
Tadeusz Nowakowski: Halo, chciałbym mówić z redakcją
„Życia Warszawy” 
Redakcja: Jest pan połączony, słucham pana. 

T. Nowakowski:  Proszę pana, ja chciałbym się
dowiedzieć  na wstępie czy Polak zza granicy może
również zadawać  pytania? 
Redakcja: Oczywiście, jak najbardziej, już oddaję słuchawkę
koleżance, proszę.

T. Nowakowski: Bardzo proszę 
Redakcja: Słucham pana.

T. Nowakowski:  Proszę pani, ja przede wszystkim 
chciałbym się przedstawić. Nazywam się Tadeusz
Olsztyński. Jestem dziennikarzem emigracyjnym.
Chciałem uprzedzić panią, że jestem pracownikiem
Radia Wolnej Europy w Monachium. I proszę pani, czy
mogę wiedzieć z kim mam przyjemność ? 
Redakcja: Proszę pana, ja jestem osobą dyżurującą przy
telefonie. 

T. Nowakowski: Chcę pogratulować świetnego pod
względem dziennikarskim pomysłu, tego działu „Dziś
telefon-jutro odpowiedź”. Chciałem się jeszcze
dowiedzieć, wolno zadać jedno pytanie, czy może dwa ? 
Redakcja: Ile pan sobie życzy.

T. Nowakowski: Czy pani moje pytania zanotuje? 
Redakcja: Proszę bardzo, notuję właśnie. 

T. Nowakowski:  Pierwsze pytanie jest następującej treści. 
Radio Wolna Europa ogłosiło swego czasu listę Polaków,
którzy ciągle jeszcze przymusowo pozostają w Rosji.
Chciałem się dowiedzieć, dlaczego nikt w kraju nie daje
wyjaśnień, co się dzieje z tymi ludźmi ? 
Redakcja: Tak więc los Polaków, którzy pozostają w
Związku Radzieckim? Nadal, przymusowo? 

T. Nowakowski: Tak, tak, myśmy przed miesiącem 
całą długą listę Polaków podali do wiadomości. 
Dlaczego w kraju nikt nie daje wyjaśnień,  co się dzieje 
z tymi ludźmi ? A moje drugie pytanie jest następującej
treści: bardzo często od przyjaciół i znajomych dostaję
listy z kraju i mnie trochę niepokoi, proszę pani, że one
noszą ślady odklejania.  Chciałem się zapytać, czy istnieje
kontrola listów wysyłanych za granicę? 
Redakcja: Dostaję listy z kraju… noszące ślady
odklejania…

T. Nowakowski: …Moje pytanie brzmi: czy istnieje 
kontrola?
Redakcja: … czy istnieje kontrola listów.

T. Nowakowski: …listów wysyłanych za granicę, 
a jeżeli kontroli nie ma, to dlaczego…
Redakcja: …sekundkę proszę pana, jeszcze sekundkę…

T. Nowakowski: To dlaczego listy z Polski 
adresowane na Zachód, przychodzą 
z tak dużym opóźnieniem i ze śladami 
odklejania? 
Redakcja: z dużymi opóźnieniami…

T. Nowakowski: …i śladami odklejania. 
Czy ja mogę liczyć na to, że dostanę 
odpowiedź? 
Redakcja: Proszę pana, no, niewątpliwie 
zanotowałam pytania i postaramy się na nie 
odpowiedzieć. 

Odpowiedź na pytania redaktora z RWE, mimo że tak sta-
rannie je zanotowano, nigdy się nie ukazała ani w rubryce 
„Dziś telefon – jutro odpowiedź” „Życia Warszawy”, ani w
całej, cenzurowanej prasie PRL. Takie tematy podjęły dopiero
wydawnictwa „drugiego obiegu” w latach 70. i 80. 

Źródło: http://www.polskieradio.pl/68, Radia-Wolnosci

W roku 1959 warszawski dziennik „Życie Warszawy” uruchomił
dział „Dziś telefon – jutro odpowiedź”,  ogłaszając, że odpowiada 
na wszystkie pytania czytelników. W trzy lata  po Październiku 
1956 r., gdy do władzy powrócił Gomułka, miał być to dowód 
na trwanie politycznej „odwilży”.  Tadeusz Nowakowski z RWE
postanowił sprawdzić, jak daleko w rzeczywistości sięgała
wówczas swoboda wypowiedzi

Dziś telefon... 
z Radia Wolna
Europa
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w Jan Nowak-
-Jeziorański 
przy lekturze 
„Życia Warszawy”
(zdjęcie 
ze zbiorów NAC)
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