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30 LAT „GAZETY WYBORCZEJ”
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Pierwszy numer „Gazety Wyborczej", powstałej w związku z pierwszymi wolnymi wyborami
do parlamentu, ukazał się 8 maja 1989 r. w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i liczył 8 stron.
Z okazji 30-lecia dziennika ukazał się reprint tego numeru, w którym znalazły się m.in.
symboliczna odezwa do narodu Lecha Wałęsy oraz lista kandydatów do Sejmu i Senatu
rekomendowanych przez Komitet Obywatelski powołany przy przewodniczącym NSZZ
„Solidarność".

List Redaktora Naczelnego
Thirty years ago, we started more than modestly, on the premises of a former nursery.
Editorial meetings sometimes took place in the sandbox. There was little space for anything
as the journalists wrote their articles sitting at low children tables. The first edition of
“Gazeta Wyborcza” opened with the words of Lech Wałęsa, “There is no freedom without
Solidarity”. Since then, “Gazeta Wyborcza” has changed beyond recognition, as has Poland.
Today, “Gazeta Wyborcza” is part of a media group listed on the stock exchange. It is
growing dynamically on the internet, and for the last thirty years, it has remained an
important, opinionsetting voice in the Polish debate.
We were born when Poland was reborn. We are also a part of the great historical success civic, economic and democratic - although the Polish democracy today is being tested in the
fight with the nationalist/populist government.
Our ideal has always been a free Poland and human freedom in Poland. Poland, a common
homeland for all its citizens. Poland of truth and reconciliation, dialogue and tolerance.
Poland, a state without hostility and hate. Poland secure within NATO and democratic
within the European Union.
Today, “Gazeta Wyborcza” is being we all are thinking with gratitude about our readers who
have remained faithful and who usually begin their correspondence to us with sacred words:
“My name is Jan Kowalski and I have been a reader of Gazeta Wyborcza since the first
edition...”
I can assure you of one thing, our Friends and Readers - that even as the years pass on, we
will never stop caring for Poland, and that democracy, free courts, human rights, the
Constitution and Europe will always have a devoted defender in “Gazeta Wyborcza”.
Adam Michnik,
Editor-in-Chief of „Gazeta Wyborcza”
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„Gazeta Wyborcza” zmienia swoje hasło
na „Nie ma wolności bez solidarności”
„Gazeta Wyborcza” powróciła do historycznego hasła „Nie ma wolności bez solidarności”,
wyrażając w ten sposób wsparcie redakcji dla dyskryminowanych grup społecznych
w Polsce. W związku z tą zmianą redakcja przygotowała specjalne artykuły, materiały wideo
i działania promocyjne, m.in. plakat z hasłem dziennika i zachęcała swoich czytelników
do aktywności w sferze publicznej.
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„Nie ma wolności bez solidarności” jako hasło „Gazety Wyborczej” po raz pierwszy pojawiło
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się w winiecie w 1989 r. Wyrażało wówczas chęć budowy nowego państwa opartego
na demokracji i wspólnocie. Powrót do hasła od 27 lipca 2019 r. symbolizuje solidarność
z wykluczanymi w polskim społeczeństwie grupami społecznymi i zawodowymi – osobami
z niepełnosprawnościami, nauczycielami, społecznością LBGT+, lekarzami, pielęgniarkami
oraz sędziami.
We wspólnym stanowisku całego zespołu dziennika można przeczytać: Przesłanie: „Nie ma
wolności bez solidarności”, nas zobowiązuje. Świat, jaki znaliśmy – stabilny, bezpieczny,
przewidywalny – rozpadnie się na naszych oczach, jeśli zamkniemy się w egoizmie, jeśli
zajęci własnym doraźnym interesem będziemy tylko kupować, konsumować i przeżuwać.
Wtedy na oścież otworzymy bramy przed populistami i politycznymi szarlatanami.(…)
Wracamy do tego, co na początku: „Nie ma wolności bez solidarności”.

Światowe media wsparły „Wyborczą” i poinformowały o zmianie hasła na „Nie ma
wolności bez solidarności”
Bardzo rzadko się zdarza, aby jedne media pisały o innych, a jeśli już - to raczej niezbyt
pochlebnie. Tym razem stało się inaczej - o „Wyborczej" i jej zmianie hasła najważniejsze
światowe media zamieściły obszerne artykuły.
„Washington Post" przedrukował w całości apel redakcji „Wyborczej" z 27 lipca. naszą odpowiedź na agresję i napaści na uczestników Marszu Równości w Białymstoku
20 lipca i nakręcanie spirali nienawiści wobec różnych grup społecznych i mniejszości.
W anglojęzycznej wersji tekst zatytułowany został „Polski rząd stygmatyzuje
mniejszości. Czas zająć w tej sprawie stanowisko".
Hiszpańska „El País" tytułuje swój własny materiał „Wyborcza we wspólnej obronie
LGBT przed agresją w Polsce" i przypomina o solidarności w walce z dyskryminacją
i przemocą.
Węgierski „Heti Világgazdaság" podkreśla, że podobne apele słychać było
z „Wyborczej" w 1990 r. „Dziennikarze wzywają do solidarności z tymi, którzy ich
zdaniem zostali wykluczeni przez polskie władze w ciągu ostatnich czterech lat.
Przykładami są nauczyciele, osoby niepełnosprawne, mniejszości seksualne, sędziowie,
prokuratorzy. Mówią: »grupy te są publicznie pozbawione godności i środków
do życia«". To drugi po „Népszava" ważny tytuł na Węgrzech, który opisał apel
i zmianę hasła „Wyborczej".
„la Repubblica" poprosiła o wywiad naczelnego „Wyborczej" Adama Michnika, który
powrót do hasła z lat 90. uzasadnił „zagrożeniem wolności w Europie, która opiera się
na demagogach i populistach".
O naszym apelu i zmianie hasła napisały też m.in. słowacki "Dennik" i szwedzki
"Dagens Nyheter".
Artykuł za Wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,75398,25066942,swiatowe-media-wspieraja-wyborcza-i-pisza-o-zmianieprzez.html
PRZECZYTAJ WIĘCEJ W CZĘŚCI RAPORTU „JESTEŚMY RÓŻNORODNI”
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Zespół „Gazety Wyborczej” od początku angażuje się w najważniejsze ogólnopolskie
i lokalne akcje o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym; jest także inicjatorem
licznych kampanii i projektów. W ostatnim czasie dziennik wspierał np. strajkujących
nauczycieli, m.in. przygotowując specjalne wydanie gazety, newsletter strajkowy oraz akcję
sprzedaży specjalnej oferty prenumeraty cyfrowej, z której przychód – 200 tys. zł – został
przekazany na wsparcie strajkujących. Wcześniej jego zespół brał również udział
w Czarnych Protestach, zaangażował się w akcję „Rodzić po ludzku” oraz kwestował
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wyjątkowe wydanie „Gazety Wyborczej”
z okazji 30. urodzin dziennika

8 maja 2019 r. redakcja dołączyła do swojego wydania pierwszy numer „Gazety
Wyborczej", który ukazał się w 1989 r. Obchodom jubileuszu towarzyszyło również
specjalne logo, w którym w czerwonym prostokącie znanym z tradycyjnej wersji
znaku znalazło się „30 lat".
W urodzinowym wydaniu „Gazety Wyborczej" można było przeczytać m.in. tekst redaktora
naczelnego Adama Michnika o dzienniku i Polsce oraz artykuł Justyny Sucheckiej o dniu
z życia redakcji. Redakcja oddała również głos swoim czytelnikom, którzy w listach pisali,
czego oczekują od dziennika na następne 30 lat.

„1989” – specjalny magazyn „Gazety
Wyborczej”
Na 30. urodziny „Gazety Wyborczej" i z okazji 30. nadchodzącej rocznicy pierwszych
częściowo wolnych wyborów w Polsce, redakcja dziennika przygotowała też
wyjątkowy magazyn „1989". W wydaniu dziennikarze przypominali Polskę sprzed 30 lat.
Pisali o życiu codziennym schyłku lat 80. - o tym, co się w Polsce jadło i nosiło, co oglądało
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w telewizji, za czym stało w kolejce i z czego żartowało, a także jaka była rola i miejsce
kobiet w tamtym czasie. W 30. rocznicę wydania pierwszego numeru „Gazety Wyborczej", jej
pracownicy opowiedzieli o początkach gazety. Poeta i publicysta Antoni Pawlak wspominał
redakcyjne zebrania w piaskownicy, a redaktorka sekretariatu redakcji i korektorka Teresa
Kruszona, która w dzienniku pracuje od samego początku, wspominała, jak zmieniał się
język gazety.
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Donald Tusk Człowiekiem Roku „Gazety
Wyborczej”
„Gazeta Wyborcza” po raz 20. wręczyła tytuł Człowieka Roku. W 2019 r. odebrał go Donald
Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Polski, a laudację na jego cześć
wygłosił Timothy Snyder. Podczas uroczystości, odbywającej się 10 maja 2019 r., będącej
częścią obchodów 30. urodzin „Gazety Wyborczej", wręczono też nagrody Ludzie Roku
Czytelników „Gazety Wyborczej" oraz specjalne wyróżnienia od redaktora naczelnego
Adama Michnika.– Laureatami tych ostatnich zostali: prezydent Paweł Adamowicza - za jego
oddanie dla Gdańska oraz prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Jerzy
Owsiak za łączenie Polaków. Relację na żywo z gali można było obejrzeć na stronie
Wyborcza.pl, a fragment z wręczenia tytułu Donaldowi Tuskowi - również na antenie TVN24.
Wieczór relacjonowany był też na profilach „Gazety Wyborczej" w mediach
społecznościowych, m.in. na Instagramie. Obecnie pełen zapis wideo uroczystości dostępny
jest na Wyborcza.pl - link, a skrót najważniejszych momentów - link.
Tytuł Człowiek Roku „Gazety Wyborczej" przyznawany jest w ramach corocznych obchodów
urodzin dziennika od 1999 r. Do tej pory wyróżnieni nim zostali: Vaclav Havel (1999),
George Soros (2000), Siergiej Kowaliow (2001), Joschka Fischer (2002), Günter Verheugen
(2003), Bronisław Geremek (2004), Javier Solana (2005), Zbigniew Brzeziński (2006), abp
Józef Życiński (2007), Andrzej Wajda (2008), Tadeusz Mazowiecki (2009, tytuł Człowiek
Dwudziestolecia), Władysław Bartoszewski (2010), Richard von Weizsacker (2011), Tadeusz
Konwicki (2012), Yoani Sánchez (2013), Michaił Chodorowski (2014), Bronisław
Komorowski (2015), Timothy Snyder (2016), Frans Timmermans (2017) i Anne Applebaum
(2018). Nagrodę specjalną dla Człowieka Dwudziestopięciolecia odebrał Lech Wałęsa.
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Wehikuł czasu „Gazety Wyborczej”niezwykła wystawa na 30. urodziny
Redakcja „Gazety Wyborczej”, na specjalnie przygotowanej wystawie, zaprezentowała
przedmioty i symbole związane z początkiem działalności Agory, wczesną historią dziennika
i wydarzeniami, które miały wówczas miejsce. W kolekcji znalazły się przedmioty
codziennego użytku z 1989 r. i początku lat 90. Dzięki zebranym komputerom, telefonom
i maszynom do pisania i innym eksponatom, zespołowi „Wyborczej” udało się otworzyć
stanowisko redaktorskie z przełomu 1989/1990 r., a także inne ważne pomieszczenia, m.in.
ciemnię z oryginalnym powiększalnikiem, kuwetami i zdjęciami na sznurkach, pokój
maszynistek i pokój redaktora naczelnego. Na wystawie obejrzeć można było też archiwalne
fotografie i dokumenty z zasobów redakcji oraz pamiątki i zdjęcia, które przynieśli
pracownicy i przyjaciele „Gazety Wyborczej”.
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Nowa makieta na 30-lecie „Gazety
Wyborczej” i Wolnej Polski
Nowoczesne, przejrzyste i jeszcze bardziej przyjazne czytelnikom – takie stały się wydania
papierowe „Gazety Wyborczej” 4 czerwca 2019 r. Projekt makiety, który zadebiutował w 30.
rocznicę wyborów z 1989 r., przygotował Jacek Utko, utytułowany twórca szat graficznych
gazet z całego świata. Dodatkowo w nowej odsłonie dziennik zaproponował czytelnikom
strony Temat dnia i dział Poradnik, a w piątki – tygodniki lokalne łączące dotychczasowe
magazyny z przewodnikiem kulturalnym „Co Jest Grane 24”.
„Gazeta Wyborcza” zaczęła ukazywać się w nowej makiecie, wprowadzonej z okazji 30.
urodzin dziennika, po kilkunastu latach od poprzedniej zmiany. Dzięki niej dziennik zyskał
nowoczesny, bardziej uporządkowany i spójny układ treści, jest przejrzysty i bardziej
czytelny. Zapewniły to m.in. nieco powiększona, prostsza czcionka, większe przestrzenie
w projekcie poszczególnych stron oraz lepiej eksponowane fotografie, np. na drugiej stronie
wydania. Dodatkowo autorzy komentarzy, felietonów i opinii są przedstawiani rysunkowym
portretem.

Co pokolenie to Wyborcza!
„Gazeta Wyborcza” już od 30 lat towarzyszy różnym pokoleniom i zmianom zachodzącym
w Polsce.
- Mijają lata i - choć różnimy się wiekiem, płcią czy pochodzeniem - cały czas łączą nas
słowa, obrazy i emocje. Dlatego w naszej nowej kampanii wizerunkowej pokazujemy, jak
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różni są nasi odbiorcy, a jednocześnie jak cały czas potrafimy być z nimi i odpowiadać na ich
potrzeby. To od 30 lat wyróżnik „Gazety Wyborczej” – medium wielkopokoleniowego,
świadka, a czasem też inicjatora zmian nie tylko społecznych zachodzących w naszej polskiej
codzienności. To zaszczyt powiedzieć, że „Co pokolenie, to Wyborcza” – mówi Jerzy Wójcik,
wydawca „Gazety Wyborczej”.
W kampanii „Co pokolenie, to Wyborcza” można było zobaczyć osoby młodsze i starsze,
o różnych zainteresowaniach i pasjach. Kolejne sceny łączy charakterystyczny dla „Gazety
Wyborczej” czerwony prostokąt, znany z logo dziennika.
W ten sposób zespół „Gazety Wyborczej” i Wyborcza.pl przypominiał, jak różnymi sprawami
zajmuje się na co dzień i jak różnorodne podejmuje tematy - więcej o tym można znaleźć
na stronie kampanii Wyborcza.pl/pokolenia.
Reklamy nawiązują do jubileuszu 30-lecia, który „Gazeta Wyborcza” świętowała 2019 r. pokazują, że dziennik towarzyszy jako medium różnym pokoleniom od wielu lat.
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