
Harry Potter dla Wszystkich 1

Harry Potter dla WszystkichHarry Potter dla WszystkichHarry Potter dla WszystkichHarry Potter dla Wszystkich    
    

NR 1NR 1NR 1NR 1        Wydanie specjalneWydanie specjalneWydanie specjalneWydanie specjalne        Listopad 2006Listopad 2006Listopad 2006Listopad 2006    

    

*** Przyspieszmy premierę siódmego tomu HP! *** 
    

Przyspieszmy wydanie siódmego tomu Harry’ego Pottera w 
naszym kraju! CzyŜ nie byłoby prościej i lepiej, gdyby HP7 we 
wszystkich krajach został wydany tego samego dnia? Znikn ęłyby 
problemy ze spojlerami i długim oczekiwaniem. Potteromaniacy, 
zjednoczmy się! Zorganizujmy wspólną akcję: HARRY POTTER 
DLA WSZYSTKICH! Przekonajmy zagraniczne wydawnictwa 
oraz samą J.K. Rowling, iŜ warto zorganizować jedną wspólną 
premierę dla wszystkich czytelników na całym świecie! 
 
 

śycie potrafi pisać szczęśliwe scenariusze, 
 jedna wielka premiera byłaby najpiękniejszym z nich! 

 
 

Harry Potter dla Wszystkich! 
 
 

Przypomnijcie sobie 
niemiłosiernie długie 
oczekiwanie na polskie 
tłumaczenie piątego i szóstego 
tomu. Pomyślcie o spoilerach, 
które niejednemu zagorzałemu 
potteromaniakowi – być moŜe i 
niektórym spośród Was – 
zepsuły niespodziankę i 
uciechę z czytania. Nic 
dziwnego, skoro polskie 
wydanie ukazuje się ponad pół 
roku po angielskiej i 
amerykańskiej premierze. 
Podobny problem jest w 
innych, nie anglojęzycznych 
krajach. Pytanie, jak temu 
zaradzić? 
 
Pamiętacie moŜe 
Szmaragdową Rewolucję, 
zorganizowaną przeciwko 
wydawnictwu Media Rodzina 
w celu przyspieszenia daty 
polskiego wydania HP6? Akcja 
ta nie miała szans na  

 
powodzenie, gdyŜ tłumacz 
Andrzej Polkowski dostaje 
ksiąŜkę dopiero w dniu 
światowej premiery. Nasz 

redaktor GGgrzesiek wpadł 
jednak na zupełnie inne 
rozwiązanie, o wiele bardziej 
 
sensowne i – co waŜne – 
moŜliwe do zrealizowania! Czy 
nie byłoby prościej, gdyby 
tłumacze we wszystkich 
krajach dostali angielski tekst 
odpowiednio wcześniej, zaraz 
po tym, jak J.K. Rowling 
zakończy pisanie? W takim 
wypadku prace nad wydaniem 
we wszystkich państwach 
trwałyby mniej więcej 
jednocześnie i moŜna by 
zorganizować tego samego 
dnia wspólną premierę dla 
wszystkich potteromaniaków, 
we wszystkich językach 
świata! Pomyślcie sami: czy 
nie jest to sensowne i 
praktyczne rozwiązanie? Z 
pewnością tak!!! 
 
Powiecie zaraz: na pewno się 
nie uda, przecieŜ musi być 

PomóŜ innym! 
 
Gazeta jest przeznacza 
szczególnie dla 
czytelników, bez dostępu 
do internetu. Jeśli znasz 
osoby, które nie mają 
komputera, 
odpowiedniego łącza, 
nagraj ten numer na 
dyskietkę, płytę, a nawet 
wydrukuj i sprezentuj 
tym Wszystkim, którym 
zaleŜy na wspólnej 
premierze 7 tomu! 
 
To nie wiele kosztuje! 

Kalendarium:  
 

Grudzień 2005 – JK Rowling 
kończy pracę nad 6 tomem 

 
16 Lipiec – odbywa  się 

angielska premiera Księcia 
Półkrwi 

 
28 styczeń – KsiąŜe Półkrwi 

trafia na półki polskich 
księgarń 

 
Grudzień 2007 – JK Rowling 
skończy pracę nad 7 tomem 

 
7 Lipiec 2007, nieoficjalna 
data premiery w krajach 

anglojęzycznych 
 

??? 2008  - polska premiera 
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jeszcze czas na tłumaczenie. 
Owszem, ale warto zwrócić 
uwagę na czyste kalkulacje. 
J.K. Rowling zwykle oddawała 
tekst kolejnej części w grudniu, 
zaś premiera następowała w 
czerwcu lub lipcu następnego 
roku. Przygotowanie ksiąŜki do 
wydania w Anglii i USA 
zajmowało więc ponad pół  
roku i prawdopodobnie tak 
będzie równieŜ w przypadku 
siódmego tomu. Tymczasem w 
Polsce, te same czynności plus 
tłumaczenie w wykonaniu 
Andrzeja Polkowskiego 
zajmowały zwykle niemal 
dokładnie tyle samo czasu! 
KsiąŜka po angielsku 
wydawana była w 
czerwcu/lipcu, a polska wersja 
pojawiała się w sprzedaŜy juŜ 
w styczniu. Co więcej, w 
innych państwach tłumaczenie 
było dostępne jeszcze szybciej! 
Wniosek z tego prosty: 
tłumaczenie nie stanowi 
problemu, gdyŜ nawet w 
Anglii, USA czy Australii, 
gdzie nie trzeba go dokonywać, 
proces wydawania ksiąŜki 
zajmuje dokładnie tyle samo 
czasu. 
 
Zapewne większość z Was, po 
lekturze tego tekstu, uzna, Ŝe 

nasz pomysł jest sensowny i 
logiczny! Jesteśmy więc 
zgodni i gotowi, by się  
zjednoczyć w tej kwestii. 
Mamy nadzieję, Ŝe Was 
przekonaliśmy. Trzeba jednak 
przekonać do naszego pomysłu 
równieŜ J.K. Rowling,  
wydawnictwa Bloomsbury 
oraz Scholastic, a takŜe 
wydawnictwa z państw nie 
anglojęzycznych. A to akurat  

 
zaleŜy głównie od Was, drodzy  
 
Potteromaniacy! Chcemy 
zebrać podpisy pod polską 
petycją, jaką następnie 
przetłumaczymy na język 
angielski i wyślemy do J.K. 

Rowling oraz wydawnictw na 
całym świecie. Podobne 
petycje powstaną i zostaną 
podpisane przez tysiące 
potteromaniaków równieŜ w 
innych krajach! Jeśli poprzecie 
nas, podpisując się pod tą 
elektroniczną petycją, istnieje 
duŜa szansa, Ŝe nasza akcja 
„Harry Potter Dla Wszystkich” 
zakończy się powodzeniem i  
siódmy tom HP zostanie 
wydany we wszystkich krajach 
świata tego samego dnia, dla 
wszystkich potteromaniaków w 
ich rodzimych językach! CzyŜ 
nie byłoby to piękne? 
 
Wszystko zaleŜy od Was! Nie 
zwlekajcie więc i wejdźcie na 
stronę www.hpnews.pl , a 
takŜe poinformujcie o akcji 
wszystkich swoich znajomych i 
zachęćcie ich, aby i oni 
pozostawili pod petycją swoje 
podpisy! KaŜdy głos jest 
waŜny! Zjednoczmy się i 
wspólnie doprowadźmy do 
najpiękniejszego zakończenia 
przygody z Harrym Potterem – 
to znaczy, aby kaŜdy 
potteromaniak mógł w wakacje 
przyszłego roku otrzymać 
siódmy tom w swoim języku i 
przeczytać go z uciechą.  
 

 
Nasza petycja, do Bloomsbury, Scholastic i JK Rowling 

 

Przedstawiamy Wam petycję, która moŜna znaleźć pod adresem: 

 

http://petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=1859 

 

Zapoznaj się z treścią, a następnie wpisz powyŜszy linkdo wyszukiwarki. Jeśli nawet nie 
masz internetu, skorzystaj choć na chwilę z kafejki, komputera u znajomych, w szkole, 
na uczelni, a taty/mamy w pracy i dodaj swój podpis.  KaŜdy najmniejszy głos się liczy. 
Nie mów, Ŝe szkoda czasu, inni się podpiszą. Im nas więcej tym lepiej. PokaŜmy światu 
naszą siłę! 

Szokujące liczby 
 
13 Miesięcy – tyle czasu, 
minęło zanim rękopis 6 
tomu trafił na półki 
naszych księgarń 
 
7, 5  miesięcy  tyle czasu 
zachodni wydawcy 
potrzebowali aby wydać 
Księcia Półkrwi 
 
7,5 tyle czasu potrzeba, aby 
wraz z tłumaczeniem, 6 tom 
wydać w Polsce  
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Do:  
Bloomsbury Publishing, Scholastic Books  

 
Joanne Kathleen Rowling  
Bloomsbury Publishing Place 
38 Soho Square 
London W1V 5DF 
England 
 
Scholastic Books 
555 Broadway 
New York, NY 10012 
USA  
 

 
My, niŜej podpisani sygnatariusze niniejszej petycji zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wprowadzenie zmian dotyczących premiery 7 tom przygód o HP.  
 
Pomni wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy szósty tom trafił na półki naszych księgarni 13 
miesięcy po tym jak J.K. Rowling oddała gotowy rękopis Waszemu wydawnictwu, 
postanowiliśmy zjednoczyć nasze siły i zrobić wszystko, aby uniknąć tej kłopotliwej sytuacji. 
 
Nie ukrywamy, iŜ bardzo szokuje nas wydłuŜony w nieskończoność czas pracy wydawnictw 
Bloomsbury i Scholastic, który w 2005 roku, wyniósł dokładnie tyle samo, co wkład naszego 
rodzimego Media Rodzina, czyli 7,5 miesięcy! A trzeba pamiętać, Ŝe jako przedstawiciele 
krajów nie anglojęzycznych, musieliśmy uwzględnić rolę tłumacza, która przeciągnęła się do 
4 miesięcy. Podsumowując wydawnictwo Media Rodzina potrzebowało 3,5 miesiąca aby 
przygotować najnowszy tom HP do sprzedaŜy. Tymczasem, Wasz udział z niezrozumiałych 
powodów, oscyluje dwukrotnie dłuŜej i siłą rzeczy skłania nas ku tezie, Ŝe nie interesujecie 
się losem czytelnika!  
 
Bardzo jest nam przykro z tego powodu. W ostatnich latach czujemy się tak, jakby ktoś 
nieprzyjazną ręką nakreślił niewidzialną granicę pomiędzy Anglią, Stanami a pozostałym 
światem. W czym jesteśmy gorsi, od naszych kolegów zza mórz i oceanów - zadamy pytanie, 
na które cięŜko jest znaleźć odpowiedź? Być moŜe odpowiecie, w Waszym mniemaniu 
słusznie, iŜ JK Rowling jest rodowitą, z krwi i kości angielką i siłą rzeczy, premiera jej 
ksiąŜek musi się odbywać w tym, a nie innym języku. Powiedzieć moŜna, ale z drugiej strony, 
łatwo obalić te tezy i stwierdzić, iŜ na świecie odsetek, Brytyjczyków i Amerykanów jest 
niewielki, podobnie jak osób, które władają angielskim. 
 
Zapominając o nas, państwach gorszej kategorii, popełniacie wielki błąd! Nie dociekamy, czy 
celowo, czy przez nie uwagę, ale uwierzcie nam na słowo,  późna premiera HP niesie ze sobą 
nieprzewidywalne konsekwencje. Jakie? PoniŜej przedstawiamy, kilka z nich.  
 
1) TuŜ po premierze 6 tomu wielu z nas dość zdecydowanie zareagowało, na wieść Ŝe na 
Polski odpowiednik będziemy musieli czekać dobre pół roku. Na przełomie lipca i sierpnia 
wybuchła spontaniczna akcja czytelników - Szmaragdowa Rewolucja, a  
najwaŜniejsze działania skierowała przeciwko naszemu wydawcy. Tysiące maili trafiło na 

Krótki poradnik, jak poprawnie wypełni ć 
petycję: 
 
* Wybieracie podany niŜej link: 
 
http://petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=1859 
 
* Po kliknięciu na opcję „Popieram, jestem za” 
wyskakuje Wam okno, gdzie podajecie swoje 
dane - Imię, nazwisko i e-mail – pamiętajcie o 
tym, bez nich Wasz głos będzie niewaŜny 
 
* Wybieracie podpisz petycję, a zarazem 
pamiętacie, Ŝe musicie na poczcie odebrać 
wysłany link, który umoŜliwi weryfikację 
danych – bardzo WaŜne! 
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skrzynki Media Rodzina, które zebrało niechlubne owoce Waszej beztroski! 
 
2) Na rynku zaczęły się ukazywać piraty, tzw. amatorskie tłumaczenie HP, które powstając w 
przeciągu kilkudziesięciu dni, stały się popularnym produktem wśród naszych czytelników. 
Wydawnictwo Media Rodzina, podjęło przysłowiową walkę z wiatrakami, chcąc ukrócić ten 
nielegalny proceder. Niestety, witryn z pirackim tłumaczeniem było tyle, Ŝe niemal kaŜdy 
internauta z dobrą wyszukiwarką, mógł bez problemu przeczytać 6 tom. 
 
Z pewnością dostrzegacie, jak wielkie zagroŜenie rodzi taka niecodzienna sytuacja. Co gorsza 
tracą obie strony, fani bo muszą się zadowolić, dalekim od doskonałości substytutem, i co 
gorsza wydawnictwa z Jo – w sieci zostają utopione olbrzymie pieniądze ze sprzedaŜy. IluŜ z 
nas nie kupiło Księcia Półkrwi, mając gotowy egzemplarz na dysku w komputerze!  
 
3) Na zagranicznych, i naszych krajowych stronach o tematyce HP, pojawiały się skutecznie 
utrudniające Ŝycie spoilery i wszelkie wzmianki o 6 tomie. „Księciem Półkrwi jest Severus 
Snape, który zabije Albusa Dumbledore'a”. Jedno, wydaje się Ŝe niepozorne zdanie sprawia, 
Ŝe mgnieniu oka pryska czar, okalający długo wyczekiwaną ksiąŜkę. Ryzyko przecieku jest  
olbrzymie i większość z nas po kilku tygodniach od angielskiej premiery znało treść 6 tomu.  
 
PowyŜszych argumentów jest wiele i w nieskończoność moŜna by wymieniać negatywne 
skutki, które powoduje późna premiera HP. Całkiem słusznie naleŜy przypuszczać, Ŝe 
podobne, niepokojące zjawisko nasili się wraz z wydaniem 7 tomu.  
Ciekawość, zniecierpliwienie czytelnika sięgnie zenitu i trudu uwierzyć, aby wstrzymał się 
czekając, kolejne kilka miesięcy na przetłumaczony polski tomu. Mając w pamięci niemiłe 
doświadczenia, bez skrupułów sięgnie po tak bardzo piętnowanego pirata! 
 
Aby uniknąć, tych wszystkich przytoczonych wyŜej sytuacji, proponujemy bezprecedensowe 
rozwiązanie, które moŜe się okazać lekiem na całe zło.  
 
CzyŜ nie byłoby wspaniałym rozwiązaniem, gdyby wszyscy czytelnicy na całym świecie 
mogli dostać ksiąŜkę jednego, tego samego dnia? Wtedy wydawcy obcojęzyczni musieliby po 
prostu dostać maszynopis oryginału wcześniej, by mogli pracować nad ksiąŜką równolegle z 
redaktorami wydań anglojęzycznych. Byłoby pięknie i taka wspaniała utopia jest jak 
najbardziej moŜliwa. Musimy pójść tylko na kompromis i nawiązać owocny dialog.  
 
TuŜ po tym jak J.K. Rowling, ukończy pracę nad 7 tomem, wedle najnowszych doniesień ma 
to być grudzień 2006 roku, gotowy rękopis trafia nie tylko do wybranych i wyjątkowo 
uprzywilejowanych wydawnictw, ale równieŜ do wszystkich państw, które zadeklarują się iŜ 
zostanie wydany w terminie.  
 
ZałóŜmy, Ŝe wszyscy wydawcy dostaną dokładnie 7,5 miesiąca na tłumaczenie, opracowanie 
i druk całej ksiąŜki, czyli dokładnie tyle samo ile na pracę nad 6 tomem poświęciło nasze 
Media Rodzina i Wasi pracownicy. Czy takie rozwiązanie nie  
okaŜe się najlepsze. Zlikwiduje wszelkie podziały, a czytelnikom na całym świecie ofiarujecie 
wielki prezent. Jedną wspólną premierę HP! 
 
Pojawi się oczywiście kwestia przecieku. Ale czy trzeba z góry zakładać, Ŝe Wasi zagraniczni 
koledzy z miejsca nie dochowają  tajemnicy i dopuszczę się czynu, które rzuci blade światło 
na ich uczciwość? Skoro Bloomsbury i Scholastic, obeszło się bez  
przecieków, to my wcale nie musimy być gorsi, wszak na całym świecie funkcjonują 
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profesjonalne wydawnictwa.  
 
Czasami trzeba pójść na większe, mniejsze ustępstwa, albowiem nie da się zaciekle bronić 
swoich racji. Nasz problem nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem i tyczy się całego 
świata, wszystkich państw nie anglojęzycznych, które będą czekać na ich własny 7 tom.  
 
Dlatego kierujemy do Was apel o podjęcie dialogu i wypracowanie niezbędnego kompromisu. 
Bo my, potrzebujemy czynów, a nie pustych słów. Kierujemy do Was gorący apel, który 
poparło tysiące czytelników. W ostatnim tygodniach potrafiliśmy się  
zjednoczyć, uwierzyć Ŝe jedna wielka premiera jest jak najbardziej realna. Nie przekreślajcie 
naszych marzeń. Przystąpmy do owocnych rozmów! 
 
Podobnych akcji na świecie, pojawi się w najbliŜszych czasie wiele. Czytelnicy 
kilkudziesięciu państw równieŜ zadają sobie pytanie - dlaczego tak długo musimy czekać na 
HP. Apelujemy więc jeszcze raz, usłyszcie nasze wołanie! Wasz jeden gest moŜe zrobić 
wiele. śycie potrafi pisać szczęśliwe scenariusze, a jedna wielka premiera byłaby 
najpiękniejszym z nich! 
 
Z góry dziękujemy za zainteresowanie i pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji. 
 
Podobne petycje wkrótce pojawią się równieŜ w innych państwach, w róŜnych językach. Gdy 
akcja, promowana przez polskie serwisy o HP, rozkręci się na dobre i zwieńczona zostanie 
tysiącami podpisów popierających nas fanów, powyŜszą petycję - przetłumaczoną na język 
angielski - przedstawimy wydawnictwom Bloomsbury i Scholastic oraz samej J.K.  
Rowling.  

 

Artykuł od którego wszystko się zaczęło 

 

Czy mówi Wam coś data 7 
Lipca 2007 roku? To 
właśnie w pewien ciepły i 
słoneczny dzień 
przewidziana jest angielska 
premiera 7 tomu. Siłą rzeczy 
zadajemy sobie pytanie, 
kiedy ukaŜe się nasz polski 
odpowiednik. Pomimo, Ŝe 
jeszcze nie znamy terminu 
rodzimej premiery, historia 
lubi się powtarzać i niemal 
pewne jest, Ŝe tyle samo co 
na Księcia Półkrwi, 
będziemy czekać na 7 tom. 
Dzisiejszy artykuł jest 
szczególny i nawiązuje do 
idei II Szmaragdowej 

Rewolucji. Tym bardziej 
zachęcam Was do lektury, iŜ 
dowiecie się o pomyśle na 
jeden wielki list do JK 
Rowling.  

Tak niewiele, ale... 
 
MoŜe zaledwie, a moŜe aŜ 
tak wiele, powiedział by 
mądry filozof, a ja z 
pewnym bólem przyznam 
mu rację. Bo oczywiście, 
angielska premiera 
zaplanowana jest juŜ na 
Lipiec 2007, ale nie naleŜy 
zapominać, Ŝe obecnie 
pomimo szeroko 

rozumianego procesu 
globalizacji, tylko niewielka 
grupa nastolatków, na tyle 
dobrze zna rodzimy język 
naszej kochanej pisarki, Ŝe 
przeczyta pokaźnych 
rozmiarów ksiąŜkę. 
Pozostali czytelnicy, którzy 
wedle najnowszych badań są 
w przewaŜającej większości 
postawieni zostaną w 
sytuacji, nie do 
pozazdroszczenia. Bo tez do 
wyboru będą mieć dwie 
mało budujące moŜliwości. 
Albo wykaŜą się nieco 
rozpaczliwym krokiem, 
jakim jest sięgnięcie po 
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„piraty”, czyt. amatorskie 
tłumaczenia powstające 
zazwyczaj w przeciągu kilku 
dni, albo uzbroją się w 
cierpliwość i najzwyczajniej 
świecie będą czekać. 
Czekać, aŜ do momentu 
kiedy na polskich półkach 
pojawi się przetłumaczony 7 
tom 
 
Kiedy? Tego dokładnie nie 
wiemy, ale wystarczy 
spojrzeć na drogę, którą 
musiał przebyć „KsiąŜę 
Półkrwi”. Z przykrością 
stwierdzam, Ŝe wszelkie 
powody do optymizmu 
pryskają w mgnieniu oka 
 
Policzmy na spokojnie, 15 
lipca 2005 - 6 tom trafił na 
półki księgarni krajów 
anglojęzycznych, aby 
dopiero po blisko 7 
miesiącach, zawitać w nasze 
rodzime progi, dokładnie 
mówiąc 28 stycznia 2006 
roku. Trzymając się 
podobnego scenariusza 
łatwo moŜna wyliczyć, Ŝe 
polskiej siódemki HP moŜna 
się spodziewać najwcześniej 
na początku 2008 roku ( 
pojawiająca się na forach 
interentowych data, grudzień 
2007, stanowi dla mnie 
przejaw nadmiernego 
optymizmu). 
 
Szmaragdowa rewolucja 
 
Nic tylko płakać, złapać się 
za głowę i wieszać psy na 
wydawnictwie Media 
Rodzina, jako sprawcy 
wszelkiego zła na całym 
świecie.  
Aby nie popadać w skrajną 
rozpacz, moŜna teŜ w 

ramach stosownego protestu, 
wyrazić swoje 
niezadowolenie w postaci 
akcji na kształt 
„Szmaragdowej Rewolucji”. 
Na przełomie lipca i sierpnia 
MR, zostało zalane - nie 
będzie przesadą, kiedy 
napiszę - milionami maili, 
do tego stopnia 
przepełnionych Ŝalem, 
złością, ironią i frustracją, iŜ 
podjęto działania, aby w 
moŜliwie jak najbardziej 
delikatny sposób zaŜegnać 
niebezpieczny konflikt na 
linii wydawnictwo - 
Potteromianiacy. Lekiem na 
całe zło miał być 
opublikowany na oficjalnej 
stronie MR artykuł, 
„Szmaragdowa Rewolucja”.  
 
„J.K. Rowling ukończyła 
pisanie "Księcia Półkrwi" w 
grudniu zeszłego roku i 
wydawcy anglojęzyczni 
potrzebowali na wydanie 
ksiąŜki u siebie aŜ siedmiu i 
pół miesiąca...” 
„Z kolei my, wydawcy 
polskiej wersji, musimy 
zadbać o przekład prawie 
siedmiuset stron (Andrzej 
Polkowski potrzebuje na 
tłumaczenie "Księcia 
Półkrwi", jak mówi obecnie, 
3-4 miesiące), a potem o 
normalny proces 
wydawniczy - redakcje, 
skład i korektę (półtora 
miesiąca), druk (dwa 
miesiące)!”  
 
Celowo przeczytam 
zaledwie niewielki fragment 
otwartego listu MR, 
albowiem tylko jeden 
argument przemówił do 
mojej wyobraźni na tyle 

dosadnie, iŜ chociaŜ przez 
chwilę przestałem wieszać 
psy na polskim wydawcy. 
Po części zrozumiałem, Ŝe 
błędem jest oskarŜanie 
Media Rodzina o całe zło na 
świecie. To tak, jakby mieć 
pretensje do pogody za to Ŝe 
pada deszcz, a my 
wolelibyśmy słońce. 
Rozwijając, jakby nie 
patrząc nasz rodzimy 
wydawca nie ma Ŝadnego 
wpływu na monopolistyczne 
praktyki zachodnich 
koncernów pokroju 
Bloomsbury i Scholastic. I 
nie piszę tego poniewaŜ, z 
dnia na dzień zapałałem 
wielką miłością do Media 
Rodzina. Opieram się 
wyłącznie na suchych 
faktach, a one są niestety 
szokujące.  
 
Równi i równiejsi 
 
Siedem i pół miesiąca, 
dokładnie tyle potrzebowało 
wydawnictwo Bloomsbury i 
Scholastic, aby wydać, 
świeŜo dostarczony 
egzemplarz Księcia Półkrwi. 
Jak dobrze wiemy, 
J.K.Rowling ukończyła 
pisanie Księcia Półkrwi, 
jeszcze w grudniu 2005 
roku. Niech mnie ktoś 
przekonana, jakieŜ to waŜne 
okoliczności spowodowały, 
Ŝe światowa premiera 
przeciągnęła się dopiero na 
lipiec 2005? Nie uwierzę, a 
nawet będę protestował, 
słysząc argument, iŜ sprawa 
redagowania, składu i 
korekty ksiąŜki, jest na tyle 
pracochłonna, Ŝe potrzeba 
dobre ponad pół roku. W 
Polsce cała operacja, jeśli 
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chodzi o nasze rodzime 
wydanie KP, zajęła 3,5 
miesiąca.  
 
Z drugiej strony moŜna 
załoŜyć, Ŝe wytwórcy 
angielscy dysponowali 
wyjątkowo wolnymi 
maszynami drukarskimi. 
Tylko pojawia się problem. 
Czy ktokolwiek uwierzy w 
tą bajeczkę? KaŜdy z nas ma 
swój rozum i dobrze wie, Ŝe 
za tak późną datą mogą stać 
jedyne względy natury 
marketingowej. Do oporu 
podkręca się atmosferę 
przed premierą długo 
wyczekiwanej ksiąŜki, aby z 
kaŜdym dniem coraz 
bardziej rozniecać do 
czerwoności apetyt 
potencjalnego czytelnika. 
Przy okazji wypuszcza się 
na rynek jakieś gadŜety, 
plakaty i jeszcze wspomina 
o plotce jakoby w tym i 
tomie ktoś rzekomo miał 
zginąć.  
PowyŜsza sytuacja jest 
oczywiście czysto 
hipotetyczna, ale zarazem 
najlepiej oddaje bezsens 
całego precedensu. Bo 
przecieŜ nie ma lepszej 
metody niŜ Ŝerowanie na 
emocjach potteromianiaka. 
Opóźniania premiery, to 
tylko jedne z nielicznych 
działań, które najbardziej 
godzą w interes nie 
anglojęzycznego czytelnika. 
Ten brytyjski i amerykański, 
jakoś zniesie wydłuŜający 
się w nieskończoność tzw. 
proces wydawania ksiąŜki. 
Gorzej będzie z 
czytelnikiem polskim, 
francuskim, niemieckim, 
włoskim i kaŜdym innym, w 

którym język angielski 
stanowi jedynie produkt, za 
granicy. Opierając się na 
prostej matematyce, łatwo 
moŜna policzyć, Ŝe kaŜdy z 
nas otrzymał „Księcia 
Półkrwi”, dobry rok, po tym, 
jak oryginalny rękopis trafił 
do angielskiego wydawcy.  
 
Jakby było mało tych 
niezwykle optymistycznych 
doniesień, całkiem słusznie 
moŜna stwierdzić, Ŝe 
podobna sytuacja powtórzy 
się wraz z 2007 rokiem. 
Albowiem, niemal pewne 
jest, iŜ pani Rowling 
najnowszy egzemplarz 
siódmego tomu, dostarczy 
do rąk angielskiego 
wydawcy juŜ pod koniec 
grudnia. A tymczasem, jak 
nam wiadomo, oficjalna 
premiera przewidziana jest 
w Lipcu. Czeka nas zatem 
powtórka z rozrywki sprzed 
dwóch lat - jak ognia 
zaczniemy unikać 
anglojęzycznych serwisów, 
a Ŝyczliwi koledzy z Anglii, 
wygłaszać będą zdania - „ 
Harry Potter pokona / nie 
pokona Voldemorta, a zginie 
ten i ten bohater”.  
 
Czy taka sytuacja nie 
przywodzi Wam na myśl 
podziału na równych i 
równiejszych? 
Faworyzujemy, czytelnika 
angielskiego, a jednocześnie 
tego obcojęzycznego mamy 
głęboko gdzieś. Wybaczcie 
mi za to mało wyszukane 
sformułowanie, ale kiedy 
przypominam sobie 
wydarzenia sprzed dwóch 
lat, czuję Ŝe za chwilę rzucę 
czymś cięŜkim o ścianę. Tak 

jak większość z nas mam juŜ 
dość biernego czekania i 
kiedy nadszedł do mnie list 
od pani Alicji 
Mielcarzewicz, 
przedstawiciela działu 
promocji MR pomyślałem, 
Ŝe jeszcze nie wszystko 
zostało stracone.  
 
List do JK Rowling 
 
„Nam takŜe jest przykro, ze 
musicie tyle czekać. CzyŜ nie 
byłoby wspaniałym 
rozwiązaniem, gdyby 
wszyscy czytelnicy na całym 
świecie mogli dostać ksiąŜkę 
jednego, tego samego, dnia? 
Wtedy nikt nie czułby się 
pokrzywdzony.”  
 
Wyobraźmy sobie sytuację. 
Wydawcy obcojęzyczni 
dostają maszynopis ksiąŜki 
odpowiednio wcześniej, aby 
mogli wydać 7 tom w tym 
samym terminie co koledzy 
z Anglii. Najlepiej, wprost 
od pani Rowling i z miejsca 
biorą się do pracy 
Skrócimy wtedy 
niepotrzebne czekanie o 
dobre sześć miesięcy, i 
zamiast w Grudniu 2008 
roku, HP będziemy się 
cieszyć juŜ w Lipcu, tak jak 
nasi zagraniczni rówieśnicy. 
Pojawi się oczywiście 
kwestia przecieku i ryzyka, 
które ta precedensowa 
sytuacja niesie. Ale jak 
mówi stare przysłowie, 
czasem trzeba pójść na 
ustępstwa, a nie zaciekle 
bronić swojej racji. Jestem 
przekonany, Ŝe większość 
krajowych wydawców okaŜe 
się na tyle powaŜne, Ŝe 
dochowa tajemnicy. Skoro 
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Bloomsbury i Scholastic, 
obeszło się bez przecieków, 
to czy inni, nie angielscy 
producenci z góry mają być 
gorsi, nie godni zaufania?  
Na pewno nie i moŜna 
powiedzieć, Ŝe wraz z 
otrzymaniem maila od pani 
Alicji Mielcarzewicz, 
zastanawiałem się jak w 
irracjonalny sposób 
przeprowadzić akcję, pod 
kryptonimem „list do J.K. 
Rowling”. Pomimo, Ŝe od 
tamtych wydarzeń minęło 
pół roku, kiedyś pisałem dla 
innej strony, a teraz jestem 
na Hpnews istota 
przedsięwzięcia ciągle jest 
taka sama - Potrzeba nam 
jest tyle popisów, aby w 
sercu angielskiej pisarki 
wyzwolić ogień walki! 
 
HP dla wszystkich 
 
CzyŜ nie byłby pięknie”, 
gdyby matka HP 
powiedziała po raz pierwszy 
„NIE” monopolistycznym 
praktykom wydawniczych 
gigantów, pokroju 
Bloomsbury i Scholastic?  
Byłoby i taka utopia jest jak 
najbardziej realna. 
Wystarczy tylko zebrać siły 
i przystąpić do działania. A 
aby zwiększyć końcowy 

efekt, zamiast podpisów, 
kaŜdy z Was moŜe wysłać 
stosowny mail, o prostym 
przesłaniu – HP dla 
Wszystkich!  
Uzbiera się takich maili 
załóŜmy pół miliona i wtedy 
nie pozostanie nic innego, 
jak sklecić, z nich list, 
jakiego świat jeszcze nie 
widział. 
 
Łatwo powiedzieć, gorzej 
zrobić – posłuŜę się starym 
powiedzeniem. Kiedy tak 
sobie pomyślę, jaki ogrom 
pracy trzeba będzie włoŜyć, 
aby zebrać najbiedniej sto 
tysięcy listów, odnoszę 
dziwne wraŜenie, Ŝe dzisiaj 
przy śniadaniu, jakiś 
złośliwy skrzat domowy, 
podał mi opatrznie, albo i 
nieopatrznie wyjątkowo 
silny eliksir szczęścia. 
A moŜe wizja, 7 tomu 
trafiającego na moje biurko, 
nie w grudniu, ale juŜ w 
lipcu 2007 roku okazała się 
na tyle motywująca, iŜ 
uznałem, Ŝe warto porwać 
się na przedsięwzięcie z 
natury niewykonalne? Czas 
pokaŜe. Póki co wiem jedno, 
podobnej akcji nie da się 
przeprowadzić w pojedynkę 
i sojuszników trzeba będzie 
szukać wśród polskich, a 

zarazem angielskich 
serwisów.  
 
Jesteśmy tak silni jak tylko 
jesteśmy zjednoczeni i tak 
słabi jak jesteśmy 
podzieleni". 
 
Słowa Albusa Dumbledore 
pokazują nam prostą drogę 
działania. Mimo, Ŝe jako 
pojedyncze jednostki nie 
wiele znaczymy, w większej 
grupie, nie straszne nam 
będą molochy pokroju 
Bloomsbury i Scholastic.  
 
Połączmy się i pokaŜmy 
naszą siłą. To hasło 
wspomnieniami przywodzi 
na myśl „Szmaragdową 
Rewolucję”, które mimo, Ŝe 
okazała się zwykłym 
półśrodkiem i nie 
przyśpieszyła druku Księcia 
Półkrwi, pokazała Ŝe 
Potteromaniacy potrafią się 
jednoczyć. Czy jesteśmy 
gotowi na drugą 
„Szmaragdowa Rewolucję”, 
tym razem skierowaną ku 
zachodnim wydawnictwom? 
KaŜdy z Was w najbliŜszych 
czasie powinien sobie 
odpowiedzieć na to pytanie. 

GGgrzesiekGGgrzesiekGGgrzesiekGGgrzesiek    

 
Nasze cele i załoŜenia 

 
1) Podjęcie dialogu z wydawnictwami Bloomsbury, Scholastic. Zaproponowanie drogi 

ustępstw wobec nas polskich czytelników. Z czasem do rozmów przystąpią pozostałe 
państwa.  

 
2) Przekonanie do naszych racji JK Rowling. Angielska pisarka moŜe odegrać rolę 

rzecznika. Nikogo nie trzeba przekonywać jak wielki posiada autorytet.  
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3)3)3)3)    Wywalczenie, jedenej wielkiej premiery 7 tomu, dla całego świata. Przy odpowiednim 
poparciu sen o HP moŜe stać się jawą. Równa się to z oficjalną deklaracją B&S – 

Harry Potter trafia jednocześnie półki wszystkich państw....    

 
Parę słów od nas 

Do Waszych rąk oddajemy 1 numer okazjonalnej gazetki – „Harry Potter dla Wszystkich”. 
Chwila jest podniosła, inicjatywa podniosła, niech i to wydanie będzie podniosłe. W 
najbliŜszym czasie moŜecie się spodziewać, kolejnych doniesień, z frontu II Szmaragdowej 
Rewolucji. Pytajcie znajomych, o nowe numery. Do nabycia na stronie www.hpnews.pl. 

Wydanie opracował GGgrzesiek    

    

Masz jakieś pytania, uwagi a może propozycje pisz:Masz jakieś pytania, uwagi a może propozycje pisz:Masz jakieś pytania, uwagi a może propozycje pisz:Masz jakieś pytania, uwagi a może propozycje pisz:    

admin@hpnews.pl  

gregors2004@wp.pl   

Albo  Albo  Albo  Albo  odwiedź stronę:odwiedź stronę:odwiedź stronę:odwiedź stronę:    

www.hpnews.pl 

 

 

 

 

 

    

 


