stanisław. /des./. Dzien-
nikarz. Komandor porucznik MW. 
Ur. 28 listopada 1930 r. we Lwowie, zm. 
17 listopada 1986 r. w Gdyni. Ukończył 
historię na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (1964). 
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1954 r. 
w gazecie Marynarki Wojennej „Na straży 
Wybrzeża” (od 1957 r. tyg. „Bandera”) jako 
publicysta, następnie kierownik działu. 
W latach 1965–1975 był przedstawicielem 
dziennika „Żołnierz Wolności” w Mary-
narce Wojennej. W latach 1975–1979 po-
nownie w „Banderze”, na stanowisku kie-
rownika działu społeczno-politycznego.
Liczne publikacje w prasie wojskowej 
i cywilnej na temat funkcjonowania 
morskich sił zbrojnych.
Inicjator ruchu turystyczno-krajoznaw-
czego w Marynarce Wojennej, wielolet-
ni prezes Oddziału PTTK w MW.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, złotym medalem „Siły Zbrojne 

w Służbie Ojczyzny”, Złotą Honorową 
Odznaką PTTK oraz innymi odznacze-
niami i medalami.
W SDP w latach 1956–1982, w SDRP od 
1983 roku.

DZIEWICKI, Jerzy. Ostrowidz, DEJ, 
Jerzy Jazdowski, jot. (jot). Redaktor, 
publicysta. Ur. 3 stycznia 1918 r. w Wil-
nie, zm. 3 września 1985 r. w Gdańsku. 
Ukończył prawo na Wydziale Prawa 
i Nauk Społecznych na Uniwersytecie 
im. Stefana Batorego w Wilnie (1939).
Pierwsze próby dziennikarsko-publi-
cystyczne podjął jeszcze w okresie stu-
diów, na łamach wileńskiego czasopis-
ma „Poprostu”. W latach 1945–1950 był 
redaktorem działu łączności z czytelni-
kami, następnie kierownikiem działu 
terenowego i redaktorem depeszowym 
„Dziennika Bałtyckiego”. W latach 1951–
1953 kierownik działu w „Głosie Pracy” 
w Warszawie; w roku 1954 zastępca re-
daktora naczelnego „Głosu Wybrzeża”; 
w latach 1955–1956 pracował w dziale 
społecznym „Trybuny Ludu”. W roku 
1957 powrócił na Wybrzeże, przez kil-
ka tygodni był redaktorem naczelnym 
„Dziennika Bałtyckiego”, zaś od 1 lipca 
1957 do 31 sierpnia 1968 r. redaktorem 
naczelnym „Głosu Wybrzeża”. W latach 
1969–1970 redaktor naczelny Agencji 
Publicystyczno-Informacyjnej w War-
szawie. Publicysta w „Tygodniku Mor-
skim” (1970–1974), sekretarz redakcji 
w „Głosie Stoczniowca” (od roku 1974 
do czasu przejścia na emeryturę w 1978 
roku).
Jako szef redakcji przyczynił się do pod-
niesienia poziomu „Głosu Wybrzeża”, 
rozluźnienia (w atmosferze odwilży po 
Październiku 1956) gorsetu krępującego 
gazetę partyjną. Dziennikarz o wszech-
stronnych zainteresowaniach, zwłaszcza 
literaturą i sztuką, wprowadził na łamy 
gazety szeroki krąg twórców gdańskiej 
kultury. W marcu 1968 roku stanął 
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w obronie kolegów niesłusznie wyrzu-
conych z redakcji, co wywołało konflikt 
z władzami partyjnymi w Gdańsku. 
Człowiek o wielkich walorach osobi-
stych, dobrze wspominany przez współ-
pracowników, zwłaszcza adeptów zawo-
du dziennikarskiego. W stanie wojen-
nym blisko związany z duszpasterstwem 
środowisk twórczych oo. dominikanów 
w Gdańsku.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1963), odznakami: „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi dla 
m. Gdańska”, złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” oraz innymi wyróż-
nieniami. 
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1945–1951), sekretarz za-
rządu Oddziału Morskiego w 1945 r. 
W SDP od roku 1951, kilkakrotnie we 
władzach zarządu Oddziału Morskiego, 
w 1980 roku wiceprzewodniczący Na-
czelnego Sądu Dziennikarskiego.
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EKOWSKI, Romuald. Dziennikarz. Ur. 
30 lipca 1941 r. w Toruniu. Absolwent 
Technikum Poligraficznego w Warsza-
wie.
Redaktor techniczny w „Głosie Wybrze-
ża” (1977–1982); redaktor techniczny, 
zastępca sekretarza redakcji w „Dzien-
niku Bałtyckim” (1982–1992); redaktor 
naczelny tygodnika IKM – „Ilustrowany 
Kurier Młodych” (1994–1995); zastępca 
redaktora naczelnego „Tygodnika Wie-
czór” (1995–1997); dziennikarz „Tygo-
dnika Trójmiasto”, sekretarz redakcji ga-
zety „Trójmiasto” (1997–2000); zastępca 
redaktora naczelnego miesięcznika spo-
łeczno-gospodarczego „Patrycjusz”; se-
kretarz redakcji magazynów „Czas Żu-
kowa” i „Echo Kaszub” (2001–2004).
Członek SDP w latach 1980–1982, 
w SDRP w latach 1982–1989.

ERECIŃSKI, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 9 października 1948 r. w Giżycku. 
Absolwent Wydziału Transportu Mor-
skiego Uniwersytetu Gdańskiego (1972).
Kierownik działu zagranicznego „Ty-
godnika Morskiego” (1974–1975); kie-
rownik działu zagranicznego tygodnika 
„Czas” (1975–1982). Po likwidacji „Cza-
su”, w stanie wojennym pracował w in-
stytucjach samorządu gospodarczego.
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FAC, Bolesław Antoni. Publicysta, poe-
ta, prozaik, tłumacz. Ur. 9 lutego 1929 r. 
w Międzychodzie n. Wartą, zm. 12 stycz-
nia 2000 r. w Gdańsku. Ukończył Liceum 
Budownictwa Okrętowego „Conradi-
num” (1950), studiował germanistykę.
Debiut publicystyczny na łamach dwuty-
godnika „Kontrasty” (1956). Kierownik 
działu i członek kolegium redakcyjne-
go miesięcznika „Litery” (1963–1972); 
stały współpracownik tygodnika „Głos 
Stoczniowca”, gdzie prowadził rubrykę 
literacką (1960–1981).
Autor 16 tomików poezji (debiut: Gotyk 
dźwięku – 1959), 7 powieści (w tym na-
grodzona w konkursie ogólnopolskim 
Rzeźnia Maksa Heroda i Na widoku 
– Gdańska Książka Roku 1979).
Laureat nagrody wojewody gdańskiego 
(1990) i miasta Gdańska (1991). 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Stolema, odznaką „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej”. 

FEDOROWICZ, Jacek. Artysta-grafik, 
autor felietonów, satyryk. Ur. 18 lipca 
1937 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału 
Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1960).
Członek zespołu redakcyjnego dwuty-
godnika społeczno-kulturalnego „Uwa-
ga” (1957–1958). Na łamach „Dziennika 
Bałtyckiego” w latach 1958–1963 opubli-
kował 211 odcinków „Aktualności” – sa-
tyrycznego komiksu społeczno-obycza-
jowego, poprzednika „Dzienniczka” Zbi-
gniewa Jujki. Po wyjeździe do Warszawy 
zdobył pozycję wybitnego satyryka: autor 
(wspólnie z Jerzym Gruzą) popularnych 
widowisk telewizyjnych (1963–1971), 
współtwórca radiowego magazynu „60 
minut na godzinę” (1973–1981), saty-
rycznego „Dziennika Telewizyjnego”. Fe-
lietonista „Gazety Wyborczej”. 

FENIKOWSKI, Franciszek. f.f. Publi-
cysta, prozaik, poeta. Ur. 15 maja 1922 r. 

w Poznaniu, zm. 15 listopada 1982 r. 
w Warszawie. Absolwent Wydziału Filo-
logii Polskiej na Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu (1948).
Redaktor magazynu kulturalnego „Rej-
sy”, publicysta kulturalny, recenzent te-
atralny „Dziennika Bałtyckiego” (1948–
1955); autor cotygodniowych felietonów 
o tematyce regionalnej i historycznej pt. 
”Pigułki ze Starej Apteki”, zamieszcza-
nych w „Głosie Wybrzeża” (1970–1978). 
Eseje i felietony publikował w „Nowej 
Kulturze”, „Przeglądzie Kulturalnym”, 
„Życiu Literackim” i „Twórczości”.
Bibliografia literacka autora obejmuje 10 
tomików wierszy, 11 powieści i zbiorów 
opowiadań, 7 tomików baśni i legend. Au-
tor dwóch zbiorów reportaży – Przymorze 
(1953) i Kaloszem do Skandynawii (1966).
Laureat wielu nagród literackich, m.in. mia-
sta Gdyni (1950), Gdańska (1953), w kon-
kursie na sztukę marynistyczną (1964).
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
(1976) i Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1963) oraz odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

FIEBIG, Jan. Jan Wojciechowski, Jan 
Sypniewski. Dziennikarz. Ur. 23 maja 
1934 r. w Boruji Kościelnej w woj. poz-
nańskim. Absolwent Akademii Ekono-
micznej w Katowicach (1957) i Studium 
Skandynawistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1975).
Reporter tygodnika „Co dalej?” w Ka-
towicach (1957–1958); reporter tygo-
dnika „Rada Robotnicza” w Katowicach 
(1958–1960); publicysta, kierownik 
działu „Trybuny Robotniczej” w Kato-
wicach (1960–1971); publicysta „Głosu 
Szczecińskiego” (1971–1972); publi-
cysta, kierownik działu ekonomiczno-
morskiego „Dziennika Bałtyckiego” 
(1972–1982); publicysta tygodnika „Wy-
brzeże” (1982–1990); sekretarz redakcji 
miesięcznika „Żeglarz” (1990–1991); 
współpracownik „Nowych Skandali”, 
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„Życia Gospodarczego”, „Polskiej Ga-
zety Transportowej”, redaktor naczelny 
„Głosu Zaspy” (1998–2002).
Laureat nagrody Klubu Publicystów 
Ekonomicznych SDP (1968), II nagrody 
w ogólnopolskim konkursie na reportaż 
i publicystykę na temat Finlandii, II na-
grody na reportaż na temat Lubińskiego 
Zagłębia Miedziowego.
Tłumacz opowiadań z języka angielskie-
go i rosyjskiego oraz powieści Stanisława 
Kalinczewa Spotkamy się w poniedziałek.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1972), odznakami „Zasłużony w rozwo-
ju województwa katowickiego” (1963), 
„Gryf Pomorski” (1972), złotą odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1978).
W SDP w latach 1960–1982, przewod-
niczący Klubu Publicystów Ekono-
micznych w Katowicach (1963–1967), 
członek Klubu Publicystów Morskich. 
W SDRP od 1982 roku.

FILIPP-GRECZANIK, Izabella. Patrz: 
GRECZANIK-FILIPP, Izabella. 

FISZER, Edward (1916–1972). Re-
daktor, poeta. Studia na Wydziale Filo-
logicznym Uniwersytetu Poznańskiego 
(przerwane wskutek wybuchu wojny).
W latach 1946–1952 kierownik redakcji 
literackiej Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku. Publikował na łamach mie-
sięcznika „Wiatr od Morza” (1946). 

FLESZAROWA-MUSKAT, Stanisława. 
Literat, felietonistka. Ur. 21 stycznia 1919 r. 
w Siennowie k. Przeworska, zm. 1 paź-
dziernika 1989 r. w Sopocie. Studiowała 
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Poznańskiego (1936–1939).
Dziennikarka „Dziennika Bałtyckiego” 
(1945–1946); inspektor kulturalno-oświa-
towy w Delegaturze Spółdzielni Wydaw-
niczej „Czytelnik” w Gdyni (1946–1950). 
W latach pięćdziesiątych była kierow-
nikiem literackim Teatru „Wybrzeże” 

i gdańskiej „Estrady”, od lat sześćdziesią-
tych skoncentrowała się na twórczości li-
terackiej. Publikowała stały, cotygodniowy 
felieton w „Magazynie Głosu Wybrzeża” 
(1957–1968) i cykl felietonów pt. „Intym-
ności codzienne” w „Wieczorze Wybrzeża” 
(1973–1974). W latach 1962–1973 czło-
nek kolegium redakcyjnego miesięcznika 
„Litery” i redaktor działu prozy.
Autorka popularnych powieści oraz 
słuchowisk radiowych i telewizyjnych. 
Laureatka ponad 20 nagród literackich 
oraz licznych plebiscytów czytelniczych 
na najpopularniejszą książkę.
Odznaczona m. in. Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1976) 
i Krzyżem Oficerskim OOP (1969).

FOLWARCZNY, Jan Antoni. Fotorepor-
ter. Ur. 13 czerwca 1949 r. w Kościerzy-
nie, zm. 26 września 1991 r. w Elblągu.
Fotoreporter w oddziale gdańskim 
Krajowej Agencji Wydawniczej (1977–
1979); fotoreporter „Dziennika Bałty-
ckiego” i tygodnika „Wiadomości Elblą-
skie” (1979–1991).
Fotoreporter o dużym dorobku twór-
czym, jego prace wykorzystywane były 
w wydawnictwach KAW oraz prasie 
krajowej i zagranicznej. Autor doku-
mentacji zdjęciowej do monografii wo-
jewództwa elbląskiego.
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1982 roku.

FORMELA, Marek. Dziennikarz, redak-
tor. Ur. 30 września 1956 r. w Gdańsku. 
Absolwent Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi (kierunek: geografia) Uniwersy-
tetu Gdańskiego (1980) i Wydziału Orga-
nizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
i Filmowej w Łodzi (1983).
Reporter „Wieczoru Wybrzeża” (1982); 
redaktor działu w „Dzienniku Bałty-
ckim” (1983–1987); publicysta „Gło-
su Wybrzeża” (1987–1991); kierownik 
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działu informacji i reportażu „Dziennika 
Bałtyckiego (1991); redaktor naczelny 
„Gazety Gdańskiej” (1992–1993), publi-
cysta w „Tygodniku Trójmiasto” (1994); 
redaktor naczelny i prezes wydawnictwa 
„Głos Wybrzeża” (1995–1996). Wiosną 
1997 roku reaktywował „Gazetę Gdań-
ską” w formule tygodnika, w listopadzie 
1997 ponownie powołany na stanowisko 
redaktora naczelnego „Głosu Wybrzeża”. 
Funkcje tę pełnił do 2005 r., z kilkuna-
stomiesięczną przerwą, kiedy oddał re-
dakcję Dorocie Sobienieckiej. Redaktor 
naczelny bezpłatnej „Gazety Gdańskiej”.

FOROMAŃSKI, Józef. Jacek Kotlica. 
Publicysta, pisarz. Ur. 24 grudnia 1939 
w Kotlicach. Studia na Wydziale Filo-
logii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika (nieukończone), Studium 
Kultury i Języka Czeskiego na Uniwer-
sytecie Karola w Pradze (1975).
Dziennikarz w oddziale gdańskim „Słowa 
Powszechnego” (1964–1969); publicysta 
miesięcznika „Litery” (1969–1971); kie-
rownik działu w „Tygodniku Morskim” 
(1971–1974); sekretarz redakcji, zastęp-
ca redaktora naczelnego miesięcznika 
„Punkt” (1978–1981); kierownik działu 
miesięcznika „Autograf” (1988–1990). 
Stała współpraca autorska z „Dzienni-
kiem Bałtyckim” i „Głosem Wybrzeża”. 
Publicysta podejmujący problemy śro-
dowisk twórczych Wybrzeża. Autor roz-
praw krytycznych i recenzji dotyczących 
twórczości gdańskich plastyków.
Jego dorobek literacki obejmuje tomy 
poezji: Odbieranie źródła (1966), Białe 
zaduszki (1969), Zwierzyniec Pani Res 
(1973), Zwierzenia Pani Res (1985), po-
wieść Wronie Oko, baśnie i opowiadania 
dla dzieci, sztuki teatralne, scenariusze 
telewizyjne, widowiska estradowe, m. in. 
Kabaret Literacki „Strzelnica” (wspólnie 
z Pawłem Lejmanem).
Laureat I nagrody w Lubuskim Turnieju 
Poetyckim (1965).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
odznakami „Zasłużonym Ziemi Gdań-
skiej” i „Za zasługi dla m. Gdańska”.
Członek SDRP od 1983 roku.

FORTUNA, Grzegorz. Dziennikarz, 
redaktor, wydawca. Ur. w 1953 r. w Jasz-
czewie. Studia filozoficzne na Katoli-
ckim Uniwersytecie Lubelskim (1977).
Debiut dziennikarski w „Samorządno-
ści” – autonomicznym dziale Zarządu 
Regionu NSZZ „Solidarność”, redago-
wanym przez Lecha Bądkowskiego na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego”, później 
dziennikarz tygodnika „Samorządność” 
(1981). W latach 1983–1990 sekretarz 
redakcji i zastępca redaktora naczelnego 
Gdańskiego Dwutygodnika Katolickie-
go „Gwiazda Morza”. Sekretarz redakcji, 
następnie zastępca redaktora naczelnego, 
a później dziennikarz „Gazety Gdańskiej” 
(1990–1993). Współpracownik kwartal-
nika „Przegląd Polityczny” (1993–1994), 
wydawca (1998–2008) i redaktor naczel-
ny (2000–2008) miesięcznika i dwumie-
sięcznika (od 2002) „30 Dni”.
Współautor (z Donaldem Tuskiem 
i Wojciechem Dudą) albumów z cyklu 
„Był sobie Gdańsk” (pierwszy tom cy-
klu 1996) oraz (z Donaldem Tuskiem 
i Krzysztofem Grynderem) czterech 
albumów z cyklu „Był sobie Gdańsk 
– Dzielnice”. Wspólnie z Donaldem Tu-
skiem przygotował projekt i redakcję 
Wydarzyło się w Gdańsku 1901–2000. 
Jeden wiek w jednym mieście (1999).

FRYC, Katarzyna. Dziennikarka. Ur. 
w 1970 roku w Gdyni. Absolwentka polo-
nistyki na Uniwersytecie Gdańskim i fil-
moznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.
Od roku 1992 dziennikarka trójmiej-
skiego wydania „Gazety Wyborczej”.
Laureatka Złotego Notesu i tytułu 
Dziennikarz Roku 2007 w konkursie 
organizowanym przez gdańskie środo-
wisko dziennikarskie. 
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GABRIAŁOWICZ, Władysław. Wła-
dysław Gabicz, gab, ga, W.G. Dzienni-
karz. Ur. 28 stycznia 1922 r. w Wilnie, 
zm. 17 kwietnia 2008 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Łódzkiego (1949).
Od roku 1953 współpracował z redakcją 
„Głosu Wybrzeża”, w latach 1955–1958 
publicysta ekonomiczny tej gazety. 
W latach 1958–1982 w „Wieczorze Wy-
brzeża”: kierownik działu miejskiego, 
zastępca kierownika działu ekonomicz-
no-morskiego, reporter i publicysta 
specjalizujący się w sprawach gospodar-
ki komunalnej, handlu i tematyce spo-
łeczno-prawnej. Od 1982 r. na emerytu-
rze, do 1999 roku nadal współpracował 
z macierzystą redakcją.
Współtwórca profilu redakcyjnego 
„WW”, autor cieszących się popular-
nością codziennych mini-wywiadów 
„Dzień dobry, co słychać?” i felietonów 
sądowych „Wstać, sąd idzie” a szczegól-
nie zbeletryzowanych „kryminałów” 
z cyklu „Kulisy Operacji X”. Inicjator 
i organizator społecznej akcji pod ha-
słem „Gdańsk miastem kwiatów”. 
Laureat wielu nagród w konkursach 
dziennikarskich, m. in. Srebrna Kielnia 
(1977), Klubu Komunikacji i Łączności 
SDP (1977), Ministra Spraw Wewnętrz-
nych za publikacje na temat bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego (1979).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1972) i „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1960), medalem „Pio-
nierom Odbudowy Gdańska” (1985) 
oraz wieloma innymi medalami i od-
znakami regionalnymi i resortowymi.
Członek SDP w latach 1968–1982. 
W SDRP od roku 1982.

GABRYSZAK, Zbigniew. Dziennikarz. 
Ur. 4 lutego 1931 r. w Kostopolu na Wo-
łyniu. Absolwent Studium Nauczyciel-
skiego.

Przedstawiciel, później kierownik od-
działu redakcji „Głosu Wybrzeża” 
w Starogardzie Gdańskim (1953–1957), 
następnie, do roku 1990 był etatowym 
korespondentem „Głosu Wybrzeża” 
w Tczewie.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1975), Złotą Odznaką ZNP (1973), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(1978), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1976). 
Członek SDRP od 1983 roku.

GACH, Zbigniew Stanisław. Marcin 
Moskit. Reporter. Ur. 1 grudnia 1952 r. 
w Gdańsku. Ukończył polonistykę na 
Uniwersytecie Gdańskim (1977).
Pierwsze kroki dziennikarskie stawiał 
jako student, publikując m. in. na łamach 
„Dziennika Akademickiego”, „Studenta” 
i „Politechnika”. Stażysta, reporter tygo-
dnika „Czas” (1977–1981). Po ogłoszeniu 
stanu wojennego w grudniu 1981 roku, 
jako reporter, wraz ze stawiającymi opór 
robotnikami przebywał w Stoczni Gdań-
skiej, skąd, po pacyfikacji zakładu trafił 
do więzienia w Starogardzie Gdańskim. 
W latach stanu wojennego pracował jako 
impresario grupy rockowej i specjalista 
ds. marketingu. Współpracował z wy-
dawnictwami nielegalnymi „Solidarno-
ści”. Reporter „Tygodnika Gdańskiego” 
(1989–1991), publicysta, następnie szef 
działu reportażu „Dziennika Bałtyckiego 
(1992–2003). 
Współautor – pod pseudonimem Mar-
cin Moskit, wspólnie z Maciejem Ło-
pińskim i Mariuszem Wilkiem – książki 
Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarno-
ści (1984 – kilka wydań podziemnych, 
tłumaczenia na jęz. angielski, rosyjski 
i czeski). Autor zbioru szkiców o Le-
chu Wałęsie pt. Antybohater i Leszek 
Balcerowicz. Przetrwać (1993), książki 
Poczet kanonizowanych świętych pol-
skich (1997), współautor (ze Sławomi-
rem Kitowskim) albumu Gdynia (1994). 
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Współtwórca programów satyrycznych 
dla Telewizji Gdańsk i Polsatu.

GALIKOWSKI, Jarosław. Gal, gal, JG. 
Dziennikarz. Ur. 11 listopada 1930 r. 
w Skoszewie, pow. Chojnice. Absolwent 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1956).
Od 15 września 1956 r. do emerytury 
22 grudnia 1990 r. pracował w redakcji 
„Głosu Wybrzeża”: od maja 1967 starszy 
redaktor działu terenowego, od lutego 
1972 r. publicysta, od czerwca 1972 r. 
kierownik działu rolnego.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce wiejskiej i ekonomiki produkcji 
rolnej, autor cyklu publikacji pt. „Eko-
nomia naszego stołu”. Był pierwszym 
reporterem na budowach, które miały 
zmienić krajobraz zaniedbanych tere-
nów wiejskich: elektrowni w Opaleniu 
i elektrowni atomowej w Żarnowcu. 
Reportaże na temat przemian na wsi ka-
szubskiej publikował w serii „Kalenda-
rzy Gdańskich” w latach 1972–1976.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1983), odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1972), „Zasłużony Pracownik 
Rolnictwa” (1975), „Za zasługi dla Kółek 
Rolniczych”, „Zasłużonym Ziemi Wejhe-
rowskiej”, Medalem 800-lecia Pucka.
W SDP w latach 1959–1982, w SDRP od 
1982 roku.

GALUS, Henryk. Hega. Dziennikarz. 
Ur. 2 stycznia 1937 r. w Rakowie, pow. 
Płock. Absolwent historii na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (1961).
Reporter „Ilustrowanego Kuriera Pol-
skiego” w Bydgoszczy (1960–1961); 
redaktor działu, publicysta „Gazety Po-
morskiej” w Bydgoszczy (1961–1967); 
sekretarz redakcji „Dziennika Toruń-
skiego” (1967–1969); kierownik działu 
młodzieżowo-oświatowego tygodnika 
„Fakty i Myśli” w Toruniu (1969); kie-

rownik działu społeczno-partyjnego, 
następnie publicysta „Głosu Wybrzeża” 
(1969–1982), redaktor naczelny „Gazety 
Gdańskiej” (luty–kwiecień 1990). W la-
tach 1984–1989 współpracował z mie-
sięcznikiem „Pomerania”, publikował 
również szkice i eseje w „Miesięczniku 
Literackim”, „Odrze”, „Polityce” i „Tygo-
dniku Gdańskim”.
Publicysta podejmujący aktualne prob-
lemy społeczne i ideologiczne. W latach 
osiemdziesiątych rozwinął swoje zain-
teresowania historyczno-socjologicz-
ne, czego efektem były liczne artykuły 
i szkice z zakresu socjologii polityki, na-
uki i kultury, prasy oraz historii najnow-
szej, publikowane w wydawnictwach 
uniwersyteckich oraz przez instytuty 
i towarzystwa naukowe. Autor książki 
Prasa gdańska w dobie przemian. Studia 
nad systemami prasy kierowanej w PRL 
i prasy niezależnej w III RP (1999).
Laureat II nagrody Klubu Publicysty-
ki Społeczno-Politycznej SDP (1965), 
III nagrody Klubu Publicystyki Oświa-
towo-Wychowawczej SDP (1973), 
III nagrody miesięcznika „Życie Partii” 
za publicystykę partyjną (1977).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1977), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1974), Złotą Odznaką ZNP 
(1971), odznaką Zasłużonego Działacza 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Świe-
ckiej (1972), Złotą Honorową Odznaką 
Przyjaciół Harcerstwa (1975).
W SDP od 1965 roku; w okresie stanu 
wojennego w nielegalnie działających 
strukturach Stowarzyszenia, prezes od-
działu gdańskiego w latach 1989–1990. 

GARCARZ, Leszek. Dziennikarz.
Ur. 21 stycznia 1954 r. w Krakowie. Absol-
went Wydziału Nawigacyjnego Wyższej 
Szkoły Morskiej w Szczecinie (1980).
Zastępca sekretarza redakcji tygodnika 
„Wybrzeże” (1984–1990). Dalsze losy 
zawodowe nieznane.

49 GARCARZ

J. Galikowski

H. Galus



G
GEBERT, Jerzy. Dziennikarz radiowy, 
redaktor, lekarz medycyny. Ur. 25 grud-
nia 1930 r. w Ostrogu na Wołyniu. Ab-
solwent Akademii Medycznej w Gdań-
sku (dyplom lekarza medycyny 1955).
W latach 1950–1991 pracował w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku: we 
wrześniu 1950, w wyniku konkursu 
przyjęty na stanowisko redaktora spor-
towego, w roku 1971 został kierowni-
kiem redakcji informacji, w roku 1974 
zastępcą redaktora naczelnego, w 1980 r. 
powołany na stanowisko redaktora na-
czelnego. Od roku 1991 na emeryturze, 
kontynuował wieloletnią współpracę 
z redakcją katowickiego „Sportu” i Pro-
gramem I Polskiego Radia w Warsza-
wie. Jako lekarz ponad 20 lat pracował 
w gdańskim Pogotowiu Ratunkowym.
Autor słuchowisk o tematyce obyczajo-
wej, historycznej, twórca codziennego, 
nadawanego na żywo programu infor-
macyjnego trzech rozgłośni nadmorskich 
„Studio Bałtyk”. Przede wszystkim jednak 
dziennikarz sportowy: przez pięćdziesiąt 
pięć lat, w niezliczonych informacjach, 
komentarzach, reportażach i transmi-
sjach towarzyszył gdańskiemu sportowi 
i kulturze fizycznej. Sprawozdawca radio-
wy i telewizyjny z trzech Igrzysk Olimpij-
skich (Monachium 1972, Montreal 1976, 
Moskwa 1980) oraz kilkudziesięciu im-
prez najwyższej rangi, mistrzostw świata, 
mistrzostw Europy, kolarskich Wyścigów 
Pokoju itp. Pomysłodawca wielu imprez, 
które na stałe weszły do kalendarza spor-
towego, m. in. biegów ulicznych Szlakiem 
Obrońców Wybrzeża (Westerplatte – Po-
czta Polska).
Autor książek: Z gdańskich boisk i sta-
dionów (1970), Bombardierzy, Korsa-
rze i inni (1995), Pod siatką, koszem 
i między bramkami (1995), Poczet olim-
pijczyków Ziemi Gdańskiej (1996), Mi-
krofonem zapisane (2000), Bombardier. 
Rzecz o Aleksym Antkiewiczu (2006). 
Współautor albumowych wydawnictw 

Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Naj-
lepsi z najlepszych – polscy złoci medali-
ści olimpijscy (2001) i Najlepsi sportowcy 
polscy XX wieku (2002).
Laureat nagrody Prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji (za „Studio Bałtyk” 
1973), nagrody gdańskiego środowiska 
dziennikarskiego Bursztynowy Notes 
– za całokształt twórczości (2003).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1985), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1975), Honorową Odznaką PR i TV, 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, srebr-
nym medalem „Za zasługi dla obronno-
ści kraju” oraz innymi medalami i od-
znaczeniami honorowymi. Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej i Sportu.
Członek SDP w latach 1953–1982, 
współzałożyciel SDRP w 1982 roku. 
Członek Klubu Dziennikarzy Sporto-
wych i Międzynarodowego Zrzeszenia 
Dziennikarzy Sportowych.

GEYSZTOR, Maciej. (mag.), (gey.). 
Dziennikarz. Ur. 7 maja 1946 r. w Gdań-
sku. Absolwent polonistyki na Uniwer-
sytecie Gdańskim (1975).
Regularne publikacje od 1972 r. na ła-
mach miesięcznika „Namiary” Polskich 
Linii Oceanicznych, w których wów-
czas pracował oraz miesięcznika „Ho-
ryzont” Związku Zawodowego Mary-
narzy i Portowców. W tym czasie jako 
korespondent terenowy współpracował 
również z „Ilustrowanym Kurierem 
Polskim” w Bydgoszczy. W latach 1980–
1982 publicysta, a następnie sekretarz 
redakcji dwutygodnika „Horyzont”. Od 
15 czerwca 1982 r. do końca stycznia 
1992 r. dziennikarz, a następnie kierow-
nik działu w „Głosie Wybrzeża”; od lu-
tego 1992 do maja 1999 r. etatowy kore-
spondent, a później kierownik oddziału 
Polskiej Agencji Prasowej w Gdańsku. 
W latach 1999–2001 korespondent mie-
sięcznika „Nauka i Przyszłość” Polskiej 
Akademii Nauk. Publikował również 
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na łamach tygodników „Wybrzeże”, 
„Trójmiasto”, miesięcznika „Litery” oraz 
dwumiesięcznika „Autograf ”.
W latach 70. zajmował się głównie pub-
licystyką morską, latach 80. w „Głosie 
Wybrzeża” – społeczno-polityczną i kul-
turalną, publikował również cykle repor-
taży z podróży, m. in. po Syberii i Gruzji. 
W tygodniku „Wybrzeże” opublikował 
cykl reportaży poświęconych mniejszoś-
ciom narodowym: litewskiej („Lenkija 
znaczy Polska”) i tatarskiej („W cieniu 
zachodzącego półksiężyca”). W wywia-
dach i recenzjach popularyzował doro-
bek gdańskich twórców, m. in. M. Czy-
chowskiego, R. Stryjca, S. Stankiewicza i 
innych. Zajmował się również fotografią 
prasową i rysunkiem; sporadycznie pub-
likował wiersze (wyróżnienie w konkur-
sie poetyckim tygodnika „Czas”).
W latach 2006–2007 z-ca redaktora na-
czelnego dwumiesięcznika „Czas Morza”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1985), brązową odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1980). Zasłużony 
Działacz Kultury (1978).
W 1981 r. przyjęty jako kandydat do 
SDP, w SDRP od 1982 roku. 

GIEDROJĆ, Zofia. Dziennikarz.
Ur. 19 maja 1911 r. w Krośnicach, pow. 
Ciechanów, zm. 14 kwietnia 1998 r. 
w Gdańsku. Ukończyła Seminarium 
Nauczycielskie im. Królowej Jadwigi 
w Inowrocławiu (1930).
Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1945 r. 
od współpracy z „Ilustrowanym Kurie-
rem Polskim”. Od 1946 r. w „Dzienniku 
Bałtyckim”, kolejno w działach miejskim, 
kulturalnym, kierowniczka działu łączno-
ści z czytelnikami, pracownik sekretariatu 
redakcji. W latach 1957–1974 w „Głosie 
Wybrzeża”, początkowo jako kierowniczka 
działu łączności z czytelnikami, następnie 
sekretarz redakcji. Od 1974 roku na eme-
ryturze, przez długie lata nie przerwała 
jednak współpracy autorskiej z redakcją.

Utalentowana i wrażliwa na problemy 
społeczne publicystka, specjalizująca się 
w sprawach służby zdrowia. 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1971), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1966) oraz innymi 
odznaczeniami i wyróżnieniami. 
Członkini Związku Zawodowego 
Dziennikarzy RP (1947–1951), w SDP 
od 1951 roku.

GIEDZ-GRUDNICKA, Maria. Katarzy-
na Korotkiewicz, Antoni Świderski, mig. 
Dziennikarz.
Ur. 26 listopada 1952 r. w Olsztynie. Ab-
solwentka historii sztuki na Wydziale 
Teologicznym Akademii Teologii Kato-
lickiej w Warszawie (1976) oraz pody-
plomowego studium konserwacji archi-
tektury na Politechnice Warszawskiej 
(1986). Doktorat nauk humanistycznych 
obroniła w Instytucie Politologii Uniwer-
sytetu Gdańskiego w roku 2006.
Po studiach, przez kilkanaście lat praco-
wała jako konserwator zabytków, opra-
cowała naukowe monografie kościołów, 
klasztorów i dworów w Polsce wschod-
niej (opracowanie dotyczące Świętej 
Góry Grabarki, najważniejszego sank-
tuarium prawosławnego w Polsce, uka-
zało się w formie książkowej). Pierwsze 
publikacje prasowe w wydawnictwie 
ojców oblatów „Misyjne drogi”, gdzie 
zamieszczała reportaże z licznych po-
dróży, głównie do Azji; w wydawnictwie 
ojców paulinów „Królowa Apostołów” 
i kwartalniku „Wiara i odpowiedzial-
ność” publikowała artykuły o tematyce 
społecznej. W 1988 roku podjęła pracę 
w wydawnictwach Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Społecznego – „Hejnał 
Mariacki” i „Tygodnik Polski”. W latach 
1989–1991 w zespole „Tygodnika Gdań-
skiego”; w roku 1991 w „Wieczorze Wy-
brzeża”; w latach 1992–2004 publicystka 
„Dziennika Bałtyckiego”. Publikowała 
w magazynach podróżniczych „Świat 
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i Podróże” oraz „Poznaj Świat”, „Gazecie 
Prawnej, „Dzienniku Pomorskim”, „Ty-
godniku Solidarność”, „Magazynie Soli-
darność” i „Czasie Pomorza”. Prowadzi 
m.in. wykłady z dziennikarstwa wo-
jennego i podróżniczego na uczelniach 
trójmiejskich.
Dziennikarka specjalizująca się w te-
matyce społeczno-interwencyjnej oraz 
kulturalnej (cykl „Oddajcie nasze zabyt-
ki”). Jej pasją pozostają podróże, obser-
wacje ludzi innych kultur i religii oraz 
rejonów międzynarodowych konfliktów 
(dwukrotnie przebywała w północnym 
Iraku, w okresie walk z Kurdami i w in-
nych krajach Bliskiego Wschodu; w cza-
sie wojny bałkańskiej nadawała relacje 
z Kosowa i Sarajewa). Plonem podróży 
do krajów Ameryki Łacińskiej byly licz-
ne reportaże.
Autorka książki Węzeł kurdyjski.
W SDP od 1989 roku.

GIERYNA, Zofia. Dziennikarka.
Ur. 26 sierpnia 1931 roku w Wielkim 
Komorsku.
Od 1954 r. pracowała w korekcie Gdań-
skiego Wydawnictwa Prasowego. W la-
tach 1977–1990 redaktor depeszowy 
„Głosu Wybrzeża”.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
W SDRP od 1982 roku.

GILEWICZ, Ryszard. Redaktor. Ko-
mandor MW. Ur. 16 lutego 1925 r. 
w Wilnie, zm. 17 maja 1994 r. w Gdy-
ni. Absolwent Oficerskiej Szkoły MW 
w Gdyni (1949) i Wyższej Szkoły Mary-
narki Wojennej (1959).
Oficer piastujący wysokie stanowiska 
w Dowództwie Marynarki Wojennej. 
W latach 1959–1975 redaktor naczelny 
miesięcznika „Przegląd Morski”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP oraz licznymi medalami za udział 
w walkach o Wał Pomorski, forsowanie 
Odry i zdobycie Berlina.

GŁÓWCZYŃSKA, Alina. AG, aga. 
Dziennikarka. Ur. 6 lipca 1932 r. w Sos-
nowcu. Absolwentka Sekcji Dzienni-
karskiej na Wydziale Filozoficzno-Spo-
łecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1954) i Studium Magisterskiego na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (1969).
Redaktor depeszowy, pracownik działu 
zagranicznego „Głosu Wybrzeża” (1954–
1958); redaktor działu miejskiego, kie-
rownik działu ekonomiczno-morskie-
go „Wieczoru Wybrzeża” (1966–1982) 
oraz przedstawiciel redakcji „Sztandaru 
Młodych” w Gdańsku (1967–1971). Ku-
stosz w Bibliotece Politechniki Gdań-
skiej (1984–1988), współpracowała przy 
opracowaniu monografii tej uczelni. 
W latach 1991–1992 współorganiza-
torka i redaktor naczelna pierwszych 
tygodników lokalnych w Pucku, Kartu-
zach, Kościerzynie, Sztumie, Wejhero-
wie i Żukowie. Publicystka „Dziennika 
Bałtyckiego” i „Wieczoru Wybrzeża” 
(1992–2001).
Dwukrotna laureatka nagrody Klubu 
Publicystów Ekonomicznych SDP (1966 
i 1972).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1977), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1973), srebrną od-
znaką „Zasłużony Pracownik Morza” 
(1977) oraz innymi medalami i wyróż-
nieniami honorowymi.
Członek SDP od 1969 roku.

GOCHNIEWSKI, Albert. Marek Ro-
wiński, GOCH. Dziennikarz. Ur. 6 li-
stopada 1936 r. w Warszawie. Studia 
na Wydziale Filologii Polskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (nie-
ukończone)
W latach 1956–1966 stały współpra-
cownik redakcji sportowej Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku, poniedział-
kowego dodatku do „Dziennika Bał-
tyckiego” – „Sportowiec Bałtycki” oraz 
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działu sportowego „Głosu Wybrzeża”. 
Redaktor depeszowy „Głosu Wybrzeża” 
(1966–1969); redaktor depeszowy „Wie-
czoru Wybrzeża” (1969–1971). Od roku 
1972 do emerytury w roku 1997 zwią-
zany z redakcją „Głosu Wybrzeża”: kie-
rownik działu sportowego (1972–1988), 
sekretarz redakcji (1988–1990), zastęp-
ca redaktora naczelnego i dwukrotnie 
redaktor naczelny (1991–1997). Na 
emeryturze aktywny zawodowo: zastęp-
ca redaktora naczelnego tygodnika „Ga-
zeta Gdańska” (1997); pomysłodawca 
i wydawca koszykarskiego dwutygodni-
ka „Za trzy” (1997–1998).
Jego życiową pasją jest sport. Jako re-
porter odwiedził setki hal i stadio-
nów, uczestniczył w tysiącach imprez, 
z których napisał tysiące relacji, m. in. 
z Igrzysk Olimpijskich w Monachium 
(1972).
Autor trzech publikacji książkowych: 
„50 lat KKS Gedania” (1972), „75 lat 
KKS Gedania” oraz „60 lat gdańskiego 
sportu” (2005).
Laureat nagrody „Złote Pióro” Klubu 
Dziennikarzy Sportowych SDP (1971).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1988), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej (1973) oraz licznymi 
odznakami związków i stowarzyszeń 
sportowych. Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej (1979).
W SDP w latach 1971–1982; przez wie-
le lat prezes gdańskiego oddziału Klubu 
Dziennikarzy Sportowych. W SDRP od 
1982 roku, przez dwie kadencje zasiadał 
we władzach Oddziału Morskiego. 

GOJTKOWSKI, Jarosław. 
Redaktor naczelny „Wieczoru Wybrze-
ża” (2000–2001).

GOŁĘBIOWSKI, Andrzej. ATG, atg, 
w prasie podziemnej w stanie wojen-
nym: Ireneusz Dzik, Lech Rufa. Dzienni-
karz. Ur. 28 lipca 1944 r. w Zamościu. 

Studia na Wydziale Budowy Okrętów 
Politechniki Gdańskiej (1961–1964 
– nieukończone), absolwent Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1982).
Sekretarz gdańskiego oddziału studen-
ckiego tygodnika „Politechnik” (1967–
1971); redaktor miesięcznika „Hory-
zont” (1971); redaktor działu, publicysta 
działu ekonomiczno-morskiego „Głosu 
Wybrzeża” (1971–1980); publicysta ty-
godnika „Czas” (1980–1981); kierownik 
działu ekonomicznego tygodnika „Wy-
brzeże” (1982–1983); zastępca redaktora 
naczelnego miesięcznika „Budownictwo 
Okrętowe” (1983–1990); publicysta, na-
stępnie sekretarz redakcji „Tygodnika 
Gdańskiego” (1989–1992), kierownik 
Redakcji Analiz Prasowych „Dzienni-
ka Bałtyckiego” – Wydawnictwa Prasa 
Bałtycka (1992–2004). Od roku 2004 
na emeryturze. Wykładowca w Wyższej 
Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora 
Wańkowicza i Wyższej Szkole Komuni-
kacji Społecznej w Gdyni.
Laureat I nagrody w ogólnopolskim 
konkursie na reportaż zagraniczny ty-
godnika „ITD” (1971) i nagrody publi-
cystycznej ministra żeglugi (1973).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) i odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”.
W SDP od 1971 roku.

GOSK, Aleksander. Dziennikarz.
Publicysta miesięcznika „Morze”; dzien-
nikarz, kierownik redakcji magazynu 
informacyjnego „Panorama” w TVP3 
w Gdańsku.

GOSTKOWSKI, Marek. Dziennikarz 
radiowy. Ur. 1 listopada 1948 r. w Gdań-
sku. Absolwent polonistyki na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(1971) i Studium Podyplomowego w In-
stytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego (1973).
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W czasie studiów współpracował z Stu-
dencką Agencją Radiową. Pracę zawo-
dową podjął w lipcu 1973 roku w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku: re-
porter w dziale informacji, publicysta, 
sekretarz redakcji, zastępca redaktora 
naczelnego. Wieloletni współpracownik 
gazety „Sport” w Katowicach.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce ekonomicznej, morskiej, spo-
łecznej oraz sportowej. Współtwórca 
audycji „Bałtycka wachta”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1985) oraz brązowym medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju” (1974).
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1982 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

GOSZCZURNY, Stanisław. (S.G.). 
Dziennikarz radiowy, redaktor, literat. 
Ur. 25 września 1929 r. w Kaliszu, zm. 
w 2003 r. w Warszawie. Ukończył studia 
na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1974).
W latach 1950–1974 pracował w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku, 
przechodząc wszystkie szczeble dzien-
nikarskie: praktykant, reporter, publi-
cysta, zastępca redaktora naczelnego, 
redaktor naczelny (1968–1974). Przez 
następne dwa lata poświęcił się wy-
łącznie pracy literackiej, zaś w latach 
1976–1979 był kierownikiem Ośrodka 
Dokumentacji Prasowej w Gdańskim 
Wydawnictwie Prasowym RSW Prasa. 
W 1979 r. przeniósł się do Warszawy, 
był kierownikiem działu w Krajowej 
Agencji Wydawniczej; współzałoży-
cielem i kierownikiem działu kultury 
w „Rzeczpospolitej” (1981–1989); dy-
rektorem departamentu w Minister-
stwie Kultury i Sztuki.
Autor licznych reportaży, audycji i słu-
chowisk radiowych oraz publikacji pra-
sowych we wszystkich gatunkach dzien-
nikarskich.

Debiut literacki w 1961 r. powieścią 
Mewy (bestseller lat sześćdziesiątych 
– sześć wydań), autor 25 książek – po-
wieści i opowiadań o tematyce współ-
czesnej, głównie marynistycznej; two-
rzywem kilku tytułów były również 
wątki historyczne. Napisał trzy sztuki 
teatralne wystawiane na scenach Trój-
miasta i Sosnowca oraz scenariusze 
dwóch filmów fabularnych.
Laureat nagrody im. Bolesława Prusa 
(1972), nagrody marynistycznej im. gen. 
M. Zaruskiego, nagrody przewodniczą-
cego Komitetu ds. Radia i Telewizji oraz 
nagród w konkursach dziennikarskich.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1987), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1970), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” oraz innymi medalami i od-
znaczeniami, głównie resortowymi. Za-
służony Działacz Kultury. 
Członek SDP w latach 1951–1982, 
w SDRP od roku 1982.

GÓRNA, Aleksandra. AMi, Joanna 
Krzysztof. Dziennikarka. Ur. 12 marca 
1920 r. w Warszawie. Studia na Wydzia-
le Medycznym Uniwersytetu w Zurychu 
(nieukończone).
Pracę dziennikarską podjęła w roku 
1947 w redakcji „Kuriera Morskiego” 
w Sopocie. W latach 1948–1968 pra-
cowała w „Głosie Wybrzeża”, kolejno 
jako publicystka, kierowniczka działu 
zagranicznego, depeszowego, publicyst-
ka działu społecznego. W latach 1971–
1980 publicystka i sekretarz gdyńskiej 
redakcji miesięcznika „Morze”. Współ-
pracowała z redakcją miesięcznika spo-
łeczno-kulturalnego „Litery”. Od 1981 r. 
na emeryturze.
Specjalizowała się w sprawach medycyny 
i opieki społecznej, publikowała wywiady 
i prezentowała sylwetki naukowców. Na 
łamach „Morza” zajmowała się społecz-
nymi problemami pracy na morzu oraz 
szeroko rozumianą marynistyką.
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Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1968) i srebrną odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1978).
Członkini Związku Zawodowego 
Dziennikarzy RP (1947–1951). W SDP 
od roku 1951, wielokrotnie członkini 
zarządu Oddziału Morskiego i Zarządu 
Głównego SDP.

GÓRTOWSKI, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 1 stycznia 1944 r. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Ekonomii Szko-
ły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie (1967) i Podyplomowego 
Studium na Wydziale Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego (1968).
Dziennikarz w redakcji biuletynów 
prasowych Polskiej Agencji Interpress 
w Warszawie (1969), redaktor działu za-
granicznego, redaktor techniczno-gra-
ficzny, pracownik sekretariatu redakcji 
w tygodniku „Perspektywy” w Warsza-
wie (1969–1976); zastępca sekretarza re-
dakcji w tygodniku „Czas” (1976–1982). 
W latach osiemdziesiątych powrócił do 
Warszawy, przestał pracować w zawo-
dzie dziennikarskim. 

GRABECKI, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 24 sierpnia 1923 r. w Sobianowicach, 
pow. Lublin, zm. 15 listopada 1997 r. 
w Gdyni. Absolwent Wydziału Prawa 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(1951).
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1951 
r. w centrali PAP w Warszawie, na-
stępnie skierowany do szczecińskiego 
oddziału agencji. W latach 1953–1957 
dziennikarz w oddziale PAP w Gdań-
sku; gdański korespondent „Głosu 
Szczecińskiego” (1958–1965); publi-
cysta i kierownik działu informacji 
w „Tygodniku Morskim” (1965–1973). 
Od 1973 roku na emeryturze, jed-
nocześnie kontynuował trwającą od 
1951 r. współpracę z „Dziennikiem 
Ludowym”.

Jako dziennikarz agencyjny specjalizo-
wał się w problematyce morskiej, kon-
sekwentnie popularyzował tę tematykę 
w korespondencjach wysyłanych do 
„Dziennika Ludowego” i „Siódmego 
Dnia Tygodnia”. 
Laureat nagrody Klubu Publicystów 
Morskich (1970). 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1975) i srebrną odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1969).
W SDP w latach 1951–1982 r. W SDRP 
od roku 1982.

GRABOWIECKI, Zygmunt. Fotore-
porter. Ur. 28 czerwca 1939 r. w Sos-
nowcu. Studia na Wydziale Elektroniki 
Politechniki Gdańskiej (1963).
W czasie studiów współzałożyciel 
i redaktor „Kroniki Studenckiej” i Stu-
denckiej Agencji Fotograficznej (1958–
1963); fotoreporter: miesięcznika „Jazz” 
(1963–1967); tygodnika „itd.” (1963–
1967); CAF (1965–1976); tygodnika 
„Perspektywy” (1969–1974); „Tygodni-
ka Morskiego” (1974); tygodnika „Czas” 
(1975–1982); tygodnika „Wybrzeże” 
(1982–1991); dwutygodnika „Wybrzeże 
– Czas” (1991–1993); organizator i właś-
ciciel firmy Skyphoto (od 1992 roku). 
Zdjęcia i fotoreportaże publikował m. 
in. na łamach tygodników „Przekrój”, 
„Dookoła Świata” i „Ekran”, miesięcz-
ników „Morze” i „Litery” oraz w prasie 
codziennej: „Sztandarze Młodych”, „Ku-
rierze Polskim” i gazetach gdańskich.
Wybitny fotoreporter i fotografik, swo-
je prace prezentował na wielu presti-
żowych konkursach i wystawach kra-
jowych i międzynarodowych. Laureat 
II nagrody – „Srebrnego Helikonu” na 
I światowej wystawie fotografii jazzo-
wej (1962), honorowego wyróżnienia 
w konkursie World Press Photo w Ha-
dze (1964. Praca pt. Czarny trębacz zo-
stała wówczas zakupiona przez Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Hadze), złotego 
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medalu na wystawie „Złocisty Jantar” 
(1975), wyróżnień na World Press Photo 
(1965, 1968, 1973, 1977, 1979), zdobywca 
Grand Prix oraz złotego i brązowego me-
dalu w konkursie organizowanym przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski 
podczas olimpiady żeglarskiej w Rydze 
(1980), złotego medalu w konkursie „In-
spiracje morza” (1980) oraz wielu innych 
nagród i wyróżnień.
Autor albumów fotograficznych Brze-
giem Bałtyku i Windjammer Parade. 
Współtwórca wystawy fotoreporterów 
„Czasu” pt. „Zapis chwili”. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1978), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1986), odznaką 
„Za zasługi dla Marynarki Wojennej” 
(1976), wyróżniony „Orderem Stańczy-
ka” (1966) oraz wieloma innymi wyróż-
nieniami honorowymi.
W SDP w latach 1963–1982, członek 
Klubu Fotografii Prasowej. W SDRP od 
1982 roku.

GRABOWSKI, Krzysztof. Dziennikarz. 
Ur. 21 września 1949 r. w Lubowidzu 
k. Lęborka. Absolwent Wydziału Elek-
troniki Politechniki Gdańskiej (1972).
W latach 1972–1976 pracował jako 
starszy asystent na Politechnice; w la-
tach 1976–1982 był zastępcą kierow-
nika Wydziału Propagandy KW PZPR 
w Gdańsku. W dziennikarstwie od 1982 
roku: kierownik działu społecznego ty-
godnika „Wybrzeże” (1982–1989); za-
stępca redaktora naczelnego dwutygo-
dnika „Wybrzeże – Czas” (1990–1991); 
kierownik działu społeczno-kultural-
nego, następnie komentator polityki 
krajowej „Głosu Wybrzeża”, komenta-
tor i gdański przedstawiciel tygodnika 
„Wprost”. W latach późniejszych do-
radca ds. public relation w kilku przed-
siębiorstwach, m. in. Stoczni Gdynia 
i Petrobaltiku.
W SDRP od 1985 roku.

GRAJTER, Jerzy. Dziennikarz.
Ur. 1 grudnia 1912 r. w Warszawie, zm. 
30 sierpnia 1972 r. w Sztumie. Ukończył 
Wyższą Szkołę Dziennikarską w War-
szawie (1936).
W czasie studiów utrzymywał się z pracy 
dziennikarskiej, pisząc do gazet i perio-
dyków oraz współpracując z agencjami 
prasowymi. Pod koniec studiów założył 
z kolegami pismo dla panien służących 
pt. „Panna Marysia”, w którym objął 
dział porad miłosnych. W czasie okupa-
cji współpracował z prasą podziemną. 
W 1946 roku przyjechał do Gdyni, zo-
stał naczelnikiem działu wydawniczego 
Morskiego Instytutu Rybackiego, reda-
gował cotygodniowy „Biuletyn MIR”. 
Sekretarz redakcji miesięcznika „Rybak 
i Przetwórca” (1950–1952) i tygodnika 
„Rybak Morski” (1952–1966). Kierow-
nik działu w „Tygodniku Morskim” 
(1966–1968). Stale współpracował 
z Biuletynem Żeglugowo-Morskim Za-
chodniej Agencji Prasowej i Rozgłośnią 
Polskiego Radia w Gdańsku, gdzie wy-
głaszał popularne „Gawędy rybackie”.
Publicysta – znawca problematyki ry-
bołówstwa morskiego, rzecznik eks-
pansji polskiego rybołówstwa na dale-
komorskie i oceaniczne łowiska. Autor 
książek: Morza i oceany (1952), Na Mo-
rze Barentsa, Rybackim szlakiem (1956) 
oraz scenariuszy filmów oświatowych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1972), złotą 
odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, 
odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdań-
skiej” oraz innymi wyróżnieniami ho-
norowymi. 

GRAJTER, Joanna. Dziennikarka.
Ur. 21 grudnia 1948 r. w Gdańsku. Ab-
solwentka Wydziału Ekonomiki Prze-
mysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Sopocie (1970).
Stażystka, reporter działu terenowego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1970–1982); 

GRABOWIECKI 56

J. Grajter

J. Grajter



G
publicystka tygodnika „Wybrzeże” 
(1982–1990), później luźna współpraca 
z „Gazetą Gdańską”, „Gazetą Wyborczą/
Morską” i „Przeglądem Oświatowym”. 
Od roku 1990 rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Gdyni.

GRALAK, Zenon. Adam Bard. Dzien-
nikarz. Ur. 13 marca 1933 r. w Gdyni. 
Absolwent Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego (1955).
W latach 1955–1972 w „Głosie Wybrze-
ża”: reporter, publicysta, od roku 1968 
kierownik działu ekonomiczno-mor-
skiego. W latach 1973–1993 kierownik 
oddziału katowickiej „Trybuny Robot-
niczej/Śląskiej” na Wybrzeżu. Publiko-
wał na łamach miesięczników „Morze” 
i „Namiary”, tygodnika „Panorama” 
oraz roczników „Polska na morzu” 
i „Rocznik Gdański”. 
Publicysta zajmujący się głównie proble-
matyką gospodarczo-morską, populary-
zator spraw morza, zwłaszcza żeglarstwa 
morskiego. Autor reportaży z licznych 
wypraw żeglarskich, zarówno na fregatach 
„Dar Pomorza” i „Dar Młodzieży”, wielo-
miesięcznej podróży na żaglowym statku 
badawczym Instytutu Oceanografii PAN 
sy. „Sonda”, jak i na jachtach turystycz-
nych. Jeden z inicjatorów przyznawanej 
przez „Głos Wybrzeża” żeglarskiej nagro-
dy „Rejs Roku” (1974), współorganizator 
i aktywny działacz Społecznego Komitetu 
Budowy „Daru Młodzieży” i Towarzy-
stwa Przyjaciół „Daru Pomorza”.
Laureat nagrody publicystycznej im. Con-
rada (1975), Klubu Publicystów Morskich 
SDP (1976), Ministra Handlu Zagranicz-
nego i Gospodarki Morskiej (1977). Kil-
kakrotnie zwyciężał w plebiscytach czy-
telniczych na najpopularniejszego dzien-
nikarza „Trybuny Robotniczej”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” (1978), odznakami 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1969), 

„Gryf Pomorski” (1978), „Za zasługi 
dla województwa katowickiego” (1985) 
oraz wieloma innymi wyróżnieniami re-
sortowymi i regionalnymi. 
W SDP w latach 1963–1982, wieloletni 
sekretarz Klubu Publicystów Morskich. 
W SDRP od 1982 roku.

GRAŻYŃSKA-BARYŁA, Stanisława. 
Dziennikarka radiowa. Ur. 15 stycz-
nia 1947 r. w Gdańsku. Absolwentka 
Wydziału Wychowania Muzycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku.
Publicysta w Redakcji Muzycznej Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku 
(od 1975 roku).
Wyróżniona odznaką „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”.
Członek SDRP od 1987 roku.

GRECZANIK-FILIPP, Izabella. (ig), 
I. Greczanik. Dziennikarka.
Ur. 29 kwietnia 1939 r. w Wilnie, zm. 
23 kwietnia 2007 r. w Gdyni. Absol-
wentka polonistyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku (1961).
Publicystka działu ekonomiczno-mor-
skiego, kierowniczka działu kulturalne-
go „Głosu Wybrzeża” (1 stycznia 1964 
–13 grudnia 1981). W stanie wojennym, 
decyzją komisji weryfikacyjnej z dnia 
21 stycznia 1982 pozbawiona prawa wy-
konywania zawodu. W latach 1982–1989 
współudział w wydawaniu podziemnego 
„Naszego Czasu” (wraz z mężem Piotrem 
Filippem). Kierowniczka działu infor-
macji w „Tygodniku Gdańskim” (1989–
1991); kierowniczka oddziału gdyńskie-
go „Dziennika Bałtyckiego” (1992–1994). 
Od roku 1994 na emeryturze.
Jako publicystka „Głosu” zajmowała się 
m. in. sprawami budownictwa i inwesty-
cji (cykl o odbudowie Głównego Miasta) 
oraz ochrony zabytków (batalia publicy-
styczna o uratowanie wartowni nr 1 na 
Westerplatte, cykl – wspólnie z gdańską 
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telewizją – „Zabytkom na pomoc”). 
W latach osiemdziesiątych w jej twór-
czości dominowała tematyka społeczna 
– cykle: „Mowa tajnych teczek” („Tygo-
dnik Gdański”), „Pro memoria” i „PRL 
mało znana” („Gwiazda Morza”). 
Autorka lub współautorka książek: 
Wspomnienia z odbudowy Głównego 
Miasta (tom II – 1997), Są wśród nas 
(wspólnie z Wiesławą Kwiatkowską 
– 2000), Kronika oddziału gdańskie-
go Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
(1989), reportaż o ołtarzu gdyńskim 
w albumie Ołtarze papieskie na Pomorzu 
(2002), współredaktorka i autorka wielu 
haseł w Encyklopedii Gdyni (2006). 
Laureatka nagrody kulturalnej miasta 
Gdańska (1974), nagrody Srebrnej Kiel-
ni (1977), nagrody Generalnego Kon-
serwatora Zabytków i Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków (1999).
Odznaczona pośmiertnie Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2007), Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1978), „Za zasługi dla m. Gdańska” 
(1972), „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, 
Medalem Neptuna, srebrną odznaką 
„Za opiekę nad zabytkami” (1974).
W SDP od 1966 r., kilkakrotnie we wła-
dzach oddziału gdańskiego.

GROMADZKA-ANZELEWICZ, Jolan-
ta. JOG, (jog), Penelopa. Dziennikarka. 
Ur. 2 września 1950 r. w Gdańsku. Ab-
solwentka polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1973) i Podyplomowego 
Studium Wiedzy o Skandynawii UG 
(1976).
Debiut dziennikarski na łamach „Tygo-
dnika Morskiego” – autorka cotygodnio-
wych felietonów na temat problemów 
rodzin marynarskich, podpisywanych 
pseudonimem Penelopa (1973). Repor-
terka w dziale miejskim, publicystka 
w dziale społecznym „Głosu Wybrzeża” 
(1974–1996), publicystka „Dziennika 
Bałtyckiego” (od 1996 roku).

Publicystka specjalizująca się w prob-
lematyce służby zdrowia, popularyzacji 
medycyny i poradnictwa medycznego. 
Redaktorka dodatków specjalistycz-
nych: „Zdrowie”, „Świat Zdrowia”, „Na 
zdrowie”. Inicjatorka akcji medial-
nej „Sercu na ratunek”, dzięki której 
w Gdańsku powstało nowoczesne Cen-
trum Zawałowe.
Laureatka nagrody Ministra Zdrowia dla 
najlepszych dziennikarzy zajmujących 
się problematyką zdrowotną (2005).
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1982 roku.

GROSZKIEWICZ, Jacek. H. Kujawski, 
Henryk Kujawski, Jacek, Janek. Redak-
tor, działacz polityczny. Ur. 8 listopa-
da 1909 r. w Kowalu, pow. Włocławek, 
zm. 25 kwietnia 1973 r. w Warszawie. 
Ukończył roczne kursy pedagogiczne 
w Warszawie (1928), studia na Wydzia-
le Historii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1928–1929 – nieukończone).
W lipcu 1945 r. przybył do Gdańska, 
gdzie pełnił funkcję II sekretarza KW 
PPR. W styczniu 1946 roku zorganizo-
wał cotygodniową mutację organu KC 
PPR „Głos Ludu” pt. „Głos Wybrzeża”. 
Od października 1948 r. do październi-
ka 1950 pierwszy naczelny redaktor sa-
modzielnej gazety „Głos Wybrzeża”. Po 
wyjeździe z Gdańska był m. in. redakto-
rem naczelnym „Głosu Robotniczego” w 
Łodzi i Agencji Robotniczej Warszawie.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1955) i Orderem Sztandaru Pracy I kl.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1946–1951) i SDP. 

GRUNERT, Ewa. (eg). Dziennikarka. 
Ur. 23 kwietnia 1946 r. w Warszawie. 
Absolwentka polonistyki (specjalność: 
teatrologia) na Uniwersytecie Warszaw-
skim (1970).
Pracę dziennikarską rozpoczęła w redak-
cji tygodnika „Przyjaciółka” w Warszawie 
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(1972–1974). Po przeprowadzeniu się do 
Gdyni pracowała w „Dzienniku Bałty-
ckim” (1978–1979), następnie została 
korespondentką „Sztandaru Młodych” 
(1979–1990). W latach dziewięćdziesią-
tych pracowała w „Gazecie Gdyńskiej”, 
„Głosie Wybrzeża”, jako publicystka 
współpracowała z innymi tytułami. Od 
1998 roku związana z gdyńskim wydaw-
nictwem „Promare” i redakcją „Namiary 
na Morze i Handel”.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
1983 roku.

GRZYBIAKÓWNA, Alicja. A.G., Mał-
gorzata Szymańska. Dziennikarka.
Ur. 20 maja 1953 r. w Gdyni. Absolwent-
ka filologii polskiej na Uniwersytecie 
Gdańskim (1977).
W czasie studiów współpracowała z 
„Dziennikiem Bałtyckim” i „Głosem 
Wybrzeża”; po ukończeniu uczelni ko-
respondentka „Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego”, „Kuriera Polskiego”, „Tygo-
dnika Demokratycznego” i tygodnika 
„Rzemieślnik”, od roku 1981 kierownik 
oddziału „Kuriera Polskiego” na Wy-
brzeżu. Po likwidacji oddziału zosta-
je dziennikarzem „Gazety Gdańskiej” 
(1991–1994), następnie podejmuje 
współpracę z prasą lokalną – „Wia-
domościami Gdyńskimi”, „Kurierem 
Gdyńskim” i „Magazynem Gdańskim”. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych 
współpracowała z Radiem Gdańsk, była 
autorką cyklicznej audycji „Taniec za-
mknięty w słowie”.
Publicystka zajmująca się tematyką spo-
łeczno-kulturalną; autorka recenzji tea-
tralnych i plastycznych.
Działaczka samorządowa w Gdyni, zało-
życielka Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1986), medalem „Gdynia – za 
zasługi” (1987) i „Medalem Muzeum 
Miasta Gdyni”.
W SDRP od 1984 roku. 

GRZYBOWSKI, Adam. (grad), A., Jó-
zef Pilczyński. Dziennikarz. Ur. 6 paź-
dziernika 1944 r. w Grójcu. Absolwent 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopo-
cie (1968).
Aplikant – stażysta w dziale depeszo-
wym i dziale terenowym, reporter dzia-
łu miejskiego, kierownik gdyńskiego 
oddziału redakcji „Głosu Wybrzeża” 
(1969–1976); kierownik działu miej-
skiego „Wieczoru Wybrzeża” (1976 
– 13.12.1981). W stanie wojennym, 
decyzją komisji weryfikacyjnej ukara-
ny zakazem pracy w dziennikarstwie, 
zatrudnił się w dziale administracyj-
nym ZUS w Gdańsku (1982–1984). 
W roku 1984 powrócił do dziennikar-
stwa: przedstawiciel „Expressu Wie-
czornego” na Wybrzeżu (1984–1985); 
kierownik działu miejskiego „Wieczo-
ru Wybrzeża” (1985–1987); kierownik 
działu ekonomicznego, zastępca redak-
tora naczelnego „Dziennika Bałtyckie-
go” (1987–1991); zastępca redaktora 
naczelnego dwutygodnika „Czas – Wy-
brzeże” (1991); przedstawiciel dzienni-
ka „Glob 24”; korespondent dzienników 
„Dzisiaj” w Poznaniu, „Expressu Po-
znańskiego” i „Dziennika Szczecińskie-
go” (1991–1992). W latach 1992–2006 
rzecznik prasowy Banku Gdańskiego, 
redaktor miesięcznika „Monitor”, prze-
kształconego w 2006 r. w miesięcznik 
„Świat Millennium” Banku Millennium 
S.A. Współpracownik miesięczników 
„Home & Market”, „Gentleman” i ty-
godnika „Gazeta Finansowa”, redaktor 
portali internetowych.
Jako reporter uczestniczył we wszyst-
kich najważniejszych wydarzeniach 
społeczno-politycznych lat 1980–1981: 
sprawozdawca z I Zjazdu NSZZ „Soli-
darność” i posiedzeń Krajowej Komi-
sji Porozumiewawczej Związku oraz 
z IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR. 
Autor o wszechstronnych zaintereso-
waniach i wszechstronnym warsztacie 
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dziennikarskim: reportaże z podróży 
(Angola 1976), relacje z zagranicznych 
wizyt Lecha Wałęsy oraz kilku premie-
rów i ministrów spraw zagranicznych 
– od konferencji 2+4 w Paryżu z min. 
Krzysztofem Skubiszewskim do pod-
pisania układu Polska–Niemcy z pre-
mierem J.K. Bieleckim. Wywiady z wy-
bitnymi politykami, m. in. rozmowa 
z Michaiłem Gorbaczowem na Kremlu. 
Autor stałych felietonów, poświęconych 
głównie telewizji. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1981) i odznaką „Zasłużony dla m. 
Gdyni” (1973).
W SDP w latach 1975–1982, w SDRP od 
1988 roku.

GRZYBOWSKI, Marek. Marek Kort, 
mag, MG, Krzysztof Morski, Krzysztof 
Bałtycki, Michał Kort.
Publicysta. Ur. 20 kwietnia 1950 r. 
w Wejherowie. Absolwent Wyższej 
Szkoły Marynarki Wojennej (1972); stu-
dia doktoranckie w Instytucie Organiza-
cji i Zarządzania w Warszawie (1999).
Korespondent, redaktor dodatku „Mo-
rze–Nauka–Technika–Obrona” w tygo-
dniku Marynarki Wojennej „Bandera” 
(1975–1995); korespondent i redak-
tor raportów o gospodarce morskiej 
w „Życiu Gospodarczym” (1982–1999); 
stały współpracownik „Nowego Życia 
Gospodarczego” (1999–2000); kore-
spondent i redaktor wkładek poświęco-
nych gospodarce morskiej w tygodniku 
„Cash” (1994–1995); współpracownik 
działu ekonomicznego „Rzeczpospo-
litej” (1996–2000); zastępca redaktora 
naczelnego, redaktor wkładki w jęz. an-
gielskim „Sea Courier” w miesięczniku 
„Kurier Morski” (1996 –1998); zastęp-
ca redaktora naczelnego miesięcznika 
„Transport i Spedycja” (1998–2000); 
redaktor naczelny pierwszego w Polsce 
pisma internetowego poświęconego 
najnowszym trendom w zarządzaniu 

„Internet Menager ISSN 1895-426X” 
(od 2003 roku); zastępca redaktora na-
czelnego wydawnictwa „Porty i Spedy-
cja” (od 2004 roku). Współpraca publi-
cystyczna z „Polską Gazetą Transporto-
wą”, „The Warsaw Voice” i Radiem Eska 
Nord. 
Redaktor cykli publicystycznych i rapor-
tów poświęconych gospodarce morskiej 
w opiniotwórczych gazetach i tygodni-
kach, popularyzator najnowszej wiedzy 
z dziedziny marketingu i zarządzania. 
Autor sześciu książek i podręczników 
z dziedziny organizacji i zarządzania 
oraz marketingu.
Odznaczony srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza”.
Członek SDRP od 2000 roku.

GUZIOŁEK, Cecylia Maria. Dzienni-
karka, krytyk muzyczny. Ur. w 1926 r. 
w Gdyni, zm. 12 lutego 2005 r. w War-
szawie. Studia na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego (1957).
Pracę dziennikarską podjęła w roku 1946 
w redakcji „Głosu Wybrzeża” (mutacji 
„Głosu Ludu”), od roku 1948 pracowała 
w „Dzienniku Bałtyckim”, w latach pięć-
dziesiątych była kierownikiem oddziału 
redakcji w Gdyni. W 1956 r. przeniosła 
się do Rzeszowa; w redakcji „Nowin 
Rzeszowskich” zajmowała się publi-
cystyką kulturalną, przede wszystkim 
popularyzacją muzyki. Od 1970 r. pra-
cowała w Warszawie, kolejno w Agencji 
Publicystyczno-Informacyjnej, Agencji 
Robotniczej oraz Interpressie.
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HALL, Aleksander. Publicysta, poli-
tyk. Ur. 20 maja 1953 r. w Gdańsku. 
Absolwent Wydziału Humanistyczne-
go (historia) Uniwersytetu Gdańskiego 
(1977).
Redaktor pisma tzw. drugiego obiegu 
„Bratniak” (1977–1981), publicysta „Po-
lityki Polskiej” (drugi obieg, 1982–1989), 
„Przeglądu Katolickiego (1984–1989), 
„Tygodnika Powszechnego”, „Gwiazdy 
Morza”. Obecnie publikuje głównie na 
łamach „Gazety Wyborczej” i „ Rzecz-
pospolitej”.
Autor książek: Polskie patriotyzmy 
(1997), Polemiki i refleksje. Wybór pub-
licystyki politycznej (1989), Charles de 
Gaulle (2002), Francja i wielcy Francuzi 
(2007).
W czasach PRL działacz opozycji (ROP-
CiO), współzałożyciel i lider Ruchu Mło-
dej Polski, przewodniczący Partii Konser-
watywnej (1992–1997) i współzałożyciel 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego 
(1997), uczestnik obrad „Okrągłego Sto-
łu”, minister w rządzie Tadeusza Mazo-
wieckiego (1989), poseł na Sejm, działacz 
wielu organizacji społecznych i politycz-
nych i NSZZ „Solidarność”.

HEPKA, Roman. Dziennikarz.
Ur. 6 grudnia 1929 roku w Koźminie, 
zm. 25 kwietnia 1998 r. w Gdańsku. Stu-
diował na Wydziale Humanistycznym 
UMK w Toruniu. 
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1953 r. 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Byd-
goszczy, następnie w PR w Gdańsku 
(1954–1959). Od 1960 roku do emery-
tury w roku 1990 pracował w tygodniku 
„Głos Stoczniowca”, początkowo jako 
publicysta, następnie jako zastępca re-
daktora naczelnego. Współpracował 
z prasą regionalną.
Publicysta i sprawozdawca sportowy. 
Działacz społeczny.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
odznakami „Zasłużonym Ziemi Gdań-

skiej” i „Zasłużony dla m. Gdańska” 
oraz odznaczeniami związków sporto-
wych i gospodarki morskiej.
Członek SDP i SDRP.

HINZ, Stanisław. Redaktor, działacz 
polityczny. Ur. 29 maja 1931 r. w Prą-
dzonce, pow. Chojnice, zm. 12 paź-
dziernika 1995 r. w Gdańsku. Absolwent 
Wydziału Socjologii w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych w Warszawie (1968).
W latach 60. zastępca, a następnie kie-
rownik Wydziału Propagandy KW PZPR 
w Gdańsku. W 1971 roku zorganizował 
gdański oddział Krajowej Agencji Wy-
dawniczej, obejmujący swoim zasięgiem 
całe Wybrzeże. Jego dyrektorem i redak-
torem naczelnym był do czasu przejścia 
na emeryturę w roku 1985.
Jako redaktor naczelny wydawnictwa 
zabiegał o współpracę ze znaczącymi 
autorami, zgromadził szerokie grono 
współpracowników wśród literatów, 
dziennikarzy i społeczników, dzięki cze-
mu gdański oddział wydał wiele wartoś-
ciowych pozycji książkowych, publika-
cji o Gdańsku i albumów.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

HLEBOWICZ, Adam. Dziennikarz. 
Ur. 7 listopada1962 r. w Gdańsku. 
Zastępca redaktora naczelnego i szef 
działu publicystyki Radia Plus. Współ-
pracownik „Tygodnika Powszechnego”, 
„Więzi” i „Dziennika Bałtyckiego”.

HOLUB, Bogusław. Bogusław Gołę-
biowski. Reporter, felietonista.
Ur. 21 kwietnia 1921 r. w Kijowie, 
zm. 21 stycznia 1998 r. w Gdańsku. 
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1951 r. 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi, 
był również łódzkim korespondentem 
„Sztandaru Młodych”. W latach 1958–
1962 publicysta w „Głosie Robotniczym”. 
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Do Gdańska przybył w 1962 r. jako ko-
respondent „Trybuny Ludu”. W 1968 r. 
zwolniony z „Trybuny”; pod pseudoni-
mem B. Gołębiowski publikuje reportaże 
i felietony na łamach tygodnika „Nasza 
Wieś”. Od 1972 r. zatrudniony jako pub-
licysta kolejno w „Tygodniku Morskim” 
i „Głosie Wybrzeża”, w latach 1976–1981 
w tygodniku „Czas”, w latach 1982–1990 
w tygodniku „Wybrzeże”.
Wybitny autor reportaży dokumen-
tujących prawdziwie stan nastrojów 
społecznych w latach PRL. Mistrz ob-
serwacji. Piewca etosu zwykłych ludzi, 
zwłaszcza robotników. O sile jego teks-
tów i atrakcyjności czytelniczej decy-
dowała refleksyjność i bardzo osobisty 
język wypowiedzi dziennikarskiej.
Jego teksty pomieszczono w sześciu 
zbiorowych wydaniach reportaży; po 
jego śmierci, staraniem Oddziału Mor-
skiego SDRP ukazał się autorski wybór 
pt. Trwanie. Autor noweli filmowej, na 
której oparto scenariusz telewizyjnego 
serialu „Pan na Żuławach”. 
Laureat licznych nagród w ogólnokra-
jowych konkursach na reportaż oraz 
nagrody Klubu Publicystów Morskich 
SDP (1972), Klubu Publicystów Rol-
nych (1974), miesięcznika „Życie Partii” 
(1984), konkursu na reportaż i publicy-
stykę z okazji 40-lecia powrotu Gdańska 
do Macierzy (1985).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1986), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej”, „Zasłużony Pracow-
nik Morza”. Najwyżej cenił „Order Stań-
czyka”, przyznany przez redakcję mie-
sięcznika. „Litery”.
Członek SDP, wielokrotny delegat na 
zjazdy tej organizacji. W SDRP od roku 
1983.

HOŁDUN, Alicja. Dziennikarka telewi-
zyjna. Ur. 7 sierpnia 1930 r. w Rudniku, 
pow. Mniszek, zm. 18 sierpnia 2006 r. 
w Gdańsku. Absolwentka Studium 

Dziennikarstwa w Akademii Nauk Po-
litycznych w Warszawie (1950) i Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(1970).
Archiwistka, publicystka, redaktor 
w Redakcji Programów Popularno-Na-
ukowych Gdańskiego Ośrodka Telewi-
zyjnego (1965–1982).
Autorka cyklicznych programów edu-
kacyjnych – Telewizyjnego Technikum 
Rolniczego i Politechniki Telewizyjnej, 
realizowanych w Gdańsku dla anteny 
ogólnopolskiej.
W 1981 roku współtworzyła w TV 
Gdańsk koło NSZZ Solidarność, była 
sekretarzem Komisji Zakładowej. 
W stanie wojennym nie poddała się 
weryfikacji, tracąc pracę w telewizji; 
przeszła na wcześniejszą emeryturę. 
W latach osiemdziesiątych aktywna 
w nielegalnym SDP i Dominikańskim 
Duszpasterstwie Środowisk Twórczych, 
organizatorka pomocy charytatywnej 
dla dziennikarzy pozbawionych pracy. 
Do końca życia aktywna jako wolon-
tariuszka w organizacjach charytatyw-
nych Solidarności oraz duszpasterstwie 
przy kościele św. Jerzego w Sopocie.

HUELLE, Paweł. Pisarz, eseista.
Ur. 10 września 1957 r. w Gdańsku. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1980).
Dziennikarz w Biurze Informacji Praso-
wej Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej NSZZ „Solidarność” (1980–1981); 
w stanie wojennym współzałożyciel tzw. 
gazety mówionej „Punkty Mówione” 
u ojców dominikanów w kościele św. 
Mikołaja w Gdańsku. W drugiej po-
łowie lat osiemdziesiątych publikował 
eseje i recenzje literackie w „Tygodniku 
Powszechnym”, „Twórczości”, „Gwieź-
dzie Morza”, podziemnym „Podpunk-
cie”, następnie w „Gazecie Gdańskiej”. 
W latach 1994–1996 był dyrektorem 
i redaktorem naczelnym Gdańskiego 
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Ośrodka Telewizyjnego. Obecnie pub-
likuje na łamach „Gazety Wyborczej” 
i „Rzeczpospolitej”.
Autor powieści i opowiadań, m. in. Wei-
ser Dawidek (1987), Opowiadania na 
czas przeprowadzki (1991), Mercedes 
Benz (2002), Castorp.

HYRA, Wacław. Jacek Ran, Wacław 
Horski. Redaktor, publicysta.
Ur. 28 listopada 1914 r. w Warszawie, 
zm. 22 stycznia 1987 r. w Gdańsku.
W latach 1934–1936 współpracował 
z redakcją „Kuźni Młodych” w War-
szawie. Od stycznia 1945 do 1946 r. był 
jednym z organizatorów i redaktorem 
„Głosu Żyrardowa”. W latach następnych 
pracował w administracji państwowej, 
m. in. był wiceprzewodniczącym WRN 
w Gdańsku. Do dziennikarstwa powró-
cił w 1955 roku, początkowo jako pub-
licysta, a w latach 1957–1968 redaktor 
naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. Od 
roku 1969 był publicystą w „Tygodniku 
Morskim”, w latach 1975–1978 w „Wie-
czorze Wybrzeża”. W 1979 roku prze-
szedł na emeryturę.
Publicysta zajmujący się problemami 
życia społecznego. Z wielką żarliwoś-
cią i konsekwencją podejmował tematy 
sygnalizowane w listach czytelników, 
interweniując na łamach gazety w obro-
nie ludzi pokrzywdzonych decyzjami 
urzędników.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla m. Gdańska” 
(1960), złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” (1976).
Członek SDP w latach 1966–1982, 
w SDRP od 1982 roku. 
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IGNACIK, Tomasz. Dziennikarz, fo-
toreporter. Kapitan MW. Ur. 16 lutego 
1950 r. w Słupsku. Absolwent Wydzia-
łu Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego (1986), ukończył również 
kurs fotografii prasowej w Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie.
W czasie służby zawodowej w Mary-
narce Wojennej został koresponden-
tem tygodnika „Bandera”. W styczniu 
1977 podjął etatową pracę w redakcji 
„Bandery”: fotoreporter, redaktor dzia-
łu łączności z czytelnikami, publicysta. 
W roku 1995 przeszedł do rezerwy.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1989).
W SDRP od 1982 r., członek Klubu Pub-
licystów Obronności.
 
IWICKI, Aleksander. Dziennikarz. Ko-
mandor podporucznik MW. Ur. 19 maja 
1931 r. w Otuszu w woj. poznańskim, 
zm. 24 października 2003 r. w Gdyni. 
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Sopocie.
Kierownik działu administracji i łączno-
ści z czytelnikami w redakcji tygodnika 
„Bandera” (1968–1986). Od 1986 r. na 
emeryturze.
W okresie wojny więziony przez Niem-
ców w dziecięcym obozie koncentracyj-
nym na terenie Łodzi.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP oraz wieloma innymi odznacze-
niami resortowymi i regionalnymi.
Członek SDRP od 1982 r.

IŻYCKI, Józef. A. Ponieważ. Dzien-
nikarz, autor felietonów. Ur. w 1907 r. 
w Jeziornej k. Warszawy, zm. w 1977 r. 
w Warszawie. Absolwent Studium 
Dziennikarskiego na Uniwersytecie Ja-
giellońskim (1931).
Reporter „Dziennika Gdyńskiego” 
(1931–1935); gdyński korespondent 
„Ilustrowanego Kuriera Codzienne-
go” (1935–1939). Oficer obrony Gdyni 

we wrześniu 1939 r., jeniec niemiecki 
w oflagu w Arnswalde. W obozie był 
prezesem konspiracyjnego oddziału 
Syndykatu Dziennikarzy RP, współwy-
dawcą tajnego miesięcznika „Przegląd 
Wojskowo-Polityczny” oraz jawnych 
czasopism „Za drutami”, „Zadrucie”, 
„Znaki”. Od kwietnia 1945 r w Gdy-
ni, był współorganizatorem Spółdziel-
ni Wydawniczej „Czytelnik”, w maju 
1945 r. był dziennikarzem „Biuletynu 
Bałtyckiego” – pierwszej po wojnie ga-
zety codziennej na Wybrzeżu. Do roku 
1950 gdyński korespondent warszaw-
skiego „Wieczoru”, później publicysta 
i felietonista „Dziennika Bałtyckiego”. 
W 1951 roku przeniósł się do Warsza-
wy, do chwili przejścia na rentę w 1968 r. 
pracował w czasopismach NOT, „Słowie 
Powszechnym” i „Warszawskim Tygo-
dniku Kulturalnym”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, medalem „Za Odrę, Nysę i Bał-
tyk”, Złotą Odznaką Honorową Spół-
dzielni Wydawniczej „Czytelnik”.
W latach 1945–1950 skarbnik Oddziału 
Morskiego Związku Dziennikarzy RP.
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JABŁOŃSKI, Tadeusz. Paweł Dzianisz, 
Tadeusz Jantar, Szymon Marciniec, Ma-
rian Grzegorzewski, jant. dzian., TIP, 
Parapetnik. Dziennikarz, publicysta. 
Ur. 23 października 1919 r. w Poznaniu. 
Studia polonistyczne na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu (nieukończone), studium ekono-
mii i organizacji turystyki (WSEiOT) 
w Warszawie (1965).
Pracę dziennikarską zapoczątkował 
w „Polsce Zachodniej” (Poznań 1945–
1946). Redaktor sportowy, publicysta 
w dziale kulturalnym, sekretarz redakcji 
w bydgoskim „Ilustrowanym Kurierze 
Polskim” (1946–1959); sekretarz redak-
cji „Dziennika Wieczornego” (1959–
1969); zastępca sekretarza redakcji, kie-
rownik magazynu niedzielnego, sekre-
tarz redakcji „Głosu Wybrzeża” (1969–
1981); w latach 1983–1989 publicysta 
„Polish Maritime News”; współredaktor 
„Komunikatów Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego” (1987–1990); publicysta 
„Tygodnika Gdańskiego” (1989–1991); 
sekretarz redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego” (1991–1994). W latach 1975–
1980 społeczny redaktor rocznika PZŻ 
„Świat Żagli”.
Uprawia reportaż historyczny, esej lite-
racki, prozę literacką, autor scenariuszy 
filmowych (nagrody w konkursach fil-
mów amatorskich: Inowrocław, Gdańsk, 
Vancouver). Ważniejsze reportaże: Jesz-
cze tylko nadzieja (Irlandia), Łużycka 
ojcowizna (Serbołużyce), Tak wysoko 
i tak blisko morza (Oksywie). Ważniej-
sze publikacje książkowe: Okolica Cho-
pina (1964), Powstanie Styczniowe na 
Kujawach (1966), Pierwszy wiatr (1979), 
Wojna szalonych cywilów (1997), Ukrai-
na Conrada (1999). Wespół z Anną Koś-
cielecką: Nadbałtyckie spotkania (1979 
i 2004), Najpierw do miasta Gdańska 
(1996), Wojciechowa Europa (Gdań-
ska Książka Jesieni 2000), Z krzyżem 
i włócznią (2000), Adalbertiana (1999).

Inicjator odbudowy i adaptacji pałacu 
w Śmiełowie na muzeum mickiewi-
czowskie, sprowadzenia prochów ma-
jora Henryka Sucharskiego na Wester-
platte, przeniesienia prochów Bernarda 
Chrzanowskiego na Oksywie. Inicjator 
budowy pomnika Josepha Conrada 
w Gdyni oraz budowy repliki Łodzi 
Wojciechowej. Współinicjator ustano-
wienia prestiżowej nagrody żeglarskiej 
„Rejs Roku”, założyciel Bractwa Kaphor-
nowców.
Żeglarz, dwukrotnie nagrodzony brązo-
wym medalem „Za wybitne osiągnięcia 
sportowe” (pionierskie opłynięcie Is-
landii – 1968 i pionierskie sforsowanie 
Pentland Firth w załodze s/y „Euros” 
– 1970). Członek Klubu Polarnego. Al-
pinista, przodownik Górskiej Odznaki 
Turystycznej. 
Laureat nagrody Bursztynowego Notesu 
– za całokształt twórczości dziennikar-
skiej (2004), nagród klubowych SDP 
i nagrody im. Conrada za publicystykę 
morską. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1972). Wyróżniony złotymi od-
znakami: „Zasłużony Pracownik Mo-
rza”, „Zasłużony Działacz Żeglarstwa”, 
„Zasłużony Działacz Turystyki”, odzna-
kami: „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, 
„Za zasługi dla województwa bydgo-
skiego”, Medalem Świętego Wojciecha. 
Członek SDP od założenia (1951), 
wyróżniony złotą odznaką za zasługi 
dla SDP, długoletni sekretarz oddzia-
łów w Bydgoszczy i Gdańsku. Członek 
klubów: Dziennikarzy Turystycznych 
i Publicystów Morskich oraz FIJET (Fe-
daration International des Journalistes 
et Ecrivains Touristques).

JABŁOŃSKI, Włodzimierz. Redak-
tor, wydawca. Ur. 21 kwietnia 1931 r. 
w Warszawie, zm. 26 listopada 2002 r. 
w Gdyni. Absolwent Wydziału Mor-
skiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
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w Sopocie (1955) i Wydziału Ekono-
miki Przemysłu Rybnego Uniwersytetu 
Gdańskiego (1976).
W okresie 1953–1956 współpracownik 
miesięcznika „Rybak Morski i Przetwór-
ca”, później tygodnika „Rybak Morski” 
oraz kierownik redakcji przemysłu ryb-
nego oddziału Wydawnictw Komunika-
cyjnych w Gdyni. W latach 1956–1972 
redaktor naczelny i dyrektor Wydaw-
nictwa Morskiego w Gdańsku, tłumacz 
fachowej literatury morskiej, publicysta 
miesięcznika „Technika i Gospodarka 
Morska” oraz „Tygodnika Morskiego”. 
W latach 1982–1988 redaktor naczelny 
„Głosu Stoczniowca”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1968), odznakami: „Zasłużony Pracow-
nik Morza”, „Zasłużony Działacz Kul-
tury”, „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
oraz innymi medalami i odznaczeniami 
resortowymi i regionalnymi. 
W SDRP od 1982 r.

JAJKOWSKA-MAJEWSKA, Beata.
Dziennikarka. Reporter, kierownik 
oddziału w Gdyni, kierownik dzia-
łu trójmiejskiego, zastępca redakto-
ra naczelnego „Wieczoru Wybrzeża” 
(1991–2000). Od roku 2001 w redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego”: kierownik 
działu trójmiejskiego, sekretarz oddzia-
łu redakcji w Gdyni.
Autorka cyklu „Sagi rodów gdyńskich”, 
publikowanego na łamach „Dziennika 
Bałtyckiego” w latach 2002 –2004.

JAKUBIEC, Barbara. Dziennikarka te-
lewizyjna. Ur. 1 sierpnia 1947 r. w Ol-
sztynie. Absolwentka Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Olsztynie (1969).
W latach 1971–1974 współpracowała 
z redakcją tygodnika „Nasza Wieś”. Od 
roku 1974 w Gdańskim Ośrodku Tele-
wizyjnym: stażystka, redaktor w dziale 
informacji. 

JAKUBOWSKI, Jan. J.J., Okoń, Ma-
ciej Leszczyński. Dziennikarz, redaktor. 
Ur. 16 maja 1941 r. w Nitaur (Łotwa). 
Absolwent Wydziału Elektroniki Poli-
techniki Gdańskiej (1964).
W czasie studiów nawiązał współpra-
cę z tygodnikiem „Politechnik”, pełnił 
funkcję kierownika działu, sekretarza 
redakcji i kierownika oddziału w Gdań-
sku (1961–1969). Po uzyskaniu dyplo-
mu pracował na stanowiskach inżynier-
skich w przedsiębiorstwach Trójmiasta. 
Od 1973 roku w dziennikarstwie: pub-
licysta, kierownik działu nauki i kultu-
ry „Tygodnika Morskiego (1973–1975); 
kierownik działu oświaty i nauki ty-
godnika „Czas” (1975–1981). W 1982 
roku, w stanie wojennym, po likwidacji 
tygodnika „Czas” i zwolnieniu z pra-
cy w wyniku weryfikacji (zakaz pracy 
w dziennikarstwie) zatrudnił się na 
etacie technicznym w Instytucie Okrę-
towym Politechniki Gdańskiej. W tym 
okresie współuczestniczył w redagowa-
niu nielegalnego Biuletynu Solidarności 
Gdańsk. Zastępca redaktora naczelnego 
„Tygodnika Gdańskiego” (1989–1991); 
redaktor naczelny „Dziennika Bałty-
ckiego” (1991–1996). Od roku 1997 
współwłaściciel firmy JT Transmedia.
Laureat nagrody Klubu Publicystów 
Naukowych SDP – Polskiej Akademii 
Nauk (1977).
W latach 1980–1981 działacz „NSZZ 
„Solidarność”, przewodniczący Komisji 
Zakładowej w Domu Prasy.
W SDP od 1979 roku, członek Rady Sto-
warzyszenia w latach 1980–1982.

JAKUBOWSKI, Jerzy. Dziennikarz ra-
diowy. Ur. 2 listopada 1914 r. w Często-
chowie, zm. 9 grudnia 1982 r. w Gdań-
sku. Studiował na Wydziale Medycz-
nym Uniwersytetu Poznańskiego (1935 
– studia nieukończone).
W latach 1950–1967 w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku: redaktor ra-
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diowych dzienników regionalnych, au-
tor audycji rozrywkowo-satyrycznych. 
W 1967 roku podjął pracę w dziale na-
grań Morskiego Ośrodka Kultury PLO. 
W 1975 przeszedł na emeryturę.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979).
W SDP od 1953 roku.

JANIKOWSKI, Paweł. Wiesław Merak, 
Jerzy Mazurowski, Paweł Kolińcz, PE-
JOT, Baryton. Dziennikarz.
Ur. 4 stycznia 1945 r. w Starogardzie 
Gdańskim. Absolwent Wydziału Elek-
troniki (hydroakustyka) Politechniki 
Gdańskiej (1969).
Podczas studiów publikował w tygodni-
kach „Politechnik”, „itd.” oraz w prasie 
lokalnej. Współzałożyciel Klubu Dzien-
nikarzy Studenckich przy ZSP, współ-
inicjator i redaktor „Dziennika Aka-
demickiego”, wkładki do „Dziennika 
Bałtyckiego”, samodzielnie redagowanej 
przez środowisko studenckie. Reporter, 
zastępca sekretarza redakcji, kierownik 
magazynu niedzielnego „Głosu Wy-
brzeża” (1971–1983); sekretarz redakcji, 
zastępca redaktora naczelnego tygo-
dnika „Wybrzeże” (1984–1990); dzien-
nikarz tygodnika „Trójmiasto” (1993); 
zastępca redaktora naczelnego „Kuriera 
Gdyńskiego” (1995); redaktor naczelny 
Telewizji Trójmiasto (1996); zastępca 
sekretarza redakcji „Głosu Wybrzeża” 
(1997–1998); redaktor miesięcznika 
publicystyczno-ofertowego „Nierucho-
mości Pomorza Gdańskiego” (1996–
2001). W latach siedemdziesiątych 
stale współpracował ze „Sztandarem 
Młodych”, „Przeglądem Tygodniowym” 
i szczecińskim tygodnikiem „Jantar”.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce naukowej i technicznej oraz te-
matyce młodzieżowej. W latach osiem-
dziesiątych nie stronił od tematyki 
politycznej, prezentując swoje poglądy 
w cyklu publicystycznym pt. „Notatnik 

osobisty” na łamach „Głosu Wybrze-
ża” a później w felietonach pt. „Rewir 
współczesny”, ukazujących się najpierw 
na łamach „Głosu”, następnie „Dzienni-
ka Bałtyckiego”. 
Laureat II nagrody Klubu Dziennikarzy 
Naukowych SDP (1974).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978).
W SDP w latach 1973–1982, w SDRP od 
1982 roku.

JANKE, Stanisław. Paweł Dawidowski, 
Jan Lipuski, (s.j.). Publicysta, pisarz.
Ur. 20 marca 1956 r. w Kościerzynie.
Publicysta miesięcznika „Pomerania” 
od 1979 roku.

JANKOWSKA-DRIEMEL, Ewa. Ewa. 
Dziennikarka. Ur. 20 marca 1948 r. 
w Toruniu. Absolwentka Wydziału 
Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Sopocie (1970).
Redaktor działu w redakcji „Nowości” 
w Toruniu (1970–1974); pracownik se-
kretariatu redakcji „Tygodnika Morskie-
go” (1974–1975); zastępca sekretarza 
redakcji tygodnika „Czas” (1975–1982); 
sekretarz redakcji miesięcznika „As Se-
kretarka” w Sopocie (1991–1992). Po 
przeniesieniu się do Torunia – sekretarz 
redakcji dziennika „Nowości”.

JANKOWSKI, Wojciech. Dziennikarz 
telewizyjny, operator i reżyser filmów 
dokumentalnych. Ur. 3 października 
1927 r. w Wejherowie. Absolwent Wyż-
szej Szkoły Handlu Morskiego w Sopo-
cie (1950).
Aplikant, reporter działu gospodarczo-
morskiego „Dziennika Bałtyckiego” 
(1947–1950); współpracownik warszaw-
skiego „Expressu Wieczornego” i mie-
sięcznika „Morze” (1950–1954); dzien-
nikarz – asystent operatora Polskiej 
Kroniki Filmowej w oddziale morskim 
w Sopocie (1954–1958); dziennikarz 
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– operator w Ośrodku Telewizji Polskiej 
w Poznaniu (1958–1968); reporter w re-
dakcji dzienników Telewizji Polskiej 
w Warszawie (1968); dziennikarz – ope-
rator, zastępca redaktora naczelnego, 
reportażysta w Ośrodku Telewizji Pol-
skiej w Gdańsku (1968–1982). W stanie 
wojennym, w trybie natychmiastowym 
zwolniony z pracy w TVP. W roku 2003 
założył w Warszawie Przedsiębiorstwo 
Produkcji i Usług Filmowych Panther 
Poland.
Autor historycznego filmu dokumental-
nego pt. „Grudniowe taśmy”, relacjonu-
jącego masakrę robotników przy przy-
stanku SKM Gdynia Stocznia 16 grud-
nia 1970 r. oraz tłumienia buntu w tym 
mieście. W czasie strajku w Stoczni 
Gdańskiej w sierpniu 1980 roku nakrę-
cił pięcioodcinkowy film dokumental-
ny, którego premiera odbyła się jednak 
dopiero w 2005 roku. W jego dorobku 
liczne reportaże telewizyjne i filmy do-
kumentalne, m. in. Na zachód od We-
sterplatte, Kapitan, Powiatowa racja sta-
nu, Gryps, Moje mosty, Akcja witraże. 
Laureat I nagrody na Festiwalu Filmów 
Sportowych w Zakopanem (1973), na-
grody na festiwalu w Cannes (1973), 
wyróżnienia specjalnego jury na XIII 
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie, nagrody przewodniczą-
cego Komitetu ds. Radia i Telewizji za 
osiągnięcia w realizacji filmów doku-
mentalnych (1975).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1969) oraz wielo-
ma innymi odznakami i medalami re-
gionalnymi i resortowymi. Zasłużony 
Działacz Kultury.

JAROSZEWSKA, Helena. Dziennikar-
ka. Ur. 17 stycznia 1920 r. w Komarnie 
k. Lwowa, zm. 22 sierpnia 2001 r. w Gdy-
ni. Studia na Wydziale Humanistycznym 
(polonistyka) Uniwersytetu im. Jana 

Kazimierza we Lwowie (przerwane po 
trzech latach wskutek wybuchu wojny).
Pracę dziennikarską rozpoczęła we 
wrześniu 1950 r. w redakcji „Kuriera 
Szczecińskiego”. Od 1 kwietnia 1953 aż 
do przejścia na emeryturę we wrześniu 
1980 r. nieprzerwanie pracowała w re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego”, począt-
kowo w dziale terenowym, następnie 
dziale miejskim (w latach 1956–1961 
kierowniczka działu).
Dziennikarka interesująca się cało-
kształtem życia i rozwoju Trójmiasta 
oraz problemami jego mieszkańców, 
dokumentując je w codziennych in-
formacjach prasowych i publikacjach 
problemowych. Inicjatorka i organiza-
torka wielu akcji charytatywnych ga-
zety, np. świątecznej zbiórki darów dla 
podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci; organizowała pierwsze w Trój-
mieście „Bale samotnych”.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1980), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi dla m. 
Gdańska”, „Gdynia – za zasługi”.
W SDP w latach 1955–1982, wielokrot-
nie wybierana do Sądu Dziennikarskie-
go. W SDRP od 1982 r.

JASIEŃSKA-ŁUCZAK, Bożena. Dzien-
nikarka. Ur. 1 stycznia 1943 r. we Lwo-
wie. Absolwentka polonistyki w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku 
(1966) i Studium Dziennikarskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim (1969). 
Roczny staż dziennikarski odbyła w re-
dakcji „Trybuny Ludu” w Warszawie 
(1969–1970). Reporter działu tereno-
wo-rolnego „Głosu Wybrzeża” (1970–
1985). W latach późniejszych rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Gdańska.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) i odznaką „Za zasługi dla 
m. Gdańska”.
W SDP w latach 1977–1982. W SDRP 
od 1983 roku.
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JASZOWSKA, Anna. Anna Siemińska, 
as, ja, Maria Świątkowska. Dziennikar-
ka. Ur. 30 czerwca 1950 w Gdyni. Absol-
wentka filologii polskiej na Uniwersyte-
cie Gdańskim (1973).
Reporter, publicysta, kierownik działu 
społecznego „Głosu Wybrzeża” (1973–
1989); kierownik działu łączności z czy-
telnikami „Gazety Gdańskiej” (1989–
1991); publicysta, kierownik działu 
łączności z czytelnikami, sekretarz 
dodatku „Rejsy”, kierownik magazynu 
„Weekend”, kierownik działu kultury 
„Dziennika Bałtyckiego” (1991–2006). 
Redaktor i prowadząca cotygodniowy 
program charytatywny „Podaj rękę” 
w Telewizji Gdańsk (1998–2006).
Wyróżniona „Odznaką Srebrnego 
Drzewka”, przyznaną przez kapitułę przy 
Zespole Pomocy Społecznej w Gdańsku 
(1998) oraz honorowym tytułem „Lew z 
sercem”, przyznanym przez Lions Club 
Gdańsk 1 (2000).
W SDP w latach 1980–1982.

JASZOWSKI, Władysław Jacek. (jasz), 
Justas Pawoza. Dziennikarz, wydawca. 
Ur. 22 maja 1946 r. w Katowicach. Ab-
solwent Wydziału Morskiego Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1969) 
i rocznego kursu doskonalenia dzienni-
karzy SDP (1971). 
Stażysta, redaktor działu ekonomicz-
no-morskiego, redaktor działu tereno-
wego „Głosu Wybrzeża” (1969–1972); 
kierownik gdańskiego oddziału szcze-
cińskiego tygodnika „Jantar” (1972–
1974); zastępca redaktora naczelnego 
„Tygodnika Morskiego” (1974–1975); 
zastępca redaktora naczelnego tygo-
dnika „Czas” (1975–1976); zastępca 
redaktora naczelnego „Głosu Wybrze-
ża” (1976–1981); publicysta tygodnika 
„Wybrzeże” (1982–1983); redaktor na-
czelny miesięcznika „Polish Maritime 
News” (1983–1988); zastępca redaktora 
naczelnego pierwszej w Gdańsku pry-

watnej „Gazety Gdańskiej” (1990). Pod 
koniec 1990 roku nawiązuje współpracę 
z wydawanymi w Hamburgu fachowy-
mi pismami morskimi i transportowy-
mi „Schiff und Hafen”, „THB Deutsche 
Schiffahrts Zeitung” i „Deutsche Ver-
kehrs Zeitung” – jest przedstawicielem 
tych redakcji na Polskę, Rosję, Ukrainę 
oraz Litwę, Łotwę i Estonię. W roku 
1993 pomaga hamburskiemu wydawni-
ctwu Deutscher Verkehrs Verlag GmbH 
(DVV) założyć pierwszą w Polsce pry-
watną gazetę specjalistyczną – „Polską 
Gazetę Transportową” w Warszawie 
a w 1998 roku doprowadza do wykupie-
nia przez inne fachowe wydawnictwo 
Seehafen Verlag GmbH, należące do 
grupy DVV, prywatnego wydawnictwa 
PROMARE w Gdyni. Zostaje ono prze-
kształcone w spółkę z o.o. a wydawany 
przez nią miesięcznik „Namiary na Mo-
rze i Handel” przekształcony w dwu-
tygodnik. Od 1998 roku jest prezesem 
zarządu PROMARE w Gdyni a od roku 
2006 także prezesem zarządu Polskiego 
Wydawnictwa Transportowego w War-
szawie, wydającego m. in. „Polską Gaze-
tę Transportową”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978).
W SDP w latach 1972–1982, w SDRP od 
1988 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

JAWORSKA, Elżbieta. Dziennikar-
ka telewizyjna. Ur. 27 sierpnia 1943 r. 
w Łomży. Absolwentka filologii polskiej 
(specjalność: teatrologia) na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(1967) oraz Studium Realizacji i Reży-
serii Państwowej Wyższej Szkoły Tea-
tralnej i Filmowej w Łodzi.
Staż dziennikarski odbyła w redakcji 
„Dziennika Wieczornego” w Bydgosz-
czy. W latach 1969–1991 w Gdańskim 
Ośrodku Telewizyjnym: redaktor, kie-
rownik redakcji publicystyki i informacji, 
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dyrektor generalny ośrodka. Niezależny 
producent telewizyjny (1992–1996); re-
daktor naczelna tygodnika „Gromada 
Rolnik Pomorski” (1996–1997); głów-
ny reżyser i dyrektor telewizji kablowej 
Selsat w Gdyni (1998–2002); producent 
niezależny i członek rady programowej 
TVP Gdańsk (od 2002 roku).
Popularna reporterka i dziennikarka 
prowadząca lokalne i ogólnopolskie pro-
gramy informacyjne (Studio 2, Dziennik 
Telewizyjny). Autorka (realizacja filmo-
wa i samodzielna praca operatorska) kil-
kunastu filmów dokumentalnych, m. in. 
z trzech Operacji Żagiel na sy. „Zawisza 
Czarny”, rejsu „Columbus 92” oraz po-
dróży do wysp Południowego Pacyfiku. 
Laureatka nagród na festiwalach fil-
mowych za reportaże Pseudonim Iskra 
i Antarktyda – zapis podróży.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1978).
W SDP w latach 1971–1982, w SDRP od 
1982 roku.
 
JAWORSKI, Czesław. (Cz.J.). Dzien-
nikarz. Ur. 27 czerwca 1923 r. w Sta-
nisławowie, zm. 5 kwietnia 2005 r. 
w Gdańsku. Studia na Wydziale Spo-
łeczno-Politycznym i Dziennikarstwa 
Akademii Nauk Politycznych w Warsza-
wie (1950).
W czasie studiów, w 1949 roku pod-
jął pracę w centrali PAP na stanowisku 
redaktora w dziale społeczno-politycz-
nym. Po ukończeniu trzeciego roku 
studiów otrzymał propozycje objęcia 
funkcji kierownika oddziału PAP w Zie-
lonej Górze (1951–1956). W roku 1956 
przeniesiony służbowo do Gdańska, 
pracował kolejno jako zastępca kierow-
nika, a w latach 1967–1975 kierownik 
oddziału PAP. W latach 1975–1980 był 
korespondentem zagranicznym PAP 
w Pradze, po powrocie, aż do emerytury 
w 1995 r. kontynuował pracę w oddziale 
agencji w Gdańsku.

Specjalizował się w szeroko pojętej 
problematyce morskiej. Jego informacje 
i komentarze za pośrednictwem biulety-
nów PAP ukazywały się na łamach wielu 
gazet w całym kraju, docierały również 
na statki (był współredaktorem gazety 
radiowej „Głos Marynarza i Rybaka”). 
Stale współpracował z redakcjami ga-
zet i czasopism ogólnokrajowych, m. 
in. „Expressu Wieczornego” i „Proble-
mów”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1971), złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza”, odznaką „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi dla 
obronności kraju”. W 1958 r. odznaczo-
ny „Medalem za Odwagę” (za ratowanie 
tonących).
W SDP w latach 1963–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich. W SDRP 
od roku 1982.

JAWORSKI, Karol. K.J., Kajot. Redak-
tor. Ur. 22 stycznia 1914 r. w Lublinie.
Od 1 stycznia 1947 r. redaktor naczel-
ny „Sztandaru Ludu” w Lublinie. Po 
odwołaniu z tej funkcji, 14 październi-
ka 1950 r. przeniesiony na stanowisko 
sekretarza redakcji „Głosu Wybrze-
ża”, które sprawował do wiosny 1968 r. 
Zwolniony z pracy po wydarzeniach 
marcowych, we wrześniu 1968 r. wy-
emigrował z Polski. 
Obok licznych prac redakcyjnych, wy-
nikających z obowiązków sekretarza re-
dakcji, uprawiał publicystykę na tematy 
międzynarodowe, pisał komentarze do 
bieżących wydarzeń. Publikował wier-
sze i krótkie utwory satyryczne.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1955).

JAWORSKI, Ryszard. Dziennikarz, re-
daktor. Ur. 8 sierpnia 1942 r. w Tleniu 
w woj. kujawsko-pomorskim. Absol-
went historii na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (1967).

JAWORSKA 70

R. Jaworski

C. Jaworski



J
Asystent na UMK, kierownik refera-
tu w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk w Byd-
goszczy (1968–1969); redaktor działu 
społecznego, redaktor depeszowy „Gło-
su Wybrzeża” (1969–1973); publicysta 
„Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy; 
redaktor naczelny tygodnika „Kujawy” 
we Włocławku (1973–1981); redaktor 
depeszowy „Głosu Wybrzeża” (1982–
1983), zastępca redaktora naczelnego 
tygodnika „Wybrzeże” (1983–1985); 
współwłaściciel spółki „Arkona” wy-
dającej kilka tygodników lokalnych 
w miastach powiatowych Pomorza; za-
stępca redaktora naczelnego „Dzienni-
ka Bałtyckiego” (1992–1993). Po roku 
1993 – zastępca redaktora naczelnego, 
następnie właściciel i wydawca „Głosu 
Wybrzeża”. W 1997 roku przeniósł się 
do Bydgoszczy.
Laureat konkursu im. W. Rzymowskie-
go (1971), nagrody Klubu Publicystów 
Budownictwa i Inwestycji SDP (1975).
W SDP w latach 1970–1982, w SDRP od 
1982 roku. 

JAŹWIŃSKI, Zbigniew. Dziennikarz. 
Ur. 2 stycznia 1950 r. we Wrocławiu, 
zm. 12 stycznia 1984 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego w Gdańsku (1972).
Pracę dziennikarską rozpoczął we wrześ-
niu 1972 r. w dziale sportowym „Głosu 
Wybrzeża”. Operatywny sprawozdawca 
i wnikliwy komentator wydarzeń spor-
towych, zgłębiający trudne problemy 
sportu wyczynowego, zwłaszcza siat-
kówki i koszykówki, które to dyscypliny 
sam uprawiał jako zawodnik.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) oraz odznaczeniami związ-
ków sportowych.
Członek SDP od 1974 r.

JESIONEK, Dorota. Dziennikarka.
Ur. 15 września 1958 r. w Malborku. Ab-

solwentka Wydziału Humanistycznego 
(historia) Uniwersytetu Gdańskiego.
Od 1982 r. dziennikarka „Wieczoru Wy-
brzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”.
W SDRP od 1985 roku. Członek Klubu 
Publicystów Oświatowo-Wychowaw-
czych.

JEZIERSKI, Henryk. Dziennikarz.
Ur. 19 stycznia 1952 r. w Zadolu w woj. 
lubelskim. Absolwent Wydziału Elek-
troniki Politechniki Gdańskiej (1979).
Pierwsze publikacje na łamach tygodni-
ka studenckiego „Politechnik” w 1976 
roku; w latach 1978–1980 sekretarz 
redakcji, następnie redaktor naczelny 
tego czasopisma. Od 1 listopada 1980 
do grudnia 1981 roku publicysta w ty-
godniku „Czas”; w latach 1982–1991 
zastępca sekretarza redakcji tygodni-
ka „Wybrzeże”. Po roku 1991 praco-
wał w redakcjach „Głosu Wybrzeża” 
i „Dziennika Bałtyckiego”, publikował 
na łamach „Polityki”. Od roku 1995 
właściciel, wydawca i redaktor naczel-
ny czasopism „TO – Tygodnik Oruń-
ski” i „Moto”.
Autor licznych artykułów opisujących 
ważkie konflikty społeczne. Na łamach 
„Polityki” opublikował cykl artykułów 
na temat polityki morskiej państwa 
oraz reportaży na temat katastrof pol-
skich statków „Kudowa Zdrój” i „Busko 
Zdrój”.
Wyróżniony nagrodą studencką „Pri-
mus Inter Pares” (1978). Laureat I na-
grody Klubu Publicystów Morskich 
SDRP (1985).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1984) i srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” (1988).
W SDP w latach 1980–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich i Klubu 
Dziennikarzy Sportowych. W SDRP od 
1982 roku; w roku 2003 skreślony z listy 
członków.
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JĘSIAK, Anna. A.J., (aj). Dziennikar-
ka, krytyk teatralny. Ur. 30 marca 1953 
r. w Olsztynie. Absolwentka polonistyki 
na Uniwersytecie Gdańskim (1977).
W czasie studiów związana z studen-
ckim ruchem dziennikarskim, publiko-
wała na łamach „Dziennika Akademi-
ckiego” i tygodnika „Student”. Od 1977 
roku w redakcji „Dziennika Bałtyckie-
go”: reporter w dziale miejskim, publi-
cysta w dziale kulturalnym, kierownik 
działu kulturalnego. 
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983). Zasłużony Działacz Kultu-
ry (1985).
W SDP w latach 1980–1981. W SDRP 
od 1983 roku.

JOACHIMCZAK, Janusz. Dzienni-
karz. Komandor porucznik. Ur. 17 lipca 
1928 r. w Warszawie, zm. 29 maja 1990 r. 
w Gdyni. Absolwent Oficerskiej Szkoły 
Politycznej w Łodzi (1950) i kursu dla 
dziennikarzy w Wojskowej Akademii 
Politycznej w Warszawie (1951).
Reporter „Żołnierza Wolności” w War-
szawie (1951–1953); publicysta dzien-
nika „Na straży Wybrzeża” w Gdyni 
(1953–1956), kierownik działu łączności 
z czytelnikami, kierownik działu wojsko-
wego tygodnika „Bandera” (1956–1979).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” oraz licznymi meda-
lami wojskowymi.
W SDP w latach 1966–1982, w SDRP od 
1982 roku.

JÓŹWIAK, Karol. Karol Kondrat, 
(jot.). Dziennikarz. Ur. 19 października 
1925 r. w Lubartowie, zm. 10 kwietnia 
2000 r. w Gdańsku. Studia w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie 
(nieukończone). 
Dziennikarz w dziale sportowym „Gło-
su Wybrzeża” (1951–1960); kierownik 
działu sportowego, zastępca sekretarza 

redakcji „Wieczoru Wybrzeża” (1960–
1982). Od roku 1982 na emeryturze.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1972), Krzyżem Walecznych (1945), 
Krzyżem Partyzanckim (1945) oraz in-
nymi medalami i odznaczeniami bojo-
wymi za udział w oddziałach partyzan-
ckich GL i AL w Lasach Parczewskich na 
Lubelszczyźnie i w Warszawie (łącznik 
sztabu głównego GL, sekretarz sztabu 
obwodu II na okręg lubelski) oraz od-
znaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
(1977) i innymi odznakami i medalami. 
Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. 

JUJKA, Zbigniew. Artysta grafik, re-
daktor graficzny, satyryk. Ur. 23 lipca 
1935 r. w Starym Targu, pow. Sztum. Ab-
solwent Wydziału Architektury Wnętrz 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku (1961).
Zadebiutował jako grafik redakcyjny 
w „Gazecie Zielonogórskiej” (1953–
1955). Od roku 1963 związany z „Dzien-
nikiem Bałtyckim”, gdzie stale (z prze-
rwą na stan wojenny) publikuje swój 
„Dzienniczek” – tygodniową kronikę 
satyryczną (przez wiele lat ukazywała 
się ona równocześnie w kieleckim „Sło-
wie Ludu” jako „Kroniczka aktualności” 
i w zielonogórskiej „Gazecie Lubuskiej” 
jako „Itd.”). Stale współpracował ze 
„Szpilkami” i „Karuzelą”; swoje rysunki 
drukuje w licznych czasopismach pol-
skich i zagranicznych, szczególnie fran-
cuskich, niemieckich i fińskich. Od roku 
1982 stale obecny na łamach „Nowego 
Dziennika” w Nowym Jorku. 
Autor dziesiątków tysięcy rysunków 
satyrycznych, które nieustannie są 
przedrukowywane w gazetach i czaso-
pismach na całym świecie. Zajmuje się 
również ilustracją książek, plakatem 
i grafiką reklamową opartą o rysunek 
satyryczny. Posiada w dorobku 15 wy-
danych albumów; wspólnie z Andrze-
jem Januszajtisem opracował i ilustro-
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wał album Z uśmiechem przez Gdańsk 
(pierwsze wydanie 1968).
Laureat licznych nagród na konkursach 
i wystawach krajowych i międzynaro-
dowych, m.in. VI nagroda na Interna-
tional Salon of Cartoons w Montrealu 
(1968), Grand Prix w Bordighera, złoty 
medal w konkursie Włoskiego Komi-
tetu Olimpijskiego (1975), I nagroda 
na Światowym Salonie Rysunkowym 
w Knoleke Hist w Belgii. Wielokrotny 
zdobywca złotych, srebrnych i brązo-
wych „Szpilek” w konkursach organizo-
wanych przez tę redakcję.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1979), medalem „Za zasługi dla wo-
jewództwa pomorskiego” (2006), od-
znakami „Za zasługi dla m. Gdańska”, 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1972). 
Zasłużony Działacz Kultury (1975).
W SDP od 1968 roku.

JUSTYNOWICZ, Bogdan. Publicysta, 
krytyk literacki, poeta. Ur. 30 sierpnia 
1939 r. w Starej Wilejce. Absolwent Wy-
działu Filozoficzno-Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego (1970).
Członek zespołu redakcyjnego dwuty-
godnika „Uwaga” (1957–1958); redaktor 
w Redakcji Literackiej Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku (1962–1968); 
współpracownik tygodnika „Współczes-
ność” (1962–1971). Publikował na ła-
mach „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu 
Wybrzeża” oraz czasopism: „Pomorze”, 
„Tygodnik Zachodni”, „Ziemia i Morze”, 
„Litery”, „Nadodrze”. W latach siedem-
dziesiątych przeniósł się do Warszawy.
Autor felietonów i adaptacji radio-
wych, szkiców literackich oraz recen-
zji plastycznych, które zebrał w tomie 
„Nabrzeże malarzy” (1973). W jego 
dorobku literackim kilka tomów poezji 
(debiut: „Przed jutrem” 1958), opowie-
ści dokumentalnych, książek dla dzieci 
oraz liczne przekłady z literatury rosyj-
skiej i gruzińskiej. 
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KABAT, Henryk. Fotoreporter.
Ur. 25 sierpnia 1914 r. w Warszawie, zm. 
17 grudnia 2003 r. w Gdyni.
Publicysta i fotoreporter tygodnika „Rybak 
Morski” w Gdyni (1955–1959); fotorepor-
ter „Tygodnika Morskiego” (1959–1975); 
miesięcznika „Morze” (1975–1979). Od 
roku 1979 na emeryturze. Współpraco-
wał z redakcjami „Liter”, „Polish Maritime 
News”, Telewizją Gdańsk.
Fotoreporter i artysta fotografik zafascy-
nowany tematyką morską. W 1950 roku 
odbył pierwszą wyprawę na Morze Pół-
nocne z załogą lugra „Korab II”; od tej 
pory jeszcze wielokrotnie wyprawiał się 
z rybakami na łowiska Islandii, Gren-
landii i Afryki, dążąc do pokazania na 
fotografii trudu pracy rybaka i odmien-
ności ludzi ukształtowanych przez co-
dzienne obcowanie z morzem. Od 1948 
roku datuje się jego przygoda z „Darem 
Pomorza”, na pokładzie fregaty odbył 
kilka rejsów, w tym na Operację Żagiel 
1972, 1974, 1976. Plonem tych podróży 
jest wspaniały album pt. „Dar Pomorza” 
(dwa wydania – 1974 i 1985).
Laureat nagrody kulturalnej m. Gdyni 
(1976) oraz wielu nagród na wystawach 
fotografii prasowej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1960 – za pomoc dla więźniów obozu 
oświęcimskiego), Krzyżem Kawaler-
skim OOP (1979), złotą odznaką „Za-
służony Pracownik Morza” oraz innymi 
wyróżnieniami honorowymi. 
W SDP w latach 1964–1982, członek 
Klubu Fotografii Prasowej. W SDRP od 
1983 roku.

KACZOREK, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 1 maja 1924 r. w Besku.
Dziennikarz gazety Marynarki Wojen-
nej „Na Straży Wybrzeża” (1950–1957) 
i tygodnika „Bandera” (1957–1974). 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1979) i medalem „Za zwycięstwo nad 
Niemcami” (1946). 

W SDP w latach 1951–1982, w SDRP od 
1982 roku. 

KALITA-MISIURO, Barbara. Dzien-
nikarka. Ur. 25 marca 1946 r. w Gdyni. 
Absolwentka pedagogiki na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu (1968) i i dwuletnich kursów 
w Ośrodku Szkolenia Dziennikarzy 
SDP (1971).
Reporter w dziale miejskim, redaktor 
działu terenowego, publicysta w dziale 
społecznym „Dziennika Bałtyckiego” 
(1969–1992). Założycielka i redaktor 
prowadzący pisma młodzieży Trójmia-
sta „Zadyma” (1991–1992); redaktor 
naczelna czasopisma „Kupiec Wybrze-
ża” (1994–1996); redaktor prowadząca 
ogólnopolskiej gazety branżowej ”Inwe-
stor” (1996–1998). Publikowała na ła-
mach tygodników „Panorama Północy”, 
„Kobieta i Życie”, „Wybrzeże”. 
Laureatka konkursu publicystycznego 
SDP „Młodzi patrioci” (1969) i konkur-
su tygodnika „Prawo i Życie” na reportaż 
sądowy (1985). Jej reportaż pt. Portowe 
Eldorado. Gdynia nocą zamieszczono 
w wydawnictwie książkowym „Express 
Reporterów”. 
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1985). 
W SDP w latach 1971–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

KALUKIN, Krzysztof. Operator, dzien-
nikarz i dokumentalista. Ur. 15 lutego 
1945 r. w Wilnie. Absolwent Wydziału 
Operatorskiego i Realizacji Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi.
W Telewizji Gdańsk od 1968 roku: 
operator kamery, asystent operatora 
filmowego, operator filmowy, reżyser 
filmowy; w latach 1991–1992 kierownik 
Redakcji Reportaży, w latach 1993–1994 
reżyser odpowiedzialny TV Gdańsk.
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Autor zdjęć do filmów dokumentalnych 
i fabularnych, reportaży i widowisk te-
lewizyjnych, m.in. do nagradzanych na 
międzynarodowych festiwalach filmów 
dokumentalnych Andrzeja Fidyka: De-
filada i Karnawał – największe party 
świata. Realizator i reżyser kilkudziesię-
ciu filmów dokumentalnych i reportaży 
emitowanych na wszystkich antenach 
telewizji publicznej. Ogromny sukces, 
zarówno w telewizji publicznej jak i re-
gionie, odniósł film dokumentalny Lek-
cja historii po kaszubsku, wyprodukowa-
ny na przełomie lat 2005–2006.
Laureat wielu nagród krajowych i za-
granicznych: Grand Prix Circom Re-
gional w Lugano za film dokumentalny 
W rytmie kół, w rytmie łez (1995), Złoty 
Lajkonik na Ogólnopolskim Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych w Kra-
kowie za film Najszczęśliwszy człowiek 
(1997) oraz Grand Prix na Festiwa-
lu Europejskich Stacji Telewizyjnych 
Prix Circom Regional w Poczdamie za 
film dokumentalny A wiosną przylecą 
bociany (2000). Wyróżniony Nagrodą 
Bursztynowego Notesu – za całokształt 
twórczości dziennikarskiej (2007).

KAMIŃSKI, Krzysztof. Krzysztof Opo-
czyński, KK. Fotoreporter. Ur. 11 czerw-
ca 1939 r. w Opocznie. 
Stały współpracownik miesięcznika 
społeczno-kulturalnego „Litery” (1968–
1972); dziennikarz, fotoreporter Pol-
skiej Agencji Interpress (1974–1977); 
dziennikarz, fotoreporter miesięcznika 
„Morze” (1980–1989). Współpracow-
nik wielu pism i wydawnictw.
Autor licznych tekstów i fotoreportaży 
dotyczących spraw morza i gospodar-
ki morskiej, prasowy kronikarz stat-
ków szkolnych „Dar Pomorza” i „Dar 
Młodzieży”. Odbył szereg rejsów na 
żaglowcach, statkach handlowych 
i rybackich, brał udział w wyprawie na 
Spitsbergen. 

Wydane książki – albumy: Elbląg (1987), 
Gdzie latarnie morskie migocą (1999), 
Trójmiejski Park Krajobrazowy – Cztery 
pory roku (2001), Kaszubskim brzegiem 
Bałtyku (2002).
Swoje prace fotograficzne prezentował 
na 531 wystawach międzynarodowych 
w 42 państwach; jury tych wystaw 
przyznało mu 83 prestiżowe nagrody 
– Grand Prix, medale i wyróżnienia. Jest 
autorem 9 wystaw indywidualnych. 
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1979),  „Zasłużony Pracow-
nik Morza” (1988). Zasłużony Działacz 
Kultury (1968). Dyplom „Excellence 
FIAP” (1972).
W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1982 r.

KAŃSKI, Marek. Dziennikarz telewi-
zyjny, producent programów gospodar-
czych i morskich. Ur. 9 kwietnia 1947 r. 
w Gdyni. Absolwent Wydziału Ekono-
mii Uniwersytetu Gdańskiego i Pody-
plomowego Studium Dziennikarskiego 
na Uniwersytecie Warszawskim.
Reporter i prezenter w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku (1973–1978); 
reporter i redaktor programów w Gdań-
skim Ośrodku Telewizyjnym (1979–
2002); samodzielny producent progra-
mów telewizyjnych (od 2003 roku).
Pracę reportera radiowego łączył z pra-
cą prezentera „żywych” programów 
informacyjnych gdańskiej rozgłośni 
– „Studio Bałtyk” i „Radiokurier”; sta-
le współpracował z programami ogól-
nopolskimi – „Sygnały dnia” i „Lato 
z radiem”. W gdańskiej telewizji współ-
redagował i prowadził popularny pro-
gram marynistyczny „Latający Holen-
der” oraz cykliczne programy autorskie: 
gospodarcze „Prosto z morza” i „Boss” 
oraz dokumentalny „Kapitan schodzi 
ostatni”. Od 1989 roku współpracował 
z redakcją ekonomiczną Programu I 
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TVP, współredagując „Listy o gospo-
darce” i prowadząc „Tygodnik Teraz”. 
Od 2003 roku samodzielny producent 
emitowanego w gdańskiej TVP „Tygo-
dnika gospodarczego”.
Jako reporter radiowy i telewizyjny od-
był kilkanaście rejsów statkami WSM 
w Gdyni i PLO, „zaliczył” wszystkie 
kontynenty (z wyjątkiem Antarktydy). 
Plonem tych podróży były liczne fil-
my dokumentalne, m. in. nagrodzony 
pierwszą nagrodą na Festiwalu Filmów 
Żeglarskich w Katowicach film Komen-
danci Daru Pomorza.
Laureat nagrody prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji za program „Prosto 
z morza” (1985) i przyznawanej przez 
Business Center Club nagrody „Ostre 
Pióro” (2003).
Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza”.
Członek Klubu Publicystów Morskich.

KARŁOWSKI, Lech Eustachy. LEK. 
Artysta grafik, redaktor graficzny.
Ur. w 1927 r. w Starej Nieszawie, zm. 
w roku 1975 r. w Gdyni.
Redaktor graficzny w wydawnictwach 
wojskowych, Wydawnictwie Morskim, 
redakcji „Głosu Wybrzeża”, najdłużej – 
w redakcji „Głosu Stoczniowca”. Współ-
pracował z miesięcznikiem „Morze”.
Twórca wielu okładek i ilustracji książ-
kowych. Na łamach prasy stworzył 
charakterystyczną postać „nosatego” 
ludzika – bohatera tysięcy rysunków sa-
tyrycznych.

KARPIŃSKA, Helena. Dziennikarka 
radiowa. Ur. 19 kwietnia 1919 r. w War-
szawie, zm. 22 stycznia 2008 r. w Gdań-
sku. Studia na Wydziale Filologicznym 
(romanistyka) Uniwersytetu Warszaw-
skiego, przerwane po trzech latach 
wskutek wybuchu wojny.
Debiut dziennikarski w 1945 r. na ła-
mach „Dziennika Powszechnego” 

w Kielcach. Publicystka „Gazety Kie-
leckiej” (1945–1946); pracownik biu-
ra attache prasowego Poselstwa Polski 
w Brukseli (1946–1948); publicystka 
w redakcji literackiej Rozgłośni Polskie-
go Radia w Białymstoku (1955–1962). 
Od września 1962 roku w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku: począt-
kowo jako kierownik przygotowania 
programu, następnie w dziale interwen-
cji, od roku 1970 w redakcji literackiej. 
W 1980 r. przeszła na emeryturę.
W jej zawodowym życiorysie szcze-
gólnie bogato zapisały się lata pracy 
w redakcji literackiej gdańskiego radia. 
Jako recenzent zajmowała się prezen-
tacją dokonań środowiska plastycznego 
Wybrzeża. Drugi nurt jej zainteresowań 
dziennikarskich to ochrona zabytków 
– w dziesiątkach reportaży i felietonów 
dokumentowała pracę kamieniarzy 
i konserwatorów zabytków, a także bu-
dziła wrażliwość słuchaczy na urodę ar-
chitektury drewnianej i sztuki ludowej.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1978).
W SDP w latach 1971–1982.

KASPROWICZ, Janusz. (jk), (jak). Ja-
cek Starzewicz. Dziennikarz.
Ur. 14 grudnia 1953 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Ekonomiki Transpor-
tu (specjalność – ekonomika transportu 
morskiego) Uniwersytetu Gdańskiego 
(1978).
W czasie studiów współpracował z re-
dakcją „Dziennika Akademickiego” 
(dodatek „Dziennika Bałtyckiego”), był 
stałym korespondentem „Sztandaru 
Młodych”, tygodnika „itd.”, publikował 
na łamach tygodników „Student”, „Po-
litechnik” i w prasie lokalnej. W latach 
1978–1982 w „Głosie Wybrzeża” – sta-
żysta, reporter działu miejskiego, publi-
cysta w dziale ekonomiczno-morskim, 
zastępca sekretarza redakcji. W latach 
1982–1990 sekretarz redakcji tygodnika 
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„Wybrzeże”, później zajął się działalnoś-
cią gospodarczą.
Członek SDP w latach 1980–1982.

KASPROWICZ, Wincenty. Wojciech 
Owicz. Dziennikarz radiowy. Ur. 1 lipca 
1922 r. w Ostrówku, pow. Wyrzysk, zm. 
4 stycznia 1986 r. w Gdańsku. 
Pracę dziennikarską podjął w 1954 r. 
w redakcji tygodnika „Ster” i „Tygodni-
ka Morskiego”. Od 1957 roku do emery-
tury w roku 1982 publicysta w Rozgłoś-
ni Polskiego Radia w Gdańsku.
Specjalizował się w problematyce mor-
skiej: znawca spraw związanych z że-
glugą, rybołówstwem i portami. Autor 
stałych komentarzy i wielu cyklicznych 
audycji popularyzujących gospodarkę 
morską na antenie lokalnej i w progra-
mach ogólnopolskich, jak „Navigare 
necesse est” (opracował około 150 au-
dycji z tego cyklu), magazyny „Z lądów 
i mórz” i „Skarby morskich głębin”, re-
portaże z cyklu „Powrót z rejsu”.
Dwukrotny laureat ogólnopolskiej na-
grody „Bursztynowego Mikrofonu” 
(1962 i 1964), nagrody prezesa Komi-
tetu ds. Radia i Telewizji za całokształt 
publicystyki morskiej na antenie ogól-
nopolskiej (1972).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1980), złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1965), „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1970) oraz innymi 
medalami i odznakami honorowymi. 
W SDP od 1962 roku, wielokrotnie we 
władzach Oddziału Morskiego.

KAZNOWSKA, Barbara. Redaktor, 
publicystka. Ur. 27 grudnia 1961 r. 
w Gdyni. Absolwentka Norwich City 
College of Higher Education (BTEC 
HND – licencjat 1986) i Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Prawa w Warszawie (ma-
gisterium 2005).
Współzałożycielka, a następnie wy-
dawca „The Coastal Times” – pierw-

szego anglojęzycznego miesięcznika 
gospodarczego na Wybrzeżu. W latach 
1993–1996 pełniła funkcję dyrektora ds. 
marketingu, w latach 1996–2003 była 
redaktorem naczelnym tego miesięcz-
nika. Od roku 2004 niezależna dzienni-
karka i konsultantka brytyjskiej agencji 
Satori Media. 
Autorka około 100 wywiadów z dyplo-
matami, politykami i artystami, tłuma-
czonych na język angielski, traktujących 
o sytuacji gospodarczej Polski w okresie 
transformacji. W latach 1999–2004 pub-
likowała comiesięczne felietony – ko-
mentarze na temat bieżących problemów 
społecznych i gospodarczych. Współ-
autorka cotygodniowego telewizyjnego 
magazynu gospodarczego „Boss” (1993–
1994) i jego kontynuacji – „Gdańskiego 
Magazynu Gospodarczego”.
Przekłady książek: na język angielski 
– przewodnika Gdańsk, Sopot, Gdynia 
Jerzego Drzemczewskiego i albumu 
Gdynia Zbigniewa Gacha i Sławomira 
Kitowskiego oraz na język polski – po-
wieści Dzień śmierci Shauna Hutsona 
i Zagadka trzeciej mili Colina Dextera 
(1991).
Członek SDRP od 2001 r.

KIEDROWSKI, Jan. Publicysta, dyplo-
mata. Ur. 22 stycznia 1932 r. w Rębie-
chowie k. Gdańska, zm. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego (1957).
Sekretarz redakcji dwutygodnika „Kasze-
be” (1957–1959); publicysta w redakcji 
„Głosu Wybrzeża” (1959–1963). W latach 
następnych przeszedł do służby dyplo-
matycznej, był m. in. attache ds. kultury 
w ambasadach w Berlinie i Pradze.
Utalentowany publicysta, podejmujący 
skomplikowane problemy społeczności 
kaszubskiej oraz tematykę kulturalną. 
Laureat nagrody im. Juliana Bruna 
(1961) dla młodych dziennikarzy. 
Członek SDP od 1963 r.

77 KIEDROWSKI

W. Kasprowicz

B. Kaznowska

J. Kiedrowski



K
KIEDROWSKI, Wojciech. Redaktor, 
wydawca.
Wieloletni redaktor naczelny „Pomera-
nii”, szef i właściciel Oficyny Czec, wy-
dawca wielu książek kaszubskich.

KIEŁBRATOWSKI, Bolesław. Dzien-
nikarz. Ur. 1 stycznia 1892 r. w Łęgu, 
pow. Chojnice, zm. 11 grudnia 1972 r. 
w Gdańsku.
Prace dziennikarską podjął w 1919 r. 
w redakcji „Gazety Gdańskiej”, skąd 
przeszedł do „Dziennika Gdańskiego”, 
w którym był kierownikiem działu lo-
kalnego i redaktorem odpowiedzialnym. 
Po nieudanej próbie wydawania własne-
go pisma pt. „Echo Gdańskie” zatrudnił 
się w redakcji „Pielgrzyma” w Pelpli-
nie, następnie pracował w „Dzienniku 
Tczewskim” i „Dzienniku Starogardz-
kim”. W 1928 roku odkupił w Czersku 
drukarnię wydawnictwa „Kooperaty-
wa Literacka”, którą przeniósł do Gdy-
ni i rozpoczął edycję własnych pism 
– „Dziennika Gdyńskiego” i „Ziemi 
Kaszubskiej”. Redaktorem naczelnym 
i wydawcą „Dziennika Gdyńskiego” był 
do wybuchu wojny w 1939 roku. Po wy-
zwoleniu współpracował z redakcjami 
„Dziennika Bałtyckiego” oraz „Ilustro-
wanego Kuriera Polskiego”.
W 1920 r. był jednym z inicjatorów 
założenia Syndykatu Dziennikarzy Po-
morskich w Gdańsku. Po wojnie czło-
nek Związku Zawodowego Dziennika-
rzy RP.

KIERZKOWSKI, Stanisław. Dzienni-
karz. Komandor porucznik MW.
Ur. 5 września 1949 r. w Bydgoszczy. 
Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki 
Wojennej (1972) i Podyplomowego Stu-
dium Dziennikarskiego na Uniwersyte-
cie Warszawskim (1981).
Publicysta, następnie kierownik dzia-
łu społeczno-politycznego tygodnika 
„Bandera” (1976–2000).

Autor specjalizujący się w historii ma-
rynarki wojennej. Liczne publikacje 
na ten temat w wydawnictwach i cza-
sopismach, m. in. „Przegląd Morski”, 
„Morze”, „Modelarz”. W jego dorobku 
monografia pt. Typy broni i uzbrojenia 
(dwa tomy – 1981 i 1985).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi, srebrnym medalem „Za Zasługi 
dla Obronności kraju” (1980) oraz inny-
mi odznakami resortowymi.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KIETRYS, Alina. Dziennikarka, publi-
cystka, krytyk teatralny. Ur. 13 grudnia 
1946 r. w Bydgoszczy. Absolwentka polo-
nistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku (1969), Studium Dziennikar-
skiego SDP w Warszawie (1971) i Pody-
plomowego Studium Krytyki Artystycz-
nej i Literackiej w Warszawie (1979). 
Publicystka, zastępca kierownika w Re-
dakcji Literackiej Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku (1969–1980); kierow-
nik Redakcji Publicystyki Kulturalnej 
i Programów Artystycznych Gdańskie-
go Ośrodka Telewizyjnego (1980–1986); 
publicystka, kierownik działu kultural-
nego „Głosu Wybrzeża” (1986–1996). 
Zwolniona z „Głosu Wybrzeża”, w 1996 
roku przez kilka miesięcy była redak-
torem naczelnym w prywatnej Tele-
wizji Trójmiasto, następnie zatrudniła 
się w Centrum Prasowym Komitetu 
Obchodów 1000-lecia Gdańska, pod-
jęła współpracę z tygodnikami „Gazeta 
Gdańska” i „Przegląd”. W latach 1997–
2002 ponownie kierowniczka działu 
kultury w „Glosie Wybrzeża”; w latach 
2002–2006 redaktor naczelna Radia 
Gdańsk. W grudniu 2006 roku kończy 
etatową pracę w mediach. W 1997 roku 
rozpoczęła zajęcia jako wykładowca 
w Podyplomowym Studium Dzienni-
karskim na Uniwersytecie Gdańskim 
(specjalność: publicystyka kulturalna). 
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Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne 
na Uniwersytecie Gdańskim, w Gdań-
skiej Wyższej Szkole Humanistycznej, 
Wyższej Szkole Bankowej, Ateneum 
– Szkole Wyższej i Pomorskiej Szko-
le Polityki Społecznej i Gospodarczej 
w Starogardzie Gdańskim.
W dorobku dziennikarskim za naj-
ważniejsze uznaje reportaże, recenzje 
– szczególnie teatralne, felietony, filmy 
dokumentalne o pisarzach i plastykach, 
audycje publicystyczne w radiu i telewi-
zji, a w szczególności prowadzenie od 
1976 roku programu na żywo „Cztery 
Pory Roku” w Polskim Radio oraz Stu-
dia Festiwalowego (Festiwal Filmów Fa-
bularnych) w TVP i cyklu „Rozmowy 
o życiu” z prof. Tadeuszem Kielanow-
skim. W prasie codziennej („Głos Wy-
brzeża”, dział kulturalny „Rzeczpospo-
litej”), w tygodnikach i miesięcznikach 
(„Przegląd”, „Kultura”, „Kobieta i Ży-
cie”, „Twój Styl”) oraz tzw. kolorówkach 
opublikowała kilka tysięcy tekstów.
Laureatka nagrody prezydenta m. Gdań-
ska za publicystykę kulturalną, nagrody 
Rektorów Uczelni Pomorza Nadwiślań-
skiego za działalność publicystyczną, 
nagrody Międzynarodowego Forum 
Mediów Polonijnych za działalność na 
rzecz środowisk Europy Środkowej, na-
grody Gdańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuki, nagrody im. Aleksandra 
Majkowskiego za działalność w dziedzi-
nie krajoznawstwa i turystyki oraz licz-
nych nagród w konkursach prasowych 
za reportaże i teksty publicystyczne, m. 
in. w konkursie Fundacji im. Behczyc-
Rudnickiej na recenzje teatralne.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony 
Działacz Kultury.
W SDP w latach 1971–1982, przewod-
nicząca komisji kwalifikacyjnej oddzia-
łu w Gdańsku. W SDRP od 1983 roku. 
Członek Klubu Publicystyki Kulturalnej 
i Klubu Krytyki Teatralnej. Przez kilka 

kadencji wiceprzewodnicząca Oddziału 
Morskiego SDRP. 

KINASZEWSKA-DOBOSZ, Henryka. 
Patrz: DOBOSZ-KINASZEWSKA, 
Henryka. 

KINASZEWSKI, Adam. AK, kin, Jan 
Mur. Dziennikarz, reżyser i produ-
cent telewizyjny. Ur. 6 grudnia 1944 r. 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Pra-
wa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1969) 
i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
i Telewizyjnej (reżyser filmów doku-
mentalnych – 1977).
Dziennikarz „Gazety Zielonogórskiej” 
(1970–1976), redaktor, realizator re-
portaży i filmów dokumentalnych, kie-
rownik redakcji w Gdańskim Ośrodku 
Telewizyjnym (1976–1981). W grudniu 
1981 roku internowany na okres 6 mie-
sięcy w Strzebielinku, później zwol-
niony z pracy w trybie „zwolnienia ze 
służby w jednostce zmilitaryzowanej”. 
W latach 1982–1989 praca nieetatowa 
o charakterze eksperckim i dziennikar-
skim w zespole programującym działal-
ność przewodniczącego NSZZ Solidar-
ność Lecha Wałęsy, rzecznik prasowy 
przewodniczącego, jednocześnie praca 
w prasie podziemnej i wydawnictwach 
drugiego obiegu, korespondent radiowy 
polskiej sekcji BBC w Londynie. W 1989 
roku organizator telewizyjnej kampanii 
wyborczej Solidarności w Gdańsku, szef 
studia wyborczego „S” z ramienia Komi-
tetu Obywatelskiego. Współorganizator 
i redaktor naczelny „Gazety Gdańskiej” 
– pierwszej prywatnej gazety na Wy-
brzeżu (1990–1991); redaktor naczelny 
„Dziennika Krajowego” i prezes pol-
sko-amerykańskiej spółki wydawniczej 
PA Press w Warszawie (1991–1992); 
dyrektor – redaktor naczelny Telewizji 
Gdańsk (1993–1994); właściciel i pre-
zes spółki producenckiej AK Television 
Prod (od 1994 roku).
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Reżyser i scenarzysta wielu filmów doku-
mentalnych, m. in. Ludzie z żelaza (1980). 
Gdynia – grudzień 1970 (1981), Pan da 
siłę swojemu poecie (1981), Siedem grze-
chów głównych – po góralsku (7-odcin-
kowy cykl dokumentalno-fabularyzowa-
ny z udziałem ks. prof. Józefa Tischnera 
– 1994), Warszawa – pejzaż z Singerem 
(7-odcinkowy cykl dokumentalno-fabu-
laryzowany zawierający panoramiczny 
obraz stosunków polsko żydowskich), 
Lech Wałęsa – bilans dwu dekad (2004).
Współautor – pod pseudonimem Jan 
Mur – biografii Lecha Wałęsy Drogi 
nadziei (wyd. Fayard w Paryżu, liczne 
wydawnictwa podziemne, kilkanaście 
wydań światowych) oraz Dziennika in-
ternowanego (wyd. „Kultura” w Paryżu 
–1984, Harcour Jovanovich – USA, Mo-
dem Gdańsk).
Zdobywca Brązowej Fregaty – nagrody 
na Festiwalu Filmów Morskich w Szcze-
cinie (za film SOS dla „Hel 126” – 1978), 
I i III nagrody I Przeglądu Filmów Te-
lewizyjnych „Wybrzeże od Sierpnia do 
Sierpnia” (za filmy Ludzie z żelaza i Lud 
da siłę swojemu poecie – 1981). Laureat 
Złotego Notesu – nagrody gdańskiego 
środowiska dziennikarskiego za film 
Lech Wałęsa – bilans dwu dekad (2005).
Członek SDP od 1973 roku.

KIRKOR, Elżbieta. Elżbieta Herbst. 
Dziennikarka. Ur. 17 listopada 1931 r. w 
Niepołomicach k. Krakowa, zm. 6 maja 
1996 r. w Sopocie. Ukończyła roczny 
kurs w Ośrodku Szkolenia Dziennika-
rzy w Warszawie (1955).
W latach 1952–1981 pracowała w re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego”, kolejno 
jako reporter działu miejskiego, tereno-
wego, kierownik działu miejskiego, se-
kretarz redakcji. Od połowy 1981 r. do 
emerytury w roku 1987 sekretarz redak-
cji „Głosu Wybrzeża”.
Publicystka zajmująca się problematy-
ką służby zdrowia i pomocy społecznej; 

inicjatorka zbiórki funduszy na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla gdańskich 
szpitali. Doskonały organizator procesu 
wydawniczego i wymagający sekretarz 
redakcji – przyczyniła się do utrzy-
mania wysokiego poziomu gdańskich 
dzienników.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1972) Krzyżem „Za 
Zasługi dla ZHP”, odznaką honorową 
PCK III stopnia oraz innymi wyróżnie-
niami regionalnymi i resortowymi.
W SDP w latach 1961–1982, działaczka 
Auto Klubu Dziennikarzy. W SDRP od 
1982 roku.

KISIEL, Andrzej. Dziennikarz.
Ur. 25 listopada 1944 r. w Kempten (Ba-
waria, Niemcy). Absolwent polonistyki 
na Uniwersytecie Wrocławskim (1968).
Podczas studiów sekretarz redakcji 
wydawanego na uczelni miesięcznika 
kulturalno-literackiego „Agora”. Dzien-
nikarz związany z wrocławskimi media-
mi: działem kultury dziennika „Słowo 
Polskie” (m.in. stała cotygodniowa rub-
ryka), tygodnikiem „Wiadomości” (re-
cenzje teatralne i artykuły publicystycz-
ne), wrocławską rozgłośnią Polskiego 
Radia, a także czasopismami regional-
nymi (m. in. „Nowiny Jeleniogórskie”). 
Od 1974 roku mieszka na Kaszubach, 
najpierw w Pucku, a od 1988 roku 
w Kościerzynie. Od 1990 roku związa-
ny z kościerska prasą lokalną: sekretarz 
redakcji miesięcznika „Gryf Kościer-
ski”, redaktor naczelny „Naszego Tygo-
dnika – Kościerzyna”, „Echa Kościerzy-
ny”, „Ziemi Kościerskiej” oraz „Kuriera 
Kościerskiego”, członek zespołu redak-
cyjnego miesięcznika „Nowe Pomo-
rze”. Wieloletni korespondent Radia 
Gdańsk, „Głosu Wybrzeża” i „Przeglą-
du Sportowego”.
Członek zarządu Stowarzyszenia Pol-
skich Mediów w Warszawie.
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KISZKIS, Andrzej. Laik, Andrzej Klo-
nowicz. Dziennikarz. Ur. 26 sierpnia 
1932 r. w Wilnie. Absolwent Wydziału 
Filologicznego (filologia rosyjska) Uni-
wersytetu Warszawskiego (1956).
Reporter w dziale ekonomiczno-mor-
skim „Dziennika Bałtyckiego” (sierpień 
1950 – luty 1951), przedstawiciel „Gło-
su Pracy” w Gdańsku (marzec 1951 
– wrzesień 1952). Po studiach pod-
jął pracę w dwutygodniku studentów 
i młodej inteligencji „Kontrasty” (1956), 
następnie był sekretarzem redakcji 
dwutygodnika społeczno-kulturalnego 
„Uwaga” (1957–1958). Reporter, publi-
cysta w dziale kulturalnym „Dziennika 
Bałtyckiego” (1958–1976); publicysta 
„Głosu Wybrzeża” (1976–1977); gdań-
ski korespondent „Expressu Wieczor-
nego” (1978–1981).W latach 1979–1982 
był korespondentem wydawanego w Ol-
sztynie tygodnika „Panorama Północy”. 
Od 1983 r. rencista, sporadycznie pub-
likował na łamach „Dziennika Bałty-
ckiego”, „Gazety Gdyńskiej” i tygodnika 
„Trójmiasto”.
Publicysta zajmujący się przede wszyst-
kim tematyką kulturalną, zwłaszcza 
popularyzacją twórczości gdańskiego 
środowiska plastycznego. Autor coty-
godniowych felietonów publikowanych 
w dodatku „Rejsy”, podpisywanych 
pseudonimem Laik. Drugi nurt twór-
czości to popularyzacja spraw morza 
i regionu gdańskiego.
Wyróżniony odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1972), srebrnym me-
dalem „Za zasługi dla obronności kraju” 
i medalem „Za zasługi dla Marynarki 
Wojennej”. Zasłużony Działacz Kultury.
W SDP w latach 1959–1982, w SDRP od 
grudnia 1983 roku.

KISZKIS, Witold. WK, K, X, Witold 
Rejkin, H-n. Dziennikarz. Ur. 16 grud-
nia 1901 r. w Liksnie na Łotwie, zm. 
12 stycznia 1963 r. w Gdyni.

Pracę dziennikarską rozpoczął w tygo-
dniku dla wsi „Ziemia Wileńska”, gdzie 
był sekretarzem redakcji (1920–1921), 
później był nauczycielem gimnazjal-
nym. Do zawodu dziennikarskiego 
powrócił w 1929 r., podejmując pracę 
w „Kurierze Wileńskim”, gdzie pełnił 
funkcję redaktora technicznego, repor-
tera, sekretarza redakcji. W tej redakcji 
pozostał do wybuchu wojny w 1939 r. 
Od czerwca 1945 r. w redakcji „Dzien-
nika Bałtyckiego” – sekretarz redakcji, 
redaktor depeszowy, publicysta.
W latach 1929–1939 kilkakrotnie był 
członkiem zarządu Syndykatu Dzienni-
karzy RP w Wilnie, po wojnie we wła-
dzach Oddziału Morskiego Związku 
Zawodowego Dziennikarzy RP (1945–
1951) i SDP.

KLAT, Marek Kazimierz. Dziennikarz, 
wydawca. Ur. 24 lutego 1959 r. w Gnieź-
nie. Absolwent Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu Gdańskiego.
W dziennikarstwie od 1982 r. – staży-
sta, redaktor działu, zastępca sekreta-
rza redakcji „Dziennika Bałtyckiego”. 
W latach późniejszych współwłaściciel 
i redaktor Oficyny Pomorskiej.
W SDRP od 1984 roku, członek Klubu 
Reportażu.

KLEPACZ, Marlena. Mak. Dziennikar-
ka. Ur. 29 marca 1970 r. w Malborku. 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego 
(1997).
Od czerwca 1997 roku w „Dzienniku 
Bałtyckim”: reporter działu miejskiego 
w Gdańsku (1997), reporter, subedytor 
w oddziale redakcji w Elblągu (1997–
2000), od stycznia 2001 ponownie w re-
dakcji w Gdańsku, sekretarz terenowy, 
edytor, następnie szef redakcji w Sopocie.

KLIM, Anna. Anna Milk, Agata Milk, 
kan, ak, k. Dziennikarka. Ur. w grudniu 
1954 r. w Żyliczach. Absolwentka po-
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lonistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
(1980).
Debiut dziennikarski na łamach tygodni-
ka „itd.” w 1975 roku. W czasie studiów 
współpracowała z tygodnikiem „Politech-
nik”, staż dziennikarski odbywała w re-
dakcjach „Głosu Wybrzeża” i tygodnika 
„Czas”. Start do zawodowego dziennikar-
stwa opóźnił się z powodu stanu wojen-
nego. Pierwszą pracę etatową, na stano-
wisku publicysty, otrzymała w tygodniku 
branżowym przemysłu okrętowego „Głos 
Stoczniowca” (1984–1990). Publicystka, 
kierownik działu w „Gazecie Gdańskiej” 
(1990–1991); reporter, kierownik działu, 
zastępca sekretarza redakcji „Wieczoru 
Wybrzeża” (1991–2002); sekretarz sopo-
ckiego oddziału „Dziennika Bałtyckiego” 
(2002–2003); sekretarz rozgłośni Radia 
Koszalin (2006–2007). Obecnie pub-
licysta – wolny strzelec, współpracuje 
m. in. z czasopismami „Wilcacora. Żyj 
długo”, „Med.ifo” oraz portalami inter-
netowymi.
Większość czasu w redakcjach zabrało 
jej redagowanie stron gazet i organi-
zacja pracy podległych dziennikarzy. 
W swoim dorobku autorskim ma licz-
ne reportaże i artykuły publicystycz-
ne. Z szerokim odzewem (i gniewem 
władz) spotkał się publikowany w 
„Głosie Stoczniowca” reportaż o życiu 
zapomnianych ofiar wypadków przy 
pracy. W „Gazecie Gdańskiej” (wspól-
nie z Jarosławem Mykowskim) napisała 
cykl artykułów „Amerykanka nas zba-
wi”, o kulisach stoczniowego kontraktu 
z Barbarą Piasecką-Johnson, demasku-
jący antyrynkowe zasady funkcjono-
wania stoczni, grę interesów i polską 
naiwność. W 1994 r. w „Wieczorze Wy-
brzeża”, w reportażu Witajcie w naszej 
bajce! przedstawiła pranie mózgu, jakie-
mu poddawano kandydatów do jednej 
z pierwszych tzw. piramid finansowych.
W SDP od 1991 roku, skarbnik, następ-
nie sekretarz oddziału SDP w Gdańsku.

KLIM, Roman. Muzeolog, publicysta. 
Ur. 5 lutego 1940 r. w Brześciu n. Bu-
giem, zm. 7 grudnia 2000 r. w Gdańsku.
Pracownik Centralnego Muzeum Mor-
skiego od 1972 r., współtwórca Muzeum 
Rybołówstwa w Helu i Muzeum Wisły 
w Tczewie, kreator zagospodarowania 
Wisły i jej dorzecza. Badacz historii 
mennonitów na ziemiach polskich.
Członek zespołu redakcyjnego miesięcz-
nika krajoznawczego „Jantarowe Szlaki”, 
autor licznych artykułów publikowa-
nych w „Głosie Wybrzeża” i „Dzienniku 
Bałtyckim”, miesięczniku „Poznaj Kraj” 
oraz prasie specjalistycznej. Szczególne 
uznanie zyskały jego pionierskie publi-
kacje na temat roli rzek polskich w dzie-
jach i kulturze społeczeństwa. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, odznaka-
mi „Zasłużony Pracownik Morza” oraz 
„Zasłużony Działacz Kultury”.
Członek SDRP od 1983 roku.

KLUCZYŃSKI, Marian. Fotoreporter. 
Ur. 27 sierpnia 1946 w Młodziejowicach 
k. Krakowa.
Debiut dziennikarski w 1966 roku 
w gazecie Warszawskiego Okręgu Woj-
skowego „Głos Żołnierza”. W 1975 r. 
służył w Polskiej Wojskowej Jednost-
ce Specjalnej na Bliskim Wschodzie, 
gdzie prowadził żołnierską rozgłośnię 
„Słońce” i skąd wysyłał koresponden-
cje do prasy wojskowej i cywilnej oraz 
Wojskowego Magazynu Radiowego. Od 
1997 r. w Gdyni: stały korespondent ga-
zety „Żołnierz Wolności” i miesięcznika 
„Żołnierz Polski”, współpracował z ma-
gazynami radiowymi „Bałtycka Wachta” 
w Gdańsku i „Wojskowym Magazynem 
Radiowym” w Warszawie, publikował 
również na łamach prasy lokalnej. Od 
1982 r. w redakcji tygodnika „Bandera”, 
początkowo zajmował się publicystyką, 
później poświęcił się wyłącznie fotogra-
fii prasowej.
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W Marynarce Wojennej wykonał po-
nad 150 tysięcy fotografii. Jego prace za-
mieszczono w licznych albumach krajo-
wych i zagranicznych (Niemcy, Francja, 
Włochy, USA), w tym najbardziej presti-
żowym magazynie morskim „Naval For-
ces”. Autor albumu Marynarka Wojenna 
oraz części fotograficznej przewodnika 
Współczesna Gdynia (2005).Współautor 
albumów Wojsko Polskie, Obrona Naro-
dowa 2001, Gdynia – 80 lat. 
Laureat „Brązowego Pióra” – dorocznej 
nagrody gazety „Żołnierz Wolności” 
(1980). Jego praca pt. „Start rakiety” zo-
stała wyróżniona na międzynarodowym 
konkursie fotografii morskiej, organizo-
wanym przez Marynarkę Wojenną Sta-
nów Zjednoczonych.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1989), złotym medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju” (1989), „Za za-
sługi dla Marynarki Wojennej” (2004). 
Najbardziej ceni sobie medal „W służbie 
pokoju”, przyznawany przez sekretarza 
generalnego ONZ (1975).
W SDRP od 1982 roku.

KŁOS-MALICKA, Barbara Anna. 
Anna Krajniak, Helena Szczupak. Dzien-
nikarka. Ur. w Murzynnie na Czarnych 
Kujawach. Absolwentka polonistyki 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 
Dziennikarka „Tygodnika Wieczór” 
(1991–1994); „Wieczoru Wybrzeża” 
(1994–1997); „Tygodnika Trójmiasto” 
(1997–2000); kierownik działu miej-
skiego w wydawnictwie „Polska Prasa 
Bezpłatna Trójmiasto” (2000–2001). 
Współpraca publicystyczna z miesięcz-
nikiem „Czas Morza”, dwutygodnikiem 
„Twój Wieczór”, „Czasem Żukowa” 
i „Patrycjuszem”.
Dziennikarka specjalizująca się w wy-
wiadach oraz reportażu sądowo-krymi-
nalnym. Rozległe kontakty ze środowi-
skami biznesowymi i samorządowymi 

wykorzystuje zarówno w większych 
publikacjach, jak i pisanych z przymru-
żeniem oka notkach z życia towarzy-
skiego.

KNADE, Tadeusz. (tad), TKN, T.Kn. 
– w „Głosie Wybrzeża”, (tk), TKN, T.Kn., 
(tkn) – w „Słowie Powszechnym”. Dzien-
nikarz, reporter radiowy. Ur. 24 lipca 
1947 roku w Obornikach. Absolwent 
polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
(1971).
Dziennikarz „Głosu Wybrzeża” (1972–
1974); dziennikarz oddziału gdańskiego 
„Słowa Powszechnego” (1974 – gru-
dzień 1981). W stanie wojennym ob-
jęty zakazem pracy w dziennikarstwie, 
współpracownik wydawnictw pod-
ziemnych (1982–1984). Od jesieni 1984 
roku na emigracji – współpracownik 
Deutschlandfunk (1986–1990), stały 
korespondent rozgłośni polskiej DLF 
i Deutsche Welle (od 1990 roku), re-
porter Polskiego Magazynu Radiowego 
w Sender Freies Berlin 4 (1990–2000); 
jego reportaże radiowe w Westdeutsche 
Rundfunk, Bayerischer Rundfunk; pub-
likował również w mediach szwedzkich, 
holenderskich, niemieckich i w prasie 
emigracyjnej. 
Autor reportaży, relacji, artykułów, wy-
wiadów radiowych dokumentujących 
walkę o zmiany w Europie środkowo-
wschodniej oraz ukazujących wolnoś-
ciową misję papieża Jana Pawła II. Re-
porter i komentator trzech pierwszych 
podróży papieża do Polski (1979, 1983, 
1987). Jako dziennikarz od pierwszych 
dni strajku sierpniowego obserwo-
wał wydarzenia w Stoczni Gdańskiej; 
w okresie „festiwalu Solidarności” 
opublikował w „Słowie Powszechnym” 
ponad 100 artykułów i wywiadów pre-
zentujących program nowego związ-
ku i poglądy działaczy, ekspertów oraz 
twórców i intelektualistów wspierają-
cych „Solidarność”. W latach 1986–1989 
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w zachodnioniemieckiej DLF prezento-
wał audycje o działaniach podziemnej 
„Solidarności”. W publicystyce radiowej 
dla rozgłośni zagranicznych zajmował 
się najtrudniejszymi problemami prze-
szłości i teraźniejszości polsko-niemie-
ckiej oraz prezentacją polskiej kultury, 
zwłaszcza Pomorza gdańskiego.
Działacz podziemnej „Solidarności”; 
w jego mieszkaniu mieściła się tajna 
redakcja pisma Zarządu Regionu Gdań-
skiego a twórcy „Konspiry” odbywali 
rozmowy z przywódcami „S”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
RP – za wkład w kształtowanie pozytyw-
nego obrazu Polski na świecie (2001), 
Medalem 25-lecia Sierpnia `80 (2005), 
Medalem im. A. Abrahama (1999). 
Członek SDP od 2003 roku, Niemie-
ckiego Związku Dziennikarskiego DJV 
(od 1987), Związku Dziennikarzy Pol-
skich w Niemczech (od 1997) oraz FIJ 
(od 2006 roku).

KOBIEROWSKA-DĘBIEC, Dorota. 
Ewa Grad, kod. Dziennikarka.
Ur. 30 grudnia 1952 r. w Olsztynie. Ab-
solwentka polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1976).
Dziennikarka tygodnika „Wybrzeże” 
(1986–1992); „Kuriera Gdyńskiego” 
(1992–1993); zastępca redaktora naczel-
nego miesięcznika „Eko Bałtyk (1992–
1993); publicystka „Kuriera Morskie-
go” (1994); sekretarz redakcji „Kuriera 
Gdyńskiego” (1996–1997); sekretarz re-
dakcji oddziału gdyńskiego „Dziennika 
Bałtyckiego” (1997–1998); sekretarz re-
dakcji miesięcznika „Poznaj Świat” (od 
2003 roku).
Publicystka zajmująca się przede wszyst-
kim problemami ochrony środowiska.
Autorka serii wydawniczych „Miasto jak 
ogród”, prezentujących dzielnice Gdań-
ska (17 zeszytów) i „Moje miasto Gdy-
nia” (4 zeszyty) oraz książki Dosięgnąć 
Everestu (dwa wydania –1999 i 2006).

Wyróżniona brązową odznaką Zarzą-
du Głównego Ligi Ochrony Przyrody 
(1993).

KOBUS-SWINARSKA, Janina. Dzien-
nikarka. Ur. 13 lipca 1905 r. w Wągro-
wie w woj. warszawskim, zm. 21 lutego 
1970 r. w Sopocie. Absolwentka polo-
nistyki na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego (1931).
Stała korespondentka warszawskiego 
„Głosu Ludu” z terenu Białegostoku 
(1946–1947); przedstawicielka „Try-
buny Ludu” w Gdańsku (1949–1952); 
publicystka w dziale społecznym „Głosu 
Wybrzeża” (1953–1970).
Autorka artykułów na tematy społecz-
ne, przede wszystkim wychowania mło-
dzieży, walki z przestępczością wśród 
nieletnich. Drugi nurt jej twórczości 
to publicystyka dotycząca problemów 
opieki nad ludźmi starymi i samotnymi; 
na tym polu pracowała również społecz-
nie, inicjując budowę Domu Pogodnej 
Jesieni w Redłowie.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 
Złotą Odznaką Honorową Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej i odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.
Członkini SDP, wielokrotnie wybierana 
do Terenowego Sądu Dziennikarskiego 
w Gdańsku.

KOLANO, Jan. Jan Tetter. Reporter, pi-
sarz. Ur. 10 kwietnia 1935 r. w Rudnie, 
pow. Chełm Lubelski. Ukończył Wyższą 
Szkołę Rolniczą w Lublinie (1958) i Stu-
dium Nauki, Kultury i Oświaty dla Do-
rosłych w Warszawie (1968). 
Stały współpracownik „Głosu Wybrze-
ża” (1961–1962); publicysta „Tygodnika 
Morskiego” (1962); publicysta „Dziennika 
Bałtyckiego” (1964–1967) i „Głosu Wy-
brzeża” (1968–1971). Po przeniesieniu się 
do Warszawy pracował m. in. w „Trybunie 
Ludu” oraz tygodnikach „Razem”, „Prze-
gląd Tygodniowy”, „Stolica”.
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Autor wielu reportaży społecznych, pe-
netrujących życie polskiej prowincji. Wy-
darzeniem publicystycznym w skali kraju 
był opublikowany na łamach „Liter” cykl 
12 reportaży pt. „Szlakami pomorskiego 
wallenrodyzmu” (1968–1969), dotykają-
cych – po raz pierwszy w prasie polskiej 
– skomplikowanych postaw społecznych 
na terenach włączonych do Rzeszy, ludzi 
wciągniętych na niemiecką listę narodo-
wościową, przymusowo wcielanych do 
Wehrmachtu itp. 
Wydał kilkanaście powieści, zbiorów 
opowiadań; autor sztuk teatralnych 
i słuchowisk radiowych. Zdobywał licz-
ne nagrody w konkursach dziennikar-
skich i literackich.
W SDP w latach 1961–1982, w SDRP od 
roku 1983.

KOLENDO, Jerzy Jan. Dziennikarz, 
pisarz. Ur. 14 września 1925 r. w War-
szawie, zm. 6 października 1987 r. w El-
blągu. Absolwent historii na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (1967). 
Elbląski korespondent „Dziennika Bał-
tyckiego” i „Głosu Wybrzeża” (1951–
1974); elbląski przedstawiciel olsztyń-
skiego tygodnika „Warmia i Mazury” 
(1959–1967); elbląski korespondent 
warszawskiego „Dziennika Ludowe-
go” (1975–1979); publicysta tygodnika 
„Wiadomości Elbląskie” (1982–1987).
Wybitny znawca tematyki społecznej 
i historycznej regionu. Jeden z założycie-
li Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachod-
nich na Ziemi Elbląskiej i współzałoży-
ciel Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego w Elblągu, działacz Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” 
w Olsztynie.
Laureat nagrody w konkursie im. Nocz-
nickiego za publicystykę w prasie ZSL 
(1976).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznakami „Zasłużony dla woje-

wództwa elbląskiego” (1983), „Za zasłu-
gi dla m. Elbląga”. Zasłużony Działacz 
Kultury (1985).
Członek SDRP od 1982 roku.

KOLICKI, Roman. RK, rk, kol. Dzien-
nikarz. Ur. 22 maja 1952 r. w Gdańsku. 
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1977).
Debiut dziennikarski na łamach „Byd-
goskiego Wodniaka” (1977). Pracownik 
działu łączności z czytelnikami, publi-
cysta, zastępca sekretarza redakcji, kie-
rownik działu ekonomiczno-morskiego, 
sekretarz redakcji, dyrektor ds. marke-
tingu „Głosu Wybrzeża” (1978–1990). 
Rzecznik prasowy Centromoru (lata 
osiemdziesiąte) i Zarządu Morskie-
go Portu Gdańsk S.A. (od roku 1990).
Współredaktor „Tygodnika Rafinerii 
Gdańskiej” i dwutygodnika „Portowiec”. 
Publikował na łamach tygodnika „Poli-
tyka” i miesięcznika „Morze”. Od roku 
1982 zajmuje się organizacją i prowa-
dzeniem Biura Prasowego Międzynaro-
dowych Targów Morskich BALTEXPO.
Współautor książki Portowców gdań-
skich drogi do wolności (2000), redak-
tor albumu 25 lat NSZZ Solidarność 
Portu Gdańskiego. Ludzie i wydarzenia 
(2005).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983).
W SDRP od 1982 roku.

KOŁODZIEJ, Kazimierz. Dzienni-
karz, redaktor. Ur. 30 listopada 1928 r. 
w Brandwicy, pow. Tarnobrzeg, zm. 
10 września 2007 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Sopocie (1961).
Dziennikarz Rozgłośni Polskiego Radia 
w Szczecinie (1949–1951); publicysta ty-
godnika „Ster”, później „Rybak Morski” 
(1953–1956); redaktor działu literatu-
ry popularno-naukowej Wydawnictwa 
Morskiego (1957–1961); kierownik 
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działu ekonomiczno-morskiego (1961–
1969), następnie w latach 1969–1988 
zastępca redaktora naczelnego „Głosu 
Wybrzeża”. Od 1988 roku na emery-
turze, współpracował z czasopismami 
o profilu gospodarczo-morskim.
Publicysta, czołowy w kraju specjalista 
ekonomiki gospodarki morskiej. Jeden 
z inicjatorów (wraz z Tadeuszem Jabłoń-
skim i Zenonem Gralakiem) konkursu 
o tytuł najlepszego żeglarza i nagrodę 
„Rejs Roku” oraz Srebrny Sekstant. 
Współautor trzech edycji serii wydaw-
niczej „Polska na morzu”.
Laureat Nagrody Bursztynowego Notesu 
SDP – za całokształt twórczości (2004), 
Klubu Publicystów Morskich (1975 
i 1986), im. Józefa Conrada (1976) oraz 
I nagrody w ogólnopolskim konkursie 
publicystycznym Ludzie Dobrej Roboty 
(1980).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1975), 
złotą odznaką „Zasłużony Pracownik 
Morza”, odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” oraz wieloma innymi meda-
lami i wyróżnieniami honorowymi.
W SDP w latach 1962–1982, wielokrot-
nie wybierany do Zarządu Głównego, 
wiceprzewodniczący Oddziału Mor-
skiego, przez dwie kadencje przewod-
niczący Klubu Publicystów Morskich. 
W SDRP od 1982 roku.

KONARSKI, Mariusz Tadeusz. Dzien-
nikarz. Komandor podporucznik MW. 
Ur. 18 maja 1958 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Humanistycznego 
(historia) Uniwersytetu Gdańskiego 
(1982). Doktorat z historii obroniony 
w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej 
(2004).
Praktykę dziennikarską odbywał w re-
dakcji „Wieczoru Wybrzeża” i Redakcji 
Informacji Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku. Dziennikarz miesięcznika 
Marynarki Wojennej „Bandera” (1991–

2002); publicysta, następnie redaktor 
naczelny czasopisma „Przegląd Morski” 
(2002–2004). W marcu 2004 r. objął sta-
nowisko redaktora naczelnego „Bande-
ry”, od 2005 r. pełni funkcję sekretarza 
redakcji czasopism Marynarki Wojen-
nej w Zespole Redakcyjno-Wydawni-
czym MW i jednoczenie jest redakto-
rem naczelnym „Bandery” i „Przeglądu 
Morskiego”. Stały współpracownik cza-
sopism „Skrzydlata Polska”, „Wiraże”, 
„Aeroplan i Militaria”, „Polska Zbrojna”.
Jeden z pionierów badań historii pol-
skiego lotnictwa morskiego. Obok licz-
nych artykułów publicystycznych i do-
niesień prasowych na ten temat opub-
likował około 40 artykułów naukowych 
w fachowej prasie krajowej i zagranicz-
nej. Autor książek Lotnictwo Marynar-
ki Wojennej w latach 1945–1963 (2004) 
oraz 304 Squadron (2005).

KONIECZNY, Zygmunt. Dziennikarz. 
Ur. 16 sierpnia 1925 r. w Weronikopo-
lu w Wielkopolsce. Absolwent Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(1969). 
Debiut publicystyczny w roku 1952 na ła-
mach „Słowa Powszechnego”. Publicysta, 
sekretarz redakcji WTK („Wrocławski 
Tygodnik Katolików” 1953–1962); pub-
licysta „Słowa Powszechnego” w War-
szawie (1962–1964), kierownik oddzia-
łu „Słowa Powszechnego” w Gdańsku 
(1965–1968). Od roku 1969 gdański stały 
współpracownik „Słowa Powszechnego”, 
WTK, „Kierunków” i „Zorzy”. 
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce stosunków polsko-niemieckich 
oraz tematyce polskich ziem zachod-
nich.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984) i odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1984).
W SDP w latach 1954–1982. W SDRP 
od 1983 roku. Członek Klubu Publicy-
stów Morskich. 
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KONOPKA, Jerzy. Tomasz Nowi-
na. Dziennikarz. Ur. 7 marca 1946 r. 
w Gdańsku. Absolwent polonistyki na 
Uniwersytecie Gdańskim (1972).
Stażysta, redaktor działu społecznego 
„Głosu Wybrzeża” (1973–1974), publicy-
sta, przedstawiciel redakcji szczecińskiego 
tygodnika „Jantar” (1974–1979), dzienni-
karz w dziale sportowym „Głosu Wybrze-
ża”, następnie „Dziennika Bałtyckiego”.
Członek SDP od 1976 roku.

KORCZAK, Katarzyna. Dziennikarka. 
Ur. 15 grudnia 1953 r. w Sopocie. Absol-
wentka filologii rosyjskiej na Uniwersy-
tecie Gdańskim (1977).
Reporterka „Wiadomości Elbląskich” 
(1979–1981), publicystka „Dziennika 
Bałtyckiego” (1981–1992) i „Głosu Wy-
brzeża (1992–2005). W latach następ-
nych pracowała w tygodnikach regio-
nalnych w Kościerzynie i Żukowie oraz 
bezpłatnej „Gazecie Gdańskiej”. 
Publicystka specjalizująca się w tematy-
ce społecznej i kulturalnej.

KOSTROWICKI, Olgierd. Dzienni-
karz. Ur. 8 października 1936 r. w War-
szawie, zm. w 2004 r. w Gdańsku. Ab-
solwent polonistyki w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku.
Dziennikarz gazety zakładowej „Ostro-
wia” Gdańskiej Stoczni Remontowej 
i kierownik rozgłośni zakładowej GSR 
(1974–1996). 
Laureat nagrody w ogólnopolskim kon-
kursie na reportaż „Zielonego Sztanda-
ru” (1976).
Członek SDRP od 1982 r.

KOSYCARZ, Ludmiła. L.K., lk, L.Kos. 
Dziennikarka. Ur. 3 stycznia 1932 r. 
w Kańczudze, pow. Przeworsk, zm. 28 li-
stopada 1981 r. w Gdańsku. Absolwent-
ka Sekcji Dziennikarskiej na Wydziale 
Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Warszawskiego (1953).

Aplikant dziennikarski, redaktor dzia-
łu w „Głosie Wybrzeża” (1953–1957); 
publicystka w tygodniku Marynarki 
Wojennej „Bandera” (1958–1959). Od 
roku 1961 ponownie w redakcji „Gło-
su Wybrzeża”, kolejno: redaktor działu 
łączności z czytelnikami, redaktor dzia-
łu kulturalnego, publicystka.
Zajmowała się publicystyką kulturalną 
i krytyką filmową; autorka cotygodnio-
wych „Rozmów przy pół czarnej” – wy-
wiadów z wybitnymi twórcami kultury. 
Przez wiele lat prowadziła skuteczną 
kampanię na rzecz budowy pracowni 
malarskich na strychach kamieniczek 
na Głównym Mieście.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1977), odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1972) i „Za zasługi dla m. 
Gdańska” (1968). Zasłużony Działacz 
Kultury.
W SDP od 1954 r., wielokrotnie we wła-
dzach Oddziału Morskiego SDP. 

KOSYCARZ, Maciej. Fotoreporter. 
Właściciel agencji fotograficznej KFP 
(Kosycarz Foto Press). Ur. 20 kwietnia 
1964 r. w Gdańsku. Absolwent Wydzia-
łu Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.
Fotografią prasową zajmuje się zawodo-
wo od 1990 roku; pracował w redakcjach 
„Naszych Tygodników”, „Tygodnika 
Wieczór” i „Głosie Wybrzeża”. W 1996 
roku założył agencję fotograficzną KFP, 
która wkrótce stała się największym 
w Polsce lokalnym, codziennie aktua-
lizowanym serwisem fotograficznym, 
posiadającym w zbiorach przeszło 150 
tysięcy zdjęć. Stałymi klientami agencji 
jest ponad 100 polskich i zagranicznych 
tytułów i agencji prasowych.
Autor albumów Fot. Kosycarz. Niezwy-
kłe zwykłe zdjęcia (dwie części – 2006 
i 2007), w których wykorzystał przede 
wszystkim zdjęcia wykonane przez ojca, 
Zbigniewa Kosycarza, dokumentującego 
wydarzenia na Wybrzeżu od 1945 roku. 
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W 2001 roku przygotował wystawę Zwy-
kłe miasto – Gdańsk w obiektywie ojca 
i syna, prezentowaną w Budapeszcie, 
Mostarze (Bośnia i Hercegowina), Bel-
gradzie, Kalmarze (Szwecja), Holbeak 
(Dania) i Kaliningradzie.
Współorganizator dorocznego konkur-
su Gdańsk Press Photo im. Z. Kosycarza 
na najlepszą fotografię prasową.

KOSYCARZ, Zbigniew. Drzazga. Foto-
reporter. Ur. 26 lipca 1925 r. w Lubieniu, 
pow. Myślenice, zm. 12 stycznia 1995 r. 
w Gdańsku. Studiował w Instytucie 
Sztuk Plastycznych w Sopocie (studia 
nieukończone).
Współpracę z prasą rozpoczął w 1946 r., 
był organizatorem Harcerskiej Agencji 
Prasowej w Krakowie i na Wybrzeżu. 
W latach 1947–1948 był fotografem 
statkowym na ms. „Batory”, od 1948 r. 
stale współpracował z „Dziennikiem 
Bałtyckim”, tygodnikiem „Przekrój”, 
miesięcznikiem „Żeglarz”, dwutygodni-
kiem „Marynarz Polski” oraz agencjami 
API i Agencją Robotniczą w Warszawie. 
Od marca 1949 roku niemal do ostat-
nich dni życia był fotoreporterem „Gło-
su Wybrzeża”. 
Wybitny gdański fotoreporter, jedna 
z najbardziej popularnych osobistości 
na Wybrzeżu. Fotografujący dzien-
nikarz, dokumentalista, który niemal 
przez całe półwiecze, na dziesiątkach 
tysięcy zdjęć, bez retuszu pokazywał 
to, co widziało oko reportera i co zare-
jestrował obiektyw. W „epoce przedte-
lewizyjnej”, gdy czarno-biała fotografia 
była jedynym plastycznym dokumen-
tem czasu, utrwalał w kadrze nie tylko 
najwznioślejsze momenty, ważne lub 
oficjalne wydarzenia, ale również trudy 
i radości życia codziennego mieszkań-
ców Pomorza. Jego zdjęcia wykorzysty-
wano w dziesiątkach encyklopedii, pod-
ręczników, albumów i książek; sięgają 
po nie wszyscy, pragnący przedstawić 

obraz powojennego pięćdziesięciolecia 
na Wybrzeżu.
Autor zdjęć w wydanych po jego śmier-
ci albumach Fot. Kosycarz. Niezwykłe 
zwykłe zdjęcia (część I – 2006, część II 
– 2007)
Laureat wielu nagród na wystawach 
i w konkursach fotograficznych, m. in. 
I nagrody w konkursie „Bursztynowy 
Obiektyw” (1962), III nagrody w kon-
kursie Interpressfoto, organizowanym 
przez Międzynarodową Organizację 
Dziennikarzy (1965), I nagrody Klubu 
Fotografii Prasowej SDP. W 1972 roku, 
w plebiscycie czytelników „Wieczoru 
Wybrzeża” przyznano mu tytuł „Gdań-
szczanina Roku”. Od 1997 roku orga-
nizowany jest Pomorski Konkurs Foto-
grafii Prasowej Gdańsk Press Photo im. 
Zbigniewa Kosycarza.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (1983), Krzyżem 
Kawalerskim OOP (1973), złotą odzna-
ką „Zasłużony Pracownik Morza”, od-
znaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
oraz wieloma innymi odznaczeniami 
i medalami regionalnymi i resortowy-
mi. Zasłużony Działacz Kultury.
Członek SDP w latach 1973–1982, 
w SDRP od 1982 roku.

KOŚCIELECKA, Anna. ank., Ank., (a.). 
Dziennikarka. Ur. 22 czerwca 1939 r. 
w Krakowie. Ukończyła polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (1963).
Zawodowo związała się z dziennikar-
stwem w 1974 r. jako sekretarz redakcji 
miesięcznika społeczno-kulturalne-
go „Litery”. Po rozwiązaniu redakcji, 
w 1975 r. przeszła do „Głosu Wybrzeża”, 
początkowo pracowała w sekretaria-
cie redakcji, następnie pełniła funkcję 
kierownika działu kulturalnego. Pracę 
w dzienniku przerwał stan wojenny. 
Od 1982 r. podejmowała się zadań re-
daktorskich w wydawnictwie Central-
nego Ośrodka Informacji Turystycznej, 
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w Gdańskim Towarzystwie Naukowym 
prowadziła sekretariat i prace redak-
cyjne przy pionierskim Słowniku Bio-
graficznym Pomorza Nadwiślańskiego. 
W latach 1987–1990 była w zespole re-
dakcyjnym miesięcznika „Komunikaty 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”. 
W 1989 r. współorganizowała redakcję 
reaktywowanego po 50 latach dwutygo-
dnika diecezji chełmińskiej (teraz pel-
plińskiej) „Pielgrzym”, w której objęła 
funkcję zastępcy redaktora naczelnego. 
W 1992 roku przeszła do „Dziennika 
Bałtyckiego”, jako publicystka i redaktor. 
Od 1998 r. na emeryturze, nadal jednak 
uprawia zawód dziennikarski. 
W publicystyce interesowała się tea-
trem, plastyką, szeroko rozumianym 
upowszechnianiem kultury, krajoznaw-
stwem. Uznanie zdobyły m. in. cykle 
publikacji o teatrze antycznym i śred-
niowiecznym, rozmowy z artystami i pi-
sarzami. Na łamach „Głosu” opisywała 
inicjatywy ludzi kultury pod auspicjami 
„Solidarności”.
We współpracy autorskiej z Pawłem 
Dzianiszem (Tadeuszem Jabłońskim) 
wydała szkice krajoznawczo-historycz-
ne Nadbałtyckie spotkania (dwie wersje 
–1979 i 2004), reportaże historyczne 
Najpierw do Gdańska (1990), Wojciecho-
wa Europa (wyróżniona tytułem Gdań-
skiej Książki Jesieni 2000) i Z krzyżmem 
i włócznią (2000).
Laureatka Nagrody Bursztynowego No-
tesu za całokształt twórczości (2006).
Członek SDP od 1975 r., należała do 
Klubu Publicystów Kulturalnych. Dele-
gat na Walny Zjazd w 1989 r., członek 
zarządu oddziału w Gdańsku w latach 
1994–2000.

KOTLARZ, Piotr. Publicysta, wydawca, 
pisarz. Ur. 23 sierpnia 1951 r. w Gdań-
sku. Absolwent historii na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Gdań-
skiego (1976).

Wydawca i redaktor czasopism: „Socjal-
demokrata Gdański” (1993–1995), „Ro-
botnik (1996–1997) i „Autograf ”. Liczne 
publikacje, również na łamach innych 
tytułów regionalnych i ogólnopolskich, 
głównie o tematyce historycznej i histo-
riozoficznej.
Wydał arkusze literackie: W drodze 
(1979), Miasto i jego pisarz (1989), 
dwa zbiory opowiadań: Gipsowe gło-
wy (1982), Odejście i inne opowiadania 
(1993), dwie powieści: Poszukiwania 
wśród szarości (1985, nagroda Gdań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki) i 
Każda chwila (2002) oraz dramaty: Trzy 
dramaty (2002) i Deszcz (2005). Współ-
autor książki pod redakcją prof. Marii 
Szyszkowskiej pt. Filozofia polityki wo-
bec literackich odniesień (PAN 1995), 
autor fundamentalnej Historii drama-
turgii (2007), zbioru esejów Dostrzec 
sens dziejów (UG 1998), pomysłodawca 
i współautor zbioru Rozmyślania Gdań-
skie (1998). Napisał libretto do baletu 
Życie za życiem, jest również współauto-
rem scenariusza filmowego Tylko taniec 
(2005).
W SDRP od 1993 roku.

KOTLICA, Jacek. Patrz: FOROMAŃ-
SKI, Józef. 

KOTŁOWSKI, Gerard Roman. Kak-
tus, rgk. Dziennikarz. Ur. 6 sierpnia 
1940 r. w Gdyni. Absolwent filologii 
polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Gdańsku (1969).
Publicysta, sekretarz redakcji, redak-
tor naczelny dwutygodnika Gdań-
skiej Stoczni Remontowej „Ostrowia” 
(1973–1980); publicysta miesięcznika 
„Horyzont” (1980); publicysta „Głosu 
Wybrzeża” (1981–1982); zastępca se-
kretarza redakcji tygodnika „Wybrze-
że” (1983–1990); redaktor naczelny 
miesięcznika „Budownictwo Okrętowe 
i Gospodarka Morska” (1993–1996); re-
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daktor naczelny dwutygodnika „Wiado-
mości Stoczniowe” (1998–2000).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1980).
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1983 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

KOWALCZYK, Krystyna. Dzien-
nikarka radiowa. Ur. 5 marca 1948 r. 
w Nowym Boryszewie, pow. Płock. Ab-
solwentka Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Warszawie (1978).
Po studiach uczyła w szkołach muzycz-
nych, prowadziła zespoły muzyczne 
i chóry. W latach 1985–2003 pracowała 
w Rozgłośni Regionalnej Polskiego Ra-
dia w Gdańsku, początkowo w Redakcji 
Muzycznej, od 1990 r. w Redakcji Pub-
licystyki.
Podczas pracy w Redakcji Muzycz-
nej przygotowała audycje dla Redakcji 
Folkloru Programu II PR, muzyczne cy-
kle edukacyjne dla Programu IV, opra-
wę muzyczną dla programów lokalnych, 
w tym Studia Bałtyk. W Redakcji Pub-
licystyki prowadziła szereg autorskich 
programów o charakterze społecznym 
i edukacyjnym, m. in. magazyn praw-
niczy „Glosa”, Magazyn Rodzinny, cykl 
audycji pt. „Trudne sprawy”, „Rozmowy 
intymne”, magazyn popularno-nauko-
wy „Ab Ovo”. W 1999 roku, we współ-
pracy z redakcją audycji katolickich PR 
w Warszawie przygotowała m. in. cykl 
debat na temat: „Co zmieniają wizyty 
papieskie?”, „Obecność Kościoła w me-
diach”, „Pluralizm w Kościele – luksus 
czy konieczność?”, „Czy grozi nam reli-
gijne sacropolo?”
Laureatka Bursztynowego Mikrofonu 
Radia Gdańsk (2000).

KOWALIK, Marian. „Kaem”. Dzienni-
karz. Komandor porucznik. Ur. 17 li-
stopada 1925 r. w Podgórznie, pow. Ot-
wock. Ukończył 2-letni Kurs Doskona-

lenia Oficerów w Akademii Wojskowo-
Politycznej (1962) oraz Studium Kultu-
ralno-Oświatowe przy Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku (1974).
Redaktor w dzienniku Marynarki Wo-
jennej „Na Straży Wybrzeża” (1951–
1957); publicysta, kierownik działu 
w tygodniku MW „Bandera” (1957–
1975). Od roku 1975 na emeryturze.
Publicysta zajmujący się problemami 
kultury i oświaty.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1985), złotym medalem „Za Za-
sługi dla Obronności Kraju” oraz inny-
mi medalami i odznakami państwowy-
mi, resortowymi i regionalnymi.
W SDP w latach 1966–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

KOWALSKI Janusz. Marian Grabow-
ski, JK, Ko, JKo., Kow., MG. Publicy-
sta, architekt – urbanista, regionalista. 
Ur. 8 sierpnia 1925 r. w Zamościu. Studia 
na Wydziale Architektury Politechni-
ki Warszawskiej (z siedzibą w Lublinie, 
1944), w Warszawie (1948) i Politechni-
ce Gdańskiej (1949–1952). Doktorat na 
Wydziale Architektury PG w 1962 r.
Redaktor działu architektury i red. 
techniczny miesięcznika „Politechnik” 
(Warszawa), redaktor naczelny dwuty-
godnika „Głos Politechniki Gdańskiej” 
(1956), redaktor naczelny dwutygo-
dnika społeczno-kulturalnego „Uwa-
ga” w Gdańsku (1957–1958). Od roku 
1954 współpracował z gdańską prasą 
codzienną, szczególnie z „Dziennikiem 
Bałtyckim”, w latach 1958–1961 współ-
praca publicystyczna z dwutygodnikiem 
„Kaszebe”, od 1964 r. współpraca z „Biu-
letynem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego”, następnie miesięcznikiem „Po-
merania”. W latach 1963–1968 członek 
rady programowej miesięcznika „Ar-
chitektura”, w latach 1970–1988 członek 
kolegium redakcyjnego „Gdańskiego 
Rocznika Kulturalnego”.
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Jeden z głównych autorów batalii publi-
cystycznej na rzecz powołania Uniwersy-
tetu Gdańskiego – pierwsze publikacje w 
„Kontrastach” (1956), „Uwadze” (1958), 
„Dzienniku Bałtyckim – Rejsach” (1961). 
Liczne publikacje prasowe na temat ko-
nieczności modernizacji układu komu-
nikacyjnego Trójmiasta, w tym propo-
zycja (niezrealizowana) odbudowy linii 
kolejowej Gdańsk–Kokoszki.
Współautor monografii „Gdańsk, jego 
dzieje i kultura” (rozdział poświecony 
powojennemu rozwojowi urbanistycz-
nemu i architektonicznemu miasta 
–1969).

KOWALSKI, Paweł.(ko),(paw.), (kopa). 
Dziennikarz. Ur. 30 października 1932 r. 
w Pelplinie. Absolwent Wydziału Dzien-
nikarskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go (1955).
Reporter a następnie kierownik działu 
sportowego w „Gazecie Białostockiej/ 
Współczesnej” (1955–1978); redaktor 
działu (1979–1987) i kierownik działu 
sportowego (1987–1993) „Dziennika 
Bałtyckiego”. Stały korespondent „Prze-
glądu Sportowego” i Redakcji Sportowej 
PAP w Warszawie.
Autor kilku tysięcy tekstów o spor-
cie i kulturze fizycznej – informacji, 
sprawozdań, komentarzy i artykułów 
problemowych. Sprawozdawca z wielu 
ważnych imprez, m. in. Igrzysk Olimpij-
skich w Monachium, mistrzostw świata 
w narciarstwie klasycznym FIS. Ważne 
problemy organizacyjne i wychowawcze 
ruchu sportowego podejmował w cyklu 
publikacji pt. „Wędrówki po klubach”.
Pięciokrotnie honorowany nagrodami 
w konkursach na publikacje sportowe, 
zwłaszcza o sportach powszechnych 
i rekreacji. Laureat nagrody Wojewody 
Gdańskiego (1995).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1985) oraz odznakami regional-
nymi i związków sportowych, w tym 

Diamentową Odznaką Związku Piłki 
Ręcznej. Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej.
W SDP w latach 1957–1982, w SDRP od 
roku 1982.

KOZIARSKI, Jerzy. Koz., j.k. Redaktor. 
Komandor MW. Ur. 7 sierpnia 1929 r. 
w Żyrardowie. Absolwent Wydziału Hu-
manistycznego (historia) Uniwersytetu 
Gdańskiego (1974), kursu dziennikarzy 
wojskowych, po którym mianowany zo-
stał na pierwszy stopień oficerski (1950), 
dwuletniego Kursu Doskonalenia Ofi-
cerów, uprawniającego do zajmowania 
stanowisk morskich. 
Debiut dziennikarski w roku 1948 pod-
czas służby zasadniczej w Marynarce 
Wojennej artykułem Jeden dzień na 
okręcie, zgłoszonym na konkurs „Polski 
Zbrojnej” (przez 2 i pół roku wchodził 
w skład załogi okrętu hydrograficz-
nego). Pracę dziennikarską rozpoczął 
w roku 1951 w dzienniku MW „Na 
Straży Wybrzeża”, przekształconym 
w 1957 r. w tygodnik „Bandera”. W tej 
redakcji przeszedł wszystkie szczeble 
kariery, od praktykanta redakcyjnego, 
kierownika działu, sekretarza redak-
cji i zastępcy redaktora naczelnego do 
funkcji redaktora naczelnego. Zespołem 
„Bandery” kierował 17 lat, od września 
1974 r. do 14 lutego 1990 r., do osiągnię-
cia wieku emerytalnego. 
Znawca dziejów obyczajowości ludzi 
morza, ceremoniału morskiego i tradycji 
Marynarki Wojennej. Liczne artykuły na 
ten temat publikował na łamach „Bande-
ry”, „Tygodnika Morskiego”, „Przeglądu 
Morskiego” i „Żołnierza Polskiego”.
Współautor (wraz z E. Koczorowskim 
i R. Plutą) książek: Zwyczaje i ceremo-
niał morski (1972) oraz Ceremoniał 
morski i etykieta jachtowa (1994). 
Harcmistrz ZHP, za działalność w dzie-
dzinie morskiego wychowania mło-
dzieży wyróżniony Harcerskim Krzy-
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żem Zasługi oraz tytułem Honorowe-
go Członka Ligi Morskiej i Rzecznej 
(1999). Inicjator nadania nazwy „Żyrar-
dów” jednemu ze statków polskiej floty 
handlowej i długoletniego patronatu ro-
dzinnego miasta nad tą jednostką.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
(1986) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1970), złotymi medalami „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny” (1970) i „Za Zasłu-
gi dla Obronności Kraju” (1982), odzna-
kami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
(1972) i „Gryfa Pomorskiego” (1977). 
Zasłużony Działacz Kultury.
W SDP w latach 1952–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KOZYRA, Wiesław. Józef Szopiński. 
Dziennikarz. Ur. 9 marca 1940 r. w Spła-
wach, pow. Krasnystaw. Absolwent Wy-
działu Budowy Okrętów Politechniki 
Gdańskiej (1967).
Kierownik gdańskiego oddziału tygo-
dnika „Politechnik” (1962–1967), re-
daktor naczelny tygodnika „Politech-
nik” w Warszawie (1967–1969); sekre-
tarz redakcji miesięcznika „Problemy” 
w Warszawie (1971–1973); zastępca 
redaktora naczelnego „Tygodnika Mor-
skiego” (1973–1975); zastępca redakto-
ra naczelnego tygodnika „Czas” (1975–
1978), komentator w tygodniku „Czas” 
(1978–1981); komentator w tygodniku 
„Wybrzeże” (1982–1990). W latach póź-
niejszych wydawca i redaktor naczelny 
szeregu czasopism, magazynu ilustro-
wanego „Bon Voyage” i wydawnictw re-
gionalnych, m.in. „Nasze Kaszuby”.
Publicysta specjalizujący się w problema-
tyce naukowej organizacji pracy i zarzą-
dzania oraz zagadnieniach społecznych. 
Do jego osiągnięć należy współudział 
w powołaniu i organizowaniu redakcji 
tygodnika „Czas”. Jeden z inicjatorów 
ruchu dziennikarzy studenckich na Wy-
brzeżu i powołania Klubu Dziennikarzy 
Studenckich w Gdańsku.

Laureat III nagrody ZG SDP za publicy-
stykę na temat organizacji i zarządzania 
(1974).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1983) i złotą odznaką Janka Krasickie-
go (1975).
W SDP w latach 1971–1982. W SDRP 
od 1983 roku.

KRAAK, Piotr. Redaktor. Ur. 3 sierpnia 
1912 r. w Częstochowie. Absolwent Wy-
działu Architektury Politechniki Niemie-
ckiej w Pradze (1936), Szkoły Nauk Poli-
tycznych w Krakowie (1939); studia ma-
gisterskie na Wydziale Dziennikarskim 
Uniwersytetu Warszawskiego (1955).
Współredaktor wydawanego przez AK 
konspiracyjnego pisma „Naród i Pań-
stwo” w Częstochowie, współzałożyciel 
i redaktor naczelny dziennika „Głos 
Narodu” w Częstochowie (1945–1947); 
redaktor naczelny „Życia Częstocho-
wy” (1947–1948); redaktor naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” (1 grudnia 
1948 – 23 listopada 1956); publicysta, 
kierownik działu „Tygodnika Morskie-
go” (1957–1968). Jesienią 1968 roku 
wyemigrował z Polski.
W okresie pracy w „Tygodniku Mor-
skim” publicysta specjalizujący się 
w problematyce handlu zagranicznego.
Laureat nagrody Klubu Publicystów 
Ekonomicznych SDP (1963).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1954) i złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”.
Współorganizator Związku Zawodowe-
go Dziennikarzy RP w 1945 r., długo-
letni prezes Oddziału Kieleckiego ZZD, 
członek SDP od 1951 roku, przewodni-
czący i wiceprzewodniczący Oddziału 
Morskiego, działacz Klubu Publicystów 
Morskich.

KRAJEWSKI, Adam. Dziennikarz. Za-
wodowy żołnierz. Ur. 19 stycznia 1951 r. 
w Warszawie. Absolwent pedagogiki 

KOZIARSKI 92

W. Kozyra

P. Kraak



K
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Ol-
sztynie (1983).
Dziennikarz tygodnika „Bandera” od 
1976 roku.
Publicysta specjalizujący się w prob-
lematyce społecznej, interesował się 
zwłaszcza adaptacją marynarzy w no-
wym środowisku.
Odznaczony brązowym medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1981).
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KRANKOWSKI, Tomasz. Dzienni-
karz, redaktor. Ur. 20 grudnia 1947 r. 
w Pruszczu Pomorskim. Studia prawni-
cze i ekonomiczne.
Debiutował jako korespondent prasy lu-
dowej w drugiej połowie lat osiemdzie-
siątych. Dziennikarz działu krajowego 
„Dziennika Ludowego” w Warszawie, 
następnie przedstawiciel tej gazety na 
Wybrzeżu (1983–1990). Po likwidacji 
„Dziennika” jako wolny strzelec współ-
pracował z „Zielonym Sztandarem”, 
„Gazetą Samorządową” i „Gazetą Targo-
wą” w Poznaniu, uczestniczył również 
w audycjach publicystycznych Radia 
Gdańsk i Telewizji Gdańsk. Rzecznik 
prasowy ministra rolnictwa i gospodar-
ki żywnościowej (1995–2002); prezes 
zarządu Radia Gdańsk (2002–2006).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1983), odznakami „Za zasługi dla m. 
Gdańska” (1984), „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1987).
W SDRP od 1985 roku, członek Klubu 
Publicystów Morskich.

KRASZEWSKI, Stefan. Fotoreporter. 
Ur. 14 czerwca 1939 r. w Gdyni. Studia 
na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Po-
litycznych Uniwersytetu Warszawskiego 
(nieukończone).
Gdański korespondent „Sztandaru 
Młodych” (1958–1965); fotoreporter 
„Wieczoru Wybrzeża” (1957–1969); 

przedstawiciel Centralnej Agencji Fo-
tograficznej w Koszalinie (1969–1976) 
i w Gdańsku (od 1976 roku).
Autor dokumentalnych zdjęć z Sierp-
nia 1980 roku i stanu wojennego, pub-
likowanych w renomowanych pismach 
świata. Podczas prezydentury Lecha 
Wałęsy należał do grona jego osobistych 
fotografów. 
Laureat medali i nagród na krajowych 
i międzynarodowych konkursach fo-
tografii prasowej, m. in. srebrnego me-
dalu w Rostocku (1963), I nagrody na 
wystawie fotografiki marynistycznej 
w Szczecinie (1963), nagrody „Srebrne-
go Neptuna” w konkursie „Morze okiem 
dziennikarzy” (1964), brązowego meda-
lu na wystawie w Budapeszcie (1970), 
„Bronz Trophy” na konkursie w Hong-
kongu (1972), II nagrody na krajowych 
konkursach fotografii prasowej (1972 
i 1984). Dwukrotnie zdobywał tytuł 
„Fotoreportera Roku CAF”. Uczestnik 
ponad 40 salonów sztuki fotograficznej.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1981) i odznaką „Zasłużony dla wo-
jewództwa słupskiego” (1979).
W SDP w latach 1971–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KRAŚKO, Wincenty. Dziennikarz, 
działacz polityczny. Ur. w 1916 roku 
w Kotowiczach, pow. Dzisna na Wileń-
szczyźnie, zm. w 1976 r. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie.
Pełnomocnik Zarządu Głównego Spół-
dzielni Wydawniczej „Czytelnik” ds. 
organizacji delegatury spółdzielni na 
Wybrzeżu (14 kwietnia 1945 –15 lipca 
1945), reporter, redaktor techniczny, 
sekretarz redakcji, zastępca redaktora 
naczelnego „Dziennika Bałtyckiego” (li-
piec 1945 – grudzień 1950), redaktor na-
czelny „Kuriera Szczecińskiego” (1951). 
Po zakończeniu pracy dziennikarskiej 
był m. in. sekretarzem KW PZPR w Po-
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znaniu, kierownikiem Wydziału Kultu-
ry KC, sekretarzem KC PZPR.

KRETOWICZ, Kazimierz. Kazimierz 
Zagórny. Publicysta. Ur. 29 września 
1912 r. w Macierowie k. Bobrujska (Bia-
łoruś), zm. tragicznie na polowaniu 
17 września 1983 r., pochowany w So-
pocie. Absolwent Wyższych Kursów 
Dziennikarskich przy Wyższej Szkole 
Handlowej w Poznaniu (1933) i Wy-
działu Prawa na Uniwersytecie Poznań-
skim (1935)
W drugiej połowie lat trzydziestych, nie-
zależnie od praktyki adwokackiej, pra-
cował w redakcji „Dnia Pomorskiego” 
w Toruniu i był stałym korespondentem 
pism warszawskich – „Kuriera Poran-
nego” i „Małego Dziennika” o. Kolbego. 
W 1938 roku objął stanowisko redakto-
ra naczelnego Morskiej Agencji Telegra-
ficznej w Gdyni. Po wojnie dziennikarz 
wydawanej przez Marynarkę Wojenną 
codziennej „Gazety Morskiej” (1945–
1946), stały korespondent „Życia War-
szawy” w Gdyni, założyciel i redaktor 
naczelny pierwszego w wyzwolonej Pol-
sce miesięcznika poświęconego gospo-
darce morskiej – „Morskiego Przeglądu 
Gospodarczego” (1946–1949). W roku 
1946 założył Klub Korespondentów 
Prasy Krajowej przy oddziale Syndykatu 
Dziennikarzy RP. W czasie jego cztero-
letniej prezesury, dzięki aktywności klu-
bu, ukazujące się w Warszawie najwięk-
sze polskie gazety uzyskiwały informa-
cje i reportaże o wydarzeniach i stanie 
gospodarczym Pomorza. 
Po roku 1950 powrócił do zawodu 
adwokata; publikował sporadycznie 
w „Prawie i Życiu” oraz „Dzienniku 
Bałtyckim”.
Autor reportaży, m. in. Dziesięciu ze 
„Smoka” (1951), Jak oddano pancernik 
„Gneissenau” (1952). 
Utalentowany satyryk, autor wielu szo-
pek noworocznych publikowanych na 

łamach gdańskiej prasy oraz zbioru fra-
szek i drobnych utworów satyrycznych 
„Orły i herosy” (1977).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Par-
tyzanckim oraz innymi odznaczeniami. 

KRÓL, Zdzisław. Artysta grafik, redak-
tor graficzny. Ur. 14 marca 1921 r. w Kra-
kowie, zm. 19 lipca 2002 r. w Gdańsku. 
Absolwent Wydziału Grafiki Użytkowej 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla-
stycznych w Krakowie (1948).
W „Głosie Wybrzeża” od 15 listopada 
1948 roku do 31 marca 1981 roku.
Należał do grona osób, które ukształto-
wały wizerunek graficzny „Głosu Wy-
brzeża” i „Wieczoru Wybrzeża”. Uznanie 
zdobyły jego liczne ilustracje zamiesz-
czane w obydwu gazetach, zwłaszcza do 
poezji i tekstów literackich.
Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków, autor prac graficznych, pre-
zentowanych na kilku wystawach indy-
widualnych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1973), odznakami „Za zasługi dla 
Gdańska” (1968) i „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”(1973).

KRÓLIKIEWICZ, Ryszard. Artysta gra-
fik, dziennikarz. Ur. 27 wrzenia 1929 r. 
w Przemyślu. Absolwent Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie (1958).
Pracownik sekretariatu redakcji, se-
kretarz redakcji tygodnika „Bandera” 
(1965–1971); sekretarz redakcji i zastęp-
ca redaktora naczelnego Wydawnictwa 
Artystyczno-Graficznego w Gdańsku 
(1971–1973); redaktor graficzny w Wy-
dawnictwie Morskim (1973–1975); se-
kretarz redakcji tygodnika „Bandera 
(1976–1990).
Współautor oprawy graficznej ekspozy-
cji Muzeum Marynarki Wojennej oraz 
okrętu-muzeum ORP „Błyskawica” 
w Gdyni, ilustrator licznych książek.
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Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1988) oraz medalami „Siły Zbroj-
ne w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”. Zasłużony Dzia-
łacz Kultury.

KRÓLIKOWSKI, Józef. Józef Leśniak, 
Jerzy Rózga. Dziennikarz, redaktor.
Ur. 5 października 1931 r. w Modle, 
pow. Skierniewice. Absolwent Wydziału 
Dziennikarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego (1955).
Działalność dziennikarską rozpoczął 
w roku 1949 jako korespondent „Nowej 
Wsi”, „Pokolenia”, „Wsi”, „Głosu Robot-
niczego”. Reporter, publicysta, kierownik 
oddziału w Gdyni, kierownik działu łącz-
ności z czytelnikami „Głosu Wybrzeża” 
(1955–1969). Zastępca redaktora naczel-
nego (1970–1974) i redaktor naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” (1974–1981). 
Na przełomie 1981–1982 roku, w stanie 
wojennym, redaktor naczelny trójgazety 
„Głos Wybrzeża–Dziennik Bałtycki–
Wieczór Wybrzeża”. Redaktor naczelny 
„Głosu Wybrzeża” (1982–1985). W la-
tach 1984–1987 przewodniczący po-
wołanej przy premierze Rady Prasowej. 
W roku 1985 powołany na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Komitetu ds. Ra-
dia i Telewizji – prezesa Polskiego Radia 
w Warszawie, którym kierował do 1990 
roku. W tych latach pełnił funkcję pre-
zydenta Międzynarodowej Organizacji 
Rozgłośni Radiowych. Po przejściu na 
emeryturę nadal pracuje: do roku 1992 
w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
w latach 1993–1995 redaktor naczelny 
cotygodniowego Biuletynu Publicy-
stycznego dla redakcji terenowych, wy-
dawanego przez Fundację Prasa Polska 
w Warszawie. W latach 1993–2004 orga-
nizator i redaktor naczelny dwutygodni-
ka „Polska Scena Polityczna”. Od 1999 
roku współpracuje z warszawskim maga-
zynem „Tęcza Polska”. 

Autor cyklu publicystycznego „Sprawy 
i ludzie” na łamach „Głosu” i „Dzien-
nika”, w którym ukazywał powikłane 
losy bohaterów – często ofiar urzęd-
niczej bezduszności i niekompetencji. 
Opiekun studenckiego ruchu dzienni-
karskiego na Wybrzeżu; patron reda-
gowanego przez studentów „Dziennika 
Akademickiego” – dodatku do „DB”. 
Inicjator i przewodniczący powołanego 
w 1982 r. przy redakcji „GW” Komitetu 
Inicjatyw Społecznych, wspomagają-
cego finansowo akcje społeczne (m. in. 
wyjazdy chorych dzieci na operacje ser-
ca do Holandii) oraz różne inicjatywy 
oświatowe i kulturalne.
Laureat nagrody SDP im. Bolesława 
Prusa (1985) oraz wielu innych nagród 
dziennikarskich i wydawniczych.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1984), Krzy-
żem Kawalerskim OOP (1975), odzna-
kami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
(1970), „Zasłużony Pracownik Morza”, 
„Zasłużony Działacz Kultury” oraz in-
nymi odznaczeniami i wyróżnieniami 
honorowymi.
W SDP w latach 1957–1982, wielokrotny 
delegat na zjazdy stowarzyszenia, w la-
tach 1970–1980 prezes Oddziału Mor-
skiego SDP, w latach 1975–1981 członek 
Prezydium ZG SDP. W SDRP od 1982 
roku, członek założyciel, wielokrotnie 
we władzach Zarządu Głównego.

KRUPA, Krzysztof. Dziennikarz, re-
daktor, wydawca. Ur. 2 października 
1957 r. w Kędzierzynie-Koźlu. Absol-
went Wydziału Handlu Zagranicznego 
na Uniwersytecie Gdańskim.
Debiut dziennikarski na łamach tygo-
dnika „Czas” (1978); w czasie studiów 
współpracował z tygodnikiem „Poli-
technik”. W latach 1981–1992 w „Głosie 
Wybrzeża”: reporter, kierownik działu 
łączności z czytelnikami, zastępca sekre-
tarza redakcji, kierownik działu ekono-
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micznego. Kierownik działu marketin-
gu, następnie dyrektor działu sprzedaży 
reklam „Dziennika Bałtyckiego” (1992–
1997). Redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego” (1997–2000). Prezes wy-
dawnictwa Polskapresse Oddział Prasa 
Bałtycka (2000–2007). Po roku 2007 
podjął pracę w Wydawnictwie Nowa 
Trybuna Opolska.
Członek SDRP od 1985 roku.

KRYDA, Szczepan. Dziennikarz.
Ur. 26 grudnia 1931 r. w Białymstoku, 
zmarł w Gdańsku. Absolwent Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Gdańskiej 
(1963) i Wydziału Ekonomiki Przemy-
słu Uniwersytetu Gdańskiego (1972).
Od 1948 r pracował na różnych stano-
wiskach w Stoczni Marynarki Wojennej 
w Gdyni i Stoczni Gdańskiej, jego ostat-
nie stanowisko stoczniowe – główny 
technolog ds. robót elektrycznych. 1 lu-
tego 1973 podjął prace dziennikarską 
w redakcji „Głosu Stoczniowca”, w la-
tach 1976–1981 był publicystą „Głosu 
Wybrzeża”. Po stanie wojennym – luźna 
współpraca z różnymi czasopismami.
Laureat I nagrody w konkursie publicy-
stycznym „Polityki” (1968).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1975) i odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1975).
Członek SDP od 1977 roku.

KRYŃSKA, Stefania. Kryska, So-Wa. 
Dziennikarka radiowa. Ur. 26 grudnia 
1901 r. w Moskwie, zm. 9 października 
1979 r. w Sopocie. Absolwentka Wyższej 
Szkoły Handlowej w Warszawie (1924).
W 1949 roku rozpoczęła stałą współ-
pracę z Rozgłośnią Polskiego Radia 
w Gdańsku, następnie z „Dziennikiem 
Bałtyckim”, gdzie zamieszczała felieton 
„Pod światło”, podpisywany kryptoni-
mem „Kryska” i „So-Wa”. Od 1952 roku 
do emerytury w roku 1968 pracowała 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdań-

sku, początkowo w dziale listów i inter-
wencji, później kolejno w redakcjach: 
społeczno-oświatowej, publicystyki 
i dzienników.
Autorka gawęd i felietonów, wygłasza-
nych z duża swadą przed mikrofonem. 
Zajmowała się szeroko rozumianą te-
matyką społeczną. Dużą popularnoś-
cią cieszyły się jej audycje poświęcone 
codziennym problemom życiowym 
słuchaczy, w tym wieloletni cykl pt. 
„Uśmiech, uprzejmość, życzliwość”.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1966), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1968), Złotą Hono-
rową Odznaką Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej, odznaką honorową 
PCK III stopnia oraz innymi wyróżnie-
niami honorowymi.
W SDP od 1954 roku.

KRZYŻANIAK-STEFAŃSKA, Rita. 
Dziennikarka. Ur. 11 kwietnia 1943 r. 
w Bracławiu w woj. wileńskim. Absol-
wentka filologii polskiej na Uniwersy-
tecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(1968). 
Dziennikarka w redakcji „Życie Włoc-
ławka”; publicystka tygodnika „Kujawy” 
we Włocławku (1968–1974); publicyst-
ka w dziale społecznym „Wieczoru Wy-
brzeża”(1974–1982); publicystka tygo-
dnika „Wybrzeże” (1982–1990).
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) i srebrnym medalem „Za 
zasługi dla województwa włocławskie-
go” (1978).

KUBACKI, Mirosław. Dziennikarz, 
fotografik. Ur. 30 maja 1932 r. w Czar-
noplesach, pow. Kowel. Studiował na 
Wydziale Budowy Okrętów Politechniki 
Gdańskiej (studia nieukończone).
W czasie studiów członek zespołu re-
dakcyjnego dwutygodnika studentów 
i młodej inteligencji „Kontrasty” (1956) 
i dwutygodnika społeczno-kulturalnego 
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„Uwaga” (1957–1958). Publicysta, kie-
rownik działu, sekretarz redakcji tygo-
dnika „Głos Stoczniowca (1958–1992).
W publicystyce podejmował przede 
wszystkim problemy postępu technicz-
nego i wynalazczości. Organizator kon-
kursu na pamiętniki stoczniowców.
Fotografik, swoje prace prezentował na 
ponad 50 wystawach i salonach między-
narodowych, m. in. w Londynie, Buenos 
Aires, Bordeaux, Belgradzie, Rostocku, 
na których otrzymywał medale i wy-
różnienia. Za działalność artystyczną 
wyróżniony tytułem Artiste FIAP, nada-
nym przez Międzynarodową Federację 
Sztuki Fotograficznej (1967) i medalem 
im. Jana Bułhaka (1977).
Współautor (części fotograficznej – tekst 
Franciszka Fenikowskiego) albumu pt. 
Pod Tarczą Sobieskiego.
Współorganizator i członek rady tea-
trzyku studenckiego „Bim-Bom”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1975), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej (1972). Zasłużony Działacz 
Kultury (1970).
W SDP w latach 1962–1982, wielokrot-
nie we władzach Oddziału Morskiego. 
W SDRP od 1982 roku.
 
KUBIAK, Stanisław. Dziennikarz.
Ur. 11 kwietnia 1934 r. w Chodzieży. 
Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Poznaniu (1956).
Reporter i publicysta w redakcji „Gaze-
ty Pomorskiej” (1960–1969); kierownik 
działu partyjnego, następnie publicy-
sta „Głosu Wybrzeża” (1969–1970); 
przedstawiciel redakcji „Trybuny Ludu” 
w Gdańsku (1971–1977); publicysta ty-
godnika „Czas” (1978–1981); publicysta 
tygodników „Rzeczywistość” (1983–
1985), „Kultura” (1985–1986); redaktor 
naczelny dwutygodnika „Stoczniowiec” 
(1987–1988); publicysta „Dziennika 
Bałtyckiego” (1989–1991). Po dwulet-
nim okresie bezrobocia – od 1993 r. 

na emeryturze. Wolontariusz kierujący 
Forum Promocji Zdrowia „Quo Vadis” 
w Gdańsku.
Autor licznych publikacji na tematy 
społeczne i polityczne. Znany z non-
konformistycznych poglądów lewico-
wych, prezentowanych wbrew modom 
„poprawności” politycznej, co wywoły-
wało gwałtowne polemiki zarówno ze 
strony władz partyjnych, jak i opozycji 
demokratycznej. Ważniejsze publikacje: 
Rok 1989 (tygodnik „Sprawy i Ludzie”), 
Co się w stoczni wyrabia? i Etniczna od-
rębność czy obskurantyzm? (tygodnik 
„Kultura”) 
Dwukrotny laureat I nagrody w ogól-
nopolskich konkursach na publikacje 
o młodzieży wiejskiej i robotniczej 
(1967 i 1969). Zdobywca II nagrody 
w ogólnopolskim konkursie na publi-
kacje na temat zarządzania i organizacji 
pracy (1974).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1974), złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1974) oraz innymi 
wyróżnieniami honorowymi.
Członek SDP w latach 1962–1982, 
w SDRP od 1982 roku.

KUBICA, Barbara. Dziennikarka ra-
diowa. Ur. 31 stycznia 1923 r. w Warsza-
wie, zm. 17 lutego 1981 r. w Gdańsku. 
Studia na Wydziale Humanistycznym 
(polonistyka) Uniwersytetu Warszaw-
skiego – przerwane wskutek wybuchu 
wojny. 
Od czerwca 1953 pracowała w Gdań-
skiej Rozgłośni Polskiego Radia, po-
czątkowo w redakcji audycji dla dzieci, 
następnie w redakcji literackiej, redakcji 
dzienników oraz redakcji publicystyki.
Dziennikarka specjalizująca się w prob-
lematyce edukacji i wychowania. Przez 
kilka lat prowadziła cykliczną audycję 
pt. „To jest moja Polska”, pobudzającą 
ambicje i kształtującą aspiracje mło-
dzieży szkół średnich.
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Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1975), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej (1970) oraz licznymi odzna-
kami i wyróżnieniami regionalnymi 
i resortowymi.
W SDP od 1964 roku.

KUCIEWICZ, Przemysław. Jan Hol-
den, PK, pk. Dziennikarz. Ur. 20 grud-
nia 1937 r. we Lwowie. Absolwent Wy-
działu Dziennikarskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego (1960).
Po ukończeniu studiów przez blisko trzy 
lata bezskutecznie dobijał się o pracę 
etatową w wyuczonym zawodzie, spora-
dycznie publikując w gdańskich dzien-
nikach. Pracę etatową podjął w roku 
1963 w Oddziale Morskim Polskiej 
Agencji Prasowej, której to placówki 
został kierownikiem w roku 1973. Za 
„przestępstwa polityczne” popełnione 
w okresie pierwszej „Solidarności” zo-
stał zdegradowany, w następstwie czego 
w roku 1982 przeniósł się do nowotwo-
rzonego tygodnika „Wybrzeże”, gdzie 
niebawem został kierownikiem działu 
ekonomiczno-morskiego. W „Wybrze-
żu” pracował do likwidacji tygodnika 
w roku 1991, następnie powrócił na 
stanowisko kierownika oddziału PAP, 
które sprawował do 1996 roku. Równo-
cześnie – do roku 1997 – był etatowym 
korespondentem dziennika „Nowa Eu-
ropa” (po zmianie tytułu: „Prawo i Go-
spodarka”), do czasu, gdy powierzono 
mu stanowisko redaktora naczelnego 
„Głosu Wybrzeża”. Po siedmiu miesią-
cach, uznawszy, że się na to stanowisko 
nie nadaje, złożył dymisję i zajął się 
działalnością publicystyczną. Czynił to 
nie tylko na łamach „Głosu Wybrzeża”, 
ale także w radio i telewizji. Niezależ-
nie od tego w różnych okresach współ-
pracował z tygodnikami „Polityka”, 
„Przegląd Techniczny”, „Cash”, mie-
sięcznikami „Morze” i „Budownictwo 
Okrętowe”. W „Głosie Wybrzeża”, już 

jako emeryt, dotrwał do likwidacji tej 
gazety w roku 2005.
Publicysta, który obok głównego nurtu 
twórczości – problematyki morskiej, zaj-
mował się również tematyką polityczną, 
zwłaszcza jako felietonista i komentator, 
nieukrywający swoich przekonań lewi-
cowych.
Laureat II (1988) i I (1995) nagrody 
Klubu Publicystów Morskich oraz II na-
grody (1987) Klubu Publicystów Eko-
nomicznych.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1979).
Członek SDP w latach 1968–1982, przez 
dwie kadencje, niepełne, bo przerwane 
burzami historii, wiceprezes Oddziału 
Morskiego. W SDRP od roku 1982, już 
czwartą kadencję jest wiceprzewodni-
czącym Oddziału Morskiego, podobnie 
od czterech kadencji pełni funkcję wice-
prezesa Klubu Publicystów Morskich.

KUCZERA, Andrzej. Dziennikarz, pi-
sarz. Komandor porucznik MW.
Ur. 7 stycznia 1950 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Dowódczego Wyż-
szej Szkoły Marynarki Wojennej (1972) 
i Wydziału Dziennikarskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1981).
Stażysta, publicysta w dziale wojskowym 
tygodnika „Bandera” (1975–1977); re-
daktor specjalnego wydania magazynu 
„Żołnierz Polski” dla żołnierzy Wojsko-
wej Jednostki Specjalnej, wchodzącej 
w skład Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ 
na Bliskim Wschodzie (1978). Od roku 
1979 ponownie w tygodniku „Bandera”, 
kolejno: publicysta, kierownik działu. 
Autor zbiorów reportaży z życia Mary-
narki Wojennej Zapach morza (1980) 
i Ci z wachty specjalnej (1984) oraz opo-
wieści Rejs na koniec świata i Wakacje 
na końcu świata.
Laureat III nagrody w konkursie na 
wspomnienia ze służby w Marynarce 
Wojennej (1978).
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Harcmistrz. Działacz harcerski. Zało-
życiel i prezes Polskiego Stowarzysze-
nia Wychowania Morskiego „Wodnik”, 
redaktor naczelny czasopisma dla mło-
dzieży „Wodnik”.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983), srebrnym medalem „Za 
Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym 
Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” oraz in-
nymi medalami resortowymi i regional-
nymi.
W SDP w latach 1977–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KUCZMARSKA, Anna. Dziennikarka. 
Ur. 11 lutego 1959 r. w Szczecinie. Ab-
solwentka Wydziału Humanistycznego 
(historia) Uniwersytetu Gdańskiego.
W czasie studiów działała w Klubie 
Dziennikarzy Studenckich, uczestni-
czyła w redagowaniu „Dziennika Aka-
demickiego” – studenckiego dodatku 
„Dziennika Bałtyckiego”. Od roku 1982 
w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”: sta-
żystka, reporter, kierownik działu miej-
skiego, publicystka.

KUCZYŃSKI, Czesław Leon. Dzienni-
karz. Komandor porucznik MW.
Ur. 5 stycznia 1926 r. w Bieli, pow. Ostrów 
Mazowiecka. Absolwent historii na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1961).
Kierownik działu społeczno-politycz-
nego w redakcji dziennika „Na Straży 
Wybrzeża” (1952–1957); kierownik 
działu, zaś od roku 1974 zastępca redak-
tora naczelnego tygodnika „Bandera” 
(1957–1985).
Publicysta specjalizujący się w tematyce 
historii wojskowości, zwłaszcza w za-
kresie morskich sił zbrojnych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1975), medalem „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej (1973), złotym meda-
lem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, 
srebrnym medalem „Za Zasługi dla 

Obronności Kraju” oraz innymi wyróż-
nieniami państwowymi, resortowymi 
i regionalnymi.
W SDP w latach 1966–1982, w SDRP od 
1982 roku.

KUCZYŃSKI, Jan Maria. Janusz Soł-
tys. Dziennikarz. Ur. 15 sierpnia 1925 r. 
w Krakowie, zm. 21 marca 1991 r. 
w Gdańsku. Studiował w Wyższej Szkole 
Nauk Społecznych w Krakowie (sekcja 
dziennikarska – studia nieukończone).
W latach 1949–1957 współpracował 
z redakcją „Głosu Pracy” w Warszawie 
i Rozgłośnią Polskiego Radia w Gdań-
sku. W 1956 r. podjął etatową pracę w re-
dakcji „Głosu Stoczniowca”, początkowo 
jako redaktor działu informacji, później 
sekretarz redakcji. W latach 1966–1981 
redaktor depeszowy, następnie publi-
cysta w dziale społecznym „Głosu Wy-
brzeża”. Od 1982 r. na emeryturze.
Autor wielu publikacji komentujących 
aktualną sytuację społeczną i polityczną 
w kraju oraz prezentujących działalność 
organizacji politycznych i związko-
wych.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1973), „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1966) oraz innymi 
medalami i odznakami regionalnymi 
i resortowymi.
Członek SDP w latach 1963–1982, 
w SDRP od 1982 roku.

KUJAWSKI, Lech. Dziennikarz telewi-
zyjny. Ur. 12 sierpnia 1939 r. w Gdyni. 
Absolwent polonistyki na Uniwersyte-
cie Gdańskim.
Od 1974 r. publicysta w Ośrodku Tele-
wizyjnym w Gdańsku. Stale współpra-
cował z miesięcznikiem „Litery”, gdzie 
zamieszczał recenzje, szkice literackie 
i drobne eseje.
Autor scenariuszy telewizyjnych pro-
gramów poetyckich, m.in. „Pod jakim 
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gwiazdozbiorem” (wiersze A. Puszkina), 
„Wisła” (poezja W. Broniewskiego), „Na 
morskich wybrzeżach świata (wiersze 
Aragona, Eluarda, Sefirisa, Tagore).
Recenzje, szkice literackie i drobne eseje 
publikował na łamach miesięcznika „Li-
tery” i w „Głosie Wybrzeża”.

KULESZA, Tadeusz. Dziennikarz ra-
diowy i telewizyjny. Ur. 16 października 
1943 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydzia-
łu Filozoficzno-Historycznego Uniwer-
sytetu Wrocławskiego (1967) i Podyplo-
mowego Studium Dziennikarskiego na 
Uniwersytecie Warszawskim (1971).
Dziennikarz w Redakcji Młodzieżowej 
Polskiego Radia w Katowicach (1968–
1970), publicysta w Redakcji Społecz-
no-Ekonomicznej Polskiego Radia 
w Koszalinie (1970–1972), dziennikarz 
w Redakcji Informacji i Dzienników 
Gdańskiego Ośrodka Telewizyjnego 
(1972–1982).
Członek SDP w latach 1976–1982.

KUNICKA, Henryka Ewa. Ewa Ku-
nicka, EK. Dziennikarka. Ur. 22 marca 
1940 r. w Gościeradowie na Lubel-
szczyźnie. Absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie Gdańskim.
Przed podjęciem pracy dziennikarskiej 
zajmowała się promocją i wydawnictwa-
mi informacyjnymi w Morskiej Centrali 
Importowo-Eksportowej „Centromor” 
w Gdańsku. Liczne publikacje w „Ilu-
strowanym Kurierze Polskim”, „Głosie 
Wybrzeża”, tygodniku „Wybrzeże” i „Ty-
godniku Powszechnym”. Od 1989 roku 
pracuje w redakcji dwutygodnika diece-
zji pelplińskiej „Pielgrzym” jako redak-
tor, przez kilka lat jako sekretarz redak-
cji. Od 1990 roku redaguje miesięcznik 
dla dzieci „Mały Pielgrzym”, w którym 
zamieszcza różnorodne własne teksty 
i cykle tematyczne dla dzieci i młodzie-
ży (opowiadania, bajki, felietony, pora-
dy z różnych dziedzin itp.). 

Autorka dwóch książek dla dzieci: Daj 
się lubić (poradnik savoir-vivre) i Ojcze 
nasz. W latach 1990–1994 współredago-
wała (wraz z Andrzejem Malinowskim) 
książkowy Katolicki Kalendarz dla Dzie-
ci i Młodzieży „Tęcza”.

KURKIEWICZ, Grzegorz Leon. Jan 
Chrzan. Dziennikarz, felietonista.
Ur. 20 czerwca 1920 r. w Krakowie. Ab-
solwent Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki w Warszawie (1954), dok-
torat nauk ekonomicznych obroniony 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w So-
pocie (1962).
Przed podjęciem pracy dziennikarskiej 
był asystentem na Politechnice Gdań-
skiej i w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
w Sopocie, siedem lat pracował w Stocz-
ni Gdańskiej. Publicysta „Głosu Stocz-
niowca” (1969–1974), „Głosu Wybrzeża” 
(1974–1976), komentator w tygodniku 
„Czas” (1976–1981). W wyniku weryfi-
kacji dziennikarzy w stanie wojennym, 
w 1982 r. pozbawiony prawa wykony-
wania zawodu, współpracował z mie-
sięcznikiem „W drodze” o.o. dominika-
nów. W 1989 r. był współzałożycielem 
„Tygodnika Gdańskiego”, po jego upad-
ku pracował w „Wieczorze Wybrzeża” 
(1991–1993) i „Dzienniku Bałtyckim 
(1993–2001). Od roku 1991 w dodatku 
„Rejsy” „Dziennika Bałtyckiego” publi-
kuje stały felieton „Chwyty dozwolone”. 
Reportaże, artykuły publicystyczne i fe-
lietony zamieszczał również w tygodni-
kach „Polityka”, „Perspektywy”, „Szpil-
ki” oraz miesięczniku „Morze”.
Publicysta i reporter specjalizujący się 
w tematyce ekonomicznej, zwłaszcza 
problematyce gospodarki morskiej; 
w swoim dorobku ma również reporta-
że z budowy huty „Katowice” oraz ko-
palni węgla kamiennego i miedzi. Autor 
reportaży z rejsów do USA, Kanady oraz 
do Tanzanii, Kenii i na Madagaskar. Plo-
nem zainteresowań tematyką niemiecką 
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były reportaże z Bonn, Hamburga i Ki-
lonii oraz wywiady z ówczesnymi poli-
tykami niemieckimi.
Autor książki biograficznej Osobliwe 
przypadki Egona A. w Peerelu (2006) 
i współautor zbioru reportaży Łuna nad 
Karlinem (1981) 
Laureat nagrody prasowej CRZZ (1974), 
nagrody Klubu Publicystów Komunika-
cji i Łączności SDP (1975) i Klubu Pub-
licystów Morskich (1978).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978), Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści (1946), Medalem „Za Pobiedu nad 
Germanioj” (1947), Krzyżem Partyzan-
ckim (1951).
Członek SDP od 1970 roku. 

KUTA, Danuta. Dziennikarka.
Ur. 6 grudnia 1935 r. w Bydgoszczy. 
Studia na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(nieukończone).
Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1954 r. 
w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” 
w Bydgoszczy. Po przeniesieniu się 
w 1968 r. do Gdańska i kilkuletnim urlo-
pie wychowawczym, w roku 1974 podjęła 
pracę w redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, 
w której pełniła szereg funkcji związa-
nych przede wszystkim z redagowaniem 
gazety: w 1976 r. została kierownikiem 
działu miejskiego, w 1984 r. kierowni-
kiem działu informacyjno-reporterskie-
go, w 1988 r. – sekretarzem redakcji. 
W roku 2001 przeszła na emeryturę.
Na kierowniczych stanowiskach w re-
dakcji zajmowała się głównie sprawami 
organizacyjno-koncepcyjnymi i adiu-
stacją dostarczonych tekstów. Najchęt-
niej jednak „uciekała” do publicystyki 
– jej żywiołem była reporterska pene-
tracja różnych dziedzin życia – od bu-
downictwa i gospodarki komunalnej po 
oświatę i wychowanie.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1980), odznaką „Zasłużonym Zie-

mi Gdańskiej” (1980) i „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1985).
W SDP w latach 1955–1982, w SDRP od 
1983 roku.

KUTA, Tadeusz. Publicysta, redaktor. 
Ur. 8 lutego 1935 r. w Bydgoszczy, zm. 
28 lutego 1983 r. w Gdańsku. Absolwent 
Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie (1956).
Publicysta w „Ilustrowanym Kurierze 
Polskim” w Bydgoszczy (1956–1957); 
publicysta w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Bydgoszczy (1958–1968); kierownik 
redakcji literatury społeczno-politycznej 
i popularno-naukowej w Wydawnictwie 
Morskim w Gdańsku (1968); zastępca 
redaktora naczelnego „Głosu Wybrze-
ża” (1968–1973); redaktor naczelny 
„Tygodnika Morskiego” i organizator 
tygodnika „Czas” (1973–1974); redak-
tor naczelny tygodnika „Czas” (1975); 
redaktor naczelny „Głosu Wybrzeża” 
(1976–1981), redaktor w Redakcji Li-
terackiej Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (od sierpnia 1982 roku).
Znakomity organizator i redaktor, który 
obronił wiarygodność „Głosu Wybrze-
ża” w brzemiennym dla kraju i gazety 
okresie przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. Publicysta specja-
lizujący się w tematyce zbrodni hitle-
rowskich na Pomorzu oraz problemach 
współczesnych stosunków polsko-nie-
mieckich. Odbył kilka podróży do Re-
publiki Federalnej Niemiec. Był sprawo-
zdawcą z sesji Bundestagu, podczas któ-
rej debatowano nad ratyfikacją układu 
polsko-zachodnioniemieckiego.
Autor książek: Imiona zbrodni (1965), 
Ziemia bydgoska w cieniu swastyki (1966), 
Werner Kempe, amator zbrodni (wspólnie 
z Tadeuszem Jaszowskim – 1967), Anato-
mia kłamstwa (1968), Lekcja niemieckie-
go (1970), Uznanie (1973). 
Laureat nagrody Wojewody Gdańskie-
go za całokształt twórczości publicy-
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stycznej (1977), nagrody „Polityki” za 
najlepszą książkę w dziedzinie historii 
najnowszej (za „Imiona zbrodni”, 1966), 
Polskiego Klubu Publicystów Między-
narodowych (za „Anatomię kłamstwa”, 
1968), nagrody Rady Ochrony Pomni-
ków Walki i Męczeństwa – za publicy-
stykę na temat zbrodni hitlerowskich. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1972), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” oraz innymi medala-
mi i odznakami resortowymi i regional-
nymi.

KUŹMIŃSKI, Bolesław. Dziennikarz. 
Ur. 2 stycznia 1897 r. w Lubieszycach, 
zmarł w Warszawie (data śmierci nie-
znana). Absolwent szkoły morskiej 
w Odessie i Wydziału Dziennikarskiego 
Wolnej Wszechnicy w Warszawie.
W latach 1919–1922 pływał jako mary-
narz na statkach polsko-amerykańskiej 
spółki żeglugowej, w roku 1923 został 
kierownikiem działu holowniczego 
przedsiębiorstwa żeglugowego w Gdyni, 
jednocześnie współpracował z „Kurie-
rem Warszawskim”, „Kurierem Polskim” 
oraz odbył aplikację dziennikarską 
w piśmie „Epoka”. Od 1928 roku pracu-
je w dziennikarstwie Wybrzeża: redak-
tor miesięcznika Morskiego Instytutu 
Rybackiego „Rybak”; gdyński korespon-
dent warszawskiej Agencji Prasowej 
i Publicystycznej „Iskra” (1929); kierow-
nik działu gospodarczego i morskiego 
w „Kurierze Bałtyckim” (1937–1938); 
korespondent i kierownik gdyńskiego 
oddziału krakowskiego „Ilustrowanego 
Kuriera Codziennego” (1939). W latach 
1939–1940 więzień hitlerowskiego obo-
zu koncentracyjnego Stutthof, w latach 
1941–1944 czynny w prasie konspira-
cyjnej na terenie Lublina. Po wojnie na 
Wybrzeżu – organizator i pierwszy kie-
rownik działu ekonomiczno-morskiego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1945–1946).

KWIATKOWSKA, Wiesława. Dzien-
nikarka, dokumentalistka. Ur. 31 maja 
1936 r. Gdyni, zm. 18 czerwca 2006 r. 
w Gdyni. Absolwentka polonistyki na 
Uniwersytecie Gdańskim.
W latach 1980–1981 pracowała w dziale 
historycznym Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”, zbierała relacje świadków 
wypadków Grudnia ’70 na Wybrzeżu, 
za co w stanie wojennym została skaza-
na na pięć lat więzienia. Po złagodzeniu 
wyroku przez Najwyższą Izbę Wojsko-
wą, w marcu 1983 r. opuściła areszt, na-
wiązała współpracę z prasą podziemną, 
nadal zbierała dokumentację dotyczącą 
Grudnia. W 1986 r. „Archiwum Soli-
darności” wydało jej książkę Grudzień 
1970 w Gdyni. W 1990 roku została 
dziennikarką „Tygodnika Gdańskiego”. 
Po upadku tygodnika, w 1992 r. pod-
jęła pracę w „Dzienniku Bałtyckim”, 
w 1998 r. przeszła na emeryturę.
Autorka wywiadu-rzeki pt. Gwiazda 
miałeś rację (1990) i kolejnej książ-
ki poświęconej wydarzeniom 1970 
roku w Gdyni – Grudniowa apokalipsa 
(1993). Współautorka (z Izabellą Fi-
lipp) opowieści o grudniowych pomni-
kach Są wśród nas (2000), współautorka 
(z córką Małgorzatą Sokołowską) pracy 
Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, 
portu i floty (2003), współredaktorka 
(z Izabellą Filipp i Małgorzatą Sokołow-
ską) Encyklopedii Gdyni (2006).
Za wybitne zasługi dla Gdyni wyróżnio-
na Medalem im. Eugeniusza Kwiatkow-
skiego (2002).
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LAUER, Wiesław. (x), WL, Zygmunt 
Czarzyński. Redaktor. Ksiądz katolicki. 
Ur. 31 marca 1934 r. w Toruniu. Ukoń-
czył Wyższe Seminarium Duchowne we 
Włocławku (1957), Wydział Teologii 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(1967), Papieski Instytut Biblijny w Rzy-
mie (1968), Studium Biblicum Franci-
scanum w Jerozolimie (1970).
W latach 1987–2004 redaktor naczelny 
gdańskiego dwutygodnika katolickiego 
„Gwiazda Morza”, prezydent Fundacji 
Filmów i Programów Katolickich Video 
Studio Gdańsk (od 1992 roku), duszpa-
sterz dziennikarzy (1983–1998).
Autor licznych artykułów o tematyce 
teologicznej, biblijnej, hagiograficznej, 
historycznej oraz artykułów redakcyj-
nych w „Gwieździe Morza”. Publikacje 
naukowe na łamach „Studiów Gdań-
skich” i w „Miesięczniku Diecezjalnym 
Gdańskim”.
Wyróżniony nagrodą prezydenta m. So-
potu (1991).
Członek Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy od 1992 roku.

LEBIODA, Tadeusz. Dziennikarz.
Ur. 19 lutego 1932 r. w Lethbridge 
(Kanada), zm. 12 października 1960 r. 
w Gdańsku.
Publicysta, kierownik działu kultural-
nego gazety Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego „Żołnierz Polski Ludowej” 
w Bydgoszczy (1952-1955); publicysta 
w dziale gospodarki morskiej „Dzienni-
ka Bałtyckiego” (od 1955 roku)

LECHOWSKI, Henryk. Dziennikarz 
radiowy, publicysta, redaktor.
Ur. 3 listopada 1923 r. w Bydgoszczy. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(1951).
W latach 1950–1953 kierownik redak-
cji społeczno-ekonomicznej, następnie 
zastępca redaktora naczelnego Rozgłoś-

ni Polskiego Radia w Bydgoszczy. Od 
1954 roku w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku, kolejno: zastępca redak-
tora naczelnego (1954–1963), redak-
tor naczelny (1963–1968), komentator 
(1968–1977), kierownik redakcji publi-
cystyki (1977–1987), zastępca redaktora 
naczelnego (1987–1991). 
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce niemieckiej i skandynawskiej, 
autor reportaży z obu państw nie-
mieckich oraz Szwecji. Od 1978 roku, 
wspólnie z „Radio Bremen” organizo-
wał i prowadził dwugodzinne audy-
cje transmitowane na przemian z obu 
miast. W latach 1983–1993 w „Radio 
Bremen” wygłaszał stały felieton – ko-
mentarz na temat aktualnych proble-
mów Polski i Wybrzeża. Bieżące prob-
lemy społeczne i polityczne Wybrzeża 
komentował w cyklicznej audycji radio-
wej „Trybuna Regionalna” oraz „Krop-
ka nad i” w Telewizji Gdańsk. Twórca 
licznych słuchowisk radiowych, m. in. 
Siedem łyków słodkiej wody, Myślowa 
ścieżka Adenauera.
Autor książek: Agent Abwehry (1968), 
Twarz szpiega (1978 i 1982). 
Czterokrotny laureat nagrody I stopnia 
przewodniczącego Komitetu ds. Radia 
i Telewizji za publicystykę międzyna-
rodową, szczególnie o tematyce skan-
dynawskiej i niemieckiej (1974, 1976, 
1982) oraz za cykl programów radio-
wych „Trybuna Regionalna” (1977).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1985), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1965), złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”, odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” oraz wieloma innymi 
medalami i wyróżnieniami regionalny-
mi i resortowymi.
W SDP w latach 1951–1982, wieloletni 
rzecznik dyscyplinarny Oddziału Mor-
skiego, w SDRP od 1982 roku.
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LEJMAN, Paweł. Dziennikarz.
Ur. 28 czerwca 1943 r. w Warszawie, 
zmarł w Sopocie. Absolwent Wydziału 
Filologicznego (bohemistyka) Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1967).
W czasie studiów współpracował z re-
dakcją tygodnika „Walka Młodych” 
i Polskim Radiem w Warszawie. Apli-
kant, dziennikarz działu kulturalnego 
„Wieczoru Wybrzeża” (1968–1973), 
następnie kierownik literacki Bałtyckiej 
Agencji Artystycznej BART.
Na łamach „Wieczoru” zajmował się 
problematyką kulturalną i młodzieżo-
wą. Autor małych form satyrycznych, 
które publikował w macierzystej gaze-
cie i w „Szpilkach”. Współtwórca (z Ja-
ckiem Kotlicą-Foromańskim) Kabaretu 
„Strzelnica”.
Członek SDP od 1989 roku. 

LEMIESZ, Wiktor. Redaktor, działacz 
polityczny.
Ur. w 1915 roku w Szwajcarii.
W latach 1934–1939 pracował w wy-
dawnictwach nielegalnych KZMP i KPP 
w Łodzi. Po wojnie podjął pracę dzien-
nikarską w Łodzi. W latach 1950–1952 
był redaktorem naczelnym „Głosu Wy-
brzeża”, następnie został przeniesiony 
na stanowisko redaktora naczelnego 
„Gazety Zielonogórskiej”. Po roku 1956 
był komentatorem w „Gazecie” i zie-
lonogórskim korespondentem „Głosu 
Pracy”.

LENDZION, Wojciech. Fotoreporter. 
Ur. 23 lipca 1951 r. w Gdańsku.
Fotoreporter „Głosu Stoczniowca” 
(1982–1984); fotoreporter „Wieczoru 
Wybrzeża” (1984–2001).

LENG, Maria. Magda Ralska, M.L. 
Dziennikarka. Ur. 17 maja 1931 r. 
w Gorlicach, zm. 25 listopada 1996 r. 
w Gdyni. Absolwentka Sekcji Dzienni-
karskiej na Wydziale Filozoficzno-Spo-

łecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1954).
Aplikantka dziennikarska w „Gazecie 
Pomorskiej” w Bydgoszczy (1954); re-
daktor naczelny gazety zakładowej „Głos 
ZNTK” w Bydgoszczy (1955–1959); 
publicystka „Dziennika Bałtyckiego” 
(1966 do emerytury w 1986 roku). 
Współpraca publicystyczna z redakcja-
mi „Wieczoru Wybrzeża” i „Tygodnika 
Morskiego”.
Publicystka działu gospodarczo-mor-
skiego „Dziennika”, specjalizowała się 
w problematyce rybołówstwa morskie-
go i bezpieczeństwa żeglugi morskiej.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1984), srebrną odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza”, odznaką „Zasłużony 
Ziemi Gdańskiej” (1985).
W SDP w latach 1966–1982, w SDRP od 
1983 roku, członkini Klubu Publicystów 
Morskich.

LESIŃSKI, Marek Antoni. Dzienni-
karz. Ur. 13 czerwca 1963 r. w Gdańsku. 
Studiował filologię polską na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Gdań-
skiego (studia nieukończone).
Dziennikarz tygodnika „Młoda Polska” 
(1989–1991), reporter „Gazety Mor-
skiej/Gazety Wyborczej” (1991–1993), 
dziennikarz Katolickiego Radia Plus 
(1992–1997), reporter Radia Gdańsk 
– od 1997 roku. Publikuje w miesięcz-
niku „30 Dni”.

LESZKA, Ireneusz. I.L. Redaktor, 
działacz związkowy. Ur. 1 października 
1947 r. w Jaroszewiczach Grodzieckich, 
pow. Konin. 
Od 1988 roku pracuje w redakcji dwu-
tygodnika „Portowiec”, wydawanego 
przez NSZZ Solidarność: redaktor i fo-
toreporter, od 1991 roku redaktor na-
czelny.
Autor książek: Druga bitwa pod Oliwą, 
Portowców gdańskich drogi do wolno-
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ści, Wychodzenie Polski z komunizmu, 
współautor albumu 25 lat Solidarności 
portu gdańskiego.

LEWANDOWSKI, Janusz. W prasie 
podziemnej: Jędrzej Branecki. Poli-
tyk, publicysta. Ur. 13 czerwca 1951 r. 
w Lublinie. Absolwent Wydziału Eko-
nomiki Transportu Morskiego Uniwer-
sytetu Gdańskiego (1974), doktor eko-
nomii (1984).
W stanie wojennym współpracował 
z podziemnymi strukturami „Solidar-
ności”, działał w kręgu gdańskich libera-
łów, publikował na łamach „Przeglądu 
Politycznego”. Po roku 1989 aktywność 
polityczną łączy z działalnością publi-
cystyczną w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie 
Wyborczej”, „Wprost”, „Polityce” oraz 
w fachowych pismach ekonomicznych: 
„Gazecie Bankowej” i „Życiu Gospodar-
czym”. Od kilku lat na łamach codzien-
nych wydań „Gazety Wyborczej Trój-
miasto” zamieszcza felietony komen-
tujące aktualne wydarzenia polityczne 
i gospodarcze. 
Autor publikacji: Samorząd w dobie So-
lidarności (Londyn, 1984), Neoliberało-
wie wobec nowoczesności (1991), Idee 
gdańskiego liberalizmu (1997).
Polityk: współorganizator Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego, minister, 
poseł na Sejm, deputowany do Parla-
mentu Europejskiego.

LEWANDOWSKI, Sławomir. Les. 
Dziennikarz. Ur. 4 lutego 1945 r. 
w Pruszczu Gdańskim. Studia w Wyż-
szej Szkole Morskiej (1963–1966 – nie-
ukończone), absolwent Wydziału Trans-
portu Morskiego Uniwersytetu Gdań-
skiego (1975).
Przed pracą dziennikarską wykonywał 
różne zawody, m. in. był mechanikiem 
samochodowym i kowalem okręto-
wym w Stoczni Gdańskiej. W latach 
1976–1983 publicysta tygodnika „Głos 

Stoczniowca”; reporter, redaktor dzia-
łu ekonomiczno-morskiego „Wieczo-
ru Wybrzeża” (1983–1986); publicysta 
„Dziennika Bałtyckiego” (1987–1989). 
W latach 1989–1990 pracował na statku 
pod liberyjską banderą w charakterze 
marynarza. Po powrocie na ląd publi-
cysta „Głosu Wybrzeża” (1991–1996); 
dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej 
w Gdańsku (1996–1998); kierownik 
działu informacji miesięcznika „Namia-
ry na Morze i Handel” (1998–2000); za-
stępca redaktora naczelnego miesięcz-
nika „Budownictwo Okrętowe i Gospo-
darka Morska” (2000–2003). Od roku 
2004 na emeryturze.
Dziennikarz specjalizujący się w tema-
tyce gospodarczej, głównie przemysłu 
okrętowego.
Laureat konkursu na pamiętniki ludzi 
morza (1985).
Odznaczony brązową odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza”.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
1982 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich

LIBERADZKI, Andrzej. Dobieradzki. 
Redaktor. Ur. 8 sierpnia 1947 r. w War-
szawie. Absolwent Wydziału Mecha-
niczno-Technologicznego Politechniki 
Gdańskiej (1971).
Kierownik oddziału gdańskiego studen-
ckiego tygodnika „Politechnik” (1967–
1973); sekretarz redakcji „Tygodnika 
Morskiego” (1973–1975); sekretarz re-
dakcji, kierownik działu społecznego, 
zaś od 1979 r. zastępca redaktora naczel-
nego tygodnika „Czas” (1975–1981); re-
daktor Biuletynu „Solidarność” – pisma 
podziemnej „S” Regionu Gdańskiego 
(1982–1989); redaktor podziemnego 
wydawnictwa „Przekaz” (1986–1989); 
szef zespołu redakcyjnego „Tygodnika 
Wyborczego” (1989); zastępca redakto-
ra naczelnego, a następnie redaktor na-
czelny „Tygodnika Gdańskiego” (1989–
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1991); zastępca redaktora naczelnego, 
a następnie redaktor naczelny „Dzien-
nika Bałtyckiego” (1995–1997); doradca 
ds. mediów premiera RP Jerzego Buzka 
(1999–2001); członek Rady Nadzorczej 
TVP S.A. (2001–2003). Po roku 2003 
podjął pracę na kierowniczych stanowi-
skach w instytucjach gospodarczych.
Do swoich największych osiągnięć 
dziennikarskich zalicza współudział 
w pracach przygotowawczych związa-
nych z tworzeniem tygodnika „Czas” 
i kształtowaniem koncepcji redakcyj-
no-programowej tego pisma oraz pra-
cę w prasie podziemnej „Solidarności” 
w latach 1982–1989. Miał decydujący 
wpływ na powołanie i ukształtowanie 
linii redakcyjno-programowej solidar-
nościowego „Tygodnika Gdańskiego”.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1981), brązową odznaką im. Janka 
Krasickiego (1973). Zasłużony Działacz 
Kultury (2001).
W SDP od 1979 roku. W latach 1980–
1981 członek Rady Głównej, po roku 
1982 działał w podziemnej SDP, inte-
grującej część gdańskiego środowiska 
dziennikarskiego.

LINDNER, Jacek. Dziennikarz.
Ur. 11 października 1954 r. w Sopocie. 
Absolwent polonistyki na Uniwersyte-
cie Gdańskim (1980) i Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1982).
W latach 1982–1996 pracował w „Głosie 
Wybrzeża”, kolejno jako reporter działu 
miejskiego, publicysta działu społecz-
nego, kierownik działu reporterskiego. 
W 1996 r. przeniósł się do Bydgosz-
czy, pracował jako publicysta w dziale 
ekonomicznym „Gazety Pomorskiej” 
(1996–1998). Od roku 2001 wykładowca 
na studiach dziennikarskich w Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej 
i w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyż-
szej w Bydgoszczy.

LINDNER, Jan Aleksander. Dzien-
nikarz radiowy. Ur. 18 czerwca 1919 r. 
w Czerkasach na Ukrainie, zm. 8 stycz-
nia 1984 r. w Gdańsku.
Od 15 sierpnia 1946 r. do emerytury 
w październiku 1983 roku pracował 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdań-
sku, początkowo jako technik i inspek-
tor audycji a po kilku miesiącach jako 
reporter, następnie kierownik redakcji 
informacji i zastępca redaktora naczel-
nego.
Pionier polskiej radiofonii w Gdańsku, 
popularyzator spraw morskich na ante-
nie Polskiego Radia. Był świadkiem od-
budowy Wybrzeża z wojennych znisz-
czeń i rozwoju gospodarki morskiej, 
relacjonował na antenie główne wyda-
rzenia tego okresu. Twórca pierwszych 
radiowych reportaży morskich, prowa-
dził transmisje z pierwszych wodowań 
statków w Stoczni Gdańskiej (do dziś 
w archiwum zachowała się jego relacja 
z wodowania ss. „Sołdek”). Od połowy 
lat sześćdziesiątych współtwórca i wie-
loletni gdański korespondent nadawa-
nej z Warszawy audycji „Dla tych co na 
morzu”, umożliwiającej kontakty rodzin 
z marynarzami i rybakami przebywa-
jącymi w wielomiesięcznych rejsach na 
wodach całego świata.
Podchorąży w kampanii wrześniowej 
1939 roku, uczestnik Powstania War-
szawskiego, więzień obozu Mauthausen.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, 
Krzyżem Kawalerskim OOP (1975), 
złotą odznaką „Zasłużony Pracownik 
Morza” (1960), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1965) oraz innymi 
odznaczeniami i medalami regionalny-
mi i resortowymi. 
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1947–1951), SDP (1951–
1982), członek Klubu Publicystów Mor-
skich. W SDRP od 1982 roku.
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LINDNER, Jan jr. Dziennikarz telewi-
zyjny. Ur. 11 września 1949 r. w Gdań-
sku. Absolwent Wydziału Ekonomiki 
Transportu Morskiego Uniwersytetu 
Gdańskiego (1972).
W 1968 roku podjął stałą współpracę 
z redakcją sportową Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku, w 1970 r. z redakcją 
informacji Gdańskiego Ośrodka Telewi-
zyjnego. W 1972 roku rozpoczął etato-
wą pracę w Telewizji Gdańsk, początko-
wo jako reporter w Redakcji Informacji 
i Dzienników, następnie kierownik ze-
społu redakcji programu lokalnego „Pa-
norama”. Od 1984 komentator sportowy 
gdańskiej TV.
W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1982 roku, członek Klubu Publicystów 
Morskich i Klubu Dziennikarzy Spor-
towych.
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ŁABĘDZKI, Zdzisław. Dziennikarz. 
Ur. 5 sierpnia 1930 r. w Jeziornej k. War-
szawy, zmarł w 1987 roku w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego (1955).
Aplikant, redaktor działu partyjno-społecz-
nego w „Głosie Wybrzeża” (1955–1957); 
reporter, publicysta „Wieczoru Wybrzeża” 
(1957–1971); publicysta „Dziennika Bał-
tyckiego” (1971–1972). Po przeniesieniu 
się do Warszawy pracował w redakcjach 
„Głosu Pracy” i „Expressu Wieczornego”. 
Jeden z czołowych reporterów „Wieczo-
ru Wybrzeża”, dziennikarz doskonale 
wyczuwający konwencję „gazety popo-
łudniowej”, co dokumentował we włas-
nych publikacjach, wyróżniających się 
inwencją w doborze tematów i atrakcyj-
nością formy dziennikarskiej oraz jako 
inicjator stałych rubryk i akcji, decy-
dujących o popularności pisma. Autor 
sensacyjnych w latach sześćdziesiątych 
artykułów o szlaku kurierskim AK, pro-
wadzącym przez port w Gdyni. 

ŁAGOWSKI, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 20 kwietnia 1927 r. we Lwowie, zm. 
11 lipca 1989 r. w Elblągu. Absolwent 
Wyższej Szkoły Handlu Morskiego 
w Sopocie (1950).
Pracę dziennikarską rozpoczął w roku 
1952 w „Nowinach Rzeszowskich”; od 
1953 roku do emerytury w roku 1983 
w „Głosie Wybrzeża”: publicysta, następnie 
kierownik oddziału redakcji w Elblągu.
Publicysta zajmujący się przede wszystkim 
problematyką ekonomiczną, zwłaszcza 
budownictwem i drobnym przemysłem.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1969) i odznaką „Za zasługi dla m. 
Gdańska”.

ŁASZKIEWICZ, Maria. Dziennikarka. 
Ur. 25 kwietnia 1936 r. w Poczerniej-
kach, pow. Wołkowysk. Absolwentka 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego (1958).

Redaktor techniczny miesięcznika „Prze-
gląd Wojsk Lądowych” (1959–1961); pub-
licystka miesięcznika harcerskiego „Dru-
żyna/Motywy” w Warszawie (1961–1963); 
reporter działu miejskiego, publicystka 
w dziale łączności z czytelnikami „Wie-
czoru Wybrzeża” (1969 – do emerytury 
w roku 1991), później jeszcze kilkuletnia 
współpraca autorska z „Wieczorem”.
Laureatka nagrody prezesa RSW Prasa 
za publikacje na temat oświaty (1978).
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1977), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1977), Krzyżem „Za Zasłu-
gi dla ZHP” (1971).
W SDP w latach 1971–1982, w SDRP od 
1982 roku.

ŁASZYN, Irena. Dziennikarka.
Ur. 27 maja 1957 r. w Jelonkach, pow. 
Elbląg. Ukończyła filologię rosyjską na 
Uniwersytecie Gdańskim i Podyplomowe 
Studium Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim.
Reporter „Wieczoru Wybrzeża” (1982–
2001); publicystka „Dziennika Bałty-
ckiego”.

ŁOPIŃSKI, Maciej. Jerzy Lubicz, Kolek-
cjoner, łom. Dziennikarz, polityk.
Ur. 19 sierpnia 1947 r. w Gdańsku. Ab-
solwent filologii polskiej na Uniwersyte-
cie Gdańskim (1972).
Stażysta, redaktor działu terenowo-rol-
nego, miejskiego, pracownik sekretaria-
tu redakcji „Głosu Wybrzeża” (1973–
1976); sekretarz redakcji tygodnika 
„Czas” (1977–1981). W stanie wojen-
nym odmówił poddania się weryfikacji 
i ukarany został zakazem pracy w za-
wodzie dziennikarskim. Działał w pod-
ziemnych strukturach „Solidarności”, 
zamieszczał artykuły w prasie niezależ-
nej oraz w czasopismach zagranicznych: 
„Kulturze”, „Zeszytach Historycznych”, 
„Kontakcie”. Redaktor naczelny „Tygo-
dnika Gdańskiego” (1989–1990); wi-
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ceprezes spółki Prasa Bałtycka (1991–
1997). Po odejściu z prasy przez wiele 
lat pełnił kierownicze funkcje w Agencji 
Rozwoju Pomorza Gdańskiego i spółce 
„Pomerania”. 24 grudnia 2005 powołany 
na stanowisko sekretarza stanu – mini-
stra w kancelarii prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Od 1997 roku wykładowca 
na podyplomowych studiach dzienni-
karskich Uniwersytetu Gdańskiego.
Na łamach „Czasu” publikował stały fe-
lieton pt. „Podglądy na życie”.
Współautor (z Marcinem Moskitem/
Zbigniewem Gachem i Mariuszem Wil-
kiem) jednej z najgłośniejszych książek 
o realiach stanu wojennego pt. Konspira. 
Rzecz o podziemnej Solidarności, uhono-
rowanej m. in.. nagrodą „Solidarności” 
Pracowników Wydawnictw (1984).
Laureat nagrody im. Bolesława Prusa 
(1988).

ŁOŚ, Aleksandra. Dziennikarka.
Ur. 8 listopada 1945 r. w Straszowej Woli, 
pow. Opoczno, zm. 16 września 1994 r. 
w Gdańsku. Absolwentka Wydziału 
Morskiego (specjalizacja: ekonomia ry-
bołówstwa morskiego) Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Sopocie (1966) i Pody-
plomowego Studium Dziennikarskiego 
na Uniwersytecie Warszawskim (1968).
Publicystka w dziale ekonomiczno-mor-
skim, następnie w dziale łączności z czytel-
nikami „Dziennika Bałtyckiego” (od 1972 
roku). Specjalizowała się w sprawach han-
dlu, rzemiosła i drobnej wytwórczości.
W SDP w latach 1974–1982.

ŁUCZKOWSKI, Roman. Dziennikarz 
radiowy Ur. 27 lipca 1940 r. w Cechów-
ce, pow. Otwock. Absolwent filologii 
polskiej w Studium Nauczycielskim 
w Warszawie (1962) i w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Gdańsku (1968).
W czasie studiów pracował jako lektor 
w redakcji dzienników w Gdańskim 
Ośrodku Telewizyjnym, działał również 

w radiowęźle studenckim (1965–1968). 
Po studiach zorganizował zakładowe 
radio w Stoczni Północnej w Gdańsku 
(1975–1980). Reporter w Redakcji In-
formacji, publicysta, kierownik Redak-
cji Literackiej Rozgłośni Polskiego Ra-
dia w Gdańsku (1980–2003). 

ŁUKASIEWICZ, Wojciech. Zdzisław 
Wojmar, (wł). Dziennikarz. Ur. 27 grud-
nia 1948 r. we Wrocławiu. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego (1970) i Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1972).
Reporter działu miejskiego i terenowego, 
publicysta w redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego” (1972–1981). Publicysta tygodni-
ka „Wybrzeże”; konsul Rzeczypospolitej 
Polskiej w RPA. Po powrocie z placówki 
dyplomatycznej radca prawny w przed-
siębiorstwach gospodarki morskiej.
Publicysta zajmujący się problematyką 
społeczną i gospodarczą regionu gdań-
skiego, zwłaszcza sprawami inwestycji 
i budownictwa. Często podejmował do-
raźne sprawy interwencyjne, broniąc po-
krzywdzonych obywateli przed bezdusz-
nością aparatu administracyjnego.
Laureat II nagrody w konkursie „Srebr-
nej Kielni” na publikacje o tematyce bu-
dowlanej (1976).
Członek SDP od 1973 roku.

ŁUKASZEWSKI, Andrzej. Dzienni-
karz. Ur. 25 czerwca 1953 r. w Sopocie. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Gdańskiego (1976).
Reporter w dziale miejskim, redaktor 
działu łączności z czytelnikami, publi-
cysta w dziale ekonomiczno-morskim, 
kierownik działu łączności z czytelnika-
mi „Wieczoru Wybrzeża” (1971–1992).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983)
W SDP w latach 1980–1982. W SDRP 
od 1982 roku.
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MACH, Alicja. Dziennikarka. Ur. 11 li-
stopada 1930 r. w Sosnowcu. Absolwent-
ka Sekcji Dziennikarskiej na Wydziale 
Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1953).
Po studiach podjęła pracę w dziale 
ekonomicznym i terenowym „Głosu 
Wybrzeża” (1953–1956); od roku 1957 
do emerytury w roku 1991 w redakcji 
„Wieczoru Wybrzeża”: kierownik ko-
rekty, pracownik sekretariatu, zastępca 
sekretarza redakcji, od 1970 r. sekretarz 
redakcji, od 1976 r. zastępca redaktora 
naczelnego.
Zajmowała się głównie pracą redaktor-
ską w okresie, gdy „Wieczór” zalicza-
ny był do najlepszych popołudniówek 
w kraju.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1977), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla m. 
Gdańska”.
W SDP w latach 1962–1982, wielokrot-
nie we władzach Oddziału Morskiego. 
W SDRP od 1982 r.

MACH, Jacek. (jac). Dziennikarz.
Ur. 29 stycznia 1936 r. w Lublinie. Studia 
na Wydziale Maszynowo-Technologicz-
nym Politechniki Gdańskiej (nieukoń-
czone – zaliczonych siedem semestrów).
W okresie studiów współpracował 
z „Głosem Politechniki Gdańskiej” 
(1955) i dwutygodnikiem młodych 
Wybrzeża „Uwaga” (1957–1958). Pub-
licysta tygodnika Marynarki Wojennej 
„Bandera” (1958–1959); redaktor de-
peszowy i publicysta „Głosu Wybrze-
ża” (1959–1968); kierownik redakcji 
publicystyki i informacji, sekretarz 
programowy w Gdańskim Ośrodku 
Telewizyjnym (1969–1983); kierow-
nik działu ekonomicznego, miejskiego, 
„Magazynu” w redakcji „Głosu Wybrze-
ża” (1983–1996). Od roku 1996 na eme-
ryturze, stale współpracował z „Głosem 
Wybrzeża” i „Dziennikiem Bałtyckim”. 

Autor reportaży telewizyjnych z Arktyki 
i Antarktyki oraz filmów dokumental-
nych: Droga przez pustynię (o działalno-
ści polskich żołnierzy w siłach ONZ na 
Bliskim Wschodzie – 1975) i Tam, gdzie 
kończy się mapa (o polskiej stacji ba-
dawczej na Antarktydzie – 1977). Publi-
cysta ekonomiczny, od 1990 r. w swoich 
publikacjach zajmuje się upowszechnia-
niem wiedzy o nowych instrumentach 
finansowych i giełdzie.
Wyróżniony nagrodą Prezesa Komitetu 
ds. Radia i Telewizji (1973 i 1978), na-
grodą im. Hanki Sawickiej za publicy-
stykę o problemach młodzieży (1967).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1968) i „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1975).
W SDP w latach 1961–1982. W SDRP 
od 1982 r.

MACHNIKOWSKI, Włodzimierz. 
Dziennikarz radiowy. Ur. 12 kwietnia 
1961 r. w Gdańsku. Absolwent polo-
nistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
(1988).
Stażysta, reporter „Gazety Morskiej/
Wyborczej” (1989–1991), dziennikarz 
Radia Gdańsk (od 1993 roku). W latach 
1991–1995 stały felietonista „Dziennika 
Bałtyckiego”.
Autor i wydawca magazynów „Z boisk 
i stadionów” oraz relacji na żywo z im-
prez sportowych. Jego reportaże radio-
we emituje radiowa „Trójka”.
Wyróżniony licznym medalami i odzna-
kami związków sportowych oraz tytu-
łem „Dziennikarz Roku 2004”, przyzna-
nym przez Polski Związek Żeglarski. 

MADAJCZYK-KRASOWSKA, Barba-
ra. bmk. Dziennikarka. Ur. 28 stycznia 
1947 r. Absolwentka Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu (1972).
Stała współpracowniczka pism branżo-
wych: „Bibliotekarz Gdański” (1972–
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1976) i „Ziemia Gdańska” (1976–1983). 
W okresie stanu wojennego publikowała 
w prasie podziemnej, m. in. „Miesięcz-
niku Małopolskim”, „Biuletynie Elblą-
skim” i „Biuletynie Gdańskiej Agencji 
Informacyjnej Solidarność”. Kierownik 
Agencji Informacyjnej w Zarządzie Re-
gionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 
(1989–1990), reporter, publicystka 
„Dziennika Bałtyckiego” (1 marca 1991 
–29 września 2004). 
W „Dzienniku Bałtyckim” zajmowa-
ła się głównie publicystyką polityczną, 
publikowała wywiady z politykami oraz 
materiały interwencyjne (np. o nieuczci-
wej prywatyzacji browarów w Gdańsku 
i Elblągu na początku lat 90.). Inny nurt 
jej zainteresowań to najnowsza histo-
ria Wybrzeża i Polski (m. in. reportaż 
Zamurowana pamięć – o żołnierzach 
majora Łupaszki, zamordowanych 
w gdańskim więzieniu; Prowodyr mimo 
woli – reportaż o przywódcy Marca `68 
na Politechnice Gdańskiej). Reportaże 
z podróży zagranicznych (Pokój na wul-
kanie – Bośnia, Kosowo; Kaszubi na An-
typodach – Nowa Zelandia).
Autorka scenariuszy filmów dokumen-
talnych (w reżyserii Krzysztofa Kaluki-
na), emitowanych w TVP i Telewizji Po-
lonia: 18 dni (18 odcinków filmu o straj-
ku w Stoczni Gdańskiej, emisja w sierp-
niu 2005), 13 pierwszych dni (o stanie 
wojennym – emisja w grudniu 2006), 
Dni maja, dni sierpnia (o strajkach 1988 
roku, 8 odcinków, emisja w maju 2008).
Odznaczona medalem 25-lecia Solidar-
ności.
W SDP od 1989 roku.

MAJ, Krystyna. Dziennikarka.
Ur. 15 czerwca 1940 r. w Dąbrowie, pow. 
Chojnice. Absolwentka Wydziału Filo-
logii Polskiej w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Gdańsku (1964).
Korektorka, asystentka redaktora w dzia-
le literatury fachowej Wydawnictwa 

Morskiego oraz zastępca sekretarza re-
dakcji w redakcji miesięcznika „Techni-
ka i Gospodarka Morska” (1965–1968); 
zastępca sekretarza redakcji „Tygodnika 
Morskiego” (1969–1975). W latach póź-
niejszych pracowała w działach wydaw-
niczych instytutów i uczelni morskich.
W SDP w latach 1974–1982.

MAJ, Ryszard Hieronim (1925–1998). 
Redaktor, działacz polityczny. Absolwent 
WSHM w Sopocie, doktor nauk ekono-
micznych WSNS w Warszawie (1964). 
Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Sopocie; I sekretarz KM PZPR 
w Sopocie, zastępca kierownika wydzia-
łu KW PZPR w Gdańsku (1956–1963); 
redaktor naczelny „Tygodnika Mor-
skiego” (1963–1969). W latach później-
szych był dyrektorem Morskiego Insty-
tutu Rybackiego w Gdyni (1969–1979), 
radcą ds. rybołówstwa w Ambasadzie 
Polski w Limie (1979–1982), przewod-
niczącym Miejskiej Rady Narodowej 
w Sopocie (1985–1989).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski. 

MAJEWSKI, Stanisław. (s.m.). Dzien-
nikarz, literat. Ur. 1 stycznia 1926 r. 
w Warszawie, zm. 22 października 
2001 r. w Warszawie, pochowany na 
cmentarzu partyzanckim w Zverowce 
w Wysokich Tatrach na Słowacji.
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1952 r. 
w redakcji „Głosu Wybrzeża”; w latach 
1960–1968 publicysta w „Wieczorze 
Wybrzeża”. Po przeniesieniu się do War-
szawy pracował w tyg. „Stolica”, następ-
nie był redaktorem w Krajowej Agencji 
Wydawniczej. 
Autor powieści o tematyce wojennej 
i sensacyjnej: Dziewięciu z nieba, Słońce 
wzeszło za późno, Koordynat Alfa.
Odznaczony wysokimi odznaczeniami 
słowackimi i polskimi za udział w wojnie. 
Żołnierz ZWZ AK w Zgrupowaniu „Wa-
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ligóry” na Woli (1942–1943), zwiadowca 
I Słowackiej Brygady Partyzanckiej (1944 
– luty 1945), żołnierz Armii Czerwonej 
IV Frontu Ukraińskiego, trzykrotnie ran-
ny (luty– czerwiec 1945), żołnierz Ludo-
wego Wojska Polskiego, funkcjonariusz 
organów bezpieczeństwa publicznego 
(lipiec 1945–1949), zwolniony ze służby 
za niewykonanie rozkazu.

MAJOR, Zofia. (zrt), (m), (ZM). Dzien-
nikarka. Ur. 23 marca 1923 r. w Krako-
wie.
Redaktor działu w „Głosie Wybrzeża” 
(1950–1951); publicystka w tygodniku 
„Ster (1951–1956); publicystka „Gło-
su Wybrzeża” (grudzień 1956 – lipiec 
1957); redaktor w Wydawnictwie Mor-
skim (1957–1968). W 1969 r. wyemi-
growała z Polski, dalsze losy nieznane.

MALEWICZ, Ryszard. (R. Mal.), (R.M). 
Dziennikarz. Ur. 27 czerwca 1954 r. 
w Szczecinku, zmarł w grudniu 1984 r. 
w Gdańsku. Ukończył filologię polską 
na Uniwersytecie Gdańskim (1977). 
Po studiach podjął pracę w korekcie 
Gdańskiego Wydawnictwa Prasowe-
go, jednocześnie publikował artykuły 
w „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Wy-
brzeża”, tygodniku „Czas” i w bydgo-
skich „Faktach”. Od 1980 r. redaktor 
działu „Dziennika Bałtyckiego”. W lu-
tym 1983 r. w czasie podróży służbowej 
uległ tragicznemu w skutkach wypad-
kowi; doznane urazy nie rokowały żad-
nych nadziei na powrót do zdrowia.
Tragiczny wypadek przerwał dobrze za-
powiadającą się karierę publicysty spe-
cjalizującego się w tematyce społecznej.
Członek SDP w latach 1980–1982.

MALEWSKI, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 20 października 1931 r. w Warsza-
wie. Absolwent Wydziału Historii na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(1956).

Dziennikarz „Słowa Powszechne-
go” w oddziałach redakcji w Lublinie 
i Gdańsku (1952–1959); reżyser, kie-
rownik działu produkcji i realizacji 
Gdańskiego Ośrodka Telewizyjnego 
(1959–1969). W roku 1969 wyemigro-
wał do Szwecji. Dalsze losy nieznane.
W SDP od 1963 roku.

MALICKI, Wiesław. Wim, Marcin Ju-
nosza. Dziennikarz. Ur. 1 marca 1945 r. 
w Krakowie. Absolwent Wydziału Filo-
logii Polskiej na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu (1967).
Reporter działu rolnego i działu miej-
skiego „Głosu Wybrzeża” (1968–1973); 
sekretarz redakcji tygodnika „Bandera” 
(1973–1977); sekretarz redakcji „Wieczo-
ru Wybrzeża” (1977 – 14 grudnia 1981). 
Po wprowadzeniu stanu wojennego od-
sunięty od pracy, w czerwcu 1982 r. po-
wrócił do redakcji „Wieczoru Wybrzeża” 
na stanowisko dziennikarza w dziale łącz-
ności z czytelnikami, z zakazem zajmo-
wania stanowisk kierowniczych, od mar-
ca ponownie sekretarz redakcji, od grud-
nia 1988 do marca 1991 roku kierownik 
działu łączności z czytelnikami. Sekretarz 
redakcji, zastępca redaktora naczelnego 
„Tygodnika Wieczór” (1991–1994); se-
kretarz redakcji „Tygodnika Trójmiasto” 
(1994–1996); sekretarz redakcji mie-
sięcznika Banku Gdańskiego „Monitor” 
(1996–1999); dziennikarz „Gazety Trój-
miasto” (2000–2001); redaktor naczelny 
„Czasu Morza” – czasopisma Związku 
Miast i Gmin Morskich (2002–2005).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1978), medalami „Za zasługi dla 
pożarnictwa” (1972) i „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej” (1979).
W SDP w latach 1971–1982.

MALINOWSKI, Andrzej. Dziennikarz, 
redaktor, popularyzator nauki, wydaw-
ca. Ur. 2 marca 1935 r. w Brwinowie 
k. Warszawy. A. Malewski
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Pracę dziennikarską rozpoczął w roku 
1954 w dzienniku „Głos Pracy” w War-
szawie. Przez dwa lata studiował psy-
chologię na KUL, ale studia przerwał 
dla pracy w „Życiu Lubelskim”. W 1957 
r. był współzałożycielem „Kuriera Lu-
belskiego”, w którym jako reportażysta 
i publicysta pracował do roku 1960, 
kiedy przeniósł się do Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Lublinie, gdzie poświęcił 
się popularyzacji nauki. Przez kilka lat 
prowadził tam m. in. magazyn „Kwant”, 
zrealizował wiele reportaży, przeprowa-
dzał wywiady z wybitnymi ludźmi na-
uki, a dla Programu I Polskiego Radia 
pisał słuchowiska popularno-naukowe. 
W 1966 r. przeniósł się do Gdańska, 
gdzie zorganizował i przez pięć lat pro-
wadził oddział rolniczego tygodnika 
„Nasza Wieś”, współpracując jednocześ-
nie z niedzielnym magazynem „Głosu 
Wybrzeża”, „Tygodnikiem Morskim”, 
„Prawem i Życiem”, „Panoramą”, „Ex-
pressem Wieczornym” i „Radarem”. 
W latach 1971–1973 kierował oddzia-
łem morskim olsztyńskiej „Panoramy 
Północy”, a od roku 1973 pracował jako 
komentator, reportażysta i autor felie-
tonów w „Głosie Wybrzeża”. Zajmował 
się głownie problematyką żeglugi i prze-
mysłu okrętowego, był stałym gościem 
we wszystkich stoczniach, odbył wiele 
rejsów na statkach handlowych i ryba-
ckich, z których reportaże publikował 
w licznych pismach w Polsce. W „Głosie 
Wybrzeża” zamieścił w roku 1975 ob-
szerny wywiad, który jako jedyny polski 
dziennikarz przeprowadził w Kapszta-
dzie z profesorem Christianem Barnar-
dem, pionierem transplantacji serca. 
Wizytę w Groote Schuur Hospital uznał 
za swoją największą przygodę dzienni-
karską. W latach 1976–1981 był publi-
cystą i zastępcą redaktora naczelnego 
tygodnika „Czas”. Po zamknięciu tygo-
dnika w stanie wojennym i „weryfika-
cji” dziennikarzy otrzymał zakaz pracy 

w Komitecie ds. Radia i Telewizji oraz 
tytułach RSW Prasa. Porzucił dzien-
nikarstwo i przez kilka lat utrzymywał 
się produkując drewniane listwy i ramy 
do obrazów. W latach 1989–1990 jako 
zastępca redaktora naczelnego współ-
uczestniczył w reaktywowaniu tygo-
dnika „Pielgrzym”. Rezygnację z pracy 
złożył nie godząc się na formułę pisma 
narzuconą przez jego radę programową 
i założył Oficynę Wydawniczą „Oaza”, 
w której przez dziewięć lat redagował 
i wydawał książkowy Katolicki Kalen-
darz dla Dzieci i Młodzieży „Tęcza”.
Autor zbioru popularno-naukowych re-
portaży Hipokrates telefonuje wieczorem 
(1966) oraz książek Tajemniczy świat 
tatuażu (1999) i Rozmowa z Jezusem 
– smutne rozważania o polskim domu 
niezgody (2001).
Laureat II nagrody im. Bruno Wina-
wera za popularyzację nauki i techniki 
(1963), I nagrody Klubu Dziennikarzy 
Naukowych SDP (1968), I nagrody Klu-
bu Dziennikarzy Morskich SDP (1974).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1976), srebrną odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1975), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1973).
Członek SDP w latach 1962–1982. Od 
grudnia 1980 do zawieszenia tej or-
ganizacji w stanie wojennym – prezes 
Oddziału Morskiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. W SDRP od 
1992 roku. 

MALINOWSKI, Henryk. Korespon-
dent wojenny. Komandor MW.
Ur. 21 lipca 1904 r. w Taganrogu (Ro-
sja), zm. 13 kwietnia 1995 r. w Gdyni. 
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego (nieukończone).
Członek zespołu redakcyjnego i kore-
spondent wojenny gazety I Korpusu 
Ludowego Wojska Polskiego „Zwycię-
żymy” (1943–1944), zastępca dowódcy 
I Samodzielnego Batalionu Morskiego 
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LWP w Lublinie, jeden z założycieli Ma-
rynarki Wojennej (1945), współpracow-
nik organu Marynarki Wojennej „Nasze 
Morze”, następnie „Gazety Morskiej” 
(1945–1946). W latach pięćdziesiątych 
publikował na łamach miesięcznika 
„Morze – Marynarz Polski”. Wybitny 
popularyzator szachów, przez 25 lat 
prowadził dział szachowy na łamach 
tygodnika „Bandera” i „Dziennika Bał-
tyckiego”.
Laureat nagrody „Życia Warszawy” na 
pamiętniki wojenne (1975). „Gdań-
szczanin 25-lecia” wybrany w plebiscy-
cie „Wieczoru Wybrzeża” (1970).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1968), licznymi polskimi i radzie-
ckimi odznaczeniami i medalami wo-
jennymi (m. in. „Za obronę Moskwy” 
i „Za obronę Leningradu”), odznaką 
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej”.
Członek SDRP od 1983 roku.

MALINOWSKI, Sławomir Waldemar. 
Dziennikarz, reżyser filmów dokumen-
talnych. Ur. 8 czerwca 1957 r. w War-
szawie. Absolwent Wydziału Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu Warszawskiego (1985).
Pracę zawodową rozpoczął w Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku w kwietniu 
1981 r jako stażysta, reporter i prezenter 
programów regionalnych („Studio Bał-
tyk”, „Przegląd Aktualności Wybrzeża”) 
i ogólnopolskich (m. in. „Lato z radiem”, 
„Z kraju i ze świata”, „Zapraszamy do 
Trójki”). W latach 1985–1987 jest re-
daktorem w Gdańskim Ośrodku Tele-
wizyjnym; w latach 1988–1989 dzienni-
karz w Gdańskim Wydawnictwie Praso-
wym. W czerwcu 1989 r. przechodzi do 
Dyrekcji Programów Informacyjnych 
TVP, gdzie jest prezenterem dzienni-
ków ogólnopolskich, reporterem a także 
autorem programów popularnonauko-
wych. W 1992 r., zakłada własną firmę 
Leader Film, specjalizującą się w reali-

zacji filmów promocyjnych, dokumen-
talnych i popularnonaukowych. Liczne 
publikacje na łamach czasopism: „Świat 
Młodych” (gdzie stawiał pierwsze kroki 
dziennikarskie), „Na przełaj”, „Razem”, 
„Czas”, „Polityka”, „Przegląd Tygodnio-
wy”, „Wprost”, brytyjski „Tydzień Polski”. 
W swoim życiorysie ma również krótki 
epizod działalności samorządowej: w la-
tach 1994–1998 był przewodniczącym 
Rady Miejskiej Elbląga. 
Autor scenariuszy oraz producent 
pierwszego w Polsce filmu o tematyce 
tanatologicznej Czas przemijania, fil-
mów oświatowych o Nowogródku Ada-
ma Mickiewicza i Hruszówce Tadeusza 
Rejtana. We współpracy z Centrum 
Archeologii Śródziemnomorskiej PAN 
powstały filmy o wykopaliskach w Sak-
karze (Zapomniana nekropolia) i Ni-
Anch-Nefertuma (W cieniu Nefertuma). 
Do swoich osiągnięć zawodowych za-
licza publikację dwóch cykli artyku-
łów popularnonaukowych: „Bezdroża 
wielkiej ciszy” – o niezwykłych aspek-
tach eksploracji przestrzeni kosmicznej 
(tygodnik „Czas”) i „UFO raz jeszcze” 
(tygodnik „Na przełaj”). Znaczącymi 
wydarzeniami w jego karierze były tak-
że wywiady z wybitnymi naukowcami, 
m. in. archeologiem prof.. Kazimierzem 
Michałowskim, fizykiem prof. Andrze-
jem Kajetanem Wróblewskim, astro-
nomem prof. Markiem Demiańskim, 
konstruktorem pojazdu księżycowego 
Mieczysławem G. Bekkerem.
Autor książek o tematyce społeczno-po-
litycznej: Wolne miasto Elbląg i Republi-
ka koleżków.
Laureat nagrody II stopnia Klubu Dzien-
nikarzy Naukowych SDP (1989).
Wyróżniony Medalem XL-lecia Aka-
demii Medycznej w Gdańsku (1984), 
Honorową Odznaką Przyjaciół Harcer-
stwa (1995), Medalem 750-lecia Elbląga 
(1998).
Członek SDRP od 1983 r.
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MALWIŃSKI, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 8 maja 1915 r. w Białymstoku, zm. 
4 czerwca 1981 r. w Sopocie.
W okresie międzywojennym dzienni-
karz „Echa Białostockiego”, „Robotnika 
Białostockiego” i „Kuriera Białostockie-
go”. W latach 1947–1976 publicysta, kie-
rownik działu miejskiego, sekretarz re-
dakcji „Głosu Wybrzeża”. Od 1977 roku 
na emeryturze.
Dziennikarz przez 30 lat związany 
z codziennym życiem Trójmiasta. Kro-
nikarz odbudowy Głównego Miasta, 
temu tematowi poświęcił setki repor-
taży, notatek, wywiadów, sylwetek, za-
równo znanych architektów i plastyków, 
jak i brygadzistów murarskich. Specjali-
zował się również w tematyce funkcjo-
nowania służb komunalnych i handlu. 
Znakomity organizator prasy, przy jego 
udziale powstawały gazety zakładowe 
„Głos Stoczniowca” i „Głos Zamechu” 
oraz jedyna gdańska popołudniówka 
„Wieczór Wybrzeża”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznakami „Za zasługi dla m. 
Gdańska”, „Zasłużonym Ziemi Gdań-
skiej” oraz licznymi innymi odznakami 
i wyróżnieniami regionalnymi i resorto-
wymi.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP, w SDP od 1952 roku.

MARKIEWICZ, Emilian. Dziennikarz. 
Ur. 9 marca 1921 r. w Wieńcukach, pow. 
Lida, zm. 29 lipca 1989 r. w Gdańsku. 
Absolwent Państwowej Szkoły Tech-
nicznej im. Józefa Piłsudskiego w Wil-
nie oraz Instytutu Budowy Maszyn Poli-
techniki Kowieńskiej (1962).
W czasie okupacji żołnierz wileńskiej AK 
w batalionie „Krysia” 77 pp. Po wojnie 
pozostał w Wilnie, pracował w przed-
siębiorstwach rolniczych. W 1952 roku 
powołany na stanowisko kierownika 
redakcji polskiej w Wydawnictwie Lite-
ratury Politycznej i Naukowej, w 1956 r. 

na zastępcę redaktora naczelnego jedy-
nej polskiej gazety w Wilnie „Czerwony 
Sztandar”, w latach 1962–1963 pracował 
w Litewskim Komitecie ds. Radia i Tele-
wizji. W 1964 r. powrócił do Polski, zo-
stał publicystą w „Tygodniku Morskim” 
w Gdyni, od 1968 r. do emerytury w ro-
ku 1981 publicysta i kierownik działu 
w „Dzienniku Bałtyckim”.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce gospodarki morskiej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” (1974), „Za-
służonym Ziemi Gdańskiej” (1979) oraz 
innymi medalami i odznaczeniami ho-
norowymi.
W SDP w latach 1964–1982, w SDRP od 
roku 1982.

MARSZAŁEK, Franciszek. Dzienni-
karz. Ur. 2 września 1932 r. w Królów-
ce. Absolwent Sekcji Dziennikarskiej 
na Wydziale Filozoficzno-Społecznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1954).
Reporter i publicysta „Gazety Pomor-
skiej” w Bydgoszczy (1954–1959); re-
porter w dziale miejskim „Dziennika 
Wieczornego” w Bydgoszczy (1959–
1969). Po przeniesieniu się do Gdańska 
reporter działu miejskiego, reporter 
działu terenowego, kierownik działu 
miejskiego „Głosu Wybrzeża”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978).
W SDP w latach 1967–1982, w SDRP od 
1983 roku

MATUSZKIEWICZ, Jerzy. Dzienni-
karz, redaktor. Ur. 9 czerwca 1923 r. 
w Inowrocławiu, zginął tragicznie w ka-
tastrofie kolejowej 29 września 1987 r. 
w Laskowicach Pom. Studia na Poli-
technice Gdańskiej (nieukończone).
Reporter, kierownik działu korespon-
dentów, działu rolnego, następnie sekre-
tarz redakcji „Głosu Wybrzeża” (1948–
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1967); redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego” (1968–1975). W roku 1976 
przeniósł się do Poznania, gdzie m. in. 
pełnił funkcję zastępcy redaktora na-
czelnego tygodnika „Wprost”. Od 1984 
roku na emeryturze.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1971), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” oraz licznymi meda-
lami resortowymi i regionalnymi.
W SDP w latach 1951–1982, przewod-
niczący Oddziału Morskiego w latach 
1957–1967. W SDRP od 1982 roku.

MATYNIA, Józef. Dziennikarz radiowy, 
redaktor, historyk. Ur. 26 października 
1919 r. w Borkowicach w woj. kieleckim. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(1951), doktorat nauk humanistycznych 
obroniony w Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Gdańsku (1969).
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1950 r. 
obejmując stanowisko dyrektora i re-
daktora naczelnego Rozgłośni Polskiego 
Radia w Poznaniu. We wrześniu 1954 r. 
przeniesiony służbowo na to samo sta-
nowisko w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku. W lutym 1957 złożył rezyg-
nację z pełnionej funkcji, został kierow-
nikiem redakcji ekonomiczno-społecznej 
w radiu, a następnie redakcji audycji dla 
wsi. W czerwcu 1977 r., wskutek pogar-
szającego się stanu zdrowia, jako inwa-
lida wojenny przeszedł na wcześniejszą 
emeryturę, aż do roku 1990 kontynuował 
jednak współpracę z Rozgłośnią w zakre-
sie dokumentacji radiowej. Od 1984 r. 
jest redaktorem periodyku pt. „Biuletyn 
Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem”.
Autor ponad 240 reportaży o charakte-
rze historyczno-dokumentalnym nada-
nych na antenie gdańskiego radia w la-
tach 1957–1988, ponadto stworzył sze-
reg cyklicznych audycji radiowych, jak 
magazyny „Ludziom godnym uznania”, 
„Aktualności dla wsi” i inne.

Doświadczenia dziennikarza i historyka 
wykorzystuje w pracach Towarzystwa 
Opieki nad Oświęcimiem, gdzie pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego Zarzą-
du Głównego i redaktora „Biuletynu”. 
Do Auschwitz trafił na początku marca 
1941 r., po wpadce grupy konspiracyjnej 
Szarych Szeregów w Pułtusku. Przeżył 
transport więźniów do Buchenwaldu 
w marcu 1943 r. i „marsz śmierci’ do 
Dachau w kwietniu 1945 r. Autor około 
50 artykułów i referatów opublikowa-
nych w czasopismach historycznych lub 
wygłoszonych na sesjach naukowych. 
Opublikował książkę pt. Na szlakach 
walki i męczeństwa województwa gdań-
skiego (1967), opracował rozdziały doty-
czące Pomorza Gdańskiego w wydawni-
ctwach Rady Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa.
Laureat nagrody Bursztynowego Mi-
krofonu za cykl audycji o powojennym 
dwudziestoleciu Wybrzeża (1964), trzy-
krotnie zdobywał nagrody za audycje 
o tematyce pamięci narodowej oraz kil-
kakrotnie nagrody klubowe SDP za au-
dycje o tematyce wiejskiej.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
OOP (1985), Krzyżem Oficerskim OOP 
(1970), Medalem Oświęcimskim (1985), 
Krzyżem Armii Krajowej (1999), Krzy-
żem Zasługi ZHP z Rozetą do Krzyża 
(jest harcerzem od 1932 r., ma stopień 
harcmistrza) oraz wieloma innymi me-
dalami i odznakami honorowymi. Za-
służony Działacz Kultury.
Członek SDP w latach 1955–1982, czło-
nek zarządu Oddziału Morskiego i za-
rządu Klubu Publicystów Polityczno-
Społecznych. W SDRP od 1982 r.

MELECH, Eugeniusz. (em), (Mel), 
(M.E.). Dziennikarz. Ur. 16 marca 
1912 r. w Pińsku, zm. w lutym 1997 r. 
w Sopocie. Studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego (przerwa-
ne wskutek wybuchu wojny).

J. Matynia
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W latach 1947–1948 pracował w re-
dakcji „Kuriera Morskiego” w Sopocie. 
Redaktor oddziału „Słowa Powszechne-
go” (1956–1970); publicysta miesięcz-
nika „Litery (1972–1975); dziennikarz 
„Głosu Stoczniowca” (1975–1977). 
Wieloletni współpracownik „Dziennika 
Bałtyckiego”, gdańskiej mutacji „Ilustro-
wanego Kuriera Polskiego” (Bydgoszcz) 
i „Panoramy Północy” (Olsztyn).
Autor specjalizujący się w małych for-
mach dziennikarskich, informacjach 
i relacjach prasowych, felietonach do-
tyczących spraw miejskich i życia or-
ganizacji społecznych. Liczne wywiady 
popularyzujące ludzi o pasji społeczni-
kowskiej.
Wyróżniony odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1974).
Członek SDP od 1957 roku.

MERGEL, Władysław. erg. Publicysta.
Ur. 30 kwietnia 1896 r. w Rostowie nad 
Donem, zm. 9 października 1982 r. 
w Gdańsku. Doktor praw Uniwersytetu 
Karola w Pradze (1931).
Referent prasowy Poselstwa Polskiego 
w Pradze i jednocześnie korespondent 
„Kuriera Warszawskiego” (1921–1925); 
korespondent Polskiej Agencji Telegra-
ficznej i Agencji Wschodniej w Pradze 
(1925–1931); korespondent „Kuriera 
Porannego” na Litwie, Łotwie i w Esto-
nii (1932–1934); zastępca redakto-
ra naczelnego „Kuriera Wileńskiego” 
(1934–1936), redaktor PAT w Warsza-
wie (1936–1939). Po wojnie osiedlił 
się początkowo w Olsztynie, następnie 
w Gdańsku: w latach 1948–1957 kie-
rownik redakcji publicystyki i infor-
macji oraz przez krótki okres redaktor 
naczelny Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku; publicysta „Dziennika Bał-
tyckiego” (1957–1968); publicysta „Wie-
czoru Wybrzeża” (1968–1981). 
Podczas pobytu w Pradze był nie tylko 
aktywnym korespondentem agencyj-

nym, ale również autorem komentarzy, 
artykułów publicystycznych i reportaży 
zamieszczanych w najbardziej prestiżo-
wych czasopismach: „Świat” „Tygodnik 
Ilustrowany”, „Nowa Epoka”, „Kurier 
Lwowski”. W „Dzienniku Bałtyckim” 
i „Wieczorze Wybrzeża” ceniony publi-
cysta podejmujący tematykę społeczną 
i prawną. Autor wspomnień publikowa-
nych w gazetach codziennych Wybrzeża, 
„Literach”, „Życiu Literackim”, „Prasie 
Polskiej” (w całości, w wydaniu książ-
kowym niestety nigdy niepublikowane, 
z powodu „trudności papierowych” wy-
dawców w latach siedemdziesiątych). 
Tłumacz z języka czeskiego, rosyjskiego 
i litewskiego (m. in. przekład Krakatuka 
i Inwazji jaszczurów Karela Čapka; utwo-
ry sceniczne w jego tłumaczeniu grały 
teatry Warszawy, Krakowa i Poznania).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1964), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1966), „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1968) oraz licznymi 
dyplomami honorowymi i odznacze-
niami za zasługi dla dziennikarstwa.
Członek Związku Dziennikarzy RP, 
w SDP od 1951 roku, wieloletni członek 
władz Oddziału Morskiego.

MĘCLEWSKA, Krystyna. Dziennikar-
ka. Ur. 18 listopada 1919 r. w Warszawie, 
zm. 17 września 1947 r. w Gdyni. Absol-
wentka Wyższej Szkoły Dziennikarskiej 
w Warszawie (1939).
W czasie okupacji łączniczka tajnej orga-
nizacji „Ojczyzna” („Omega”), w Powsta-
niu Warszawskim łączniczka i reporter 
Polskiej Agencji Telegraficznej – agen-
cji Delegata Rządu na Kraj. W latach 
1945–1947 reporter w oddziale morskim 
„Ilustrowanego Kuriera Polskiego” (Byd-
goszcz), w latach 1946–1947 kierownik 
gdyńskiej redakcji Zachodniej Agencji 
Prasowej (Poznań–Warszawa).
Członek Syndykatu Dziennikarzy RP 
i Związku Zawodowego Dziennikarzy RP.

W. Mergel
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MĘCLEWSKI, Alojzy Kazimierz. Wik-
tor Miklewski, A. K. Męclewski, (a), (am), 
Wiktor. Dziennikarz, redaktor. Ur. 24 lu-
tego 1920 r. w Poznaniu. Studiował na 
Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uni-
wersytetu Poznańskiego (1937–1939) 
i Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachod-
nich w Warszawie (1943–1944).
W latach 1938–1939 współpracował 
z dziennikiem „Orędownik” w Pozna-
niu. W grudniu 1939 r. wysiedlony do 
Częstochowy, rozpoczął współpracę 
z wielkopolską organizacją podziemną 
„Ojczyzna” (kryptonim „Omega”), a po 
przeniesieniu się do Warszawy w 1941 r. 
był etatowym pracownikiem Sekcji Za-
chodniej Departamentu Informacji De-
legatury Rządu RP na Kraj. W okresie 
Powstania Warszawskiego pełnił funkcję 
sekretarza tajnej, a następnie ujawnionej 
redakcji Polskiej Agencji Telegraficznej 
PAT – agencji Delegata Rządu RP. Pra-
ca w tych komórkach, które odegrały 
niepodważalną rolę w wysiłkach pod-
ziemnego Rządu RP o włączenie do gra-
nic przyszłej Polski obszarów do Odry 
i Nysy oraz nowe stosunki z zachodnim 
sąsiadem nadały kierunek jego dzia-
łalności dziennikarskiej we wszystkich 
okresach i ich różnych aspektach.
Po wojnie poznański korespondent „Ku-
riera Codziennego” (czerwiec–wrzesień 
1945), założyciel i kierownik gdyńskie-
go oddziału „Ilustrowanego Kuriera 
Polskiego” z Bydgoszczy (październik 
1945–1947); sekretarz redakcji „Kuriera 
Morskiego” w Sopocie (1947–1948), kie-
rownik działu gospodarczo-morskiego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1949–1968); 
gdański przedstawiciel Polskiej Agencji 
Interpress (1968–1974); korespondent 
Interpressu w Chicago (1974–1976); 
kierownik działu morskiego „Wieczoru 
Wybrzeża” (1977–1981), redaktor na-
czelny „Dziennika Bałtyckiego” (1982). 
Od roku 1983 na emeryturze. Gdański 
korespondent Zachodniej Agencji Pra-

sowej (Poznań–Warszawa), założyciel 
i redaktor pierwszego i jedynego w Pol-
sce „Biuletynu Żeglugowo-Morskiego 
ZAP”, korespondent morski „Dzienni-
ka Zachodniego” (Katowice), „Kuriera 
Szczecińskiego” i „Słowa Powszechne-
go” (Warszawa). 
Publicysta specjalizujący się w prob-
lematyce gospodarki morskiej Polski 
i świata oraz odbudowy i rozwoju ziem 
północno-zachodnich. Kierując dzia-
łem ekonomicznym „Dziennika Bał-
tyckiego” w latach 1956–1958 skupił 
wokół redakcji grono czołowych ekono-
mistów, którzy na fali popaździerniko-
wej odnowy wywierali nacisk na szyb-
ką modernizację gospodarki morskiej 
poprzez nawiązanie ściślejszej więzi ze 
światowym rynkiem żeglugowym oraz 
fachową obsadę personalną kierowni-
ctwa resortu żeglugi. Drugi nurt zain-
teresowań publicystycznych to stosun-
ki polsko-niemieckie na Pomorzu od 
przełomu XIX wieku do współczesno-
ści, przede wszystkim tematyka zbrodni 
hitlerowskich na tym obszarze.
Autor książek: Pelplińska jesień (1971), 
Celnicy Wolnego Miasta (1971), Neugar-
ten 27 – z dziejów gdańskiego gestapo 
(1974).
Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, 
Warszawskim Krzyżem Powstańczym, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (1972), złotą odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1985), 
odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdań-
skiej” (1966) oraz licznymi wyróżnie-
niami honorowymi za zasługi dla dzien-
nikarstwa.
W latach 1941–1944 w Warszawie, jako 
członek tajnego Zrzeszenia Dziennika-
rzy Ziem Zachodnich był sekretarzem 
kursów dla przyszłych dziennikarzy pra-
sowo-radiowych na Ziemiach Odzyska-
nych. W latach 1945–1947 członek Od-
działu Morskiego Syndykatu Dziennika-
rzy RP, następnie Związku Zawodowego 
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Dziennikarzy RP i od 1951 roku – SDP. 
Współzałożyciel i kilkakrotnie prze-
wodniczący Klubu Publicystów Mor-
skich i Klubu Dziennikarzy Motorowych 
w Gdańsku. W SDRP od 1982 roku.

MĘTLEWICZ, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 21 czerwca 1952 r. w Bydgoszczy, 
zm. 10 czerwca 2005 r. w Gdańsku. Ab-
solwent Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego (1979).
Reporter „Dziennika Bałtyckiego” 
(1980–1983), redaktor działu w „Głosie 
Wybrzeża” (1984–1985), później luźna 
współpraca z różnymi redakcjami.
Członek SDRP od 1982 r.

MĘŻNICKI, Witold. Marek Dulęba, 
Old boy. Publicysta, krytyk teatralny.
Ur. 5 października 1905 r. w Często-
chowie, zm. 5 maja 1970 r. w Gdańsku. 
Ukończył Wydział Prawno-Ekonomicz-
ny Uniwersytetu Poznańskiego (1929).
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1927 r. 
w redakcji „Ziemi Radomskiej”. Sekre-
tarz redakcji kieleckiej „Opinii” oraz 
kielecki korespondent warszawskiego 
„Expressu Porannego” (1929–1930); 
redaktor depeszowy, kierownik dzia-
łu i sekretarz redakcji „Dnia Pomorza” 
w Toruniu. W 1937 osiedlił się w Gdyni, 
aż do wybuchu wojny był sekretarzem 
redakcji i zastępcą redaktora naczel-
nego „Kuriera Bałtyckiego” oraz gdyń-
skim korespondentem „Gazety Polskiej” 
(Warszawa). W latach 1939–1944 współ-
pracownik prasy konspiracyjnej w War-
szawie, działacz samopomocy dzienni-
karskiej prowadzonej przez podziemny 
Syndykat Dziennikarzy Warszawskich, 
zwłaszcza pomocy finansowej dla dzien-
nikarzy polsko-żydowskich. Wykładow-
ca na tajnych Wyższych Kursach Dzien-
nikarskich, wiceprezes konspiracyjnego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Ziem Za-
chodnich. Do Gdyni powrócił w kwiet-
niu 1945, założył własną księgarnię. 

W maju 1945 r. był jednym z pierwszych 
dziennikarzy, którzy rozpoczęli pracę 
w nowopowstałym „Dzienniku Bał-
tyckim”: był redaktorem depeszowym 
i technicznym, pełnił funkcję redaktora 
odpowiedzialnego, podpisującego każdy 
numer gazety. W „Dzienniku” pracował 
do 1947 r. Do dziennikarstwa powrócił 
po przemianach politycznych Paździer-
nika 1956 r. W „Dzienniku Bałtyckim” 
w 1957 roku objął stanowisko kierowni-
ka działu kulturalnego i redaktora do-
datku kulturalnego „Rejsy”, w 1960 roku 
został sekretarzem redakcji.
Był człowiekiem o rozległej wiedzy, 
wszechstronnych zainteresowaniach, 
autorytetem w sprawach warsztatu 
dziennikarskiego. Publicysta zajmu-
jący się tematyką kulturalną, krytycz-
ny obserwator życia intelektualnego 
na Wybrzeżu. Pasjonowała go historia 
Gdańska, temu miastu poświęcił długi 
cykl publikacji. Przede wszystkim jego 
miłością i pasją był teatr; jako krytyk 
teatralny towarzyszył trójmiejskim sce-
nom nieprzerwanie od 1945 r. Nawet 
w okresie zakazu etatowej pracy dzien-
nikarskiej systematycznie zamieszczał 
w „Dzienniku” felietony przedpremie-
rowe i recenzje z przedstawień, podpi-
sywane pseudonimem Marek Dulęba. 
Laureat nagrody kulturalnej m. Gdań-
ska (1961).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1964), Medalem Wolności i Zwy-
cięstwa (1958), Krzyżem Partyzanckim 
(1968), złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” (1960), odznakami „Za-
służonym Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi 
dla m. Gdańska” oraz wieloma innymi 
medalami i honorowymi odznakami.
W latach trzydziestych wiceprezes Syn-
dykatu Dziennikarzy Pomorskich, po 
wojnie członek Związku Zawodowego 
Dziennikarzy RP i SDP, wieloletni czło-
nek sądu dziennikarskiego Oddziału 
Morskiego w Gdańsku.

A. Mętlewicz

W. Mężnicki

119 MĘŻNICKI



M
MICHALSKI, Janusz. Dziennikarz 
radiowy i telewizyjny. Ur. 15 września 
1933 r. w Turku w woj. poznańskim. 
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego (1977). 
Reporter, publicysta, szef redakcji dzien-
ników w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (1951–1975); kierownik 
działu publicystyki, następnie publicysta 
i komentator polityczny w Ośrodku Tele-
wizji Polskiej w Gdańsku (1975–1992).
W radiu specjalizował się w redago-
waniu audycji oświatowych i popular-
no-naukowych, stworzył m. in. jeden 
z pierwszych nadawanych „na żywo” 
programów dla młodzieży „5 razy M”. 
Autor cieszących się uznaniem słuchaczy 
„Felietonów z dzwonkiem”, dotyczących 
aktualnej tematyki społecznej. W tele-
wizji, oprócz bieżącej pracy redakcyjnej 
(redagował m. in. program informacyj-
ny „Panorama”), był autorem cyklu pro-
gramów ogólnopolskich „Morze wokół 
nas” i reportaży filmowych, a także 
przygotowywał komentarze o tematyce 
społeczno-politycznej. Autor książki pt. 
Początek drogi – o koncepcjach budowy 
statków, rozwoju linii okrętowych i pro-
gnozach dla gospodarki morskiej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1971), złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”, odznakami „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla 
m. Gdańska” oraz innymi wyróżnienia-
mi honorowymi.
W SDP w latach 1965–1982, w SDRP od 
1982 roku.

MICHNIEWSKA, Zofia. Patrz:
DERECKA, Zofia

MICIŃSKI, Jerzy. Jotem. Redaktor, pub-
licysta. Ur. 9 grudnia 1921 r. we Włoc-
ławku, zm. 10 stycznia 1995 r. w Gdyni.
W latach 1946–1951 sekretarz redakcji 
i redaktor techniczny w redakcjach „Że-

glarz” i „Młody Żeglarz” (wydawnictwa 
Państwowego Centrum Wychowania 
Morskiego), od roku 1952 sekretarz re-
dakcji, zaś w latach 1968–1987 naczel-
ny redaktor miesięcznika „Morze”. Był 
jednym ze współautorów cyklicznej au-
dycji telewizyjnej „Latający Holender” 
(1967–1977). Redaktor dwunastu to-
mów „Rocznika Gdyńskiego” – wydaw-
nictwa, które pod jego kierownictwem 
stało się prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o Gdyni.
Po objęciu kierownictwa redakcji „Mo-
rza”, miesięcznika o wielkich, jeszcze 
przedwojennych tradycjach w krzewie-
niu polskiej myśli morskiej, nadał pismu 
niepowtarzalny profil i charakter, piętno 
własnej osobowości redaktorskiej. Pismo 
stało się nie tylko kompetentnym źród-
łem informacji o gospodarce i technice 
morskiej, flotach wojennych, ale krzewi-
ło również romantyzm pracy na morzu. 
Dzięki jego zachętom po pióro sięgnęło 
całe pokolenie kapitanów żeglugi wiel-
kiej, z niezrównanym Karolem Olgier-
dem Borchardtem – swoje debiutanckie 
opowiadania i gawędy publikowali oni 
na łamach „Morza”. Był niezrównanym 
erudytą, zbieraczem ciekawostek i aneg-
dot morskich, które publikował w naj-
popularniejszej rubryce miesięcznika 
– „Archiwum Neptuna”.
Autor podstawowych dla znajomości 
dziejów polskiej żeglugi książek: Pod 
polską banderą (wspólnie z S. Kolickim, 
1962), Polskie statki pomocnicze i spe-
cjalne 1920–1939 (1967), Żaglowce han-
dlowe z Rewy (1974). Summą jego życia 
była Księga statków polskich – czteroto-
mowe, pomnikowe dzieło, wydane już 
po śmierci autora.
Inicjator skutecznej batalii prasowej 
o zachowanie fregaty „Dar Pomorza” 
i rudowęglowca ss. „Sołdek” jako stat-
ków-muzeów, zbiórki funduszy społecz-
nych na nowy statek szkolny „Dar Mło-
dzieży”, nagrody „Tak trzymać”, którą 
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honorowano najlepszych menedżerów 
gospodarki morskiej.
Dwukrotny laureat Nagrody Miasta Gdy-
ni (1961 i 1976), laureat I nagrody Klubu 
Publicystów Morskich SDP (1967), I na-
grody w konkursie o Bursztynowe Pióro 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich 
(1964), nagrody Ministra Żeglugi za naj-
lepszą morską książkę popularnonau-
kową (1969) oraz wielu innych nagród i 
wyróżnień dziennikarskich. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1964), srebrnym 
medalem „Za zasługi dla obronno-
ści kraju” (1975), „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Gdynia – za zasługi” oraz 
innymi medalami i odznakami regio-
nalnymi i resortowymi. Zasłużony 
Działacz Kultury.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP, współtwórca i wielo-
letni członek zarządu Klubu Publicystów 
Morskich, członek Zarządu Oddziału 
Morskiego. W SDRP od 1982 r.

MICKIEWICZ, Tadeusz. Dziennikarz. 
Ur. 5 stycznia 1948 r. w Kętrzynie. Ab-
solwent filologii polskiej na Uniwersyte-
cie Gdańskim (1971).
Reporter w Gdańskim Ośrodku TVP 
(1976–1982), redaktor działu w „Głosie 
Wybrzeża” (1982–1984).
W SDRP od 1982 roku.

MIELCARZEWICZ, Irena. Irena Paw-
lina, len. Dziennikarka. Ur. 25 sierpnia 
1919 r. w Łowiczu, zm. 17 września 
1991 r. w Sopocie. 
Od sierpnia do października 1945 r. oraz 
od stycznia do kwietnia 1946 r. dzienni-
karka Agencji „Polpress” w Bydgoszczy; 
od października do grudnia 1945 r. oraz 
od kwietnia 1946 r do końca 1954 r. w od-
dziale gdańskim Agencji Polpress, prze-
kształconej następnie w Polską Agencję 
Prasową. Od 1 stycznia 1955 do eme-

rytury 1 sierpnia 1976 r. w „Dzienniku 
Bałtyckim”: reporter w dziale gospodar-
czo-morskim, publicystka i felietonistka 
zajmująca się tematyką społeczną.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1975), odznaką „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej”, srebrną odznaką Polskie-
go Komitetu Pomocy Społecznej oraz 
innymi medalami i odznaczeniami.
Członkini Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP, w SDP w latach 1951–1982, 
wielokrotnie we władzach Oddziału 
Morskiego. W SDRP od roku 1982.

MIELCZAREK, Andrzej. Dziennikarz. 
Ur. 4 lutego 1952 r. w Bydgoszczy. Ab-
solwent Wydziału Elektroniki Politech-
niki Gdańskiej (1977). 
Reporter w Ośrodku Telewizyjnym 
w Gdańsku (1978–1981). Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego zwolniony 
z telewizji i przez dwa lata pracował jako 
rzecznik prasowy na budowie Elektro-
wni Jądrowej w Żarnowcu. Od 1984 roku 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, 
redaktor w dziale publicystyki, zastępca 
redaktora naczelnego rozgłośni.
Laureat nagrody ZG ZSMP za twór-
czość telewizyjną (1979) i III nagrody 
na Przeglądzie Filmów Telewizyjnych 
w Gdańsku (1981).
W SDP w latach 1980–1981, w SDRP od 
1984 roku.

MIELNIK, Konrad. Dziennikarz ra-
diowy, muzyk. Ur. 21 czerwca 1956 r. 
w Gdańsku. Absolwent Wydziału Instru-
mentalnego (klasa fortepianu) Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdań-
sku (1981), mistrzowskiego kursu inter-
pretacji w Akademii Muzycznej w Pra-
dze (1982) i Podyplomowego Studium 
Menedżerów Kultury w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie (1993).
Od 1982 roku w Rozgłośni Gdańskiej Pol-
skiego Radia, pokonuje wszystkie szczeble 
stanowisk dziennikarskich – od redakto-
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ra działu do komentatora, pełnił również 
liczne funkcje redakcyjne, m. in. kie-
rownika redakcji muzycznej, kierownika 
redakcji publicystyki ds. artystycznych, 
producenta artystycznego i dyrektora 
artystycznego rozgłośni. Stały współpra-
cownik Telewizji Polskiej, zarówno pro-
gramów lokalnych, jak i ogólnopolskich. 
Nauczyciel akademicki w Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku (1986–1991).
W swojej twórczości radiowej zajmuje 
się przede wszystkim publicystyką mu-
zyczną (magazyn „Historie w dur i mol”, 
felietony muzyczne), jest autorem re-
portaży poświęconych ważniejszym 
wydarzeniom muzycznym na Wybrze-
żu oraz audycji prezentujących sylwet-
ki pomorskich artystów, wykonaw-
ców i kompozytorów. Pomysłodawca 
i producent galowych koncertów Radia 
Gdańsk, z udziałem m. in. Stefanii To-
czyskiej, Konstantego A. Kulki, Romana 
Jabłońskiego, Bernarda Ringeissena oraz 
koncertów laureatów największych kra-
jowych konkursów muzycznych. Pro-
ducent wszystkich słuchowisk wytwo-
rzonych w Radiu Gdańsk od momentu 
przekształcenia tej instytucji w spółkę 
prawa handlowego, m. in. 150 odcinków 
serialu „Ulica Kwietna” oraz słuchowisk 
nagradzanych na festiwalu „Dwa teatry” 
w Sopocie: Wróżby Kumaka Güntera 
Grassa i Wyjazd Pawła Huelle.
Współpracownik wielu instytucji i festi-
wali muzycznych, juror konkursów kra-
jowych i międzynarodowych, członek 
rad konsultacyjnych Opery Bałtyckiej 
i Akademii Muzycznej, Rady Progra-
mowej TVP Oddział Gdańsk.
Laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej 
w dziedzinie muzyki (2004), nagrody Pre-
zydenta m. Gdańska w dziedzinie kultury 
– Splendor Gedanensis (2007), trzeciej 
(1993) i drugiej nagrody (2001) na Shang-
hai International Radio Music Festival.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (2005) i Medalem Mściwoja II (2006). 

Zasłużony Działacz Kultury (1995), Za-
służony dla Kultury Polskiej (2007).
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich.

MIELNIKOW, Wiktor. Bolesław Szy-
mański. Publicysta, redaktor.
Ur. 18 kwietnia 1902 r. w Warszawie, zm. 
13 stycznia 1993 r. w Gdańsku. Studiował 
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Poznańskiego (1926–1927).
Pracę dziennikarską podjął w 1923 r. 
w ”Gazecie Bydgoskiej”, następnie praco-
wał w „Głosie Polskim” (Łódź), „Lechu” 
(Gniezno), „Dniu Pomorza” (Toruń). 
W 1930 roku przybywa do Gdyni, po-
dejmuje pracę w „Gazecie Gdyńskiej” 
wydawanej przez Józefa Buksakowskie-
go, następnie, aż do roku 1936 pracuje 
w „Gazecie Morskiej” – gdyńskiej mu-
tacji „Dnia Pomorskiego”. W kwietniu 
1937 roku skierowany do Wolnego Mia-
sta Gdańska w celu przejęcia redakcji 
„Gazety Gdańskiej” i konsolidacji wokół 
wydawnictwa rozbitej ideowo i organi-
zacyjnie ludności polskiej i skupienia jej 
wokół „obozu belwederskiego”. W grud-
niu 1937 odwołany do redakcji „Gazety 
Pomorskiej”. W latach 1938 i 1939 współ-
pracował z działem wydawniczym Insty-
tutu Bałtyckiego i Morskiego Instytutu 
Rybackiego. Po wojnie organizował prasę 
w Bydgoszczy: „Wiadomości Bydgoskie”, 
„Ziemię Pomorską”, był redaktorem na-
czelnym „Trybuny Pomorskiej”(1945–
1947). Po likwidacji „Trybuny” przeszedł 
na równorzędne stanowisko do „Gazety 
Zachodniej” w Poznaniu (1947–1948). 
Od roku 1948 do przejścia na emerytu-
rę w roku 1969 był zastępcą redaktora 
naczelnego „Głosu Wybrzeża” (jedynie 
w roku 1953 delegowany czasowo na 
stanowisko redaktora naczelnego „Głosu 
Robotniczego” w Łodzi).
Współorganizator prasy na Pomorzu. 
Podczas 20 lat pracy na stanowisku za-
stępcy redaktora naczelnego uformował 
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profil „Głosu Wybrzeża” jako gazety dla 
szerokiego kręgu czytelników, ale na wy-
sokim poziomie publicystycznym. Suro-
wy, ale życzliwy mistrz dla kilku pokoleń 
młodzieży dziennikarskiej. Przed wojną 
autor licznych reportaży i koresponden-
cji z Gdyni i Gdańska, po wojnie publicy-
styka na tematy historyczne i społeczne 
oraz korespondencje zagraniczne.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1974) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1961), Medalem Rodła (1968), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” oraz wie-
loma innymi medalami i odznaczeniami.
Członek Syndykatu Dziennikarzy Po-
morskich (dwukrotnie wiceprezes tej 
organizacji), członek Związku Zawo-
dowego Dziennikarzy RP (1945–1951), 
w latach 1946–1948 prezes oddziału 
pomorskiego w Bydgoszczy. W SDP od 
1951 r., przewodniczący i wielokrotnie 
we władzach Oddziału Morskiego.

MIKUŁKO, Anatol. a.m. ami, amik. 
Publicysta, poeta, lekarz. Ur. 25 maja 
1910 r. w Starojelni k. Nowogródka, zm. 
4 grudnia 1955 r. w Otwocku. Absol-
went Wydziału Lekarskiego Uniwersy-
tetu Stefana Batorego w Wilnie.
W okresie studiów współpracował z pra-
są wileńską, m. in. redagował miesięcz-
nik „Żagary”. Podczas wojny znalazł się 
w ZSRR, publikował w wydawnictwach 
Związku Patriotów Polskich. Jako lekarz 
I Armii WP przeszedł szlak bojowy od 
Lenino do Lublina, później znalazł się 
w ekipie organizującej prasę polską na 
wyzwolonych terenach: był sekretarzem 
odpowiedzialnym „Rzeczpospolitej” 
w Lublinie a po przybyciu z czołówką 
wojskową do Łodzi był organizatorem 
i redaktorem naczelnym „Dzienni-
ka Łódzkiego”. W maju 1945 r. z ekipą 
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” 
przybył do Gdyni – współorganizator 
i pierwszy redaktor naczelny „Dzienni-
ka Bałtyckiego”. W lipcu 1945 powrócił 

do „Dziennika Łódzkiego”; po ciężkiej, 
długotrwałej chorobie zrezygnował 
z dziennikarstwa, pracował jako lekarz.
Odznaczony Odznaką Grunwaldu i me-
dalem za udział w walkach pod Lenino.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP. 

MILEWSKI, Edgar. Publicysta, re-
daktor, wydawca. Ur. 20 maja 1927 r. 
w Gdańsku, zm. 23 lutego 1983 r. 
w Gdyni. Studia medyczne na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego 
(1946–1950, nieukończone) i socjolo-
giczne na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego (1951).
W latach 1956–1960 był sprawozdawcą 
i publicystą Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku, w latach 1960–1964 kie-
rownikiem redakcji kulturalnej Gdań-
skiego Ośrodka Telewizyjnego, w latach 
1963–1973 redaktorem naczelnym mie-
sięcznika społeczno-kulturalnego „Lite-
ry”. Od września 1973 r. dyrektor gdań-
skiego oddziału Wydawnictwa Zakładu 
im. Ossolińskich. Przez dwadzieścia pięć 
lat stały współpracownik Programu dla 
Zagranicy Polskiego Radia (redakcja au-
dycji w języku niemieckim), gdzie przy-
gotował około tysiąca korespondencji 
i reportaży o Gdańsku i Wybrzeżu.
Autor kilkuset felietonów na tematy spo-
łeczne i kulturalne, publikowanych głów-
nie w prasie i czasopismach Wybrzeża 
oraz na łamach tytułów ogólnopolskich, 
m. in. w „Przeglądzie Kulturalnym”, 
„Kulturze”, „Polityce” i „Odrze”, często 
ujętych w długofalowe cykle (np. „Dialog 
z pamięcią”, „Przedproża gdańskie”) oraz 
licznych reportaży z małych miast i wsi 
Pomorza. W jego dorobku radiowym 
wymienić można kilkadziesiąt reportaży, 
felietonów i esejów emitowanych w pro-
gramie Wybrzeża i na antenie ogólno-
polskiej, przede wszystkim o problemach 
odbudowy Głównego Miasta w Gdań-
sku, dokonaniach gdańskich środowisk 
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twórczych, o motywach morskich w kul-
turze narodowej itp. W telewizji, prócz 
cyklicznych programów kulturalno-ar-
tystycznych, informujących i komentu-
jących aktualne wydarzenia, prowadził 
programy autorskie „Gawędy gdańskie” 
i „Premiera”. Był autorem scenariuszy 
i narratorem pierwszych plenerowych 
transmisji telewizyjnych z Gdańska, 
m.in. Wieczoru Baletów Polskich i Halki 
z Opery Leśnej w Sopocie.
Opublikował dwa zbiory esejów histo-
rycznych: Antykwariat Gdański (1960) 
i Opowieści gdańskich uliczek (cztery 
wydania, pierwsze w 1964 r.). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla m. Gdań-
ska” oraz innymi wyróżnieniami hono-
rowymi.
Członek SDP, w SDRP od 1982 roku.

MIŁADOWSKI, Janusz. Dziennikarz. 
Ur. 15 czerwca 1939 r w Jedlinie k. No-
wogródka. Absolwent historii na Wy-
dziale Humanistycznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku (1967).
Pracę w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku rozpoczął w 1965 r. jako lau-
reat konkursu na reportera radiowego. 
Sprawozdawca w Redakcji Dzienników 
i Informacji, publicysta w Redakcji Mło-
dzieżowej, redaktor audycji „Dla tych co 
na morzu” (1965–1978). Kierownik Re-
dakcji Łączności ze Słuchaczami w Gdań-
skim Ośrodku Telewizyjnym (1978–1991). 
Od roku 1991 na rencie. W czasie pracy 
w radio współpracował z ogólnopolskim 
magazynem „Z kraju i ze świata”, redak-
cją magazynów i reportaży dźwiękowych 
Programu dla Zagranicy oraz magazynu 
motoryzacyjnego „Za kierownicą”.
Autor reportaży prezentujących prob-
lemy gospodarki morskiej, stan badań 
morza i ochrony Bałtyku oraz cyklicz-
nych audycji „Krajobrazy historyczne” 
i „Kamieniczki Głównego Miasta”.

Laureat nagrody Prezydenta Gdańska 
(1974) i konkursu Społecznego Komi-
tetu Przeciwalkoholowego na najlepszą 
audycję radiową (1975).
Członek SDP w latach 1967–1982. 
W SDRP od 1982 roku. 
 
MINKIEWICZ, Andrzej. (am), A.M., 
min, Obserwator. Dziennikarz.
Ur. 29 października 1943 r. w Wilnie. Ab-
solwent Wydziału Technologicznego Po-
litechniki Warszawskiej (1970) i studiów 
podyplomowych w zakresie metaloznaw-
stwa na Politechnice Szczecińskiej (1972).
Stały współpracownik „Głosu Wybrzeża” 
w Elblągu (1963–1965); reporter „Dzien-
nika Bałtyckiego” (1966–1999); współ-
pracownik Rozgłośni Polskiego Radia w 
Gdańsku (1969–1971); redaktor naczel-
ny czasopisma „Głos Zamechu” (1979–
1990); stały współpracownik Radia Ol-
sztyn (od 1999 r.); dziennikarz Telewizji 
Elbląskiej (od 1997 r.); redaktor czasopis-
ma „Tydzień w Elblągu” (od 1998 r.). 
Autor informacji i artykułów publicy-
stycznych dokumentujących życie Ziemi 
Elbląskiej oraz problemy rozwoju miasta 
i jego czołowego zakładu przemysłowe-
go – Zamechu. W Telewizji Elbląskiej 
prowadził cykliczne programy autorskie 
popularyzujące nowoczesne technologie 
w przemyśle oraz dyskusje nad strategią 
rozwoju regionu. Sprawozdawca i ko-
mentator sportowy współpracujący z re-
gionalną prasą i radiem, autor programu 
„Spotkania ze sportem” w Elbląskiej TV.
Czterokrotny laureat nagrody wojewo-
dy elbląskiego i nagrody prezydenta m. 
Elbląga (2001).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1983), odznaką „Za zasługi dla woje-
wództwa elbląskiego” (1983), medalem 
750-lecia Elbląga (1987), honorowym 
wyróżnieniem „Za zasługi dla Elbląga” 
(2004), złotą odznaką „Zasłużony dla 
energetyki” (1983) oraz wyróżnieniami 
sportowymi: tytułem Zasłużony Dzia-
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łacz Kultury Fizycznej (1986), Złotą 
Odznaką PZPN (1986) i medalem „Za 
zasługi dla ruchu olimpijskiego” (1999).
W SDP w latach 1981–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

MIODUSZEWSKI, Stanisław. Repor-
ter, marynarz, podróżnik.
Ur. w 1908 r. w Kamienskoje (Rosja). 
Studiował w Wyższej Szkole Dzienni-
karskiej w Warszawie. 
W latach 1932–1933 pracował w Centralnej 
Agencji Prasowej, w 1934 r. w „Expressie 
Ilustrowanym” w Gdyni, w latach następ-
nych był współpracownikiem „Kuriera 
Porannego” w Warszawie, później w Roz-
głośni Polskiego Radia w Toruniu. W 1938 
r. należał do zespołu redakcyjnego „Kurie-
ra Wieczornego” w Krakowie, a w 1939 r. 
został referentem prasowym w Instytucie 
Rybackim w Gdyni.
Podczas wojny przebywał w ZSRR, pra-
cował w „Mosfilmie”, następnie w redak-
cji „Nowych Widnokręgów”. Z armią 
gen. Andersa opuścił ZSRR, do 1944 r. 
służył w Polskiej Marynarce Wojen-
nej. W 1945 r. pracował w londyńskim 
oddziale Polskiej Agencji Prasowej. 
W 1946 r. powrócił do kraju, w 1948 r. 
osiedlił się w Gdyni, do roku 1956 (data 
niepewna) był gdańskim koresponden-
tem gazet warszawskich, m. in. „Robot-
nika”, „Expressu Wieczornego”, „Sztan-
daru Młodych”. Po wyjeździe do War-
szawy – dalsze losy nieznane.
Autor zbiorów reportaży: Na wielkich 
budowach Planu Sześcioletniego (1953), 
Sto stopni szerokości wschodniej (1962), 
Jachtem przez dżungle Nigerii (1964), 
W labiryncie delty Nigru (1971), Płock 
leży nad rurociągiem (1972).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik 
Morza”.
Członek SDP i działającego na Wybrze-
żu Klubu Korespondentów Prasy Krajo-
wej przy SDP.

MISIOŁEK, Edmund. Publicysta, kry-
tyk teatralny. Brak danych personalnych.
W latach 1945–1950 publicysta „Dzien-
nika Bałtyckiego”, redaktor „Ilustrowa-
nego dodatku Dziennika Bałtyckiego 
– Rejsy” – od 20 października 1946 do 
końca 1948 r., kiedy to przekazał redak-
cję Franciszkowi Fenikowskiemu. Po 
przeniesieniu się do Warszawy praco-
wał w redakcji teatraliów Państwowego 
Instytutu Wydawniczego.
Niezwykle aktywny publicysta zajmujący 
się sprawami kultury, autor opublikowa-
nych w „Dzienniku Bałtyckim” wywia-
dów z powracającymi z emigracji Kon-
stantym Ildefonsem Gałczyńskim, Julia-
nem Tuwimem i Arkadym Fiedlerem.
Członek SDP i Klubu Krytyki Teatral-
nej.

MISIORNY Michał,. Michał Struczyń-
ski, MIM. Publicysta, krytyk teatral-
ny, tłumacz. Ur. 27 września 1933 r. 
w Inowrocławiu, zm. 2 listopada 2005 r. 
w Warszawie. Absolwent filologii nie-
mieckiej na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (1956).
Założyciel i redaktor naczelny poznań-
skiego tygodnika studentów i młodej 
inteligencji „Wyboje” (1956–1957); pub-
licysta „Tygodnika Zachodniego” w Po-
znaniu (1958–1960); publicysta działu 
kulturalnego „Głosu Szczecińskiego” 
(1960–1965). W latach 1965–1972 prze-
bywał w Gdańsku, był kierownikiem 
działu krytyki artystycznej miesięcz-
nika społeczno-kulturalnego „Litery”. 
Po przeniesieniu się do Warszawy był 
m. in. kierownikiem działu kulturalne-
go „Trybuny Ludu”, zastępcą szefa Tea-
tru Telewizji i szefem redakcji filmowej 
TVP. Od 1995 r. na emeryturze.
Autor licznych publikacji krytyczno-
literackich i esejów z różnych dziedzin 
literatury i sztuki. Na łamach „Liter” za-
mieszczał również reportaże społeczne 
i wywiady z twórcami kultury.
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Opublikował kilka książkowych mono-
grafii teatralnych i szkiców o kulturze 
niemieckiej. Autor powieści Klub piątej 
pory roku (1987) oraz sztuk teatralnych 
Piękne ogrody (1970) i Bestia (1976). 
Laureat nagrody im. Bolesława Prusa 
(1978).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1988) oraz wieloma innymi odznacze-
niami i medalami.
Członek SDP od roku 1958, członek 
Klubu Krytyki Teatralnej.

MODEL, Jerzy. JER, Andrzej Halicki. 
Dziennikarz, redaktor. Ur. 17 marca 
1935 r. we Lwowie. Studia na Wydziale 
Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1952–1953), kontynuo-
wane na Wydziale Dziennikarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego (1956).
Aplikant w „Głosie Wybrzeża (1956 
– II. 1957); reporter „Wieczoru Wybrze-
ża (1957–1966); publicysta, kierownik 
działu, zastępca redaktora naczelnego 
„Głosu Wybrzeża” (1996 – III. 1976); re-
daktor naczelny tygodnika społecznego 
„Czas” (1976 – XII. 1981); komentator 
(od października1982) i redaktor na-
czelny (1989–1990) tygodnika społecz-
no-gospodarczego „Wybrzeże”. Po roz-
wiązaniu wydawnictwa RSW Prasa był 
zastępcą redaktora naczelnego dwutygo-
dnika „Wybrzeże – Czas” (1990–1992), 
zastępcą redaktora naczelnego „Kuriera 
Gdyńskiego” (1993–1994), redaktorem 
naczelnym miesięcznika „Budowni-
ctwo Okrętowe i Gospodarka Morska” 
(1994–1995), redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Morze” (1996–2000), re-
daktorem wydania miesięcznika „The 
Coastal Times” (2001–2003). 
Współautor (ze Stanisławem Dziado-
niem) opublikowanej w „Głosie Wybrze-
ża” 28 grudnia 1970 r. relacji dokumen-
talnej pt. Obraz wydarzeń, opisującej 
przebieg strajku w stoczniach Gdańska 
i Gdyni oraz krwawego stłumienia bun-

tu robotników Wybrzeża. W szkicu Trzy 
grudnie i sierpień albo opowieści z szu-
flady, zamieszczonym w tomie wspo-
mnień absolwentów Wydziału Dzien-
nikarskiego UW pt. Grzeszni niezlustro-
wani relacjonuje najważniejsze epizody 
pracy w „Głosie Wybrzeża” i „Czasie”. 
Do swoich osiągnięć zalicza opracowa-
nie koncepcji wydania magazynowego 
„Głosu Wybrzeża” (1968) i osiągniecie 
rekordowego nakładu 304 tys. egzem-
plarzy tej gazety oraz redagowanie je-
dynego na Wybrzeżu ogólnopolskie-
go, opiniotwórczego tygodnika „Czas”. 
W jego dorobku również reportaże 
i artykuły o tematyce społecznej, pub-
likowane na łamach „Głosu Wybrzeża”, 
cykl korespondencji będących plonem 
dwóch zimowych podróży do Jakucji, 
cykl reportaży z podróży do krajów Azji 
Południowo-Wschodniej i Japonii na 
łamach tygodnika „Wybrzeże”.
Laureat nagrody wojewody gdańskie-
go za osiągnięcia w redagowaniu tyg. 
„Czas” (1981) i nagrody Klubu Publi-
cystów Wojskowych za reportaże z Pol-
skiej Wojskowej Jednostki Specjalnej 
w Doraźnych Siłach ONZ nadzorują-
cych rozejm na Synaju (1975).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1987), srebrną odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” oraz innymi odznacze-
niami regionalnymi i resortowymi.
Członek SDP od 1962 roku, działacz za-
rządu Klubu Redakcyjnego. W SDRP od 
roku 1982; od 1996 roku prezes Oddzia-
łu Morskiego i członek Zarządu Głów-
nego SDRP. 

MOJKOWSKI, Stanisław. Redaktor, 
wydawca. Ur. 18 lutego 1918 r. w Łom-
ży, zm. 12 sierpnia 1978 r. w Warszawie. 
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego (nieukończone).
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1945 r. 
w „Dzienniku Zachodnim” w Katowi-
cach, przechodząc w tej redakcji całą 
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drogę awansu – od reportera do redakto-
ra naczelnego. Od 1 września 1952 r. do 
31 lipca 1953 był redaktorem naczelnym 
„Głosu Wybrzeża”. Po wyjeździe z Gdań-
ska wieloletni redaktor naczelny gazet 
łódzkich, zastępca redaktora naczelnego 
„Trybuny Ludu”, prezes ZG RSW Prasa.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
OOP (1967) i Orderem Sztandaru Pracy 
I kl. (1972).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1945–1950), w SDP od 
roku 1951, w latach 1965–1974 prze-
wodniczący ZG.

MOSKALÓWNA, Ewa. Antonina So-
wianka, Anna Gorczyca, Mos., EHM. 
Dziennikarka, felietonistka, krytyk sztu-
ki. Ur. 4 października 1942 r. w Bycha-
wie w woj. lubelskim, zm. 2 październi-
ka 2000 r. w Sopocie. Absolwentka Wy-
działu Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego (1965).
Debiutowała w 1996 r. w organizowanym 
przez redakcje „Liter” i „Głosu Wybrze-
ża” Konkursie Młodych Piór na recenzję 
teatralną i filmową. Od tego czasu sta-
le współpracowała z „Literami”, zaś od 
1 czerwca 1970 r. podjęła pracę etato-
wą jako redaktor działu krytyki. 1 lipca 
1973 r. została kierownikiem działu kry-
tyki artystycznej tego miesięcznika. Po 
likwidacji „Liter”, od 1 stycznia 1975 r. 
publicystka w dziale kulturalnym „Gło-
su Wybrzeża”. Współredaktorka „Gdań-
skich Zeszytów Teatralnych”.
Jej bibliografia obejmuje kilkaset pozycji 
– artykułów publicystycznych, wywia-
dów, recenzji teatralnych, plastycznych 
i książkowych. Była autorką błyskotli-
wych felietonów pt. „Salon Ewy”, publiko-
wanych przez wiele lat na łamach „Głosu”. 
Z wielką wnikliwością i rozumnym kryty-
cyzmem komentowała wydarzenia życia 
kulturalnego Trójmiasta, była surowym, 
ale w istocie życzliwym dla twórców re-
cenzentem. Swoje artykuły zamieszczała 

również w miesięcznikach „Autograf”, 
„Topos” i sopockim magazynie „Mar-
szand”. Eseje na temat plastyki zamieściła 
w zbiorze Kolekcja (1996).
Była barwną postacią sopockiej bo-
hemy, animatorką wielu zdarzeń arty-
stycznych w tym mieście. Jej pasją była 
fotografia – łowiła obiektywem głównie 
sylwetki ekscentrycznych kobiet; zdjęcia 
prezentowała na autorskich wystawach. 
Pisała wiersze, wydane tuż przed śmier-
cią w tomie Kraina krwi (1999).
Wyróżniona nagrodą wojewody gdań-
skiego za działalność w dziedzinie kry-
tyki artystycznej (1997).
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) oraz odznaką „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1985).
W SDP w latach 1975–1982.

MROCZKOWSKI, Włodzimierz. Re-
daktor. Ur. 22 stycznia 1902 r. w Iłży, zm. 
22 listopada 1971 r. w Gdańsku. Studio-
wał na Wydziale Prawno-Ekonomicz-
nym Uniwersytetu Poznańskiego (1921).
Pracę dziennikarską podjął w 1922 r. 
w redakcji „Gazety Poznańskiej”. W la-
tach 1925–1926 pracował w „Głosie” 
w Radomiu, a w latach 1927–1928 
w „Ziemi Radomskiej”. W 1928 r. prze-
niósł się do Warszawy i do roku 1939 
pracował kolejno w „Kurierze Czerwo-
nym”, „Słowie Niezależnym” (redaktor 
naczelny) i „Expressie Porannym” (re-
daktor techniczny i kierownik mutacji). 
Od lutego 1945 r. redaktor depeszowy 
i kierownik działu miejskiego „Życia 
Warszawy”, w listopadzie 1945 skierowa-
ny do Olsztyna, gdzie został redaktorem 
naczelnym „Wiadomości Mazurskich”. 
Od lutego 1950 roku w „Dzienniku Bał-
tyckim” na stanowisku sekretarza redak-
cji, od 1957 r. aż do emerytury w 1970 r. 
był zastępcą redaktora naczelnego.
Organizator drukarni, redakcji i re-
daktor naczelny pierwszego po wojnie 
dziennika w Olsztynie – „Wiadomości 
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Mazurskich” (przekształconych następ-
nie w „Życie Olsztyńskie”). Wymaga-
jący, doświadczony redaktor, wywarł 
ogromny wpływ na treść i poziom war-
sztatowy „Dziennika Bałtyckiego”. Miał 
wielkie zasługi w wychowaniu całego 
pokolenia młodych dziennikarzy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, Medalem Niepodległości oraz 
licznymi odznakami i wyróżnieniami 
regionalnymi.
Członek Syndykatu Dziennikarzy 
w Warszawie, Związku Zawodowego 
Dziennikarzy RP (1945–1951) i SDP.

MURAWSKA, Grażyna. Grażyna Bo-
dzioch, Maria Rawska, GeM, GM, Mari-
na Vimpel. Dziennikarz, reporter, publi-
cysta. Ur. 1 stycznia 1937 r. w Krakowie. 
Studiowała na Wydziale Dziennikar-
skim Uniwersytetu Warszawskiego (stu-
dia nieukończone).
Reporter, publicysta w „Kurierze Szcze-
cińskim” (1954–1956); Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Koszalinie (1957–1958); 
Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu 
(1960–1963); „Expressie Ilustrowanym” 
w Łodzi (1964–1967); „Tygodniku Mor-
skim” (1968–1974); tygodniku „Czas” 
(1975–1981); tygodniku „Wybrzeże” 
(1982–1992); tygodniku „Morze i Zie-
mia” w Szczecinie (1993–1995). Stale 
współpracowała z redakcją miesięcznika 
„Polska” (1983–1984) i „Gazetą Wybor-
czą” (1992–2001). Liczne publikacje na 
łamach prasy codziennej w Gdańsku, 
Szczecinie, Krakowie i Łodzi oraz w mie-
sięcznikach „Morze”, „Żagle” „Namiary” 
„Kurier Morski” i „The Coastal Times”.
Autorka specjalizująca się w problematy-
ce żeglugi, okrętownictwa, sądownictwa 
morskiego. Opublikowała kilkadziesiąt 
sylwetek wybitnych ludzi morza. Wyda-
rzeniem prasowym, zwłaszcza w środo-
wisku ludzi morza, stał się opublikowany 
w tygodniku „Wybrzeże” cykl pt. „Śmierć 
kapitanów”, na temat zagadkowych zgo-

nów dowódców statków w podróżach 
morskich. Znaczącą częścią jej dorobku 
dziennikarskiego są publikacje popula-
ryzujące żeglarstwo morskie.
Autorka kilku tomów z cyklu „Minia-
tury Morskie” („Batory” – Lucky Ship, 
Opsail 1972, Opsail 1974) oraz trzynastu 
reportaży o tematyce morskiej zamiesz-
czonych w „Expressie Reporterów”. 
Współautorka albumu Gdzie latarnie 
morskie migocą (1998). Jej reportaże za-
mieszczono w wielu książkowych publi-
kacjach zbiorowych o tematyce morskiej 
i żeglarskiej.
Wyróżniona złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1974). Zasłużony 
Działacz Żeglarstwa (1976).
W SDP w latach 1955–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich. W SDRP 
od 1987 roku, wielokrotnie we władzach 
Oddziału Morskiego i Klubu Publicy-
stów Morskich.

MYDLARSKA, Anna Maria. Autorka 
filmów dokumentalnych. Ur. 26 kwiet-
nia 1956 r. w Gdańsku. Absolwentka 
filologii polskiej (specjalność: teatrolo-
gia) na Uniwersytecie Gdańskim (1980). 
Stypendystka Thompson Foundation 
w Cardiff i BBC w Londynie (1990)
Specjalistka ds. dokumentacji artystycz-
nej w Teatrze Miniatura (1980–1984); 
tłumacz Komisji Krajowej NSZZ So-
lidarność i współpracowniczka „Biu-
letynu Solidarności” (1981); w stanie 
wojennym – tłumacz i dokumentalistka 
pracująca dla ekip dziennikarzy zachod-
nich przybywających na Wybrzeże. Od 
1992 roku współpracuje z Video Studio 
Gdańsk. Od 2001 roku prowadzi semi-
narium na temat tworzenia scenariuszy 
programów telewizyjnych na Pody-
plomowym Studium Dziennikarskim 
na Uniwersytecie Gdańskim, od 2002 
roku podobne seminarium na Wydziale 
Dziennikarstwa i Politologii Gdańskiej 
Wyższej Szkoły Humanistycznej.
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Autorka ponad 30 programów doku-
mentalnych poświęconych wybranym 
zagadnieniom społecznym, kulturze 
i sztuce. W jej dorobku m. in. „Pierw-
sza dekada” (o polskiej transformacji 
1989–1990), Polskie drogi do niepodle-
głości (współautor A. Dorniak, 2001), 
dwie pierwsze części tryptyku na 25-lecie 
Solidarnośći: Solidarność – czas zmia-
ny (2005), Solidarność – czas spotkania 
(2006) oraz Solidarność – czas nadziei 
(2007). Współautorka (wraz z Jackiem 
Mydlarskim) filmowych reportaży – syl-
wetek najwybitniejszych artystów plasty-
ków Wybrzeża.
Laureatka nagrody SDP (polskiego Pu-
litzera) za „Zmierzch emigracji – roz-
mowy paryskie” – najlepszy program 
telewizyjny o osobach zaangażowanych 
w polską transformację (1996). Jej film 
W labiryntach pamięci (o Marianie Ko-
łodzieju) prezentowany był na Biennale 
Filmów o Sztuce w Centrum Pompidou 
w Paryżu (1998).

MYJKOWSKA, Krystyna. (kr), (kry), 
K.M. Dziennikarka. Ur. 9 sierpnia 
1950 r. w Tczewie. Absolwentka Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego (1982).
W latach 1970–1996 w „Głosie Wy-
brzeża”: reporter w oddziale redakcji 
w Tczewie, od 1976 roku redaktor dzia-
łu miejskiego w Gdańsku, od 1980 roku 
publicystka w dziale rolnym, od 1986 
roku kierownik działu łączności z czy-
telnikami. W latach 1996–2002 dyrektor 
ds. wydawniczych w Wydawnictwie Po-
morskim w Tczewie.
Autorka informacji i artykułów proble-
mowych o tematyce miejskiej i gospo-
darczej, publicystka specjalizująca się 
w tematyce społeczno-interwencyjnej 
i prawnej. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1983).
W SDRP od 1984 roku.

MYJKOWSKI, Krzysztof. Stanisław 
Grzymała, (my), K.M. Dziennikarz.
Ur. 7 września 1949 r. w Toruniu. Absol-
went filologii polskiej na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1974) 
i Studium Dziennikarskiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1978).
Redaktor działu, publicysta „Głosu Wy-
brzeża” (1974–1982); sekretarz redakcji 
tygodnika „Wybrzeże” (1982–1990); kie-
rownik działu ekonomiczno-morskiego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1990–1991). 
Od roku 1991 redaktor naczelny grupy 
tygodników lokalnych Wydawnictwa 
Pomorskiego, w tym „Gazety Tczew-
skiej”, „Dziennika Pomorskiego”, „Tygo-
dnika Trójmiasto” oraz ogólnopolskie-
go „Kuriera Morskiego”, wydawanego 
w kooperacji ze spółką Quadrant. Pub-
likacje na łamach „Czasu”, „Polityki”, 
„Newsweeka” i Gazety Internetowej 
Polskiego Radia. Wykładowca dzien-
nikarstwa w Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej oraz Wyższej Szkole 
Turystyki i Hotelarstwa.
Autor około 300 artykułów publicy-
stycznych, reportaży, komentarzy o te-
matyce społeczno-gospodarczej i mor-
skiej, w tym cyklu reportaży obyczajo-
wych „Zielone morze”, cyklu felietonów 
„Morskie opowieści niezwykłe”, kore-
spondencji z pokładu „Daru Młodzie-
ży” w regatach Operacji Żagiel. Twórca 
pierwszej w Polskim Radio cyklicznej 
audycji informacyjno-edukacyjnej na 
temat wolnego rynku „Baltic Business”.
Autor dokumentalnych słuchowisk ra-
diowych, m. in. Przeoczenie i Pokażcie 
mi sypialnię terrorysty oraz wydanego 
w formie książkowej reportażu litera-
ckiego Choroba normandzka (2003).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi.
W SDP od 1979 roku.
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NALIWAJEK, Jacek. Dziennikarz ra-
diowy.
W czasie studiów działał w Studenckiej 
Agencji Radiowej. Pracę zawodową roz-
począł w rozgłośni archidiecezji gdań-
skiej Radio Plus, współpracował z Ra-
diem Wolna Europa. Od 1994 r. w Radiu 
Gdańsk: reporter w Redakcji Informa-
cji, zastępca kierownika, następnie kie-
rownik Redakcji Publicystyki, członek 
zarządu Radia Gdańsk (od 2006 roku).

NARKOWICZ, Józef. Dziennikarz, pi-
sarz. Ur. 3 kwietnia 1936 r. w Kudziko-
niach na Wileńszczyźnie. Absolwent Wy-
działu Filologii Polskiej na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dziennikarz, następnie kierownik kosza-
lińskiego oddziału „Ilustrowanego Ku-
riera Polskiego” (1959–1964); publicysta 
„Tygodnika Morskiego” (1965–1968); re-
daktor naczelny miesięcznika społeczno-
kulturalnego „Pobrzeże” w Koszalinie 
(1969–1974); kierownik działu kultu-
ralnego „Tygodnika Morskiego (1974) 
i tygodnika „Czas” (1975–1976). Po 
wyjeździe z Gdańska m. in. komentator 
w „Głosie Pomorza”, redaktor naczelny 
miesięcznika „Pobrzeże” i „Głosu Kosza-
lińskiego/Głosu Słupskiego”, stały współ-
pracownik tygodnika „Wybrzeże”.
Publicysta podejmujący tematykę spo-
łeczną i kulturalną. Reporter ukazujący 
losy rybaków bałtyckich i ludzi brzegu 
morskiego, przedstawiane na tle prze-
mian społecznych, obyczajowych i po-
stępu cywilizacyjnego.
Autor zbiorów reportaży i opowiadań 
o tematyce morskiej: Powrót na sobo-
tę (1968), Rejsy bez pożegnań (1977), 
Wzdłuż brzegu (1980). Jego reportaże 
znajdują się w licznych antologiach i al-
manachach, m. in. Głosy morza, Ludzie, 
morze, ziemia, Suita kaszubska, Opo-
wieść o trwaniu Kaszub. 
Laureat I nagrody Klubu Publicystów 
Morskich (1968, 1978, 1980) oraz nagród 

w konkursach dziennikarskich w Gdań-
sku, Koszalinie, Słupsku i Lublinie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” i wieloma innymi od-
znakami i medalami regionalnymi i re-
sortowymi.
Członek SDP w latach 1962–1982.

NETKA, Kazimierz. Jan Niewiadom-
ski, ken, K.N. Dziennikarz. Ur. 15 mar-
ca 1951 r. w Starogardzie Gdańskim. 
Absolwent geografii na Uniwersytecie 
Gdańskim (1975). Studia podyplomowe 
na Uniwersytecie Gdańskim: Studium 
Etyczno-Religioznawcze (1983), Wie-
dzy o Teatrze, Filmie i Telewizji (1984), 
Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagra-
nicznego (1987), Prawa Obrotu Gospo-
darczego (1989) oraz studium w zakre-
sie rewitalizacji zieleni zabytkowej, zor-
ganizowane przez Europejską Fundację 
Ochrony Zabytków (2006).
Po studiach i po odbyciu służby wojsko-
wej pracował w Komendzie Wojewódz-
kiej Milicji Obywatelskiej (1977–1984), 
następnie Centrali Handlu Zagranicz-
nego „Węglokoks” (1985–1988) i w tym 
czasie współpracował z redakcjami 
„Wieczoru Wybrzeża” i „Dziennika Bał-
tyckiego”. Od 1988 roku etatowa praca 
w „Dzienniku Bałtyckim”: aplikant, re-
daktor działu, kierownik działu.
Dziennikarz specjalizujący się w prob-
lematyce ochrony środowiska, krajo-
znawstwa i turystyki.
Współautor (z Marianem B. Michali-
kiem) Kroniki Jastrzębiej Góry (1995).
Laureat nagrody „Srebrnego Głuszca” 
w konkursie na publikacje na temat 
ochrony lasów (1998) oraz wyróż-
nień w konkursach: SDP na publikacje 
z zakresu ochrony środowiska (1999), 
„Media dla pomorskiej natury” (2006) 
i konkursie im. Mieczysława Orłowicza 
– za popularyzację turystyki krajowej 
(2006).
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Odznaczony srebrną odznaką „Za zasłu-
gi dla ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej (1994) i „Zasłużony Pracownik 
Morza” (2001).
Członek Krajowego Klubu Reporta-
żu, Klubu Ochrony Środowiska EKOS 
i Klubu Publicystów Morskich. 

NIEKRASZ, Lech Zdzisław. Reporter, 
literat. Ur. 22 lutego 1933 r. w Osmoło-
wie, pow. Nieśwież. Absolwent filologii 
romańskiej na Uniwersytecie Warszaw-
skim (1955).
Aplikant, publicysta „Głosu Kosza-
lińskiego” (1956–1958); publicysta 
„Ilustrowanego Kuriera Polskiego” 
w Bydgoszczy (1958–1961); publicy-
sta „Dziennika Bałtyckiego”, następnie 
„Tygodnika Morskiego” (1961–1971); 
rzecznik prasowy Ministerstwa Żeglu-
gi (1972–1974). Po reorganizacji mini-
sterstwa powrócił do dziennikarstwa, 
pracował kolejno w redakcjach „Ży-
cia Warszawy”, „Przekroju”, tygodni-
ka „Wybrzeże” (1982–1989), Polskiej 
Agencji Prasowej, „Rynków Zagranicz-
nych”, „Polish Foreign Trade”, „Gazecie 
Business Centre Club”, „Królowej Apo-
stołów”, „Łączności” i „Morza”.
W ciągu ponad 40 lat pracy dziennikar-
skiej zajmował się głównie reportażem, 
ale nie stronił od publicystyki i felieto-
nu. Kilkakrotnie był redaktorem na-
czelnym („Polish Foreign Trade”, „Ga-
zeta Business Centre Club”, „Łączność” 
i „Morze”). Uczestniczył w wielu rejsach 
morskich i odbył liczne podróże. Ich 
pokłosiem były publikacje dziennikar-
skie i ponad 40 książek.
Laureat II nagrody Związku Zawodowe-
go Marynarzy i Portowców za książkę 
o pracy pilotów portowych (1973).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 
(1972) i peruwiańskim Orderem Zasługi 
(Orden „Al. merito por Servicios Distin-
guidos”) w stopniu oficerskim (1975).
Członek SDP w latach 1959–1982.

NIEMCEWICZ, Zbigniew. Dzienni-
karz. Ur. 28 lutego 1931 r. w Grodnie, 
zm. w styczniu 1992 r. w Gdańsku. 
Absolwent Wydziału Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego (1955) 
i Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu (1971).
Pracownik Delegatury Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdań-
sku (1957–1969); gdański korespondent 
„Głosu Pracy” (1969–1982); publicysta 
„Głosu Wybrzeża” (1982–1991).
Autor licznych artykułów publicystycz-
nych o tematyce społecznej oraz re-
portaży interwencyjnych w sprawach 
sygnalizowanych przeważnie przez 
pracowników stoczni i budownictwa. 
W Sierpniu 1980 i okresie działania 
pierwszej „Solidarności” jeden z najbar-
dziej wnikliwych i rzetelnych dzienni-
karzy relacjonujących te wydarzenia na 
łamach oficjalnej prasy.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1983) i brązową odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1975).
W SDP w latach 1976–1982. 

NIEMCZYŃSKA, Halina. H.N., H. 
Halina Gawryluk. Dziennikarka.
Ur. 27 lipca 1922 r. w Białymstoku, zm. 
3 lutego 2006 r. w Gdańsku.
W latach 1947–1950 pracowała w Wy-
dziale Oświatowym Instytutu Wydaw-
niczego „Czytelnik” w Gdyni. Od roku 
1950 do emerytury w 1979 roku w re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego”: repor-
terka w dziale miejskim, publicystka 
w dziale gospodarczo-morskim, kie-
rowniczka działu łączności z czytelnika-
mi „Śmiało i Szczerze”.
Publicystka specjalizująca się w prob-
lematyce gospodarki komunalnej i bu-
downictwa mieszkaniowego. Na łamach 
„Dziennika” prowadziła swoistą kroni-
kę odbudowy Głównego Miasta w stałej 
rubryce „Między Złotą a Zieloną Bra-
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mą”. Popularnością wśród czytelników 
cieszyły się jej porady kulinarne w stałej 
rubryce „Rejsy od kuchni”. 
Laureatka nagrody „Srebrna Kielnia” 
(1976).
Po Powstaniu Warszawskim, od paź-
dziernika 1944 do maja 1945 roku więź-
niarka hitlerowskich obozów koncen-
tracyjnych Ravensbrück i Oranienburg-
-Sachsenhausen.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1979), odznakami: „Zasłużony dla bu-
downictwa” (1977), „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” (1978), „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1977).
W SDP w latach 1953–1982, wielokrot-
nie we władzach Oddziału Morskiego; 
w SDRP od 1982 roku.

NIEŻYWIŃSKI, Włodzimierz. Fotore-
porter. Ur. 18 lipca 1923 r. w Szeleszowie 
w woj. białostockim, zm. 13 marca 1983 r. 
w Sopocie. Absolwent Wyższej Szkoły 
Handlu Morskiego w Sopocie (1950).
Fotoreporter „Głosu Wybrzeża” (1955–
1957); fotoreporter „Dziennika Bałty-
ckiego” (1957–1981). Od 1981 roku na 
emeryturze.
Przez ponad ćwierć wieku rejestrował 
wydarzenia na gdańskim Wybrzeżu, 
stworzył galerię portretów znanych 
postaci, naukowców i aktorów a tak-
że zwykłych ludzi, rybaków, murarzy 
i stoczniowców czy po prostu pięknych 
kobiet. Publikował swoje zdjęcia nie tyl-
ko na łamach macierzystych gazet, ale 
również w tygodnikach, książkach, al-
bumach, na widokówkach. W fotografii 
prasowej wypracował własny styl, łączą-
cy walory dokumentacyjne z walorami 
estetycznymi kadru. 
Laureat nagród w konkursach fotogra-
ficznych, w tym głównej nagrody na 
II Ogólnopolskim Konkursie Fotografii 
Prasowej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1977), medalami wojennymi „Za 

Zwycięstwo” i „Za zdobycie Berlina” (wy-
zwolony z obozu koncentracyjnego na 
terenie Litwy, jesienią 1944 r. wstąpił do 
Armii Czerwonej, z którą przebył szlak 
bojowy przez Polskę do Berlina) i odzna-
ką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”. 
Członek SDP od 1964 roku.

NOWACZYK, Henryk. Dziennikarz. 
Ur. 15 lipca 1937 r. w Grudziądzu, zm. 
9 czerwca 1995 r. w Sopocie. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu (1970) i Podyplomowego Studium 
Dziennikarstwa i Edytorstwa na Uni-
wersytecie Warszawskim (1978).
Od 1972 roku w „Dzienniku Bałtyckim”: 
publicysta w dziale ekonomicznym, kie-
rownik działu łączności z czytelnikami, 
kierownik działu społecznego, redaktor 
dodatku kulturalno-społecznego „Rej-
sy”. W 1992 r. przeszedł na rentę.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce społecznej i ekonomicznej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1980) oraz odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla 
m. Gdańska”.
W SDP w latach 1975–1982, w SDRP od 
1982 roku.

NOWICKI, Ryszard. (eren). Dzien-
nikarz, redaktor. Ur. 25 marca 1933 r. 
w Lublinie. Absolwent Studium Ad-
ministracyjnego na Uniwersytecie im. 
Marii Curie Skłodowskiej i studiów ma-
gisterskich na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Debiut dziennikarski na łamach „Ży-
cia Lubelskiego” (1951). W roku 1957 
uczestniczył w organizowaniu popołu-
dniówki „Kurier Lubelski”, gdzie przez 
wiele lat był jednym z najpopularniej-
szych reportażystów. Wraz z Andrzejem 
Malinowskim założyli znany w Lublinie 
kabaret „Czart”, w którym prezentowali 
wiele własnych tekstów i występowali 
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na estradzie. W 1964 r. przeniósł się do 
Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, 
w roku 1966 został sekretarzem redak-
cji tygodnika „Nasza Wieś” w Olszty-
nie. Od 1 października 1968 do 14 maja 
1972 r. redaktor naczelny „Tygodnika 
Morskiego”. Pod jego kierownictwem 
pismo przeszło daleko idące przeobra-
żenia, a jego nakład wzrósł z 10 do 
45 tysięcy egzemplarzy. Po przegranej 
wojnie z Ministerstwem Żeglugi (cho-
dziło o publikowanie „niewygodnych” 
dla resortu tekstów na temat wynagro-
dzeń marynarzy), powrócił do „Naszej 
Wsi” w Olsztynie. W stanie wojennym 
usunięty ze stanowiska zastępcy redak-
tora naczelnego. Dzięki pomocy przy-
jaciół „zaczepił się” jako korespondent 
„Chłopskiej Drogi” w północnej Polsce, 
następnie był zastępcą redaktora naczel-
nego „Kobiety i Życia”. Po przeniesieniu 
się do Kazimierza Dolnego przez kilka 
lat współpracował z prasą lokalną, obec-
nie jest członkiem zespołu redakcyjnego 
czasopisma „Brulion Kazimierski”.

NOWICKI, Wiesław. W.N.,Wn. Ak-
tor, reżyser, publicysta. Ur. 13 listopada 
1946 r. w Łodzi. Ukończył Wydział Ak-
torski Państwowej Wyższej Szkoły Tea-
tralnej i Filmowej w Łodzi (1968) i stu-
dium doktoranckie z zakresu teatrologii 
na Uniwersytecie Łódzkim (1976).
Aktor, kierownik literacki wielu teatrów 
na terenie Polski. Debiut prasowy na ła-
mach „Głosu Wybrzeża” w 1974 roku. 
Od tej pory zamieścił ponad siedemset 
artykułów publicystycznych o tematyce 
teatralnej na łamach periodyków, m. in. 
„Sceny”, „Twórczości”, „Odry”, „Wprost”, 
„Życia Literackiego”, „Tygodnika Kul-
turalnego”, stałe felietony o tematy-
ce teatralnej i muzycznej na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” i „Wieczoru 
Wybrzeża”. Autor programów telewi-
zyjnych, m. in. cyklu „Salon artystyczny 
Wiesława Nowickiego”, w którym goś-

cili wybitni przedstawiciele gdańskiego 
środowiska twórczego, „Musica noster 
amor”, w którym przedstawił sylwetki 
wybitnych polskich skrzypków oraz cy-
klu „Twarze”, w którym zaprezentowano 
postacie życia politycznego Wybrzeża.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1986).
Członek SDRP od 1984 roku. 

NOWIK, Maria. „mar”, now. Dzienni-
karka. Ur. 28 sierpnia 1930 r. w Mokrzy-
szowie, pow. Tarnobrzeg. Absolwentka 
Sekcji Dziennikarskiej na Wydziale Fi-
lozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1953).
W latach 1953–1990 w redakcji „Głosu 
Wybrzeża”: redaktor wydania kaszub-
skiego, publicystka w dziale terenowym 
i rolnym. Od 1990 r. na emeryturze.
Publicystka specjalizująca się w prob-
lematyce ochrony środowiska w pasie 
nadmorskim, szczególnie na Półwyspie 
Helskim. Inicjatorka wielu akcji pub-
licystycznych, mobilizujących gminy 
i społeczności lokalne do działań na 
rzecz ochrony przyrody.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej”, „Za zasługi dla rol-
nictwa” oraz innymi wyróżnieniami ho-
norowymi.
W SDP w latach 1954–1982, w SDRP od 
1982 roku.

NOWIŃSKI, Tadeusz. Redaktor. Brak 
danych personalnych.
W latach 1947–1948 redaktor naczel-
ny „Kuriera Morskiego” w Sopocie, 
mutacji wychodzącego w Toruniu or-
ganu Polskiej Partii Socjalistycznej. 
W listopadzie 1948 r. mutacja została 
zlikwidowana – formalnie włączona do 
„Głosu Wybrzeża”, nowopowstałego or-
ganu Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Gdańsku. 

W. Nowicki

M. Nowik

133 NOWIŃSKI



O
OBRACHT-PRONDZYŃSKI, Cezary. 
Publicysta. Historyk. Ur. 27 grudnia 
1966 r. w Bytowie. Absolwent Wydziału 
Humanistycznego (historia) Uniwersy-
tetu Gdańskiego (1990).
Redaktor naczelny miesięcznika „Po-
merania” (1994–2000).

OBROWSKA Alina. Dziennikarka.
Ur. 30 grudnia 1924 r. w Bydgoszczy, 
zm. 22 czerwca 1985 r. w Sopocie. Ab-
solwentka Wydziału Prawa Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pracę dziennikarską podjęła w listopa-
dzie 1946 r. w redakcji „Kuriera Mor-
skiego” w Sopocie, w 1947 roku praco-
wała w gdyńskim oddziale warszawskiej 
popołudniówki „Wieczór”. W latach 
1950–1953 zatrudniona w redakcji mie-
sięcznika „Morze”, następnie w redak-
cjach tygodników „Ster” i „Rybak Mor-
ski”. Dziennikarka w gdańskim oddziale 
Polskiej Agencji Prasowej (1954–1960); 
redaktor działu miejskiego i terenowego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1961–1975).
W SDP od 1966 roku.

OBROWSKI Zbigniew. Dziennikarz 
radiowy. Ur. 9 września 1920 r. w War-
szawie, zm. w 2003 r. w Warszawie. Ab-
solwent Wyższej Szkoły Handlu Mor-
skiego w Sopocie (1951).
W latach 1948–1951 redaktor tygodni-
ka „Rybak – Przetwórca” i „Rybak Mor-
ski”. Od 1 czerwca 1952 r. do emerytury 
w roku 1980 pracował w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku na stanowisku 
dziennikarza-sprawozdawcy w redakcji 
dzienników, kierownika redakcji mor-
skiej, publicysty.
Na antenę gdańskiego radia wprowadził 
wieloletni cykl „Gawędy wilków mor-
skich” i „Z wizytą u stoczniowców”.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1965), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1970) 

oraz wieloma innymi wyróżnieniami re-
sortowymi i regionalnymi.
W SDP w latach 1959–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich. W SDRP 
od roku 1982. 

ODYA, Wanda. Dziennikarka.
Ur. 2 października 1930 r. w Warszawie, 
zm. 27 września 1977 r. w Gdańsku. 
Absolwentka Sekcji Dziennikarskiej 
na Wydziale Filozoficzno-Społecznym 
Uniwersytetu Warszawskiego (1952).
Aplikantka dziennikarska w dziale rol-
nym i terenowym „Gazety Białostockiej” 
(1952–1953); reporterka w dziale miej-
skim „Głosu Wybrzeża” (1954–1959); 
kierowniczka działu interwencji i pub-
licystka „Wieczoru Wybrzeża (1959–
1972). W roku 1973 przeszła na rentę.
Dziennikarka specjalizująca się w tematy-
ce społecznej, zwłaszcza problemach dzie-
ci i młodzieży, edukacji i wychowania. Ini-
cjatorka wielu akcji „Wieczoru Wybrzeża” 
na rzecz sierot i domów dziecka. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1970), odznakami „Za zasługi dla m. 
Gdańska” (1967), „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1972), Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, PCK.
W SDP od 1964 roku.

OGRODNIK, Józef. Jog. Dziennikarz.
Ur. 13 sierpnia 1913 r. w Jaśkiewiczach 
na Wileńszczyźnie, zm. 17 lutego 1986 r. 
w Gdańsku. Wykształcenie wyższe 
(1934).
Dziennikarz Polskiej Agencji Telegra-
ficznej w Gdyni (1937–1939). Okres 
wojny spędził w Wilnie. Na Wybrzeże 
powrócił w 1945 r., pracował w „Gazecie 
Morskiej” wydawanej przez Marynarkę 
Wojenną. W latach 1952–1960 w „Głosie 
Wybrzeża”, początkowo jako sekretarz 
redakcji, następnie publicysta w dziale 
społecznym. W latach 1960–1973 gdań-
ski przedstawiciel organu związkowego 
„Głos Pracy”. Po przejściu na emeryturę, 
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w latach 1973–1979 stały współpracow-
nik – publicysta „Głosu Wybrzeża”. 
Przez całe życie zawodowe zajmował 
się publicystyką społeczną i związkową. 
W latach 60. i 70. walczył o zwiększenie 
samodzielności polskich związków za-
wodowych. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, srebrną odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”, odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej”.
W SDP od 1951 r., wielokrotnie rzecz-
nik dyscyplinarny Oddziału Morskiego. 

OKOŃSKI, Henryk. Dziennikarz.
Ur. 28 marca 1918 r. w Aleksandro-
wie Kujawskim, zm. 8 grudnia 1970 r. 
w Gdyni. Ukończył Męskie Gimnazjum 
Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksan-
drowie Kujawskim (1938).
Kierownik działu korespondentów, 
sekretarz redakcji tygodnika „Ster” 
(1951–1954); sekretarz redakcji tygo-
dnika „Rybak Morski” (1955–1961); se-
kretarz redakcji „Tygodnika Morskiego” 
(1961–1970).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1968), srebrną odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza (1961), odznaką „Za-
służonym Ziemi Gdańskiej” (1968).

ORZAŻEWSKA, Wanda Olimpia. 
(orz.), Olimpia. Dziennikarka. Ur. 5 lu-
tego 1924 r. w Warszawie, zm. 26 grud-
nia 1992 r. w Gdańsku.
Od 1953 r do emerytury w roku 1979 
pracowała w redakcji „Głosu Wybrzeża”, 
początkowo jako kierowniczka dzia-
łu partyjnego, następnie jako redaktor 
w dziale łączności z czytelnikami.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej (1973), „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1971) oraz innymi meda-
lami i odznakami honorowymi. 
W SDP w latach 1954–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

ORZEŁ, Romuald. Dziennikarz, redak-
tor. Ur. 19 czerwca 1963 r. na Kaszubach. 
Absolwent Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziennikarz działu sportowego, re-
porter, zastępca redaktora naczelnego 
„Wieczoru Wybrzeża” (1991–2001), 
zastępca redaktora naczelnego „Dzien-
nika Bałtyckiego” (2001). W roku 2002 
objął stanowisko redaktora naczelnego 
„Trybuny Śląskiej”, dwa lata później, po 
połączeniu tej gazety z „Dziennikiem 
Zachodnim”, stanął na czele nowej re-
dakcji „Dziennika Zachodniego”, naj-
większej w Polsce gazety regionalnej 
wydawanej przez Grupę Wydawniczą 
Polskapresse, część niemieckiego kon-
cernu Verlagsgruppe Passau. Funkcję te 
pełnił do kwietnia 2005 r.
Współautor (z Andrzejem Dunajskim) 
reportażu Grudniowe kule, ujawniające-
go nieznane fakty masakry robotników 
gdyńskich w 1970 r., za który w roku 
1995 otrzymał nagrodę SDP (tzw. polski 
Pulitzer).

OSIŃSKI, Bogumił. Redaktor, krytyk 
filmowy. Ur. 26 maja 1950 r. w Podko-
morzycach w woj. pomorskim.
W latach 1973–1984 pracował w insty-
tucjach kinematografii na terenie War-
mii i Mazur. Korespondent TVP w Ol-
sztynie (1984–1996), dyrektor Oddziału 
TVP w Gdańsku (1996–2005). 
Autor cyklu audycji „Mistrzowie współ-
czesnego kina” (25 odcinków dla Pro-
gramu 2 TVP) oraz reportaży z planów 
filmowych (m.in. Andrzeja Wajdy, Vol-
kera Schlöndorfa, Radosława Piwowar-
skiego). Realizator wielkich widowisk 
na antenie ogólnopolskiej: „Noc Mar-
sjańska”, „Piknik Country” i Festiwal 
Kultury Kresowej w Mrągowie.

OSSOWSKI, Jerzy. Dziennikarz.
Ur. 2 października 1935 r. w Jabłono-
wie w woj. stanisławowskim. Absolwent 

H. Okoński

R. Orzeł

135 OSSOWSKI



O
Sekcji Dziennikarskiej na Wydziale Fi-
lozoficzno-Społecznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1954).
 Po odbyciu aplikacji w dziale tereno-
wym – publicysta w dziale morskim 
i ekonomicznym „Głosu Wybrzeża” 
(1954–1956); kierownik działu spo-
łecznego w dwutygodniku „Uwaga”; 
redaktor depeszowy w „Głosie Wybrze-
ża” (1958–1963); kierownik redakcji 
społecznej w Gdańskim Ośrodku Tele-
wizyjnym (1963–1968). W roku 1969 
przeniósł się do Krakowa, gdzie kolejno 
pełnił funkcję kierownika redakcji infor-
macji, kierownika redakcji publicystyki, 
zastępcy redaktora naczelnego, redak-
tora naczelnego (1984) i komentatora 
w tamtejszym Ośrodku Telewizyjnym. 
Autor (scenariusz i realizacja) kilkuna-
stu filmów dokumentalnych i reportaży 
telewizyjnych, m. in. zrealizowanych 
w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym 
reportaży Dom (1964), Rafy (1965), Do 
trzech razy… (1965 – III nagroda na 
II Przeglądzie Krótkometrażowych Fil-
mów Morskich w Świnoujściu). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP. Zasłużony Działacz Kultury. 
W SDP w latach 1955–1982, członek 
Naczelnego Sądu Dziennikarskiego 
(1978–1982). W SDRP od 1982 roku.

OSSOWSKI, Stanisław. Jan Zgubny. 
Fotoreporter. Ur. 7 stycznia 1948 r. 
w Gdyni. Absolwent Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni Orłowie (1966) 
i Studium Nauczycielskiego w Gdańsku 
(1970).
Fotoreporter „Tygodnika Morskiego” 
(1974–1975); tygodnika „Czas” (1975–
1981); tygodnika „Wybrzeże (1982–1988). 
W 1988 roku wyemigrował do RFN.
Zdobywca I nagrody w XXI Ogólno-
polskim Konkursie Fotografii Prasowej 
(1979) i nagrody wojewody gdańskiego 
za współautorstwo albumu „Solidar-
ność” (1981). Współautor wystaw fo-

toreporterów „Czasu” pt. Zapis chwili, 
eksponowanych w Szczecinie, Słupsku 
i Ełku.
Członek SDP w latach 1976–1982.

OSTROWICZ, Radosław. Jan Kowaluk, 
ro. Redaktor, publicysta. Ur. 27 sierpnia 
1932 r. w Sarnakach. Absolwent Sekcji 
Dziennikarskiej na Wydziale Filozoficz-
no-Społecznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1953).
Redaktor depeszowy „Głosu Wybrzeża” 
(1953–1957); sprawozdawca sądowy, 
publicysta, kierownik działu publicy-
styki, zastępca redaktora naczelnego, 
redaktor naczelny „Kuriera Polskiego” 
(1957–1991) Po roku 1991 na różnych 
stanowiskach w prasie, m.in. redaktor 
naczelny „Magazynu Konsumenta – So-
lidna Firma” oraz miesięcznika „Polski 
Partner”.
Pracę redaktora depeszowego „Głosu 
Wybrzeża” łączył z współpracą repor-
terską z redakcją „Wieczoru Wybrze-
ża”, która wówczas był popołudniowym 
wydaniem „GW”. Na łamach popołu-
dniówki pisał o ciemniejszych stronach 
i sensacyjnych wydarzeniach w życiu 
portowych miast. Publikacje te otwo-
rzyły mu drogę do tworzonego w 1957 r. 
„Kuriera Polskiego” w Warszawie. Jako 
sprawozdawca sądowy tej gazety dotarł 
do akt sprawy hitlerowskiego gauleitera 
i nadprezydenta Prus Wschodnich Eri-
cha Kocha; przeprowadził serię wywia-
dów z hitlerowskim zbrodniarzem, na-
stępnie był sprawozdawcą z jego proce-
su przed polskim sądem. Jako redaktor 
naczelny „Kuriera Polskiego” (funkcję 
tę pełnił w latach 1981 –1991), zgodnie 
ze zwyczajem był przewodniczącym 
Kapituły Orderu Uśmiechu i uczestni-
czył w delegacji, która wręczyła to wy-
różnienie papieżowi Janowi Pawłowi II 
w Watykanie.
Współautor książki Erich Koch przed 
polskim sądem.
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Laureat nagrody I stopnia w konkursie 
im. Juliana Sadłowskiego i konkursie 
im. Wincentego Rzymowskiego.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1982), Krzy-
żem Kawalerskim OOP (1972), złotą 
odznaką i dyplomem honorowym za za-
sługi dla dziennikarstwa (1985).
W SDP w latach 1956–1982. W SDRP 
od 1982 roku; wielokrotnie we władzach 
obu stowarzyszeń dziennikarskich. 

OSTROWSKA, Róża. Kołodziej. Dzien-
nikarka radiowa, krytyk teatralny, pro-
zaik. Ur. 1 września 1926 r. w Wilnie, 
zm. 23 marca 1975 r. w Gdańsku. Stu-
dia polonistyczne na Uniwersytecie Po-
znańskim (nieukończone). 
Dziennikarka, następnie kierownik re-
dakcji literackiej Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku (1950–1955); gdański 
przedstawiciel tygodnika „Ziemia i Mo-
rze” (Szczecin) i dwutygodnika „Pomo-
rze” (Bydgoszcz). W latach 1960–1969 
była kierownikiem literackim Teatru 
„Wybrzeże”.
W czasie pracy w radiu autorka felieto-
nów, reportaży, opowiadań radiowych 
i słuchowisk. W dwutygodniku „Pomo-
rze” zamieszczała stały felieton „Kleka 
znad Bałtyku”, podpisywany pseudoni-
mem Kołodziej. W periodykach i pra-
sie codziennej publikowała felietony 
przedpremierowe i recenzje teatralne. 
Odbyła również podróż do Francji a jej 
reportaże z tej wyprawy ukazywały się 
w „Głosie Wybrzeża”. Publicystyczno-
popularyzatorski charakter miał opra-
cowany wspólnie z Izabellą Trojanowską 
pionierski Bedeker kaszubski (1962).
Debiut prozatorski pt. Premiera (1956). 
Druga powieść pt. Wyspa (1960) została 
wyróżniona nagrodą literacką m. Gdyni.

OTTO, Hubert. Robert Hotowski. 
Dziennikarz. Ur. 5 lutego 1935 r. w War-
szawie, zmarł w Gdańsku. Absolwent 

Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu (1966).
W okresie studiów współpracował z od-
działem redakcji „Słowa Powszechne-
go” w Poznaniu (1961–1963) i Gdańsku 
(1963–1966). Od roku 1967 do emery-
tury w 1995 roku w redakcji „Dziennika 
Bałtyckiego”, kolejno jako redaktor de-
peszowy, zastępca sekretarza redakcji, 
kierownik działu łączności z czytelnika-
mi „Śmiało i Szczerze”.
Obok prac redakcyjnych wynikających 
z pełnienia funkcji, przez cały okres 
pracy zawodowej zajmował się równo-
cześnie działalnością reporterską i pub-
licystyczną. Specjalizował się w tema-
tyce społecznej i popularyzacji prawa, 
prowadził kronikę sądową. Za publi-
kacje na tematy motoryzacyjne zdobył 
„Brązowe Koło” – ogólnopolską nagro-
dę przyznawaną przez Klub Dziennika-
rzy Motoryzacyjnych SDP.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1989) oraz odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1985) i „Za zasługi 
dla m. Gdańska”.
W SDP w latach 1968–1982. W SDRP 
w latach 1982–1990.
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PACHNIA, Marian. Dziennikarz.
Ur. 25 marca 1932 r. w Warszawie, zm. 19 
grudnia 1998 r. w Pruszczu Gdańskim. 
Studia na Wydziale Filozoficzno-Spo-
łecznym (sekcja dziennikarska) Uniwer-
sytetu Warszawskiego – nieukończone.
Debiutował 10 października 1950 r. 
notatką zamieszczoną w „Głosie Wy-
brzeża”; w latach następnych był stałym 
korespondentem „Głosu”, „Sztandaru 
Młodych” i „Dziennika Bałtyckiego”. Po 
przerwaniu studiów, w roku 1953 podjął 
pracę w „Głosie Wybrzeża”. Tej redakcji 
był wierny przez 48 lat. Był przedsta-
wicielem redakcji na powiat gdański, 
szalejącym w terenie reporterem, re-
daktorem depeszowym, kierownikiem 
redakcji nocnej i przez ponad 25 lat sze-
fem redakcji terenowo-rolnej. Po przej-
ściu na emeryturę w roku 1991, niemal 
do końca życia pisał do „Głosu”, współ-
pracował z „Chłopską Drogą” i tygodni-
kiem „Gromada – Rolnik Polski”.
Autor ponad 30 tysięcy publikacji, 
w większości dotyczących rolnictwa, 
gospodarki żywnościowej i bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Pomysłodawca 
i wieloletni organizator konkursu „Zło-
ta Wiecha” – na budowę nowoczesnych 
zagród wiejskich lub ich modernizację 
oraz o „Srebrną Patelnię” – promujące-
go pomorską kuchnię regionalną. 
Laureat licznych nagród w konkursach 
dziennikarskich, w tym Klubu Publi-
cystów Rolnych oraz nagrody ministra 
rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1983), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1973), odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Zasłużonym dla wojewódz-
twa elbląskiego” oraz licznymi medalami 
i odznakami regionalnymi i resortowymi.
W SDP w latach 1956–1982, dwukrot-
nie był wiceprzewodniczącym zarządu 
Oddziału Morskiego. W SDRP od 1982 
roku – skarbnik i wiceprzewodniczący 
zarządu oddziału.

PAŁKIEWICZ, Józef. J. Leszczyński, 
Lena. Dziennikarz. Ur. 7 lutego 1920 r. 
w Kunowie, pow. Opatów Świętokrzy-
ski, zm. 2 sierpnia 1987 r. w Gdańsku. 
Absolwent Akademii Handlowej w Kra-
kowie (1949).
Publicysta w tygodniku „Ster” (1953), 
„Tygodniku Morskim” (1958–1973), 
sekretarz redakcji miesięcznika „Hory-
zont”. 1 marca 1980 r. przeszedł na eme-
ryturę. 
W publicystyce m. in. popularyzował 
ideę aktywności kulturalnej na statkach 
handlowych i rybackich. Współor-
ganizator konkursu „Człowiek – Pra-
ca – Twórczość” we flocie. Entuzjasta 
i popularyzator turystyki rowerowej. 
W samotnych rajdach przemierzył po-
nad 20 000 km, m. in. od Cape Nord 
w Norwegii, wzdłuż morskich brzegów 
Europy do Gibraltaru.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
złotą odznaką „Zasłużony Pracownik 
Morza”, „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”. 
Zasłużony Działacz Turystyki.
W SDP w latach 1953–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich. W SDRP 
od roku 1982. 

PANASIUK, Alina. alp. Dziennikar-
ka. Ur. 6 czerwca 1936 r. w Brzeźnicy 
w woj. lubelskim. Absolwentka Wydzia-
łu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, studia 
na Wydziale Filologii Polskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (nie-
ukończone).
Od 1967 r. stale współpracowała z re-
dakcjami „Dziennika Bałtyckiego”, mie-
sięcznika „Horyzont” oraz redakcją au-
dycji „Dla tych co na morzu” Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku. W 1977 
roku podjęła etatową pracę w redakcji 
miesięcznika Związku Zawodowego 
Marynarzy i Portowców „Horyzont” 
i tygodniku społecznym „Zmiany”, od 
roku 1982 do emerytury w 1991 roku 
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publicystka w redakcji „Dziennika Bał-
tyckiego”. Mimo emerytury nadal ak-
tywna zawodowo: była zastępcą redak-
tora naczelnego „Kuriera Gdyńskiego” 
i kierowniczką działu łączności z czytel-
nikami „Głosu Wybrzeża”.
Publicystka specjalizująca się w proble-
matyce kulturalnej i społecznej. Autor-
ka cotygodniowych recenzji filmowych 
w „Dzienniku Bałtyckim”.
 Opublikowała zbiór reportaży o powo-
jennej odbudowie Gdańska pt. Miasto 
i ludzie (2000).
Wyróżniona odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1975), „Za zasłu-
gi dla m. Gdańska” (1978). Zasłużony 
Działacz Kultury.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP od 
roku 1982. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

PAPROCKA, Aleksandra. Aleksandra 
Zielińska, az, AZ. Dziennikarka.
Ur. 10 stycznia 1949 r. we Wrocławiu. 
Absolwentka filologii polskiej (specjal-
ność: teatrologia) na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Gdańskiego 
(1975). 
Podczas studiów uczestniczyła w stu-
denckim ruchu dziennikarskim, pub-
likowała na łamach „Studenta” „Liter”, 
„Głosu Wybrzeża”, stale współpracowała 
z redakcją „Dziennika Bałtyckiego”. Od 
1975 roku w redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego”, początkowo aplikantka, później 
publicystka w dziale kulturalnym.
W publicystyce podejmowała różnorod-
ne problemy rozwoju kultury, zajmowa-
ła się prezentacją twórczości artystów 
Pomorza i woj. elbląskiego. Ceniona 
recenzentka teatralna prezentująca nie-
szablonowe, ale pogłębione i sprawied-
liwe oceny.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1979).
W SDP od 1977 roku.

PATER, Walter. Redaktor. Komandor 
porucznik. Ur. 16 października 1945 r. 
w Fallingbostel (Niemcy). Absolwent 
Wydziału Humanistycznego (historia) 
Uniwersytetu Gdańskiego (1980).
Redaktor „Biuletynu Historycznego 
Marynarki Wojennej” (1989–1995); re-
daktor naczelny miesięcznika „Przegląd 
Morski” (1995–2003).
Autor licznych artykułów, przede 
wszystkim dotyczących dziejów Polskiej 
Marynarki Wojennej, zamieszczanych 
głównie na łamach redagowanych przez 
siebie czasopism.
Współautor dzieła pt. Polska Marynar-
ka Wojenna 1918–1980. Zarys dziejów 
(1992).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Członek SDRP od 1982 r.

PARELL, Lech. Dziennikarz. Ur. 2 maja 
1967 r. w Gdańsku.
Współpracownik agencji Assosciated 
Press (1988–1990); dziennikarz „Gaze-
ty Gdańskiej” (1990–1992); dziennikarz 
Radia Plus w Gdańsku (1992); redaktor 
naczelny Radia Eska Nord (marzec 1993 
– styczeń 1995); zastępca kierownika re-
dakcji informacji Radia Gdańsk (1995–
1998); redaktor naczelny miesięcznika 
„30 Dni” (1998–2005), zastępca redak-
tora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego” 
(2005 –2007), szef działu Opinie „Dzien-
nika Bałtyckiego”(od 2007 roku).

PAWLUK, Andrzej. Ape. Dzienni-
karz, działacz kultury. Ur. 12 grudnia 
1915 r. w Tarnowie, zm. 17 lipca 1984 r. 
w Gdańsku. Absolwent Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku (specjalizacja 
z zakresu socjologii pracy –1969).
Pracę dziennikarską rozpoczął w sierp-
niu 1950 r. w redakcji „Dziennika Bałty-
ckiego”. Po aplikacji był publicystą, kie-
rownikiem działu, sekretarzem redakcji. 
W swoich publikacjach zajmował się naj-
częściej problematyką społeczno-kultu-

L. Parell

139 PAWLUK



P
ralną. W roku 1959 poważny wypadek 
na dwa lata wyłączył go z aktywnego 
życia. W 1963 roku objął kierownictwo 
redakcji wydawnictw technicznych bu-
downictwa, w roku 1979 przeszedł na 
emeryturę.
Działacz kultury: organizator i przez 
pięć lat kierownik znanego w kraju 
Gdańskiego Klubu Kultury „Rudy Kot” 
(1954–1960), sekretarz Gdańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Sztuki (1963).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1981), srebrnym medalem „Za-
służonym na Polu Chwały” (za udział 
w walkach we wrześniu 1939 w szere-
gach 12 Pułku Ułanów Podolskich), 
Krzyżem Partyzanckim (za udział 
w konspiracji ZWZ–AK 1940–1944), 
medalami: Zwycięstwa, „Za Warszawę”, 
„Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, „Za Berlin” 
(służba w Wojsku Polskim od września 
1944 do 9 maja 1945), odznaką „Zasłu-
żonym Ziemi Gdańskiej” (1965).
W SDP od 1951 r., sekretarz pierwszego 
zarządu Oddziału Morskiego.

PAWLUS, Stefan. Dziennikarz. Koman-
dor Marynarki Wojennej. Ur. 23 lutego 
1932 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału 
Historii w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Gdańsku (1965), podyplomowe-
go studium nauk politycznych na Uni-
wersytecie Gdańskim (1978) i studium 
dziennikarskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim (1979).
Od 1954 r. współpracował z tygodnikiem 
„Bandera” w Gdyni i dziennikiem „Żoł-
nierz Wolności” w Warszawie. Od 1976 r. 
sekretarz redakcji miesięcznika Mary-
narki Wojennej „Przegląd Morski”.
Publicysta specjalizujący się w historii 
wojen morskich.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), srebrną odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” oraz licznymi od-
znaczeniami i medalami resortowymi.
Członek SDRP od 1982 roku.

PAZIO, Janina. Dziennikarka.
Ur. 5 sierpnia 1949 r. w Elblągu. 
Sekretarz redakcji „Głosu Zamechu” 
(1974–1990).
Członek SDRP od 1982 r. 

PERZYŃSKI, Marek. Dziennikarz.
Ur. 25 stycznia 1956 r. w Sopocie. Absol-
went Wydziału Ekonomiki Transportu 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Redaktor działu, sekretarz redakcji mie-
sięcznika „Morze” (1981–1992).

PESTKA, Stanisław. Jan Zbrzyca, Kre-
ban z Milachowa. Publicysta, poeta.
Ur. 8 kwietnia 1929 r. w Rolbiku, pow. 
Chojnice. Absolwent polonistyki na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu (1953).
Sekretarz redakcji dwutygodnika „Kasze-
be” (1958–1961); dziennikarz „Ilustro-
wanego Kuriera Polskiego” w Bydgosz-
czy (1962–1964); dziennikarz w Roz-
głośni Polskiego Radia w Szczecinie 
(1964–1965); publicysta „Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego” (1966); publicysta 
tygodnika „Fakty i Myśli” w Bydgosz-
czy (1967–1968); publicysta i kierownik 
działu społeczno-kulturalnego miesięcz-
nika „Litery” (1969–1974); publicysta 
„Tygodnika Morskiego” (1974–1975); 
publicysta, kierownik działu społecznego 
tygodnika „Czas” (1975–1981). Po likwi-
dacji redakcji „Czasu”, w stanie wojen-
nym pracował w Wojewódzkim Ośrod-
ku Kultury w Gdańsku i Kaszubskim 
Uniwersytecie Ludowym. Do zawodu 
powrócił w roku 1989, objął stanowisko 
redaktora naczelnego miesięcznika „Po-
merania” (1989–1994).
Autor licznych artykułów publicystycz-
nych, szkiców historycznych, reportaży 
literackich, poświęconych głównie te-
matyce kaszubskiej i pomorskiej oraz 
felietonów, które podpisywał pseudoni-
mem Kreban z Milachowa. W wydaniu 
książkowym ukazały się szkice Piórem 

S. Pestka

PAWLUK 140



P
i szablą. O generale Józefie Wybickim 
(1961), Emisariusz niepodległości. O Jó-
zefie Wybickim (1972) oraz monografia 
Stan i perspektywy pamiętnikarstwa na 
Pomorzu (1972). 
Wybitny poeta, którego twórczość, za-
pisana w wyniesionym z rodzinnej wsi 
„języku starków”, jest silnie osadzona 
w pejzażu, historii i tradycji Kaszub. 
Pod pseudonimem Jan Zbrzyca opub-
likował trzy tomy poezji: Południca 
(1976). Wizre e duche (1986) oraz Wie-
czórny widnik (2002).
Działacz kaszubski, w 1958 roku jeden 
z założycieli Zrzeszenia Kaszubskiego 
(od roku 1964 – Kaszubsko-Pomorskie-
go), dwukrotnie (w latach 1976–1980 
i 1992–1994) prezes tej organizacji. 
Inicjator i współorganizator wielu waż-
nych imprez, np. cyklicznych Spotkań 
Nadwiślańskich w Tczewie; w 1996 roku 
zaangażował się w powstanie Instytutu 
Kaszubskiego. 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1973). Zasłużony Działacz Kultury 
(1971). Wyróżniony Medalem Stolema 
(1975), złotą odznaką „Za opiekę nad 
zabytkami” (1978), Medalem im. Gul-
gowskich – za popularyzację i promo-
wanie twórczości ludowej i refleksję nad 
folklorem Kaszub. Honorowy Obywatel 
Gminy i Miasta Brusy (2006).
W SDP od 1964 roku.

PESTKA, Stanisław Tomasz. Stanisław 
Odasz, Łazik, Pestikus z Gdańska, Skod-
nia, step., stp.,p. Dziennikarz.
Ur. 1 kwietnia 1934 r. w Pionkach. Ab-
solwent polonistyki na Wydziale Fi-
lologicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
(1956).
Kierownik gdańskiego oddziału „Ilu-
strowanego Kuriera Polskiego” (1971–
1981). Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego nie został zweryfikowany w 
zespole IKP, a oddział gazety w Gdań-
sku zlikwidowano. Do zawodu dzien-

nikarskiego powrócił 1 listopada 1989 
r., podejmując pracę na stanowisku se-
kretarza redakcji katolickiego dwutygo-
dnika diecezji chełmińskiej „Pielgrzym”, 
a 25 marca 1992 roku został jego redak-
torem naczelnym. Na tym stanowisku 
pracował do emerytury, na którą prze-
szedł w grudniu 2005 roku.
Odznaczony przez papieża Benedykta 
XVI złotym medalem Benemerenti.

PIEPKA, Mirosław. Michał Czerny. Re-
porter, wydawca. Ur. 1 stycznia 1953 r. 
w Starzynie, pow. Puck. Absolwent filo-
logii polskiej na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Gdańskiego (1978).
Współpracownik miesięcznika „Lite-
ry”, „Tygodnika Morskiego”, „Dzien-
nika Bałtyckiego” i „Głosu Wybrzeża” 
(1972–1974), stażysta, następnie repor-
ter „Wieczoru Wybrzeża” (1974–1982). 
Po okresie luźnej współpracy z różnymi 
redakcjami, w roku 1985 powrócił do 
etatowej pracy dziennikarskiej w re-
dakcji „Dziennika Bałtyckiego” i „Głosu 
Wybrzeża”.
Autor reportaży o tematyce społecznej 
i gospodarczej, które publikował na ła-
mach macierzystego „Wieczoru” oraz 
w tygodnikach „Prawo i Życie” i „Pano-
rama Północy”.
Laureat III nagrody w ogólnopolskim 
konkursie na reportaż o budowie huty 
„Katowice” (1976).
Jego reportaże zamieszczono w zbioro-
wej publikacji książkowej pt. „Polska na 
morzu”.
Członek SDP w latach 1977–1982. 
W SDRP od 1986 roku.

PIERŚCIŃSKI, Andrzej. Działacz poli-
tyczny, redaktor. Ur. 29 stycznia 1946 r. 
w Pęczelicach. Studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1968).
Pracownik placówek upowszechniania 
kultury i aparatu partyjnego (1968–
1983). Redaktor naczelny „Dziennika 
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Bałtyckiego” (1983–1986); redaktor na-
czelny „Głosu Wybrzeża” (1986–1989).
Laureat nagrody prezesa RSW Prasa 
– Książka – Ruch (1986).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

PIETKIEWICZ, Elżbieta. Dziennikar-
ka. Ur. 31 maja 1953 r. w Sopocie. Absol-
wentka Politechniki Gdańskiej (1979).
Podczas studiów działała w Studenckiej 
Agencji Radiowej (1973–1980); dzien-
nikarka Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (1979–1982). Od maja do 
grudnia 1981 pracowała w sekcji radio-
wej Biura Informacji Prasowej „Solidar-
ności”, we wrześniu 1981 była w zespole 
radiowym I Krajowego Zjazdu NSZZ 
„Solidarność”. W wyniku orzeczenia 
komisji weryfikacyjnej, w stanie wojen-
nym zwolniona z radia. W maju i czerw-
cu 1989 r. szefowa radiowej kampanii 
wyborczej Komitetu Obywatelskiego 
Gdańsk – Radio „Solidarni”. Dzienni-
karka Gdańskiego Magazynu Niezależ-
nego – audycji emitowanej przez Radio 
Gdańsk (1989–1990), kierownik radio-
wej Agencji Solidarność (1990–1998); 
zastępca ds. programowych Radia AR-
net (1992–1993); publicystka w dziale 
zagranicznym miesięcznika „Czas Po-
morza” (2000–2002), współpracownik 
„Forum Akademickiego” i „Pisma PG” 
(2002–2005). 
Współautorka książek dokumental-
nych: Sierpień `80. Co pozostało z tych 
dni? (1996), Stan wojenny: wspomnienia 
i oceny (1999), 40 lat Studenckiej Agencji 
Radiowej. Wspomnienia (2002).
W SDP od 1989 roku: sekretarz zarzą-
du oddziału w Gdańsku (1989–2000), 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
(2000–2005).

PIETRAS, Zdzisław. Dziennikarz ra-
diowy i telewizyjny, redaktor.
Ur. 4 stycznia 1931 r. w Jędrzejowie, 
woj. kieleckie, zm. 28 sierpnia 2001 r. 

w Gdyni. Ukończył Wydział Prawa Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu (1972) oraz roczny kurs w Ośrodku 
Szkolenia Dziennikarzy (1955). 
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1950 
roku w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku, początkowo jako instruktor 
Wszechnicy Radiowej, następnie w re-
dakcjach korespondentów, listów i in-
terwencji, rolnej i od 1955 r. w redakcji 
morskiej. Specjalizował się w tematyce 
rybołówstwa morskiego; w licznych re-
portażach i audycjach publicystycznych 
uzasadniał konieczność wyjścia naszego 
rybołówstwa na Morze Północne i At-
lantyk. Z mikrofonem, na pokładach ku-
trów i trawlerów towarzyszył rybakom 
w ich pionierskich wyprawach na odle-
głe łowiska. W 1966 roku przeszedł do 
pracy w organizującym się Ośrodku Te-
lewizyjnym w Gdańsku. Był reporterem, 
publicystą i komentatorem w codzien-
nych lokalnych programach informa-
cyjnych, współpracował z Dziennikiem 
Telewizyjnym, programami ekonomicz-
nymi i społecznymi Telewizji Polskiej 
w Warszawie. Przez 13 lat redagował 
i prowadził na antenie ogólnopolskiej 
magazyn morski „Bryza”. W 1968 r. zo-
stał zastępcą redaktora naczelnego, w la-
tach 1975–1981 był dyrektorem i redak-
torem naczelnym Gdańskiego Ośrodka 
Telewizyjnego. Pod jego kierownictwem 
ośrodek w Gdańsku uzyskał bardzo do-
bre wyniki programowe i stał się liczą-
cym zespołem w tworzeniu programu 
ogólnopolskiego TVP.
Autor wielu telewizyjnych reportaży 
i filmów dokumentalnych, za które uzy-
skiwał nagrody na Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie, Festi-
walu Filmów Sportowych w Zakopanem 
oraz wyróżnienie na festiwalu w Cannes 
(1973). 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1979) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1972), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
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Gdańskiej”, srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” oraz innymi 
odznaczeniami i wyróżnieniami resor-
towymi.
Członek SDP od 1960 roku, członek 
Klubu Publicystów Morskich. W SDRP 
od roku 1982.

PIETRUSIŃSKA, Lucylla. L.P. Dzien-
nikarka. Ur. 13 lipca 1946 r. w Rozwa-
dowie k. Stalowej Woli. Absolwentka 
Uniwersytetu Gdańskiego (1972).
Rzecznik prasowy PPDiUR „Dalmor” 
(1972–1975); rzecznik prasowy Zjedno-
czenia Morskich Stoczni Remontowych 
i członek kolegium redakcyjnego „Gło-
su Stoczniowca” (1978–1981); sekretarz 
redakcji „Biuletynu Ekonomicznego 
Transportowo-Spedycyjnego” PIHZ 
i C. Hartwig (1985–1993); redaktor na-
czelna miesięcznika „Spedycja i Trans-
port” (1993–2002); redaktor naczelna 
miesięcznika „Porty i Spedycja” (od 
2003 roku). 
W SDRP od 1993 roku.

PIETRZAK, Edmund. Publicysta, pro-
fesor ekonomii. Ur. 16 listopada 1946 r. 
w Lęborku, zm. 30 listopada 2007 roku 
w Gdańsku. Absolwent Wydziału Han-
dlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdań-
skiego (1971), doktorat (1974) i habili-
tacja (1984) obronione na Uniwersyte-
cie Gdańskim. Tytuł profesora otrzymał 
w 1991 r.
Pierwsze publikacje na łamach krakow-
skiego dwutygodnika „Student”, z którym 
współpracował w latach 1971–1974. Eta-
towa praca dziennikarska w „Tygodniku 
Morskim” (1972) i „Głosie Wybrzeża” 
(1973–1981). Od roku 1974 pracował 
równolegle jako dziennikarz i nauczyciel 
akademicki; pracę w „Głosie Wybrzeża” 
przerwał stan wojenny, po którym po-
święcił się wyłącznie karierze naukowej.
Publicysta specjalizujący się w problema-
tyce społeczno-ekonomicznej kraju oraz 

kwestiami związanymi z międzynarodo-
wymi stosunkami gospodarczymi. Na 
łamach „Głosu” opublikował ponad 150 
znaczących artykułów publicystycznych, 
inicjujących dyskusję nad aktualnymi 
problemami rozwoju kraju. W jego do-
robku naukowym kilkaset artykułów w 
czasopismach fachowych, w tym kilka-
dziesiąt opublikowanych za granicą.
Członek SDP od 1975 r.

PIOTEREK, Edmund. Redaktor. Ko-
mandor. Ur. 18 lutego 1923 r. w Kołomyi 
w woj. stanisławowskim, zm. 19 lutego 
1996 r. w Gdańsku. Absolwent Wydzia-
łu Dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego (1961).
Po służbie w jednostkach liniowych WP 
przeszedł do pracy w miesięczniku Ma-
rynarki Wojennej „Przegląd Morski”: 
w latach 1955–1975 był zastępcą redak-
tora, zaś w latach 1976–1985 redakto-
rem naczelnym tego wydawnictwa.
Autor licznych artykułów, w których 
przedstawiał tendencje rozwojowe tech-
niki flot wojennych, w tym marynarek 
wojennych państw bałtyckich. Drugi 
nurt jego zainteresowań publicystycz-
nych to analiza konfliktów zbrojnych na 
morzu.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP oraz licznymi medalami i odzna-
czeniami wojskowymi.
Członek SDRP od 1983 r.

PISZCZATOWSKA, Janina Marta. 
Dziennikarka telewizyjna. Ur. 15 wrześ-
nia 1941 r. w Samborze. Studia na Wy-
dziale Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego (absolutorium 1968).
W latach 1969–1976 pracowała 
w Ośrodku Telewizyjnym w Gdańsku, 
najpierw jako stażystka, następnie re-
daktor w redakcji artystycznej. Autor-
ka cyklicznego programu „Gdańskie 
pogwarki” (1969), monografii filmowej 
o M. Koperniku pt. Spadkobiercy Miko-
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łaja (1973), reportaży filmowych Przy-
jaźń z Melpomeną (1972) i Żak (1974) 
oraz licznych felietonów filmowych po-
święconych plastyce, teatrowi i operze.
Po przeniesieniu się do Warszawy pod-
jęła pracę w centralnej redakcji TVP.
W SDP od roku 1972.

PODGÓRECZNY, Marian. Podgór., 
(mp). Dziennikarz. Ur. 2 lutego 1927 r. 
w Zaostrowieczu, pow. Nieśwież, woj. 
nowogródzkie. Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu (1951).
Redaktor naczelny „Pomorskiej Czuwaj-
ki” – miesięcznika Komendy Chorągwi 
ZHP w Bydgoszczy (1946–1950); prak-
tykant, aplikant, reporter, depeszowiec 
w redakcji dziennika „Ziemia Pomor-
ska” w Bydgoszczy (1947–1950); publi-
cysta, kierownik działu „Śmiało i Szcze-
rze”, członek kolegium redakcyjnego 
„Dziennika Bałtyckiego” (1951–1964); 
radca prawny i publicysta w dziale łącz-
ności z czytelnikami „Wieczoru Wy-
brzeża” (1965–1981). Po wprowadzeniu 
stanu wojennego nie poddał się wery-
fikacji dziennikarzy, w związku z czym 
zabrakło dla niego miejsca w prasie 
RSW. W 1982 r. przeszedł na wcześniej-
szą emeryturę. W późniejszych latach 
podjął współpracę z „Wieczorem Wy-
brzeża” i „Głosem Wybrzeża” (z tą re-
dakcją współpracował aż do 2004 roku). 
W roku 1989 powrócił do „Dziennika 
Bałtyckiego” na stanowisko publicysty, 
w latach 1990–1991 zespół redakcyjny 
powołał go na prezesa Dziennikarskiej 
Spółdzielni Pracy „Dziennik Bałtycki”. 
W latach 1992–2000 współpracował 
z „Magazynem Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” i „Przeglądem 
Oświatowym”. Od roku 1951 wykony-
wał równocześnie swój drugi zawód 
radcy prawnego.
Publicysta zajmujący się tematyką spo-
łeczno-prawną, autor wielu krytycz-

nych lub interwencyjnych artykułów 
dotyczących niewłaściwego stosunku 
urzędów do obywateli. Jeden z pierw-
szych na Wybrzeżu dziennikarzy upra-
wiających tzw. „reportaż uczestniczący” 
– celem zdobycia autentycznych mate-
riałów o stosunkach panujących w opi-
sywanych zakładach lub instytucjach 
zatrudniał się jako monter na wydziale 
kadłubowym Stoczni Gdańskiej, kelner 
w restauracji w Łebie, doker w porcie, 
celnik etc. Autor publikacji dokumentu-
jących niemiecką okupację i martyrolo-
gię Polaków na Pomorzu.
Wydane książki: Deutschland w pło-
mieniach (1959), Bez mundurów (czte-
ry wydania –1961, 1966, 1970, 1978) 
– obie napisane wspólnie z Rajmundem 
Bolduanem; Albert Forster – gauleiter 
i oskarżony (1977), Na koniu i pod ko-
niem (1972), Doliniacy – za Niemnem 
(1991), Doliniacy – nad Wisłą i Doliniacy 
– nad Pilicą (1993). Większe publikacje: 
Proces gauleitera Forstera, zamieszczony 
w „Palestrze” (1975), Grupa Kampinos w 
lasach kieleckich – ogłoszony w „Więzi” 
(1965), Zgrupowanie Nalibockie AK 
– mity i fakty – obszerny wywiad z majo-
rem Adolfem Piachem „Doliną”, opubli-
kowany w „Przekazie Wileńskim” (1989). 
Laureat II nagrody krakowskiej „Mło-
dej Rzeczypospolitej” w konkursie na 
wspomnienia wojenne (1947), dwie na-
grody (jedna wspólnie z Leszkiem Dra-
pińskim) w konkursie „Bursztynowego 
Pióra” (1962).
W latach 1942–1944 działał w tajnej 
drużynie harcerzy w Zaostrowieczu, 
w latach 1943–1944 służył w batalionie 
stołpeckim AK, później w batalionie 
„Kampinos” 25 pułku AK.
Odznaczony Orderem „Virtuti Militari” 
V klasy i dwukrotnie Krzyżem Walecz-
nych (1944 i 1948), Krzyżem AK (1970), 
Krzyżem Powstania Warszawskiego 
(1975), Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1988), Krzyżem Ka-
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walerskim OOP (1975), Medalem „Pro 
Memoria” (2005).
Członek Związku Zawodowego Dzienni-
karzy RP (1947–1951), SDP (1952–1982). 
W SDRP od 1982, przewodniczący Tere-
nowego Sądu Dziennikarskiego. Wielo-
letni prezes Syndykatu Dziennikarzy Pol-
skich w Gdańsku. Działacz Auto Moto 
Klubu Dziennikarzy, czterokrotny wice-
mistrz i dwukrotny mistrz (1998 i 2001) 
w rajdach sportowo-turystycznych.
 
POŁCHOWSKI, Henryk. Dziennikarz. 
Oficer Marynarki Wojennej.
Ur. 1 czerwca 1952 r. w Sianowie. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim.
Kierownik działu łączności z czytelnika-
mi tygodnika „Bandera” (1986–1996). 
Po odejściu z wojska redaktor regional-
nych czasopism w Wejherowie.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1988).
Członek SDRP od 1987 roku.

PONIKOWSKI, Marek. Dziennikarz 
telewizyjny. Ur. 28 września 1944 r. Ab-
solwent Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego (1968).
Pracę dziennikarską rozpoczął w mie-
sięczniku „Przemysł Spożywczy” (1968–
1972). Publicysta, zastępca kierowni-
ka działu w tygodniku „Perspektywy” 
w Warszawie ((1972–1980); dziennikarz 
w redakcji programów motoryzacyjnych 
TV Warszawa (1980–1981). Po prze-
rwie w uprawianiu zawodu dziennikar-
skiego, w 1989 r. został członkiem gdań-
skiego zespołu telewizyjnego Komitetu 
Obywatelskiego „Solidarności” w kam-
panii wyborczej do Sejmu i Senatu. Od 
grudnia 1989 r. dziennikarz Gdańskiego 
Ośrodka Telewizyjnego, w latach 1990–
1992 kierownik programów informa-
cyjnych i publicystycznych, następnie 
publicysta. Stały współpracownik Radia 
Gdańsk i „Dziennika Bałtyckiego”.

Autor cyklicznych programów o tema-
tyce społeczno-politycznej: „Gdański 
Dywanik” (blisko 500 wyemitowanych 
audycji) i „Dwóch na jednego” oraz 
„Magazynu Motoryzacyjnego”. 

POPŁAWSKA-CZERWONKO, Kry-
styna. P.K. Kr. Ka-Pe. Dziennikarka. 
Ur. 26 października 1933 r. w Jelenim 
Dole, pow. Ostrów Mazowiecka. Studia 
na Wydziale Filozoficzno-Społecznym 
(sekcja dziennikarska) Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1952–1953), kontynuo-
wane na Wydziale Dziennikarskim Uni-
wersytetu Warszawskiego (1956).
Po studiach odbyła staż w dziale miej-
skim „Dziennika Bałtyckiego” (1956–
1958), następnie pracowała w redakcji 
„Tygodnika Morskiego” (1958–1959); 
od 1 listopada 1959 r. do czasu przejścia 
na emeryturę w 1991 roku była publi-
cystką tygodnika Marynarki Wojennej 
„Bandera”. W latach siedemdziesiątych 
stale współpracowała z redakcją tygo-
dnika „Jantar” w Szczecinie i „Panora-
mą Północy” w Olsztynie. 
W pierwszych latach pracy w redakcji 
„Bandery” zajmowała się tematyką kul-
turalną i oświatową, publikowała licz-
ne materiały prezentujące działalność 
placówek kulturalnych i naukowych 
z terenu całego Wybrzeża, przeprowa-
dzała wywiady ze znanymi ludźmi ze 
świata sztuki i nauki. Autorka recenzji 
filmowych i teatralnych. Od roku 1968 
zajęła się głównie tematyką ekonomicz-
ną, zwłaszcza problemami gospodarki 
morskiej.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978), złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” (1972), „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1977) oraz licznymi 
medalami Marynarki Wojennej i Woj-
ska Polskiego.
W SDP w latach 1962–1982, w SDRP od 
1982 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.
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POPOW, Antoni. Dziennikarz radiowy 
i telewizyjny. Ur. 1 czerwca 1946 r. we 
Lwowie. Absolwent polonistyki na Uni-
wersytecie Wrocławskim (1969).
Dziennikarz w prasie wrocławskiej 
(1970–1978). Po przeniesieniu się na 
Wybrzeże, w Gdańskiej Rozgłośni Pol-
skiego Radia: redaktor, kierownik Re-
dakcji Informacji (1979–1985).
Odznaczony medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju” (1983). 
W SDP w latach 1971 –1982. W SDRP 
od 1982 roku. Członek Klubu Publicy-
stów Morskich i Klubu Sprawozdawców 
Wojskowych.

POSADZKI, Wojciech. Dziennikarz 
radiowy. Ur. 15 stycznia 1927 r. w Wy-
szkowie n. Bugiem, zm. 12 lutego 1989 r. 
w Gdańsku. Absolwent Sekcji Dzienni-
karskiej na Wydziale Filozoficzno-Spo-
łecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1954).
Pracę w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku rozpoczął 1 września 1954 r., 
pracował kolejno w redakcjach audycji 
dla młodzieży, dzienników i informacji, 
od roku 1961 w redakcji audycji dla wsi. 
Wybitny znawca problemów rolnictwa, 
interesowały go zwłaszcza przemiany so-
cjologiczne i kulturowe gdańskiej wsi.
Harcmistrz, przez wiele lat komendant 
Hufca ZHP Gdańsk Oliwa. Współi-
nicjator budowy pierwszego w Polsce 
Osiedla Młodych w Oliwie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, odznaką „Za zasługi dla ZHP”, 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” oraz 
innymi medalami i wyróżnieniami ho-
norowymi. 

PREYSS, Andrzej. Dziennikarz.
Ur. 5 kwietnia 1926 r. w Toruniu, zm. 
27 marca 1995 r. w Gdyni. Studia na 
Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu (1949), ukończył również roczny 

kurs w Ośrodku Szkolenia Dziennika-
rzy w Warszawie (1950).
Reporter w „Kurierze Szczecińskim” 
(1950–1952), dziennikarz działu tere-
nowego, następnie publicysta „Głosu 
Wybrzeża (1953 – do emerytury w roku 
1987).
Jego dziennikarską pasją była przeszłość 
i współczesne problemy ziem nadwi-
ślańskich – Powiśla i Kociewia. Często 
odwiedzał te tereny i stamtąd czerpał 
tematy do swoich publikacji. Dokumen-
tował polskie ślady na Powiślu, jako je-
den z pierwszych prezentował problemy 
„ludności autochtonicznej”, jak w latach 
pięćdziesiątych mówiono o rdzennych 
Polakach, od wieków zamieszkujących 
te ziemie. Na łamach „Głosu” toczył ba-
talię prasową o uratowanie zrujnowane-
go zamku w Gniewie.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1978), odznakami „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej (1968) i „Za zasługi dla 
m. Gdańska” oraz innymi wyróżnienia-
mi regionalnymi i resortowymi.
Członek SDP w latach 1963–1982, wie-
lokrotnie we władzach Oddziału Mor-
skiego, w SDRP od 1982 roku.

PROKOP, Jerzy. Dziennikarz telewi-
zyjny. Ur. 29 stycznia 1950 r. w Łodzi, 
zm. 17 grudnia 1996 r. w Gdańsku. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1972) i Studium Podyplo-
mowego w Instytucie Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego (1975).
W czasie studiów uczestniczył w reda-
gowaniu pism studenckich ukazujących 
się na Wybrzeżu, następnie współpraco-
wał z Redakcją Młodzieżową Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku. Aplikant, 
redaktor, kierownik Redakcji Publicy-
styki i Reportaży Gdańskiego Ośrodka 
Telewizyjnego (od 1972 roku).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) i medalem „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej” (1979).

W. Posadzki

A. Preyss
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W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1982 roku.

PRUCIŃSKA, Maria. Dziennikarka
radiowa. Ur. 30 czerwca 1941 roku 
w Częstochowie. Absolwentka poloni-
styki w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku (1965) i Wydziału Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 
(1972).
Aplikant dziennikarski, młodszy redak-
tor w Redakcji Informacji Rozgłośni 
Centralnej Polskiego Radia w Warsza-
wie (1972), redaktor, publicystka w Re-
dakcji Informacji, następnie redakcji 
Publicystyki Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (1972–2006). Po przejściu 
na emeryturę nadal współpracuje z Ra-
diem Gdańsk. Reportaże i artykuły pub-
licystyczne publikowała również w „Ku-
rierze Polskim” i „Głosie Wybrzeża”.
Dziennikarka, która swoją twórczą 
aktywność poświęciła przede wszyst-
kim sprawom i ludziom morza. Była 
uczestnikiem wielu rejsów polskich ża-
glowców, statków i okrętów, które opi-
sywała dźwiękiem na radiowej antenie. 
Była świadkiem takich historycznych 
dla polskiego żeglarstwa wydarzeń, jak 
ostatni wyścig „Daru Pomorza” w Ope-
racji Żagiel, regaty Columbus `92, które 
obserwowała z pokładu ORP „Iskra” czy 
powitanie w Marsylii polskich żeglarzy 
uczestniczących w regatach Race 2000. 
Przez wiele lat na antenie radiowej pre-
zentowała sylwetki ludzi morza, w latach 
osiemdziesiątych prowadziła audycje 
„Bałtycka Wachta”, a później „Magazyn 
Morski”. Drugim polem jej aktywności 
jest historia. Dzięki jej wieloletniej pracy 
uwiecznione zostały znaczące wydarze-
nia w historii Polski i naszego regionu 
oraz współczesności Pomorza, Gdyni 
i Gdańska. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi i złotą odznaką „Zasłużony Pracow-
nik Morza”.

Laureatka Bursztynowego Notesu – na-
grody gdańskiego środowiska dzien-
nikarskiego za całokształt twórczości 
(2006). 
W SDP w latach 1975–1982, w SDRP od 
1983 roku, wielokrotnie we władzach 
Oddziału Morskiego. Członkini Klubu 
Publicystów Morskich.

PRUCIŃSKI, Jerzy. Dziennikarz radio-
wy. Ur. 13 marca 1924 r. w Warszawie, 
zm. 5 maja 1981 r. w Gdańsku. Absol-
went Wyższej Szkoły Handlu Morskiego 
w Sopocie (1951).
Od 1 września 1959 r., po wygraniu 
konkursu, pracował jako spiker w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku, 
jednoczenie współpracował z różnymi 
redakcjami rozgłośni. Od roku 1963 za-
trudniony jako reporter – sprawozdaw-
ca a następnie kierownik redakcji dzien-
ników, od 1980 roku zastępca redaktora 
naczelnego.
Znany i ceniony reporter radiowy, 
twórca nowych form antenowych (był 
jednym z kreatorów „Studia Bałtyk” 
– codziennej, nadawanej „na żywo”, 
wspólnej audycji trzech województw 
nadmorskich oraz „Bałtyckiej Wach-
ty” – cyklicznej audycji poświęconej 
Marynarce Wojennej). Autor wielu po-
zycji publicystycznych, prezentujących 
Wybrzeże i gospodarkę morską w pro-
gramie ogólnopolskim i zagranicznym 
Polskiego Radia.
Za twórczość radiową wyróżniony 
nagrodą Klubu Publicystów i Sprawo-
zdawców Wojskowych SDP i dwukrot-
nie nagrodą Ministra Obrony Narodo-
wej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), medalem „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju”, „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” oraz innymi odznakami 
i medalami.
Członek SDP od 1964 r.

J. Pruciński

M. Prucińska
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PUZDROWSKA, Krystyna. Dzienni-
karka. Ur. 2 stycznia 1944 r. w Cichora-
dzu, pow. Toruń. Absolwentka historii 
na Wydziale Humanistycznym Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(1967).
Od roku 1975 sekretarz redakcji mie-
sięcznika „Pomerania”.
Członek SDP w latach 1979–1982.

PUZDROWSKI, Edmund. Jan Boży-
chowski, Leon Reszka, ep, Ep, E.P., (res.). 
Publicysta, poeta. Ur. 2 stycznia 1942 r. 
w Kartuzach. Absolwent Wydziału Fizy-
ki (fizyka doświadczalna) Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (1965).
Kierownik działu publicystyki społecz-
no-kulturalnej miesięcznika „Litery” 
(1973–1974); publicysta tygodnika 
„Czas” (1976–1981); członek kolegium 
redakcyjnego miesięcznika „Pomera-
nia” (od 1975 roku); członek kolegium 
redakcyjnego almanachu „Punkt” 
(1978–1981). Publikował na łamach 
tygodników „Literatura”,, „Współczes-
ność”, „Życie Literackie”, „Tygodnik Kul-
turalny” oraz w miesięcznikach „Odra”, 
„Poezja”, „Twórczość”, „Więź”. 
Publicysta specjalizujący się w tematyce 
kulturalnej, zwłaszcza ruchu wydawni-
czego. Krytyk literacki. Autor kilkuna-
stu tomików wierszy (debiut poetycki 
Koło – 1966). 
Laureat nagrody londyńskiej Federa-
cji Pen Club (1968), nagrody im. Sępa 
– Sarzyńskiego (1987) i nagrody GTPS 
(1992).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, Medalem Stolema (1967). Zasłużony 
Działacz Kultury.
Członek SDP w latach 1978–1982.

PYSZKOWSKA-JASTRZEMSKA, 
Kornelia. Dziennikarka. Ur. 4 kwietnia 
1937 r. w Toruniu. Absolwentka biblio-
tekoznawstwa na Wydziale Filologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego (1964) 

i podyplomowego Studium Nauk Poli-
tycznych na Uniwersytecie Gdańskim 
(1975).
Sekretarz redakcji miesięcznika „Tech-
nika i Gospodarka Morska” (1981–
1989); redaktor techniczny tygodników 
„Gdyńskie ABC” i „Gazeta Gdyńska” 
(1990), następnie na emeryturze.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1989), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” (1988), srebrną odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza”. Zasłu-
żony Działacz Kultury (1972).
Członek SDRP w latach 1982–2004 
i Klubu Publicystów Morskich.
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RADOWICZ, Kazimierz. Dziennikarz 
radiowy, publicysta, literat. Ur. 4 marca 
1931 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Ab-
solwent filologii polskiej na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim (1955).
Od 1 czerwca 1956 r. do 1 marca 1991 r. 
pracował w gdańskiej rozgłośni Polskie-
go Radia, początkowo jako redaktor 
w redakcji literackiej, od roku 1962 jako 
kierownik redakcji audycji dla młodzie-
ży i jednocześnie opiekun studenckich 
audycji „Niebieskie Żagle”, a od roku 
1971 jako zastępca redaktora naczelne-
go i szef działu artystycznego.
Niezależnie od obowiązków dzienni-
karskich, współredagowania „Notatnika 
Kulturalnego Wybrzeża”, nagrywania 
reportaży i uprawiania publicystyki 
kulturalnej (m.in. recenzje teatralne, 
filmowe i nowości wydawniczych), od 
początku swej pracy związał się Teatrem 
Polskiego Radia, dla którego napisał 
kilkadziesiąt oryginalnych słuchowisk 
(m. in. tryptyk o obronie Wybrzeża 
w 1939 roku: Westerplatte, Oksywski 
szaniec, Ostatnia reduta; o tematyce hi-
storycznej: Klucze Wisły, Ćwiczenia nad 
Wezerą; współczesnej: o wielkim strajku 
w Stoczni Gdańskiej – Pogodna, sierp-
niowa niedziela i powstaniu „Solidarno-
ści” – Początek drogi, o zamachu na Jana 
Pawła II – Rzym – środa 13 maja. Do-
konywał również adaptacji radiowych 
dzieł klasyki polskiej i obcej, jednocześ-
nie współpracując z Teatrem Telewizji: 
Tajny więzień stanu – sztuka o Waleria-
nie Łukasińskim, Młyn na wzgórzu (wg 
K. Gjellerupa) i in. W Teatrze Drama-
tycznym w Gdyni wystawił dwie sztuki: 
Młyn Kaina i Margrabia (o Aleksandrze 
Wielopolskim). Autor oryginalnych 
scenariuszy filmowych i seriali TV: Re-
publika Ostrowska, Desperacja, Kapitan 
z „Oriona”, Gdańsk ’39 i adaptacji: Nad 
Niemnem (wg E. Orzeszkowej), Między 
ustami a brzegiem pucharu... (wg M. Ro-
dziewiczówny). W 1966 roku wydał 

swoją pierwszą powieść Zazdrość, a po 
niej następne: Kawalerowie Virtuti (pięć 
wydań, tłumaczenia na rosyjski i wę-
gierski), Noc Sylwestrowa, Skarby zatoki, 
A jutro cały świat... Polarny Sokół i in.
Laureat licznych nagród dziennikarskich 
i literackich, m. in. prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji (za słuchowisko Wester-
platte 1969), Bursztynowego Mikrofonu 
(za reportaż o holowaniu transatlanty-
ckim), tytuł Premiery Roku 1978 w plebis-
cycie słuchaczy (za słuchowisko Program 
nocny), nagrody MON (za książkę Kawa-
lerowie Virtuti, 1970) i Głównej Kwatery 
ZHP (za powieść Bandera „Zawiszy Czar-
nego”), dwukrotnie otrzymał nagrodę lite-
racką m. Gdańska (1976 i 1986).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984). medalem Zasłużony dla 
Miasta Gdańska, Zasłużony dla Miasta 
Ostrowa Wielkopolskiego, Odznaką 
Honorową Komitetu ds. RiTV. Wyróż-
niony tytułem Zasłużonego Działacza 
Kultury, „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
i Zasłużonego Pracownika Morza.
Należy do: ZLP, SDP, SFP, SMP, ZAiKS.

RADZISZEWSKI, Włodzimierz.
Dziennikarz. Komandor porucznik MW.
Ur. 21 marca 1929 r. w Krakowie. Ab-
solwent Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej w Gdyni (1952) i Wydziału 
Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku (1963).
Od 1950 roku współpracownik, następ-
nie etatowy dziennikarz w codziennej 
gazecie Marynarki Wojennej „Na Straży 
Wybrzeża”. Sekretarz redakcji miesięcz-
nika „Przegląd Morski” (1953–1954); 
kierownik działu wojskowego w tygo-
dniku „Bandera” (1968–1978). Od roku 
1978 na emeryturze.
Autor opowiadań i wierszy zamieszcza-
nych w „Banderze”, „Żołnierzu Polskim” 
i czasopismach literackich oraz słucho-
wisk radiowych nadawanych w gdań-
skiej rozgłośni PR. Zajmuje się również 

K. Radowicz
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malarstwem sztalugowym, głównie 
o tematyce marynistycznej, które pre-
zentował na licznych wystawach indy-
widualnych. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), złotym medalem „Siły 
Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

REJNOWICZ, Krystyna. Dziennikarz 
radiowy, recenzent muzyczny.
Ur. 2 marca 1948 r. w Gdyni. Absol-
wentka Wydziału Teorii i Kompozycji 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku (1974). 
Publicystka w Redakcji Muzycznej Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku od 
1975 roku.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1985).
W SDRP od 1985 roku.

REJNSON, Wiesława. Zofia Borzycka, 
wir, Wera, (r.), W.R. Dziennikarka.
Ur. 11 stycznia 1925 r. w Warszawie. 
W latach 1951–1968 redaktor działu 
rolnego i terenowego „Głosu Wybrze-
ża”, w latach 1968–1985 w redakcji 
„Wieczoru Wybrzeża”, początkowo jako 
publicystka w dziale społecznym, zaś od 
roku 1972 kierowniczka działu łączno-
ści z czytelnikami. Od kwietnia 1985 r. 
na emeryturze, nadal współpracowa-
ła jednak z „Dziennikiem Bałtyckim” 
i „Wieczorem Wybrzeża”.
Dziennikarka „pierwszej linii frontu”, 
zarówno wówczas, gdy w małych mia-
steczkach i wioskach szukała bohaterów 
swoich publikacji, jak i w czasie trzyna-
stoletniej pracy w dziale łączności z czy-
telnikami. W publicystyce zajmowała 
się tematami ochrony środowiska, rol-
nictwa i wsi oraz służbą zdrowia. Lau-
reatka 25 nagród w ogólnokrajowych 
konkursach publicystycznych i 28 na-
gród wojewódzkich. 

Współorganizatorka i przez 30 lat jedna 
z osób dyżurujących w Gdańskim Tele-
fonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. 
Inicjatorka wielu akcji interwencyjno-
społecznych „Wieczoru Wybrzeża”, np. 
„Dar dla seniora” czy „Książeczka miesz-
kaniowa dla sierot z Domu Dziecka”.
Autorka opublikowanych w wydaniach 
magazynowych „Głosu Wybrzeża” opo-
wiadań pt. Opowieść świąteczna (1957) 
i Polowanie na diabły (1959). Jest rów-
nież autorką jednego ze „świadectw” 
w książce pt. Tradycje maryjne w moim 
domu. Świadectwa, wydanej przez 
księży marianów w maju 1997 r. jako 
votum kobiet polskich dla papieża 
Jana Pawła II. Społeczny redaktor kil-
ku tomów kroniki Związku Sybiraków 
w Gdańsku Śródmieściu (lata 1940–
1944 spędziła w łagrze w tajdze w po-
bliżu Archangielska).
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasłu-
gi (1982), Krzyżem Zesłańców Sybiru 
(2005), Odznaką Związku Sybiraków 
(1997), Odznaką Honorową PCK (1983), 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1972) 
oraz licznymi odznakami i dyplomami or-
ganizacji społecznych i charytatywnych.
W SDP w latach 1952–1982, członki-
ni Klubu Publicystów Rolnych i Klu-
bu Ochrony Środowiska. W SDRP od 
1982 r.

REMISZEWSKA, Teresa. Dziennikar-
ka. Ur. 19 czerwca 1928 r. w Między-
chodzie, woj. poznańskie, zm. 2 marca 
2002 r. w Sopocie. Absolwentka peda-
gogiki na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (1951).
Od roku 1968 stale współpracowała 
z czasopismami „Żagle”, „Morze”, „Do-
okoła świata”, „Przekrój” oraz dzien-
nikami „Głos Wybrzeża” i „Sztandar 
Młodych”. Od 1 sierpnia 1977 była 
etatowym pracownikiem miesięcznika 
„Żagle i Jachting Motorowy”, kierowała 
gdańskim oddziałem redakcji.

W. Rejnson
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Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Po 
samotnym bałtyckim rejsie w białym 
szkwale zyskała przydomek Pierwszej 
Damy Bałtyku. Była pierwszą Polką, któ-
ra samotnie przepłynęła jachtem Atlan-
tyk w regatach OSTAR 1972. Pokłosiem 
tego wyczynu była książka pt. Z goryczy 
soli moja radość, która w 1977 roku zdo-
była pierwszą nagrodę w ogólnopolskim 
plebiscycie czytelniczym „Bliżej książki 
współczesnej”.
Działaczka NSZZ „Solidarność”, inter-
nowana w stanie wojennym.
Odznaczona m. in. złotą odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” i medalem „Za 
wybitne osiągnięcia sportowe” (1972).
W SDP od 1979 roku. 

RINGER, Jerzy. Dziennikarz radiowy 
i telewizyjny, redaktor. Ur. 23 paździer-
nika 1926 r. w Zakliczynie nad Dunaj-
cem, zm. 12 września 1988 r. w Dzier-
żążnie, pochowany w Sopocie. Absol-
went Akademii Handlowej w Krakowie 
(1951).
W maju 1956 r. wygrał konkurs na spra-
wozdawcę radiowego i został przyjęty 
do redakcji dzienników Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku. Specjalizował 
się w problematyce morskiej, tworzył 
reportaże ze stoczni i statków. Wziął 
udział w rejsach na polskich trawlerach 
dalekomorskich, dzięki czemu powstał 
pionierski cykl radiowych reportaży 
o pracy polskich rybaków na łowiskach 
afrykańskich i południowoamery-
kańskich. W 1962 przeszedł do pracy 
w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym. 
W ciągu 20 lat pracy stał się jednym 
najpopularniejszych dziennikarzy TV. 
Twórca popularnych w kraju cyklicz-
nych programów telewizyjnych: „Ga-
wędy wilków morskich” i „Tawerna pod 
Różą Wiatrów” oraz „Morze wokół nas”. 
Autor ponad 20 reportaży filmowych 
i filmów dokumentalnych. W 1982 
roku stworzył i przez sześć lat redago-

wał ogólnopolski tygodnik społeczno-
gospodarczy „Wybrzeże”, którego misją 
była morska edukacja Polaków.
Zdobywca „Złotego Ekranu” w konkur-
sie na najpopularniejszy program tele-
wizyjny („Gawędy wilków morskich” 
1963), I nagrody Klubu Publicystów 
Morskich (1976). Laureat nagród na fe-
stiwalach filmowych: I nagroda Burszty-
nowa Fala Interwizji w Rydze (Rybacy 
dalekiej północy 1973), Srebrna Fregata 
w Szczecinie (Rybak 1967 i Podważanie 
optimum 1972).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984), złotą odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1978), medalem „Za 
zasługi dla obronności kraju”, „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej” oraz innymi me-
dalami i odznakami resortowymi.
W SDP w latach 1959–1982, członek 
Klubu Publicystów Morskich. Członek 
SDRP od 1982 r., wiceprzewodniczący 
Oddziału Morskiego.

ROSIŃSKI, Mariusz. Dziennikarz ra-
diowy. Ur. 21 marca 1947 r. w Toruniu. 
Absolwent Wydziału Instrumentalnego 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku (1973).
Publicysta, kierownik Redakcji Muzycz-
nej Rozgłośni Polskiego Radia w Gdań-
sku od 1977 roku.
Zasłużony Działacz Kultury.
W SDRP od 1987 roku.

RÓJ-SARNECKI, Mirosław. Dzienni-
karz. Ur. 24 maja 1957 r. w Gdańsku.
Debiut dziennikarski na łamach „Sztan-
daru Młodych” (1979). Współpracow-
nik „Głosu Wybrzeża” i „Gwiazdy Mo-
rza”; publikował na łamach prasy war-
szawskiej, m. in. „Zarzewia”, „Kultury”, 
„Przeglądu Tygodniowego”, „Słowa – 
Dziennika Katolickiego”, „Wiadomości 
Sportowych” i „Expressu Wieczornego”.
Dziennikarz specjalizujący się w tema-
tyce kulturalnej i sportowej.

J. Ringer
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Wyróżniony złotą odznaką Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i innymi od-
znakami związków sportowych. Zasłu-
żony Działacz Kultury. 
Członek SDRP od 1985 r., działacz Klu-
bu Publicystów Polonijnych. 

RUSZKOWSKI, Stanisław. Artysta gra-
fik, redaktor graficzny. Ur. 15 września 
1950 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wyż-
szej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku (1974). 
Redaktor graficzny, kierownik pracow-
ni graficznej tygodnika „Czas” (1975–
1982); kierownik pracowni graficznej 
tygodnika „Wybrzeże” (1982–1991); re-
daktor graficzny miesięcznika „Budow-
nictwo Okrętowe i Gospodarka Morska 
(1993–1996). Po roku 1997 utworzył 
własną pracownię projektowania gra-
ficznego. 
Współtwórca projektu graficznego ty-
godników ilustrowanych „Czas” i „Wy-
brzeże”.
Członek SDRP od 1983 roku.

RYBIŃSKI, Grzegorz Andrzej.
Dziennikarz. Ur. 10 września 1940 r. 
w Aleksandrowie Kujawskim. Absol-
went Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu.
W prasie gdańskiej od 1968 roku, dzien-
nikarz „Głosu Wybrzeża” i „Wieczoru 
Wybrzeża”, redaktor czasopisma „Vilca-
cora. Żyj dłużej”.

RYBOWSKI, Wojciech. Jan Bierman, 
Tadeusz Cichowicz. Publicysta, pro-
fesor ekonomii. Ur. 21 marca 1948 r. 
w Gdańsku. Absolwent Wydziału Eko-
nomiki Transportu (specjalność: handel 
zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego 
(1971), doktor nauk ekonomicznych 
(1975).
W latach 1973–1979 publicysta „Głosu 
Wybrzeża”. Autor ponad 300 artykułów 
publicystycznych o tematyce społecz-

no-ekonomicznej, zarówno regionalnej, 
jak i ogólnokrajowej, głównie na temat 
zmian w zarządzaniu i planowaniu, go-
spodarki materiałowej, jakości, handlu 
zagranicznego. Liczne publikacje na 
łamach czasopism, m. in. w miesięczni-
ku „Handel Zagraniczny”, „Tygodniku 
Morskim”, tygodniku „Czas”.
Dziennikarstwo łączył z pracą na sta-
nowisku starszego asystenta a następnie 
adiunkta na Uniwersytecie Gdańskim. 
Od 1979 r. poświęcił się wyłącznie pra-
cy naukowej, wykładał na uniwersyte-
tach zagranicznych oraz w placówkach 
kształcących menedżerów.

RYDZEWSKI, Janusz. Fotoreporter, 
artysta fotografik. Ur. 8 czerwca 1931 r. 
w Gdyni. Absolwent Państwowego Lice-
um Fotografiki w Gdyni-Orłowie – spe-
cjalność: fotografia prasowa (1949).
We wrześniu 1952 roku został foto-
reporterem „Dziennika Bałtyckiego”, 
następnie pracował w redakcjach „Gło-
su Wybrzeża” i „Rybaka Morskiego”, 
współpracował z Centralną Agencją Fo-
tograficzną i miesięcznikiem „Morze”. 
W latach sześćdziesiątych fotoreporter 
tygodnika „Panorama Północy” w Ol-
sztynie.
Jego prace były eksponowane na mię-
dzynarodowych wystawach World Press 
Photo oraz Interpress Foto.
Laureat III nagrody w ogólnopolskim 
konkursie „Bursztynowy Obiektyw” 
(1965).
Członek SDP od 1962 roku.
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SAROTA, Jerzy. Józef Jurko, j.s. Repor-
ter. Ur. 18 marca 1946 r. w Gdyni. Studia 
na Wydziale Historii Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej w Gdańsku, kontynuowane 
na Wydziale Historii Uniwersytetu War-
szawskiego (1970).
W „Głosie Wybrzeża” od kwietnia 
1971 r., aplikant, później reporter 
w dziale społecznym. W wyniku wery-
fikacji w stanie wojennym nie uzyskał 
prawa pracy w zawodzie. Od grudnia 
1984 r. na emigracji w Niemczech, obec-
nie zatrudniony jako pielęgniarz w szpi-
talu psychiatrycznym w Hamburgu.
Utalentowany reporter; w swojej twór-
czości zajmował się konfliktowymi 
problemami społecznymi. Laureat Na-
grody Młodych SDP im. Juliana Bruna 
(1975) i dwukrotnie III nagrody Klubu 
Publicystów Polityczno-Społecznych 
SDP (1977 i 1979).
W SDP od roku 1976. Członek Inter-
national Organisation of Journalists 
(od 1980 r.) i Journalisten Verband 
w Hamburgu (od 1992 r.).

SCHWABE, Maria. Michalina Zie-
miańska, Monika May. Dziennikarka 
telewizyjna. Ur. 19 lipca 1933 r. w Je-
zupolu w woj. stanisławowskim. Ab-
solwentka Wydziału Filologii Polskiej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdań-
sku (1965), ukończyła również dwuletni 
kurs w Ośrodku Dziennikarstwa SDP 
w Warszawie (1970).
Dziennikarka Gdańskiego Ośrodka Te-
lewizji Polskiej: sekretarz redakcji, na-
stępnie kierownik redakcji programów 
politechnicznych (1967–1970), kierow-
nik redakcji programów popularno-
naukowych i oświatowych Programu II 
(1970–1974), publicystka w redakcji 
publicystyki kulturalnej (1974–1988).
Autorka scenariuszy 50 programów po-
pularno-naukowych z cyklu „Ze świata 
fizyki”. W dziale kulturalnym zajmowała 
się głównie przygotowaniem redakcyj-

nym spektakli poniedziałkowego Teatru 
TV. Autorka (scenariusz i realizacja) wie-
lu reportaży filmowych, m. in. Tęsknota 
niejedno ma imię (o rodzinach maryna-
rzy), Ziemia morzu wydarta (Żuławy), 
Od stępki do wodowania (o pierwszym 
polskim 105-tysięczniku), Czekając na 
sztorm (o ekspedycji naukowej), Szkic 
do portretu Witolda Małcużyńskiego.
Laureatka nagrody im. Brunona Wina-
wera za osiągnięcia w popularyzacji na-
uki (1972).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1985), Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1972). Zasłużony Działacz Kultury 
(1978).
W SDP w latach 1971–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

SERAFIN, Mieczysław. M.S. Redaktor. 
Komandor MW. Ur. 26 września 1933 r. 
w Baranowie Sandomierskim. Absol-
went Oficerskiej Szkoły Marynarki Wo-
jennej (1957), studiów podyplomowych 
w Wyższej Szkole MW (1971) i Akade-
mii Sztabu Generalnego (1982).
W latach 1957–1995 redaktor naczelny 
„Przeglądu Morskiego”. Po przejściu na 
emeryturę sekretarz redakcji, a potem 
stały współpracownik tej redakcji.
Publicysta specjalizujący się w proble-
matyce sztuki operacyjnej i taktyki oraz 
historii sił morskich. Autor fundamen-
talnej Bibliografii „Przeglądu Morskiego” 
za lata 1947–1997.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP oraz licznymi medalami i odzna-
czeniami resortowymi.

SERAFIN, Mieczysław. Dziennikarz 
radiowy. Ur. 15 marca 1949 r. w Łącznej, 
pow. Szczecinek. Absolwent Wydzia-
łu Elektroniki Politechniki Gdańskiej 
(1971).
Od pierwszego roku studiów działał 
w Studenckiej Agencji Radiowej, przez 
trzy lata był redaktorem naczelnym stu-
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denckiego radia. Od roku 1973 w Roz-
głośni Polskiego Radia w Gdańsku, 
początkowo jako inżynier dźwięku, od 
1975 roku w Redakcji Informacji: re-
porter, kierownik redakcji. 
Laureat nagrody prezesa Komitetu ds. 
Radia i Telewizji.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1978) i medalem „Za zasługi dla 
Marynarki Wojennej”.
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1982 roku.

SEYFRIED, Stanisław. Dziennikarz.
Ur. 25 września 1952 r. w Gdańsku. 
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu War-
szawskiego (1981).
W czasie studiów, od 1977 roku współ-
pracował z Rozgłośnią Polskiego Radia 
w Gdańsku, redakcją „Sportu” w Kato-
wicach i miesięcznikiem „Widnokręgi”. 
W latach 1979–1993 w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku: dziennikarz 
w redakcji publicystyki, redakcji rolnej, 
od 1991 roku zastępca redaktora naczel-
nego. Dyrektor stacji TV Sky Orunia 
(1993), współwłaściciel firmy Elkor-
Communication.
Zdobywca wyróżnienia w konkursie na 
reportaż radiowy Programu III Polskie-
go Radia (1979) i II nagrody w konkur-
sie organizowanym przez Oddział Mor-
ski SDRP (1985).
Członek SDRP od 1984 roku.

SIEMBIEDA, Maciej. mac, Piotr Gra-
bosz. Reporter, redaktor. Ur. 28 kwietnia 
1961 r. w Starachowicach. Absolwent 
Wydziału Filologii Polskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1985).
Dziennikarz „Trybuny Opolskiej” 
(1985–1990); reporter tygodnika „Wo-
kanda” (1989–1990); sekretarz redakcji, 
następnie zastępca redaktora naczelne-
go „Gazety Opolskiej” (1990–1995); re-
daktor naczelny „Nowej Trybuny Opol-

skiej” (1995–2000); redaktor naczelny 
„Dziennika Bałtyckiego” (2000–2005); 
członek zarządu ds. redakcyjnych spół-
ki wydawniczej Media4mat (od 2005 
roku).
Znany reporter, laureat nagrody SDP 
(„Polskiego Pulitzera” – 1992) oraz bli-
sko 30 nagród w ogólnopolskich kon-
kursach na reportaż.
Autor zbiorów reportaży: Gwiazdozbiór 
odmieńców (1994), Pośmiertny zjazd 
absolwentów (1995), Piąta pora roku 
(1998).

SIEŃSKI, Jacek. Dziennikarz.
Ur. 9 marca 1948 r. w Inowrocławiu.
Publicysta „Głosu Stoczniowca” i „Dzien-
nika Bałtyckiego”.
Odznaczony brązową odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza”.
W SDRP od 1983 roku, członek Klubu 
Publicystów Morskich.

SIENKIEWICZ, Bohdan. Dziennikarz 
telewizyjny, redaktor. Ur. 10 września 
1931 r. w Stolinie na Polesiu. Absolwent 
Wydziału Transportu Morskiego Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie 
(1954) i Wydziału Reżyserii Wyższej 
Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyj-
nej w Łodzi (1976).
Pracownik Urzędu Kontroli Prasy, Pub-
likacji i Widowisk w Gdańsku (1955–
1960); sekretarz redakcji, następnie za-
stępca redaktora naczelnego, redaktor 
naczelny miesięcznika „Polish Maritime 
News” (1961–1964). Od roku 1965 do 
emerytury w roku 1991 w Gdańskim 
Ośrodku Telewizji, kolejno: zastępca 
redaktora naczelnego, redaktor naczel-
ny, korespondent Polskiego Radia i Te-
lewizji w Afryce (z siedzibą w Kenii), 
komentator.
Od lat sześćdziesiątych związany z prob-
lematyką morską; przez 27 lat prowadził 
na antenie ogólnopolskiej autorski pro-
gram wychowania morskiego „Latający 
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Holender”. Brał udział w Operacjach 
Żagiel na pokładach „Daru Pomorza”, 
„Daru Młodzieży” i ORP „Iskra” oraz 
w rejsie dookoła świata na „Darze Mło-
dzieży” Zrealizowane z tej okazji filmy 
były nagradzane na festiwalach filmów 
morskich. Przez 10 lat był autorem po-
pularnego, cyklicznego programu tele-
wizyjnego „Dookoła świata” na antenie 
ogólnopolskiej.
Zdobywca Złotego Ekranu za program 
„Latający Holender”, dwukrotnie lau-
reat Nagrody Klubu Publicystów Mor-
skich (1983 i 1986), laureat I nagrody na 
Festiwalu Filmów Żeglarskich, nagrody 
Stowarzyszenia Marynistów Polskich 
i Polskiego Związku Żeglarskiego.
Członek Bractwa Kaphornowców, gru-
pującego żeglarzy, którzy opłynęli Przy-
lądek Horn. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979).
W SDP w latach 1970–1982, w SDRP od 
1982 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

SIERECKI, Sławomir. Sierawa, Józef 
Sierawa, sier. Dziennikarz, krytyk fil-
mowy i teatralny, literat. Ur. 15 lutego 
1924 r. w Miedzeszynie k. Warszawy. 
Studia w Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Sopocie (nieukończone).
Podczas służby wojskowej w 1945 r. 
w Gubinie korespondent „Polski Zbroj-
nej” i „Żołnierza Polskiego”. W 1946 r. 
przeniesiony do Marynarki Wojennej 
i w stopniu bosmana skierowany do re-
dakcji „Gazety Morskiej” oraz dwutygo-
dnika ilustrowanego „Marynarz Polski” 
w Gdyni. W latach 1947–1950 sekretarz 
redakcji a następnie redaktor naczelny 
kwartalnika „Przegląd Morski”. Po de-
mobilizacji redaktor w Wydawnictwie 
MON (1951–1952); redaktor naczelny 
Oddziału Morskiego Wydawnictwa Ko-
munikacyjnego (1953–1955); publicy-
sta w dziale kultury „Głosu Wybrzeża” 

(1955–1957); kierownik działu kultury 
„Wieczoru Wybrzeża” (1958–1986). Od 
marca 1986 r. na emeryturze.
Autor recenzji oraz felietonów teatral-
nych i filmowych, szkiców o plastyce, 
muzyce i literaturze. Liczne artyku-
ły publicystyczne na tematy społecz-
no-kulturalne, zamieszczane również 
w prasie ogólnopolskiej. W okresie pra-
cy w Marynarce Wojennej opublikował 
wiele materiałów dotyczących dziejów 
Polski na morzu i historii bitew mor-
skich. Współpracował z radiem i tele-
wizją. 
Jako pisarz zadebiutował w 1951 r. zbio-
rem szkiców historycznych pt. Straż-
nicy morza. W 1958 r. ukazała się jego 
pierwsza powieść pt. Ewangelista. Od tej 
pory wydał ponad 50 książek: powieści, 
opowiadań, zbiorów reportaży, esejów 
i szkiców. Autor scenariuszy filmów 
telewizyjnych, m. in. Człowiek, który 
przyszedł nocą, Szkatułka z Hongkongu 
i słuchowisk radiowych, m. in. Blues dla 
prezydenta.
Laureat konkursu SF „Astronautyki” za 
opowiadanie pt. Zapomnijcie o dniu dzi-
siejszym. Wyróżniony nagrodą literacką 
m. Gdańska (1975).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1987) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1976), Odznaką Grunwaldzką (1947), 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1966). 
Zasłużony Działacz Kultury (1972).
W SDP w latach 1955–1982, w latach 
sześćdziesiątych członek zarządu Od-
działu Morskiego. W SDRP od roku 
1982. 

SITEK, Andrzej. A.S., (as), (stk), Posej-
don, Jerzy Skalski. Dziennikarz.
Ur. 9 września 1937 r. w Gdyni. Absol-
went Wydziału Filologicznego (filologia 
klasyczna) Uniwersytetu Warszawskie-
go (1961), Studium Afrykanistycznego 
UW (1964) i Wyższego Studium Języ-
ków Obcych w Warszawie.
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Publicysta działu społecznego „Tygo-
dnika Morskiego” (1963–1969); stały 
współpracownik szczecińskiego „Siód-
mego Głosu Tygodnia” i miesięczni-
ka „Horyzont” (1968–1970); redak-
tor naczelny miesięcznika „Namiary” 
(1971–1982); publicysta w dziale go-
spodarczo-morskim „Dziennika Bałty-
ckiego” (1983–1990); sekretarz redakcji 
tygodnika „Głos Stoczniowca” (1990); 
przedstawiciel redakcji szczecińskiego 
tygodnika „Morze i Ziemia” na Pomo-
rzu (1993–1996); redaktor naczelny 
„Kupca Gdyńskiego” (1997); publicy-
sta miesięcznika „Namiary na Morze 
i Handel” (1997–2002). Współpracow-
nik „Kuriera Gdyńskiego” i „Wiado-
mości Gdyńskich”. Publikował artykuły 
w ponad 100 tytułach prasy krajowej 
oraz w Niemczech, Czechach, Brazylii, 
na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.
Autor książki o tematyce marynistycz-
nej Nadaję ci imię „Kolekcjoner” (1982), 
monografii Rumia – nasza młodość 
(1997) oraz zbioru wywiadów pt. Na to-
pie (2006).
Laureat nagrody głównej w ogólnopol-
skim konkursie na publicystykę o ochro-
nie człowieka w środowisku pracy (1992), 
III nagrody w ogólnopolskim konkursie 
na pamiętniki ludzi odrzuconych (2000), 
wyróżniony w konkursie „Nauka i tech-
nika gospodarce morskiej” (1981).
Odznaczony srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” (1983).
W SDP w latach 1971–1982, w SDRP od 
1982 roku, członek Klubu Publicystów 
Morskich i Klubu Dziennikarzy Polo-
nijnych. Członek Katolickiego Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy.

SITEK, Eligiusz Józef. Publicysta, so-
cjolog. Ur. 11 marca 1932 r. w Trusko-
lasach k. Częstochowy. Studia na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim i Uni-
wersytecie Gdańskim. Doktor nauk 
humanistycznych (1978).

Publicysta związany z pismami: kwar-
talnikiem „Nautologia”, miesięcznikiem 
„Bryza”, tygodnikami „Ster” i „Kurier 
Gdyński”, dwutygodnikiem „Gwiazda 
Morza” oraz innymi periodykami. So-
cjolog zajmujący się badaniami ludzi 
morza, organizator i kierownik Pra-
cowni Psychologii i Socjologii Morskiej 
przy PŻM (1963–1981). Tematem jego 
publikacji były problemy pracy i życia 
załóg na polskich statkach handlowych, 
kultury marynarzy itp.
Autor obszernego opracowania pt. Tra-
dycja Święta Morza 1932–1997 oraz 
biografii ludzi morza: kapitana Stefana 
Wesołowskiego, dyrektora Andrzeja 
Wachowiaka (pierwszego organizatora 
Dni Morza), kapelana Marynarki Wo-
jennej, błogosławionego ks. Władysława 
Miegonia.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, srebrną odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”, odznaką „Gdynia – za 
zasługi”.
W SDRP od 1985 roku; członek Katoli-
ckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

SKIBIŃSKA-PRZYBYLSKA, Aleksan-
dra. Joanna Topolska, Sylwia Korcz, AS, 
as, Aleksandra Przybylska. Dziennikar-
ka. Ur. 8 listopada 1947 r. w Myślibo-
rzu. Absolwentka filologii polskiej na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu (1975) i Państwowego 
Studium Oświaty i Kultury Dorosłych 
w Warszawie.
Redaktor miesięcznika „Przemiany” 
w Gnieźnie (1971–1976); redaktor ty-
godnika „Fakty” w Bydgoszczy (1976–
1978); publicysta tygodnika „Czas” 
(1978–1982). W wyniku decyzji komisji 
weryfikacyjnej w stanie wojennym ob-
jęta została zakazem pracy w zawodzie 
dziennikarskim. W latach 1982–1983 
współpracowała z tygodnikiem ka-
tolickim „Ład”. W listopadzie 1983 r. 
wyjechała do RFN. Korespondentka E. Sitek
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Radia Wolna Europa w Monachium, 
współpracownik pism emigracyjnych: 
„Polonus” w Hamburgu, „Wiadomości 
Polskie” w Sydney, „Nowy Dziennik” 
w Nowym Jorku i „Dziennik Polski 
– Tydzień” w Londynie (1984–1989). 
Korespondent zagraniczny „Tygodnika 
Gdańskiego”, „Dziennika Bałtyckiego” 
i „Wieczoru Wybrzeża” (1991–1993), re-
daktor w dziale polskim (pisma kobiece 
i telewizyjne) w Wydawnictwie H. Bau-
er w Hamburgu (1993–1996). Publi-
kacje na łamach tygodnika „Polityka” 
i w magazynie sobotnim „Rzeczpospo-
litej” (1999–2003). Wykładowca w Po-
dyplomowym Studium Dziennikarstwa 
i Zarządzania Informacją na Uniwersy-
tecie Wrocławskim (2000–2005).
Podczas pracy w „Czasie” zajmowała 
się głównie reportażem społecznym. 
Na emigracji, w latach 1984–1990, 
w licznych artykułach publicystycz-
nych i komentarzach dla potrzeb prasy 
emigracyjnej analizowała wydarzenia 
w kraju, w okresie późniejszym, dla pra-
sy krajowej zajmowała się polityką nie-
miecką i światową (m. in. cykl tekstów 
poświęconych Afryce, zamieszczonych 
w „Polityce”).
Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody 
Dziennikarskiej (1999, Schwerin).
W SDP od 1973 roku.

SKOTNICKA, Monika. SKOT. Dzien-
nikarka. Ur. 18 stycznia 1946 r. w Elblą-
gu. Absolwentka filologii rosyjskiej na 
Uniwersytecie Gdańskim (1974).
Reporter w oddziale elbląskim „Głosu 
Wybrzeża” (1978–1984); publicystka ty-
godnika „Wiadomości Elbląskie” (1984–
1990); kierownik oddziału „Głosu Wy-
brzeża/Głosu Elbląga” (1991–1996); 
redaktor naczelna „Nowego Głosu 
Elbląga” (1996–1999); kierownik od-
działu „Głosu Wybrzeża/Głosu Elbląga” 
(1999–2005), redaktor naczelna tygo-
dnika „Extra Elbląg” (od 2005 roku).

Laureatka nagrody prezydenta miasta 
Elbląga (1999), ogólnopolskiej nagrody 
dziennikarskiej OPZZ (1988) i I nagro-
dy w konkursie na reportaż pt. „Żoł-
nierska to rzecz”, organizowanym przez 
Pomorski Okręg Wojskowy (1989).
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1985).
W SDRP w latach 1987–1995, w SDP od 
1996 roku.

SKOTNICKI, Aleksander. Dzienni-
karz. Brak danych personalnych.
W latach 1946–1956 kierował działem 
sportowym „Dziennika Bałtyckiego”. 
Inicjator wielu masowych imprez spor-
towych, organizowanych przez gazetę. 
W 1956 r. wyemigrował do Australii.

SKUTNIK, Tadeusz Andrzej. TAS, AT, 
Andrzej Tarnawa. Publicysta, krytyk li-
teracki.
Ur. 6 stycznia 1947 r. w Szczybałach, 
pow. Giżycko. Absolwent filologii pol-
skiej na Uniwersytecie im. A. Mickiewi-
cza w Poznaniu (1970).
Debiut dziennikarski w 1970 roku. 
Pracownik Biblioteki PAN w Gdań-
sku (1970–1976); redaktor w Krajowej 
Agencji Wydawniczej (1976–1981); 
publicysta „Tygodnika Gdańskiego” 
(1989–1991); sekretarz redakcji, publi-
cysta „Dziennika Bałtyckiego” (1992–
2007). Od marca 2007 r. na emeryturze.
W stanie wojennym pracował m. in. 
w dziale wydawniczym Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, publikował 
w nielegalnym „Podpunkcie”. 
Publicysta podejmujący przede wszyst-
kim tematykę kulturalną, autor repor-
taży i felietonów. Do najważniejszych 
swoich prac dziennikarskich zalicza 
artykuł pt. Dlaczego tak, dlaczego nie 
– prezentujący motywy wystąpienia 
z PZPR (grudzień 1981 roku), szkic 
o twórczości Mariana Kołodzieja i cykl 
reportaży o bohaterach Grudnia 1970.

M. Skotnicka
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Autor książki Wojna zaczęła się na We-
sterplatte (1979), wyboru Myśli Josepha 
Conrada (1974), tomu esejów Morze 
i myśl (1982). Pod pseudonimem An-
drzej Tarnawa w 1986 r. wydał książkę 
Proces trwa – o procesach politycznych 
po 1945 roku. Współautor (z Andrze-
jem Drzycimskim) pracy dokumental-
nej Gdańsk, Sierpień `80 – zapis rozmów 
(pierwsze wydanie w Paryżu, 1986) oraz 
(z Henryką Dobosz) publikacji Dojrze-
wanie, przygotowanej na przyjazd pa-
pieża w 1987 roku.

SLAWIK, Waldemar. Waldemar Wal-
ski, Bolesław Walski, W.S. Redaktor.
Ur. 28 sierpnia 1915 r. w Stanisławowie, 
zm. 9 kwietnia 1997 r. w Gdańsku. 
W maju 1945 r. był współorganizatorem 
„Trybuny Pomorskiej” i powołanej na jej 
miejsce „Gazety Zachodniej”. W latach 
1948–1951 dziennikarz „Gazety Pomor-
skiej”. W 1951 r. przeniósł się do Kosza-
lina. Zorganizował redakcję i drukarnię 
„Głosu Koszalińskiego” i do roku 1955 
był redaktorem naczelnym tej gazety. 
W roku 1955 przeniesiony na stanowi-
sko publicysty w „Głosie Wybrzeża”; od 
roku 1959 do emerytury w roku 1976 
był redaktorem naczelnym „Wieczoru 
Wybrzeża”. Jednocześnie w latach 1962–
1963 był założycielem i redaktorem na-
czelnym miesięcznika społeczno-litera-
ckiego „Litery”.
Za swój życiowy sukces uważał zorga-
nizowanie pierwszej na Pomorzu Środ-
kowym gazety – „Głos Koszaliński” oraz 
wieloletnie szefowanie „Wieczorowi 
Wybrzeża”. Pod jego kierownictwem 
„Wieczór” stał się gazetą lubianą, dyna-
miczną, żywo, bez sztampy i politycz-
nych koturnów reagującą na wydarze-
nia w regionie. Był inicjatorem kolumn 
– dodatków tematycznych w gazecie 
(motoryzacja, zdrowie, parapsychologia 
itp.), co w tamtym okresie było przed-
sięwzięciem pionierskim, naśladowa-

nym przez inne tytuły. W publicystyce 
na łamach „Głosu” zajmował się prze-
de wszystkim problemami rolnictwa, 
w „Wieczorze” był komentatorem wy-
darzeń międzynarodowych. Za tę dzia-
łalność wyróżniony nagrodą Klubu 
Publicystów Międzynarodowych SDP 
(1968). Już na emeryturze zajął się zbie-
raniem podań i legend kaszubskich oraz 
parapsychologią, materiały na ten temat 
publikował w „Wieczorze”. 
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1987), Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1971) oraz innymi odznaczeniami re-
sortowymi i regionalnymi.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1945–1951), SDP (1951–
1982; w latach 1957–1960 przewodni-
czący Oddziału Morskiego). W SDRP 
od roku 1982.

SŁOMKA, Wiktor. Dziennikarz.
Ur. 11 kwietnia 1933 r. w Woli Gałęzow-
skiej k. Lublina. 
Od roku 1953 do emerytury w 1990 roku 
pracował w „Głosie Stoczniowca”, prze-
chodząc wszystkie szczeble kariery dzien-
nikarskiej, od korespondenta, publicysty 
do zastępcy redaktora naczelnego. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1986), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” oraz innymi odzna-
kami regionalnymi i resortowymi. 
Członek SDRP od 1983 roku.

SNARSKI, Władysław. Ludwik Szukszta, 
Igor Bończa – Szyryński. Redaktor, ko-
mentator telewizyjny. Ur. 29 czerwca 
1931 r. w Poniewieżu w woj. wileńskim. 
Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-
Konsularnego Szkoły Głównej Służby 
Zagranicznej (1954).
W latach 1954–1959 pracownik Woje-
wódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Pub-
likacji i Widowisk w Gdańsku. Współ-
organizator i pierwszy redaktor na-
czelny Telewizji Gdańsk (1959–1968), 
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korespondent Polskiego Radia i Tele-
wizji Polskiej w Moskwie (1968–1972), 
redaktor naczelny w Zespole Programu 
Telewizyjnego w Warszawie (1972–
1974), redaktor naczelny Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku (1974–1980). 
Po przeniesieniu się do Warszawy pełnił 
różne kierownicze funkcje w radio i te-
lewizji, od roku 1992 na emeryturze.
Autor lub współautor licznych progra-
mów, komentarzy i korespondencji w ra-
dio i telewizji. Opublikował cykl komen-
tarzy politycznych i reportaży na temat 
Rosji i krajów nadbałtyckich na łamach 
miesięcznika „Nowe Kontynenty”.
Za twórczość telewizyjną wyróżniony 
nagrodą Złotego Ekranu (1964), na-
grodą przewodniczącego Komitetu ds. 
Radia i Telewizji (1964) i nagrodą spe-
cjalną na Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych w Krakowie (1967).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1971). Zasłużony Działacz Kultu-
ry (1967).
W SDP w latach 1959–1982, w SDRP od 
roku 1982.

SOBECKA-WAŚKIEWICZ, Anna.
Dziennikarka radiowa. Ur. 2 kwietnia 
1948 r. we wsi Mościcha, pow. Sokółka. 
Ukończyła Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej na Wydziale 
Historii Uniwersytetu Warszawskiego 
(1972).
Publicystka w Redakcji Literackiej Roz-
głośni Polskiego Radia w Zielonej Górze 
(1971–1979), publicystka w Rozgłośni 
Gdańskiej Polskiego Radia – od 1982 
roku.
Dziennikarka zajmująca się publicysty-
ką kulturalną i artystyczną, dokumen-
tująca wydarzenia, zwłaszcza literackie i 
związane z książką oraz teatrem a także 
wszelkie przejawy inicjatyw kultural-
nych w Trójmieście i regionie. Najważ-
niejsze cykle jej autorskich programów: 
„Radiowa Antologia Pisarzy Wybrzeża” 

(100 monograficznych audycji poświę-
conych pisarzom regionu), „Spotkania” 
(około 90 rozmów z pisarzami, akto-
rami, reżyserami, malarzami i innymi 
twórcami na temat aktualnych działań 
twórczych), „Pasje” (audycje poświę-
cone wybitnym osobistościom świata 
kultury i sztuki). Autorka programów 
dokumentalnych i reportaży poświęco-
nych problematyce mniejszości narodo-
wych i etnicznych w Polsce oraz proble-
mom Polaków na Wschodzie i śladom 
polskiej kultury w Rosji, na Litwie, Bia-
łorusi i Ukrainie. W ramach współpracy 
z Programem II Polskiego Radia w War-
szawie – prócz relacji i materiałów pub-
licystycznych na temat życia kulturalne-
go i artystycznego Trójmiasta i Pomorza 
– dostarczała tej antenie liczne audycje 
literackie i dokumentalne. 
Tłumaczka literatury białoruskiej, 
zwłaszcza prozy i literatury faktu: w jej 
tłumaczeniu ukazało się 8 książek, m. in. 
Janki Bryla, Sokrata Janowicza, Weroniki 
Kotkowicz i Anieli Kotkowicz-Klentak; 
przekłady opowiadań autorów białoru-
skich ukazywały się w licznych czaso-
pismach. Redaktorka tomu wspomnień 
pracowników Radia Gdańsk Radio gra 
i… mówi, przygotowanych z okazji 60-
lecia Polskiego Radia w Gdańsku (2005).
Laureatka Nagrody Kulturalnej Prezy-
denta Miasta Gdańska (1997), Hono-
rowej Nagrody Artystycznej GTPS (za 
publicystykę kulturalną – 1998), Nagro-
dy Bursztynowego Notesu gdańskiego 
środowiska dziennikarskiego – za cało-
kształt twórczości (2005).
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(2005), odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury” (1985) i Medalem 50-lecia po-
wstania w getcie warszawskim, przyzna-
nym przez Żydowską Gminę Wyznanio-
wą w Gdańsku i redakcję dwutygodnika 
„Nasze Słowo” (1999). 
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP od 
1982 roku.

S. Sobecka-
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SOBIENIECKA, Dorota. Dziennikar-
ka, doradca public relation.
Ur. 25 czerwca 1956 r. w Gdyni. Ab-
solwentka filologii polskiej (specjal-
ność: filmoznawstwo) na Uniwersytecie 
Gdańskim, stypendystka Goethe Insti-
tut w Monachium (1993)
Po studiach pracowała w instytucjach 
kulturalnych w Gdyni, m. in. była kie-
rownikiem literackim Teatru Muzycz-
nego. W latach 1989–2005 w redakcji 
„Głosu Wybrzeża”: publicysta i recenzent 
w dziale kulturalnym, publicysta – ko-
mentator, zastępca redaktora naczelnego, 
redaktor naczelna (jedynie w 1996 roku 
na kilka miesięcy odeszła do „Tygodni-
ka Trójmiasto”). Współautorka audycji 
„Salon Artystyczny” w Radio Gdańsk, 
uczestniczka telewizyjnych debat w cyklu 
„Gdański dywanik”. Po zamknięciu „Gło-
su Wybrzeża” została dyrektorem Krajo-
wej Izby Gospodarki Morskiej. Doradca 
do spraw public relation w wielu firmach 
i instytucjach Wybrzeża.
W „Głosie Wybrzeża” była autorką co-
tygodniowych felietonów „Grzęda”, re-
cenzji, reportaży społecznych i podróż-
niczych.
Członek zarządu FIJET – Międzyna-
rodowej Federacji Dziennikarzy Tury-
stycznych oraz Stowarzyszenia Polskich 
Mediów.

SOCHA, Ryszarda. Dziennikarka.
Ur. 10 sierpnia 1955 r. w Gdyni. Absol-
wentka polonistyki (specjalność: teatro-
logia) na Uniwersytecie Gdańskim.
Debiut publicystyczny w 1979 r. na ła-
mach tygodnika „Czas”. Publicystka 
tygodnika „Wybrzeże” (1982–1992), 
„Przeglądu Tygodniowego” (1992–
1994), „Głosu Wybrzeża” (1994–1996). 
Od 1994 roku publikowała na łamach 
tygodnika „Polityka”, od 1996 roku eta-
towa publicystka tej redakcji.
Autorka Nowego bedekera sopockiego 
(1998).

Laureatka II nagrody Klubu Publicy-
styki Kulturalnej SDRP (1985) i III na-
grody w konkursie im. Bolesława Prusa 
(1994).
W SDRP od 1985 roku.

SOCHA, Stefania. St.S. Dziennikarka, 
działaczka polityczna. Ur. 20 paździer-
nika 1921 r. w Bóbrce w woj. lwowskim, 
zm. 30 lipca 2008 r. w Gdańsku. Absol-
wentka Wydziału Ekonomicznego Wyż-
szej Szkoły Nauk Społecznych w War-
szawie (1967).
W latach 1945–1956 pracowała w Ko-
mitecie Wojewódzkim PPR i PZPR 
w Lublinie i Gdańsku. Od grudnia 1956 
roku do emerytury w lutym 1982 roku 
w „Głosie Wybrzeża”, kolejno: publi-
cystka, kierowniczka działu społeczno-
partyjnego, kierowniczka działu łącz-
ności z czytelnikami.
Publicystka specjalizująca się w prob-
lematyce społecznej i politycznej oraz 
związków zawodowych.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1973), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1975), „Zasłużony 
Opiekun Społeczny” (1985) oraz wie-
loma innymi medalami i odznakami 
resortowymi i regionalnymi.
W SDP w latach 1957–1982, w SDRP od 
1982 roku.

SOKOŁOWSKA, Małgorzata. ms., MS. 
Dziennikarka, wydawca. Ur. 25 wrześ-
nia 1955 r. w Gdyni. Absolwentka po-
lonistyki na Uniwersytecie Gdańskim 
(1978).
Pracę dziennikarską podjęła w 1981 
roku w redakcji tygodnika „Czas”. W lu-
tym 1982 roku, w wyniku wprowadze-
nia stanu wojennego i weryfikacji dzien-
nikarzy, wyrzucona z pracy. Do zawodu 
powróciła w 1989 r. Publicystka „Tygo-
dnika Gdańskiego” (1989–1991); repor-
ter „Wieczoru Wybrzeża” (1991–1992); 
reporter „Kuriera Gdyńskiego (1992–
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1993); rzecznik prasowy Dyrekcji Okrę-
gu Telekomunikacji Polskiej w Gdańsku 
(1993–1994); reporter w gdyńskim od-
dziale „Dziennika Bałtyckiego” (1994–
1999). Od roku 1993 roku prowadzi 
własną firmę wydawniczą „Verbi Causa”. 
W latach 2000–2003 prowadziła war-
sztaty dziennikarskie w Wyższej Szkole 
Komunikacji Społecznej w Gdyni. 
Autorka książek: Rozdeptane na chwałę 
Bożą (1995), Myć się czy wietrzyć, czyli 
dramatyczne dzieje higieny od starożyt-
ności do dziś (1999), Gdynia w gazetach 
przez 75 lat (2000), współautorka (ze 
Sławomirem Kitowskim) książki Uli-
ce Gdyni. O historii i patronach (2000), 
współautorka (z Wiesławą Kwiat-
kowską) książki Gdyńskie cmentarze. 
O twórcach miasta, portu i floty (2002). 
Redaktor naczelna i współautorka Ency-
klopedii Gdyni (2006).
W SDP od 1990 roku.

SONNENBURG, Henryk. Dzienni-
karz. Ur. 7 kwietnia 1896 r. w Łodzi, zm. 
1 listopada 1968 r. w Warszawie (pocho-
wany w Alei Zasłużonych na Cmenta-
rzu Srebrzysko w Gdańsku). Ukończył 
Instytut Ekonomiczny w Charkowie.
W 1920 roku osiadł w Wolnym Mie-
ście Gdańsku, gdzie wspólnie z F. Orze-
chowskim zorganizował oddział Pol-
skiej Agencji Telegraficznej i był jej 
pracownikiem, zaś w latach 1932–1939 
kierownikiem oddziału. W latach 1923–
1925 równocześnie był redaktorem nie-
mieckiego wydania „Gazety Gdańskiej” 
pt. „Deutsche Morgenausgabe der Ga-
zeta Gdańska” i „Baltische Presse”. We 
wrześniu 1939 r. uciekł do Warszawy, 
ukrywał się przed gestapo, na tzw. „le-
wych papierach” pracował jako korektor 
w Wytwórni Papierów Wartościowych, 
działał w tajnych organizacjach. Do 
Gdańska powrócił z pierwszą grupą 
operacyjną w kwietniu 1945 r., wkrótce 
zorganizował oddział Polskiej Agencji 

„Polpress”, która wydawała codzienny 
„Biuletyn Informacyjny”. Od sierpnia 
1946 r. do grudnia1950 r. był kierow-
nikiem Oddziału Morskiego Polskiej 
Agencji Prasowej w Sopocie i Gdańsku, 
w roku 1951 kierował referatem praso-
wym Zarządu Portu Gdańsk–Gdynia, 
w latach 1952–1957 był redaktorem ty-
godnika „Ster”, następnie „Rybaka Mor-
skiego”, w latach 1957–1959 redaktor 
techniczny w Wydawnictwie Morskim. 
W roku 1959 przeszedł na rentę.
Jako publicysta położył wielkie zasługi 
w walce o polskość Gdańska. W infor-
macjach z Wolnego Miasta alarmował 
polską i europejską opinię publiczną 
o naruszaniu interesów polskich oraz 
o hitlerowskich ekscesach i szykanowa-
niu Polaków. Mimo różnorodnych re-
presji niemieckich wytrwał na placówce 
i dopiero tuż przed wybuchem wojny, 
ostatnim pociągiem przez Poznań wyje-
chał do Warszawy. Był pierwszym oby-
watelem polskim, który otrzymał hono-
rową odznakę Związku Polaków Gminy 
Polskiej w Gdańsku.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, odznakami 
„Zasłużony Ziemi Gdańskiej” i „Za za-
sługi dla m. Gdańska”.
Działacz Syndykatu Dziennikarzy Pol-
skich w WM Gdańsku, w latach 1937–
1939 przewodniczący tej organizacji. Po 
wojnie członek władz Oddziału Mor-
skiego SDP. 

SOWA, Dominik. Dziennikarz radio-
wy. Ur. 19 listopada 1949 r. w Durszty-
nie. Absolwent slawistyki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim (1973) i Podyplomo-
wego Studium Dziennikarskiego na UJ 
(1978).
Reporter redakcji młodzieżowej, na-
stępnie redakcji wiejskiej Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Krakowie (1973–1984), 
reporter Studia Bałtyk w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku (1984–1986), 
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publicysta w Redakcji Publicystyki Ra-
dia Gdańsk (od 1986 roku).
Autor audycji publicystycznych i repor-
taży w cyklach tematycznych „Znaki 
czasu”, „Pomorska skarbnica”, „Puls zie-
mi” i „Kuchnia Dominika”.
Tłumacz literatury słowackiej, współ-
autor antologii „Młoda proza Słowacji”. 
W Instytucie Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu Gdańskiego prowadzi zajęcia 
z reportażu radiowego.
Laureat licznych nagród w konkursach 
organizowanych w Programie I Polskie-
go Radia oraz I nagrody za pracę zwią-
zaną z klasztorem mogileńskim (2006).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi i Złotą Odznaką m. Krakowa.
W SDP od 1975 roku, działacz zarządu 
oddziału w Gdańsku i Rady Naczelnej. 

SPIGARSKI, Henryk. H. Leski, H. Ce-
zarski, sch, ski, hes. Dziennikarz, wy-
dawca. Ur. 7 grudnia 1937 r. w Gdyni. 
Absolwent polonistyki na Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(1961).
Kierownik działu w tygodniku „Głos 
Stoczniowca” (1966–1972); redaktor 
naczelny miesięcznika „Horyzont” 
(1973–1981); sekretarz redakcji, na-
stępnie kierownik działów nauki i wy-
chowania oraz wychowania morskiego 
w tygodniku „Wybrzeże” (1982–1991); 
redaktor naczelny miesięcznika „Eko-
Bałtyk” (1993–1994); redaktor naczelny 
miesięcznika „Budownictwo Okrętowe 
i Gospodarka Morska” (1995–2003); 
jednocześnie pełnił funkcję prezesa 
zarządu spółki „Okrętownictwo i Że-
gluga”, która wydawała to czasopismo. 
Od 2003 r. na emeryturze, założyciel 
firmy wydawniczej Fundacja Promocji 
Przemysłu Okrętowego i Gospodarki 
Morskiej.
W jego dorobku artykuły publicystycz-
ne o tematyce okrętowej i morskiej, fe-
lietony, reportaże (m. in. cykl ok. 40 re-

portaży z półrocznych rejsów bazami 
rybackimi na Morze Beringa i w rejon 
Falklandów oraz z rejsów statkami do 
portów skandynawskich i Europy Za-
chodniej).
Autor monografii 20 lat polskiego prze-
mysłu remontu statków, monografii 
przedsiębiorstw i instytucji morskich: 
Stoczni „Nauta” (Narodziny z Gdynią 
i 80 lat dla marzeń i wyzwań – 2001 
i 2006), Towimoru (2005), przedsiębior-
stwa połowów „Szkuner” (2005) i Lice-
um Morskiego na statku ms. „Edward 
Dembowski” (2004). Inicjator i współ-
autor monografii Polski przemysł okręto-
wy 1945–2000.
Wydawca i redaktor ok. 30 książek, 
w tym m. in. wspomnień prof. J.W. Doer-
fera Życie i pasje.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i złotą odznaką „Zasłużony pracownik 
morza”.
W SDP w latach 1967–1982, w SDRP od 
1983 roku.

STANISŁAWSKI, Andrzej. Dzienni-
karz. Ur. 28 lutego 1923 r. w Poznaniu, 
zm. 9 września 1996 r. w Gdańsku.
W sierpniu 1944 r. podjął pracę w agen-
cji prasowej Polpress w Lublinie, w roku 
1945 powrócił do rodzinnego Poznania, 
gdzie do 1953 r. kierował stworzonym 
przez siebie oddziałem Polskiej Agencji 
Prasowej. W latach 1953–1954 publicy-
sta „Głosu Wielkopolskiego”. W latach 
1954–1985 pracował w redakcji „Dzien-
nika Bałtyckiego”, pełniąc m.in. funkcje 
kierownika działu terenowego, kierow-
nika działu „Śmiało i Szczerze” i sekre-
tarza redakcji.
Więzień Pawiaka i Majdanka, swoje 
przeżycia obozowe opisał w książce Pola 
śmierci (1968). Świadek w procesach 
oprawców Majdanka w Niemczech.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1975), odznakami honorowy-
mi m. Poznania (1970) i „Zasłużonym 

H. Spigarski
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Ziemi Gdańskiej” (1972), złotą odznaką 
Związku Zawodowego Pracowników 
Książki, Prasy i Radia (1970).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP od 1944 r., organizator 
oddziału ZZD w Poznaniu; W SDP 
w latach 1951–1982, działał w zarzą-
dzie Oddziału Morskiego i Terenowym 
Sądzie Dziennikarskim, organizator Ba-
lów Prasy. W SDRP od roku 1982.

STANKIEWICZ, Czesław. Czes., 
Stan. Dziennikarz. Ur. 23 maja 1928 r. 
w Siedlcach, woj. lubelskie. Studiował 
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (studia nieukończone), ab-
solwent Szkoły Dziennikarskiej przy 
SDP w Warszawie (1956).
Pracę dziennikarską rozpoczął 1 marca 
1950 r. w bydgoskim dzienniku „Zie-
mia Pomorska”. Po likwidacji tej gazety, 
1 marca 1951 r. przeniesiony służbowo 
do redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, 
gdzie kolejno był reporterem, publicy-
stą, kierownikiem działu gospodarczo-
morskiego, kierownikiem działu tereno-
wego oraz przez 12 lat prowadził sobot-
nio-niedzielny magazyn „DB” – „Rejsy”. 
W marcu 1982 r. przeniósł się do „Wie-
czoru Wybrzeża”, gdzie był sekretarzem 
redakcji i kierownikiem wydania ma-
gazynowego i skąd 1 kwietnia 1989 r. 
odszedł na emeryturę. Przez następnych 
kilka lat pracował na niepełnym eta-
cie jako rzecznik prasowy gdańskiego 
oddziału ZUS, zamieszczał też porady 
prawne na łamach „Wieczoru”.
W „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze 
Wybrzeża” zajmował się publicystyką 
morską, ekonomiczną oraz kulturalną. 
Publikował wywiady, reportaże (m. in. 
blisko czterdzieści korespondencji z rejsu 
okrężnego wokół Afryki na statku „Oleś-
nica”). Autor tekstów szopek noworocz-
nych (niektóre we współpracy ze znaną 
pisarką Stanisławą Fleszarową-Muskat).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP, złotą odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza”, odznakami „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla 
m. Gdańska”.
W SDP w latach 1951–1982, w SDRP od 
1982 roku.

STANOWSKI, Roman. Dziennikarz. 
Ur. 21 lutego 1924 r. w Gdańsku, zmarł 
tamże 10 stycznia 2002 r. Ukończył Wy-
dział Ekonomiki Transportu Wyższej 
Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie 
(1949).
Całe życie zawodowe, od roku 1950 do 
emerytury w 1986 r. spędził w redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego”, początkowo 
jako redaktor działu miejskiego, redak-
tor depeszowy, od roku 1956 kierownik 
działu sportowego. Od 1955 r. gdański 
korespondent „Przeglądu Sportowego” 
i Redakcji Sportowej PAP w Warszawie.
W tysiącach informacji i komentarzy 
tworzył kronikę sportu na Pomorzu. Na 
równi z wielkim wyczynem interesował 
go sport szkolny i rekreacja. Sprawo-
zdawca z wielu ważnych imprez między-
narodowych, m. in. igrzysk olimpijskich 
w Monachium i olimpiady żeglarskiej 
w Kilonii (1972).
Odznaczony Krzyżem AK, Warszaw-
skim Krzyżem Powstańczym i inny-
mi odznaczeniami kombatanckimi 
za udział w konspiracji warszawskiej 
i w walkach na Powiślu w zgrupowaniu 
„Rafałów”, Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1980), odznaką „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, złotym medalem „Za wybit-
ne zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpij-
skiego”. Wyróżniony tytułem Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej. 
W SDP w latach 1953–1982, wielokrot-
nie we władzach Oddziału Morskiego, 
członek Klubu Dziennikarzy Sporto-
wych. W SDRP od roku 1982.

C. Stankiewicz
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STARZYK, Władysława. Ada Bałe-
cka. Dziennikarka. Ur. 25 października 
1942 r. w Dąbrowie Górniczej. Absol-
wentka polonistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1967).
Dziennikarka tygodnika „Wiadomości 
Zagłębia” w Sosnowcu (1971–1978); 
publicystka „Dziennika Bałtyckiego” 
(1978–1992).
W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1983 roku.

STASZEWSKI, Mieczysław. Paweł 
M. Staszewski, Piotr Maros, M.St., Stani-
sław Pawelski. Dziennikarz, marynarz. 
Ur. 2 grudnia 1943 r. w Bednarach k. Ło-
wicza. Absolwent Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego (1969) i Pody-
plomowego Studium Dziennikarskiego 
na Uniwersytecie Warszawskim (1971).
Aplikację dziennikarską odbył w re-
dakcji dwutygodnika „Prawo i Życie” 
(1971), następnie przeszedł do redakcji 
tygodnika „Walka Młodych”. W latach 
1973–1977 dziennikarz w dziale eko-
nomiczno-morskim, następnie dziale 
społecznym „Głosu Wybrzeża”, w latach 
osiemdziesiątych gdański korespondent 
„Sztandaru Młodych”.
Podczas odbywania stażu w „Prawie 
i Życiu” redakcja delegowała go w rejs 
na statku Polskich Linii Oceanicznych, 
celem poznania pracy załóg pływają-
cych. Odbył tę podróż w roli młodsze-
go marynarza. Od tej pory przeniósł się 
z Warszawy na Wybrzeże, a pracę w re-
dakcji przerywały wielomiesięczne ur-
lopy i zwolnienia, w czasie których jako 
marynarz odbywał dalekomorskie rejsy 
do portów na wszystkich kontynentach. 
Plonem tych podróży były wnikliwe 
i pełne pasji reportaże o środowisku 
marynarskim i problemach eksploata-
cyjnych żeglugi. Na lądzie zajmował się 
tematyką związaną z socjologią i kulturą 
środowiska marynarskiego i społeczny-
mi aspektami gospodarki morskiej.

Laureat I nagrody Klubu Publicystów 
Morskich (1978).
Wyróżniony srebrną odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1978).
W SDP w latach 1974–1982, w SDRP od 
1982 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

STECEWICZ, Mirosław. Dziennikarz, 
literat. Ur. 26 marca 1930 r. w Warsza-
wie. Studiował na Wydziale Mecha-
niczno-Technologicznym Politechniki 
Gdańskiej (studia nieukończone).
W latach 1971–1984 publicysta w re-
dakcji tygodnika „Głos Stoczniowca”. 
Autor ponad 400 reportaży i artykułów 
publicystycznych prezentujących prob-
lemy społeczne i zawodowe stoczniow-
ców oraz postępu technicznego i tech-
nologicznego w przemyśle okrętowym. 
Liczne publikacje, w tym stałe felietony 
w „Dzienniku Bałtyckim”, „Wieczorze 
Wybrzeża” i „Gazecie Gdańskiej”. 
Literat, debiutował tomem poezji Bla-
szane liście (1960); wydał 12 tomów 
poezji i 29 książek dla dzieci z popu-
larnego cyklu „Bajki malarskie”. Autor 
scenariuszy dwóch widowisk zrealizo-
wanych w telewizji gdańskiej oraz słu-
chowisk radiowych emitowanych przez 
rozgłośnie w Gdańsku i Warszawie. 
Animator ruchu kulturalnego na Wy-
brzeżu: w latach 1957–1959 przewodził 
grupie literacko-artystycznej „Szkoła 
grafomanów”, w latach 1975–1977 zało-
żył własny „Teatrzyk Piosenek Premie-
rowych Czarny Koń”, w 1979 stworzył 
autorską „Galerię Interpretacji”.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej”, „Za zasługi dla m. Gdańska” 
i złotą odznaką „Zasłużonym dla Stocz-
ni Gdańskiej”.
W SDP w latach 1972–1982, w SDRP od 
1982 roku. 
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STEFANIAK, Lechosław. Dziennikarz 
radiowy. Ur. 2 stycznia 1943 r. w Kozu-
bach, pow. Łęczyca. Absolwent Wydzia-
łu Filozofii Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego.
Debiut dziennikarski w 1968 roku na 
łamach Tygodnika Ilustrowanego „Za 
i przeciw”. Od roku 1971 reporter i pub-
licysta w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku. W roku 2005 przeszedł na 
emeryturę, ale nadal współpracuje z Ra-
diem Gdańsk. Artykuły publicystyczne 
i komentarze zamieszczał na łamach 
miesięczników „Rynki Zagraniczne”, 
„Budownictwo Okrętowe i Gospodarka 
Morska”, „Namiary na Morze i Handel”.
Dziennikarz specjalizujący się w proble-
matyce gospodarki morskiej, zwłaszcza 
przemysłu okrętowego, portów i rybo-
łówstwa. Gdański korespondent redak-
cji „Dla tych co na morzu” i „Polonia” 
Polskiego Radia w Warszawie. 
Laureat nagrody I stopnia Komitetu ds. 
Radia i Telewizji (1981), Klubu Publicy-
stów Obronności SDP (1975), nagrody 
Srebrnej Kielni (1976). 
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1987), srebrną odznaką „Zasłużony 
Pracownik Morza” (1986), brązowym 
medalem „Za zasługi dla obronności 
kraju” (1975) oraz innymi wyróżnienia-
mi regionalnymi i branżowymi. 
W SDP w latach 1972–1982, w SDRP od 
1982 roku, wielokrotnie we władzach 
Oddziału Morskiego. Członek Klubu 
Publicystów Morskich.

STEFAŃSKI, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 12 marca 1927 r. w Kowlu, woj. wołyń-
skie, zm. 20 października 2003 r. w Gdań-
sku. Studia dziennikarskie w Akademii 
Nauk Politycznych w Warszawie, konty-
nuowane na Wydziale Filozoficzno-Spo-
łecznym (sekcja dziennikarska) Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1952).
Podczas studiów podjął pracę w redakcji 
„Po Prostu” jako redaktor, później kie-

rownik działu korespondentów (1951–
1954). Po przeniesieniu do Gdańska 
starszy redaktor i kierownik Oddziału 
Morskiego PAP (1954–1972). W latach 
następnych stała współpraca z różny-
mi redakcjami, przede wszystkim „Ilu-
strowanym Kurierem Polskim”, pełnił 
również funkcję rzecznika prasowego 
w DOKP i Rafinerii Gdańsk.
W tysiącach informacji i koresponden-
cji agencyjnych dokumentował rozwój 
polskiej gospodarki morskiej, w arty-
kułach publicystycznych na łamach 
prasy ekonomicznej zajmował się prob-
lemami modernizacji portów, ratowni-
ctwa morskiego, sprawami kolejnictwa 
i transportu drogowego. 
Wyróżniony odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” i „Zasłużony populary-
zator wiedzy TWP”.

STĘPOWSKI, Janusz. Andrzej Goworek. 
Publicysta, literat. Ur. 27 grudnia 1900 r. 
w Krakowie, zm. 27 marca 1969 r. w War-
szawie. Absolwent polonistyki i historii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Nauka na Wydziale Nawigacyjnym Szko-
ły Morskiej Tczewie, przerwana wskutek 
złego stanu zdrowia, zaważyła na jego wy-
borach życiowych. Współtwórca polskiej 
marynistyki. Po ukończeniu studiów na 
UJ, w latach 1929–1937 odbył kilkanaście 
podróży na statkach handlowych, które po-
służyły mu za tworzywo do ponad 30 słu-
chowisk o tematyce morskiej, nadawanych 
na antenie Polskiego Radia. Autor poematu 
Legenda o masztowej sośnie (1933) oraz an-
tologii poezji i prozy pt. Morze.
Latem 1945 r. przybył do Gdyni, był or-
ganizatorem i pierwszym kierownikiem 
działu kultury i sztuki „Dziennika Bał-
tyckiego”. W lutym 1946 roku został re-
daktorem naczelnym miesięcznika spo-
łeczno-kulturalnego „Wiatr od Morza”. 
W 1950 roku wyjechał do Warszawy; 
ciężka choroba w 1958 roku wyłączyła 
go z aktywności zawodowej.

L. Stefaniak

S. Stefański
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STRĄBSKI, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 28 stycznia 1900 r. w Niechwalewie 
na Kielecczyźnie, zm. 8 kwietnia 1968 r. 
w Bydgoszczy. Na Uniwersytecie Po-
znańskim ukończył dwa fakultety: ma-
tematyczno-fizyczny i ekonomiczno-
polityczny.
Pracę w zawodzie dziennikarskim rozpo-
czął w 1924 r. w poznańskim czasopiśmie 
„Kupiec”, następnie pracował w „Nowym 
Kurierze”. Od roku 1932 w „Dzienniku 
Bydgoskim”, przez dwa lata był ko-
respondentem tej gazety w Berlinie. 
W czasie okupacji prześladowany przez 
gestapo, współpracował z prasą pod-
ziemną w Warszawie i Radomiu. Po woj-
nie podjął pracę dziennikarską w agencji 
Polpress. Jako pierwszy polski dzienni-
karz 30 marca 1945 r. dotarł do Gdańska, 
kilkanaście godzin po zdobyciu miasta 
przez Armię Czerwoną. Jego reportaże 
z płonącego jeszcze miasta drukowała 
m. in. „Rzeczpospolita” i „Życie Warsza-
wy”. W Biuletynie Polpressu z 8 kwietnia 
1945 r. opublikował relację o produkcji 
mydła z tłuszczu ludzkiego w laborato-
rium prof. Spannera w gdańskiej Aka-
demii Medycznej. W czerwcu 1945 r. 
powrócił na Wybrzeże, gdzie do połowy 
1946 r. kierował oddziałem morskim 
agencji Polpress/PAP. Po przeniesieniu 
się do Bydgoszczy pracował w redak-
cji „Ziemi Pomorskiej”. W 1949 roku, 
z powodów politycznych odsunięty od 
zawodu. Do dziennikarstwa powrócił po 
Październiku 1956 r.

STRYJEC, Ryszard. Artysta grafik, re-
daktor graficzny. Ur. 30 kwietnia 1932 r. 
w Lipniszkach k. Lidy (woj. nowogródz-
kie), zm. 5 czerwca 1997 r. w Gdańsku. 
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1958).
Redaktor graficzny miesięcznika „Li-
tery” (1962–1974), redaktor, następnie 
kierownik pracowni graficznej tygodni-
ka „Czas” (1975–1978).

Jako grafik prasowy miał olbrzymi 
udział w kształtowaniu układu graficz-
nego „Liter” oraz tygodnika ilustrowa-
nego „Czas”. Autor projektu kilku wy-
różniających się okładek dla tygodnika.
Wybitny grafik, rysownik, autor ilu-
stracji książkowych. Wielokrotnie na-
gradzany w konkursach i na wystawach 
krajowych i zagranicznych, m.in. wysta-
wach grafiki marynistycznej, Triennale 
Rysunku we Wrocławiu, Międzynaro-
dowym Biennale Exlibrisu w Malborku, 
wystawach sztuki polskiej w Lipsku, Sie-
gen i Luneburgu.

SUŁEK, Krzysztof. Dziennikarz.
Ur. 13 sierpnia 1944 r. w Skarżysku-Ka-
miennej. Absolwent AWF w Warszawie 
(1967).
Publicysta, kierownik działu, sekretarz 
redakcji „Wiadomości Elbląskich”.
Członek SDRP od 1982 roku.

SZCZEPANIK, Krzysztof. (kzs). Dzien-
nikarz. Ur. 14 lutego 1956 r. w Branie-
wie. Absolwent Wydziału Historii Uni-
wersytetu Warszawskiego (1980).
Stażysta w tygodniku „Wiadomości El-
bląskie” (1982); reporter „Dziennika 
Pojezierza” w Olsztynie (1982–1985); 
rzecznik prasowy prezydenta Olsztyna 
(1985); publicysta „Wieczoru Wybrze-
ża” (1986–1991), wydawca gazet lokal-
nych w Braniewie (od 1991 roku).
Wszechstronny korespondent terenowy, 
prezentujący na łamach prasy regional-
nej realia „Polski powiatowej”. Autor re-
portaży społeczno-sądowych oraz cyklu 
„Ukraina, Ukraina” – o trudnych losach 
Ukraińców po 1945 roku.
W SDRP od 1985 roku.

SZCZEPKOWSKA, Malwina (1909–
1977). Reżyser teatralny i radiowy, pub-
licystka, prozaik. Absolwentka poloni-
styki na Uniwersytecie Warszawskim 
(1929).

K. Szczepanik

M. Szczepkowska
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Debiut publicystyczny na łamach „Ga-
zety Warszawskiej” (1929). Przed woj-
ną związana ze środowiskiem Polskie-
go Radia w Warszawie. Od 1945 roku 
w Gdańsku, współorganizatorka życia 
kulturalnego w mieście, kierownik li-
teracki Teatru Wybrzeże (1948–1953), 
kierownik Gdańskiego Studium Rapso-
dycznego (1957–1961). Od roku 1957 
do emerytury w 1969 roku – zastępca 
redaktora naczelnego ds. artystycznych 
Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku. 
Liczne publikacje na łamach „Dzienni-
ka Batyckiego”, miesięcznika „Litery”, 
„Gdańskiego Rocznika Kulturalnego”.
Autorka wielu słuchowisk radiowych 
(debiut – Tajemnica Marii Celeste, 1939) 
oraz powieści (debiut – Dom na prowin-
cji, 1933).

SZCZEPUŁA-PONIKOWSKA, Barba-
ra. Dziennikarka, reporter. Absolwent-
ka Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej, Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego i teologii 
na Wydziale Papieskim w Warszawie.
Dziennikarka tygodnika „Perspektywy”, 
następnie tygodnika „Kobieta i Życie” 
w Warszawie. W wyniku decyzji komisji 
weryfikacyjnej w stanie wojennym po-
zbawiona możliwości wykonywania za-
wodu. Na Wybrzeżu od 1989 roku: pub-
licystka „Tygodnika Gdańskiego”, następ-
nie dziennikarka „Dziennika Bałtyckie-
go” (przez pewien okres szefowa maga-
zynu „Rejsy”). W 1981 roku publikowała 
na łamach tygodnika „Solidarność”; na 
Wybrzeżu współpracowała z „Gwiazdą 
Morza”, brała udział w programie telewi-
zyjnym „Gdański dywanik”, wygłaszała 
stały felieton w Radiu Gdańsk. 
Publicystka podejmująca aktualne 
problemy społeczne i polityczne, prze-
de wszystkim jednak autorka reportaży. 
W jej dorobku tomy reportaży: Przysta-
nek Politechnika (2004), Kod Heweliusza 
(2006), Dziadek w Wehrmachcie (2006). 

W czasie reporterskich penetracji od-
kryła młodzieńcze wiersze oraz listy Zbi-
gniewa Herberta, a ich historię opisała w 
reportażu Niedokończona miłość (2002). 
Laureatka Nagrody Prezydenta Gdań-
ska w dziedzinie kultury (2007).

SZCZESIAK, Edmund. Marek Nowa-
cki, esz, E.Sz., E.S. Reporter, redaktor. 
Ur. 8 grudnia 1942 r. w Brodnicy. Absol-
went Wydziału Budownictwa Wodnego 
Politechniki Gdańskiej (1968) i kursu 
dziennikarskiego Fundacji Thompsona 
dla menedżerów prasowych (1994).
Współpracownik, następnie sekretarz 
gdańskiego oddziału Tygodnika Stu-
denckiego „Politechnik” (1965–1969); 
reporter „Głosu Wybrzeża” (1969–
1973); reporter „Tygodnika Morskiego” 
(1973–1975); reporter tygodnika „Czas” 
(1975–1981); zastępca redaktora naczel-
nego miesięcznika „Pomerania” (1983–
1989); kierownik działu „Tygodnika 
Gdańskiego” (1989–1991); redaktor 
naczelny „Wieczoru Wybrzeża” (1991–
1999); redaktor naczelny miesięcznika 
„Pomerania” (2000–2001). Wykładow-
ca w Podyplomowym Studium Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego 
(od 1995 roku), starszy wykładowca na 
Wydziale Politologii i Dziennikarstwa 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humani-
stycznej (od 2001 roku).
Autor książek: A może lubi pan walkę? 
(1979), Znachor w bloku (1987), Kolce 
syberyjskiej róży (1990), Barwy Kaszub 
(1995), Wyspa jak marzenie (1996), 
Mała odyseja (1996), Oni uzdrawia-
ją (1998), Porwana (1999), Jasnowidz 
z Człuchowa (2000), Powtórka z miło-
ści (2004), Kaszuby wołają nas (2004), 
Okno na wolność (2005), Borusewicz. 
Jak runął mur (2005).
Laureat II nagrody w konkursie na re-
portaż „Robotnicy lat siedemdziesią-
tych”, organizowanym przez redakcję 
„Polityki” i „Książkę i Wiedzę” (1972), 

B. Szczepuła-
-Ponikowska

E. Szczesiak
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dwukrotnie II nagrody Klubu Społeczno-
Politycznego SDP (1974 i 1977), nagrody 
„Życia Literackiego” za książkę A może 
lubi pan walkę? (1980), nagrody „Tygo-
dnika Kulturalnego” im. J. Chałasińskie-
go za książkę Znachor w bloku (1988), 
nagrody im. L. Bądkowskiego za książkę 
Znachor w bloku (1988), nagrody litera-
ckiej wojewody gdańskiego w dziedzinie 
literatury faktu za książkę Mała odyseja 
(1998), nominowany do Nagrody Artusa 
dla Gdańskiej Książki Roku 1998 za tom 
reportaży Oni uzdrawiają.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (1976), medalem z okazji 30-lecia 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
(1986), Medalem Stolema, przyznawa-
nym przez Klub Pomorania Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego (2000), meda-
lem z okazji 25. rocznicy podpisania Po-
rozumień Sierpniowych (2005). Meda-
lem Świętopełka, przyznawanym przez 
Radę Miasta Gdańska (2006).
Członek SDP od 1970 roku.

SZMIDTKE, Leszek. Dziennikarz ra-
diowy. Ur. 14 marca 1968 r. Absolwent 
Wydziału Historii Uniwersytetu Gdań-
skiego (1994).
Od 1991 w Radiu Gdańsk: współpracow-
nik (1991–1994), dziennikarz w Redakcji 
Publicystyki (1994–2006), kierownik Re-
dakcji Publicystyki (od 2006 roku).
Reporter, autor audycji dokumental-
nych (m. in. cyklu audycji historycz-
nych) i reportaży, emitowanych również 
na antenie ogólnopolskiej. W ostatnich 
latach w jego twórczości dominuje pub-
licystyka polityczna, gospodarcza oraz 
unijna (cykl audycji poświęconych Unii 
Europejskiej). Dziennikarstwo radiowe 
uprawia zarówno w języku polskim, jak 
i kaszubskim („Magazyn Kaszubski” 
oraz „Kleka”) Współpracownik „Po-
morskiego Przeglądu Gospodarczego”, 
wydawanego przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową.

Laureat I nagrody w kategorii radiowej 
w konkursie dziennikarskim z okazji 
1000-lecia Gdańska (1997) i II nagrody 
w międzynarodowym konkursie zorga-
nizowanym przez Rozgłośnię Regional-
ną PR Radio Zachód i Antene Branden-
burg (1997).
Członek SDP od 2008 roku.

SZMOŃ, Stanisław. Spectator, Sztorm, 
Es-te. Redaktor. Komandor MW.
Ur. 19 sierpnia 1918 r. w Moenchswalde 
k. Bautzen (Budziszyn, Niemcy). Ab-
solwent I Oficerskiej Szkoły Piechoty 
w Przemyślu/Krakowie (1945), kursu 
dziennikarzy wojskowych (1950) oraz 
Wydziału Historii Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu (1964). 
Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił 
różne funkcje służbowe na Pomorzu 
i w Warszawie: stały korespondent te-
renowy „Polski Zbrojnej” i „Gazety Żoł-
nierza” (1947–1950); organizator i re-
daktor wydawanej w Bydgoszczy gazety 
wojskowej „Żołnierska Służba”, przemia-
nowanej następnie na „Żołnierz Polski 
Ludowej” (1950); redaktor naczelny ga-
zet Warszawskiego Okręgu Wojskowego 
„Żołnierska Trybuna” i „Za Polskę Lu-
dową” (1950–1954). W 1954 r. przenie-
siony do Marynarki Wojennej: redaktor 
naczelny gazety codziennej „Na Straży 
Wybrzeża” i następnie tygodnika „Ban-
dera” (1954–1974). Od września 1974 r. 
na emeryturze.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1963), medalami „Zwycięstwa 
i Wolności” (1946), „Za Warszawę” 
(1951), „Za udział w walkach o Berlin” 
(1971), złotymi medalami „Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny” i „Za Zasługi dla 
Obronności Kraju” oraz wieloma inny-
mi odznaczeniami i medalami wojsko-
wymi i cywilnymi.
W SDP w latach 1957–1982, w SDRP od 
1982 roku.
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SZRAMKA, Wiktor. R. Wisz, WRS, 
ws. Dziennikarz. Ur. 5 lipca 1930 roku 
w Kawkach, pow. Brodnica. Absolwent 
socjologii w Wyższej Szkole Nauk Spo-
łecznych w Warszawie (1965).
W czasie pracy w aparacie organiza-
cyjnym ZMS i PZPR w Olsztynie był 
współorganizatorem i współpracowni-
kiem „Trybuny Młodych” i „Głosu Mło-
dych” – dodatków do „Głosu Olsztyń-
skiego” (1956–1957) i zastępcą redakto-
ra naczelnego kwartalnika „Pojezierze” 
(1968–1972). Po przeniesieniu się do 
Gdańska – kierownik oddziału redak-
cji olsztyńskiego tygodnika rolniczego 
„Nasza Wieś” (1972–1990).
Autor wydanej drukiem pracy Aktyw-
ność kulturalna społeczności PGR na 
Warmii i Mazurach (1969). 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1977), odzna-
kami „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” 
(1969) i „Zasłużonym dla Warmii i Ma-
zur” (1970) oraz innymi wyróżnieniami 
regionalnymi i resortowymi. Zasłużo-
ny Działacz Kultury (1969), Zasłużony 
Pracownik Rolnictwa (1975).
W SDP w latach 1972–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

SZWEYKOWSKI, Jan. Dziennikarz.
Ur. 8 lipca 1939 r. w Inowrocławiu. 
Absolwent historii na Wydziale Filo-
zoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(1963).
Dziennikarz, następnie kierownik od-
działu redakcji „Słowa Powszechnego” 
w Poznaniu (1963–1964), kierownik od-
działu redakcji „Słowa Powszechnego” 
w Gdańsku (1964–1973). Po roku 1974 
pełnił funkcje menedżerskie w przed-
siębiorstwach Stowarzyszenia „PAX”.

W. Szramka

J. Szweykowski

169 SZWEYKOWSKI



S
ŚLASKI, Jerzy. J.Ś., (j.ś), Jerzy Szeliga, 
JUR. Dziennikarz, redaktor. Ur. 3 lute-
go 1926 r. w Warszawie, zmarł tamże 
21 lutego 2002 r. Wychowanek Korpusu 
Kadetów nr 1 Marszałka Józefa Piłsud-
skiego we Lwowie.
Debiut dziennikarski na łamach 
„Dziennika Bałtyckiego” (1947), repor-
ter w gdyńskiej mutacji warszawskiego 
„Wieczoru” (do roku 1949). Po prze-
niesieniu się do Wrocławia i Warszawy 
pełnił szereg ważnych funkcji w dzien-
nikarstwie, m. in. był redaktorem na-
czelnym „Wrocławskiego Tygodnika 
Katolików WTK” (1958–1970), redak-
torem naczelnym „Słowa Powszech-
nego” (1980–1981) i „Polski Zbrojnej” 
(1990–1994).
Autor znakomitych książek poświęco-
nych polskiemu ruchowi oporu – Polska 
Walcząca (trzy tomy; 1985 i 1990) oraz 
Żołnierze wyklęci (1996).
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
OOP (1994), Orderem Virtuti Militari 
5 kl. i dwukrotnie Krzyżem Walecznych 
– za walkę w oddziałach Kedywu Okrę-
gu Warszawskiego, oddziałach party-
zanckich AK „Orlika” i I Armii Wojska 
Polskiego.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1948–1951), w SDP od 
1951 roku, wielokrotnie członek Zarzą-
du Głównego.

ŚWIERKOSZ, Alfred. Dziennikarz.
Ur. 24 stycznia 1900 r. we Lwowie, zm. 
23 marca 1968 r. w Gdańsku. Ukoń-
czył studia dziennikarskie w Krakowie 
(1929).
W latach 1930–1939 redagował czaso-
pisma regionalne „Gryf ” w Wejhero-
wie i „Gazetę Kaszubską”, jednocześnie 
był stałym korespondentem Polskiej 
Agencji Telegraficznej w Warszawie 
i „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” 
w Krakowie. Podczas walk z Niemcami 
we wrześniu 1939 r. udał się do Jastarni; 

na zlecenie dowództwa obrony Helu re-
dagował „Biuletyn Wojenny” oraz przez 
sieć megafonów nadawał komunikaty 
dla ludności cywilnej. Po kapitulacji, za-
opatrzony przez Dowództwo Morskie-
go Dywizjonu Lotniczego w fałszywe 
dokumenty, jako podchorąży dostał się 
do obozu jenieckiego Oflag IIC w Wol-
denbergu. Po powrocie na Wybrzeże był 
kierownikiem działu literackiego a na-
stępnie działu informacji Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku (1946–1948); 
gdańskim korespondentem wychodzą-
cego w Warszawie „Dziennika Ludo-
wego – Wola Ludu” (1948–1949); pub-
licystą „Głosu Wybrzeża” i „Wieczoru 
Wybrzeża” (1949–1968). W pierwszych 
latach powojennych stale współpra-
cował z „Ilustrowanym Kurierem Pol-
skim” w Bydgoszczy oraz czasopismami 
„Wiatr od Morza” i „Arkona”.
W okresie międzywojennym publiko-
wał artykuły i materiały informacyjne 
głównie o tematyce kaszubskiej i mor-
skiej, które przybliżały tę „egzotycz-
ną” wówczas problematykę polskiemu 
społeczeństwu. Ostro polemizował 
z wszelkimi przejawami działalności 
antypolskiej ze strony prasy, organiza-
cji i instytucji niemieckich. Autor kil-
ku książek i broszur, m. in. Z wybrzeża 
polskiego (1930), Brzegiem międzymo-
rza (1937), Najstarszy gród nad Zatoką 
Pucką (1934). W miesięczniku „Litery”, 
w 12 kolejnych numerach opublikował 
swoje Wspomnienia starego dziennika-
rza (1962–1963).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi, złotą odznaką „Zasłużony Pracow-
nik Morza”, odznaką „Za zasługi dla 
m. Gdańska”
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP.

ŚWIĘC-PRUCIŃSKA, Maria. Patrz: 
PRUCIŃSKA, Maria. 

Ś
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ŚWIĘCICKI, Bolesław Wit. B.W.Ś., 
(bwś), Bolwit, Bol.W.Św., Bolas, Bos. 
Publicysta, redaktor. Ur. 16 marca 
1901 r. w Krakowie, zm. 4 stycznia 
1976 r. w Gdyni. Studiował na Wydzia-
le Filozofii Uniwersytetu Poznańskiego 
(1921–1922).
W czasie studiów pracował w „Gońcu 
Wielkopolskim” jako reporter i felie-
tonista. Od 1923 r. aż do wybuchu II 
wojny światowej w prasie wileńskiej, m. 
in. zastępca redaktora naczelnego „Ku-
riera Wileńskiego” (1923–1934), etato-
wy korespondent „Kuriera Porannego” 
(1934–1936), wydawca i redaktor na-
czelny „Kuriera Powszechnego” (1936–
1939). Był inicjatorem i redaktorem 
wielu wydawnictw periodycznych, m. 
in. „Sztuka i Film”, „Wileński Przegląd 
Artystyczny”, „Odsiecz Wileńska”. Stały 
korespondent prasy stołecznej: „Robot-
nika”, „Kuriera Polskiego” i „Epoki”, kra-
kowskiego „Ilustrowanego Kuriera Co-
dziennego” i „Dziennika Lwowskiego”. 
W czasie okupacji niemieckiej współ-
pracownik organu Okręgu Wileńskiego 
Armii Krajowej „Niepodległość”. Od 
połowy 1945 roku zamieszkał w Gdyni; 
był pierwszym mianowanym redakto-
rem naczelnym „Dziennika Bałtyckie-
go” (od 1 lipca 1945 r. do 4 września 
1946 r.). Od 1948 roku w „Głosie Wy-
brzeża”, początkowo jako redaktor tech-
niczny, zaś w latach 1954–1966 publicy-
sta działu kulturalnego. Od 1966 roku 
na emeryturze. Współzałożyciel mie-
sięcznika społeczno-literackiego „Wiatr 
od Morza” (1946), stały korespondent 
prasy czytelnikowskiej w Warszawie 
(„Rzeczpospolita”) i Krakowie („Dzien-
nik Polski”).
W okresie przedwojennym publicysta 
słynący z odważnych wystąpień w naj-
ważniejszych sprawach społecznych 
i politycznych, bronił wolności słowa, 
zwalczał faszyzm i antysemityzm. Au-
tor pełnych swady polemik prasowych 

z obozem wileńskich konserwatystów 
Cat Mackiewicza. Po wojnie zajmował 
się historią kultury i architektury Gdań-
ska i Ziemi Gdańskiej, pisał o sztuce, 
ludziach kultury, recenzował twórczość 
prężnego środowiska plastycznego Trój-
miasta. Był współorganizatorem i sze-
fem propagandy pierwszych Międzyna-
rodowych Targów Gdańskich (1947).
Autor zbiorów reportaży: Triumf 
i śmierć na podniebnych szlakach 
(o słynnych lotnikach Żwirce i Wigurze 
– 1932) i Wilno w promieniach Wielkie-
go Marszałka (1936). Tłumaczył nowe-
le Antoniego Czechowa, opowiadania 
Armilewa i innych autorów rosyjskich, 
które były publikowane na łamach pra-
sy (1949–1955). Opracował kilka ka-
talogów wystaw plastycznych, m. in. 
„Gdańsk i morze w grafice” oraz „XX lat 
polskiej grafiki marynistycznej”.
Pierwszy dziennikarz – laureat nagrody 
kulturalnej miasta Gdańska (1960).
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
OOP (1975) i Krzyżem Oficerskim 
OOP (1958), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownika Morza”, odznaką „Za-
służonym Ziemi Gdańskiej”, Medalem 
700-lecia Tczewa oraz licznymi innymi 
honorowymi wyróżnieniami. 
Członek Syndykatu Dziennikarzy w Wil-
nie (1937–1939), w czasie wojny prze-
wodniczący podziemnego zarządu Syn-
dykatu Dziennikarzy Wileńskich. Prezes 
i wiceprezes zarządu Oddziału Morskie-
go Związku Zawodowego Dziennikarzy 
RP (1945–1951), organizator I Walnego 
Zjazdu Dziennikarzy, który w grudniu 
1945 r. obradował w Gdańsku. W SDP 
od 1951 r., prezes a następnie wielo-
letni członek zarządu Oddziału Mor-
skiego i sądownictwa dziennikarskiego 
w Gdańsku i Warszawie.

ŚWIĘCICKI, Wojciech Budzisław. 
W.Ś., (wś), wis. Dziennikarz. Ur. 1 marca 
1933 r. w Wilnie, zm. 11 grudnia 1995 r. 
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w Gdyni. Studia dziennikarskie na Wy-
dziale Filozoficzno-Społecznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (1952–1953), 
kontynuowane na Wydziale Dzienni-
karskim Uniwersytetu Warszawskiego 
(1956).
W latach 1951–1952 aplikant dzienni-
karski w redakcji „Dziennika Bałtyckie-
go”, po studiach tamże redaktor działu 
(1956–1960). Od roku 1960 reporter 
i publicysta „Wieczoru Wybrzeża, od 
1995 r. na emeryturze. Stały współ-
pracownik „Kuriera Polskiego” (1957–
1990), „Siódmego Dnia Tygodnia”, „Ku-
lis”, „Przeglądu Technicznego”.
Dziennikarz zajmujący się problematy-
ką morską; dzięki rozległym kontaktom, 
dociekliwości i operatywności zyskał 
w środowisku opinię „jednoosobowej 
morskiej agencji prasowej”. Inicjator 
batalii publicystycznej w „Dzienniku 
Bałtyckim” o utworzenie Muzeum Mor-
skiego w Żurawiu (1959), jeden z współ-
autorów kampanii prasowej w sprawie 
sprowadzenia ss. „Sołdek” ze Szczecina 
do Gdańska i przekształcenia statku na 
eksponat muzealny; współinicjator i or-
ganizator I Kongresu Kultury Morskiej 
w Gdyni (1976), wieloletni organizator 
Jarmarków Dominikańskich.
Redaktor i współautor cyklicznego 
wydawnictwa pt. „Polska na morzu” 
oraz monografii Dominik pod żaglami 
(1975) i 65 lat Polskiego Klubu Morskie-
go (1987). 
Laureat nagrody publicystycznej im. 
Josepha Conrada (1972), dwukrotnie 
laureat nagrody kulturalnej m. Gdańska 
(1973 i 1983), nagrody Klubu Publicy-
stów Morskich (1976 i 1984).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1984), złotą odznaką „Zasłużo-
ny Pracownik Morza” (1978), odznaką 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1967), 
„Pierścieniem Hallera” (najwyższe wy-
różnienie honorowe Ligi Morskiej), 
medalem „Gdynia – za zasługi” oraz 

innymi medalami i odznaczeniami re-
sortowymi, regionalnymi i sportowymi. 
Zasłużony Działacz Kultury. Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej.
Szachista – zawodnik klasy mistrzow-
skiej i działacz Polskiego Związku Sza-
chowego.
Członek SDP w latach 1957–1982, 
członek władz krajowych i oddziału 
w Gdańsku, w latach 1975–1995 prze-
wodniczący Klubu Publicystów Mor-
skich (w uznaniu jego zasług klub nosi 
imię Wojtka Święcickiego). W SDRP od 
1982 roku, członek Zarządu Głównego 
i przewodniczący Oddziału Morskiego. 
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TEMPLIN, Jerzy. J. Tem. Dziennikarz. 
Ur. 6 sierpnia 1944 r. w Toruniu, zm. 
16 listopada 2001 r. w Elblągu. Ukoń-
czył Technikum Poligraficzne w War-
szawie (1971).
Redaktor techniczny i sprawozdawca 
sportowy w „Dzienniku Bałtyckim” 
(1972–1981); publicysta i współpracow-
nik działu sportowego „Wiadomości 
Elbląskich” (1981–1985); dziennikarz 
sportowy w „Dzienniku Bałtyckim” 
(1985–1987); redaktor sportowy, depe-
szowiec, zastępca sekretarza redakcji 
w „Wieczorze Wybrzeża” (1987–1990); 
kierownik działu sportowego w „Gaze-
cie Gdańskiej” (1990–1993); redaktor 
naczelny „Gazety Elbląskiej” (1993–
1996); kierownik elbląskiego oddziału 
„Głosu Wybrzeża” (1996–1999). 
Znakomity zecer i linotypista (rekordzi-
sta Polski w szybkości składu linotypo-
wego), później wysokiej klasy redaktor 
techniczny i depeszowy. Jego prawdzi-
wą pasją był jednak sport. Był autorem 
wielu publikacji i relacji sportowych. Na 
łamach „Gazety Elbląskiej” opublikował 
kilka kontrowersyjnych artykułów pub-
licystycznych o tematyce społecznej, 
które wywołały dyskusję w miejscowym 
środowisku.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1987), odznakami „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” (1986) i „Za zasługi dla 
województwa elbląskiego” (1987) oraz 
licznymi medalami i odznaczeniami 
sportowymi.
W SDP w latach 1976–1982. W SDRP 
od roku 1982.

TETTER, Jan. Patrz: KOLANO, Jan.

THOMA, Barbara. Beta, Tom. Dzien-
nikarka. Ur. 13 czerwca 1922 r. w War-
szawie, zm. 2 marca 1980 r. w Gdyni.
Pracę dziennikarską rozpoczęła w 
kwietniu 1949 roku w redakcji miesięcz-
nika „Morze – Marynarz Polski”, gdzie 

kierowała działem sportów wodnych; 
w 1951 roku publicystka tygodnika 
„Ster”. W 1952 roku przeszła do „Głosu 
Wybrzeża”, w dziale ekonomiczno-mor-
skim gazety przepracowała 26 lat. Od 
roku 1978 na emeryturze.
Jako publicystka była świadkiem wszyst-
kich ważnych dla gospodarki morskiej 
wydarzeń – od oczyszczania szlaków 
morskich z wraków aż po otwarcie 
Portu Północnego. Specjalizowała się 
w problematyce floty handlowej i ratow-
nictwa morskiego.
Jej młodzieńczą pasją było żeglarstwo. 
Jako jedna z pierwszych po wojnie ko-
biet-sterników jachtowej żeglugi mor-
skiej w 1948 i 1949 r. prowadziła pio-
nierskie rejsy z kobiecą załogą do por-
tów Skandynawii na sy. „Orion”.
Laureatka nagrody Klubu Publicystów 
Morskich i wielu wyróżnień w konkur-
sach publicystycznych.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP.

TOCZKO, Hanna. Patrz: WILCZYŃ-
SKA-TOCZKO, Hanna.

TOKARSKA, Maria. M.T., (mt). 
Dziennikarka. Ur. 19 stycznia 1951 r. 
w Olsztynie. Absolwentka polonistyki 
na Uniwersytecie Gdańskim (1974).
Od roku 1974 do emerytury w roku 2006 
pracowała w „Dzienniku Bałtyckim”: re-
porter, publicysta w dziale terenowym, 
miejskim i ekonomiczno-rolnym. Przez 
ponad połowę okresu pracy zawodowej 
zajmowała się redagowaniem gazety, 
pracując na stanowiskach kierownika 
działu miejskiego, terenowego, zastęp-
cy sekretarza redakcji, sekretarza dzia-
łu regionalnego, nadzorującego pracę 
20 oddziałów lokalnych na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. W latach dzie-
więćdziesiątych redagowała „Dziennik B. Thoma
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dla Wsi” – cotygodniowy dodatek do 
„Dziennika Bałtyckiego”. Po kolejnej 
reorganizacji, jako sekretarz oddziału 
redakcji w Wejherowie, w latach 2003–
2006 zajmowała się redagowaniem 
codziennych stron mutacji „Kaszuby” 
oraz regionalnych tygodników: „Gryfa 
Wejherowskiego” i „Gryfa Luzińskiego”. 
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi oraz licznymi odznakami resortowy-
mi i regionalnymi.
W SDP w latach 1975–1982. W SDRP 
od 1983 roku.

TOM, Romana. Tom., (rt). Dziennikar-
ka, felietonistka. Ur. 12 grudnia 1905 r. 
w Warszawie, zm. 13 sierpnia 1984 r. 
Wejherowie.
W lutym 1945 r. podjęła pracę w redakcji 
„Rzeczypospolitej” w Łodzi, gdzie wy-
korzystując znajomość języków obcych, 
z nasłuchu radiowego przygotowywała 
serwis depeszowy dla gazety, pisała fe-
lietony. Od czerwca 1945 r. do emery-
tury w roku 1967 w redakcji „Dzienni-
ka Bałtyckiego”. W pionierskim okresie 
„Dziennika” przygotowywała depesze 
z nasłuchu radiowego, była redaktorem 
technicznym i działu łączności z czytel-
nikami „Śmiało i Szczerze”; po przenie-
sieniu redakcji do Gdańska pracowała 
w dziale terenowym, była redaktorem 
wydania dla powiatów kaszubskich. 
Autorka cieszących się wielką popular-
nością ciętych felietonów i fraszek, które 
zebrała w tomie opublikowanym przez 
Wydawnictwo Morskie. 
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1945–1951), w SDP od 
1953 roku, pełniła różne funkcje w za-
rządzie Oddziału Morskiego i sądzie 
dziennikarskim.

TOMASZKIEWICZ, Jerzy. Publicysta, 
krytyk literacki, poeta. Ur. 24 czerwca 
1944 r. w Łowiczu, zm. 20 lipca 2001 r. 
w Sopocie. Absolwent Wydziału Histo-

rii oraz Wydziału Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego.
Debiut publicystyczny w roku 1970 na 
łamach pism literackich w Warszawie. 
Od 1991 roku na Wybrzeżu. W latach 
1997–2001 redaktor naczelny miesięcz-
nika „Kurier Morski”. Stała współpraca 
publicystyczna m. in. z „Dziennikiem 
Bałtyckim” i „Autografem”; redaktor 
wielu wydawnictw, w tym sześciu edycji 
antologii „Miejsce obecności”.
Poeta, założyciel grupy poetyckiej „Staj-
nia” oraz formacji literackiej Konfedera-
cja Nowego Romantyzmu. Autor kilku 
tomów poetyckich, m. in. Gorzki obłok 
(1978), Upłowieni (1995), Kolczaste 
szczęście. Wiersze dla Marzeny (2000). 
Zbiór szkiców krytycznych Sztandar 
pod szafą (1999).
W SDRP od 1992 roku.

TRĘBIŃSKA-ZIENIUK, Zofia. Dzien-
nikarka. Ur. 15 maja 1949 r. w Sopocie. 
Absolwentka polonistyki na Uniwersy-
tecie Gdańskim (1973).
W latach 1973–1992 pracowała w re-
dakcji „Wieczoru Wybrzeża”, publicyst-
ka, następnie kierownik działu kultury.
Odznaczona Złotym Krzyżem Za-
sługi (1979), odznaką „Za zasługi dla 
m. Gdańska”.

TROJANOWSKA, Izabella. Anna Go-
stomska, (it), (i), (tr), I.T. Dziennikar-
ka. Ur. 10 lipca 1929 r. w Gdyni, zm. 
21 kwietnia 1995 r. w Gdańsku. Studia 
w Wyższej Szkole Handlu Morskiego 
w Sopocie (nieukończone).
W latach 1950–1951 była przedsta-
wicielem terenowym „Expressu Wie-
czornego” w Szczecinie i Gdańsku. Od 
1 maja 1951 r. w „Dzienniku Bałtyckim, 
początkowo w dziale gospodarczo-mor-
skim, terenowym, następnie publicystka 
w dziale kulturalnym, W latach 1956–
1957 redaktor naczelna dwutygodnika 
studentów i młodej inteligencji Wy-
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brzeża „Kontrasty”. Po likwidacji „Kon-
trastów” powróciła do „Dziennika Bał-
tyckiego”; w 1964 r. została publicystką 
w dziale kulturalnym „Głosu Wybrzeża”. 
W roku 1981, wraz z Lechem Bądkow-
skim, jako zastępca redaktora naczelnego 
redagowała tygodnik „Samorządność” 
– pismo regionu gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”. W stanie wojennym przeszła 
na wcześniejszą emeryturę. W latach 
dziewięćdziesiątych redagowała telewi-
zyjny Magazyn Kaszubski „Rodno Ze-
mia”. Jako dziennikarka współpracowała 
z wieloma czasopismami pomorskimi: 
„Ziemia i Morze”, „Kaszebe”, „Pomorze”, 
„Pomerania”.
Publicystka specjalizująca się w tema-
tyce kulturalnej, zwłaszcza regionu Ka-
szub. Jako jedna z pierwszych w prasie 
polskiej promowała dorobek kaszub-
skich i kociewskich twórców ludowych, 
zainicjowała serię wydawniczą teczek 
haftu kaszubskiego, przyczyniając się do 
odrodzenia tego rękodzieła. Swoją pub-
licystyką wpływała na kształt programu 
Zrzeszenia Kaszubskiego (od 1964 roku 
– Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), 
którego była współzałożycielką i pierw-
szym prezesem oddziału miejskiego 
w Gdańsku. 
Autorka zbioru reportaży o kaszubskich 
twórcach ludowych Na pustkach (1968), 
licznych przewodników po najciekaw-
szych regionach Kaszub, współautorka 
(z Różą Ostrowską) popularnego Bede-
kera kaszubskiego (dwa wydania – 1962 
i 1974). Przygotowała do druku Wspo-
mnienia z odbudowy Głównego Miasta, 
nadesłane na konkurs „Głosu Wybrzeża” 
(1978). Współorganizatorka konkursów 
promujących architekturę regionalną 
i ochronę krajobrazu kaszubskiego.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, odznakami: „Za 
zasługi dla m. Gdańska” (1960), „Zasłu-
żonym Ziemi Gdańskiej” (1968), „Za 
opiekę nad zabytkami” (1967), tytułem 

„Opiekun miejsc pamięci narodowej” 
(1966), Medalem Stolema, Złotą Odzna-
ką Pieczęci Świętopełka Wielkiego oraz 
wieloma innymi odznakami i wyróżnie-
niami regionalnymi i resortowymi. 
W SDP od 1953 roku, wielokrotnie we 
władzach Oddziału Morskiego, w roku 
1980 w Radzie Stowarzyszenia w War-
szawie. W stanie wojennym wspomaga-
ła represjonowanych kolegów.

TROJANOWSKA-SKOTNICKA, Wie-
sława. TESKO. Dziennikarka.
Ur. 11 stycznia 1929 r. w Kobryniu na 
Polesiu. Absolwentka Wydziału Che-
mii na Politechnice Gdańskiej (1958), 
historii na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu (1970) i Studium 
Podyplomowego Języka i Kultury Skan-
dynawskiej (1975).
W czasie studiów współpracowała z re-
dakcją dwutygodnika młodej inteligencji 
„Kontrasty” w Gdańsku (1956–1957). 
Reporterka, publicystka „Ilustrowane-
go Kuriera Polskiego” w Bydgoszczy 
(1961–1966); „Wieczoru Wybrzeża” 
(1966–1967); „Głosu Stoczniowca” 
(1967–1971); dziennikarz – dokumenta-
lista w Ośrodku Dokumentacji Prasowej 
GWP (1971–1973); zastępca redaktora 
naczelnego miesięcznika „Wiadomości 
Warsztatowe” w Warszawie (1973–1975); 
kierownik gdańskiego oddziału tygodni-
ka „Przegląd Techniczny” (1975–1976); 
zastępca redaktora naczelnego miesięcz-
nika „Konfrontacje” w Słupsku (1977–
1978). Po roku 1978 współpraca publicy-
styczna z czasopismami „Hejnał Maria-
cki”, „Za i Przeciw” oraz „Dziennikiem 
Bałtyckim” i „Głosem Wybrzeża”.
W SDP w latach 1979–1982.

TROJANOWSKI, Andrzej. Dzienni-
karz radiowy, redaktor. Ur. 24 lutego 
1952 r. w Chełmnie. Absolwent Wydzia-
łu Prawno-Administracyjnego Uniwer-
sytetu Gdańskiego. A. Trojanowski
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W latach 1983–2002 w Rozgłośni Polskie-
go Radia w Gdańsku: reporter, kierownik 
Redakcji Informacji, sekretarz programu 
– od 1994 roku prezes Zarządu Radia 
Gdańsk S.A i redaktor naczelny.

TRUS, Janusz. Dziennikarz telewizyjny. 
Ur. 20 czerwca 1950 r. Absolwent Wy-
działu Prawa Uniwersytetu Gdańskiego 
(1977). 
Od 1977 roku w Gdańskim Ośrodku Te-
lewizyjnym: reporter, kierownik Działu 
Informacji i Publicystyki, komentator.
Autor reportaży telewizyjnych o tematy-
ce społecznej oraz cieszących się uzna-
niem widzów cyklicznych programów 
publicystycznych „Kość niezgody”.
Pierwszy laureat nagrody Złotego Note-
su i tytułu Dziennikarz Roku 2001, wy-
różnienia przyznawanego przez gdań-
skie środowisko dziennikarskie.
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1984 roku. Członek Klubu Publicystów 
Morskich.

TRUSKOLASKA, Maria. Maria Mikul-
ska. Dziennikarka. Ur. 11 lutego 1911 r. 
w Czarnominie k. Odessy, zm. 4 sierp-
nia 2005 r. w Gdańsku. Ukończyła Wyż-
szą Szkołę Dziennikarską w Warszawie 
(1939), studia na Wydziale Filologii Pol-
skiej na Uniwersytecie Warszawskim, 
przerwane wskutek wybuchu wojny.
Prace dziennikarską rozpoczęła w 1937 
roku w tygodniku literackim „Prosto 
z mostu”. Wiosną 1945 r. jako korespon-
dentka „Rzeczypospolitej” była pierw-
szą polską dziennikarką, która dotarła 
do wyzwolonego Świnoujścia. W kwiet-
niu 1945 przybyła do Gdyni z ekipą 
dziennikarską Spółdzielni Wydawniczej 
„Czytelnik”. Współredagowała wycho-
dzący przez krótki okres „Biuletyn Bał-
tycki”, następnie pracowała w „Dzien-
niku Bałtyckim”, z którym związana 
była do przejścia na emeryturę w 1972 
roku. Pracowała w dziale miejskim, 

przez wiele lat jako publicystka w dzia-
le gospodarczo-morskim i ponownie 
jako kierowniczka działu miejskiego. 
Miłośniczka i ekspert w sprawach fila-
telistyki, do końca lat dziewięćdziesią-
tych redagowała rubrykę filatelistyczną 
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Głosie Wy-
brzeża”, współpracowała z edycją mor-
ską czasopisma „Filatelista”.
Należała do pionierów polskiego dzien-
nikarstwa na wyzwolonym Wybrzeżu 
gdańskim.
Pierwsza laureatka nagrody gdańskiego 
środowiska dziennikarskiego – Burszty-
nowego Notesu za całokształt twórczo-
ści (2002).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1974), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1966), „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1970), Złotą Honoro-
wą Odznaką Polskiego Związku Filateli-
stycznego (1983) oraz innymi medalami 
i odznakami.
Członkini Związku Zawodowego 
Dziennikarzy RP (1945–1951), SDP 
(1951–1982), w SDRP od roku 1982. 
Wielokrotnie we władzach Oddziału 
Morskiego stowarzyszeń dziennikar-
skich i w Terenowym Sądzie Dzienni-
karskim..

TRUSZKIEWICZ, Zbigniew. Zbicz, 
zet. Dziennikarz. Ur. 28 września 1929 r. 
w Radomsku, zm. 22 marca 1988 r. 
w Gdańsku. Absolwent Sekcji Dzienni-
karskiej na Wydziale Filozoficzno-Spo-
łecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1952).
W latach 1952–1979 w „Dzienniku 
Bałtyckim”: redaktor działu miejskie-
go, łączności z czytelnikami, redaktor 
techniczny i depeszowy, redaktor wy-
dania niedzielnego, publicysta w spra-
wach motoryzacji, postępu techniczne-
go i naukowego, ochrony środowiska. 
W latach 1979–1982 publicysta w dziale 
ekonomicznym „Wieczoru Wybrzeża”, 
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w latach 1982–1985 pracownik sekre-
tariatu redakcji tygodnika „Wybrzeże”, 
od 1985 roku publicysta w dwutygo-
dniku Gdańskiej Stoczni Remontowej 
„Ostrowia”.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1972), odznakami „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” (1974) i „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1970).
W SDP w latach 1954–1982, w SDRP od 
roku 1982.

TRYBEK, Zbigniew. Fotoreporter.
Ur. 25 marca 1953 r w Świnoujściu, 
zm. 10 września 2006 r. w Warszawie, 
pochowany na cmentarzu Srebrzysko 
w Gdańsku. Studia na Wydziale Budow-
nictwa Okrętowego Politechniki Gdań-
skiej (nieukończone).
Podczas studiów działał w akademickim 
ruchu dziennikarskim, był redaktorem 
naczelnym Ilustrowanego Magazynu 
Studentów PG „Kronika Studencka”. Sta-
żysta, następnie fotoreporter tygodnika 
„Czas” (1979–1981); starszy fotoreporter 
tygodnika „Wybrzeże” (1982–1990); dy-
rektor ds. marketingu PW „Kadex” i pre-
zes firmy „Fo-press” – wydawcy dwuty-
godnika „Wybrzeże – Czas” (1990–1992). 
W latach późniejszych prowadził własną 
firmę wydawniczo-reklamową.
Pierwszy fotoreporter prasy polskiej, 
który niemal od początku dokumento-
wał przebieg strajku w Stoczni Gdań-
skiej w sierpniu 1980 roku, rejestrując 
obiektywem zarówno ważne, histo-
ryczne wydarzenia, jak codzienne życie 
stoczniowców i folklor dwutygodniowe-
go protestu. Współautor (z Ryszardem 
Wesołowskim i Stanisławem Ossow-
skim) części fotograficznej pierwszego 
w kraju albumu Solidarność `80 (pierw-
sze wydanie 1980). Współautor wystaw 
fotoreporterów „Czasu” pt. „Zapis chwi-
li” (1979) i „Sierpień `80” (1981).
Laureat nagrody Klubu Fotografii Pra-
sowej SDP (1980) i nagrody Wojewody 

Gdańskiego za współautorstwo albumu 
„Solidarność `80” (1981).
Członek SDP w latach 1980–1981, 
w SDRP od roku 1985, członek Klubu 
Fotografii Prasowej i Klubu Publicystów 
Morskich.

Z. Trybek
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UKLEJEWSKI, Janusz. Fotoreporter. 
Ur. 21 maja 1925 r. w Grudziądzu.
W latach 1945–1948 fotoreporter w wy-
dawnictwach Marynarki Wojennej: 
dzienniku „Gazeta Morska” i dwuty-
godniku „Marynarz Polski”, następnie 
w miesięczniku „Morze – Marynarz 
Polski”. W latach 1948–1953 gdyński 
korespondent Wojskowej Agencji Fo-
tograficznej w Warszawie, od 1953 roku 
do emerytury w 1990 roku przedsta-
wiciel Centralnej Agencji Fotograficz-
nej na Wybrzeżu gdańskim. Wieloletni 
współpracownik tygodników ilustrowa-
nych „Przekrój” w Krakowie i „Żołnierz 
Polski” w Warszawie.
Fotoreporter prasowy i fotografik spe-
cjalizujący się w tematyce morskiej. 
Dokumentował wszystkie ważne wy-
darzenia polityczne i gospodarcze na 
Wybrzeżu, jego prace publikowane były 
w prasie codziennej, wydawnictwach 
książkowych, encyklopediach i wy-
dawnictwach popularno-naukowych. 
Uczestnik licznych wystaw fotograficz-
nych, krajowych i zagranicznych. Lau-
reat I nagrody Ministra Kultury i Sztuki 
na konkursie fotografii marynistycznej 
w Warszawie (1950), I nagrody na ogól-
nopolskich wystawach marynistycznych 
w Warszawie (1962 i 1972), I nagrody 
Salonu Fotografii Polski Północnej „Zło-
cisty Jantar” (1962), I nagrody redakcji 
„Prawda” w Moskwie (1972), I nagrody 
w konkursie SDP i Gdańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuki nt. budowy 
Portu Północnego (1973), Grand Prix 
na II Międzynarodowej Wystawie Ma-
rynistycznej w Rostocku (1976). Wy-
różniony nagrodą Prezydenta Gdyni 
za całokształt twórczości artystycznej 
i prasowej (1974) i Bursztynowym No-
tesem – nagrodą gdańskiego środowi-
ska dziennikarskiego za całokształt pra-
cy (2005).
Autor albumu (z tekstem Zenona Grala-
ka) pt. Dar Młodzieży (2003).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1976), czechosłowackim medalem 
„Za Chrabrost” (1947), złotą odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1970), 
„Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1983) 
oraz wieloma innymi odznakami i me-
dalami regionalnymi i resortowymi.
W SDP w latach 1977–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

UKLEJEWSKI, Jerzy. (JU). Dzienni-
karz. Ur. 20 listopada 1950 r. w Gdy-
ni. Absolwent Wydziału Ekonomiki 
Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego 
(1972).
Od 1980 roku sekretarz redakcji gazety 
zakładowej „Ostrowia”. Stały współpra-
cownik „Dziennika Bałtyckiego”, „Głosu 
Wybrzeża”, „Tygodnika Wieczór”, tygo-
dników „Trójmiasto” i „Twój Wieczór”; 
publikował na łamach miesięczników 
„Morze” i „Nasze Morze”.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1981) i brązową odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza” (1985).
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1982 roku.

URBANIAK, Mira. Dziennikarka ra-
diowa. Ur. 3 listopada 1951 r. w Szcze-
cinie. Absolwentka Wydziału Elektrycz-
nego Politechniki Gdańskiej (1975).
Z pracą dziennikarską zetknęła się 
w Studenckiej Agencji Radiowej 
w Gdańsku, gdzie m.in. pełniła funk-
cję zastępcy redaktora naczelnego ds. 
programowych. Spikerka, reporter, 
publicysta w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku (1977–1984), redaktor na-
czelna rozgłośni (1991–1993). Od 1993 
roku publicysta niezwiązany etatowo 
z żadną redakcją.
Pracę dziennikarską łączy z pasją żegla-
rza i podróżnika: jako reporter i członek 
załogi licznych jachtów i statków m. in. 
trzykrotnie dotarła do Arktyki, opłynęła 
przylądek Horn, była na Antarktydzie. 
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Członek Bractwa Kaphornowców i Klu-
bu Zawiszaków.
Laureatka nagrody Prezydenta Gdyni 
za cykl programów radiowych z okazji 
60-lecia miasta.
W SDP od 1977 roku

URBAŃSKI, Witold. Dziennikarz.
Ur. w 1907 r. w Kościanie, zm. 26 li-
stopada 1976 r. w Gdyni. Ukończył 
studium dziennikarskie przy Wyższej 
Szkole Handlowej w Poznaniu. 
Po ukończeniu studiów podjął pracę 
w wydawanej przez ojca „Gazecie Pol-
skiej” w Kościanie (1928–1935), na-
stępnie przeniósł się do Poznania, gdzie 
prowadził dział wiadomości regional-
nych w redakcji „Kuriera Poznańskie-
go” (1935–1939). Po wojnie zamieszkał 
w Gdyni i pracował w wydawanej przez 
Marynarkę Wojenną „Gazecie Morskiej” 
(1945–1946), później był redaktorem 
technicznym w „Dzienniku Bałtyckim” 
(1947–1950). Od kwietnia 1951 r. do 
emerytury w 1972 r. redaktor w Wy-
dawnictwie Morskim.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP.
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WACZYŃSKI, Jerzy. Dziennikarz, 
redaktor. Ur. 3 stycznia 1932 r. w War-
szawie. Studia na Wydziale Filozoficz-
no-Społecznym (sekcja dziennikarska) 
Uniwersytetu Warszawskiego (1950–
1953). Studia magisterskie w Instytucie 
Dziennikarstwa UW (1966–1971).
Podczas studiów podjął współpracę 
z prasą w Warszawie: „Głosem Pracy” 
oraz tygodnikami „Pokolenie” i „Wieś”. 
Pracę etatową rozpoczął w 1953 r. 
w „Głosie Wybrzeża”: aplikant w dziale 
zagranicznym, pracownik sekretariatu 
redakcji, redaktor depeszowy. W lutym 
1957 r. oddelegowany do zespołu two-
rzącego „Wieczór Wybrzeża”: redaktor 
depeszowy, sekretarz redakcji, zastępca 
red. naczelnego, od 1976 r. przez 10 lat 
redaktor naczelny. Od 1986 r. do czerw-
ca 1990 r. redaktor naczelny „Dziennika 
Bałtyckiego”. W następnych latach, po 
przejściu na emeryturę w 1991 roku, 
m. in.: redaktor naczelny tygodnika 
reklamowo-informacyjnego „7 Dni 
– Gratis”, współtwórca i sekretarz re-
dakcji „Gazety Portowej” (Gdynia), 
współtwórca i redaktor naczelny dwóch 
czasopism gdańskiej lewicy – „Trybuny 
Nadmorskiej” oraz „Faktów i Opinii”, 
sekretarz redakcji tygodnika „Gromada 
– Rolnik Pomorski”.
W pracy dziennikarskiej przede wszyst-
kim redaktor; publicystyką społeczno-
polityczną zajmował się okazjonalnie. 
Za redaktorskie sukcesy uważa m. in. 
doprowadzenie do wydawania maga-
zynu sobotnio-niedzielnego „Wieczo-
ru Wybrzeża” oraz 4 września 1989 r. 
zdobycie (wbrew wiele mogącym opo-
nentom) autentycznej niezależności 
politycznej przez „Dziennik Bałtycki” 
i wyprowadzenie „Dziennika” na nie-
spotykane wcześniej wyżyny nakła-
dowe – 300 tys. egzemplarzy wydania 
magazynowego. Z własnej publicystyki 
szczególnie ceni opublikowane w „Gło-
sie Wybrzeża” w latach 2000–2003 arty-

kuły wspomnieniowo-monograficzne: 
Kartki z historii Domu Prasy, Do 12 953 
razy sztuka (o „Wieczorze Wybrzeża”) 
oraz Prawda i fałsz w walce o gazetę 
(o „Dzienniku Bałtyckim”).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1987) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1977), odznakami „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” i „Za zasługi dla m. Gdań-
ska”. W 1984 r. wyróżniony nagrodą 
prezesa RSW „Prasa” za osiągnięcia 
w redagowaniu „Wieczoru Wybrzeża”.
W SDP w latach 1963–1982. Współzało-
życiel SDRP (wówczas SDPRL – 1982), 
przez dwie kadencje przewodniczący 
Oddziału Morskiego, później członek 
Zarządu Oddziału i Terenowego Sądu 
Dziennikarskiego.

WAGANIAK, Zdzisław. Dziennikarz. 
Ur. 12 grudnia 1934 r. w Łodzi. Ukończył 
Liceum Budowlane w Łodzi (1953).
W latach 1968–1990 w „Głosie Stocz-
niowca”: publicysta, następnie zastępca 
sekretarza redakcji. W latach później-
szych współpraca z periodykami bran-
żowymi, m. in. miesięcznikiem „Bu-
downictwo Okrętowe i Gospodarka 
Morska”.
Laureat konkursu na małe formy litera-
ckie (1965).
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
i odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdań-
skiej” (1975).
W SDP w latach 1974–1982. W SDRP 
od 1982 roku.

WALICKA, Mirosława. Mirosława 
Żelawska. Dziennikarka radiowa, pub-
licystka. Ur. 3 stycznia 1917 r. w Mos-
kwie, zm. 31 sierpnia 2006 r. w Gdań-
sku. Ukończyła Wyższą Szkołę Dzienni-
karską w Warszawie (1939). 
Pracę dziennikarską rozpoczęła w mar-
cu 1945 r. w „Rzeczpospolitej” w Ło-
dzi. W maju 1945 r. przybyła do Gdyni 
z ekipą prasową „Czytelnika” i weszła 
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w skład pierwszej redakcji „Dzienni-
ka Bałtyckiego” jako reporter miejski 
i specjalista do spraw osadnictwa w wo-
jewództwie gdańskim. Od 1950 roku 
do emerytury w roku 1978 pracowała 
w redakcji literackiej Rozgłośni Polskie-
go Radia w Gdańsku.
Specjalizowała się publicystyce kultu-
ralnej i reportażu literackim; autorka 
słuchowisk radiowych. Historyczną 
wartość mają jej audycje poświęcone 
najnowszym dziejom Gdańska i Gdyni 
oraz prezentujące znaczące dla Wybrze-
ża postaci (major Henryk Sucharski, 
minister Eugeniusz Kwiatkowski, poeta 
Janusz Stępowski, malarz Antoni Su-
chanek). Przyniosły one autorce kilka 
nagród w konkursach radiowych.
Autorka powieści radiowej Numer 322 
(na antenie w latach 1963–1964) oraz 
książek: Próba czasu (wspomnienia 
z pierwszego okresu po wyzwoleniu 
Wybrzeża – 1968), Gdynia – pejzaż 
sprzed wojny (1982), Polki w Wolnym 
Mieście.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1977), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1965), „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1960), Medalem 50-lecia 
Gdyni (1975). Zasłużony Działacz Kul-
tury (1973).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1945–1951), w SDP od 
1952 roku, wielokrotnie zasiadała w Te-
renowym Sądzie Dziennikarskim.

WALICKI, Franciszek. Jacek Grań. 
Publicysta, działacz kultury. Ur. 20 lipca 
1921 r. w Łodzi.
W czasie służby w Marynarce Wojen-
nej pracował jako kierownik działu in-
formacji w „Gazecie Morskiej” (1945–
1946); redaktor naczelny kwartalnika 
„Przegląd Morski” (1946–1948); re-
daktor naczelny miesięcznika „Mo-
rze – Marynarz Polski” (1948–1950); 
redaktor naczelny miesięcznika „Mo-

rze (1950–1952); kierownik działu 
społeczno-kulturalnego i publicysta 
w „Głosie Wybrzeża” (1952–1966). 
W latach 1970–1971 zastępca redakto-
ra naczelnego miesięcznika „Musico-
rama”. W latach 1960–1980 był współ-
założycielem i kierownikiem artystycz-
nym wielu znanych zespołów „muzyki 
młodzieżowej”. 
Napisał ok. 5000 reportaży, wywiadów, 
artykułów o tematyce społecznej i kultu-
ralnej. Do najciekawszych publikacji za-
licza artykuł pt. Miecz i prawo, zamiesz-
czony w „Głosie Wybrzeża” we wrześniu 
1956 r. – pierwszy w prasie polskiej 
materiał poświęcony rehabilitacji wyż-
szych oficerów Marynarki Wojennej, 
skazanych w czasach stalinowskich na 
kary śmierci lub długoletniego więzie-
nia. Autor zbioru reportaży „Iskrą” do 
Leningradu (1952) i autobiograficz-
nej książki Szukaj, burz, buduj (1995). 
Twórca wielu popularnych piosenek, 
m.in. Czy mnie jeszcze pamiętasz (Nie-
men), Na drugim brzegu tęczy (Brekaut), 
Puste koperty (Szczepanik).
Laureat nagrody Ministra Kultury 
i Sztuki (1996), nagrody artystycznej 
m. Gdyni (1996), Grand Prix XXXV 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 
(1998). Złoty Kamerton – za szczególne 
osiągnięcia w organizacji życia muzycz-
nego w Polsce (1991).
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(1996) i Krzyżem Kawalerskim OOP 
(1981). Z innych odznaczeń i wyróż-
nień najwyżej ceni medale: „Sprawied-
liwym Wśród Narodów Świata” (1986) 
i „Komisji Edukacji Narodowej” (1983). 
Zasłużony Działacz Kultury (1982), Za-
służony Działacz Ruchu Robotniczego 
(1987).
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1950–1951) i SDP (1952–
1982) – sekretarz zarządu Oddziału 
Morskiego. W SDRP od roku 1982.
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WASIAK, Andrzej. Dziennikarz, oficer 
MW. Ur. 9 sierpnia 1952 r. w Głownie, 
pow. Łowicz. Absolwent Wyższej Szkoły 
Marynarki Wojennej.
W latach 1981–1985 publicysta działu 
wojskowego tygodnika „Bandera”. Po 
przeniesieniu się do Warszawy redaktor 
naczelny gazety Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego.
W SDRP od 1983 roku.

WAŚKIEWICZ, Andrzej Krzysztof. 
Andrzej Krzysztofowicz, Elżbieta Akwicz, 
Szymon Żółcianko, Krzysztof Kościesza, 
Aleph, Argus, (akwicz), akw, k.k. Publicy-
sta, krytyk literacki, wydawca, poeta. Ur. 
22 czerwca 1941 r. w Warszawie. Ukoń-
czył polonistykę na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (1970).
Pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze 
(1961–1963); kierownik zielonogór-
skiego oddziału poznańskiej „Gazety 
Chłopskiej” (1963–1966); publicysta, 
kierownik działu artystycznego mie-
sięcznika „Nadodrze” (1967–1979). Po 
przeniesieniu się do Gdańska redaktor 
w Redakcji Młodego Ruchu Artystycz-
nego i Debiutów Młodzieżowej Agencji 
Wydawniczej (1979–1990); redaktor na-
czelny „Gdańskiego Rocznika Kultural-
nego” (1984–1991); członek zespołu re-
dakcyjnego kwartalnika „Punkt” (1980–
1981); redaktor naczelny miesięcznika 
„Autograf ” (1988–1990); sekretarz re-
dakcji „Magazynu Gdańskiego” (1995–
2002). W 2004 roku przeszedł na eme-
ryturę. Autor cyklicznie publikowanych 
felietonów zamieszczanych w „Gazecie 
Nowej” (1992–1993), „Gazecie Olsztyń-
skiej” (1992–1997) i „Głosie Wybrzeża” 
(1987–2005).
W okresie pracy dziennikarskiej upra-
wiał głównie publicystykę kulturalną 
i społeczną.
Pierwszy wiersz wydrukował w 1961 r. 
w tygodniku „Zarzewie”, pierwszy 

szkic krytyczny w 1962 r. w tygodni-
ku „Współczesność”. Wydał ponad 30 
książek – zbiorów wierszy, zbiorów prac 
krytycznych a także publicystycznych. 
Redaktor tomów prac zbiorowych, 
m. in. poświęconych historii prasy stu-
denckiej (Czasopisma studenckie w Pol-
sce, 1975, 1977). 
Laureat nagrody im. T. Nocznickiego 
za publicystykę w prasie ZSL (1965) 
oraz licznych nagród literackich, m. in. 
Lubuskiej Nagrody Kulturalnej, Prezy-
denta m. Gdańska, Nagrody Artystycz-
nej GTPS oraz nagrody im. Jarosława 
Iwaszkiewicza – „za twórczość całego 
życia”.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP 
(2003), Złotą (1978) i Honorową Od-
znaką SZSP (1982), medalem „Zasłu-
żony dla Kultury Studenckiej” (1978), 
„Zasłużony dla Studenckiego Ruchu 
Dziennikarskiego” (1975), złotą odzna-
ką im. Janka Krasickiego (1978). 
Członek SDP w latach 1971–1982.

WAŚKIEWICZ-SOBECKA, Anna. Patrz: 
SOBECKA-WAŚKIEWICZ, Anna.

WAWRZYNIAK, Henryk. Dzienni-
karz. Ur. 31 stycznia 1903 r. w Żninie, 
zm. 20 października 1969 r. w Sopocie. 
Ukończył roczne studium prawno-eko-
nomiczne na Uniwersytecie Poznań-
skim (1923).
Pracę dziennikarską rozpoczął w „Ga-
zecie Wągrowieckiej” w roku 1922, po 
czym odbywał praktykę konsularną 
w Berlinie, Lipsku i Hamburgu (1923–
1925), w tym okresie był koresponden-
tem zagranicznym „Słowa Pomorskie-
go” w Toruniu i „Gazety Bydgoskiej”. Po 
osiedleniu się w Gdyni reporter „Głosu 
Bałtyckiego” (mutacja wydawanego 
w Kościerzynie „Pomorzanina” – 1926); 
kierownik gdyńskiego oddziału Agencji 
Wschodniej (1927–1931); kierownik 
Instytutu Wydawniczego Państwowej 
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Szkoły Morskiej (1932–1933). Do wy-
buchu wojny we wrześniu 1939 r. i od 
19 kwietnia 1945 r. był kierownikiem od-
działu Polskiego Biura Podróży „Orbis”. 
Do dziennikarstwa powrócił 1 wrześ-
nia 1956 r., do emerytury w roku 1976 
był kierownikiem gdańskiego oddziału 
„Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.
Członek SDP od 1959 r.

WEISS-STRĄK, Krystyna. Wanda Lu-
bieniecka, K.W. Dziennikarka.
Ur. 28 stycznia 1949 r. w Gdyni. Absol-
wentka polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1971) oraz studiów pody-
plomowych: Wiedza o Skandynawii na 
Uniwersytecie Gdańskim (1974) i Sa-
morząd Terytorialny i Rozwój Lokalny 
na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracę dziennikarską rozpoczęła w roku 
1974 w redakcji „Tygodnika Morskie-
go”. Publicystka w dziale społecznym 
(1975–1978), następnie kierownik dzia-
łu kultury i sztuki (1979–1981) tygodni-
ka „Czas”. W wyniku restrykcji stanu 
wojennego, jakie dotknęły część środo-
wiska dziennikarskiego i doprowadziły 
do likwidacji tygodnika „Czas”, została 
pozbawiona prawa wykonywania za-
wodu. Do pracy w Gdańskim Wydaw-
nictwie Prasowym przyjęta ponownie 
pod koniec 1987 roku jako publicystka 
w tygodniku społeczno-gospodarczym 
„Wybrzeże”. Po przejęciu tytułu przez 
prywatnego wydawcę pracowała jako 
publicystka i reporter, następnie redak-
tor naczelna dwutygodnika „Wybrzeże 
– Czas” (1990–1992); równolegle przez 
krótki okres prowadziła dział kultury 
w „Gazecie Gdańskiej”. Autorka kon-
cepcji lokalnego tygodnika i redaktor 
naczelna „Kuriera Gdyńskiego” (1992–
1994). Kierownik oddziału firmy Inter-
national Communication i redaktor na-
czelna magazynu „What, when, where. 
Gdańsk – Sopot – Gdynia” (1994–1996). 
Współpraca publicystyczna z mie-

sięcznikiem „Morze” (gdzie w latach 
1996–1997 pełniła obowiązki sekreta-
rza redakcji), „Dziennikiem Bałtyckim” 
i „Wiadomościami Gdyńskimi”. W la-
tach 1996–2004 pracowała w Wydzia-
le Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu 
Miasta Gdyni, od roku 2005 w Centrum 
Kultury w Gdyni, zajmując się organiza-
cją imprez w mieście.
Od roku 2003 jest współredaktorem se-
rii wydawniczej „Moje miasto Gdynia”.
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1980).
W SDP od 1977 roku.

WESOŁOWSKA, Alicja. Dziennikar-
ka. Ur. 27 maja 1947 r. w Międzyrzeczu 
Wielkopolskim. Absolwentka poloni-
styki na Uniwersytecie im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu (1970).
Stażystka, redaktor działu w „Gazecie 
Zielonogórskiej” (1970–1973); redaktor 
depeszowy w „Głosie Wybrzeża” (1973–
1977); redaktor depeszowy i techniczny, 
następnie zastępca sekretarza redakcji 
„Wieczoru Wybrzeża” (1977–2001).
Odznaczona Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1977).
W SDP w latach 1976–1982, w SDRP 
w latach 1982–1989.

WESOŁOWSKI, Janusz. Redaktor gra-
ficzny. Ur. 15 lipca 1948 r. w Gdańsku. 
Absolwent Państwowego Liceum Technik 
Plastycznych w Gdyni-Orłowie (1967).
Redaktor techniczny i graficzny w Wy-
dawnictwie Morskim (1970–1974); Wy-
dawnictwie Ossolineum (1974–1976); 
redaktor graficzny tygodnika „Czas” 
(1977–1981); redaktor graficzny tygo-
dnika „Wybrzeże (1982–1990); redaktor 
graficzno-techniczny magazynu „As 
Sekretarka”. W drugiej połowie lat 90. 
wyjechał do Torunia, pracował m. in. 
w dzienniku „Nowości”. 
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1983 roku.
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WESOŁOWSKI, Ryszard. Fotorepor-
ter. Ur. 15 lipca 1948 r. w Będzinie, zm. 
w listopadzie 2004 r na Śląsku. Studio-
wał na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Śląskiego (studia nieukończone). 
Fotoreporter tygodnika „Panorama” 
w Katowicach (1970–1974); „Tygodnika 
Morskiego” (1974) i tygodnika „Czas” 
(1975–1981). W latach 80. i na począt-
ku lat 90. był fotoreporterem i dzienni-
karzem agencji UPI i Reuters, później 
prowadził biuro Reutersa w Gdańsku, 
współpracował też z Gdańskim Ośrod-
kiem Telewizyjnym.
Jego największe sukcesy zawodowe 
związane są z powstaniem „Solidarno-
ści”: w czasie strajku w sierpniu 1980 r. 
dokumentował wydarzenia w Stoczni 
Gdyńskiej, fotografował tak chronione 
obiekty jak drukarnia, w której powie-
lano biuletyny i ulotki dla strajkujących. 
W stanie wojennym zdjęcia z ważnych 
wydarzeń dziejących się wtedy w Gdań-
sku, dzięki agencjom UPI i Reuters 
trafiały na czołówki światowych gazet 
i magazynów.
Współautor albumu „Solidarność” 
(1980) – pierwszego w kraju wydaw-
nictwa dokumentującego wydarze-
nia Sierpnia ’80 na Wybrzeżu. Zdjęcia 
w wydawnictwach książkowych i albu-
mowych. Autor indywidualnych wystaw 
fotograficznych „Palestyńczycy” (1978) 
– plon podróży do obozów Al. Fatah 
w Libanie, „Black is beautiful” (1979) 
– plon pobytu w USA, współautor zbio-
rowej wystawy fotoreporterów „Czasu” 
pt. „Zapis chwili” (1976).
Laureat nagrody Wojewody Gdańskie-
go za współautorstwo albumu „Soli-
darność” (1981), dwukrotny laureat 
III nagrody w ogólnopolskim konkursie 
fotografii prasowej SDP (1977 i 1980), 
wyróżnienie w konkursie World Press 
Foto w Amsterdamie.
Członek SDP od 1981 roku.

WĘGRZYNOWICZ, Marian. Dzien-
nikarz radiowy. Ur. 1 grudnia 1930 r. 
w Sobniowie k. Jasła, zm. 2 marca 
1999 r. w Gdańsku. Absolwent Sekcji 
Dziennikarskiej na Wydziale Filozoficz-
no-Społecznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (1953).
W latach 1948–1953 współpracował 
z „Nowinami Rzeszowskimi” i „Gazetą 
Krakowską”. Od 1953 r. do emerytury 
w roku 1990 w Rozgłośni Polskiego Ra-
dia w Gdańsku: aplikant w redakcji mło-
dzieżowej, reporter w dziale informacji, 
publicysta, kierownik redakcji audycji 
dla wsi (1955–1980), komentator.
Specjalizował się w tematyce rolnej, 
był kronikarzem codziennego życia 
wiejskiego. W reportażach radiowych 
i publicystyce rejestrował troski i rado-
ści pomorskich rolników, choć mniej 
interesowały go sprawy produkcji rol-
nej, bardziej awans cywilizacyjny wsi. 
Interesowała go również historia: z mi-
krofonem przemierzał Kaszuby, Kocie-
wie i Żuławy, dokumentując przeszłość 
małych miasteczek i wsi.
Laureat nagrody im. T. Nocznickiego za 
publicystykę poświęconą problemom 
wsi.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1970), „Zasłużonym 
Ziemi Elbląskiej” oraz innymi medala-
mi i odznaczeniami honorowymi.
Członek SDP w latach 1955–1982. 
W SDRP od roku 1982.

WIECZERSKA-ZABŁOCKA, Janina. 
Dziennikarka, pisarka. Ur. 15 września 
1931 r. w Zakopanem, ale jej rodzin-
nym miastem jest Koźmin Wielkopolski 
(w roku 2001 została jego honorowym 
obywatelem). Absolwentka polonistyki 
na Uniwersytecie Wrocławskim (1955).
Debiutowała jako krytyk literacki w ma-
gazynowym wydaniu „Gazety Robotni-
czej” („Sprawy i Ludzie”) we Wrocławiu 
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(1955). Redaktor, następnie kierownik 
redakcji literatury współczesnej w wy-
dawnictwie Ossolineum we Wrocławiu 
(1955–1968); sekretarz redakcji, a na-
stępnie zastępca redaktora naczelnego 
w miesięczniku „Odra” (1969–1976). 
Po przeniesieniu się do Gdańska w 1976 
r. kierownik działu kulturalnego, po-
tem publicystka i felietonistka w ty-
godniku „Czas” („Regał podręczny”) 
– aż do likwidacji pisma w 1981 roku. 
W czasie stanu wojennego wykładała 
literaturę powszechną na Uniwersytecie 
Gdańskim. Należała wówczas do krę-
gu dziennikarzy i literatów skupionych 
wokół „Górki” przy kościele dominika-
nów pw. św. Mikołaja w Gdańsku. Po 
roku 1989 bardzo aktywna felietonistka 
„Dziennika Bałtyckiego”: cotygodniowy 
felieton społeczno-kulturalny (z czasem 
i polityczny) „Pomysły humanisty” i co-
dzienne (!) „Pisane po Wiadomościach” 
– komentarz do newsów i spektakli te-
lewizyjnych, oba mające znaczenie opi-
niotwórcze. „Pisane po Wiadomościach” 
zostało zlikwidowane po zmianie redak-
tora naczelnego w roku 2002, a „Pomysły 
humanisty” przed wyborami 2007 roku 
na żądanie kierownictwa Polskapresse. 
Zmienia wtedy emploi i wraca do „Re-
gału podręcznego”. Współpracowała też 
z „Gazetą Gdańską” (1991–1992). W Ma-
gazynie Solidarność” publikuje przegląd 
wydarzeń krajowych pt. O czym szumiały 
media, a w „Pielgrzymie” (Pelplin) etycz-
no-społeczny felieton Refleksje, rewizje.
Z kilkunastu swoich powieści i opo-
wiadań najbardziej ceni debiutancką 
powieść Zawsze jakieś jutro (1964, sie-
dem wydań), Pusty wieczór (1972), Ko-
rzeniacy (1989) i Dzieci z blokowiska 
(1993). W 2006 roku opublikowała opo-
wieść wspomnieniową pt. Moja babcia, 
Niemcy i wojna. Jest autorką słuchowisk 
radiowych, z których wyróżniają się 
Siedem lat szczęścia (1972) i Legenda 
o Łazarzu Pokutniku (1999).

WIELOCHOWSKI, Tadeusz. Dzienni-
karz. Ur. 13 lutego 1921 r. w Warszawie. 
Wykształcenie średnie humanistyczne, 
absolwent kursów poruczników żeglugi 
małej rybackiej (1949).
W latach 1946–1949 pracował w Pań-
stwowym Centrum Wychowania Mor-
skiego, w latach 1950–1951 był in-
spektorem nawigacyjno-pokładowym 
w Dalmorze. Pracę dziennikarską podjął 
w 1951 r. w redakcji miesięcznika „Mo-
rze”, następnie został publicystą tygo-
dnika „Rybak Morski”. Kierownik dzia-
łu ekonomicznego w „Głosie Wybrzeża” 
(1955–1957). W 1957 roku przeszedł do 
pracy w szkolnictwie morskim.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP i SDP. 

WIERZBANOWSKI, Tadeusz. Dzien-
nikarz. Ur. 10 maja 1927 r. w Gnieźnie, 
zm. w grudniu 2007 r. w Warszawie. 
Absolwent Wydziału Dziennikarskie-
go Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 
w Krakowie (1951) i studium magi-
sterskiego na Wydziale Dziennikarstwa 
i Nauk Społecznych Uniwersytetu War-
szawskiego (1972).
W zawodzie dziennikarskim od 1949 r.; 
pracował w dzienniku „Ziemia Po-
morska” w Bydgoszczy i oddziale PAP 
w Katowicach. W latach 1951–1963 
kierownik oddziału PAP w Gdańsku, 
następnie był korespondentem zagra-
nicznym PAP w Bułgarii (1963–1968). 
Po powrocie do Gdańska zastępca re-
daktora naczelnego Rozgłośni Polskie-
go Radia (1968–1973). Po przeniesie-
niu się do Warszawy był m in. etato-
wym sekretarzem Zarządu Głównego 
SDP i zastępcą redaktora naczelnego 
Redakcji Wiadomości dla Zagranicy 
PAP (1975–1984). Od 1984 r. na eme-
ryturze.
Publicysta specjalizujący się w spra-
wach gospodarki morskiej i problema-
tyce międzynarodowej.
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Dwukrotny laureat nagrody Klubu Pub-
licystów dla Zagranicy SDP.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
OOP (1986) i Krzyżem Oficerskim 
OOP (1979). Zasłużony Działacz Kul-
tury. Wyróżniony złotą odznaką „Za-
służony Pracownik Morza”, „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej” oraz innymi 
odznaczeniami i medalami resorto-
wymi.
Członek Związku Zawodowego Dzien-
nikarzy RP (1950–1951) i SDP (1951–
1982); współorganizator i sekretarz 
Klubu Publicystów Morskich, członek 
Klubu Publicystów Międzynarodowych. 
W SDRP od roku 1982, członek Zarzą-
du Głównego, przewodniczący Klubu 
Publicystów dla Zagranicy.

WIERZBICKI, Bogusław. Dziennikarz. 
Ur. 27 października 1948 r. w Gdańsku. 
Absolwent archeologii na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(1972).
Asystent w Instytucie Archeologii PAN 
w Poznaniu (1970–1972); stażysta, re-
daktor depeszowy „Ilustrowanego Ku-
riera Polskiego” w Bydgoszczy (1972–
1973); kierownik działu miejskiego 
„Wieczoru Wybrzeża” (1973–1977); 
wicedyrektor Muzeum Pierwszych 
Piastów w Lednicy k. Poznania (1977–
1978); publicysta „Gazety Pomorskiej” 
w Bydgoszczy (1978–1979); publicy-
sta w dziale społeczno-ekonomicznym 
„Walki Młodych” Warszawie (1979); 
sekretarz redakcji „Wiadomości Elblą-
skich” (1979–1982); sekretarz redakcji 
„Wieczoru Wybrzeża” (1982); zastępca 
kierownika Wydziału Propagandy KW 
PZPR w Gdańsku (1982–1985), zastępca 
redaktora naczelnego „Dziennika Bałty-
ckiego” (1984–1987). W latach 1987–
1992 redaktor naczelny „Wieczoru Wy-
brzeża” (funkcję tę w latach 1988–1989 
łączył z pracą na stanowisku sekretarza 
ds. propagandy KW PZPR w Gdańsku). 

Po 1992 roku odszedł z zawodu dzien-
nikarskiego.
Laureat I nagrody w konkursie o Złotą 
Kielnię za publicystykę na temat inwe-
stycji i budownictwa (1976).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1977), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1985) i „Zasłużonym 
Ziemi Elbląskiej” (1984).

WIKOWSKI, Janusz. Dziennikarz.
Ur. 5 maja 1951 roku w Starym Targu. 
Absolwent Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Gdańskiej (1975), studia 
dziennikarskie na Uniwersytecie War-
szawskim (nieukończone).
Debiut prasowy w 1969 roku na łamach 
studenckiego tygodnika „Politechnik”. 
Jako reporter i publicysta pracował 
w „Tygodniku Morskim” (1974); „Gło-
sie Wybrzeża” (1975–1979); tygodniku 
„Samorządność”, wydawanym przez 
NSZZ „Solidarność (1981); tygodniku 
„Głos Stoczniowca (1981–1990); „Ga-
zecie Gdańskiej (1990) i „Tygodniku 
Gdańskim” (1990–1991). Od roku 1991 
w „Dzienniku Bałtyckim”: początko-
wo jako publicysta, od roku 1995 za-
stępca redaktora naczelnego, w latach 
2000–2002 redaktor naczelny. W latach 
następnych redaktor w Wydawnictwie 
Pomorskim w Tczewie, od roku 2007 
rzecznik prasowy Stoczni Gdyńskiej. 
Publikował na łamach „Polityki”, „Prze-
glądu Technicznego” i „Przeglądu Eko-
nomiki Przemysłu Okrętowego”. 
Laureat Nagrody „Czerwonej Róży” za 
reportaże studenckie (1975), wyróżnie-
nie w konkursie na reportaż „Polak nad 
morzem” tygodnika „Czas” (1978).
Wyróżniony odznaką „Zasłużony Pra-
cownik Morza” i odznaką im. Janka 
Krasickiego.
W SDP w latach 1978–1982, w SDRP 
w latach 1983–1989, członek Klubu 
Publicystów Morskich.

B. Wierzbicki
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WILCZYŃSKA-TOCZKO, Hanna.
Dziennikarka Radia Gdańsk.
Laureatka Grand Prix Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji za reportaż Tyle 
jeszcze można przeżyć (1999), laureat-
ka nagrody publiczności i wyróżnienia 
jury za reportaż Listy pisane na śniegu 
w I Ogólnopolskim Konkursie Reporta-
żu i Realizacji Radiowej w Bydgoszczy 
(2003), laureatka I nagrody w konkur-
sie pod hasłem „Człowiek w zagroże-
niu” w Rzeszowie za reportaż Ukarana 
(2004).

WITKOWSKA, Regina. Dziennikarka 
radiowa, krytyk literacki i teatralny.
Ur. 6 czerwca 1923 r. w Jarlutach Wiel-
kich, pow. Ciechanów, zm. 25 listopada 
2001 r. w Sopocie. Absolwentka polo-
nistyki na Uniwersytecie Warszawskim 
(1951).
Od roku 1949 do emerytury w grudniu 
1981 roku pracowała w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Gdańsku, kolejno: re-
daktor stylistyczny, redaktor w Redakcji 
Społeczno-Oświatowej, redaktor, na-
stępnie kierownik Redakcji Ekonomicz-
nej, od 1956 roku kierownik Redakcji 
Audycji Literackich.
Wybitny twórca radiowy, autorka re-
portaży i opowieści radiowych, recenzji 
z przedstawień teatralnych i książek, dys-
kusji radiowych i felietonów. Na antenę 
gdańskiego radia wprowadziła „Maga-
zyn Kulturalny Wybrzeża” – nadawaną 
przez kilkanaście lat, cykliczną audycję 
poświęconą wydarzeniom kulturalnym 
i artystycznym regionu. Do współpracy 
z radiem przyciągnęła szerokie grono 
pisarzy, poetów, aktorów teatralnych; 
patronowała wielu debiutom młodych 
twórców. Drugi nurt jej zainteresowań, 
zwłaszcza w pierwszym okresie pracy 
w radiu, to problemy oświaty i wycho-
wania; była autorką cyklicznych audycji 
pt. „Szkoła, dom, dzieci” i „Rozmowy 
o wychowaniu”, prowadziła również 

przed mikrofonem rozmowy o moral-
ności, w cyklu „Ale baba i czterdziestu 
rozbójników”. Cykliczne audycje jej au-
torstwa (m. in. folklorystyczna „Śladami 
Kolberga”, czy audycje poświęcone pro-
zie i poezji Wybrzeża) ukazywały się na 
antenie ogólnopolskiej Polskiego Radia. 
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1978), odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1968), „Za zasługi 
dla m. Gdańska” (1967), „Za zasługi dla 
Gdyni” (1975), „Za zasługi dla Sopo-
tu” (1977). Zasłużony Działacz Kultury 
(1968).
W SDP od 1951 roku, wielokrotnie we 
władzach Oddziału Morskiego.

WITKOWSKI, Wojciech. Wojski.
Dziennikarz, literat. Ur. 22 kwietnia 
1939 r. w Gdyni. Absolwent poloni-
styki w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Gdańsku (1961).
W latach 1967–1990 pracował w re-
dakcji tygodnika „Głos Stoczniowca”: 
publicysta, zastępca sekretarza redak-
cji, sekretarz redakcji. Współpracownik 
Redakcji Literackiej Rozgłośni Polskie-
go Radia w Gdańsku.
Publicysta specjalizujący się w tematyce 
kulturalnej, autor felietonów.
Laureat III nagrody Klubu Publicystyki 
Kulturalnej SDP (1969). 
W jego dorobku literackim trzy tomiki 
wierszy oraz książka dla dzieci.
W SDP w latach 1974–1982.

WNUK, Włodzimierz. Publicysta, lite-
rat. Ur. 15 maja 1915 r. w Zakopanem. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersy-
tetu Poznańskiego (1937).
W czasie studiów współredagował mło-
dzieżowy miesięcznik „Orlęta” i współ-
pracował z warszawskim tygodnikiem 
„Prosto z mostu” oraz miesięcznikiem 
„Myśl Narodu”. Aresztowany we wrześ-
niu 1939 r. w Gdyni przez hitlerowską 
policję i do roku 1941 osadzony w obo-
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zach koncentracyjnych Stutthof, Maut-
hausen i Gusen. Po zwolnieniu, rozpo-
czął działalność konspiracyjną w Kra-
kowie w organizacji „Ojczyzna”, która 
oddelegowała go do Sekcji Zachodniej 
Departamentu Informacji Delegatu-
ry Rządu RP w Warszawie. Po upadku 
Powstania Warszawskiego osiadł w Kra-
kowie, gdzie redagował biuletyn „Od-
nowa”, przeznaczony dla mieszkańców 
regionu podhalańskiego.
W latach 1947–1953 mieszkał w So-
pocie, był przedstawicielem redakcji 
warszawskiego „Słowa Powszechnego”. 
Po powrocie do Krakowa prowadził 
oddział redakcji tygodnika „Kierunki” 
i współpracował jako publicysta z „Ty-
godnikiem Powszechnym”, tygodnikiem 
„Dziś i Jutro” oraz czasopismem „Życie 
i Myśl”.
Autor zbioru reportaży o odbudowie 
Gdańska pt. Wiosna nad Motławą, wy-
różnionego nagrodą im. W. Pietrzaka 
(1953). W jego dorobku prace o charak-
terze dokumentacyjnym o hitlerowskich 
obozach koncentracyjnych oraz liczne 
publikacje reportażowe i literackie o te-
matyce podhalańskiej.

WODECKI, Włodzimierz. Stefan Lewi-
cki. Dziennikarz. Ur. 23 stycznia 1928 r. 
w Poznaniu, zm. 1 stycznia 1989 r. 
w Gdańsku. Absolwent Wydziału Mor-
skiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Sopocie (1966). 
Dziennikarz „Expressu Wieczornego” 
(1951–1953); ślusarz w Fabryce Samo-
chodów Osobowych na Żeraniu (1953–
1954); dziennikarz „Głosu Koszalińskie-
go” (1954–1956); publicysta „Głosu Wy-
brzeża” (1957–1960); marynarz Polskich 
Linii Oceanicznych (1960–1962); dzien-
nikarz „Głosu Wybrzeża” (1962–1966); 
dyrektor Oddziału Morskiego Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego w Gdyni 
i redaktor naczelny miesięcznika „Po-
lish Maritime News” (1966–1971); re-

daktor naczelny „Tygodnika Morskiego” 
(1972–1974); zastępca redaktora na-
czelnego i kierownik oddziału tygodni-
ka „Panorama Północy” (1974–1979); 
gdański przedstawiciel „Fundamentów” 
i „Życia Partii” (1979–1981); kierow-
nik działu społeczno-partyjnego, póź-
niej komentator w „Głosie Wybrzeża” 
(1982–1987); komentator w „Dzienniku 
Bałtyckim” (1988). Często publikował 
w prasie ogólnopolskiej, m. in. na ła-
mach tygodników „Życie Gospodarcze”, 
„Polityka”, „Sprawy i Ludzie”.
Autor specjalizujący się w publicystyce 
na tematy społeczne i polityczne oraz 
gospodarki morskiej. Doświadczenia 
z pracy na stanowisku marynarza po-
kładowego w wielomiesięcznych rejsach 
wykorzystał w publikacjach przedsta-
wiających najistotniejsze problemy za-
łóg marynarskich. 
Laureat nagrody im. Bolesława Pru-
sa. Zdobywca III nagrody w konkursie 
Urzędu Rady Ministrów na publicysty-
kę poświęconą 40-leciu PRL i II nagrody 
„Życia Partii” za publicystykę na tematy 
partyjne (1985).
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1977), złotą odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1978) 
oraz innymi wyróżnieniami regionalny-
mi i resortowymi.
W SDP w latach 1956–1982, wielokrot-
nie we władzach Oddziału Morskiego, 
członek Klubu Publicystów Morskich. 
W SDRP od roku 1982.

WOJAKIEWICZ, Zbigniew. Redaktor. 
Ur. 29 kwietnia 1925 r.
Redaktor naczelny „Gazety Olsztyńskiej” 
(1950–1953); redaktor naczelny „Gło-
su Wybrzeża” (1953–1957); kierownik 
zespołu „Wieczoru Wybrzeża” (1957–
1958). Po przeniesieniu się do Katowic 
redaktor naczelny „Wieczoru”, następnie 
publicysta „Trybuny Robotniczej”.
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Dziennikarz aktywny w okresie prze-
mian Października 1956 roku, opub-
likował liczne teksty krytykujące kon-
serwatywne kierownictwo KW PZPR 
w Gdańsku.

WOJCIECHOWSKA, Ryszarda. RYSA, 
RWA. Dziennikarka. Ur. 24 lutego 1958 r. 
Absolwentka Wydziału Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Śląskiego (1984).
Dziennikarka „Głosu Wybrzeża”, „Wie-
czoru Wybrzeża”, od 2000 roku „Dzien-
nika Bałtyckiego”. Długoletnia współ-
praca z Radiem Gdańsk, m. in. współ-
udział w redagowaniu audycji „Babskie 
gadanie”.
Laureatka nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska (1997) i tytułu „Dziennikarz 
Roku 2007” w konkursie tygodnika 
„Angora” dla dziennikarzy prasy regio-
nalnej (2008).

WOJCIECHOWSKI, Henryk. W. H., 
WOJ. Dziennikarz. Ur. 21 września 
1936 r. w Inowrocławiu. Absolwent po-
lonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej w Gdańsku (1959).
Od roku 1964 pracował w przemyśle 
okrętowym, m. in. jako rzecznik pra-
sowy i kierownik sekcji wydawniczej 
Stoczni Gdańskiej i Zjednoczenia Prze-
mysłu Okrętowego. Zastępca redaktora 
naczelnego „Głosu Stoczniowca” (1976–
1990).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1980), wyróżniony odznaką „Zasłu-
żonym Ziemi Gdańskiej” (1980).
W SDP w latach 1977–1982. W SDRP 
od 1983 r.

WOJEWÓDKA, Czesław Rajmund. 
Profesor ekonomii, redaktor. Ur. 1 maja 
1927 r. w Starogardzie Gdańskim, zmarł 
w Niemczech (data śmierci nieznana). 
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu Mor-
skiego w Sopocie (1950) i Szkoły Głów-

nej Planowania i Statystyki w Warszawie 
(1952); profesor zwyczajny (1983).
Profesor ekonomii na Uniwersytecie 
Gdańskim, długoletni pracownik na-
ukowy Instytutu Morskiego. Założyciel 
i publicysta miesięcznika „Technika 
i Gospodarka Morska” (1951), w la-
tach 1953–1981 redaktor naczelny tego 
czasopisma. Członek kolegium redak-
cyjnego angielskiego czasopisma „Ma-
ritime Policy and Management”. Wie-
loletni współpracownik i publicysta 
ekonomiczny „Dziennika Bałtyckiego”, 
„Głosu Wybrzeża” i „Tygodnika Mor-
skiego”.
Jego prace naukowe, tyczące analizy 
ekonomicznej światowej gospodarki 
morskiej i wynikających z niej wnio-
sków dla Polski, znacząco wpłynęły na 
zmodernizowanie po 1956 roku pol-
skiej gospodarki morskiej i silniejsze 
jej powiązanie z gospodarką światową. 
Liczne publikacje w popularnej prasie 
Wybrzeża miały wielkie walory eduka-
cyjne, przyczyniły się do zrozumienia 
roli nowoczesnej gospodarki morskiej 
przez polskie społeczeństwo.
Na łamach „Dziennika Bałtyckiego” – po 
raz pierwszy w prasie polskiej – opubli-
kował streszczenie wspomnień członka 
załogi niemieckiego statku pasażer-
skiego „Wilhelm Gustloff ”, zatopionego 
przez radziecki okręt podwodny.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP oraz licznymi odznakami branżo-
wymi i regionalnymi.

WOJEWÓDZKI, Władysław Kazi-
mierz. (WKW). Dziennikarz, krajo-
znawca. Ur. 27 czerwca 1920 r. w Ponia-
towie w woj. mazowieckim. Absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicz w Poznaniu (1968).
W 1980 r. podjął pracę w redakcji kwar-
talnika „Jantarowe Szlaki”, w latach 
1988–1994 redaktor naczelny, od roku 
1995 członek kolegium redakcyjnego.

R. Wojciechowska

W. Wojewódzki
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Od lat pięćdziesiątych zajmował się 
problematyką historii, ochrony przyrody, 
nazewnictwa na Mazurach, liczne publi-
kacje na ten temat. Uznawany powszech-
nie za autorytet w sprawach Mazur i Ma-
zurów, swoimi publikacjami i działaniem 
przyczynił się do utworzenia Mazurskie-
go Parku Krajobrazowego.
Laureat licznych nagród w dzienni-
karskich konkursach krajoznawczych, 
autor opowiadań nagradzanych w kon-
kursach literackich.
Działacz PTTK, m. in. prezes Zarządu 
Okręgu w Gdańsku (1969–1972), prze-
wodnik i organizator turystyki kajakowej.
Odznaczony Krzyżem Walecznych 
(1944) i Orderem Virtuti Militari V kl. 
(1944) oraz innymi odznaczeniami 
za udział w Powstaniu Warszawskim, 
Złotym Krzyżem Zasługi (1993), Złotą 
Odznaką PTTK, „Zasłużonym Ziemi 
Gdańskiej” i innymi wyróżnieniami re-
gionalnymi i związkowymi. 
Członek SDRP od 1991 r.

WOJTASIAK, Stanisław. Dziennikarz. 
Ur. 19 kwietnia 1952 r. w Wincentowie. 
Absolwent socjologii na Uniwersytecie 
Łódzkim (1976) i Podyplomowego Stu-
dium Dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim (1981).
Stażysta, reporter „Dziennika Ludowe-
go” w Warszawie (1978–1980); redaktor 
działu „Głosu Wybrzeża” w oddziale re-
dakcji w Elblągu (od 1981 r.).
Odznaczony Brązowym Krzyżem Za-
sługi (1983).
Członek SDRP od 1982 r. 

WOSZTYL, Tadeusz. R. Daren, WT. 
Dziennikarz. Ur. 14 października 1934 r. 
w Kozłowie, pow. Radom.
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1958 r. 
w redakcji „Słowa Powszechnego” 
w Łodzi; w latach 1975–1983 kierownik 
oddziału wojewódzkiego „Słowa Po-
wszechnego” w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), odznakami: „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej, „Zasłużony dla m. 
Gdańska”. 
W SDP w latach 1960–1982, w SDRP od 
1982 roku.

WOŚKO, Maciej. Dziennikarz, redaktor.
Dziennikarz „Dziennika Bałtyckiego”, 
od kwietnia 2007 r. redaktor naczelny.

WOŹNIAK, Anna. Dziennikarka.
Ur. 15 czerwca 1965 r. w Miliczu, w woj. 
dolnośląskim. Studia na Wydziale Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Gdań-
skiego (1993).
Dziennikarka „Kuriera Gdyńskiego” 
(1993–1996), „Super Expressu” i „Gło-
su Wybrzeża”. Stała współpraca autorska 
z redakcjami Wydawnictwa Pomorskie-
go, „Poznaniaka”, „Liderów”, „Nowego 
Detektywa”, „Tygodnika Wieczór” oraz 
Wydawnictwa Bauer. 
Autorka zajmująca się głównie dzienni-
karstwem śledczym i sprawami krymi-
nalnymi. Reportaże sądowe opubliko-
wała w książce To wydarzyło się napraw-
dę (2003).
W październiku 1996 roku, w trakcie 
powrotu z wyjazdu służbowego uległa 
wypadkowi samochodowemu, który 
na sześć lat przerwał jej karierę dzien-
nikarską.
W SDRP od 1995 roku.

WOŹNIAK, Janusz. Dziennikarz.
Ur. 7 grudnia 1948 r. w Gdańsku. Studia 
w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersy-
tetu Warszawskiego.
Redaktor naczelny tygodnika „Ostro-
wia” (od 1979 roku). Współpracownik 
następnie wieloletni kierownik działu 
sportowego „Dziennika Bałtyckiego”.

WOŹNIAK, Marzena. Patrz: BUR-
CZYCKA-WOŹNIAK, Marzena. 

M. Wośko

A. Woźniak

J. Woźniak
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WOŹNIAK, Tadeusz. Tadeusz Wito-
miński, t., w., tw. Dziennikarz, reporter. 
Ur. 20 sierpnia 1946 r. w Gdyni. Absol-
went historii na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Gdańskiego (1970).
Debiutował w październiku 1968 r. 
w tygodniku studenckim „Politech-
nik”; w tym samym roku został kore-
spondentem terenowym studenckiego 
tygodnika „itd.”, publikował również 
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Głosie Wy-
brzeża”. W roku 1970 rozpoczyna pracę 
etatową w miesięczniku społeczno-kul-
turalnym „Litery”, specjalizuje się w re-
portażu; współpracuje z tygodnikami 
„Kultura”, „Literatura”, „Życie Litera-
ckie”. Po likwidacji „Liter”, w 1974 roku 
podejmuje pracę w „Wieczorze Wy-
brzeża” i w „Walce Młodych”. W 1980 
roku przenosi się do redakcji tygodnika 
„Czas”. W stanie wojennym pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu, wspólnie 
z żoną prowadził warsztat rzemieślniczy 
(1982–1988). W roku 1989 wraca do 
zawodu, należy do zespołu reaktywują-
cego przedwojenne czasopismo diecezji 
chełmińskiej „Pielgrzym” (1989–1992) 
oraz zespołu uruchamiającego w 1989 r. 
„Gazetę Gdańską”. W latach 1991–1998 
zastępca redaktora naczelnego „Wieczo-
ru Wybrzeża”, od 1998 roku do przejścia 
na emeryturę w 2006 roku w „Dzienni-
ku Bałtyckim” jako kierownik działów: 
wiedzy i zdrowia, reportażu oraz od-
działu „Dziennika” w Gdyni.
Laureat wielu nagród w konkursach na 
reportaż oraz nagrody „Wiatru od mo-
rza” środowiska studenckiego dla naj-
ciekawszego twórcy młodego pokolenia 
(1970) i wyróżnienia dla młodego re-
portażysty w konkursie im. Ksawerego 
Pruszyńskiego (1976). Na łamach „Cza-
su” zamieścił kilka głośnych reportaży 
społecznych i – przeprowadzoną wspól-
nie z żoną, Marzeną Woźniak – rozmo-
wę z Stanisławem Kociołkiem o tragedii 
Grudnia 1970 na Wybrzeżu.

Współautor trzech tomów Znanych 
i nieznanych – reportaży o sławnych 
gdańszczanach oraz (wspólnie z Marze-
ną Woźniak) bestselleru Ojca Grande 
przepisy na zdrowe życie (trzy tomy, po-
nad 500 tys. egzemplarzy nakładu).
Członek – założyciel Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” w Gdańskim 
Wydawnictwie Prasowym w 1980 roku, 
wiceprzewodniczący Krajowej Komi-
sji Wydawnictw i Agencji Prasowych 
NSZZ „Solidarność” w Warszawie.
Zapalony hodowca gołębi pocztowych 
od 1962 roku; wieloletni działacz na róż-
nych szczeblach wybrzeżowych struktur 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych, redaktor ogólnopolskiego 
miesięcznika „Hodowca”, od 2003 roku 
członek kolegium redakcyjnego czaso-
pisma, autor wielu reportaży o polskich 
i zagranicznych hodowcach i najsław-
niejszych hodowlach tych ptaków. 
W SDP od 1974 roku; od roku 2003 
prezes gdańskiego oddziału Stowarzy-
szenia.

WÓJCICKI, Józef. Publicysta, redaktor. 
Brak danych personalnych. 
Dziennikarz w redakcjach wydawnictw 
Marynarki Wojennej: dziennika „Gaze-
ta Morska” (1945–1946) i dwutygodni-
ka „Marynarz Polski” (1946–1948). Po 
przeniesieniu się do Warszawy – redak-
tor odpowiedzialny miesięcznika „Mo-
rze – Marynarz Polski”, redaktor naczel-
ny wydawnictw Ligi Morskiej, redaktor 
naczelny „Morza” (1967–1969).
Prezes Stowarzyszenia Marynistów Pol-
skich (1964–1984).

WÓJTOWICZ, Zdzisław. Dziennikarz, 
prasoznawca. Ur. 22 grudnia 1902 roku 
w Sichowie Dużym, zm. 13 czerwca 
1970 r. w Gdańsku. Absolwent Wyższej 
Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie.
Pracę dziennikarską rozpoczął w 1922 r. 
jako warszawski korespondent „Dzien-
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nika Bydgoskiego” i tygodnika „Pomo-
rze”. W latach 1924–1925 był sekre-
tarzem redakcji czasopisma „Pomo-
rzanin” w Kościerzynie, następnie do 
1929 r. warszawskim korespondentem 
„Dziennika Bydgoskiego” i redaktorem 
tygodnika „Nowości Filmowe”. Przez 
dwa kolejne lata (1929–1930) mieszkał 
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie był 
redaktorem naczelnym „Głosu Try-
bunalskiego”. W 1930 r. powrócił do 
Warszawy i przez pięć lat był sekre-
tarzem redakcji dziennika „Ostatnie 
Wiadomości”, a do 1939 r. redaktorem 
naczelnym. W sierpniu 1944 r. był or-
ganizatorem i redaktorem naczelnym 
„Wolnej Polski” i „Ziemi Kieleckiej” na 
wyzwolonym przyczółku sandomier-
skim. Po przeniesieniu się na Wybrze-
że, od 13 lipca 1945 r. do 16 listopada 
1946 r. reporter i kierownik gdańskiej 
filii ukazującego się wówczas w Gdy-
ni „Dziennika Bałtyckiego”; od 21 li-
stopada 1946 r. do 30 stycznia 1947 r. 
reporter i kierownik działu miejskiego 
„Głosu Wybrzeża” (wówczas mutacji te-
renowej „Głosu Ludu”). Przez kilka mie-
sięcy pracował jako kierownik Oddziału 
Prasy i Propagandy Zjednoczenia Stocz-
ni Polskich i referent prasowy Zarządu 
Miejskiego w Gdańsku, zaś od 1 paź-
dziernika 1947 r. do 31 grudnia 1953 r. 
był kierownikiem oddziału „Ilustrowa-
nego Kuriera Polskiego” w Gdańsku. 
W latach 1954–1958 kierownik archi-
wum „Głosu Wybrzeża”, jednocześnie 
stały sprawozdawca sądowy „Dziennika 
Bałtyckiego” i „Wieczoru Wybrzeża”. 
Przez wiele lat gdański korespondent 
„Tygodnika Demokratycznego”, „Słowa 
Powszechnego” i tygodnika „Rzemieśl-
nik”. Od 1958 r., w związku z ciężką 
chorobą, na rencie specjalnej z tytułu 
szczególnych zasług.
Inicjator badań prasoznawczych na 
Wybrzeżu, swoje prace drukował 
w kwartalniku „Zeszyty Prasoznaw-

cze” w Krakowie oraz „Prasie Polskiej” 
w Warszawie.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
OOP.
Organizator i członek władz Związku 
Zawodowego Dziennikarzy RP w Gdań-
sku oraz SDP. 

WRÓBEL, Ryszard. Dziennikarz.
Ur. 15 listopada 1914 r. w Warszawie.
W latach 1930–1939 zecer w warszaw-
skich drukarniach prasowych. W roku 
1945 podjął pracę w drukarni „Czytelni-
ka” w Gdyni, w latach 1952–1962 redak-
tor techniczny „Dziennika Bałtyckiego”. 
Dalsze losy nieznane.

WRÓBEL, Zbigniew. ZW, zw, zew, 
wu-zet. Dziennikarz. Ur. 9 lipca 1946 r. 
w Arenbergu k. Koblencji (Niemcy), 
zm. 17 maja 2007 r. w Gdańsku. Ab-
solwent polonistyki na Uniwersytecie 
Gdańskim (1973) i podyplomowego 
Studium Dziennikarstwa i Edytorstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim (1976).
Debiut dziennikarski w 1970 r. na ła-
mach prasy gdańskiej i szczecińskiej. 
W latach 1971–1979 pracował jako ko-
respondent w oddziale Polskiej Agencji 
Prasowej w Gdańsku, od 1979 r. jako 
gdański korespondent „Trybuny Ludu”, 
a następnie „Trybuny”. Współpracował 
z Radiem Gdańsk i Gdańskim Ośrod-
kiem Telewizyjnym.
Dziennikarz zajmujący się głównie in-
formacją prasową i reportażem, pub-
likował również wywiady i felietony. 
W uprawianych formach dziennikar-
skich dokumentował – często krytycz-
nie, a w felietonach z nutką ironii – co-
dzienność regionu gdańskiego.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1984), wyróżniony srebrną odznaką 
„Zasłużony Pracownik Morza” (1983), 
odznaką „Za zasługi dla m. Gdańska” 
(1984), brązowym medalem „Za zasługi 
dla obronności kraju” (1974).

Z. Wróbel

WÓJTOWICZ 192



W
W SDP w latach 1973–1982, w SDRP od 
roku 1982. Członek Klubu Publicystów 
Morskich, wiceprzewodniczący Zespo-
łu Korespondentów Prasy Centralnej.

WRZEŚNIEWSKA, Władysława.
Dziennikarka. Ur. 15 grudnia 1930 r. 
w Nowym Sączu, zm. 23 września 
1995 r. w Sopocie. Studia na Wydziale 
Filozoficzno-Społecznym (sekcja dzien-
nikarska) Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1952–1953), kontynuowane na Wy-
dziale Dziennikarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego (1956).
W latach 1956–1974 aplikant, pracow-
nik działu „Śmiało i Szczerze”, repor-
ter w dziale miejskim „Dziennika Bał-
tyckiego”. W latach 1974–1982 urlop 
w związku wyjazdem męża na placówkę 
handlową w Nowym Jorku. Po powro-
cie publicystka w dziale społecznym 
„Dziennika Bałtyckiego”, w sierpniu 
1984 r. przeszła na rentę. 
Publicystka zajmująca się sprawami 
służby zdrowia i oświaty. Autorka cy-
klu publikacji popularyzujących polskie 
tradycje XIX-wiecznego Gdańska pt. 
„Gdańskie życiorysy”.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
(1984), odznakami „Zasłużonym Zie-
mi Gdańskiej” (1985) i „Za zasługi dla 
m. Gdańska” (1972).
Członek SDP w latach 1970–1982, 
w SDRP od 1982 roku.

WYRZYKOWSKI, Mikołaj. Dzienni-
karz. Ur. 15 czerwca 1915 r. w Borszczo-
wie na Podolu, zm. 11 marca 1988 r. 
w Gdyni.
Od roku 1948 do emerytury w 1979 
roku redaktor, następnie wieloletni kie-
rownik działu sportowego „Głosu Wy-
brzeża”.
W latach pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych jeden z najpopularniejszych 
dziennikarzy Wybrzeża; jego nazwisko 
skandowały trybuny podczas meczów 

„Lechii”. Sprawozdawca sportowy, orga-
nizator masowych imprez popularyzu-
jących sport i rekreację.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony 
Działacz Kultury Fizycznej.
W SDP od 1953 roku, członek Klubu 
Dziennikarzy Sportowych. 

W. Wrześniewska

M. Wyrzykowski
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ZALEWSKI, Jerzy. Dziennikarz. Ka-
pitan MW. Ur. 1 marca 1940 r. w Jaku-
bikach, pow. Sokołów Podlaski. Absol-
went Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1981).
Zanim rozpoczął pracę dziennikarską 
przez wiele lat pełnił służbę na okrę-
tach torpedowych. Pierwsze publikacje 
w 1966 r. na łamach „Bandery”. Pracę 
etatową w redakcji tygodnika MW roz-
począł w 1974 r. jako publicysta w dziale 
wojskowym. Publikował również w ogól-
nopolskich czasopismach wojskowych 
oraz w prasie lokalnej. W swojej karie-
rze dziennikarskiej napisał ponad 1600 
artykułów i reportaży oraz wywiadów, 
poświęconych głównie problemom szko-
lenia i wychowania marynarzy.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi oraz odznaczeniami i medalami woj-
skowymi.
W SDP w latach 1980–1982, w SDRP od 
1982 roku.

ZAŁUSKI, Bolesław. Dziennikarz. Ur. 
8 sierpnia 1929 r. w Kalinówce, pow. 
Włodzimierz Wołyński. Absolwent 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdań-
sku (1950).
Redaktor działu partyjno-społecznego 
„Głosu Wybrzeża” (1950–1957). W la-
tach następnych został wykładowcą 
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. 

ZAŁUSKI, Stanisław Andrzej. „staza”. 
Dziennikarz, literat. Ur. 25 maja 1929 r. 
w Warszawie. Absolwent Wydziału 
Budownictwa Wodnego Politechniki 
Gdańskiej (1953).
Debiut reporterski w Rozgłośni Polskie-
go Radia w Gdańsku (1955). Publicysta 
„Dziennika Bałtyckiego” (1964–1965); 
publicysta tygodnika „Głos Stoczniow-
ca” (1974–1983).
Autor kilkunastu powieści, zbiorów no-
wel i słuchowisk radiowych.

Laureat nagrody WRN w Bydgoszczy 
i redakcji tygodnika „Fakty” za reportaż 
o Ziemi Bydgoskiej (1965).
Wyróżniony odznakami „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej” (1975) i „Za zasłu-
gi dla m. Gdańska” (1976). Zasłużony 
Działacz Kultury (1976).
W SDP w latach 1977–1982, w SDRP 
latach 1982–1984.

ZARZECKI, Marek. Fotoreporter.
Ur. 28 kwietnia 1946 r. w Sopocie. Ukoń-
czył Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni Orłowie.
Fotoreporter „Wieczoru Wybrzeża” 
(1971–1983); fotoreporter „Dziennika 
„Bałtyckiego” (1984–1997), fotorepor-
ter „Głosu Wybrzeża (1997–2005).
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi (1985) oraz srebrną odznaką „Zasłu-
żony Pracownik Morza”.
W SDRP od 1982 roku, członek Klubu 
Publicystów Morskich.

ZAWILSKI, Andrzej. Dziennikarz ra-
diowy.
Ur. 30 listopada 1946 r. w Krakowie. 
Absolwent Wydziału Instrumentalnego 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 
w Gdańsku (1971). 
W czasie studiów publikował recenzje 
muzyczne na łamach „Dziennika Bałty-
ckiego” i miesięcznika „Litery”. W latach 
1972–1985 w Rozgłośni Polskiego Radia 
w Gdańsku: redaktor, następnie kierow-
nik Redakcji Muzycznej.
Autor wielu wywiadów, recenzji i audy-
cji muzycznych w programie Rozgłośni 
Gdańskiej oraz Programie I i II Polskie-
go Radia.
W SDP w latach 1976–1982.

ZIEGENHIRTE, Julia. „jota”, jz. Dzien-
nikarka, recenzent teatralny.
Ur. 18 listopada 1904 r. w Warszawie, 
zmarła tamże 8 kwietnia 1999 r. Dyplom 
Szkoły Głównej Handlowej (1935).

J. Zalewski

M. Zarzecki

A. Zawilski

J. Ziegenhirte
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Przed wojną współpracowała z czasopis-
mami „Bluszcz” i „Rzemieślnik” w War-
szawie. W latach 1945–1947 zatrudnio-
na w Urzędzie Informacji i Propagandy 
w Gdyni jako zastępca kierownika infor-
macji zagranicznej. Pracę dziennikarską 
podjęła w redakcji „Kuriera Morskie-
go” w Sopocie (1947–1948), następnie 
przez kilka miesięcy w „Głosie Wybrze-
ża” (1948); od 1949 roku do emerytu-
ry w roku 1965 w dziale kulturalnym 
„Dziennika Bałtyckiego”, Na emerytu-
rze, w latach 1965–1981 kontynuowała 
stałą współpracę z gdańskim wydaniem 
„Ilustrowanego Kuriera Polskiego”.
Laureatka konkursu Polskiego Radia na 
reportaż literacki oraz Gdańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Sztuki na recenzję 
teatralną.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1979), odznakami „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej” i „Za zasługi dla 
m. Gdańska”.
W SDP w latach 1951–1982, członek 
Klubu Krytyki Teatralnej. W SDRP od 
1982 roku.

ZIEMIAŃSKI, Kazimierz. Dzienni-
karz, działacz polityczny. Ur. 27 lipca 
1928 r. w Chełmnie, zm. 17 grudnia 
1991 r. w Gdyni. Ukończył Centrum 
Szkolenia Oficerów Politycznych LWP, 
Szkołę Dziennikarską przy SDP w War-
szawie (1955) oraz studium administra-
cyjne na UMK w Toruniu.
W 1952 roku został redaktorem od-
powiedzialnym gazety Wojsk Pancer-
nych i Zmechanizowanych „Pancerni”, 
w roku 1957 przeniesiony do tygodni-
ka Marynarki Wojennej „Bandera”. Po 
demobilizacji objął stanowisko kierow-
nika Ośrodka Propagandy Partyjnej 
w PLO. W latach 1962–1965 był publi-
cystą w „Tygodniku Morskim”, w latach 
1969–1970 publicystą w „Głosie Wy-
brzeża”. W sierpniu 1970 roku przeszedł 
na rentę inwalidzką.

W publicystyce podejmował tematykę 
ideologiczną i społeczną.
Za udział w ruchu oporu odznaczony 
medalami „Za wolność i zwycięstwo” 
i Grunwaldu (1946) oraz Złotym Krzy-
żem Zasługi (1972) i złotą odznaką im. 
Janka Krasickiego (1974).
Członek SDP w latach 1953–1982, 
w SDRP od roku 1983.

ZIOŁOWSKA, Irena. Dziennikarz.
Ur. 9 września 1919 r. w Tomaszówce, 
pow. Włodawa, zm. 11 listopada 1992 
r. w Flin, w stanie Michigan (USA). 
Studia w Wyższej Szkole Dziennikar-
skiej w Warszawie – przerwane z po-
wodu wojny. 
Po maturze w gimnazjum w Łucku 
współpracowała z miejscowymi czaso-
pismami – „Rolnik” i „Skiba”. W czasie 
Powstania Warszawskiego pracowała w 
redakcji gazety „Iskra”, wydawanej na 
Starówce przez 106 kompanię Związ-
ku Syndykalistów. Reporter w dziale 
miejskim, kierownik wydania elblą-
sko-warmińskiego, II sekretarz redakcji 
„Dziennika Bałtyckiego” (1949–1954); 
kierownik działu terenowo-miejskiego, 
następnie działu łączności z czytelni-
kami „Głosu Wybrzeża” (1954–1957); 
sekretarz redakcji, później kierownik 
gdyńskiego oddziału „Wieczoru Wy-
brzeża” (1958–1980).
Była dziennikarzem – społecznikiem, 
z pasją interweniowała wszędzie tam, 
gdzie spotykała się z ludzką krzywdą. 
Inicjatorka wielu akcji społecznych orga-
nizowanych przez redakcję „Wieczoru”. 
Laureatka nagrody Prezydenta m. Gdy-
ni (1977).
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1983), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1973), odznaką „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej”, srebrnym (1974) 
i złotym (1976) medalem „Gdynia – za 
zasługi” oraz wieloma innymi wyróż-
nieniami i odznakami honorowymi.
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Z
W SDP w latach 1951–1982 r., w SDRP 
od 1982 roku.

ZUBRZYCKA, Grażyna. Dziennikarka. 
Ur. 29 maja 1953 r. w Olsztynie. Ukoń-
czyła filologię polską na Uniwersytecie 
Gdańskim (1978).
W czasie studiów współpracowała z re-
dakcją audycji studenckich Rozgłośni 
Polskiego Radia w Gdańsku i z pro-
gramem III PR. Od 1978 roku reporter 
działu miejskiego, redaktor działu kul-
turalnego „Wieczoru Wybrzeża”.
W SDRP od 1984 roku

ZWIERZCHOWSKA-BARTOSZEK, 
Teresa. Tez. Dziennikarka. Ur. 13 kwiet-
nia 1931 r. w Legionowie k. Warszawy. 
Absolwentka Wydziału Dziennikarskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego (1953) 
i studium magisterskiego na Wydziale 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
UW (1968).
Aplikant, redaktor działu rolnego „Ga-
zety Zielonogórskiej” (1953–1955); 
publicystka działu rolnego „Głosu Ro-
botniczego” w Łodzi (1956–1968); pub-
licystka działu terenowego, następnie 
społecznego „Głosu Wybrzeża” (1968–
1970); publicystka działu ekonomicz-
nego, kulturalnego, kierownik działu 
kulturalnego, kierownik wydania sobot-
nio-niedzielnego „Wieczoru Wybrzeża” 
(1970–1997).
Publicystka specjalizująca się w tematy-
ce społecznej. Autorka m. in. reportaży 
o sytuacji w Stoczni Gdańskiej po krwa-
wym stłumieniu strajku w grudniu 1970 
roku oraz o górniku W. Piontku, który 
w oczekiwaniu na ratunek przeżył sie-
dem dni w zawalonym chodniku.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
OOP (1986) oraz odznaką „Zasłużo-
nym Ziemi Gdańskiej”.
W SDP w latach 1960–1982, w SDRP od 
1982 roku.

G. Zubrzycka

T. Zwierzchowska-
-Bartoszek
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ŻELSKA-MROZOWICKA, Zofia Ja-
nina. Dziennikarka. Ur. 14 kwietnia 
1888 r. w Husiatynie nad Zbruczem 
(woj. tarnopolskie), zm. 27 września 
1970 r. w Gdyni. Ukończyła Szkołę Do-
mowej Pracy dla Kobiet Jadwigi Zamoj-
skiej w Zakopanem.
Prace dziennikarską podjęła w latach 
dwudziestych w Krakowie. W 1933 
roku zamieszkała w Gdyni, została fe-
lietonistą „Kuriera Bałtyckiego” i ko-
respondentką „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego”, „Dziennika Bydgo-
skiego” i „Gazety Ludowej”. Wysiedlo-
na w 1939 r. z Gdyni, wojnę przeżyła 
w Warszawie. Na Wybrzeże powróciła 
wczesną wiosną 1945 r.; w maju należała 
do grupy dziennikarzy organizujących 
wydanie „Biuletynu Bałtyckiego”, od 
19 maja weszła w skład pierwszej redak-
cji „Dziennika Bałtyckiego”, później sta-
ła korespondentka mikołajczykowskiej 
„Gazety Ludowej”.

ŻERWE, Małgorzata. Dziennikarka ra-
diowa. Ur. 13 marca 1954 r. w Lublinie. 
Absolwentka Wydziału Malarstwa Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
W 1995 roku została zaproszona do pro-
gramu Salon Artystyczny Radia Gdańsk 
w charakterze gościa i… zapropono-
wano jej własny program. Od kwietnia 
1997 r. jest etatowym pracownikiem Re-
dakcji Publicystyki w Radiu Gdańsk.
Autorka audycji prowadzonych na żywo. 
Dziennikarka specjalizująca się w pub-
licystyce kulturalnej, opracowała około 
150 monograficznych audycji o arty-
stach, prowadzi program autorski „Go-
rący Klubek, czyli Klubik Ekscentryków” 
oraz inne audycje na żywo. Od 1999 roku 
zajmuje się również reportażem.
Laureatka kilkunastu nagród i wyróżnień 
w ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursach radiowych. Na liście wyróż-
nionych m. in. Ein Tag mit Roland (Pol-
sko-Niemiecka Nagroda Dziennikarzy 

1999), Na straganie w dzień targowy (Ka-
zimierz 2001), Toalety pana Grassa (Pol-
sko-Niemiecka Nagroda Dziennikarzy 
2002), My gdańszczanie (Rzeszów 2002), 
Stocznia 2005; Historia subiektywna 
(Grand Prix KRRiTV, Kazimierz 2005), 
Stocznia: Suita Industrialna (I nagroda 
– wspólnie z J. Zornem – w konkursie 
Dylematy człowieka XXI wieku, Ciecho-
cinek 2006), Georgia – fragmenty pamię-
ci (nagroda im. Witolda Zadrowskiego 
Melchiory 2006), 6 portretów ze stocznią 
w tle (I nagroda w konkursie Radio-
Foto-Doc, 2007). Reportaż Toalety pana 
Grassa reprezentował polską radiofonię 
w konkursie Premios Ondas w Barcelo-
nie (2001), Stocznia: Suita Industrialna 
reprezentowała polską radiofonię na IFC 
w Wiedniu (2006), Georgia – fragmenty 
pamięci reprezentowała polską radiofo-
nię na Prix Europa Berlin (2007). 
Jako artystka-plastyk prezentowała swoje 
prace na 15 wystawach indywidualnych 
w Polsce, Niemczech i USA, brała udział 
w około 40 wystawach zbiorowych w Eu-
ropie i USA. Reprezentowała Polskę na 
9. Międzynarodowym Triennale Tkani-
ny w Łodzi. Jej prace zdobywały nagrody 
i wyróżnienia na Biennale Sztuki Gdań-
skiej 1981 i 1991, wystawach Tkanina 
wobec Sacrum, Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej (1988) i 11. Biennale Mi-
niatury Tkackiej w Szombathely (1996).
Laureatka nagrody Prezydenta Miasta 
Gdańska w dziedzinie kultury (2000 
i 2008), nagrody Gdańskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuki (2003) i Bursztyno-
wego Mikrofonu Radia Gdańsk (2008).

ŻUKOWSKI, Zbigniew. Dziennikarz, 
redaktor. Ur. 29 października 1948 r. 
w Gdańsku. Absolwent polonistyki na 
Uniwersytecie Gdańskim (1976). 
Jeszcze jako student podjął pracę w noc-
nej korekcie w drukarni GWP. Redaktor 
depeszowy, reporter miejski, publicysta, 
sekretarz redakcji, zastępca redaktora na-

Z. Żelska-
-Mrozowicka

M. Żerwe
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czelnego „Głosu Wybrzeża” (1979–1990). 
Po likwidacji RSW „Prasa” i przemianach 
własnościowych w mediach, w roku 1990 
zespół redakcyjny powierzył mu funkcję 
redaktora naczelnego i dyrektora wy-
dawnictwa „Głos Wybrzeża”. W latach 
następnych pracował na różnych stano-
wiskach, m. in. był redaktorem naczel-
nym „Tygodnika Trójmiasto”.
Współautor (z Michałem Pruskim) 
książki „Czas Skorpiona”.

ŻUROWSKA, Magda. Dziennikar-
ka telewizyjna. Ur. 15 stycznia 1959 r. 
w Gdyni. Ukończyła filologię polską 
(specjalność: teatrologia) na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (1984).
Dziennikarka redakcji kulturalnej Tele-
wizji Gdańsk od 1984 roku.
Autorka kilkudziesięciu filmowych re-
portaży telewizyjnych o teatrze, m. in. 
„Festiwal Ibsenowski w Oslo”, „Teatr 
latynoamerykański”, „Międzynarodo-
wy Festiwal Teatralny w Seulu”; autorka 
i prowadząca cykle telewizyjne „Kulisy” 
(o postaciach i wydarzeniach w sztuce) 
i „Ring” (na temat szeroko pojętych 
problemów współczesnej kultury). Sta-
ła współpracowniczka telewizyjnych 
magazynów kulturalnych „Pegaz” i „Er-
rata”, w których komentowała aktualne 
wydarzenia. W jej dorobku filmy do-
kumentalne (scenariusze i reżyseria), 
m. in. „Teatr rysowania Franciszka Sta-
rowieyskiego” i „Jarzynówna”.
Laureatka nagrody prezesa TVP za cykl 
audycji pt. „Ring” (1995).

ŻUROWSKI, Andrzej. Publicysta, kry-
tyk teatralny, teatrolog. Ur. 24 września 
1944 r. w Drohobyczu. Absolwent Wy-
działu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Gdańsku (1967); ukoń-
czył dwuletnie Studium Dziennikarskie 
SDP w Warszawie (1969). Doktor nauk 
humanistycznych – teatrolog (1973).

Pierwsze publikacje w 1962 roku na ła-
mach „Głosu Wybrzeża”. Współpracow-
nik tygodnika „itd.” (1962–1964), stały 
współpracownik „Liter” (1965–1968), 
tygodnika Współczesność” i dwuty-
godnika „Pomorze”. Od sierpnia 1967 
roku w Gdańskim Ośrodku Telewizji, 
kolejno: redaktor programów dziecię-
cych i młodzieżowych (1967–1969), 
redaktor działu publicystyki kulturalnej 
(1969–1973), kierownik redakcji teatru 
(1973–1981), zastępca redaktora na-
czelnego ds. artystycznych (1981–1983), 
komentator (1983–1987), kierownik 
redakcji artystycznej (1987–1990); od 
roku 1990 ponownie komentator. Kie-
rownik literacki teatrów Trójmiasta, 
wykładowca teatrologii – adiunkt Uni-
wersytetu Gdańskiego.
Autor cykli telewizyjnych „Balet”, „Ba-
let polski”, „Zawsze teatr”, „Wieczór 
w teatrze z Andrzejem Żurowskim”, 
„Teatr, czyli świat” oraz ponad 20 fil-
mów dokumentalnych, scenariuszy 
telewizyjnych spektakli teatralnych, 
widowisk i inscenizowanych esejów. 
Opublikował ponad tysiąc artykułów 
dotyczących teatru współczesnego 
w Polsce i na świecie oraz historii tea-
tru; jego eseje i recenzje publikowano 
w „Dialogu”, „Teatrze”, „Kulturze”, „Li-
teraturze”, „Życiu Literackim, „Polity-
ce” oraz najbardziej prestiżowych cza-
sopismach teatralnych na świecie.
Opublikował kilkanaście książek, m in. 
„Szekspiriady polskie” (1976), „My-
ślenie Szekspirem” (1983), „Czytając 
Szekspira” (1992), „Wieczory premiero-
we” (1982), „Zza kulis szeptem” (1982), 
„Latający fotel”(1987), „Hebanowski” 
(1983), „Józef Szajna” (1992).
Laureat nagrody Klubu Krytyki Tea-
tralnej SDP i SDRP (1970, 1977, 1988), 
nagrody im. E. Csato (1984), nagrody 
teatralnej wojewody gdańskiego (1981 
i 1997), nagrody artystycznej Gdańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1988 A. Żurowski
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i 1997), nagrody prezydenta m. Gdań-
ska (1988), tygodnika „Fakty” (1984).
 Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1988). Zasłużony Działacz Kultury.
W SDP w latach 1969–1982, w SDRP od 
1982 roku. Wieloletni wiceprezes i pre-
zes Klubu Krytyki Teatralnej obu stowa-
rzyszeń. 

ŻYTKOWIAK, Adam. Dziennikarz ra-
diowy. Ur. 12 maja 1949 w Zblewie, pow. 
Starogard Gdański. Absolwent Studium 
Nauczycielskiego w Gdańsku (1970).
W latach 1978–1982 pracował w re-
dakcji publicystyki Rozgłośni Polskiego 
Radia w Gdańsku. W stanie wojennym, 
orzeczeniem komisji weryfikacyjnej 
usunięty z zawodu dziennikarskiego. 
Wyemigrował do USA. 
Dziennikarz zajmujący się tematyką 
wiejską i społeczną, również na antenie 
ogólnopolskiej Polskiego Radia. 
W SDP w latach 1980–1982.
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Źródła:

Ankiety lub notki biograficzne opracowane przez autorów.
Dokumentacja członków SDP (do 1982 roku) i SDRP w zbiorach Oddziału Mor-

skiego SDRP. 
Notki biograficzne opracowane przez Alojzego Męclewskiego dla miesięcznika 

„Prasa Polska”, częściowo publikowane w latach 1983–1986.
Wspomnienia dziennikarzy publikowane na łamach prasy lub w zbiorach SDRP.
Nekrologi, wspomnienia pośmiertne.
Leksykon dziennikarstwa polskiego. Wyd. Elipsa, 2000.
Dziennikarska wachta. Wyd. Promare, 1988.
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, tom 1–4, Suplement.
Encyklopedia Gdyni. Wyd. Verbi Causa 2006.
Kto jest kim w Polsce? Wyd. Interpress, 1984; 1989; 2003.
Kto jest kim w województwie pomorskim?” Wyd. Oficyna Pomorska, 2000.
Monografie i wspomnienia publikowane w „Roczniku Gdańskim”.
Redaktorzy naczelni „Przeglądu Morskiego” – artykuł opublikowany na łamach mie-

sięcznika „Nautologia” nr 1/1999.
Małgorzata Sokołowska, Wiesława Kwiatkowska – Gdyńskie cmentarze. O twórcach 

miasta, portu i floty. Wyd. Verbi Causa 2003.
Radio gra i… mówi. 60 lat Radia Gdańsk. Wyd. Bernardinum, 2005.
Józef Golec – Sopocki album biograficzny. Wyd. Offsetdruk i Media, 2008.
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ZESPOŁY REDAKCYJNE GDAŃSKIEJ PRASY
RADIA I TELEWIZJI 

W LATACH 1945–2005

Publikacja listy dziennikarzy zatrudnionych w gdańskiej prasie, radiu i telewizji w 
latach 1945–2005 jest przedsięwzięciem pionierskim. Z pierwszych lat powojennych 
nie zachowały się dokumenty personalne poszczególnych redakcji, inne źródła są nie-
pełne lub rozproszone, dlatego układając listę musieliśmy odwoływać się do pamięci 
koleżanek i kolegów. Nieocenioną pomoc okazali nam koledzy z pokolenia pionierów, 
którzy po wojnie współtworzyli gdańską prasę i radio: nieżyjąca już red. Maria Trusko-
laska oraz redaktorzy Aleksandra Górna, Józef Matynia i Alojzy Męclewski. 

Wiele nazwisk powtarza się w kilku redakcjach, dotyczy to zwłaszcza tytułów 
wchodzących w skład koncernu wydawniczego RSW Prasa – Książka – Ruch. Duża 
grupa dziennikarzy „Głosu Wybrzeża” w 1957 i 1958 roku przeszła do nowotworzo-
nej popołudniówki „Wieczór Wybrzeża”; kolejna fala zmian, obejmująca „Tygodnik 
Morski”, „Litery” i „Głos Wybrzeża” związana była z tworzeniem tygodnika „Czas” 
w 1975 roku. Spora grupa radiowców zasiliła utworzony w 1957 roku Gdański Ośro-
dek Telewizji Polskiej. Były ruchy kadrowe spowodowane awansami na nowe funk-
cje, ale także, niestety, inspirowane chęcią pozbycia się niewygodnych osób i ukrycia 
ich w mniej eksponowanych redakcjach.

Na początku stanu wojennego, w styczniu i lutym 1982 roku, w wyniku dzia-
łalności osławionej komisji weryfikacyjnej, pozbawiono możliwości wykonywania 
zawodu lub zwolniono z pełnionych funkcji 68 gdańskich dziennikarzy prasy, radia 
i telewizji.

Gwałtowne zmiany kadrowe nastąpiły na początku lat dziewięćdziesiątych. Li-
kwidacja RSW Prasa, przejęcie „Dziennika Bałtyckiego” i „Wieczoru Wybrzeża” 
przez NSZZ Solidarność, radykalna reorientacja polityczna tych redakcji wiązała się 
ze zwolnieniem licznej grupy doświadczonych dziennikarzy, którzy nie odpowiadali 
nowym kryteriom ideologicznym. Po drugie, zmiany ustrojowe, uwolnienie prasy 
od partyjnego monopolu, pojawienie się prywatnych wydawców prasowych oraz 
nadawców radiowych i telewizyjnych, wolna gra na rynku medialnym doprowadziły 
do powstania licznych nowych tytułów prasowych i redakcji mediów elektronicz-
nych. Po trzecie, na ten okres przypada naturalna zmiana pokoleniowa w dzienni-
karstwie. W rezultacie nastąpiła wymiana kadrowa między redakcjami, do zawodu 
wstąpiły również zastępy młodych ludzi.

Staraliśmy się skrupulatnie weryfikować wykazy, ale zapewne pominęliśmy 
wiele nazwisk – będziemy wdzięczni za wszelkie uzupełnienia, uwagi i wskazówki. 
Uwzględnimy je w dalszych pracach.

Wykaz obejmuje kilkaset nazwisk. Ze względu na obszerność materiału tym ra-
zem prezentujemy redakcje, które powstały przed rokiem 1989.



POLSKA AGENCJA POLPRESS, Oddział w Sopocie 
(kwiecień 1945–październik 1946)
W kwietniu 1945 roku Polpress rozpoczął wydawanie Biuletynu Informacyjnego. 
Zachowany w naszym archiwum egzemplarz nosi numer 3 i zawiera informacje 
z dnia 13 kwietnia. 

Zespól redakcyjny:
Irena Mielcarzewicz
Stanisław Sonnenburg
Stanisław Strąbski

„WIADOMOŚCI WEJHEROWSKIE” (3 maja 1945 – 30 czerwca 1945)
Pismo informacyjne. Powstało z inicjatywy Tymczasowego Komitetu Obywatelskie-
go w Wejherowie, który zawiązał się tuż po wyzwoleniu miasta. Ukazywało się kilka 
razy w tygodniu. Ogółem wydano 40 numerów. Nakład sięgał 3000 egzemplarzy.

Wydawcy i redaktorzy
Augustyn Jacha (z zawodu kolejarz)
Feliks Stróżyński (z zawodu zecer)

„BIULETYN BAŁTYCKI”  (8 maja 1945–12 maja 1945) 
Codzienna gazeta ukazująca się w Gdyni w objętości 2 stron małego formatu.

Zespół redakcyjny
Józef Iżycki
Maria Mikulska-Truskolaska
Maria Żelska-Mrozowicka

„NASZE MORZE” i „GAZETA MORSKA”
– dzienniki wydawane przez Zarząd Polityczny Marynarki Wojennej. 
Pierwszy numer „Naszego Morza”, codziennej gazety dla marynarzy, ukazał się 
9 maja 1945 r., ostatni 31 sierpnia 1945 r. Czterostronicową gazetę formatu 40x50 cm 
drukowano na prymitywnej maszynie pedałowej. 3-tysięczny nakład w połowie roz-
prowadzano wśród ludności cywilnej; cena egzemplarza początkowo wynosiła 1 zł, 
później wzrosła do 1,5 zł. Pierwszą redakcję tworzyli oficerowie I Samodzielnego 
Batalionu Morskiego.

Redaktor naczelny
Mjr Adam Bromberg
Ppor. Stanisław Chabrowski (od połowy maja)

Zespól redakcyjny
Kpt. mar. Henryk Malinowski
Por. Edward Obertyński
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„GAZETA MORSKA”
Pierwszy numer „Gazety Morskiej” ukazał się 1 września 1945 roku, ostatni 12 wrześ-
nia 1946 r.
Gazetę drukowano w zmodernizowanej drukarni przy ul. Św. Piotra.

Redaktor naczelny
Kpt. mar. Marian Brandys

Zespół redakcyjny

Kpt. mar. Józef Balcerak
Por. mar. Stanisław Biskupski
Por. mar. Władysław Kukiełko
Por. mar. Franciszek Walicki
Por. mar. Józef Wójcicki
Bosm. Janusz Uklejewski (fotoreporter)
Kazimierz Kretowicz
Józef Ogrodnik
Witold Urbański 

„DZIENNIK BAŁTYCKI”

Redaktorzy naczelni

Anatol Mikułko (od 12 maja 1945) 
Bolesław Wit Święcicki (14 lipca 1945 – 14 lipca 1946)
Tadeusz Ulanowski (5 kwietnia 1947 – 31 października 1948)
Piotr Kraak (1 grudnia 1950 – 21 listopada 1956)
Jerzy Dziewicki (1 marca 1957 – 30 czerwca 1957)
Wacław Hyra (31 października 1957 – 26 lipca 1968)
Jerzy Matuszkiewicz (27 lipca 1968 – 3 listopada 1975)
Józef Królikowski (31 grudnia 1975 – 13 grudnia 1981)
Alojzy Męclewski (3 lutego 1982 – 30 czerwca 1984)
Andrzej Pierściński (2 lipca 1984 – 17 września 1986)
Jerzy Waczyński (18 września 1986 – 20 czerwca 1990)
Tadeusz Bolduan (2 lipca 1990 – 15 lutego 1991)
Jan Jakubowski (15 lutego 1991 – 1 listopada 1996)
Andrzej Liberadzki (2 listopada 1996 – 22 września 1997)
Krzysztof Krupa (23 września 1997 – 15 sierpnia 2000)
Janusz Wikowski (16 sierpnia 2000 – 3 czerwca 2002)
Maciej Siembieda (4 czerwca 2002 – 28 lutego 2005)
Tomasz Arabski (1 marca 2005 – kwiecień 2006)
Maciej Wośko (od kwietnia 2006)
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Gach, Zbigniew
Geniusz, Alina
Giedrojć, Zofia
Giedz, Maria
Gołębiowski, Andrzej
Gradkowska, Małgorzata
Grajter, Joanna
Gromadzka-Anzelewicz, Jolanta
Grunert, Ewa
Grzybowski, Adam
Guziolek, Cecylia Maria

Herbst-Kirkor, Elżbieta
Heith, Zdzisław
Hyra, Wacław

Iżycki, Józef
Ignatowicz, Krzysztof

Jabłoński, Tadeusz
Jajkowska, Beata
Jakubowski, Jan
Jankowski, Wojciech
Jaroszewska, Halina
Jaszowska, Anna
Jęsiak, Anna
Jaworski, Ryszard
Jujka, Zbigniew

Kaczmarek, Bogusław
Kalita, Barbara
Kiełbasiński, Artur
Kiszkis, Andrzej
Kiszkis, Witold
Klat, Marek
Klepacz, Marlena
Klim, Anna
Korczak, Katarzyna
Kosińska, Monika
Kowalski, Paweł
Kraśko, Wincenty
Kreft, Jan
Królikowski, Józef
Krupa, Krzysztof
Kubiak, Stanisław

Zespół redakcyjny 

Abramowicz, Dorota
Adamowicz, Maria Wiosna
Antoniewicz, Grażyna

Bacz, Antonina
Baranowski, Grzegorz
Bartoszewicz, Czesław
Bartoszewski, Adam
Bądkowski, Lech
Bolduan, Rajmund
Bolduan, Tadeusz
Brandys, Marian
Bruehl-Sielawa, Krystyna
Bukowski, Romuald
Burtowski, Anatol

Chomicka, Aleksandra
Chudek, Teresa
Cierniak, Anna
Cnota, Maciej
Czerska, Stanisława
Czerwiński, Janusz,
Czerwiński, Ludwik
Czuliński, Wojciech
Czynczys, Wacław

Derecka, Zofia
Deręgowski, Janusz
Dębicki, Krzysztof
Dębicka, Olga
Drapiński, Lech
Drzewiecki, Henryk
Dunajski, Andrzej
Dylejko, Aleksandra
Dylska, Bronisława
Dybuk, Marcin
Dziewicki, Jerzy

Ekowski, Romuald

Falba, Tomasz
Fedorowicz, Jacek
Fenikowski, Franciszek
Fiebig, Jan
Fleszarowa-Muskat, Stanisława
Flisikowska, Iwona
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Kubik, Tomasz
Kubiszyn-Puka, Beata
Kuczmarska, Anna
Kuropatwiński, Jan
Kuta, Danuta
Kuźmiński, Bolesław
Kwiatek, Robert
Kwiatkowska, Wiesława

Landowski, Grzegorz
Lebioda, Tadeusz
Leng, Maria
Leśniewski, Mariusz
Liberadzki, Andrzej
Lisiecki, Andrzej

Łakomski, Zbigniew
Łoś, Aleksandra
Łukasiewicz, Wojciech

Madajczyk-Krasowska, Barbara
Malewicz, Ryszard
Markiewicz, Emilian
Markun, Gustaw
Matuszkiewicz, Jerzy
Mazur, Piotr
Mazurek, Czesław
Męclewski, Alojzy
Mężnicki, Witold
Mikułko, Anatol
Misiołek, Edmund
Mroczkowski, Włodzimierz

Netka, Kazimierz
Niekrasz, Lech
Niemcewicz, Zbigniew
Niemczyńska-Gawryluk, Halina
Nieżywiński, Włodzimierz
Nowaczyk, Henryk

Obrowska, Alina
Ordjoel, Harald
Orzeł, Romuald
Otto, Hubert

Paprocka, Aleksandra
Parell, Lech
Pawlina-Mielcarzewicz, Irena

Pawluk, Andrzej
Pazio, Janina
Pewińska, Gabriela
Pierściński, Andrzej
Pietrzak, Grażyna
Pinkiewicz, Bogusław
Podgóreczny, Marian
Południak, Elżbieta
Popek, Jarosław
Popławska, Krystyna
Puka, Beata
Przewoźniak, Elżbieta

Ressel, Sylwia
Rybiński, Grzegorz
Ryczkowski, Marek
Rymsza, Piotr
Rzepiak, Michał

Schmidt, Adam
Siembieda, Maciej
Sieński, Jacek
Sitek, Andrzej
Skotnicki, Aleksander
Skutnik, Tadeusz
Stanisławski, Andrzej
Stankiewicz, Czesław
Stanowski, Roman
Starzyk-Bałecka, Władysława
Stępowski, Janusz
Szczepuła, Barbara
Szmidka, Mariusz
Szreter, Dariusz
Szymański, Włodzimierz

Święcicki, Bolesław Wit
Święcicki, Wojciech
Świtała, Marzena

Templin, Jerzy
Terlikowska, Maria
Tetter, Jan (Jan Kolano)
Tom, Romana
Tokarska, Maria
Trojanowska, Izabella
Tronowicz, Henryk
Truskolaska-Mikulska, Maria
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Truszkiewicz, Zbigniew
Trybek, Zbigniew
Trzebiatowski, Alfons

Ulanowski, Tadeusz
Urbański, Witold

Wachowska, Bogdana
Waczyński, Jerzy
Warżawa, Adam
Wierzbicki, Bogusław
Wikowski, Janusz
Wojciechowska, Ryszarda
Wojtasiak, Stanisław
Wośko, Maciej
Woźniak, Janusz

Woźniak, Tadeusz
Wójciak-Gabańska, Alina
Wróbel, Zbigniew
Wróblewski, Łukasz
Wrześniewska, Władysława

Zalesiński, Jarosław
Zarzecki, Marek
Ziegenhirte, Julia
Ziołowska, Irena
Zuchniewicz, Władysław
Zwierzycka, Ewa

Żelewska-Walicka, Mirosława
Żelska-Mrozowicka, Zofia

„KURIER MORSKI” (1947–1948)
Gdańskie wydanie ukazującego się w Toruniu dziennika – organu Polskiej Partii So-
cjalistycznej. W listopadzie 1948 r. dziennik został połączony z „Głosem Wybrzeża”, 
przyszłym organem zjednoczonej partii – PZPR.

Redaktor naczelny
Tadeusz Nowiński

Zespól redakcyjny 
Cieślińska, Helena
Górna, Aleksandra
Krzepkowski, Adam
Lubelski, Karol
Męclewski, Alojzy – sekretarz redakcji
Obrowska, Alina
Weber, Karol
Ziegenhirte, Julia

„GŁOS WYBRZEŻA” (1948–2005)
Pierwszy numer „Głosu Wybrzeża”, jako samodzielnej gazety codziennej, jak gło-
sił podtytuł – „pisma PPR i PPS woj. gdańskiego” – nosił datę 16 listopada 1948 
roku i numer wydawniczy 316. Wcześniej bowiem, od grudnia 1945 roku ukazywał 
się w Gdańsku tygodnik „Głos Wybrzeża” jako organ KW PPR, po kilku miesią-
cach taki tytuł nosiło codzienne wydanie terenowe ogólnopolskiego organu PPR 
„Głos Ludu”. Nowej gazecie i nowemu zespołowi „zaliczono” poprzedni staż, stąd 
w paginacji numeru rok II i numer 316. Po roku 1990, licznych zmianach wydawcy 
i problemach organizacyjno-finansowych, w marcu 2005 roku dziennik ostatecznie 
zniknął z rynku prasowego.
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Redaktorzy naczelni (w kolejności pełnienia funkcji)

Jacek Groszkiewicz (październik 1948 – wrzesień 1950) 
Wiktor Lemiesz (1950–1952) 
Stanisław Mojkowski (1 września 1952 – 16 lipca 1953)
Zbigniew Wojakiewicz (17 lipca 1953 – 30 czerwca 1957)
Jerzy Dziewicki (1 lipca 1957 – 31 sierpnia 1968)
Stanisław Celichowski (1 września 1968 – 23 marca 1976)
Tadeusz Kuta (23 marca 1976 – 13 grudnia 1981)
Józef Królikowski (1982–1985)
Andrzej Pierściński (1986–1990) 
Zbigniew Żukowski
Albert Gochniewski
Marek Formela 
Albert Gochniewski
Iza Wodzińska
Ryszard Jaworski
Przemysław Kuciewicz 
Marek Formela 
Dorota Sobieniecka
Marek Formela

Zespół redakcyjny 

Balińska, Alicja
Bałkowiec, Andrzej
Bartoszewicz, Czesław Piotr
Bibulski, Sławomir
Blumski-Rafałowski, Tadeusz
Borkowski, Piotr
Borkowski, Tomasz
Borzych, Piotr
Brodowska, Wanda
Broś, Ewelina
Brydak, Wojsław
Bucholc, Stanisław
Buksdorf, Atalia
Burakowska-Marciniak, Wanda
Bykowska, Halina

Cegielski, Marek
Celichowski, Stanisław
Chomicka, Aleksandra
Chyliński, Andrzej
Czajkowski, Stanisław
Czechowska-Derkacz, Beata
Czerwiński, Janusz
Czuliński, Wojciech

Diemientiewa, Anna
Dobosz, Henryka
Dobrzyński, Romuald
Dunajski, Andrzej
Duński, Witold
Dymczak, Mirosław
Dymecka, Izabella
Dziadoń, Stanisław
Dziewicki, Jerzy

Ekowski, Romuald

Folwarczny, Jan
Formela, Marek
Frankowski, Piotr

Gabryszak, Zbigniew
Galikowski, Jarosław
Galus, Henryk
Gawiński, Tomasz
Gillow, Roman
Geysztor, Maciej
Giedrojć, Zofia
Gieryna, Zofia
Główczyńska, Alina
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Główczyński, Jacek
Gochniewski, Albert
Gojtowski, Jarosław
Gojtowski, Krystian
Gołębiowski, Andrzej
Goniszewski, Maciej
Górna, Aleksandra
Grabowski, Krzysztof
Gradkowska, Małgorzata
Gralak, Zenon
Grąziewicz, Jacek
Greczanik-Filipp, Izabella
Gromadzka-Anzelewicz, Jolanta
Groszkiewicz, Jacek
Gruchalla, Tadeusz
Gruszczyńska, Katarzyna
Grzebałkowska, Magdalena
Grzelczak, Stanisława
Grzybiakówna, Alicja
Grzybowski, Adam
Guziołek, Cecylia Maria

Holub, Bogusław

Jabłoński, Tadeusz
Janikowski, Paweł
Jasieńska-Łuczak, Bożena
Jaszowski, Władysław
Jaworski, Karol
Jaworski, Ryszard
Jaźwiński, Zbigniew
Jezierski, Henryk
Jóźwiak, Andrzej
Jóźwiak, Karol

Kaczor, Katarzyna
Karłowski, Lech Eustachy
Kasprowicz, Janusz
Katka, Krzysztof
Kirkor, Elżbieta
Kietrys, Alina
Kobus-Swinarska, Janina
Kolano-Tetter, Jan
Kolendo, Jerzy
Kolicki, Roman
Kołodziej, Kazimierz
Konopka, Jerzy
Korczak, Katarzyna

Kosycarz, Ludmiła
Kosycarz, Zbigniew
Kościelecka, Anna
Kotłowski, Gerard Roman
Kowalski, Andrzej
Kozicka, Izabela
Krasucka, Krystyna
Król, Zdzisław
Królikowski, Józef
Krupa, Krzysztof
Kryda, Szczepan
Krzyżyńska, Olga
Kubiak, Stanisław
Kuciewicz, Przemysław
Kuczyński, Jan
Kunicka, Henryka Ewa
Kurkiewicz, Grzegorz
Kuta, Tadeusz

Lemiesz, Wiktor
Lewandowski, Sławomir
Lindner, Jacek
Lissakowski, Bernard

Łabędzki, Zdzisław
Łagowski, Andrzej
Łazarski, Dariusz
Łopiński, Maciej

Mach, Alicja
Mach, Jacek
Madejska, Irena
Major, Zofia
Majewski, Stanisław
Malinowski, Andrzej
Mallesa, Monika
Malwiński, Stanisław
Mańka, Agnieszka
Marciniak, Krystian 
Marcinkowski, Stefan
Marszałek, Franciszek
Matuszkiewicz, Jerzy
Mączka, Cezary
Mergel, Władysław
Mętlewicz, Andrzej
Mielnik, Jerzy
Mil, Czesław
Mielnikow, Wiktor
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Mojkowski, Stanisław
Model, Jerzy
Moskalówna, Ewa
Mroczkowska, Renata
Myjkowska, Krystyna
Myjkowski, Krzysztof

Nieczuja-Goniszewska, Magdalena
Nowik, Maria
Niemcewicz, Zbigniew

Odya, Wanda
Ogrodnik, Józef
Orzażewska, Wanda
Ossowski, Jerzy
Ostrowicz, Radosław
Ostrowski, Stanisław

Pachnia, Marian
Paczkowska-Wesołowska, Alicja
Panasiuk, Alina
Pelc, Janusz
Piec, Henryk
Piepka, Mirosław
Pierściński, Andrzej
Pietrzak, Edmund
Pikor, Kazimierz
Plińska, Monika
Południak, Elżbieta
Preyss, Andrzej
Pruski, Michał
Puzyniak, Józef 

Rajewicz, Stanisław
Rejnson, Wiesława
Rembowski, Józef
Ressel, Sylwia
Ruth, Edmund
Rybiński, Grzegorz
Rychwa, Patrycja
Rybowski, Wojciech

Sarota, Jerzy
Sielicka, Ewa
Siemińska-Jaszowska, Anna
Sierecki, Sławomir
Skotnicka, Monika
Skupiński, Zbigniew
Skutnik, Tadeusz

Sobieniecka, Dorota
Socha, Ryszarda
Socha, Stefania
Sokołowska, Roma
Sokołowski, Mieczysław
Sokołowski, Tadeusz
Spyra, Stanisław
Stańczyk, Jadwiga
Staszewski, Mieczysław
Szczesiak, Edmund
Szymański, Mariusz
Szymański, Włodzimierz

Świerkosz, Alfred
Święcicki, Bolesław Wit

Templin, Jerzy
Thoma, Barbara
Torchała, Eugeniusz
Trojanowska, Izabella
Tuminowski, Jarosław
Twarduś, Renata

Uklejewski, Janusz
Urbański, Kuba

Waczyński, Jerzy
Walicki, Franciszek
Warszewski, Roman
Weksler, Filip
Wielochowski, Tadeusz
Wikowski, Janusz
Wojakiewicz, Zbigniew
Wojciechowska, Ryszarda
Wojciechowska, Wanda
Wojtasiak, Stanisław
Wodecki, Włodzimierz,
Wodzińska, Iza
Wodziński, Michał
Woźniak, Anna
Wójtowicz, Zdzisław
Wyrzykowski, Mikołaj

Załuski, Bolesław
Zarzecki, Marek
Ząbkiewicz, Tadeusz
Zieliński, Gerard
Ziemiański, Kazimierz
Żukowski, Zbigniew
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„WIECZÓR WYBRZEŻA” (1957–2001)
Pierwszy numer „Wieczoru Wybrzeża” ukazał się 17 lutego 1957 r., jako popołu-
dniowe wydanie „Głosu Wybrzeża”. Od początku dziennik redagowany był przez au-
tonomiczny zespół dziennikarski, ale formalnie samodzielna redakcja została utwo-
rzona dopiero w 1959 roku. Pierwszym szefem samodzielnej redakcji, aż do 1976 
roku był red. Waldemar Slawik. Ostatnie samodzielne wydanie „Wieczoru” ukazało 
się 10 grudnia 2001 roku, później pismo stało się codzienną wkładką „Dziennika 
Bałtyckiego”.

Redaktorzy naczelni
Stanisław Spyra – kierownik redakcji wydania popołudniowego „Głosu Wybrzeża” 

(1957) 
Zbigniew Wojakiewicz – kierownik redakcji wydania popołudniowego „Głosu Wy-

brzeża” (1958–1959)
Waldemar Slawik (1959–1976)
Jerzy Waczyński (1976–1986)
Bogusław Wierzbicki (1987–1991)
Edmund Szczesiak (1991–1999)
Jarosław Gojtowski (2000–2001)

Zespół redakcyjny

Amerski, Włodzimierz

Bartoszewski, Adam
Bibulski, Sławomir
Brummer-Szybalska, Barbara

Cegielski, Alfred
Celichowska, Krystyna
Chomicka, Aleksandra
Chyliński, Andrzej
Czuliński, Wojciech

Drzewiecki, Henryk
Dybuk, Marcin
Dylejko, Aleksandra

Formela, Marek

Gabriałowicz, Władysław
Gęsicki, Romuald
Główczyńska, Alina
Gojtowski, Jarosław
Grzybowski, Adam

Hyra, Wacław

Jajkowska, Beata
Jarocka-Abramowicz, Dorota
Jasny, Grzegorz
Jesionek, Dorota
Jóźwiak, Karol

Kaczmarek, Bogusław
Klim, Anna
Kosińska, Monika
Krzyżaniak, Rita

Landowski, Grzegorz
Lejman, Paweł
Lendzion, Wojciech
Lewandowski, Sławomir
Ligman, Beata

Łabędzki, Zdzisław
Łaszkiewicz, Maria
Łaszyn, Irena
Łukaszewski, Andrzej

Mach, Alicja
Malicki, Wiesław
Malwiński, Stanisław
Matuszkiewicz, Jerzy
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Mergel, Władysław
Męclewski, Alojzy
Miluszewska, Ilona
Model, Jerzy

Netka, Kazimierz
Nowaczyk, Henryk
Nowak, Maria
Nowak, Marzena

Odya, Wanda

Piepka, Mirosław
Południak, Elżbieta
Podgóreczny, Marian

Rejnson, Wiesława

Sierecki, Sławomir
Slawik, Waldemar
Spyra, Stanisław

Stankiewicz, Czesław
Szczesiak, Edmund

Święcicki, Wojciech
Świerkosz, Alfred

Trębińska-Zieniuk, Zofia
Truszkiewicz, Zbigniew

Waczyński, Jerzy
Wesołowska, Alicja
Wojakiewicz, Zbigniew
Wierzbicki, Bogusław
Woźniak, Tadeusz
Wójcik, Krzysztof

Ziołowska, Irena
Zubrzycka, Grażyna
Zwierzchowska, Teresa

RADIO GDAŃSK

Redaktorzy naczelni

Zdzisław Stańczak (3 maja 1945 – marzec 1946)
Wacław Parol (czerwiec 1946 – grudzień 1948)
Borys Mokrzyszewski (styczeń 1949 – wrzesień 1949)
Antoni Śmiejan (20 września 1949 – grudzień 1949)
Edward Fiszer (styczeń 1950 – czerwiec 1950)
Wojciech Bartnik (1 czerwca 1950 – kwiecień 1953)
Jan Mikołajski (1 maja 1953 – sierpień 1954)
Józef Matynia (1 września 1954 – 1 marca 1957)
Władysław Mergel (marzec 1957 – czerwiec 1957) 
Henryk Lechowski (15 czerwca 1957 – grudzień 1967)
Stanisław Goszczurny (1 lutego 1968 – maj 1974)
Władysław Snarski (9 września 1974 – sierpień 1980)
Jerzy Gebert (1 września 1980 – 31 stycznia 1991)
Mira Urbaniak (15 kwietnia 1991 – grudzień 1993)
Andrzej Trojanowski (grudzień 1993 – czerwiec 2002)
Alina Kietrys (21 czerwca 2002 – sierpień 2006)
Dariusz Wasielewski (od 2006 roku)
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Gurfinkel, Natan
Gwoździewicz, Beata

Hajdun, Janusz
Harasimowicz, Marzena
Hirsch, Rafał
Hepka, Roman
Homik, Stanisław

Jakubowski, Jerzy
Justynowicz, Bogdan

Kaczmarek, Katarzyna
Kaliszewska, Małgorzata
Kamiński, Marek
Kańska, Maria zob.: Dąbrowska-Kańska 

Maria
Kański, Marek
Karpińska, Helena
Kasprowicz, Wincenty
Katafiasz, Witold
Kietrys, Alina
Knoch, Wojciech
Kochanowska-Wiśniewska, Eugenia
Kochanowski, Aleksander 
Konieczny, Wojciech
Korpalski, Wojciech
Kossak, Krystyna
Kostak, Władysław
Kowalczyk, Krystyna
Kozłowski, Marian
Krankowski, Tomasz
Krausowa, Janina
Krawczyk, Jerzy
Kryńska, Stefania
Kubica, Barbara
Kuta, Tadeusz

Lechowski, Henryk
Legut, Jan
Lesiński, Marek
Leszczyńska-Maksymczuk, Bożena
Lindner, Jan
Luciński,Paweł

Zespół redakcyjny

Andrószewska, Maria
Antoniewicz, Grażyna
Arabski, Tomasz

Balcerak, Józef
Bartnik, Wacław
Beker, Jerzy
Bielecka Janina
Bogdanowicz, Maciej
Bomba-Mielczarek, Justyna
Borawska, Iwona
Bral, Grażyna
Brydak, Wojsław
Buczkowska, Krystyna

Cackowski, Piotr
Cegielski, Mariusz
Chybowska, Józefa
Chybowski, Jerzy
Chybowski, Maciej
Cieślińska, Helena 
Cygański, Marek
Czerniawski, Czesław
Czubak, Czesław
Czyż-Taraszkiewicz, Marta
Czyżewski, Borys 

Dąbrowska, Lidia
Dąbrowska-Kańska, Maria
Dejczer, Stanisław
Dziedzic, Ludmiła
Dziekan, Halina

Fijałkowski, Adam
Fiszer, Edward
Fołtyn, Roksana

Gazda, Karolina
Gebert, Jerzy
Golly, Janina
Gosk, Jan
Gostkowski, Marek
Goszczurny, Stanisław
Grażyńska-Baryła, Stanisława
Grochocki, Stanisław
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Łapin, Konrad
Łastawiecki, Kazimierz
Łuczkowski, Roman

Machnikowski, Mariusz
Machnikowski, Włodzimierz
Maciaszek, Józefa zob.: Chybowska, Józefa
Malinowski, Sławomir
Martyński, Roman
Matuszewska, Joanna
Matuszewski, Edward
Matynia, Józef
Mazur, Monika
Mergel, Władysław
Michajłow, Agnieszka
Michalski, Janusz
Mielczarek, Andrzej
Mielewczyk, Krzysztof
Mielnik,Konrad
Mikołajski, Jan
Milewski, Edgar
Miładowski, Janusz
Mokrzyszewski, Borys
Motyl, Małgorzata

Naliwajek, Jacek
Nowak-Żmijewska, Ewa

Obniska, Wanda
Obrowski, Zbigniew
Olszewski, Maksymilian
Osowicka, Regina
Ostrowska, Róża

Parell, Lech
Parol, Wacław
Partyka, Jerzy
Pawłowski, Olgierd
Pepel, Bogusław
Pietras, Zdzisław
Piotrowska, Katarzyna 
Popow, Antoni
Posadzki, Wojciech
Prucińska, Maria zob.: Święc-Prucińska 

Maria
Pruciński, Jerzy

Radowicz, Kazimierz
Rawicz, Zbigniew
Rejnowicz, Krystyna
Rembalski, Jerzy
Ringer, Jerzy
Rosiński, Mariusz
Rychlewski, Janusz

Sagala, Krystian
Schrammowa, Janina
Serafin, Mieczysław
Seyfried, Stanisław
Sędek, Katarzyna
Sieliwończyk, Tomasz
Siółkowski, Wojciech
Skupiński, Zdzisław
Smolińska-Komorowska, Iwona
Snarski, Władysław
Sobecka-Waśkiewicz, Anna
Sobesto, Marcin
Sompolska, Barbara
Sosna, Ludmiła zob.: Dziedzic, Ludmiła
Sowa, Dominik
Stańczak, Jadwiga
Stańczak, Zdzisław
Stefaniak, Lechosław
Stefanowska, Halina
Sternowski, Andrzej
Synowiecki, Aleksander
Szachnowski, Konrad
Szajda, Dagmara
Szczepkowska, Malwina
Szelewicki, Marek
Szenwald, Alina
Szmidtke, Leszek
Szostak, Aleksander
Szymańska, Katarzyna

Śmiejan, Antoni
Święc-Prucińska, Maria
Świerkosz, Alfred

Toczko, Hanna zob. Wilczyńska-Toczko 
Hanna

Tomaszewski, Jan
Trojanowski, Andrzej
Turnowiecki, Maciej
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Urbaniak, Mira 

Walicka, Mirosława
Wendyński, Zdzisław
Werner,Witold
Węgrzynowicz, Marian
Wierzbanowski, Tadeusz
Wilczyńska-Toczko, Hanna zob.: Tocz-

ko, Hanna
Wiśniewski, Sławomir

Witkowska, Regina
Woś, Przemysław
Wysocka, Iwona

Zawilski, Andrzej
Ziółkowski, Henryk

Żerwe, Małgorzata
Żmijewska, Ewa
Żytkowiak, Adam

TELEWIZJA GDAŃSK 

Redaktorzy naczelni
Władysław Snarski (1959–1968) 
Bohdan Sienkiewicz (1968–1975)
Zdzisław Pietras (1975–1981)
Zbigniew Bożyczko (1982–1983)
Stanisław Celichowski (1983 – luty 1990)
Marian Terlecki (1990–1992)
Janusz Daszczyński (1992 – styczeń 1993)
Adam Kinaszewski (styczeń 1993 – styczeń 1994)
Paweł Huelle (marzec 1994–1996) 
Bogumił Osiński
Marek Formela
Bogumił Osiński
Joanna Strzemieczna-Wielczyk

Zespół redakcyjny 

Afanasjew, Jerzy
Augustyński, Jerzy

Balińska, Barbara
Banach, Ryszard
Baran, Janusz
Bartnicki, Krzysztof
Beker, Jerzy
Będziński, Waldemar
Bilska-Teterycz, Danuta
Błaszkowski, Jan
Bogucka-Krenz, Katarzyna
Boj, Jerzy
Bożyczko, Zbigniew
Bral, Grażyna

Bubella, Maciej
Bujnicka, Lucyna

Cackowski, Piotr
Celichowski, Stanisław
Chwin, Krystyna
Cichocka-Gula, Joanna

Daszczynski, Janusz
Dawidziuk, Alicja
Dąbrowska, Lidia
Dąbrowski, Michał
Dobraczyńska, Barbara
Domańska, Danuta
Dziedzic, Andrzej
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Formela, Marek

Glock, Beata
Gołębiowski, Witold
Gosk, Aleksander
Grabowski, Ryszard

Hebel, Dorota
Hołdun, Alicja
Huelle, Paweł

Jabłońska, Elżbieta
Jakubiec, Barbara
Jankowski, Wojciech
Jaworska, Elżbieta

Kalukin, Krzysztof
Kańska, Maria
Kański, Marek
Kietrys, Alina
Kinaszewski, Adam
Komar, Krzysztof
Kordalska-Rosiek, Hanna
Kowalski, Jarosław
Krawczyk-Mrozowska, Małgorzata
Kujawski, Lech
Kulesza, Tadeusz
Kunicka-Paszkiewicz, Magdalena
Kurczabińska, Justyna

Lindner, Jan jr

Łastawiecki, Kazimierz

Mach, Jacek
Malewski, Andrzej
Malinowski, Sławomir
Mazur, Jerzy
Mętlewicz, Andrzej
Michalski, Janusz
Mickiewicz, Tadeusz
Miegoń, Tomasz
Mielczarek, Andrzej
Miładowski, Janusz
Mrozińska, Maria

Necel-Lewandowska, Danuta
Nowak, Mirosław

Olechnowicz, Bożena
Osiński, Bogumił

Ossowski, Jerzy
Ostrowski, Piotr

Padlewska, Aleksandra
Pakulska, Urszula
Partyka, Jerzy
Pietras, Zdzisław
Pisarek, Anita
Piszczatowska, Marta
Ponikowski, Marek
Prokop, Jerzy
Pucyło, Mariusz

Raduński, Andrzej
Raszeja, Karolina
Ringer, Jerzy
Rudy, Mieczysław

Sarnowski, Leszek
Schwabe, Maria
Sędek, Katarzyna
Sienkiewicz, Bohdan
Siezieniewski, Sławomir
Skrobot, Jolanta
Sobczyński, Leszek
Sobol, Katarzyna
Snarski, Władysław
Stefanowska, Jolanta
Strzemieczna-Wielczyk, Joanna
Suleciński, Wojciech
Szalsza, Piotr
Szostak, Aleksander

Świąc, Piotr

Terlecki, Marian
Trus, Janusz

Wałuszko, Marek
Wielczyk, Waldemar
Wiesztordt, Elżbieta
Włodkowska, Anna
Wójciak, Alicja

Zalewska, Ewa
Zbierski, Paweł
Złotoś, Tomasz

Żółtowski, Tomasz
Żurowska, Magdalena 
Żurowski, Andrzej
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„TYGODNIK MORSKI” (1958–1975)
Pierwszy numer tygodnika ukazał się 17 lipca 1958 r., ostatni 22 grudnia 1974 r. Pis-
mo powstało w miejsce zlikwidowanych tygodników branżowych „Rybak Morski” 
i „Ster”. Początkowo wydawcą było Wydawnictwo Morskie, w 1962 roku przejęte 
zostało przez koncern RSW Prasa.

Redaktorzy naczelni
Stanisław Dauksza (1958–1961)
Ryszard Maj (1963–1969)
Ryszard Nowicki (1969–1972)
Włodzimierz Wodecki (1972–1974)
Tadeusz Kuta (1974–1975)

Zespół redakcyjny

Borkowski, Maciej
Bral, Grażyna

Chmielewski, Henryk
Czasnojć, Marek (fotoreporter)

Daniszewski, Władysław
Dauksza, Stanisław
Dyjeta, Henryk
Dziewicki, Jerzy

Ereciński, Andrzej

Grabecki, Stanisław
Grajter, Jerzy

Jakubowski, Jan
Jaszowski, Władysław Jacek

Kabat, Henryk (fotoreporter)
Kozyra, Wiesław
Kraak, Piotr
Kuta, Tadeusz

Laskowski, Zbigniew
Liberadzki, Andrzej

Maj, Krystyna
Maj, Ryszard Hieronim
Makowski, Zygmunt
Mąka, Henryk
Murawska, Grażyna

Narkowicz, Józef
Niekrasz, Lech
Nowicki, Ryszard

Okoński, Henryk
Ostrołęka, Zygmunt

Pałkiewicz, Józef

Sitek, Andrzej
Szkopek, Marian (redaktor techniczny)

Weiss, Krystyna
Wielochowski, Tadeusz
Wodecki, Włodzimierz
Wyczesany, Zbigniew
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„CZAS”
Tygodnik Społeczny (1975–1981)
Pierwszy numer tygodnika społecznego „Czas” ukazał się 2 lutego 1975 roku, ostatni 
nosi datę 13 grudnia 1981 roku. Pismo zostało zlikwidowane decyzją komisji wery-
fikacyjnej w stanie wojennym. Wydawcą tygodnika było Gdańskie Wydawnictwo 
Prasowe RSW Prasa–Książka–Ruch.

Redaktorzy naczelni:
Tadeusz Kuta (1975 – III 1976)
Jerzy Model (III 1976 – XII 1981)

Zespół redakcyjny:

Babecki, Marek (redaktor techniczny)
Bolduan, Tadeusz (kierownik działu 

społecznego)
Borkowski, Maciej (kierownik działu 

ekonomicznego)

Czasnojć, Marek (fotoreporter)

Dastych, Mariusz 
Dymalska, Teresa (redaktor graficzny)

Ereciński, Andrzej (kierownik działu 
zagranicznego)

Figlarowicz, Stefan (fotoreporter)

Gach, Zbigniew
Gołębiowski, Andrzej
Górny, Stanisław
Górtowski, Andrzej (od 1976 r. zastępca 

sekretarza redakcji)
Grabowiecki, Zygmunt (fotoreporter)

Holub, Bogusław

Jakubowski, Jan (kierownik działu na-
uki i oświaty)

Jankowska-Driemel, Ewa
Jaszowski, Władysław (1975–1976, za-

stępca sekretarza redakcji)
Jezierski, Henryk

Karczmarczyk, Iwona (redaktor tech-
niczny)

Kozyra, Wiesław (1975–1978 zastępca 
redaktora naczelnego, następnie ko-
mentator)

Krajewska, Anna
Kubiak, Stanisław
Kurkiewicz, Grzegorz
Kuta, Tadeusz (1975–1976 redaktor na-

czelny)

Liberadzki, Andrzej (1975–1979 sekre-
tarz redakcji, później zastępca redak-
tora naczelnego)

Łopiński, Maciej (od 1977 r. sekretarz 
redakcji)

Malinowski, Andrzej (zastępca redakto-
ra naczelnego)

Michta, Zbigniew (zastępca red. na-
czelnego, kierownik oddziału w Ko-
szalinie)

Model, Jerzy (1976–1981 redaktor na-
czelny) 

Murawska, Grażyna

Narkowicz, Józef (kierownik działu kul-
tury i sztuki)

Orchowski, Adam 
Ossowski, Stanisław (fotoreporter)

Peraj, Amelia
Pestka, Stanisław (kierownik działu spo-

łecznego)
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Pohl, Krzysztof (zastępca red. naczelne-
go, kierownik oddziału w Szczecinie)

Puzdrowski, Edmund

Rakowski, Stanisław
Rudnicki, Bohdan
Ruszkowski, Stanisław (kierownik dzia-

łu graficznego)

Skibińska, Aleksandra
Sokołowska, Małgorzata
Stryjec, Ryszard (redaktor graficzny)
Szczesiak, Edmund
Szkopek, Marian (redaktor techniczny)

Śpiewak, Janina (redaktor graficzny)

Tomczyk, Krystyna (redaktor techniczny)
Trybek, Zbigniew (fotoreporter)
Twirbutt, Mieczysław (1975–1976, kie-

rownik działu graficznego)

Weiss, Krystyna (kierownik działu kul-
tury i sztuki)

Wesołowski, Janusz (redaktor graficzny)
Wesołowski, Ryszard (fotoreporter)
Wieczerska-Zabłocka, Janina (kierow-

nik działu kultury i sztuki)
Woźniak, Marzena
Woźniak, Tadeusz

Zieliński, Piotr

„SAMORZĄDNOŚĆ” 
Tygodnik Społeczno-Polityczny (1981)
Pierwszy numer tygodnika „Samorządność” ukazał się 30 listopada 1981 roku; w pa-
ginie tytułowej widnieje jednak numer 1(177) i rok wydawniczy II. Jak wyjaśniono 
w artykule redakcyjnym, była to samodzielna już i zasadniczo rozwinięta kontynu-
acja autonomicznego działu o tej samej nazwie, systematycznie zamieszczanego na 
łamach „Dziennika Bałtyckiego” – począwszy od 24 września 1980 roku. Numer 3 
i zarazem ostatni „Samorządności” nosi datę 14 grudnia 1981 roku.
Wydawcą tygodnika był Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność.

Redaktor naczelny
Lech Bądkowski

Zespół redakcyjny

Daszczyński, Janusz (zastępca redaktora 
naczelnego)

Dąbrowski, Waldemar J.
Dobosz, Henryka
Duda, Wojciech

Fortuna, Grzegorz

Górska, Ewa (kierownik działu związ-
kowego)

Kasprowicz, Janusz (sekretarz redakcji) 

Malessa, Monika
Mrozińska, Maria

Pakuła, Zbigniew

Rymko, Wacław (fotoreporter)

Templin Jerzy (redaktor techniczny)
Trojanowska, Izabela (zastępca redakto-

ra naczelnego)
Tusk, Donald
Tuszyński, Konrad

Wesołowski, Janusz (redaktor graficzny)
Wikowski, Janusz
Wilk, Mariusz
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„WYBRZEŻE”
Tygodnik Społeczno-Gospodarczy (1982–1991)

Redaktorzy naczelni:
Jerzy Ringer (1982 – IX 1988)
Jerzy Model (1989–1991)

Zespół redakcyjny

Antoniak, Dariusz

Borkowski, Maciej (komentator) 
Bral, Grażyna (zastępca redaktora na-

czelnego)
Bucholc, Stanisław (kierownik działu 

społecznego)
Bujnicka, Barbara (redaktor graficzny) 

Celichowska, Krystyna
Czasnojć, Marek (fotoreporter)
Czerwiński, Krzysztof

Dudziński, Andrzej

Garcarz, Leszek
Grabowiecki, Zygmunt (fotoreporter)
Grabowski, Krzysztof
Grajter, Joanna

Fiebig, Jan

Holub, Bogusław

Janikowski, Paweł (zastępca redaktora 
naczelnego)

Jankowska-Driemel, Ewa
Jaszowski, Władysław
Jezierski, Henryk

Kasprowicz, Janusz 
Kobierowska, Dorota
Kotłowski, Gerard (zastępca sekretarza 

redakcji)
Kozyra, Wiesław (komentator)

Krajewska, Anna
Kubiak, Stanisław
Kuciewicz, Przemysław (kierownik 

działu ekonomicznego)
Kula, Dariusz (fotoreporter)
Krzyżaniak, Rita 

Model, Jerzy (komentator, kierownik 
działu zagranicznego, od 1 I 1989 re-
daktor naczelny)

Murawska, Grażyna 
Myjkowski, Krzysztof (sekretarz redakcji)

Narkowicz, Józef
Niekrasz, Lech

Ringer, Jerzy (1982–1988 redaktor na-
czelny)

Rożnowska, Urszula
Ruszkowski, Stanisław (kierownik dzia-

łu graficznego)

Socha, Ryszarda
Spigarski, Henryk (kierownik działu na-

uki i oświaty)

Trybek, Zbigniew (fotoreporter)

Weiss-Strąk, Krystyna
Wesołowski, Janusz (redaktor graficzny)
Więckowska-Machay, Anna
Wodecki, Włodzimierz

Zbyszewski, Mirosław (redaktor tech-
niczny)
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„MARYNARZ POLSKI”
Ilustrowany Dwutygodnik Marynarki Wojennej 
Pierwszy numer czasopisma ukazał się 15 kwietnia 1946 roku, ostatni 22 grudnia 
1947 r. Ukazały się 93 numery Nakład sięgał 18 tys. egzemplarzy, z czego 2 tys. eg-
zemplarzy rozprowadzano w jednostkach Marynarki Wojennej, pozostałą część na-
kładu sprzedawano w całym kraju. Cena wynosiła 30 zł.

Redaktorzy naczelni
Kpt. mar. Marian Brandys (do 6 października 1946)
Kpt. mar. Józef Balcerak

Zespół redakcyjny (lista niepełna)
Kpt. mar. Stanisław Biskupski
Bosm. pchor. Sławomir Sierecki
Bosm. Janusz Uklejewski
Por. mar. Józef Wójcicki

„KONTRASTY”
Dwutygodnik studentów i młodej inteligencji Wybrzeża (1956)
Pierwszy numer pisma ukazał się 5 czerwca 1956, ostatni 25 grudnia 1956 roku. 
Łącznie ukazało się 9 numerów. Wydawca: Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży 
Polskiej i Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich.

Redaktor naczelny
Izabella Trojanowska

Zespół redakcyjny

Bukowski, Romuald
Chodorowski, R.
Karp, Mirosław
Kiszkis, Andrzej
Konopacki, Andrzej
Mielnik, Jerzy
Pisarewicz, Gennadiusz
Szydłowski, Leszek

Stali współpracownicy

Afanasjew, Jerzy
Bądkowski, Lech
Bolduan, Tadeusz
Borkowicz, Marek
Cybulski, Andrzej
Czychowski, Mieczysław
Drapiński, Lech
Kowalski, Janusz
Madejska, Irena
Ostrowska, Róża
Piepka, Jan
Snarski, Władysław
Stecewicz, Mirosław
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„UWAGA”
Dwutygodnik Społeczno-Kulturalny (1957–1958)
Pierwszy numer pisma ukazał się 11 maja 1957, ostatni 28 czerwca 1958 roku. Wy-
dawcą była Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Gdańsku.

Redaktor naczelny
Janusz Kowalski

Zespół redakcyjny
Fedorowicz, Hanna
Fedorowicz, Jacek
Dziadoń, Stanisław (od 31. V.1958 sekretarz redakcji)
Kiszkis, Andrzej (do 31.V. 1958 sekretarz redakcji)
Kochanowski, Mieczysław
Konopacki, Andrzej (zastępca redaktora naczelnego)
Kotowicz, Andrzej
Łajming, Włodzimierz
Mach, Jacek
Madejska, Irena
Ossowski, Jerzy
Pakszys, Kajetan
Rudke, Jerzy
Stankiewicz, Wojciech
Wojcieszek, Janusz

„KASZëBë”
Dwutygodnik Kaszubski (1957–1961)

Redaktor naczelny
Tadeusz Bolduan (1957–1961)

Zespół redakcyjny
Dziadoń, Stanisław (1960–1961)
Heith, Zdzisław (1958–1959)
Kiedrowski, Jan (1957–1958, sekretarz redakcji)
Obrowska, Alina (1960–1961)
Pestka, Stanisław (1958–1961, sekretarz redakcji)
Piotrowska, Irena (1957–1960)

„WIATR OD MORZA”
Czasopismo poświęcone polskiej kulturze marynistycznej. Miesięcznik społeczno-
literacki (luty – sierpień 1946).

Kolegium redakcyjne
Janusz Stępowski (redaktor prowadzący)
Marian Brandys
Bolesław Wit Święcicki
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„LITERY” 
Miesięcznik Społeczno-Kulturalny (1962–1974)

Redaktorzy naczelni
Waldemar Slawik (1962–1963)
Edgar Milewski (1963–1973)
Andrzej Cybulski (1973–1974)

Zespół redakcyjny

Bolduan, Tadeusz (1962–1974, zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu na-
uki, w latach 1968–1973 również sekretarz redakcji) 

Dziadoń, Stanisław (1962–1968, sekretarz redakcji)
Kościelecka, Anna (1973–1974, sekretarz redakcji)
Kotlica, Jacek (1969–1970)
Melech, Eugeniusz (1965–1968)
Misiorny, Michał (1966–1972, kierownik działu krytyki)
Moskalówna, Ewa (1970–1974, od 1972 kierownik działu literatury i sztuki)
Pestka, Stanisław (1968–1973, kierownik działu społeczno-kulturalnego)
Puzdrowski, Edmund (1973–1974, kierownik działu kulturalnego)
Stryjec, Ryszard (1963–1974, kierownik działu graficznego)
Woźniak, Tadeusz (1970–1974)

Kolegium redakcyjne

Kolegium tworzył zespół redakcyjny oraz zmieniający się społeczni współpracowni-
cy: Jerzy Afanasjew, Roman Grodź i Jerzy Poprawski. Od 1964 społecznymi człon-
kami kolegium byli: Bolesław Fac (do końca 1974 roku) zajmujący się poezją i Stani-
sława Fleszarowa-Muskat (do końca 1973 roku) opiniująca prozę literacką. W 1974 
roku jej miejsce zajął artysta – plastyk Jerzy Krechowicz.

„BANDERA”. „NA STRAŻY WYBRZEŻA” 
Czasopisma Marynarki Wojennej
Pierwszy numer tygodnika „Bandera” ukazał się 3 lutego 1957 roku. Poprzedniczką 
tygodnika była gazeta codzienna MW „Na straży Wybrzeża”, wydawana od 26 czerw-
ca 1950 do 1 lutego 1957 roku. W 1990 roku „Bandera” stała się miesięcznikiem. 

„BANDERA”

Redaktorzy naczelni 
Stanisław Szmoń (1957–1973)
Jerzy Koziarski (1973–1990)
Józef Wąsiewski (1990–2001)
Antoni Ciejpa (2001–2002) 
Janusz Walczak (2002–2004)
Mariusz Konarski (od 2004 roku) 
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Zespół redakcyjny 

Bojko, Jerzy

Ciejpa, Antoni
Chomnicki, Józef
Czajkowska, Urszula
Czerski, Franciszek

Dzierżak, Stanisław

Gosz, Kazimierz (fotoreporter)
Grzegorczyk, Bronisław

Ignacik, Tomasz
Iwicki, Aleksander

Jastrzębski, Jan
Joachimczak, Janusz

Kępa, Zdzisław (fotoreporter)
Kierzkowski, Stanisław
Kluczyński, Marian (fotoreporter)
Konarski, Mariusz
Kosycarz, Ludmiła
Kowalik,Marian
Kozakow, Waldemar
Koziarski, Jerzy
Krajewski, Adam
Królikiewicz, Ryszard
Kuczera, Andrzej
Kuczyński, Czesław
Kundzicz, Czesław

Lipiecki, Sławomir

Mach, Jacek
Maj, Władysław
Malicki, Wiesław

Nagrodzki, Henryk (fotoreporter)
Niedźwiecka, Zofia
Nowak, Ryszard 

Połchowski, Henryk
Popławska-Czerwonko, Krystyna

Radziszewski, Włodzimierz

Siwek, Paweł (redaktor techniczny)
Soroka, Marek
Szmoń, Stanisław

Walczak, Janusz
Wasiak, Andrzej
Wąsiewski, Józef
Wątroba, Antoni
Witczak, Edward
Wygnał, Krzysztof

Zalewski, Jerzy
Zarzycki, Tadeusz
Zielaskowski, Lech (fotoreporter)
Zieliński, Andrzej

„NA STRAŻY WYBRZEŻA” (1950–1957)

Redaktorzy naczelni
Stanisław Woliński (1950–1953)
Stanisław Szmoń (1954–1957)

Zespół redakcyjny

Belca-Romecki, Władysław
Brzeziński, Bohdan
Czerski, Franciszek
Joachimczak, Janusz
Kowalik, Marian
Kuczyński, Czesław
Kundzicz, Czesław

Koziarski, Jerzy
Maj, Władysław
Niedźwiecka, Zofia
Potocki, Janusz
Salomon, Stanisław
Siwek, Paweł (redaktor techniczny)
Stępień, Stanisław
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„GŁOS STOCZNIOWCA”

Redaktorzy naczelni
Tadeusz Daszczyński 
Włodzimierz Jabłoński
Marian Hensler

Zespół redakcyjny

Adamowicz, Maria Wiosna

Baumberger, Tadeusz
Błażewicz, Danuta
Błażewicz, Zbigniew
Boniecki, Jerzy

Cegielski, Alfred

Daszczyński, Tadeusz
Dziewicki, Jerzy

Fac, Antoni, Bolesław

Hensler, Marian Piotr
Hepka, Roman

Jabłoński, Włodzimierz

Karłowski, Lech Eustachy (redaktor gra-
ficzny)

Kertyczak, Miron
Korwin-Winogrodzki, Adam

Kryda, Szczepan
Kubacki, Mirosław
Kurkiewicz, Grzegorz

Lewandowski, Sławomir

Melech, Eugeniusz

Romanowski, Krzysztof

Sieński, Jacek
Słomka, Wiktor
Sokołowski, Mieczysław
Spigarski, Henryk
Stecewicz, Mirosław
Steckiewicz, Wiesław
Surdykowski, Jerzy

Waganiak, Zdzisław
Wojciechowski, Henryk
Wikowski, Janusz
Witkowski, Wojciech

Załuski, Stanisław

REDAKCJE RÓŻNE

Adamowicz, Piotr – Rzeczpospolita
Amerski, Włodzimierz – PAP

Borkowski, Maciej – Namiary na Morze i Handel
Bożeńska, Wanda – Głos Zamechu

Chróścielewski, Marek – Panorama Północy (fotoreporter)
Ciemiński, Ryszard – Kultura, Tygodnik Kulturalny

Daszczyński, Janusz – Horyzont
Dauksza Stanisław – Namiary
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Dobosz, Henryka – Tygodnik Kulturalny
Drzemczewski, Jerzy – Namiary
Dylska, Bronisława – Słowo Powszechne
Dymczak, Mirosław – Głos Zamechu

Geysztor, Maciej – Horyzont
Górna, Aleksandra – Morze
Grabecki, Stanisław – PAP
Gralak, Zenon – Trybuna Robotnicza/Trybuna Śląska
Grajter, Jerzy – Rybak Morski
Grzybiak, Alicja – Kurier Polski

Hoffman, Wanda – Głos Zamechu
Holub, Bogusław – Trybuna Ludu, Nasza Wieś

Jaszowski, Władysław – Polish Maritime News, Namiary na Morze i Handel
Jaworski, Czesław – PAP

Kabat, Henryk – Morze (fotoreporter)
Kanicki, Paweł – Panorama Północy (fotoreporter)
Kiełbratowski, Bolesław – Ilustrowany Kurier Polski
Kiszkis, Andrzej – Express Wieczorny
Knoff, Helena – Nasza Wieś
Konieczny, Zygmunt – Słowo Powszechne
Kraszewski, Stefan – CAF, PAP (fotoreporter)
Krzyżanowska, Elżbieta – Panorama Północy
Kuciewicz, Przemysław – PAP
Kuczyński, Jan – Trybuna Ludu

Lewandowski, Sławomir – PAP, Namiary na Morze i Handel

Ławnicki, Marek – Namiary

Malinowski, Andrzej – Nasza Wieś, Panorama Północy
Męclewska, Krystyna – Ilustrowany Kurier Polski, Zachodnia Agencja Prasowa
Miciński, Jerzy – Morze
Minkiewicz, Andrzej – Głos Zamechu
Mioduszewski, Stanisław – Express Wieczorny, Sztandar Młodych

Niemcewicz, Zbigniew – Głos Pracy

Ogrodnik, Józef – Głos Pracy
Ostrołęka, Zygmunt – Sztandar Młodych

Pałkiewicz, Józef – Horyzont
Panasiuk, Alina – Horyzont
Pazio, Janina – Głos Zamechu
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Perzyński, Marek – Morze
Pohorecki, Jerzy – Namiary

Ryczkowski, Marek – Sztandar Młodych
Rydzewski, Janusz – Panorama Północy (fotoreporter)

Sienkiewicz, Bohdan – Polish Maritime News
Smolarz, Antonina – Panorama Północy, Poland (Polska Zachód)
Sonnenburg, Henryk – Polpress, PAP
Stareńczak, Piotr – Namiary
Strąbski, Stanisław – Polpress
Spigarski, Henryk – Horyzont
Szramka, Wiktor – Nasza Wieś
Stefański, Stanisław – PAP
Szweykowski, Jan – Słowo Powszechne

Święcicki, Wojciech – Kurier Polski

Uklejewski, Janusz – CAF
Uklejewski, Jerzy – Ostrowia

Waśkiewicz, Andrzej – Gazeta Chłopska
Wawrzyniak, Henryk – Ilustrowany Kurier Polski
Wesołowski, Antoni – Ostrowia
Wierzbanowski Tadeusz – PAP
Wnuk, Marian – Słowo Powszechne
Wosztyl Tadeusz – Słowo Powszechne
Woźniak, Janusz – Ostrowia
Wójtowicz, Zdzisław – Słowo Powszechne
Wróbel, Zbigniew – PAP, Trybuna Ludu, Trybuna
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