
  

  Tadeusz Górny nie żyje 
 
zmarł w czwartek wieczorem, 28 lipca 2016 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, po długiej walce. 

 Odszedł Człowiek nieobojętny, pasjonat kultury i sztuki.  Z wykształcenia muzyk, z temperamentu polemista,  

z potrzeby serca  miłośnik książek, literatury i czytelnictwa, znawca jazzu.  Przez całe życie czynny, dziennikarz i 
publicysta, związany z radiem  i telewizją autor i realizator programów, m.in. Książki z Górnej Półki.  Czytaj dalej 

 

 

TADEUSZ GÓRNY 

NIE ŻYJE 

  

zmarł w czwartek wieczorem, 28 lipca 2016 roku, 

po długiej i ciężkiej chorobie, po długiej walce. 

 

Odszedł Człowiek nieobojętny, pasjonat kultury i sztuki. 

Z wykształcenia muzyk, z temperamentu polemista, z potrzeby serca 

miłośnik książek, literatury i czytelnictwa, znawca jazzu. 

Przez całe życie czynny, dziennikarz i publicysta, związany z radiem 

i telewizją autor i realizator programów, m.in. Książki z Górnej Półki. 

Organizator licznych przedsięwzięć kulturalnych – konkursów, targów książki. 

Za swoją działalność wielokrotnie odznaczany 

– ostatnio Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 

Był naszym Kolegą, członkiem, działaczem i wiceprezesem PTWK. 

Z żalem będziemy Go żegnać w dniu 

5 sierpnia 2016 o godzinie 13.00 
w Domu Pogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach. 

O godzinie 14.30 nastąpi złożenie urny  
do grobu rodzinnego na Starych Powązkach, początek od VI bramy. 

http://www.ptwk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=90:zmarl-tadeusz-gorny&catid=2&Itemid=101


 
 

Jego Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia 
 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 

 

 

*   *   *   * 

*   *   * 

 

 
O TADEUSZU GÓRNYM (1941 – 2016) 

  



 

(Tadeusz Górny, foto z archiwum autora) 

  

Tadeusz Górny był wieloletnim i zasłużonym popularyzatorem książki i czytelnictwa zaangażowanym w działalność na rzecz: promocji książki i 

wiedzy o książce, literatury polskiej i obcej, przybliżania postaci zasłużonych ludzi książki oraz informacji o ruchu wydawniczym i w rozwój 

czytelnictwa w Polsce. 

 



Całe dorosłe życie związany z miastem rodzinnym. W Warszawie uczył się i studiował, pracował jako nauczyciel, muzyk, urzędnik i dziennikarz, 

tutaj też podejmował szereg cennych inicjatyw w sferze kultury od założenia harcerskiej orkiestry symfonicznej po organizację i realizację 

Salonu Książki Historycznej KLIOTEKA w Muzeum Niepodległości, od Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR i Nagrody Literackiej m. 

st. Warszawy do Warszawskich Targów Książki. 

 

TADEUSZ GÓRNY – artysta muzyk, redaktor, publicysta, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. W latach 1966-1969 

współpracownik redakcji muzycznej Polskiego Radia; 1968-1969 jeden z założycieli miesięcznika „Jazz – Forum” i sekretarz redakcji; 1969-

1974 współpracownik Studia Rytm w Programie I Polskiego Radia, współpracownik Telewizyjnego Ekranu Młodych oraz Redakcji Rozrywki TVP; 

1974-1981 pracownik w instytucjach kultury (m.in. Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania 

Kultury – tu zajmował się kulturą ludową pełniąc m.in. funkcję kierownika programowego Konfrontacji Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu 

n/Popradem); 1982-1989 główny specjalista w Departamencie Muzyki i Teatru Ministerstwa Kultury i Sztuki, doradca przewodniczącego w 

Narodowej Radzie Kultury, wicedyrektor Departamentu Sztuki Estradowej w MKiS; współtwórca i redaktor poradnika repertuarowego ZMW 

„Kurenda”, „Diariusza Narodowej Rady Kultury” i „Poradnika Muzycznego”; w latach osiemdziesiątych współzałożyciel „Sceny Ludowej”; 1989-

1992 współpracownik m.in. Fundacji Sztuka dla Dziecka ARS JUNIORS; 1993 szef promocji Wydawnictwa Philips Wilson; 1994-1996 

współpracownik telewizji Polsat; 1996-1999 specjalista public relations w TUiR Partner; 1999-2000 redaktor w miesięczniku „Wydawca”. 

 

Inicjator i współorganizator imprez muzycznych (kierownik muzyczny i artystyczny) m.in.: Jazz Jamboree (1966-68), Młodzieżowego Festiwalu 

Muzycznego (1969), KRAM-u (1980), Harcerskiego Festiwalu Piosenki (1986-89), Festiwalu „Śpiewajmy Poezję” (1987), Festiwalu Piosenki 

Francuskiej (1987-91), Festiwalu „Eurofolk” i in. 

 

Publikował artykuły w miesięcznikach: „Jazz”, „Synkopa”, „Ruch Muzyczny”, „Megaron”, „Wydawca”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, „Stolica” i in. 

 

2000-2006 autor i realizator cyklu przedstawiającego i promującego dobrą książkę p.t. „Książki z Górnej Półki” emitowanego na 

ogólnopolskiej antenie TVP 3 Regionalnej.  

 

Autor projektu intermedialnego forum czytelniczego, w ramach którego prowadził swój autorski program „Z Górnej półki” (aktualna, 

kompetentna i podana w atrakcyjnej formie informacja o książce) emitowany w telewizji edukacyjnej „Edusat” i na portalu internetowym 

ksiazka.tv. 

Autor cyklu radiowych felietonów „Wariacje na temat….”. 

 

W 2000 r. współzałożyciel, następnie prezes Stowarzyszenia Promocji Książki IKAR, którego głównym celem była organizacja i realizacja 

kolejnych edycji Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR. 

 



Współorganizator „Warszawskiego Salonu Książki” i ich rzecznik prasowy. 

 

W roku 2007 włącza się w akcję przywrócenia Nagrody Literackiej m. st. Warszawa, której przez 7 edycji był członkiem i sekretarzem jury.  

 

Wraz z dyrektorem Muzeum Niepodległości Tadeuszem Skoczkiem stworzył Salon Książki Historycznej KLIOTEKA.   

 

Inicjował działania środowiska wydawniczego zmierzające do organizacji Warszawskich Targów Książki siłami wydawców współdziałających z 

wyspecjalizowaną firmą targową. Dzięki temu powstała spółka „Targi Książki”, której był członkiem zarządu oraz koordynatorem programowym 

Warszawskich Targów Książki. Był również pomysłodawcą rozszerzenia działalności spółki o imprezy pozawarszawskie.  

To dzięki niemu odbywają się obecnie plenery czytelnicze w Gdyni i w Szczecinie, a ostatnio Śląskie Targi Książki. 

 

Był:  

• członkiem i działaczem Związku Harcerstwa Polskiego i Zrzeszenia Studentów Polskich w których zajmował się działaniami poświęconymi 

kulturze, • członkiem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i jego wiceprezesem, • członkiem Kapituły wznowionej Nagrody Sezonu 

Wydawniczo-Księgarskiego IKAR organizowanej przez PTWK, • z ramienia PTWK Sekretarzem Jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego 

Warszawy, • członkiem Zarządu Targi Książki Sp. z o.o. (2010). 

 

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczość publicystyczną:  

• Nagroda im. Jędrzeja Cierniaka, • Nagroda im. Władysława Orkana, • Nagrody Prezesa TVP S.A.; • "PIKowy Laur 2004" – Nagroda 

Specjalna, przyznana za całokształt pracy na rzecz popularyzacji czytelnictwa w pierwszej edycji Konkursu Polskiej Izby Książki na 

Najciekawszą Prezentację Książki w Mediach; • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności na rzecz 

upowszechniania kultury (2006). 

 

Za zasługi odznaczony: 

• Srebrnym Krzyżem Zasługi,• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, • 

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, • Srebrnym i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, • Odznaką 

Zasłużony Działacz Kultury, • Medalem „Zasłużony dla Warszawy”, • Złotą Odznaką Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, • Honorową 

„Złotą Tarką”, • Honorową Odznaką PTWK, • Medalem Pamiątkowym PTWK. 

 

W roku 2016 obchodził jubileusz 50-lecia pracy publicystycznej i aktywnej działalności na rzecz upowszechniania kultury. 

 

(MK) 

 


