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Bez
debitu
Ka˝dy kto si´ga do 
ostatnich lat PRL, myÊli
o fenomenie „SolidarnoÊci”,
o o˝ywczych impulsach 
jakie przyniós∏ wybór 
Polaka na papie˝a. Ma∏o
kto jednak równie powa˝nie
traktuje inny fenomen 
lat 70. i 80. w Polsce. 

Chodzi o zwany drugim obiegiem, dla od-
ró˝nienia od pierwszego, podlegajàcego
cenzurze paƒstwowej, niezale˝ny ruch wy-
dawniczy, którego skala jest wcià˝, nawet dla
historyków i bibliografów zajmujàcych si´
tym tematem, trudna do ogarni´cia. 

O tym polskim, i tylko polskim fenome-
nie zmar∏y przed rokiem socjolog Jakub
Karpiƒski pisa∏: „Istnienie czasopism i wy-
dawnictw podziemnych jest jednym z naj-
wi´kszych sukcesów opozycji w stanie wo-
jennym i w latach nast´pnych. Czasopisma
w istotny sposób ∏ama∏y monopol w∏adz na
informacj´. Przywrócenie tego monopolu
by∏o jednym z celów stanu wojennego (...)
i ten cel nie zosta∏ zrealizowany”.

14 lat istnienia niezale˝nego obiegu wy-
dawniczego, to kilkaset podziemnych wy-
dawnictw, ok. 6 tys. tytu∏ów czasopism i po-
nad 7 tys. wydanych ksià˝ek i broszur, to set-
ki znaczków poczty podziemnej, setki tysi´-
cy ulotek, plakatów, druków okolicznoÊcio-
wych. To tysiàce kolporterów, drukarzy, re-
daktorów, wydawców, wreszcie czytelników.
To ogromne ogólnokrajowe organizacje
– przedsi´biorstwa i maleƒkie jednoosobo-
we manufaktury. To ksià˝ki, bez których
trudno sobie wyobraziç polskà kultur´,
eseje i poezje Mi∏osza, proza i „Dzienniki”
Gombrowicza i Herlinga-Grudziƒskiego,
eseje Czapskiego, powieÊci Konwickiego
i Kazimierza Brandysa. To ludzie, którzy
obok swego normalnego zawodu – lekarza,
robotnika, górnika, nauczyciela, studenta,
ucznia, piel´gniarki, prawnika przez wiele
lat prowadzili drugie ̋ ycie – redaktora, pod-
ziemnego drukarza, kolportera, którzy wo-
zili transporty papieru czy przemycali z Za-
chodu materia∏y i sprz´t drukarski. 

Pionierzy
W latach 1944-53, pod rzàdami komuni-

stów, obok ulotek opublikowano kilkaset
podziemnych gazetek, broszur i ksià˝ek. Li-
kwidacja zbrojnego oporu, jaka nastàpi∏a na
poczàtku lat 50. pociàgn´∏a za sobà likwi-
dacj´ niezale˝nej prasy i wydawnictw. 
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Ulotka odbita na kserografie wyniesionym z „Tygodnika
SolidarnoÊç” po 13 grudnia 1981. Przez redakcj´ zosta∏a
uznana za 1 numer „Tygodnika Wojennego”.

DDeebbiitt  kkoommuunniikkaaccyyjjnnyy
„Debit komunikacyjny, debit pocztowy, prawo rozpowszechniania okreÊlonego druku lub czasopisma na terenie danego
paƒstwa. Odebranie d.k. polega na zakazie sprowadzania, prenumerowania i rozpowszechniania danego druku lub
czasopisma na terenie paƒstwa; stosowane jest najcz´Êciej do materia∏ów pochodzàcych z zagranicy. W PRL prawo
odebrania d.k. przys∏uguje G∏ównemu Urz´dowi Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk i dotyczy przede wszystkim druków
i czasopism, których treÊç godzi w ustrój paƒstwa pol. lub narusza dobre obyczaje.”
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, W-wa 1963r.



Nie pobudzi∏y inicjatywy w tym zakresie wy-
darzenia 56 roku i tzw. paêdziernikowej odwil-
˝y, choç warto wspomnieç, ˝e kopie tajnego re-
feratu Chruszczowa wyg∏oszonego na XX zjeê-
dzie KPZR, ju˝ w par´ dni po przekazaniu tek-
stu najwy˝szym w∏adzom PZPR mo˝na by∏o ku-
piç na warszawskim bazarze Ró˝yckiego. 

Próby wydawania niezale˝nych druków, podej-
mowane w latach nast´pnych, by∏y sporadyczne
i szybko likwidowane przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒ-
stwa. Jednym z pierwszych, o których wiadomo,
by∏ Antoni Zambrowski, syn jednego z sekreta-
rzy KC i póêniejszy dzia∏acz opozycji. Zorgani-
zowa∏ on przepisywanie metodà samizdatu (na
maszynie) biuletynów specjalnych Polskiej Agen-
cji Prasowej, zawierajàcych materia∏y udost´p-
niane jedynie cz∏onkom w∏adz partii i paƒstwa.
Innym, Jan Piotr Jarosz, który w 1967 roku,
w wieku 14 lat powo-
∏a∏ z kolegami
do ˝ycia niele-
galnà organiza-
cj´ Zwiàzek
Wolnych Pola-
ków i na ma∏ych
drukarenkach
– zabawkach dru-
kowa∏ ulotki prze-
ciwko wyborom
do sejmu, a rok
póêniej przeciw
agresji wojsk Uk∏a-
du Warszawskiego
na Czechos∏owacj´.
Rok 1968 by∏ zresz-
tà wyjàtkowy. Bunt
studentów w marcu,
przede wszystkim na
Uniwersytecie War-
szawskim, zaowoco-
wa∏ powstaniem dzie-
siàtków ulotek, przepisywanych cz´sto r´cznie.
Ulotki, które powstawa∏y spontanicznie, by∏y te˝
reakcjà na agresj´ na Czechos∏owacj´. Najcie-
kawszà, ze wzgl´du na technik´, jakà po raz
pierwszy zastosowano, by∏a ulotka sporzàdzona
przez póêniejszà wspó∏pracownic´ KOR, zmar-
∏à kilka lat temu Bogus∏aw´ Blajfer. W roli po-
wielacza zastosowa∏a ona po raz pierwszy... wy-
˝ymaczk´ popularnej pralki wirnikowej Frania
i by∏ to epokowy wynalazek, a poczciwa pralka
nie raz jeszcze s∏u˝yç mia∏a do druku nielegal-
nych wydawnictw. 

Próbà, która mog∏a si´ powieÊç, by∏a podj´ta
na prze∏omie lat 60 i 70 inicjatywa tajnej orga-
nizacji „Ruch”, która zanim nastàpi∏y aresztowa-
nia, na ukradzionych powielaczach zdà˝y∏a opu-
blikowaç 6 numerów pisma „Biuletyn” oraz kil-
ka numerów „Informatora”. Inny przypadek pu-
blikacji wydanej poza
cenzurà, mia∏ miejsce
w 1973 roku, kiedy to
m∏ody pisarz Janusz
Anderman na ksero-
kopiarce wyda∏ tomik
odrzuconych przez
cenzur´ wierszy poety
Juliana Kornhausera,
nale˝àcego do pokole-
nia tzw.nowej fali, któ-
re wkrótce prawie
w ca∏oÊci z powodu re-
strykcji cenzorskich
mia∏o publikowaç
w wydawnictwach dru-
goobiegowych. Inny
poeta tej generacji,
przysz∏y cz∏onek KOR
Stanis∏aw Baraƒczak,
pierwszy podziemny
tomik (przepisany na
maszynie) „Sztuczne
oddychanie” opublikowa∏ w 1974 roku.

Kiedy jednak we wrzeÊniu 1976 pojawi∏o si´
wydawane poza cenzurà, i to z u˝yciem powie-
lacza, pismo o znaczàcym tytule „U progu” (jed-
nym z jego redaktorów by∏ Andrzej Czuma),
prze∏om jeszcze nie nastàpi∏. Lawin´ rozpocz´-
∏y dopiero dwa pisma korowskie, które pojawi-
∏y si´ w tym samym czasie, bo pod koniec wrze-
Ênia 1976, „Komunikat” KOR (redagowany
przez Ank´ Kowalskà, Janusza Przew∏ockiego
i Andrzeja Jastr˝ebskiego) i „Biuletyn Informa-

cyjny” (redagowany m.in. przez Seweryna
Blumsztajna i Joann´ Szcz´snà) oraz powsta∏y
w styczniu 1977 „Zapis” (za∏o˝ony m.in. przez
Jacka Bocheƒskie-
go), pismo literac-
kie, którego redak-
torzy i autorzy od-
wa˝yli si´ ujawniç
swoje nazwiska.
Wszystkie te pi-
sma, poczàtkowo
przepisywane na
maszynie, jak
prawdziwe samiz-
daty, a potem dru-
kowane na powie-
laczach, mia∏y to

czego wówczas nie mia∏o „U pro-
gu”. Nie by∏y anonimowe, co nie
skazywa∏o ich na obieg w zamkni´-
tym kr´gu wtajemniczonych. Mia-
∏y za sobà, powsta∏y po protestach
robotniczych Czerwca 1976 Komi-
tet Obrony Robotników,
którego cz∏onkowie nazwi-
ska, adresy i telefony og∏a-
szali na ∏amach „Komuni-
katu”. JawnoÊç pozwala∏a
poszerzaç kràg wspó∏pra-
cowników, czytelników
i osób wspomagajàcych
niezale˝ny obieg wydaw-
niczy. Nic dziwnego, ˝e
wkrótce wi´kszoÊç pism
podziemnych podawa∏a
nazwiska i adresy redak-
torów, a wielu autorów
przesta∏o ukrywaç si´
pod pseudonimami,

podpisujàc swe teksty nazwi-
skami. Podobnie by∏o podczas pó∏tora-
rocznego okresu istnienia legalnej „Soli-
darnoÊci”, mi´dzy wrzeÊniem 1980 a 13
grudnia 1981, kiedy to nastàpi∏ prawdzi-
wy wysyp niezale˝nej prasy i wydawnictw,
przede wszystkim zwiàzkowych. Stan wo-
jenny, który za jeden z g∏ównych celów
postawi∏ sobie, likwidacj´ niezale˝nego
obiegu myÊli i informacji, zmieni∏ diame-
tralnie sytuacj´. Represje jakie spotyka-
∏y uczestników podziemnego ruchu wy-
dawniczego, zmusi∏y ich do zejÊcia do
prawdziwej konspiracji, a wi´c wymusi∏y
anonimowoÊç. Do ca∏kowitego podziemia
zeszli teraz nie tylko drukarze, ale te˝ re-
daktorzy i ca∏e zaplecze organizacyjne
pism i wydawnictw. Tak˝e autorzy tekstów
zamieszczanych w podziemnych gazet-
kach rzadko ujawniali swe nazwiska. Ale

ju˝ autorzy tekstów literackich cz´sto pisali na-
dal pod nazwiskiem.

Od Czerwca do Czerwca
14 lat istnienia niezale˝nego ruchu wydawni-

czego podzieliç mo˝na na kilka faz. Pierwsza, to
okres 1976 – 80, gdy kszta∏towa∏y si´ zarówno
struktury opozycji, jak i struktury niezale˝nego
obiegu wydawniczego. Prze∏omowy by∏ rok
1977. Powsta∏y wówczas Ruch Obrony Praw

Cz∏owieka i Obywatela (ROPCiO) zaczà∏ wyda-
waç swoje pismo „Opinia”, potem pojawi∏ si´
„G∏os”, miesi´cznik spo∏eczno-polityczny od∏a-

mu KOR, nawiàzujàce do tradycji na-
rodowych pismo m∏odych „Bratniak”,
dwutygodnik „Robotnik”, który patro-
nowa∏ powstawaniu zalà˝ków wolnych
zwiàzków zawodowych w Polsce, wresz-
cie kolejne po „Zapisie” pismo literac-
kie „Puls”, wydawane przez m∏odych
pisarzy i publikujàce w przeciwieƒstwie
do kwartalnika „Zapis”, teksty pisane
specjalnie dla drugiego obiegu. W 1977
roku powsta∏o w Lublinie pismo m∏o-
dych katolików „Spotkania”, powsta∏y
pisma studenckie, ch∏opskie. 1977 rok,
to tak˝e data pojawienia si´ pierwsze-

go pozacenzuralnego wydawnictwa, Niezale˝nej
Oficyny Wydawniczej NOWA. Nast´pne lata, to
kolejne pisma i wydawnictwa, powstajàce g∏ów-
nie w Warszawie, ale te˝ w innych miastach, jak
Kraków, Poznaƒ, a nawet wsiach, jak Zbrosza
Du˝a, gdzie lokalny Komitet Samoobrony

Ch∏opskiej wydawa∏ a˝ dwa
czasopisma niezale˝ne
(u ks.Czes∏awa Sad∏owskie-
go). 

Prze∏omowy by∏ Sierpieƒ
1980. Podczas strajków
sierpniowych w Stoczni
Gdaƒskiej ukazywa∏ si´
„Strajkowy Biuletyn Infor-
macyjny SolidarnoÊç”, któ-
ry nie tylko da∏ nazw´ po-
wstajàcym wolnym zwiàz-
kom zawodowym, ale te˝
sta∏ si´ modelowym tytu-
∏em dla ca∏ego ruchu wy-
dawniczego okresu istnie-
nia legalnej „SolidarnoÊci”.
Po podpisaniu Porozumieƒ

Sierpniowych pisma o takim charakterze poja-
wi∏y si´ jak grzyby po deszczu. Jeden z twórców
„Biuletynu”, Konrad Bieliƒski mówi∏ („Bibu∏a”,
Rzeczpospolita, czerwiec 2003r.): „Jednym
z pierwszych kroków w ka˝dym zak∏adzie po za-
∏o˝eniu zwiàzku by∏o stworzenie wolnego biule-
tynu”. Szacuje si´, ˝e w okresie 1976-80 ukazy-
wa∏o si´ ok.100 czasopism, a 35 wydawnictw opu-
blikowa∏o ok.300 ksià˝ek i broszur. W ciàgu za-
ledwie pó∏tora roku legalnej dzia∏alnoÊci wolnych
zwiàzków zawodowych, zwanej „karnawa∏em So-

Ma∏gorzata Zaremba
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PPrrzzeeggllààdd  
ttyyttuu∏∏óóww  ssttaannuu  wwoojjeennnneeggoo  
((1133  ggrruuddnniiaa  11998811  ––  2222  lliippccaa  11998899))
––  oopprraaccoowwaanniiee  wwsstt´́ppnnee  

Poni˝szy spis daleki jest od kom-
pletnoÊci, sygnalizujemy jedynie, i˝
chcielibyÊmy w przysz∏oÊci opracowaç
mo˝liwie wszystkie tytu∏y prasowe,
ukazujàce si´ od 13 grudnia 1981 a˝
do zniesienia cenzury wiosnà 1990 r. 

11998811
Grudzieƒ 
AAkkttuuaallnnooÊÊccii  – Serwis Informacyjny Regionalnego Komitetu Straj-
kowego Ma∏opolska NSZZ „S”, biuletyn wydawany przez daw-
nych pracowników Sekcji Informacji Zarzàdu Regionu NSZZ „S”
Ma∏opolska. Ukaza∏ si´ z datà 14 grudnia. Ostatni znany numer
pochodzi z 1988 r.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  KKZZ  „„SS””  ZZaakk∏∏aaddóóww  AAzzoottoowwyycchh  ww PPuu∏∏aawwaacchh
– kontynuacja pisma, które ukazywa∏o si´ przed 13 grudnia. Wy-
chodzi∏o przez 2 lata. Wydano 40 numerów. Mi´dzy 13 a 19 grud-
nia 1981 r. wydano ponadto 3 numery strajkowe.
GG∏∏ooss  WWoollnneeggoo  RRoobboottnniikkaa – biuletyn informacyjny NSZZ „S” Mi´-
dzyzak∏adowego Robotniczego Komitetu Samoobrony Spo∏ecz-
nej. W maju 1982 r. GGWWRR po∏àczy∏ si´ z CCDDNN, tworzàc CCDDNN
––  GG∏∏ooss  WWoollnneeggoo  RRoobboottnniikkaa – pismo MRK „S”. W 1988 r. cz´Êç
redakcji rozpocz´∏a wydawanie NNoowweejj  GGaazzeettyy, cz´Êç wydawa-
∏a CCDDNN--GGWWRR  – do 1990 r. 
GGrruuddzziieeƒƒ  11998811  ––  Gazeta Wojenna – pismo Regionalnego Ko-
mitetu Strajkowego „Pobrze˝e”, wydawane w Koszalinie przez
ca∏y stan wojenny.
IInnffoorrmmaaccjjaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊccii  – biuletyn agencyjny, pismo NSZZ „S” Re-
gion Mazowsze. Pierwszy numer wydano 16 grudnia, poczàtko-
wo ukazywa∏o si´ w maszynopisie. Pismo wychodzi∏o do 1986 r. 
KKOO¸̧--4444  – pismo wychodzàce w Ko∏obrzegu od grudnia 1981
do grudnia 1982 r.
SSoolliiddaarrnnii  NNSSZZZZ  „„SS””  WWiieellkkooppoollsskkaa – pierwsze poznaƒskie pismo
podziemne. Ukaza∏o si´ z datà 15 grudnia. W 1983 r. po∏àczy-
∏o si´ z IInnffoorrmmaattoorreemm  ––  PPoozznnaaƒƒ, tworzàc SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  ––  PPoozznnaaƒƒ.
Wychodzi∏o prawdopodobnie do 1983 r. Organ Tymczasowe-
go Zarzàdu Regionu „S”.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  DDoollnnooÊÊllààsskkaa  ––  pismo RKS NSZZ „S”, wychodzi∏o
we Wroc∏awiu. By∏o kontynuacjà tygodnika o tym samym ty-
tule, ukazujàcego si´ przed 13 grudnia. Po listopadzie 1982 r.
przesta∏o byç oficjalnym organem RKS, w podtytule informo-
wano, i˝ jest to pismo „SolidarnoÊci”. Do 1985 r. wydano po-
nad 135 numerów. Rok póêniej ponownie zacz´∏o wychodziç
pismo o takim samym tytule, jednak jego wydawcà by∏a So-
lidarnoÊç Walczàca.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  WWaallcczzààccaa  ––  biuletyn Mi´dzyzak∏adowego Komite-
tu „SolidarnoÊç” Ziemi ̧ ódzkiej, pierwszy ∏ódzki podziemny pe-
riodyk. Ukaza∏ si´ z datà 17 grudnia. Jego kontynuacjà by∏ SSzzaa--
nniieecc, którego kilka numerów ukaza∏o si´ w 1982 r., i powsta∏y
na jego miejsce w tym samym roku BBiiuulleettyynn  ̧̧ óóddzzkkii – pismo Ro-
botniczego Komitetu Oporu NSZZ „S”, wydawane do 1989 r. Mia-
∏o charakter informacyjny, drukowa∏o dokumenty TKK, ale tak-
˝e zajmowa∏o si´ problematykà Regionu ¸ódzkiego. Najwi´k-
sze pismo regionu. (Istnia∏o te˝ inne pismo o tej samej nazwie,
powsta∏e w 1982 r. i ukazywa∏o si´ do koƒca l. 80.)
WWiiaaddoommooÊÊccii  (pierwszy numer jako WWiiaaddoommooÊÊccii  DDnniiaa) – BBiiuullee--
ttyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SS””  RReeggiioonnuu  MMaazzoowwsszzee, kontynuacja wy-
chodzàcych w okresie legalnej „SolidarnoÊci” WWiiaaddoommooÊÊccii  DDnniiaa.
Ukaza∏ si´ z datà 17 grudnia. Wychodzi∏ do 1990 r. 
WWiiaaddoommooÊÊccii  BBiiee˝̋ààccee  (w l. 1984-86 nosi∏y tytu∏: WWiiaaddoommooÊÊccii  BBiiee--
˝̋ààccee  kkuu  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii) – jeden z bardziej znanych i d∏u˝ej uka-
zujàcych si´ wroc∏awskich periodyków bezdebitowych. Zamiesz-
cza∏ du˝à iloÊç informacji z kraju i regionu, publicystyk´, arty-
ku∏y historyczne. W 1987 r. sta∏ si´ pismem SolidarnoÊci Wal-
czàcej. Do 1989 r. ukaza∏o si´ 242 numery.
WWiiaaddoommooÊÊccii  TTyyggooddnniiaa – pismo RKS NSZZ „S” Wielkopolska,
jedno z pierwszych poznaƒskich pism podziemnych.
ZZ ddnniiaa  nnaa  ddzziieeƒƒ – wroc∏awski serwis informacyjny RKS NSZZ „S” Dol-
ny Âlàsk, kontynuacja dwu pism sprzed 13 grudnia, tj. ZZ ddnniiaa  nnaa  ddzziieeƒƒ
i SSeerrwwiissuu  IInnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo  „„SSoolliiddaarrnnooÊÊçç””. Ukaza∏ sí  z datà 14/15 grud-
nia. Wydano 543 numery w tym 394 wysz∏o w podziemiu. 

11998822
AAGGOO – Biuletyn Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Âlàskiej
w Gliwicach. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w maju 1982 r.
AAkkaaddeemmiicckkii  RRuucchh  OOppoorruu  – miesi´cznik ukazujàcy si´ w Bia∏ym-
stoku od kwietnia do grudnia 1982 r.
AAkkccjjaa  KKoonnssppiirraaccyyjjnnaa – Tygodnik Wojenny NSZZ „S” Region Zie-
mi ¸ódzkiej. Ukazywa∏ si´ w l. 1982-83.
AAppaattoorr  – pismo TKZ „S” Pomorskich Zak∏adów Aparatury Elektrycz-
nej Ema-Apator w Toruniu. Pierwszy numer ukaza∏ sí  8 maja 1982 r.
AAssppeekktt  – pismo pracowników wroc∏awskich biur projektowych.
Wi´kszoÊç tekstów dotyczy∏a sytuacji w kraju. Wychodzi∏ od mar-
ca 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1984 r. 
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Korespondencja w sprawie wpadki drukarni. Lato 1983.



lidarnoÊci” dzia∏a∏o ju˝ ok.160 wydawnictw,
które opublikowa∏y bez zezwolenia cenzury po-
nad 2500 pozycji. W tym samym czasie odnoto-
waç mo˝na a˝ 3200 tytu∏ów czasopism. Du˝a ich
cz´Êç wychodzi∏a na sprz´cie zak∏adowym, w wa-
runkach pó∏legalnoÊci, choç nie podlega∏a cen-
zurze. 

Wi´kszoÊç z nich przesta∏a istnieç wraz z de-
legalizacjà „SolidarnoÊci” i zniszczeniem lub kon-
fiskatà sprz´tu poligraficznego oraz aresztowa-
niami drukarzy, redaktorów i wydawców po 13
grudnia 1981. Jednak likwidacja niezale˝nego ru-
chu wydawniczego nie powiod∏a si´. Ju˝ w grud-
niu bowiem, obok ulotek, pojawi∏y si´ pierwsze
pisma podziemne. Warszawskie „WiadomoÊci”
(kontynuacja „WiadomoÊci Dnia”, ukazujàcych
si´ przed 13 grudnia 1981) i majàca charakter
agencji prasowej „Informacja SolidarnoÊci”,
wroc∏awski „Z Dnia
na Dzieƒ”,
a w styczniu ko-
lejne, w tym naj-
wa˝niejsze pisma
tego okresu jak
„Tygodnik Wojen-
ny”, „KOS” czy
„Wola”, a w lutym
najwi´ksze pismo
podziemnej „Soli-
darnoÊci”, „Tygo-
dnik Mazowsze”.
By∏y to pisma infor-
macyjno – publicy-
styczne, i takich by-
∏o najwi´cej, ale
wkrótce powsta∏y te˝
inne, jak literackie
pismo „Wezwanie”
czy poÊwi´cone pla-
styce „Szkice”. Po-
wsta∏y tak˝e kolejne
podziemne wydawnic-
twa, jak CDN czy spe-
cjalizujàcy si´ w publi-
kacji literatury pi´knej PrzedÊwit. Powsta∏y
wreszcie podziemne oficyny fonograficzne, pu-
blikujàce kasety, zacz´to realizacj´ i powielanie
podziemnych filmów, ruszy∏o niezale˝ne radio
„S”, a potem tak˝e podziemna telewizja. Wyda-
wali wszyscy. Ka˝da organizacja, opcja politycz-
na, przedstawiciele wszystkich niemal zawodów,
pojedynczy ludzie. Ba, pisma i wydawnictwa pod-
ziemne powsta∏y nawet w oÊrodkach internowa-
nia, gdzie umieszczono aresztowanych dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”. Cz´Êç publikacji tam powsta∏ych
przepisywano r´cznie, ale czasem stosowano pry-
mitywne techniki powielaczowe. W jednym
z oÊrodków odosobnienia dzia∏a∏o nawet pod-
ziemne radio. 

Podziemie mia∏o tak˝e swoje bestsellery, do
takich nale˝a∏y ksià˝ki historyczne Normana Da-
viesa, czy napisane specjalnie dla wydawnictwa
drugoobiegowego: „Konspira”, reporta˝ o przy-
wódcach podziemnej „SolidarnoÊci”, zbiór wy-
wiadów z czo∏owymi polskimi stalinistami „Oni”
Teresy Toraƒskiej, ksià˝ka dla dzieci „Miko∏ajek
w szkole Peerelu” Maryny Miklaszewskiej czy ko-
miks „SolidarnoÊç: 500 pierwszych dni”.

Ró˝norodnoÊç pism by∏a jeszcze wi´ksza. By-
∏o wszystko, od prasy informacyjnej, przez publi-
cystyk´ politycznà, historycznà czy spo∏ecznà, pi-
sma literackie, gospodarcze, poÊwi´cone sztuce,
nauce, filozofii. By∏y pisma satyryczne, by∏y
uczniowskie i dla dzieci, by∏y pisma dla nauczy-
cieli i lekarzy, by∏o wiele pism poÊwi´conych obo-
zowi socjalistycznemu, by∏y pisma koÊcielne
i antykoÊcielne. I najwi´cej – antykomunistycz-
nych. 

Drukarze mali i wi´ksi
Zaraz na poczàtku stanu wojennego w wycho-

dzàcym oficjalnie, a przeznaczonym dla przed-
szkolaków, piÊmie „MiÊ”
ukaza∏a si´ niecodzienna
wk∏adka. Nosi∏a tytu∏
„Ma∏y drukarz”, a przed-
stawia∏a sposób skonstru-
owania ma∏ej drukarni ze
szpulki na nici. Najbar-
dziej ucieszy∏o to doro-
s∏ych, którzy poznali si´ na
˝arcie redakcji, którego nie
zauwa˝y∏a cenzura i numer
rozszed∏ si´ na pniu. Aneg-
dotka ta ilustruje nie tylko
powszechnoÊç zjawiska, ale
oddaje tak˝e innà jego ce-
ch´. Chodzi o coÊ, co wyró˝-
nia∏o polskie wydawnictwa
podziemne, od tego typu wy-
dawnictw w innych krajach

bloku sowieckiego. Chodzi o u˝ycie techniki, na-
wet najprymitywniejszej, ale jednak techniki. Bo
Polacy drukowali na wszystkim, mówiàc s∏owa-
mi jednego z podziemnych drukarzy, na byle
czym i cz´sto byle jak. Ale jednak drukowali, co
odró˝nia polskie zjawisko od rosyjskiego sa-
mizdatu. 

U˝ycie techniki w najwi´k-
szym stopniu spowodowa∏o, ˝e
niezale˝ne wydawnictwa i pisma
przekszta∏ca∏y si´ z czasem w po-
t´˝ne, tajne przedsi´biorstwa, li-
czàce po kilkaset osób, z zaple-
czem technicznym i organizacyj-
nym, niezb´dnym do istnienia.
A wi´c: byli w nich ksi´gowi, zaopa-
trzeniowcy, drukarze, organizatorzy

kolporta˝u
i kolporte-
rzy, redak-
torzy, auto-
rzy, t∏umacze (niektó-
rzy t∏umaczyli na sta∏e
dla podziemnych wy-
dawców), plastycy wy-
konujàcy projekty
ok∏adek, potrzebne
by∏y lokale na maga-
zyny, na sprz´t, na
podziemne drukar-
nie, potrzebne by∏y
skrzynki kolporta˝o-
we, byli kierowcy
i tak˝e samochody,
czasem specjalnie
zakupione dla nie-
zale˝nych firm, tak
jak i cz´Êç lokali,
które bywa∏y wy-
najmowane, cza-
sem fikcyjnie, cza-
sem naprawd´
w∏aÊciciele nie

mieli poj´cia co si´ w ich mieszkaniu dzieje,
a tak˝e warsztaty i fachowcy reperujàcy sprz´t,
produkujàcy go lub produkujàcy
niektóre materia∏y
konieczne do dru-
ku, np. chemicy,
przygotowujàcy
emulsj´ Êwiat∏oczu∏à
dla drukarzy sitodru-
kowych. W stanie wo-
jennym, kiedy wielu
dzia∏aczy opozycji za-
gro˝onych by∏o inter-
nowaniem lub wi´zie-
niem potrzebne by∏y
tak˝e lokale dla ukry-
wajàcych si´, lokale,
a wi´c tak˝e organiza-
torzy i siatki osób poszukujàcych takich lokali
(ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nale˝a∏o je doÊç
cz´sto zmieniaç). Potrzebni byli ludzie do prze-
rzucania sprz´tu i emigracyjnych wydawnictw
zza granicy, a tak˝e przerzucania materia∏ów
i nielegalnych wydawnictw za granic´, potrzeb-
ni byli przedstawiciele – koordynatorzy, zajmu-
jàcy si´ pomocà zagranicznà, a dzia∏ajàcy poza
krajem, potrzebni byli te˝ ci, którzy z kraju ko-
ordynowali takie oÊrodki
w imieniu wydawnictw czy
redakcji. 

Pomys∏owoÊç i przedsi´-
biorczoÊç organizatorów
nielegalnego druku nie ogra-
nicza∏a si´ do udoskonalania
sprz´tu i techniki. Jednà z co-
raz szerzej stosowanych me-
tod by∏o nielegalne drukowa-
nie w paƒstwowych drukar-

niach, czyli
na tzw.doj-
Êciach (tak
wyda∏ pra-
wie ca∏ego
Gombrowi-
cza w latach
70. Krzysz-
tof Wyszkowski). W ten spo-
sób uzyskiwano publikacje nie
odbiegajàce jakoÊcià i wyglà-
dem od wydawanych oficjal-
nie. Dosz∏o do tego, ˝e pod
koniec lat 80 wydawnictwa
podziemne mo˝na by∏o pra-
wie bez obawy kupiç przed
uczelniami, nie mówiàc
o tym, ̋ e na uczelniach nie-
którzy studenci specjalnie
nosili bibu∏´ tak, by wysta-

wa∏a z kieszeni. Dla zaimponowania kolegom,
a szczególnie kole˝ankom.

Sprawcy wiadomi, 
choç nieznani

W Polsce rzàdzonej przez ekip´
Gierka, polityka gospodarcza oraz
nacisk Zachodu na przestrzeganie
praw cz∏owieka, wymusi∏y tolero-
wanie opozycji, a co za tym idzie
wydawnictw niezale˝nych. Lata
70 by∏y wi´c swoistà zabawà kot-
ka z myszkà, represje wobec
podziemnych dzia∏aczy ograni-
cza∏y si´ g∏ównie do n´kania re-
wizjami i zamykania na 48 go-
dzin oraz konfiskaty sprz´tu
i wydawnictw. Jeszcze ∏agodniej
traktowano podziemnych wy-
dawców w okresie dzia∏ania

legalnej „SolidarnoÊci”. Dopiero po wprowa-
dzeniu stanu wojennego ka˝dy, kto rozpoczyna∏
wydawanie nielegalnej prasy czy ksià˝ek, musia∏
si´ liczyç z prawdziwymi represjami. Internowa-
nia, wieloletni wyroki wi´zienia, kolegia i wyso-
kie grzywny by∏y na porzàdku dziennym. By∏y
tak˝e pobicia, porwania, a nawet... zabójstwa,
zorganizowane tak, by sprawcy byli wiadomi,
choç nieznani. 

Ale te˝ bywa∏y metody bardziej subtelne, ma-
jàce zdyskredytowaç dzia∏aczy opozycji czy orga-
nizacje, z którymi zwiàzane by∏y pisma podziem-
ne. Sztandarowym sposobem by∏y. tzw. fa∏szyw-
ki. Pierwszà notujemy w zaledwie miesiàc po po-
wstaniu pierwszych pism nieocenzurowanych.
Oto z datà 25 paêdziernika 1976 ukaza∏a si´ es-
becka wersja 3 numeru „Komunikatu KOR”,
zmieniona tak, by w krzywym Êwietle przedsta-
wiç dzia∏alnoÊç tej broniàcych robotników orga-
nizacji. Apogeum fa∏szywkowe przypada na la-
ta osiemdziesiàte. Szczególnie cz´sto bywa∏ fa∏-
szowany organ TKK „Tygodnik Mazowsze”, ale
trafia∏o si´ to tak˝e innym. Ciekawostkà jest po-
wo∏anie przez bezpiek´ w∏asnego pisma od ze-

ra, by∏ to miesi´cznik „Bez
Dyktatu”, prowadzony
przez cz∏onka w∏adz „S”,
a równoczeÊnie (co po-
tem sam ujawni∏) oficera
SB ulokowanego
w strukturach Zwiàzku,
Eligiusza Naszkowskie-
go. Tonacja artyku∏ów
jednak nasun´∏a czytel-
nikom podejrzenie, ˝e
za tà publikacjà stoi
ktoÊ inny. Jeszcze jed-
na cecha fa∏szywek po-
wodowa∏a, ˝e nie od-

nosi∏y one zamierzonego efektu.
Wydawnictwa bezpieki by∏y cz´sto wydawane...
za dobrze. Na za dobrym papierze, za wyraênie
wydrukowane, dla kogoÊ, kto zna∏ problemy pod-
ziemia ze sprz´tem, papierem, jakoÊcià druków,
by∏ to sygna∏, by takiemu wydawnictwu przyjrzeç
si´ uwa˝niej. 

Konspira
Jan Walc, redaktor podziemnego „Biuletynu

Informacyjnego” i dru-
karz w Niezale˝nej
Oficynie Wydawni-
czej, opublikowa∏ tu˝
przed Sierpniem
1980, reporta˝ z pra-
cy w podziemnej dru-
karni: „Dzwoni Ze-
nek i mówi, ˝e
chcia∏by si´ ze mnà
zobaczyç w ponie-
dzia∏ek o 11. JeÊliby
ktoÊ myÊla∏, ˝e do
spotkania mam
jeszcze trzy dni
czasu – pope∏ni
b∏àd. I o to tylko
chodzi. O ponie-

dzia∏kowym spotkaniu
o 11 poinformowany zosta∏ sier˝ant ze s∏u˝by
pods∏uchowej. Czy dowiedzia∏ si´ te˝, z kim mam
si´ spotkaç, nie wiadomo. Ja poznaj´ Zenka po
g∏osie. W przeciwieƒstwie do sier˝anta wiem, ̋ e
trzeba odjàç zawsze dwa, wi´c umówieni jeste-
Êmy na sobot´ o godzinie 9, kawiarnia „Wikli-
na” – miejsce zawsze to samo. Musz´ wi´c za-
pakowaç torb´ z niezb´dnym dla niezale˝nego
drukarza wyposa˝eniem (...) i na najbli˝szy ty-
dzieƒ wy∏àczyç si´ z ˝ycia. Istotne, by nie odwo-
∏ywaç przez telefon ˝adnych spotkaƒ, a lepiej
jeszcze przypomnieç sier˝antowi, ˝e umówi∏em
si´ z kimÊ w poniedzia∏ek na jedenastà. Skontak-

AAzzyyll  WWoojjeennnnyy  – dwutygodnik, pismo ukazujàce si´ w Regionie
Koniƒskim od marca do listopada 1982 r. Wydano 17 numerów.
Pismo by∏o kontynuacjà AAzzyylluu  – biuletynu „S” Regionu Koniƒ-
skiego, wydawanego przed 13 grudnia 1981 r. i AAzzyylluu  IInntteerrnnoo--
wwaanneeggoo, wydawanego w obozie w Mieĺ cinie od 19 grudnia 1981 r.
– to pismo równie˝ by∏o kontynuacjà Azylu.
BBaarryykkaaddaa – pismo Ruchu Oporu NSZZ „S” w Pionkach. Wycho-
dzi∏o od grudnia 1982 do 1989 r.
BBiibbuu∏∏aa – biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu Spo∏ecznego w Za-
brzu. Ukazywa∏ si´ od lutego 1982 do 1985 r. 
BBiibbuu∏∏aa  – Przeglàd Prasy Podziemnej NSZZ „S” Bielsko-Bia∏a. Pi-
smo ukazujàce si´ w l. 1982-89.
BBiiuulleettyynn  DDoollnnooÊÊllààsskkii – miesi´cznik, jedno z najwa˝niejszych pism
politycznych ukazujàcych si´ we Wroc∏awiu od 1979 r. Wzno-
wiono je w styczniu 1982 r. Ukazywa∏o si´ do koƒca l. 80.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy (potem HHyyddrraalleekk) – pismo zak∏adowe „S”
WSK PZL Hydral we Wroc∏awiu. Wychodzi∏o od kwietnia 1982 r.
do koƒca l. 80.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnooÊÊçç””  RReeggiioonn  BBiiaa∏∏yyssttookk
– pierwszy konspiracyjny biuletyn w Regionie Bia∏ystok, jedno
z najwa˝niejszych pism drugiego obiegu. Pierwszy numer uka-
za∏ si´ 1 stycznia 1982 r. W ciàgu stanu wojennego ukaza∏o si´
66 numerów, a w okresie nielegalnej „S” 120 numerów. Obok
odezw i uchwa∏ w∏adz zwiàzkowych i przedruków z innych pism
zamieszczano w∏asne materia∏y: relacje, instrukta˝e, odnotowy-
wano represja. Swoje publikacje na ∏amach biuletynu zamiesz-
cza∏ te˝ NSZZ RI „S”. Kontynuacja pisma sprzed 13 grudnia.
Wydanie podziemne ukaza∏o si´ w styczniu 1982 r.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SS””  ZZiieemmii  PPuu∏∏aawwsskkiieejj  – kontynuacja
BI MKZ „S” Ziemi Pu∏awskiej, ukazujàcego si´ od 1980 r. Wy-
chodzi∏ do 1989 r.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  „„SS””  PPBBPP  PPuu∏∏aawwyy – kontynuacja pisma wy-
chodzàcego przed 13 grudnia 1981 r. Ukaza∏o si´ 20 numerów.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy TKZ NSZZ „S” Huty Stalowa Wola – wy-
chodzi∏ od listopada 1982 do 1988 r. – zacz´∏a go wydawaç do-
mowà technikà Ewa Kuberna.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  ZZiieemmii  CChhee∏∏mmsskkiieejj – pismo ukazywa∏o si´
w Che∏mie od 1982 do 1986 r. Wysz∏o 46 numerów.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  ZZiieemmii  SSttrrzzyy˝̋eewwsskkiieejj – wychodzi∏ od lute-
go do sierpnia 1982 r.
BBiiuulleettyynn  MMaa∏∏ooppoollsskkii – organ Regionalnej Komisji Wykonawczej
NSZZ „S” Ma∏opolska, od 1983 r. organ Regionalnego Komitetu
„SolidarnoÊç Ma∏opolska”. Ukazywa∏ si´ od stycznia 1982 do grud-
nia 1983 r.
BBiiuulleettyynn  NNSSZZZZ  „„SS””  RReeggiioonn  PPooddkkaarrppaacciiee – biuletyn wydawany
przez Terenowà Komisj´ Wykonawczà NSZZ „S”. Pismo wycho-
dzi∏o w KroÊnie od koƒca 1982 r. (RKW równolegle wydawa∏a
biuletyn o tym samym tytule, potem przej´∏o pismo.)
BBiiuulleettyynn  ÂÂwwii´́ttookkrrzzyysskkii  – pierwsze powa˝ne pismo regionu, wy-
dawane w Kielcach. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w lutym 1982 r.
BBiiuulleettyynn  UUnniiwweerrssyytteettuu  ¸̧óóddzzkkiieeggoo – NSZZ „S” U¸ – ¸ódê. Ostat-
ni znany numer pochodzi z 1987 r.
BBiiuulleettyynn  WWoojjeennnnyy – miesi´cznik „S” wy˝szych uczelni Pozna-
nia. Ukazywa∏ si´ od 1982 r.
BByyddggoosskkii  PPooddzziieemmnnyy  SSeerrwwiiss  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  SSoolliiddaarrnnooÊÊccii  – najwa˝-
niejsze pismo Regionu Bydgoskiego. Ukazywa∏o si´ prawdopo-
dobnie od 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1985 r.
CCDDNN  ––  bbiiuulleettyynn  iinnffoorrmmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SS”” – Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Koordynacyjnego, powsta∏y 3 marca 1982 r., od nu-
meru 19 wydawany przez Tymczasowà Komisj´ Regionalnà Cz´-
stochowa. Ostatni znany numer pochodzi z 1988 r. (Prze˝y∏ kil-
ka wpadek, wydawa∏o go 3 sk∏ady redakcji, stàd nazywano go
„CDN I”, „CDN II”, „CDN III”.)
CCDDNN – miesi´cznik studentów Wroc∏awia. W 1985 r., po prze-
kazaniu innemu edytorowi, wychodzi∏ pod nazwà CCDDNN--KKoolliibbeerr,
sta∏ si´ pismem o profilu konserwtywno-liberalnym. Ukazywa∏
si´ od czerwca 1982 r.
CCDDNN – pismo NSZZ „S”, organ siatki 40 zak∏adów pracy Mi´-
dzyzak∏adowego Komitetu Robotniczego „SolidarnoÊci” w War-
szawie. Ukaza∏o si´ kilka numerów. W maju 1982 r. pismo po-
∏àczy∏o si´ z GG∏∏oosseemm  WWoollnneeggoo  RRoobboottnniikkaa, tworzàc CCDDNN  ––  GGWWRR. 
CCDDNN  – pismo wydawane przez podziemnà „S” w Koszalinie od
koƒca 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1984 r.
CCiieeƒƒ – biuletyn informacyjny Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „S” w Czarnej Bia∏ostockiej oraz w rejonie Sokó∏ki, wycho-
dzàcy od 18 kwietnia 1982 do 1986 r. Ukaza∏o si´ 29 numerów. 
EEcchhoo  DDwwóójjkkii – pismo uczniów II LO im. H. Modrzejewskiej w Po-
znaniu, ukazujàce si´ do 1986 r.
EEllaannaa  – pismo „S” w ZWCh „Elana” w Toruniu, ukazujàce si´
w l. 1982-89.
FFaakkttyy – Miesi´cznik Informacyjny NSZZ „S” Regionu Mazowsze.
Pierwszy numer wyszed∏ w styczniu 1982 r. Ukaza∏o si´ tu pierw-
sze zestawienie czasopism konspiracyjnych wydawanych od po-
czàtku stanu wojennego.
FFaammaa  – wznowione pismo zak∏adowe, od stanu wojennego wy-
dawane przez Zak∏adowy Komitet Strajkowy „S” Fadromy we
Wroc∏awiu. Ostatni znany numer pochodzi z 1986 r.
FFAATTaammoorrggaannaa  – biuletyn zak∏adowy Fabryki Automatów Tokar-
skich we Wroc∏awiu. Wychodzi∏ od marca 1982 r. Do 1989 r. uka-
za∏o si´ 144 numery.
FFeenniikkss  – biuletyn informacyjny RKW NSZZ „SolidarnoÊç” Gorzów Wiel-
kopolski. Najwa˝niejsze pismo regionu, wychodzi∏o w kilku tysiàcach
egzemplarzy. Ukazywa∏o si´ od czerwca 1982 do 1989 r.
GGaazzeettaa  TTcczzeewwsskkaa – pismo NSZZ „S” Ziemi Tczewskiej. Ukazy-
wa∏o si´ od grudnia 1982 r.
GGaazzeettaa  WWoojjeennnnaa – ukazywa∏a si´ w Cz´stochowie od stycznia
do kwietnia 1982 r. Wysz∏o kilka numerów.
GG∏∏ooss – niezale˝ny miesi´cznik spo∏eczno-polityczny, wydawa-
ny przez warszawskie wyd. G∏os. Kontynuacja pisma ukazujà-
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towaç si´ z sier˝antem ∏atwo: wystarczy zadzwo-
niç do kogoÊ z przyjació∏ – Kuronia, Michnika czy
Romaszewskich i powiedzieç, ˝e (...) mo˝e spró-
buj´ wpaÊç w poniedzia∏ek...”

W pierwszych latach ma∏o by-
∏o w dzia∏alnoÊci niezale˝nych
wydawców prawdziwej konspira-
cji. Dopiero stan wojenny, za-
ostrzajàc represje i wprowadzajàc
permanentnà kontrol´ niemal
wszystkich dziedzin ˝ycia spo-
∏ecznego, wymusi∏ si´gni´cie do
sprawdzonych przez poprzedni-
ków rozwiàzaƒ. Pojawi∏y si´ pseu-
donimy, doniczki w oknach, któ-
rymi ostrzegano ˝e lokal jest spa-
lony, pojawi∏y si´ najprzeró˝niej-
sze has∏a i szyfry rozpoznawcze.
Ale jak w ka˝dej dziedzinie, by∏ tu
te˝ ba∏agan, bywa∏y pomy∏ki, czy
sytuacje rodem z kabaretu. KiedyÊ
w powa˝nej instytucji naukowej
w obecnoÊci kilku zdumionych
osób pewna pani profesor rozma-
wia∏a telefonicznie z innà panià profesor: – Ale
piesek musi mieç obci´ty ogonek! – domaga-
∏a si´. Chodzi∏o o zapewnienie bezpieczeƒstwa
podczas konspiracyjnego spotkania ze znanym
publicystà
Stefanem
Bratkow-
skim. A ˝à-
danie, by
piesek mia∏
obci´ty
ogonek,

znaczy∏o przyprowadzenie redaktora bez towa-
rzyszàcego mu stale „ogona” tajniaków. 

Inny ze sposobów, majàcy chroniç autorów,
zdobywajàcych si´ na odwag´ publikacji pod na-
zwiskiem, przypomina∏ zamawianie rodem z lu-
dowych baÊni. Chodzi o zwyczaj umieszczania na

wielu publikowa-
nych z podaniem na-
zwiska autora tek-
stach noty: wydano
bez wiedzy i zgody
autora. Nie s∏ysza-
∏em, by ta klauzula
uchroni∏a kogoÊ
przed represjami,
ale trzymano si´ jej
uporczywie. Rodzi∏o
to zabawne sytuacje.
Znany historyk bry-
tyjski Norman Da-
vies wspomina, jak
to zwrócono si´ do
niego z proÊbà, by
udzieli∏ zgody jedne-
mu z podziemnych
wydawnictw na wy-
danie jednej z jego

ksià˝ek – bez wiedzy i zgody autora. Analitycz-
ny umys∏ Brytyjczyka musia∏ chwil´ zatrzymaç si´
nad paradoksem tej formu∏y, by w koƒcu:
udzieliç zgody na wydanie ksià˝ki bez w∏asnej

wiedzy i zgody.
Bodaj˝e jedy-
nym, który
sprzeciwi∏ si´
regule by∏ po-
eta i prozaik

Antoni Pawlak, który w swoich publikacjach pi-
sa∏ „wydano za wiedzà i zgodà autora”.

Ludzie, 
czyli nie matura...

Szczepan Rudka, autor pracy monograficznej na
temat bezdebitowej prasy wroc∏awskiej napisa∏, ̋ e
redaktorem pisma podziemnego zostawa∏o si´
z przypadku. Trzeba przyznaç mu racj´, choç by-
li w podziemiu, ju˝ od lat 70 i profesjonaliÊci. Mo-
tywy, jakimi kierowali si´ ci, którzy zaczynali re-
dagowaç, drukowaç czy kolportowaç wydawnictwa
niezale˝ne by∏y najró˝niejsze. Od patriotycznych
czy politycznych (przypieprzyç komunie) po... mi-
∏oÊç do ksià˝ek (jak w przypadku znanego ksi´ga-
rza Czes∏awa Apiecionka, czy redaktora „Biulety-
nu Informacyjnego” KOR, Przemys∏awa CieÊlaka). 

Zupe∏nie inaczej by∏o po Sierpniu, a sytuacja
powtórzy∏a si´ po 13 grudnia 81. By∏ to czas praw-
dziwego pospolitego ruszenia, a bu∏aw´ redaktor-
skà i najcz´Êciej tak˝e drukarskà nosi∏ w plecaku
ka˝dy, byle tylko umia∏ pisaç i czytaç oraz mia∏
ch´ç. W okresie PRL mówi∏o si´: „Nie matura,
lecz ch´ç szczera, zrobi z ciebie oficera”. W ten
sposób naÊmiewano si´ u nas z komunistycznych
porzàdków, gdzie w myÊl zaleceƒ Lenina sprzà-
taczka mia∏a rzàdziç paƒstwem. Z rzàdami nie wy-
sz∏o najlepiej. Ale w jakiejÊ cz´Êci powiedzenie Le-
nina spe∏ni∏o si´ w polskim drugim obiegu, gdzie
sprzàtaczka, piel´gniarka, robotnik, rolnik, uczeƒ,
student, prawnik, lekarz, plastyk, hutnik, rybak czy
marynarz z dnia na dzieƒ stawali si´ redaktorem,
drukarzem, kolporterem, szefem wydawnictwa czy
naczelnym podziemnego pisma. ✌

cego si´ od 1977 r. Wychodzi∏ do 1989 r. Kontynuowane po tej
dacie.
GG∏∏ooss  ÂÂllààsskkoo--DDààbbrroowwsskkii  – biuletyn NSZZ „S” o zasi´gu regio-
nalnym, ukazujàcy si´ od wrzeÊnia lub paêdziernika 1982 r. do
czerwca 1989 r.
GG∏∏ooss  WWoollnneeggoo  HHuuttnniikkaa  – biuletyn informacyjny Robotniczego Ko-
mitetu „SolidarnoÊci” Huty im. ks. Jerzego Popie∏uszki w Warsza-
wie. Ukazywa∏ si´ od stycznia 1982 r. przez ca∏à dekad´ l. 80.
GG∏∏ooss  WWoollnneeggoo  TTaakkssóówwkkaarrzzaa – pismo NSZZ „S” MPT Warsza-
wa. Pierwsze numery sprzed 13 grudnia 1981 r. by∏y gazetka-
mi Êciennymi. Po 13 grudnia ukaza∏o si´ kilka numerów BBiiuullee--
ttyynnuu  IInnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo, który przekszta∏ci∏ si´ w GGWWTT. Ostatnie zna-
ne numery pochodzà z 1988 r.
GG∏∏ooss  WWoollnnyy  WWoollnnooÊÊçç  UUbbeezzppiieecczzaajjààccyy,, z podtytu∏em: Co mi zro-
bisz jak mnie z∏apiesz – pismo „S” UJ w Krakowie wychodzà-
ce od 6 stycznia 1982, prawdopodobnie do 1989 r.
GGooddnnooÊÊçç  – pismo funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Ukazy-
wa∏o si´ od wrzeÊnia 1982 r. w Warszawie.
GGooddnnooÊÊçç  – pismo ukazywa∏o si´ w 1982 r. w Stalowej Woli, wy-
sz∏o kilka numerów.
GGoonniieecc  WWoojjeennnnyy  – biuletyn „S” Rolniczej Siedlce, dwutygodnik.
Powsta∏ w 1982 r. Ukaza∏o si´ 15 numerów. 
GGoonniieecc  WWoojjeennnnyy – elblàska mutacja warszawskiego Tygodnika
Wojennego, ukazujàca si´ w l. 1982-83.
GGoonniieecc  WWoojjeennnnyy – pismo ukazywa∏o si´ w Bia∏ymstoku od sierp-
nia 1982 do 1983 r. wysz∏o 15 numerów.
GGrroott  – Biuletyn Zast´pczej Komisji Zak∏adowej „S” WSK PZL
Âwidnik. Kontynuacja pisma sprzed 13 grudnia 1981 r. Pismo
wznowione w 1982 r. Ukazywa∏o si´ do koƒca l. 80.
HHuuttnniiccyy’’8822  – Biuletyn Informacyjny NSZZ „S” Huty Warszawa,
ukazywa∏ si´ od 28 maja 1982 r. do koƒca l. 80.
HHuuttnniikk  – pismo cz∏onków NSZZ „S” Huty im. Lenina NSZZ „S”
Kraków – Nowa Huta. Wydawane w podziemiu od kwietnia 1982
do maja 1989 r. Ukaza∏o si´ 201 numerów. Kontynuacja pisma
sprzed 13 grudnia 1981 r.
IInnffoorrmmaattoorr  – pismo Regionu Ârodkowo-Wschodniego NSZZ „S”,
wychodzi∏o w Lublinie do 1989 r. Najwa˝niejsze pismo w re-
gionie.
IInnffoorrmmaattoorr  BByyddggoosskkii  – pismo TKK Regionu Bydgoskiego. Uka-
zywa∏o si´ od lutego 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi
z 1988 r.
IInnffoorrmmaattoorr  NNSSZZZZ  „„SS””  – pismo Zak∏adów Elektronicznych Mera-
-Elwro we Wroc∏awiu, po wydaniu dziesiàtego numeru zmieni-
∏o nazw´ na SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  EEllwwrroo – w 1988 r. Wychodzi∏o od stycz-
nia 1982 r. Ukaza∏o si´ 207 numerów. Redakcja otrzyma∏a Dol-
noÊlàskà Nagrod´ „S” jako „najd∏u˝ej i nieprzerwanie wydawa-
ne pismo zak∏adowe”. 
IInnffoorrmmaattoorr  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnooÊÊçç””  OOddzziiaa∏∏  ww CCiieecchhaannoowwiiee  – mie-
si´cznik, kontynuacja pisma powsta∏ego w 1981 r., wznowione-
go w 1982 r.
IInnffoorrmmaattoorr  RRKKKK  NNSSZZZZ  „„SS””  – Che∏m, wychodzi∏ od 1982 r. Kon-
tynuacja pisma ukazujàcego si´ przed 13 grudnia 1981 r. jako
IInnffoorrmmaattoorr  MMKKOO  „„SS””. Wydawany do 1989 r.
IIsskkiieerrkkaa – zak∏adowe pismo MKS w Zak∏adach Naprawy Tabo-
ru Kolejowego we Wroc∏awiu. Wychodzi∏o od stycznia 1982 do
1989 r. Ukaza∏o si´ 148 numerów.
IIsskkrraa  – biuletyn informacyjny NSZZ „S” Podregion Grudziàdz.
Ukazywa∏ si´ od 1 czerwca 1982 r. Ostatni znany numer pocho-
dzi z 1985 r.
IIsskkrraa  WWoollnnooÊÊccii  – Serwis Informacyjny KZ NSZZ „S” przy FMR
Agromet-Pilmet we Wroc∏awiu. Wyró˝nia∏ si´ wÊród zak∏adowych
pism tym, ̋ e by∏ redagowany ̋ ywo i z humorem. Wychodzi∏ od
kwietnia 1982 do 1989 r. Ukaza∏o si´ 129 numerów.
JJaannoossiikk – pismo informacyjno-publicystyczne, wychodzàce na
Sàdecczyênie, wydawane przy wspó∏pracy Regionalnego Komi-
tetu „S” Ma∏opolska. Ukazywa∏o si´ od maja 1982 do 1990 r. 
JJaarruuzzeellaa  – pismo satyryczne „wydaje Ambasada ZSRR Filia w Ja-
worowie Podlaskim”– wychodzi∏o w Warszawie. W 1987 r. zmia-
na nazwy na GG∏∏ooss  SSzzaarreeggoo  CCzz∏∏oonnkkaa, pod tà nazwà ukazywa∏o
si´ do koƒca l. 80.
JJeeddnnooÊÊcciiàà  SSiillnnii  (poczàtkowo MMii´́ddzzyyzzaakk∏∏aaddoowwyy  BBiiuulleettyynn  IInnffoorr--
mmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SS””) – pismo Grupy Zak∏adowej „Kar∏owice”, wy-
chodzàce we Wroc∏awiu. Porusza∏o tematyk´ zwiàzkowà, infor-
mowa∏o, zamieszcza∏o równie˝ publicystyk´. Ukazywa∏o si´ od
sierpnia 1982 r. Od koƒca 1986 r. sta∏o si´ pismem wydawanym
przez SolidarnoÊç Walczàcà. Wychodzi∏o do 1990 r.
JJeeddnnooÊÊçç – podziemna kontynuacja pisma powsta∏ego podczas
strajku sierpniowego 1980 r. w Szczecinie, które w okresie le-
galnej „SolidarnoÊci” by∏o jednym z kilku pism Zwiàzku wyda-
wanych oficjalnie i podlegajàcych cenzurze. Ukazywa∏o si´ przez
ca∏e l. 80, od stycznia 1982 r. Od 1989 r. legalnie.
JJuuttrrzzeennkkaa  (cz´Êç jako JJuuttrrzzeennkkaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  PPaaffaawwaagg) – zak∏a-
dowe pismo ukazujàce si´ w Pafawagu we Wroc∏awiu. Ostatni
znany numer pochodzi z 1987 r.
KKaarrttaa – pismo warszawskie, ukazujàce si´ od 4 stycznia 1982 r.
Zmiana formu∏y od numeru 1 z 1983 r. – po wydaniu 19 nume-
rów w niewielkiej obj´toÊci i nak∏adzie. Pismo deklarowa∏o, ˝e
nie chce zajmowaç si´ politykà, lecz pytaç o postawy i sposób
myÊlenia. Kontynuowane po 1989 r.
KKoonnttaakkttyy – biuletyn KOS ukazujàcy si´ w Regionie Âlàsko-Dà-
browskim od 1982 do czerwca 1983 r.
KKoonnttrraa – pismo NSZZ „S” Regionu Toruƒskiego. Kontynuacja
pisma sprzed 13 grudnia 1981 r. Ostatni znany numer pocho-
dzi z 1986 r. Jedno z najwa˝niejszych pism w regionie.
KKOOSS  – pismo szczeciƒskie, ukazujàce si´ od 1982 prawdopo-
dobnie do 1983 r.
KKOOSS  – warszawski biuletyn Komitetu Oporu Spo∏ecznego, ty-
godnik, potem dwutygodnik. Pierwszy numer ukaza∏ si´
w styczniu 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.

Zosta∏o nas trzech. UchowaliÊmy si´. Bo jednych od razu in-
ternowano, a innych aresztowali po strajku. W∏adek wygospoda-
rowa∏ powielacz. Mia∏ szcz´Êcie. Pierwszy raz jak u nas pacyfi-
kacj´ robili zomowcy, to przeszli oni jak huragan przez zak∏ad.
Szafy, sto∏y ∏amali. Jeden futryn´ od okna zaczà∏ wyrywaç. Sam
widzia∏em. Przewa˝nie jednak ludêmi si´ zajmowali. Tych w na-
rz´dziowni najbardziej poturbowali.

– FaszyÊci! – krzyczeli ludzie i oni chcieli usta im zamknàç.
Bili kogo popadnie. Sekretarza partii skatowali. A˝ si´ ze-

sra∏. To szuja. W∏adek ukry∏ si´ w beczce blaszanej. Po oleju sil-
nikowym. Oni, ci zomowcy, par´ razy t´ beczk´ kopn´li. Pobiegli
dalej. W∏adek wyskoczy∏ i z komisji zak∏adowej wytaszczy∏ po-
wielacz. Po prostu pod r´k´ mu si´ nawinà∏. Schowa∏ na placu,
gdzie ci´˝arówki sta∏y. Dobrze zabezpieczy∏.

Potem by∏a druga pacyfikacja, ale nie znaleêli.
Nasta∏y spokojniejsze dni i jeszcze tylko pojedynczych ludzi

wy∏awiali. W∏adek umówi∏ si´ z jednym kierowcà. To swój cz∏o-
wiek. Wywióz∏ ten powielacz z terenu. Rewidowali na bramie, ale
nie znaleêli. Przejecha∏.

MieliÊmy powielacz. Trzech nas by∏o. Dwóch w wieku przed-
poborowym, jeden po wojsku. Nie przygniot∏o nas jeszcze do zie-
mi i r´ce same si´ pali∏y do roboty. Starzy ludzie krakali, ˝e
to ju˝ koniec. A my powiedzieliÊmy sobie: to dopiero poczàtek!

Wi´c och∏on´liÊmy z pierwszego szoku i spotkaliÊmy si´ po ran-
nej zmianie w starym kamienio∏omie. Tam zosta∏ schowany powie-
lacz.

DyskutowaliÊmy spokojnie palàc papierosy i zastanawiajàc si´
nad ka˝dym s∏owem. By∏ powielacz. By∏ papier.

– Trzeba zaczàç zaczerniaç papier – powiedzia∏ Jurek Ko-
by∏ka. G∏os mia∏ Êwiszczàcy. W strajku zàb mu wybili na prze-
dzie.

Dotàd nikt z nas poligrafià si´ nie zajmowa∏. Ani pisaniem.
No, ja raz. W tamtych sierpniowych dniach zredagowa∏em odezw´
i ca∏a monta˝ownia zaakceptowa∏a bez poprawek.

W∏adek zna∏ si´ na technice. Powielacz nie stanowi∏ dla nie-
go problemu. Obejrza∏, tu i tam ruszy∏ jakàÊ Êrubkà.

– Rozgryz´ tego dziada – powiedzia∏ stanowczo.
OpracowaliÊmy program. W pierwszym numerze damy relacj´

z przebiegu strajku w fabryce. List´ aresztowanych i interno-
wanych oraz og∏oszenie o zbiórce pieni´dzy na akcj´ pomocy dla
tych ludzi. Mo˝e jeszcze apel Wa∏´sy. Na razie starczy. Dwie kart-
ki bibu∏kowego papieru.

– Sto egzemplarzy da rad´ wybiç – stwierdzi∏ W∏adek.
Ju˝ to widzia∏em! Rozprzestrzenia si´ wolne s∏owo. Sto egzem-

plarzy, pi´çset, tysiàc... Ludzie z ràk sobie wyrywajà. Bezpieka
si´ wÊcieka, w ˝aden sposób na Êlad nie mogà trafiç.

Jurkowi Koby∏ce b∏yszcza∏y oczy. Pewnie o tym samym myÊla∏.
Rozleg∏ si´ warkot samochodu. SchowaliÊmy si´ za kamiennym

nawisem. Przejecha∏ autobus.
– Robot´ mo˝na zaczàç od razu – powiedzia∏em.
Ciotka Pela mieszka na Budach. Prawie wieÊ. Dalekie przed-

mieÊcie. Ma∏y domek na uboczu. Starzy ludzie. Ciotka Pela g∏u-
cha. U niej na strychu mo˝na nawet fa∏szywe pieniàdze biç!

Powiedzia∏em kolegom. Nic lepszego nie mieli do zapropono-
wania.

– Mój szwagier – odezwa∏ si´ W∏adek – przewiezie ca∏y ten in-
teres swojà Nyskà.

Jego szwagier prywatnie jeêdzi baga˝owà taksówkà. Na tym sta-
n´∏o.

OOppoowwiiaaddaanniiee  zzee  zzbbiioorruu  „„RRaappoorrtt  oo ssttaanniiee  wwoojjeennnnyymm““,,  NNOOWWAA,,  WW--wwaa  11998822..
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KKOOSS  „„SS””  RReeggiioonn  ÂÂwwii´́ttookkrrzzyysskkii  – biuletyn, ukazywa∏ si´ w Kiel-
cach od czerwca 1982 r. Zawiera∏ bie˝àce informacje z regio-
nu, z kraju, z zak∏adów kieleckich, relacje z procesów, a tak-
˝e nazwiska kolaborantów. Po aresztowaniu wydawców
– wrzesieƒ – wznowiony w zmienionej formie graficznej. Wy-
chodzi∏ do 1986 r.
KKrreett – pismo m∏odzie˝y z Pu∏aw, ukazywa∏o si´ od stycznia do
lipca 1982 r.
KKrroonniikkaa  MMaa∏∏ooppoollsskkaa – poczàtkowo ukazywa∏a si´ jako TTyyggooddnniikk
SSoolliiddaarrnnooÊÊccii  MMaa∏∏ooppoollsskkiieejj, póêniej pismo „SolidarnoÊci” Ma∏o-
polska. Wychodzi∏a w l. 1982-88.
KKrryyttyykkaa  – kontynuacja kwartalnika politycznego wydawanego
w Warszawie od 1978 r. W stanie wojennym ukazywa∏ si´ od
numeru 10 w 1982 r. Wychodzi∏ przez ca∏à dekad´, kontynu-
owany po 1989 r.
KKuu  wwoollnneejj  PPoollssccee – miesi´cznik Mi´dzyzak∏adowej Komisji Ko-
ordynacyjnej NSZZ „S” Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego, o zasi´-
gu Katowice, Bytom, Mys∏owice, Siemianowice, Sosnowiec,
Chrzanów, Chorzów. Ukazywa∏ si´ od stycznia 1982 do grud-
nia 1983 r.
KKuurriieerreekk  ––  BB – serwis informacyjny Terenowej Komisji Wykonaw-
czej NSZZ „S” Bochnia – Brzesko – Tarnów. Ukazywa∏ si´ od
1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.
LLeecchh..  GGaazzeettaa  WWoojjeennnnaa  RRKKSS  NNSSZZZZ  „„SSoolliiddaarrnnooÊÊçç””  ww PPiillee  – wy-
dawana poczàtkowo w nak∏adzie 100 egzemplarzy, potem w 300
egzemplarzach. Ukazywa∏a si´ od kwietnia 1982 r.
¸̧ààcczznniikk  – rzeszowskie pismo robotnicze. Ukazywa∏o si´ od grud-
nia 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1983 r.
MMaaggaazzyynn  PPoollsskkii  WWaallcczzààcceejj  – ukazywa∏ si´ w Kaliszu od grud-
nia 1982 do lipca 1983 r.
MMGG  ––  MMaanniiffeessttaaccjjaa  GGlliiwwiicckkaa  – biuletyn Delegatury Gliwickiej RKW
NSZZ „S”. Kontynuacja pisma z 1981 r. Pierwszy numer po wpro-
wadzeniu stanu wojennego ukaza∏ si´ w styczniu 1982 r. Ostat-
ni znany numer pochodzi z 1986 r.
MMiieessii´́cczznniikk..  OOppiinniiee..  KKoommeennttaarrzzee..  AAnnaalliizzyy – pismo ukazywa∏o si´
od 1982 r. w Regionie Ârodkowo-Wschodnim w Lublinie.
MMiimmoo  wwsszzyyssttkkoo – pismo wydawane w Krakowie przez Krakow-
skà Komisj´ Wykonawczà NZS UJ w l. 1982-83.
MMiiÊÊ  ––  warszawski Tygodnik Stanu Wojennego – „pismo na rzecz
samorzàdnoÊci spo∏ecznej”. Pierwszy numer (jako 3) wyszed∏
w marcu 1982 r. Pismo przesta∏o si´ ukazywaç na poczàtku
1983 r.
MMyyÊÊll  NNiieezzaallee˝̋nnaa  – warszawskie pismo spo∏eczno-politycz-
ne wydawane przez cz∏onków NSZZ „S”. Pierwszy numer
ukaza∏ si´ w marcu 1982 r., ostatni znany numer pochodzi
z 1987 r.
NNaa  bbiiee˝̋ààccoo..  ZZ ddnniiaa  nnaa  ddzziieeƒƒ  – serwis informacyjny MKS NSZZ
„S” w Legnicy. Ukazywa∏ si´ od 30 stycznia do maja 1982 r. By∏
kontynuacjà pisma wychodzàcego przed 13 grudnia 1981 r.
NNaaddzziieejjaa  – pismo cz∏onków NSZZ „S” Region Cz´stochowa.
Ukazywa∏o si´ od paêdziernika 1982 do listopada 1987 r. Od
listopada 1983 r. poza strukturami Tymczasowej Komisji Re-
gionalnej „S”, od 1985 r. pismo RKK „S”. Ukaza∏o si´ 37 nu-
merów.
NNAAII – biuletyn Niezale˝nej Agencji Informacyjnej, ukazywa∏ si´
w Warszawie od 1982 do 1986 r.
NNaasszz  CCzzaass  – niezale˝ne pismo cz∏onków i sympatyków NSZZ „S”
w Gdaƒsku. Wychodzi∏o od 30 czerwca 1982 r. do koƒca l. 80.
NNaasszz  GG∏∏ooss – biuletyn informacyjny TKK „S” Ziemi Zàbkowickiej. 
NNaasszz  GG∏∏ooss  – pismo M∏odzie˝y Szkolnej Bia∏egostoku (pismo M∏o-
dzie˝y Ziem Wschodnich i Ruchu SolidarnoÊci M∏odych), wy-
dawane przez M∏odzie˝owy Komitet Oporu Spo∏ecznego. By∏o
jednym z najd∏u˝ej wydawanych w Bia∏ymstoku pism opozycyj-
nych. Ukazywa∏o si´ od 30 marca 1982 do po∏owy 1989 r. Wy-
sz∏o 70 numerów.
NNaasszz  SSaammoorrzzààdd – pismo Sieci Organizacji Zak∏adowych „S” Wio-
dàcych Zak∏adów Pracy Region Bia∏ystok. Ukazywa∏o si´ od
4 sierpnia 1982 do lutego 1983 r.
NNIIEE..  BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  NNSSZZZZ  „„SS””  RReeggiioonnuu  PPoo∏∏uuddnniioowwoo----
WWsscchhooddnniieeggoo (kontynuacjà by∏a BBUUSSOOLLAA  NNiieezzaallee˝̋nnee  PPiissmmoo
SSppoo∏∏eecczznnee – ukazujàce si´ do 1987 r., najd∏u˝ej z pism w Re-
gionie Przemyskim) – najpowa˝niejsze pismo regionu, wyda-
wane przez RKW. Wychodzi∏o od stycznia 1982 r.
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  – miesi´cznik polityczny, liberalno-demokratycz-
ny, wychodzi∏ w Warszawie i Katowicach, potem w Warszawie
i Krakowie. Autorzy w nim publikujàcy okreÊlali w∏adze PRL ja-
ko wrogie i okupacyjne, krytykowali TKK za kompromis. Wycho-
dzi∏ od stycznia 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.
NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç – pismo Kierownictwa Akcji Bie˝àcej KPN Ob-
szar II – Po∏udnie. Wychodzi∏o w Krakowie od kwietnia 1982 r.
Ostatni znany numer pochodzi z 1987 r.
NNiieezzaallee˝̋nnee  SS∏∏oowwoo – kontynuacja organu Oddzia∏u Dolny Âlàsk
NSZZ „S”. Pismo wznowione w styczniu 1982 r. Ukazywa∏o si´
w Wa∏brzychu. Ostatni znany numer pochodzi z 1985 r.
NNoowwoossààddeecckkiiee  WWiiaaddoommooÊÊccii  (od numeru 11 jako WWiiaaddoommooÊÊccii
NNoowwoossààddeecckkiiee) – pismo MKS Nowy Sàcz NSZZ „S”. Ukazywa-
∏o si´ od stycznia 1982 do 1990 r. 
NNoowwyy  ZZaappiiss  – pismo literackie, kontynuacja ukazujàcego si´ od
1977 r. ZZaappiissuu. Wychodzi∏o od lata 1982 do 1983 r.
OObbóózz  – dwumiesi´cznik spo∏eczno-polityczny. Niezale˝ne pismo
poÊwi´cone problemom krajów oÊciennych, powsta∏e w War-
szawie w 1981 r. Ukazujàce si´ przez ca∏e l. 80. i kontynuowa-
ne po 1989 r.
OObbrroonnaa – Biuletyn Oporu Spo∏eczeƒstwa Rzeszowskiego. Pierw-
szy numer ukaza∏ si´ w lutym 1982 r.
OObbsseerrwwaattoorr  WWiieellkkooppoollsskkii  – pismo cz∏onków i sympatyków NSZZ
„S”, wychodzi∏o w Poznaniu. Kontynuacja pisma o tym samym
tytule sprzed 13 grudnia 1981 r. Wznowiony w styczniu 1982 r.
Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.

Bezdebity wydawano na 
prawie wszystkie mo˝liwe 
sposoby. By móc je dok∏adnie
opisaç wraz z okolicznoÊciami
im towarzyszàcymi nale˝a∏oby
zaczerniç tyle kartek, ile 
liczy sobie ca∏a ta broszura,
a nie zaledwie kilka stron.
Dlatego niniejszy tekst 
dotyczy∏ b´dzie przede
wszystkim wa˝niejszych 
aspektów technik, którymi
rzadko pos∏ugiwano w si´
w „normalnej” poligrafii. 

Najprostszà metodà powielania bezdebitów
by∏o r´czne przepisywanie, okreÊlane niekiedy
mianem „chiƒskiego powielacza”. Nazw´ t´
wymyÊlili protestujàcy w Marcu ‘68 studenci, któ-
rzy cz´sto przepisywali swe ulotki w wi´kszym
gronie pod dyktando jednej osoby, co bardzo
przypomina∏o chiƒskie metody pracy: wykonywa-
nie okreÊlonego zadania w bardzo prymitywny
sposób przez wi´kszà iloÊç osób. Po 1976 r. rzad-
ko pos∏ugiwano si´ tym sposobem powielania,
mia∏o to miejsce przede wszystkim w pierwszych
tygodniach stanu wojennego oraz w wi´zieniach
i obozach internowania, gdzie wi´êniowie poli-
tyczni wydawali swoje pisemka.

Równie ̋ mudnà, choç bardziej wydajnà i czy-
telnà metodà, by∏o przepisywanie tekstów na ma-
szynie do pisania, na których – zw∏aszcza w la-
tach siedemdziesiàtych i w pierwszych miesiàcach
stanu wojennego – powielano broszury i ksià˝-
ki oraz niskonak∏adowe (kilka, kilkanaÊcie eg-
zemplarzy) serwisy informacyjne.

Pierwsze kroki
Technikà druku o wi´kszej wydajnoÊci ni˝ wy-

˝ej omówione, stosowanà w latach siedemdzie-
siàtych i w stanie wojennym, by∏ tzw. „szmajgert”
(nazywany niekiedy kieszonkowym powiela-
czem). Polega∏a ona na tym, ̋ e w maszyn´ do pi-
sania, z której usuwano taÊm´ do pisania, wkr´-
cano Êniadaniowà foli´ aluminiowà razem ze
znajdujàcym si´ pod nià gruboziarnistym papie-
rem Êciernym. Nast´pnie wystukiwano tekst, ja-
ki miano wydrukowaç, zaÊ w folii powstawa∏y
otwory majàce kszta∏t liter. Po naniesieniu tek-
stu foli´ k∏adziono na kartce papieru, zaÊ na nià
kawa∏ek filcu lub flaneli nasy-
conych Êrodkiem barwiàcym,
po których przeciàgano wa∏-
kiem. Wówczas Êrodek barwiàcy prze-
dostawa∏ si´ przez otworki w folii i w ten spo-
sób powstawa∏a odbitka.
Jedna taka folia pozwala∏a
uzyskaç ok. 300 zazwyczaj
s∏abo czytelnych druków.
Gdy brakowa∏o maszyny, do
wpisywania tekstu na matryc´ u˝y-

wano ig∏y, szpilki lub gwoêdzia. Szmajgertem po-
s∏ugiwali si´ m.in. przetrzymywani w Obozie In-
ternowanych Rzeszów-Za∏´˝e dzia∏acze opozy-
cji, którzy wydawali pisemko „Nasza Krata”.

W innej technice powielania foli´ plastikowà
naciàgano i naklejano na „ramk´” wyci´tà
z dykty lub innej p∏yty. K∏adziono jà nast´pnie
na dykt´, tak by styka∏a si´ z nià folia. Od góry
do brzegów „ramki” naklejano arkusz polinio-
wanego papieru przebitkowego. Pod foli´ pod-
k∏adano papier Êcierny. D∏ugopisem wpisywano
na przebitk´ tekst pismem starannym, mocno na-
ciskajàc d∏ugopis, nie niszczàc jednak papieru.
Po wpisaniu tekstu przebitk´ zrywano. Tak
przygotowanà „ramk´” przymocowywa∏o si´ na
zawiasach (zrobionych z plastra) do dykty, ma-
trycà do do∏u. Podk∏adano papier pod foli´, po
której przesuwano – mocno przyciskajàc – tam-
pon z waty nasiàkni´ty farbà. Zaletà tej metody
by∏o to, ̋ e matryc´ sporzàdzano bez maszyny do
pisania, które w PRL by∏y rejestrowane i trud-
no je by∏o nabyç. Nie bez znaczenia by∏ równie˝
fakt, ̋ e wszystkie niezb´dne materia∏y – w prze-
ciwieƒstwie do wi´kszoÊci artyku∏ów poligraficz-
nych – mo˝na by∏o nabyç bez wi´kszych proble-
mów w sklepach.

Podczas korzystania z ostatnich dwóch wy˝ej
opisanych technik wykorzystywano m.in. farb´
domowej produkcji, sporzàdzanà z wiórków sza-
rego myd∏a (najbardziej dost´pnego), do których
dodawano tuszu. Tak powsta∏à mieszanin´ goto-
wano do momentu, gdy straci∏a sk∏onnoÊç do
gwa∏townego kipienia. Z wierzchu Êciàgano
i wyrzucano zanieczyszczenia, po czym roztwór
studzono. W trakcie krzepni´cia dolewano wo-
dy koloƒskiej lub 50% roztwór spirytusu, niekie-
dy u˝ywano innych p∏ynów z zawartoÊcià alko-
holu, na przyk∏ad denaturatu, leku „Acnosan”
lub mocnego bimbru.

Innà, tak˝e stosowanà w latach siedemdziesià-
tych technikà by∏a sito-sàczka, w której matryc´
sporzàdzano z papieru kredowego, który wraz
z brystolem moczono oko∏o godziny w wodzie
i póêniej cz´Êciowo suszono. Nast´pnie na pa-
pierze kredowym, pod który podk∏adano brystol
nanoszono na maszynie do pisania bez taÊmy bar-
wiàcej tekst i tam gdzie zosta∏y wybite litery po-
wstawa∏y wg∏´bienia. Nast´pnie tak preparowa-
nà matryc´ osuszano ˝elazkiem i w dalszej ko-
lejnoÊci nasàczano oliwà oraz ponownie suszo-
no ˝elazkiem, dzi´ki czemu dochodzi∏o do im-

pregnacji. Kolejny zabieg mia∏ na celu
odimpregnowanie miejsc, przez które

mia∏a przechodziç farba w matrycy
i polega∏ na prasowaniu

˝elaz-

kiem papieru od strony wypuk∏oÊci wybitych li-
ter. Nast´pnie matryc´ jeszcze raz moczono
w wodzie celem przemoczenia miejsc odimpre-
gnowanych, po kolejnym wysuszeniu matryca by-
∏a gotowa do druku. Polega∏ on na tym, ˝e ma-
tryc´ pokrytà farbà umieszczano na kartce
i przeciàgano po niej wa∏kiem i dzi´ki temu far-
ba przesàcza∏a si´ przez nie zaimpregnowane
miejsca na papier. W ten sposób mo˝na by∏o po-
wieliç ok. 600-800 odbitek.

Ramka bia∏kowa
Jednà z cz´Êciej wykorzystywanych technik

przy druku wydawnictw bezdebitowych by∏o po-
wielanie bia∏kowe. Zadecydowa∏a o tym prosto-
ta oraz doÊç du˝a wydajnoÊç tej metody. Elemen-
tem, od którego pochodzi jej nazwa jest matry-
ca bia∏kowa, z której tekst przenoszono na pa-
pier. Sk∏ada∏a si´ ona z japoƒskiej bibu∏ki pokry-
tej pow∏okà bia∏kowà, bibu∏y oraz tekturowej
podk∏adki.

Tekst do powielenia przepisywano na pojedyn-
czà matryc´ przy pomocy maszyny do pisania, po-
zbawionej taÊmy barwiàcej. Tam, gdzie uderzy-
∏a czcionka maszyny powstawa∏ otwór w kszta∏-
cie litery, przez który farba przechodzi∏a na pa-
pier. Matryce bia∏kowe pozwala∏y równie˝ dru-
kowaç rysunki, które nie mog∏y jednak zawieraç
zbyt wielu szczegó∏ów. Do powielania na matry-
cach bia∏kowych wykorzystywano powielacze p∏a-
skie i b´bnowe. Drukarze bezdebitowi pos∏ugi-
wali si´ najcz´Êciej tak zwanà „ramkà”, b´dàcà
odmianà powielacza p∏askiego. By∏o to tanie
(koszt jej wykonania w 1982 r. wynosi∏ oko∏o 160
z∏, dla porównania: „Trybuna Ludu” centralny
dziennik PZPR kosztowa∏ w tym czasie 4 z∏ za
egzemplarz) i proste w konstrukcji urzàdzenie,
które mo˝na by∏o zbudowaç w domowych warun-
kach. W trakcie eksploatacji szybko mo˝na je by-
∏o z∏o˝yç i roz∏o˝yç. Rzadko kiedy „ramka” mia-
∏a wi´ksze rozmiary ni˝ 82 x 64 x 6 cm i zazwy-
czaj wa˝y∏a kilka kilogramów. Owini´tà w papier
lub nieprzezroczystà foli´ mog∏a przenieÊç jed-
na osoba, niosàc jà w r´kach, w torbie lub ple-
caku. W konspiracyjnych warunkach mia∏o to du-
˝e znaczenie, a nale˝y zauwa˝yç, ̋ e typowe urzà-
dzenia poligraficzne majà kszta∏t szeÊcianu i wa-
˝à od kilkunastu do kilkuset kilogramów, sà
znacznie wi´ksze od „ramki” i do ich transpor-
tu zazwyczaj trzeba u˝yç samochodu.

„Ramka” sk∏ada∏a si´ z dwóch g∏ównych cz´-
Êci. Pierwszà by∏a prostokàtna, ci´˝ka deska
o gruboÊci kilku centymetrów i powierzchni nie-
wiele wi´kszej od standartowej kartki papieru
maszynowego (cz´sto jako ramki wykorzystywa-
no kupowane w sklepach dla plastyków blejtra-
my). Pod jej spód przyklejano, lub mocowano
w inny sposób gum´, a na wierzchu filc. Przy krót-

szych bokach deski montowano zawiasy. Na
nich mocowano ruchomà, drewnianà ramk´, od
której pochodzi nazwa ca∏ego urzàdzenia. Nie-
kiedy zamiast drewna u˝ywano skr´canych ru-
rek metalowych. Takà rozkr´conà „ramk´”

mo˝na by∏o ukryç razem z p∏ótnem pod ubra-
niem. Od spodu ramki naciàgano najpierw fla-
nel´, a nast´pnie warstw´ tkaniny nierozciàgli-
wej (na przyk∏ad jedwab lub szyfon). Przypina-
no je do d∏u˝szych boków pinezkami. Przy krót-
szych kraw´dziach tkanin´ zwijano na wierzch
ramki i równie˝ przymocowywano. Nast´pnie od
spodu naciàgano matryc´ bia∏kowà i mocowano
do krótszych boków ramki. Po zamontowaniu
ramki na zawiasach ca∏oÊç by∏a gotowa do dru-
kowania. Na desce pod ramk´ uk∏adano papier
(ok. 150 kartek) i szpachlà lub wa∏kiem rozpro-
wadzano na naciàgni´tej flaneli równà warstw´
farby. „Ramk´” dociskano do papieru, po czym
wa∏kiem przeje˝d˝ano po flaneli. Farba dostawa-
∏a si´ w ten sposób przez matryc´ na papier. Za-
drukowanà kartk´ wyciàgano po podniesieniu
ramki i odk∏adano na bok. Ramk´ ponownie
opuszczano na dó∏ i przeciàgano wa∏kiem po fla-
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Ramka „wroc∏awska”. Rys. Romuald Lazarowicz.



neli. CzynnoÊci te powtarzano do wyczerpania si´
papieru. W mi´dzyczasie uzupe∏niano na flane-
li farb´. 

Podczas powielania korzystano zazwyczaj z wa∏-
ków fotograficznych, które cz´sto by∏y nierówne,
a przez to niewygodne w u˝yciu. Wytaczano je
równie˝ z metalu lub gumy i dorabiano ràczki. Za-
miast wa∏ka mo˝na by∏o u˝ywaç rakli, które dru-
karze wykonywali za-
zwyczaj sami m.in. z gu-
my pochodzàcej z pa-
sków u˝ywanych
w tramwajach prze-
gubowych lub z taÊm
gumowych górni-
czych taÊmocià-
gów. Rakle kupo-
wano tak˝e we
wschodnionie-
mieckich lub
w´gierskich
sklepach.

Na „ram-
ce” druko-
wa∏y zwykle
dwie osoby. Pierwsza pod-
nosi∏a i opuszcza∏a ramk´ oraz wyjmo-
wa∏a zadrukowany papier. Druga rozprowadza-
∏a wa∏kiem farb´. Przeci´tnie w ciàgu godziny
mo˝na by∏o w ten sposób zadrukowaç ok. 200-
300 kartek. Drukarze z bardzo du˝à praktykà
w tym samym czasie potrafili wydrukowaç oko-
∏o pó∏tora razy wi´cej stron. Gdy „ramk´” ob-
s∏ugiwa∏a jedna osoba, wydajnoÊç spada∏a dwu-
krotnie lub trzykrotnie. Wroc∏awscy drukarze
wprowadzili prosty mechanizm spr´˝ynowy, by
usprawniç drukowanie na „ramce”. Podnosi∏ on
ram´ z matrycà automatycznie, gdy nale˝a∏o
spod niej wyjàç zadrukowanà kartk´. Tak zmo-
dyfikowane urzàdzenie nazywano „wroc∏awskà
ramkà”. Cz´Êç drukarzy z przodu ramki wbija-
∏a gwoêdzik, do którego przy-
mocowywano jeden koniec
gumki krawieckiej, zaÊ jej
drugi przybijano do Êciany,
przy której stawiano ramk´.
Dzi´ki temu ramka sama od-
skakiwa∏a po przeciàgni´ciu
po niej wa∏ka.

Jedna matryca bia∏kowa
eksploatowana na „ramce”,
pozwala∏a na zadrukowanie
od 500-4000 sztuk papieru. 

Wydawcy bezdebitowi po-
s∏ugiwali si´ tak˝e produko-
wanymi fabrycznie r´cznymi
i elektrycznymi powielaczami
b´bnowymi. Przed Sierpniem
‘80 bardzo niewiele konspira-
cyjnych drukarni je posiada-
∏o. Póêniej maszyny te docie-
ra∏y z Zachodu w formie da-
rów lub kupowano je na czarnym rynku w kra-
ju. Druk na tych powielaczach by∏ wygodniejszy
i szybszy. Mia∏y one kilkakrotnie wi´kszà wydaj-
noÊç od „ramek”. Z jednej matrycy mo˝na by∏o
wówczas wydrukowaç do 6000 odbitek. 

Matryce bia∏kowe mo˝na by∏o wykorzystywaç
tak˝e bez powielaczy. W tym celu nale˝a∏o u∏o-

˝yç na szybie z∏o˝onà flanel´ nasyconà farbà. Na
nià nak∏adano warstw´ materia∏u nierozciàgliwe-
go (np. jedwab lub podszewk´, czyli tak zwanà
kolanówk´). Nast´pnie przyklejano do brzegów
matryc´ „lewà” stronà na wierzchu. Przyk∏ada-
no do niej kartk´ i przeciàgano po niej wa∏kiem.
W opisany sposób mo˝na by∏o zadrukowaç kil-
kaset sztuk papieru. Metod´ t´ okreÊlano rów-
nie˝ mianem „powielacza gdaƒskiego”.

Sito
Jednà z najcz´Êciej stosowanych w niezale˝nym

ruchu wydawniczym technik powielania by∏ sito-
druk, który zazwyczaj wykorzystywany jest do wy-

konywania okolicznoÊciowych dyplo-
mów, plakatów, nadruków

na szkle i por-
celanie,

map o spe-
cjalnym prze-

znaczeniu, p∏yt
czo∏owych in-

strumentów po-
miarowych, ob-

wodów drukowa-
nych. W niezale˝-

nym ruchu wydaw-
niczym zacz´to si´

nim pos∏ugiwaç od
koƒca 1978 r., przy

drukowaniu pisma
KOR „Robotnik”. Do

warunków konspiracyj-
nych sitodruk zaadaptowa∏ wówczas Witold ¸u-
czywo. Sitodruk jest technikà bardzo pracoch∏on-
nà i wymagajàcà dok∏adnoÊci oraz materia∏ów,
które nie zawsze ∏atwo by∏o zdobyç. Jego zaletà
jest mo˝liwoÊç pomniejszania drukowanego tek-
stu i np. w przypadku wspomnianego pisma „Ro-
botnik” na jednej kartce A-4 drukowano tekst,
który zajmowa∏ 16 stron maszynopisu.

U∏atwia∏o to drukowanie publikacji o du˝ej ob-
j´toÊci, na przyk∏ad ksià˝ek. Oszcz´dzano równie˝
w ten sposób papier. Sitodruk pozwala∏ drukowaç

fotografie, co nie by∏o mo˝liwe przy stosowaniu po-
przednio opisanych metod powielania, umo˝liwia∏
te˝ powielanie wielokolorowe. Technika ta nie wy-
maga równie˝ skomplikowanego sprz´tu drukar-
skiego. JakoÊç druku sitodrukowego, jeÊli powie-
la∏ dobrze wyszkolony drukarz i na odpowiedniej
jakoÊci materia∏ach, by∏a bardzo dobra.

W sitodruku u˝ywano identycznej „ramki” jak
przy powielaniu bia∏kowym. Nie u˝ywano wa∏-
ka, tylko rakli i wykorzystywano matryc´ z p∏ót-
na sitodrukowego (perlonowe i nylonowe lub po-
liestrowe). P∏ótno sitodrukowe cz´sto okreÊlano
mianem „sito”. Nazwy tej u˝ywano równie˝
w stosunku do samej techniki druku. Czasami za-
st´powano je osnowà m∏ynarskà, mo˝na by∏o
równie˝ u˝ywaç tkanin o mniejszej o g´stoÊci,
które sprzedawano na W´grzech i w NRD.
W ostatecznoÊci mo˝na by∏o pos∏ugiwaç si´ szy-
fonem „kryszta∏ek”. P∏ótno naciàgano na ram´.
Na siatk´ nak∏adano, w zaciemnionym pomiesz-
czeniu lub przy ˝arówce ciemniowej, emulsj´
Êwiat∏oczu∏à o konsystencji ˝elu. U˝ywano ory-
ginalnych emulsji lub sporzàdzano je m.in. z ta-
kich sk∏adników jak dwuchromian amonu lub po-
tasu i polialkohol winylu. 

Tekst przeznaczony do powielania fotografo-
wano, by uzyskaç na b∏onie graficznej lub rent-
genowskiej (tylko do grafik) obraz pozytywowy
(tekst czarny, t∏o przezroczyste). B∏ony te nazy-
wano diapozytywami, w skrócie diapami lub dia.
Takà klisz´ o wymiarach druku, jaki chciano uzy-
skaç, przyk∏adano w ciemnoÊciach do wysuszo-
nej w mi´dzyczasie emulsji. Pod ramk´ podk∏a-
dano gàbk´ i przyciskano szybà obcià˝onà od-
wa˝nikami. Nast´pnie emulsj´ naÊwietlano kil-
ka, kilkanaÊcie minut ˝arówkà 500 lub 1000 W,
kwarcówkà, ̋ arówkami rt´ciowymi, ewentualnie
innym êród∏em silnego Êwiat∏a – np. Êwiat∏em s∏o-
necznym. Uczulonà emulsj´ wyp∏ukiwano wodà.
Mokre p∏ótno suszono, po czym wykonywano re-
tusz utrwalonego na nim tekstu i nast´pnie ram-
k´ przymocowywano do podstawy, na zawiasach
i przyst´powano do drukowania. Przez wyp∏uka-
ne z emulsji miejsca farba dostawa∏a si´ na pa-
pier. „Ramk´” sitodrukowà, podobnie jak przy
matrycy bia∏kowej, obs∏ugiwa∏y dwie osoby,
w taki sam sposób. W ciàgu godziny mo˝na by-
∏o zadrukowaç ok. 1000 kartek. Jedna matryca,
w zale˝noÊci od emulsji u˝ytej do jej sporzàdze-
nia, pozwala∏a zadrukowaç od kilkuset do kilku-
dziesi´ciu tysi´cy sztuk papieru.

Do powielania sitodruko-
wego obok oryginalnych
(cz´Êç drukarzy unika∏a ich
ze wzgl´du na koniecznoÊç
u˝ywania razem z nimi roz-
puszczalnika nitro, którym
∏atwo by∏o si´ zatruç) farb si-
todrukowych wykorzystywa-
no farby offsetowe z do-
mieszkà rozcieƒczalnika.
Wydawcy bezdebitowi wy-
korzystywali te˝ – nie tylko
do sitodruku – emulsj´ „w∏a-
snej roboty”, którà sporzà-
dzano z oleju lnianego, po-
kostu lub oleju jadalnego, do
których dodawano barwnik.
Ten ostatni mo˝na by∏o uzy-
skaç m.in. z tak zwanego
kopcia, powstajàcego w wy-
niku spalania benzyny, ole-

jów, margaryny lub innej podobnej, t∏ustej sub-
stancji. Bardzo popularna by∏a równie˝ farba
z pasty do mycia BHP, do której niekiedy doda-
wano barwnika. Mia∏a ona bardzo charaktery-
styczny, do dziÊ wyczuwalny zapach. Bardzo zna-
nà by∏a – ze wzgl´du na jej specyficzny zapach
– farba, której g∏ównym sk∏adnikiem by∏a pasta

OObbsseerrwwaattoorr  WWoojjeennnnyy  – pismo MKS Nowa Huta Region Ma∏o-
polska. Prawdopodobnie ukazywa∏o si´ do 1985 r. 
OOdd  ddoo∏∏uu – pismo ukazywa∏o si´ w Szczecinie w l. 1982-86. Wy-
dawane przez Ko∏o Oporu Spo∏ecznego.
OOddnnoowwaa – Biuletyn Informacyjny NSZZ „S” Regionu Po∏udnio-
wo-Wschodniego. Pierwsze po wprowadzeniu stanu wojenne-
go wydawnictwo podziemne w PrzemyÊlu. Kontynuacja pisma
o tym samym tytule sprzed 13 grudnia 1981 r.
OOddrrooddzzeenniiee  – pismo cz∏onków NSZZ „S” Regionu Jeleniogór-
skiego. By∏o kontynuacjà pisma o tym samym tytule, ukazujà-
cego si´ przed 13 grudnia 1981 r. Od numeru siódmego
z czerwca 1983 r. zmiana tytu∏u na Odroczenie. Ukaza∏o si´
9 numerów.
OOKKOO  – pismo s∏upskie. Wychodzi∏o do grudnia 1982 r., po wpad-
ce redakcji wznowione w 1984 r. – tzw. „drugie OKO”. Ukazy-
wa∏o si´ do 1989 r.
OOppoorrnniikk  – pismo ukazujàce si´ w Regionie Koniƒskim od kwiet-
nia do paêdziernika 1982 r.
OOppoorrnniikk  – pismo wydawane przez Akademicki Ruch Oporu. Uka-
zywa∏o si´ w Bia∏ymstoku od 27 kwietnia 1982 do grudnia te-
go samego roku.
OOppoorrnniikk  EEllbbllààsskkii  – pismo wydawane od czerwca 1982 do
1983 r.
OOssaa  – siedleckie pismo satyryczne drukowane na powielaczu
spirytusowym. Ukaza∏o si´ 14 numerów.
PPIIKK  ––  PPooddzziieemmnnyy  IInnffoorrmmaattoorr  KKaattoowwiicckkii  – biuletyn informacyjny
SolidarnoÊci Walczàcej Oddzia∏ Katowice. Wychodzi∏ od wrze-
Ênia 1982 do 1989 r.
PPoogg∏∏ooss – pismo „S” TPCz „Merinotex” w Toruniu, ukazujàce si´
w l. 1982-88.
PPoommoorrzzee – pismo ukazujàce si´ w Szczecinie w l. 1982-89.
PPoorrttoowwiieecc – kontynuacja pisma „S” Zarzàdu Portu Gdaƒsk o tym
samym tytule, ukazujàcego si´ od paêdziernika 1980 r. W pod-
ziemiu pismo wychodzi∏o do kwietnia 1989 r., potem wydania
legalne.
PPrraawwddaa  – miesi´cznik myÊli niezale˝nej RKS NSZZ „S” Dolny
Âlàsk. Pismo publicystyczne, wychodzi∏o we Wroc∏awiu. Publi-
kowa∏o du˝à iloÊç tekstów historycznych. Ukazywa∏o si´ od mar-
ca 1982 r. przez ponad pi´ç lat.
PPrroolleett  – pismo szczeciƒskie, tygodnik NSZZ „S”. Pierwszy nu-
mer ukaza∏ si´ w kwietniu 1982 r. Prawdopodobnie wychodzi∏
tylko w 1982 r.
PPrroommiieenniiÊÊccii  – Kraków, Region Ma∏opolska, pismo studentów
i m∏odej inteligencji: „pismo ojców i dziadków dla synów i wnu-
ków”. Wychodzi∏o od 1982 do 1989 r. 
PPrroossttoowwnniikk – pismo „S” z Brzegu. Wychodzi∏o od 17 marca 1982
do 1989 r.
PPrrzzeeggllààdd  PPoolliittyycczznnyy  – pismo libera∏ów gdaƒskich, ukazujàce si´
od lutego 1983 przez ca∏à dekad´ l. 80. 
PPrrzzeeÊÊwwiitt  – biuletyn NSZZ „S”– MPK ̧ ódê, ukazywa∏ si´ od mar-
ca 1982 do 1989 r.
RReedduuttaa  – biuletyn informacyjny „S” zak∏adów im. Marcelego No-
wotki w Warszawie. Wychodzi∏ jako tygodnik od wrzeÊnia 1982
do 1989 r.
RReedduuttaa  – niezale˝ne pismo wojskowe. Wychodzi∏o w Warsza-
wie i Gdaƒsku, prawdopodobnie do 1985 r.
RReepplliikkaa – miesi´cznik niezale˝ny wydawany przez Agencj´ In-
formacyjnà SolidarnoÊci Walczàcej Region Dolny Âlàsk. Uka-
zywa∏ si´ od 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1987 r. 
RReeppuubblliikkaa  – jedno z ciekawszych bezdebitowych pism politycz-
nych wydawanych we Wroc∏awiu, charakteryzowa∏o si´ ˝ywà
publicystykà. Dwutygodnik niezale˝ny wydawany przez Agen-
cj´ Informacyjnà SolidarnoÊci Walczàcej. Ukazywa∏ si´ od czerw-
ca 1982 r. (od wrzeÊnia opatrzony podtytu∏em: Miesi´cznik nie-
zale˝ny). Ostatni znany numer pochodzi z 1987 r.
RReezzoonnaannss  – olsztyƒskie pismo regionalne NSZZ „S” (zmienia-
∏o tytu∏u na: SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  OOllsszzttyyƒƒsskkaa, RReezzoonnaannss  ––  SSeerrwwiiss, RRee--
zzoonnaannss  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç), ukazujàce si´ równie˝ przed 13 grud-
nia 1981 r. Wznowione 19 stycznia 1982 r. Kontynuowane po
1989 r.
RRIISS  – RReeggiioonnaallnnyy  IInnffoorrmmaattoorr  SSoolliiddaarrnnooÊÊccii  ÂÂllààsskkoo--DDààbbrroowwsskkiieejj
– g∏ówny biuletyn podporzàdkowany RKW „S”. Ukazywa∏ si´ w
l. 1982-89. Wydano 130 numerów.
RRoollnniikk  NNiieezzaallee˝̋nnyy  – pismo NSZZ Rolników SolidarnoÊç Wiejska.
Wychodzi∏o w Tarnobrzegu do 1985 r. Kontynuacja pisma o tym
samym tytule z 1978 r.
RRoozzwwaaggaa  ii SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  – biuletyn TKZ „S” w Stoczni Gdaƒskiej.
Kontynuacja pisma ukazujàcego si´ przed 13 grudnia 1981 r.
Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.
SSeekkttoorr  – Pismo Terenowego Komitetu Oporu SolidarnoÊç Region
Mazowsze. Pierwszy numer ukaza∏ si´ 20 wrzeÊnia 1982 r. Praw-
dopodobnie wychodzi∏ przez ca∏e l. 80.
SSkkoorrppiioonn  – Publicystyczno-Literackie Pismo Podziemne, ukazu-
jàce si´ w Gdaƒsku od paêdziernika 1982, prawdopodobnie do
1984 r.
SS∏∏oowwoo  PPooddzziieemmnnee – pismo redagowane przez pracowników PAX,
Warszawa.
SSoolliiddaarrnnii  – pismo „S” Zak∏adów Metalowych ¸ucznik w Rado-
miu, ukazujàce si´ w l. 1982-83.
SSoolliiddaarrnnii  ––  WWiiaaddoommooÊÊccii  WWoojjeennnnee – pismo Mi´dzyzak∏adowej Ko-
misji Porozumiewawczej NSZZ „S” Ziemi ¸ódzkiej. Wychodzi-
∏o od stycznia 1982 (w grudniu 1981 r. w postaci ulotek), praw-
dopodobnie do 1989 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç – biuletyn informacyjny NSZZ „S”. Pismo ukazujà-
ce si´ w Regionie Koniƒskim od grudnia 1982 r. Wydano 5 nu-
merów.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç – biuletyn informacyjny Regionu Ziemi ¸ódzkiej.
Pierwszy numer ukaza∏ si´ 27 stycznia 1982 r. Wychodzi∏ do oko-
∏o 1985 r.

– Czy˝ tu mo˝na normalnie ˝yç?!
– pyta zdenerwowany Jakub.

– Gdzie „tu”...?! – Norbert rozglà-
da si´ po pokoju, zerka na sufit – on
tylko tak wyglàda, trzyma si´ mocno
– komentuje stan ˝yrandola.

– Nie pieprz, cz∏owieku! – Teraz
dopiero spostrzega ledwo, ledwo
trzymajàcà si´ konstrukcj´ z bràzu,
odsuwa si´ bli˝ej Êciany. – Ja mówi´
o tej krainie prywislanskiej, ÊwiÊni´-
tych ludziach i stosunkach!

Norbert poprawia si´ na tapcza-
nie, nogi w butach ostro˝nie uk∏a-

da na por´czy, nie chcàc uraziç czy-
stej poÊcieli. Na s∏owa kolegi nie re-
aguje, ma doÊç swej walki z kacem,
który teraz, w po∏udnie, a przed
trzynastà, najmocniej chwyta, ob∏a-
pia i wniwecz obraca wczorajsze
ambicje, plany. Przybysz w∏aÊciwie
odczytuje jego milczenie, sam jest
wyspany, do kaca daleko. Zresztà
tym bardziej noszà go wàtpy, czyli
nerwy.

– TyÊ ju˝ si´ przyzwyczai∏ – szybko
wy∏apawszy niezr´cznoÊç i fa∏sz takie-
go sformu∏owania, prostuje – ja te˝...

To ju˝ jednak tyle lat!... Ale pytam,
czy tak wypada?! Czy tak wypada
˝yç?! – wbrew ch´ciom s∏yszy, ̋ e krzy-
czy.

– Jad∏eÊ coÊ dziÊ, jakieÊ Êniada-
nie...? – pyta troskliwie kolega, nie-
ch´tnie skupiajàc swe zm´czone oczy
na podskakujàcym przybyszu.

– Jad∏em, jad∏em! Polak, chcia∏eÊ
rzec – g∏odny to z∏y...

– Sam powiedzia∏eÊ – um´czony
wzdycha z tapczanu.

– „Polak”, co to znaczy?! – ale nie
podnosi g∏osu.

– Daj spokój, ∏eb mi urywa, a ty...
– Chocia˝byÊ mia∏ z g∏owy! – ale

nie do Êmiechu mu. – M´cz´ si´... 
– Twój wybór – mruczy Norbert

skupiwszy si´ na widocznym z ∏ó˝ka
tomie Huizingi: niepewien czy warto
go obejrzeç... Ale dalej si´ nie rusza,
Huizinga nie ucieknie.

– Dobra! Powiedz mi, czy mam pra-
wo, ja, docent, uwa˝aç, ˝e jest cacy?!

– Nie masz – zgadza si´ kumpel. –
Nikt nie ma – niezbyt potrzebnie do-
daje.

– Nie, na pewno nie! Ale czy ja
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Powielacz offsetowy budowany wg projektu Jana Koziara
we Wroc∏awiu w latach 1984-89.



SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  – najwi´ksze pismo Regionu Gdaƒskiego. Od dru-
giego numeru podtytu∏: Pismo NSZZ „S” z siedzibà w Gdaƒ-
sku, a od 9 numeru Pismo Regionu Gdaƒskiego. Kontynuacja
pisma o tym samym tytule powsta∏ego podczas strajku sierp-
niowego z 1980 r. Pierwszy numer stanu wojennego ukaza∏ si´
30 stycznia 1982 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç..  WWiiaaddoommooÊÊccii,,  ooppiinniiee,,  kkoommeennttaarrzzee  – wydawane przez
KOS Szczecin. Od co najmniej 32 numeru z 1982 r. tytu∏ i pod-
tytu∏: SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  PPoommoorrzzaa  ZZaacchhooddnniieeggoo. PPiissmmoo  ZZaarrzzààdduu  RRee--
ggiioonnuu  PPoommoorrzzaa  ZZaacchhooddnniieeggoo  NNSSZZZZ  „„SS””. WiadomoÊci, opinie,
komentarze. Od numeru 52 z 1983 r. tytu∏ i podtytu∏: SSoolliiddaarr--
nnooÊÊçç  KKOOSS..  Wydawnictwo Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ
„S”. Od co najmniej 64 numeru z 1984 r. podtytu∏: NNiieezzaallee˝̋nnee
PPiissmmoo  RReeggiioonnuu  PPoommoorrzzaa  ZZaacchhooddnniieeggoo  WWyyddaawwnniiccttwwoo  KKOOSS.
Ostatni znany numer ukaza∏ si´ w 1984 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  GGrrzzeeggóórrzzeecckkaa  – dwutygodnik, pismo zak∏adów pra-
cy dzielnicy Grzegórzki – NSZZ „S” Region Ma∏opolska. Pierw-
szy numer ukaza∏ si´ 13 grudnia 1982 r. Ostatni znany numer
pochodzi z 1987 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  NNaarroodduu  – pismo niezale˝ne wydawane w Warsza-
wie. Ukazywa∏o si´ od 22 lutego 1982 do 1990 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  NNaauucczzyycciieellsskkaa – pismo ukazujàce si´ w Lublinie od
1982 do 1989 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  PPooddbbeesskkiiddzziiaa – pismo zwiàzkowe NSZZ „S” woje-
wództwa bielskiego, wznowione przez RKW „Trzeci Szereg”.
Kontynuacja pisma ukazujàcego si´ przed 13 grudnia 1981 r.
Wychodzi∏o do koƒca l. 80.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  RRoollnniikkóóww  – pismo Ogólnopolskiego Komitetu Opo-
ru Rolników „S” OKOR, wydawane w Warszawie w l. 1982
– prawdopodobnie 1987.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  TTrrwwaa  – biuletyn informacyjny RKW „S” Regionu Rze-
szowskiego. Ukazywa∏ si´ od 1982, kontynuowane po 1990 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  WWaallcczzààccaa  – pismo wychodzàce we Wroc∏awiu. Pu-
blikowa∏o teksty informacyjne, programowe, felietony, dokumen-
ty. Ârodowisko skupione wokó∏ pisma powo∏a∏o Porozumienie
„SolidarnoÊç Walczàca”. By∏o jednym z najbardziej znanych
pism wroc∏awskich. Ci, którzy zarzucali pismu skrajny radyka-
lizm, nazywali je SolidarnoÊcià Warczàcà. Ukazywa∏o si´ od
czerwca 1982 r. W 1990 r. po∏àczy∏o si´ z SSoolliiddaarrnnooÊÊcciiàà  WWaall--
cczzààccàà wydawanà w Poznaniu, tworzàc pismo TTyyggooddnniikk  SSoolliiddaarr--
nnooÊÊccii  WWaallcczzààcceejj. 
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  WWoojjeennnnaa  – biuletyn „S” w Be∏chatowie, ukazujàcy
si´ od 1982 do 1985 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  WWaallcczzààccaa  ZZwwyyccii´́˝̋yy  – pismo ukazywa∏o si´ w Kra-
kowie do 1990 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  ZZaagg∏∏´́bbiiaa  MMiieeddzziioowweeggoo – Wojenne Pismo MKS NSZZ
„S” w Legnicy, ukazywa∏o si´ od 4 maja do 24 sierpnia 1982 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  ZZiieemmii  OOllkkuusskkiieejj  – biuletyn wydawany przez TKZ
NSZZ „S” Ziemi Olkuskiej (od 1987 r. ZZiieemmiiaa  OOllkkuusskkaa). Ukazy-
wa∏ si´ nieregularnie od jesieni 1982 do 1989 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  ZZiieemmii  SSiieerraaddzzkkiieejj..  WWyyddaanniiee  WWoojjeennnnee  – jedyna zna-
na gazeta ukazujàca si´ w stanie wojennym w województwie
sieradzkim. Pierwszy numer wyszed∏ w czerwcu 1982 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  ZZwwyyccii´́˝̋yy  – Serwis Informacyjny Tajnej Komisji Ro-
botniczej Hutników HiL (NNiieerreegguullaarrnniikk  wwoojjeennnnyy  KKOOSS). Ukazywa-
∏o si´ od lipca 1982 do 1989 r.
SSppeeccttaattoorr  – miesi´cznik wydawany w Warszawie. Pismo uka-
zywa∏o si´ od 1982 do 1985 r.
SSppoottkkaanniiaa  – kontynuacja pisma m∏odych katolików ukazujàce-
go si´ w Lublinie od 1977 r. Wychodzi∏o do jesieni 1988 r. (uka-
za∏ si´ wtedy 35 numer).
SSyyggnnaa∏∏ – krakowskie pismo niezale˝ne, od numeru 61 do 70 wy-
dawane przez KOS, a od 70 przez Wydawnictwo MyÊli Niein-
ternowanej. Kontynuacja NNiieezzaallee˝̋nneeggoo  PPiissmmaa  SSttuuddeenncckkiieeggoo  SSyy--
ggnnaa∏∏ ukazujàcego si´ od 1978 r.
SSyyggnnaa∏∏yy  WWoojjeennnnee – pismo ukazywa∏o si´ od stycznia 1982 r. Kon-
tynuacja wychodzàcego przed 13 grudnia 1981 r. pisma Sygna-
∏y, serwisu informacyjnego MKZ „S” w Opolu.
SSyyrreennkkaa  – pismo warszawskiego MZK, wydawane przez Jana Na-
ro˝niaka. Koncentrowa∏o si´ g∏ównie na problemach zak∏adowych.
Ukazywa∏o si´ od stycznia 1982 r., zawieszone w po∏owie roku
i wznowione w 1983. Pismo kontynuowane po 1989 r.
SSyyrreennkkaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  – pismo warszawskie powsta∏e w 1982 r.
Ostatni znany numer ukaza∏ si´ w 1983 r.
SSzzeepptteemm  – biuletyn RKK NSZZ „S” Regionu Âlàsko-Dàbrowskie-
go. Ukazywa∏ si´ od stycznia 1982 do 1985 r.
SSzzeerrsszzeeƒƒ  – biuletyn informacyjny, wspó∏pracujàcy z Regional-
nà Komisjà Koordynacyjnà NSZZ „S” Region Âlàsko-Dàbrow-
ski. Ukazywa∏ si´ w Rybniku w l. 1982-85.
TTaarrnniinnaa  – dwutygodnik drukowany pod patronatem Tarnowskiej
TKK „S” Robotników i Ch∏opów, ukazujàcy si´ w Tarnowie od
wrzeÊnia 1982 r. Od listopada wychodzi∏ jako Tarnowski Biule-
tyn Informacyjny, a od stycznia 1983 r. ponownie jako TTaarrnniinnaa.
Od kwietnia 1983 do poczàtku 1984 r. ukazywa∏a si´ TTaarrnniinnaa  IIII.
TTeerrmmiitt  – Biuletyn Informacyjny „S” TKZ Zak∏adów Waryƒskie-
go w Warszawie. Ukazywa∏ si´ od 1982 r. Ostatni znany numer
pochodzi z 1984 r.
TToorruuƒƒsskkii  IInnffoorrmmaattoorr  SSoolliiddaarrnnooÊÊccii  – pismo NSZZ „S” Region To-
ruƒski, potem pismo RKW NSZZ „S” Regionu Toruƒskiego. Naj-
bardziej poczytne pismo toruƒskie. Wychodzi∏ od stycznia 1982 r.
Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.
TTrrwwaammyy  – pismo RKW NSZZ „S” Region Rzeszowski. Kontynu-
acja pisma sprzed 13 grudnia 1981 r. Prawdopodobnie wycho-
dzi∏o do 1985 r.
[Trzynasty] 1133..  GGrruuddnniiaa – pismo wydawane w Krakowie przez
Oficyn´ Liberum Veto. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w styczniu
1982 r. Od numeru pierwszego z 1984 r. zmiana tytu∏u na TTrrzzyy--
nnaassttkkaa, podtytu∏: Pismo chrzeÊcijaƒsko-liberalne. Ostatni zna-
ny numer pochodzi z 1985 r.
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do prania „Komfort”. Dodawano do niej, dla
uzyskania barwy, nieco rozrobionej naftà farby
sitodrukowej lub offsetowej, sadzy wulkanizacyj-
nej, tuszu, atramentu, farb akwarelowych lub pla-
katowych. Niekiedy rezygnowano z barwienia
„Komfortu”, powielano wtedy samà pastà, któ-
ra by∏a zazwyczaj niebieska lub ró˝owa. Otrzy-
mywany druk by∏ wówczas blady, ale wyraêny.
Mieszanin´ t´ przepuszczano przez poƒczoch´
lub g´ste sitko kuchenne, by pozbyç si´ wielu gru-
dek oraz piasku z pasty. Proporcje ustalano do-
Êwiadczalnie. O drukarzach,
którzy powielali za pomocà
farb sporzàdzonych na bazie
„Komfortu” mówiono, ˝e
pachnà komfortowo albo
majà komfortowà prac´.
A szefa wydawnictw TKN,
Nowa 2, które drukowa∏o
prawie wy∏àcznie z u˝y-
ciem wspomnianej pasty,
prof.Adama Kerstena,
jego wspó∏pracownicy
nazywali Mister Kom-
fort.

Cz´sto zamiast
„Komfortu” u˝ywa-
no mniej zanie-
czyszczonej pasty
„BHP”, „BHP-
-2”, „Laguna”,
kleju do tapet,
pó∏p∏ynnego
szarego my-
d∏a, pokostu
oraz farby
emulsyjnej lub
olejnej ftalowej. Mo˝na by-
∏o te˝ wykorzystywaç czerƒ anilinowà,
którà rozrabiano denaturatem w stosunku 1:10.
Znane sà te˝ wypadki, kiedy zdesperowani bra-
kiem farby drukarze u˝ywali zabarwionego na
ciemno kisielu, màki ziemniaczanej lub pszen-
nej rozrobionej w wodzie i zabarwionej albo bu-
dyniu czekoladowego. Wielu drukarzy z czasem
uzna∏o kisiel za bardzo dobrà farb´. By∏ taƒszy
od pasty „BHP” i „Komfort”, ∏atwo te˝ by∏o zmyç
plamy z niego. Kisiel do drukowania nale˝a∏o po
zagotowaniu odstawiç na dob´. Zmienia∏ on
wówczas konsystencj´ i wtedy doskonale nada-
wa∏ si´ do drukowania, niejednokrotnie pozwa-
la∏ tak˝e drukarzowi zaspokoiç g∏ód.

Ma∏o znanà technikà powielania by∏ druk
z blachy trawionej, która umo˝liwia∏a druk na
ka˝dym rodzaju papieru, nawet pakowym. Po-
wielanie w tej technice zaczynano od rozpuszcze-
nia w benzynie kalafonii, którà nast´pnie rozpro-
wadzano na tkaninie stilonowej, suszono i po
stwardnieniu strzepywano kalafoniowy py∏. Ten
nanoszono na inny, nowy stilon watà, tak by tka-
nina sta∏a si´ bia∏a. Nast´pnie nak∏adano plasti-
kowà foli´ lub papier przebitkowy na tkanin´,
pod nià umieszczano b∏on´ rentgenowskà. Ca-
∏oÊç wkr´cano w maszyn´ do pisania i po wyj´-
ciu z niej taÊmy przepisywano tekst. B∏on´ rent-
genowskà z naniesionym tekstem przyk∏adano do
blachy, wczeÊniej oczyszczonej benzynà lub spi-
rytusem. Unieruchomionà klisz´ pocierano twar-
dym narz´dziem, tak by litery z niej osiad∏y na
blasze, blach´ zaÊ podgrzewano nad gazem do
momentu, w którym kalafonia stopi∏a si´ na niej.
Nast´powa∏o to, gdy kalafonia stawa∏a si´ brà-

zowa. Ostudzonà blach´ umieszczano na dwana-
Êcie godzin w kwasie azotowym, który wytrawia∏
nie pokryty kalafonià metal. W ten sposób po-
wstawa∏a matryca z wypuk∏ymi literami. Tak przy-
gotowanà blach´ uk∏adano na równym pod∏o˝u,
tekstem na wierzchu. Nanoszono na nià cienkà
warstw´ farby, k∏adziono papier, który dociska-
no wa∏kiem. Zadrukowanà kartk´ Êciàgano, po-
nownie rozprowadzano farb´ i nak∏adano papier.

Powielacze, offsety, 
dojÊcia

Obok powielaczy bia∏kowych wydawcy bez-
debitowi wykorzystywali równie˝

inne profesjonalne ma-
szyny poligra-
ficzne, któ-

rych by∏o ma-
∏o. Pierwszymi

w ogóle urzà-
dzeniami poli-

graficznymi wyko-
rzystywanymi

przez opozycj´ by∏y
powielacze hekto-

graficzne (spirytuso-
we). Prawdopodobnie

pierwszy z nich zosta∏
przemycony – jeszcze

przed Czerwcem ‘76
– z Austrii przez Czecho-

s∏owacj´ do Polski dla pi-
sma „U Progu” m.in. przez

Piotra Dyka. Kolejny kupi∏
w Pary˝u Piotr Jegliƒski

i stamtàd zosta∏ przewiezio-
ny do Lublina przez Wita

Wójtowicza w autobusie, któ-
rym podró˝owa∏ Teatr Sceny

Plastycznej KUL Lecha Màdzi-
ka. Inny hektograf przemyci∏a

z Anglii do Gdaƒska dla Krzysztofa Wyszkow-
skiego wnuczka Józefa Pi∏sudskie-
go, autora legendarnej „Bibu∏y”,
Joanna Jaraczewska. Powielacze
takie starano si´ te˝ konstruowaç
w warunkach domowych z wy˝y-
maczek s∏ynnych pralek „Frania”.
Powielanie na hektografach by∏o
bardzo ci´˝kà pracà, przede
wszystkim ze wzgl´du na opary, ja-
kie wydziela∏ u˝ywany w tej tech-
nice denaturat, którymi przesiàka-
li drukarze i wydruki. 

Inne profesjonalne urzàdzenia
do powielania wykorzystywane
przez wydawców bezdebitowych
to: offsety, kserografy, naÊwietlar-
ki do papieru Êwiat∏oczu∏ego (naj-
cz´Êciej „Ozalidy”), maszyny typo-
graficzne oraz – co by∏o rzadkoÊcià
– sprz´t komputerowy. 

Marzeniem ka˝dego wydawnic-
twa by∏o posiadanie offsetu, dzi´-
ki któremu mo˝na by∏o powielaç
bardzo dobrej jakoÊci druki w wy-
sokich nak∏adach. By zaspokoiç
bardzo du˝e zapotrzebowanie na te
urzàdzenia w latach osiemdziesià-
tych przystàpiono do ich budowy
w warunkach domowych m.in.
w Gdaƒsku, Warszawie i Wroc∏a-

wiu. Wiele z tych prób powiod∏o si´. Znany jest
przypadek skonstruowania pod koniec lat sie-
demdziesiàtych w Gdaƒsku maszyny typograficz-
nej z drewna. We Wroc∏awiu w 1983 r. zacz´∏a
pracowaç maszyna wkl´s∏odrukowa, skonstru-
owana przez cz∏onków Robotniczego Wydawnic-
twa „Feniks”.

Wydawcom bezdebitowym udawa∏o si´ te˝ po-
wielaç – choç nie by∏y to cz´ste wypadki – swe
druki w instytucjach paƒstwowych m.in. w dru-
karniach na profesjonalnych urzàdzeniach poli-
graficznych. Czyniono to w g∏´bokiej konspira-
cji i ten sposób powielania okreÊlano mianem
drukowania „na wejÊciach” lub „na dojÊciach”.

Powielanie druków bezdebitowych wymaga∏o
od ich wydawców wytrwa∏oÊci, pomys∏owoÊci
i odwagi. Paƒstwo sprawowa∏o kontrol´ nad dru-
karniami oraz dystrybucjà materia∏ów i urzàdzeƒ
poligraficznych. Utrudnia∏o to bardzo wydawa-
nie bezdebitów, w których krytykowano m.in.
monopol informacyjny paƒstwa. Sytuacja ta
zmusza∏a wydawców bezdebitowych do czynów
prawnie nagannych, trudno bowiem by∏o druko-
waç bez papieru i odczynników, których nie spo-
sób by∏o normalnie nabyç. Jedynym wyjÊciem by-
∏o wynoszenie tych materia∏ów z ró˝nych insty-
tucji lub nabywanie od osób kradnàcych je. W ten
sposób re˝im, ∏amiàc podstawowe prawa cz∏owie-
ka, doprowadzi∏ do tego, ˝e walczàcy o nie oby-
watel tak˝e nie szanowa∏ podstawowych norm,
do których nale˝y prawo w∏asnoÊci.

Wi´kszoÊç stosowanych przez wydawców bez-
debitowych technik powielania z powodu kon-
spiracji musia∏a byç prosta, a co za tym idzie rów-
nie˝ i prymitywna. Dlatego przewa˝nie druki bez-
debitowe sà szare i nieciekawe graficznie. Cià-
g∏e braki materia∏ów i urzàdzeƒ poligraficznych
zmusza∏y drukarzy do sta∏ego improwizowania
i eksperymentowania. Z tego powodu, stosowa-
ny papier oraz odczynniki, rzadko kiedy by∏y do-
brej jakoÊci. Stàd trwa∏oÊç tych wydawnictw jest
niewielka. ✌

mam prawo, na ten przyk∏ad, zako-
chaç si´...?!

– Dlaczego nie...? – dziwi si´ pyta-
ny.

– Tu?! – czuje niedok∏adnoÊç pyta-
nia, szybko uzupe∏nia – no, tak... ja ju˝
to uczyni∏em!

– To i o co ci chodzi?! – niby pyta,
ale wspó∏czuje.

– No, w∏aÊnie!... o to, ˝e mi – cz´-
sto, oj cz´sto – g∏upio! Mi∏oÊç to coÊ
dla normalnych ludzi i w normalnym
Êwiecie. Wyobraê sobie, ˝e – bo i tak
mo˝e byç, do kurwy n´dzy! – ˝e za-
kocha∏em si´ z... rozpaczy! – Usi∏uje
prostowaç – To znaczy, ˝e i taka mo-
˝e byç wersja. Rozumiesz! Mi∏oÊç
w miejsce pustki! Ba, panicznej pust-
ki!

Norbert woli nie komentowaç,
s∏ucha i jakby mu l˝ej tylko z kacem.

– Taaak! W∏aÊciwie tu zawsze od-
czuwa si´ pustk´. Owszem, kiedyÊ
nauka, wiedza i tym podobne mia-
zmaty... Mówi´ „miazmaty”, bo tym

by∏o to dla mnie, jeÊli po kilku kop-
niakach przesta∏y byç dla mnie tym,
czym mia∏y byç. No, tak! Polityka!
Na chuj by∏o budowanie szklanej
wie˝y, gdy nie ma muru by obroniç
si´ przed tà kurwà rzeczywisto-
Êcià...?! Da∏em si´ wciàgnàç, kurwa!

Norbert zaczyna podejrzewaç ko-
leg´ o pokàtne kiblowe pociàganie
wódy albo bimbru, za co – w swoim
stanie – mo˝e mieç autentyczny ˝al.
Pijany Jakub to oznacza s∏yszeç „kur-
w´” w co drugim zdaniu.

– A póêniej trzynasty grudnia,
znowu kop w mój romantyczny ty∏ek
– tu chwil´ si´ zamyÊli∏ nad „roman-
tycznym ty∏kiem”, ale machnà∏ r´kà
i swoje dalej ciàgnà∏ – póêniej robo-
ta, tygodnie, miesiàce, które – kurwa
– w lata posz∏y!

– Na diab∏a ci ta powtórka z histo-
rii?!

– Dobra! DoÊç! W ka˝dym razie
cynkuj´ ci o tym, i˝ mog∏a narastaç we
mnie rozpacz! – z ulgà oddycha, jak

po bardzo wa˝nym, a wstydliwym wy-
znaniu.

– W ka˝dym z nas – uspokaja ko-
lega.

– Wiem. Lecz to akurat dotyczy
mnie. Mnie osobiÊcie! To ja pytam czy
ta dziewczyna czasem nie jest w miej-
sce czegoÊ...?! – i co na to mo˝e s∏u-
chacz odpowiedzieç, wi´c sam musi
kontynuowaç. – Wiara w cud politycz-
ny przesz∏a w constans, gdy kiedyÊ by-
∏a oczekiwaniem poranka, tfu!, ̋ e si´
tak wyra˝´... Wi´c co?! Czym wype∏-
niaç siebie?! – górnolotnie, choç
w trakcie zapalania kolejnego papie-
rosa – bo nagle, fru!, jest ona, dziew-
czyna!

– I jesteÊ szcz´Êliwy – podrzuca
Norbert.

– I jestem – przyznaje goÊç.
– Ale masz wàtpliwoÊci... A tego,

kolego, tak ∏atwo nie ukoisz! Musia∏-
byÊ... sprawdziç, ot co! Musia∏byÊ, kre-
tynie, jeszcze raz to prze˝yç – powo-
li ciàgnie kolega – musia∏byÊ ˝yç

w normalnym kraju, tam spotkaç t´
dziewczyn´, zakochaç si´... Albo i nie
zakochaç! – rechocze, ale zaraz si´
hamuje i powa˝nie pyta.

– A o co, w∏aÊciwie, tak si´ wkurzy-
∏eÊ?!

– No, bo czy to normalny kraj, kur-
wa, ˝e nigdzie nie mo˝na „Komfor-
tu” dostaç?!

PPrrzzyypp..  aauuttoorraa::  „Komfort” – nazwa
w∏asna pasty do prania. Pasta ta by∏a
u˝ywana jako jeden ze sk∏adników far-
by drukarskiej przy podziemnej pro-
dukcji np. „Tygodnika Wojennego” czy
pomniejszych druków ulotnych (mowa
tu o technice sitodruku). W miejsce
„Komfortu” mo˝na tak˝e by∏o stoso-
waç past´ do ràk BHP, mocno ona jed-
nak pogarsza∏a jakoÊç druku.

OOppoowwiiaaddaanniiee  zzee  zzbbiioorruu  „„PPuueennttyy””,,
WW∏∏aassnnaa  IInniiccjjaattyywwaa  WWyyddaawwnniicczzaa

EEGGOO,,  WW--wwaa  11999977..

Andrzej Podd´bniak drukarz Niezale˝nej
Spó∏ki Akcydensowej wyp∏ukuje
naÊwietlonà emulsj´ z „ramki”
sitodrukowej (fot. Szczepan Rudka)



TTuu  tteerraazz  – pismo OÊwiaty Niezale˝nej NSZZ „S” Nauczycielska.
Wychodzi∏o w Warszawie od po∏owy lutego 1982 r. do koƒca l.
80. Prezentowa∏o materia∏y dla kó∏ samokszta∏ceniowych,
przedstawia∏o problemy szkó∏. Publikowa∏o tak˝e materia∏y Ra-
dy Edukacji Narodowej. Wydawane nieregularnie.
TTyyggooddnniikk  AAkkaaddeemmiicckkii  – pismo szczeciƒskie, ukazujàce si´ od
stycznia – prawdopodobnie do paêdziernika 1982 r.
TTyyggooddnniikk  MMaazzoowwsszzee  – pismo Regionu Mazowsze NSZZ „S”. Nieofi-
cjalny organ TKK„S”. Wychodzi∏o w Warszawie od numeru drugie-
go (11 luty). Pierwszy numer sprzed 13 grudnia 1981 r. nie ukaza∏
sí  z powodu stanu wojennego i samobójstwa redaktora naczelne-
go Jerzego Zieleƒskiego. Jedno z najbardziej znanych i najwi´ksze
pismo drugiego obiegu l. 80. Przedrukowywane w ca∏ym kraju. 
TTyyggooddnniikk  WWoojjeennnnyy  – wychodzi∏ w Warszawie. Jedno z najwí kszych
pism tego okresu. W kilku pierwszych numerach mia∏o podtytu∏ NSZZ
„S” Region Mazowsze. Do marca 1985 r. wydano 105 numerów. Pierw-
szy numer ukaza∏ sí  2.01.1982 r. – z datà 7. 01. Nosi∏ numer 1/2 (jako
nr 1 potraktowano ulotk  ́wydanà przez redakcj́  17 grudnia 1981 r.).
Mia∏ wiele edycji regionalnych, dodatki tematyczne, wydawnictwo.
UU nnaass  – biuletyn NSZZ POLAR we Wroc∏awiu. Ukazywa∏ si´ od
maja 1982 do 1989 r. Wydano 131 numerów.
UUcczzeeƒƒ  PPoollsskkii  – pismo licealistów z Warszawy. Kontynuacja pi-
sma ukazujàcego si´ od 1978 r. (zwiàzane z ROPCiO). Wycho-
dzi∏o do 1985 r. Numery 24 z 1982 do 32 z 1983 wysz∏y pod ty-
tu∏em SSzzkkoo∏∏aa  PPoollsskkaa.
UUrrssuuss  – biuletyn Zak∏adów Mechanicznych „Ursus” w Gorzo-
wie Wielkopolskim. Prawdopodobnie ukazywa∏ si´ w l. 1982-87. 
VVaaccaatt  – miesi´cznik spo∏eczno-polityczny, wydawany w Warsza-
wie przez ca∏e l. 80. Ukaza∏o si´ 46 numerów.
VVeettoo  – kwartalnik, ukazujàcy si´ w Poznaniu w l. 1982-89.
VViikkttoorriiaa – biuletyn Miejskiego Komitetu Oporu „S” Katowice-Sie-
mianowice Âlàskie. Ukazywa∏ si´ w l. 1982-85.
VViiss..  SSppoojjrrzzeenniiee  nnaa  – pismo zak∏adowe Kombinatu Narz´dziowe-
go VIS NSZZ „S” Region Mazowsze. Ukaza∏o si´ 20 numerów. 
WWeezzwwaanniiee – niezale˝ne pismo literackie. Wychodzi∏o w Warsza-
wie od kwietnie 1982 r. do koƒca l. 80. Jedno z najwa˝niejszych
w kraju pism o charakterze kulturalnym. 
WW´́zzee∏∏eekk  – pismo TKZ „S” warszawskich instytutów naukowych.
Ukazywa∏o si´ od 26 maja 1982 r. 
WWiiaaddoommooÊÊccii  PPooddllaasskkiiee  – pismo NSZZ „S” Siedlce, wydawane
przez Terenowà Komisj´ Wykonawczà RI „S”. Kontynuacja pi-
sma sprzed 13 grudnia 1981 r. Wznowione w styczniu 1982 r.
Ostatni znany numer pochodzi z 1985 r.
WWiiss  ––  WWoollnnii  ii SSoolliiddaarrnnii  – pismo Organizacji SolidarnoÊç Walczà-
ca – Oddzia∏ Katowice. Ukazywa∏o si´ od jesieni 1982 do 1990 r.
WWoollaa  – warszawskie pismo MKK NSZZ „S”. Wychodzi∏o od stycz-
nia 1982 r. Od kwietnia 1989 r. zastàpi∏o TTyyggooddnniikk  MMaazzoowwsszzee
jako pismo „S” Regionu Mazowsze. Ostatni 295 numer wyszed∏
11 wrzeÊnia 1989 r. Jedno z najwa˝niejszych pism regionu.
WWoollnnaa  KKuullttuurraa  –– pismo polityczno-kulturalne, ukazujàce si´ we
Wroc∏awiu. Wychodzi∏o od marca 1982 do 1985 r. Ukaza∏o si´
146 numerów.
WWoollnnaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  – nieregularny biuletyn zwiàzkowy NSZZ „S”
Region Ziemi ¸ódzkiej. Kontynuacja pisma sprzed 13 grudnia
1981 r. Prawdopodobnie ukazywa∏ si´ do prze∏omu 86/87.
WWoollnnii  ii SSoolliiddaarrnnii  – pierwsze podziemne pismo w Tarnowie. Uka-
zywa∏o si´ od lutego lub marca do maja 1982 r. Przepisywano
je na maszynie w nak∏adzie do 100 egzemplarzy. 
WWoollnnyy  GG∏∏ooss  NNaauucczzyycciieellaa  – po kilku tygodniach zmiana tytu∏u na: WWooll--
nnyy  GG∏∏ooss  NNaauucczzyycciieellsskkii – pismo NSZZ „SolidarnoÊci Nauczycielskiej.
Najcz´Êciej i najd∏u˝ej ukazujàcy si´ periodyk wydawany przez Êro-
dowisko zawodowe skupione w „S”. PoÊwi´ca∏o uwag´ sprawom
szkolnictwa podstawowego i Êredniego. Wychodzi∏o we Wroc∏awiu
od kwietnia 1982 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1988 r.
WWoollnnyy  GG∏∏ooss  UUrrssuussaa  – pismo informacyjne NSZZ „S” – TKZ przy
Zak∏adach Mechanicznych „Ursus”. Kontynuacja pisma sprzed
13 grudnia 1981 r. Kontynuowane po 1989 r. 
WWoollnnyy  GGóórrnniikk – pismo gorlickie. Pierwszy numer ukaza∏ si´ w li-
stopadzie 1982 r. Wychodzi∏o prawdopodobnie do 1988 r. 
WWoollnnyy  ZZwwiiààzzkkoowwiieecc – biuletyn informacyjny NSZZ „S” Huty Ka-
towice Dàbrowa Górnicza. Kontynuacja pisma sprzed 13 grud-
nia 1981 r., g∏oÊnego w okresie legalnej „S” m.in. z karykatur
Bre˝niewa (ich zamieszczenie spowodowa∏o represje wobec re-
daktorów pisma). Ostatni znany numer pochodzi z 1988 r.
WWuujjeekk  – biuletyn wydawany przez M∏odzie˝owy Komitet Opo-
ru Spo∏ecznego Katowice-Brynów. Ukazywa∏ si´ od listopada
1982 do lutego 1986 r.
ZZoommoorrzzààddnnooÊÊçç – pismo Ko∏a Oporu Spo∏ecznego, wydawane
w Krakowie do 1989 r.
ZZ ppooddzziieemmiiaa  – pismo Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ
„S”. Ukazywa∏o si´ w Szczecinie od kwietnia 1982 prawdopo-
dobnie do 1985 r.
ZZwwyyccii´́˝̋yymmyy  – pismo ukazujàce si´ w Elblàgu od kwietnia 1982
do 1983 r.
˚̊ààdd∏∏oo  RRoobboollaa – pismo satyryczne, ukazujàce si´ w Lubinie praw-
dopodobnie od 1982 do 1983 r. Jednoosobowym autorem i wy-
dawcà by∏ Stanis∏aw Ânieg.

1983 – do 22 lipca
AAggeennccjjaa  IInnffoorrmmaaccyyjjnnaa  „„SS””  – biuletyn, wychodzi∏ w Warszawie. Pi-
smo mia∏o charakter biuletynu informacyjnego, zawiera∏o wiado-
moÊci z ca∏ego kraju, oÊwiadczenia TKK itp. Po jego rozpadzie cz´Êç
cz∏onków redakcji utworzy∏a KAT (Krajowa Agencja Terenowa).
AArrkkaa  – „Wolne pismo” dwumiesi´cznik kulturalno-polityczny, po-
Êwi´cony eseistyce, krytyce i literaturze, czasem najnowszej hi-
storii Polski, redakcja sporadycznie drukowa∏a ró˝norodne w tre-
Êci dokumenty, równie˝ dotyczàce przesz∏oÊci i teraêniejszoÊci
Krakowa. Pismo o orientacji liberalno-konserwatywnej. Wycho-
dzi∏o w Krakowie od lipca 1983, kontynuowane po 1989 r. 

Zwalczanie wydawnictw bez-
debitowych by∏o domenà
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Jej
funkcjonariusze w momencie,
w którym dociera∏a do nich
wiadomoÊç – zazwyczaj od
osób wspó∏pracujàcych z SB
– o rozprowadzaniu bezdebi-
tów, przyst´powali do po-
twierdzenia tego faktu i ze-
brania na ten temat wi´kszej
iloÊci informacji. Póêniej
otwierali spraw´ operacyjne-
go sprawdzania. 

JeÊli okazywa∏o si´, ˝e kolporta˝ nie by∏ spo-
radyczny (dla SB stanem zagro˝enia by∏a syste-
matyczna dystrybucja) zak∏adano spraw´ opera-
cyjnego rozpracowania, którà rejestrowano
i nadawano jej kryptonim. Nast´pnie opracowy-
wano plan, wed∏ug którego zamierzano prowa-
dziç tzw. aktywne dzia∏ania operacyjne, majàce
doprowadziç do likwidacji stwierdzonego zagro-
˝enia. Z pomocà agentów starano si´ ustaliç ka-
na∏y kolporta˝owe i osoby zajmujàce si´ dystry-
bucjà nielegalnych wydawnictw. By∏a to najcz´-
Êciej stosowana metoda „dochodzenia” do kol-
porterów wydawnictw, drukarni i redakcji. Nie
zawsze jednak skuteczna, z uwagi na zmiany
wprowadzane w kolporta˝u oraz konspiracj´. Nie
sprzyja∏a temu – jak przyznajà funkcjonariusze
SB – równie˝ doÊç cz´sta niech´ç do podejmo-
wania z nimi wspó∏pracy w latach osiemdziesià-
tych.

Technika w s∏u˝bie SB
Przy rozpracowywaniu bezdebitów SB wyko-

rzystywa∏a techniczne Êrodki pracy operacyj-
nej. Najcz´Êciej by∏ to pods∏uch telefoniczny
i obserwacja zewn´trzna. Rzadziej uciekano si´
do kontroli korespondencji i pods∏uchiwania

pomieszczeƒ. Jeszcze w mniejszym stopniu,
z uwagi na du˝e problemy techniczne i opera-
cyjne zwiàzane z instalacjà, korzystano z pod-
glàdu dokumentowanego fotograficznie lub fil-
mowo. Znane sà te˝ przypadki, kiedy to ucie-
kano si´ do znakowania papieru chemicznymi
Êrodkami fluoryzujàcymi, Êwiecàcymi pod
wp∏ywem promieni nadfioletowych. Papier
ten miano dostarczaç strukturom konspiracyj-
nym przez tajnych wspó∏pracowników. Zabieg
taki mia∏ u∏atwiç rozpracowywanie sieci kol-
porta˝u oraz podziemnych drukarni. Metoda
ta jednak w praktyce okaza∏a si´ bardzo
skomplikowana i szybko z niej zrezygnowano.
Podobnie zakoƒczy∏y si´ próby ze znakowa-
niem papieru innymi Êrodkami. Podczas badaƒ
daktyloskopijnych przej´tych wydawnictw bez-
debitowych natrafiono na przeszkod´ w posta-
ci braku mo˝liwoÊci zidentyfikowania zdj´tych
Êladów linii papilarnych. Nie posiadano bo-
wiem odcisków palców osób drukujàcych i kol-
portujàcych te wydawnictwa. Zazwyczaj na jed-
nym egzemplarzu takiego druku odcisków tych
by∏o bardzo du˝o. Przy wa˝niejszych sprawach
praktykowano smarowanie klamek i wysypywa-
nie substancji znaczàcych pod drzwiami podej-
rzanych. Mia∏o to pomóc ustaliç miejsca,
w których oni przebywali oraz okreÊliç, kto
znajdowa∏ si´ w podejrzanych pomieszcze-
niach. Znany jest przypadek zamontowania na-
dajnika w gilotynie sprowadzonej z zagranicy
przez jedno z wydawnictw warszawskich. Wy-
dawnictwo wpad∏o. 

Zwalczajàcy konspiracyjnà dzia∏alnoÊç wy-
dawniczà funkcjonariusze SB dà˝yli przede
wszystkim do zatrzymania podziemnych wydaw-
ców podczas drukowania, czyli na „goràcym
uczynku”. Umo˝liwia∏o to ∏atwe udowodnienie
przed sàdem zakazanej dzia∏alnoÊci. Zdarza∏o
si´ to jednak bardzo rzadko. Cz´Êciej odkrywa-
no miejsca, w których przechowywano sprz´t
i materia∏y poligraficzne. Niekie-

dy SB, wiedzàc gdzie znajduje si´ konspiracyj-
na drukarnia lub, znacznie cz´Êciej, punkt kol-
porta˝owy, nie likwidowa∏a ich. Wiedz´ t´ jej
oficerowie starali si´ wykorzystaç do uzyskiwa-
nia informacji o strukturach i zamierzeniach
opozycji.

Fa∏szywki
Funkcjonariusze SB pos∏ugiwali si´ te˝ spre-

parowanymi przez siebie bezdebitami, które po-
wszechnie okreÊlano mianem fa∏szywek. Towa-
rzyszy∏y one opozycji politycznej prawie od sa-
mego poczàtku jej istnienia i na wi´kszà skal´ za-
cz´to je preparowaç po wprowadzeniu stanu wo-
jennego. 

Poczàtkowo tworzono je w celu oÊmieszenia
opozycji i jej dzia∏aczy oraz do dezinformacji
i oczerniania. Próbowano tak˝e z ich pomocà
sk∏óciç ró˝ne od∏amy opozycji poprzez publiko-
wanie nieprawdziwych informacji. W przypadku
tworzenia „fa∏szywek” pism bezdebitowych, za-
zwyczaj podszywano si´ pod istniejàcy tytu∏. Rza-
dziej „tworzono” nowe pismo. Przy preparowa-
niu „fa∏szywki” istniejàcego czasopisma stosowa-
no nast´pujàce metody: 

– podszywano si´ pod tytu∏ ze spreparowanym
w ca∏oÊci tekstem, datà i numerem edycji, któ-
ra si´ nigdy nie ukaza∏a;

– zmieniano ca∏y tekst, wykorzystujàc tytu∏, da-
t´ i numer fa∏szowanego wydania;

– wymieniano jeden lub kilka artyku∏ów bàdê
wiadomoÊci z oryginalnej edycji;

– zniekszta∏cano treÊç jednej lub kilku wiado-
moÊci albo artyku∏ów poprzez wymian´ paru lub
kilkunastu s∏ów, ewentualnie zdaƒ oryginalnego
wydania.

Innym, bardzo trudnym do rozpoznania rodza-
jem „fa∏szywek”, by∏y druki majàce uwiarygod-
niaç wprowadzanych w konspiracyjne struktury
wspó∏pracowników SB. Ich treÊç nie ró˝ni∏a si´
niczym od innych bezdebitów. Publikacje te mia-
∏y pokazaç, ˝e osoba, która je „wyda∏a”, posia-
da dost´p do urzàdzeƒ poligraficznych oraz sze-

rokie kontakty. Gdy konspiratorzy za-
ufali agentowi i zlecili mu

wykonywanie
ró˝-
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Wroc∏awskie pismo „Na indeksie”. Z lewej fa∏szywka.



BBaazzaa – miesí cznik spo∏eczno-polityczny Klubu MyÊli Robotniczej (od
1988 r. nosi∏ podtytu∏: Unia Demokratów), wychodzi∏ w Warszawie.
W za∏o˝eniu wydawany dla Êrodowisk robotniczych, porusza∏ proble-
matyk´ zwiàzkowà, kulturowà, historycznà. Wydawnictwo i druk Te-
renowy Komitet Oporu „S”. Ostatni znany numer pochodzi z 1989 r.
BBIISS  – biuletyn informacyjny Biura Informacyjnego SolidarnoÊci
Walczàcej. Wychodzi∏ we Wroc∏awiu. Zamieszcza∏ wiadomoÊci
ze Êwiata, z kraju, z regionu. Ukazywa∏ si´ od kwietnia 1983 do
1987 r. – wydano 120 numerów.
BBiiuulleettyynn  IInnffoorrmmaaccyyjjnnyy  KKoolleejjaarrzzyy  – pismo W´z∏a Lublin „S” Ko-
lejarzy. Kontynuacja pisma SolidarnoÊç Kolejowa, sprzed 13
grudnia 1981 r.
BBiiuulleettyynn  MMii´́ddzzyywwyyddaawwnniicczzyy  BBMMWW – pismo zwiàzane ze Êrodowi-
skiem NSZZ „S” wydawnictw oficjalnych. Wychodzi∏o w Warsza-
wie do 1986 r. Zajmowa∏o si´ politykà kulturalnà i wydawniczà PRL,
informowaniem o represjonowaniu dzia∏aczy „S”, interwencjach cen-
zury, prezentowa∏o dzia∏alnoÊç wydawniczà podziemia. Ostatni zna-
ny numer pochodzi z 1985 r.
BBiiuulleettyynn  NNSSZZZZ  „„SS””  UUnniiwweerrssyytteettuu  WWrroocc∏∏aawwsskkiieeggoo (od numeru
3 z 1983 r. Z ràk do ràk) – porusza∏ sprawy uczelniane. Wycho-
dzi∏ od lutego 1983 do 1989 r.
DDyywwaanniikk – dwutygodnik ukazujàcy si´ w Kowarach i Jeleniej Gó-
rze od kwietnia 1983 do kwietnia 1984 r.
HHaarrcceerrsskkii  KKrrzzyy˝̋  – pismo wydawane w diecezji Katowice przez
Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, choç nielegalne,
sygnowane nazwiskiem ks. Stefana Czermiƒskiego. Ukazywa-
∏o si´ od poczàtku 1983 do kwietnia 1985 r.
IInnffoorrmmaattoorr  RRzzeesszzoowwsskkii  – biuletyn spo∏eczno-polityczny, wyda-
wany od marca 1983 do 1989 r.
KKoonnkkrreett – pismo Ruchu Spo∏ecznego „S”. Wychodzi∏o we Wroc∏a-
wiu. Przedstawiano tu program RSS, który mia∏ budowaç Spo∏eczeƒ-
stwo Podziemne. Wychodzi∏o od kwietnia 1983 do oko∏o 1985 r.
MMaa∏∏aa  PPoollsskkaa – pismo niezale˝ne wydawane przez PAP – Polo-
we Archiwum Prasowe w Krakowie od lutego 1983 do 1989 r.
Numery 9-18 ukaza∏y si´ jako dodatek do pisma DDzziieeƒƒ.
MMiieessii´́cczznniikk  MMaa∏∏ooppoollsskkii  – miesi´cznik spo∏eczno-kulturalny, wy-
dawany od stycznia/lutego 1983 do 1989 r. w Krakowie.
NNaasszzaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç – pismo Mi´dzyzak∏adowej Komisji Koordy-
nacyjnej „S” Chorzów-Katowice-Âwi´toch∏owice. Ukazywa∏o si´
od stycznia 1983 r.
NNaasszzaa  SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  – pismo wydawane wspólnie z EKK Kalisz
i Sieradz, ukazujàce si´ w Regionie Koniƒskim od lipca 1983
do czerwca 1984 r. Wydano ponad 30 numerów. Pismo by∏o dru-
kowane w Warszawie. 
OObbeeccnnooÊÊçç – kwartalnik literacki, wychodzi∏ we Wroc∏awiu. Pismo spo-
∏eczno-kulturalne, adresowane do Êrodowisk naukowych Dolnego Âlà-
ska, ale ozasí gu ogólnokrajowym, majàce na celu stwarzanie warun-
ków do swobodnej wymiany myÊli, publikowanie „literackich Êwiadectw
epoki”. Zamieszcza∏o teksty literackie i publicystyk ,́ wywiady z dzia-
∏aczami opozycji i ludêmi Êwiata kultury. Prezentowa∏o bezdebitowe no-
woÊci wydawnicze. Za rok 1986 otrzyma∏o ogólnopolskà Nagrod  ́Kul-
turalnà „SolidarnoÊci”. Ostatni znany numer ukaza∏ sí  w 1988 r.
OObbrraazz – pismo szczeciƒskie, jedno z wa˝niejszych w Regionie
Pomorza Zachodniego. Ukazywa∏o si´ od maja 1983 r. Konty-
nuowane po 1989 r.
OOggnniiwwoo – miesi´cznik spo∏eczno-kulturalny. Wychodzi∏ we Wro-
c∏awiu do poczàtku 1989 r. By∏ jednym z d∏u˝ej ukazujàcych si´
„grubszych” periodyków bezdebitowych.
PPoolliittyykkaa  PPoollsskkaa  – pismo Ruchu M∏odej Polski. Wychodzi∏o
w Gdaƒsku od wiosny 1983, choç 1 numer ukaza∏ si´ z datà:
paêdziernik 1982 r. Kontynuacja ukazujàcego si´ wczeÊniej BBrraatt--
nniiaakkaa. Wydawane te˝ po 1989 r. 
SSaammaarryyttaannkkaa  – pismo wroc∏awskiego Êrodowiska medycznego.
Ukazywa∏o si´ od czerwca 1983 do 1986 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  CChheemmiitteexxuu  – biuletyn wydawany przez TKZ Chemi-
tex we Wroc∏awiu, po roku zmiana nazwy na SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  CChhee--
mmiikkóóww – biuletyn sta∏ si´ periodykiem MKK NSZZ „S” Chemite-
xu, Polifarbu, Superfosfatu. Pismo o profili informacyjno-publicy-
stycznym, skupia∏o si´ na sprawach zak∏adowych, zamieszcza-
∏o krótkie wiadomoÊci z kraju i ze Êwiata, komentarze. Ukazywa-
∏o si´ od lutego 1983 r. Ostatni znany numer pochodzi z 1988 r.
SSoolliiddaarrnnooÊÊçç  PPooddkkaarrppaacckkaa – Informator Regionalnej Organiza-
cji Zwiàzkowej. Pismo wspó∏pracujàce z RKS Ma∏opolska. Kon-
tynuacja pisma sprzed 13 grudnia 1981 r. Pierwszy numer pod-
ziemny ukaza∏ si´ w kwietniu 1983 r.
SSzzeepptt  – serwis informacyjny wroc∏awskiego przedsi´biorstwa
ASPA. Ukazywa∏ si´ od marca 1983 r. przez oko∏o 4 lata.
VViiccttoorriiaa  – pismo publicystyczno-informacyjne, wydawane przez
MKK NSZZ „S” wroc∏awskiej dzielnicy Grabiszynek zak∏adów
Elwro, Fadroma, FAT, Hutmen. Cz´sto polemizowa∏o z artyku-
∏ami o opozycji zamieszczanymi na ∏amach oficjalnej prasy. Ze
wzgl´du na publicystyk´, najciekawsze pismo zak∏adowe Wro-
c∏awia. Ukazywa∏o si´ do 1989 r., wydano 116 numerów.
WWiieeÊÊ  SSoolliiddaarrnnaa  – pismo NSZZ RI Regionu Ârodkowo-Wschod-
niego. Wychodzi∏o od marca 1983 r. Ostatni znany numer po-
chodzi z 1985 r.
WWoollnnyy  RRoobboottnniikk  – miesí cznik Tymczasowej Komisji Mí dzyzak∏ado-
wej „S” Ziemia Radomska. Ukazywa∏ sí  od po∏owy 1983 do 1989 r.
WWyyrroosstteekk  –– wroc∏awskie pismo redagowane przez Êrodowisko
nauczycielskie, skierowane do m∏odzie˝y szkolnej, zajmowa∏o
si´ sprawami szkolnictwa Êredniego. Zamieszcza∏o informacje,
komentarze, teksty o tematyce historycznej. Wychodzi∏o od
czerwca 1983 do 1987 r. Cieszy∏o si´ du˝à popularnoÊcià. 
˚̊yywwiiàà  ii BBrroonniiàà  –– pismo centralne Ogólnopolskiego Komitetu Opo-
ru Rolników, wydawane we wspó∏pracy z SolidarnoÊcià Walczà-
cà, w Warszawie. Ukazywa∏o si´ prawdopodobnie od czerwca
1983 r.
˚̊yywwiiàà  ii BBrroonniiàà – Pismo Ch∏opskie NSZZ Rolników Indywidual-
nych „S”. Ukazywa∏o si´ od marca 1983 r.✌
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nych za-
daƒ, ten móg∏ rozpoczàç
rozpracowywanie podziemnych struktur.

Represje
Osoby zaanga˝owane w wydawanie druków

bezdebitowych by∏y nara˝ane na wielorakie re-
presje. W latach 70. obok przeszukaƒ ich miesz-
kaƒ i miejsc pracy, by∏y to najcz´Êciej zatrzyma-
nia na 48 godzin, które cz´sto nie by∏y formal-
nie uzasadniane dzia∏alnoÊcià opozycyjnà re-
presjonowanych, lecz sfingowanymi zarzuta-
mi natury kryminalnej. Po wprowadzeniu sta-
nu wojennego znacznie cz´Êciej osoby zwià-
zane z bezdebitowym ruchem wydawniczym
sàdzono i wi´ziono z artyku∏ów 46, 48 i 52
dekretu o stanie wojennym. Sprawy z tych
dwóch pierwszych przepisów miano roz-
patrywaç w trybie doraênym, surowszym ni˝ tryb
zwyk∏y – w którym sàd móg∏ wymierzyç, bez
wzgl´du na rodzaj i granice ustawowego zagro-
˝enia danego przest´pstwa, nast´pujàce kary za-
sadnicze: kar´ Êmierci lub kar´ 25 lat pozbawie-
nia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3. Wiele
z tych spraw rozpatrywa∏y sàdy wojskowe. Ich ju-
rysdykcji przesta∏y
podlegaç te kwestie
w momencie zawie-
szenia stanu wojen-
nego – co nastàpi∏o
31 grudnia 1982 r.
– poza czynami za-
kwalifikowanymi ja-
ko nawo∏ywanie do
podwa˝ania sojuszy
PRL lub pochwala-
nie takich post´p-
ków.

Osoby zwiàzane
z bezdebitowym ru-
chem wydawniczym
nara˝one by∏y tak˝e
na dotkliwe kary
grzywny, pobicia, re-
presje w pracy ∏àcz-
nie ze zwolnieniem
oraz konfiskat´
przedmiotów u˝y-
tych do czynu prze-
st´pczego, m.in. sa-
mochodów, których
u˝ywano do prze-
wozu bezdebitów.
Jednym z tych, któ-
remu skonfiskowa-
no samochód, by∏
m.in. Jaros∏aw Mar-
kiewicz, szef war-
szawskiej oficyny PrzedÊwit.

WÊród osób skazanych za „bibu∏´” znaleêli
si´ równie˝ ˝o∏nierze zawodowi Ludowego
Wojska Polskiego. Byli to sier˝anci sztabowi

Hieronim Idkowiak i Jan Rzàd, którzy ra-
zem z cywilem Henrykiem Grabiasem

byli sàdzeni we wrzeÊniu 1985 r. przez
Sàd Âlàskiego Okr´gu Wojskowego

we Wroc∏awiu. Trójce tej zarzucono
przynale˝noÊç do nielegalnego zwiàzku,

jakim by∏a „SolidarnoÊç”, handel sygno-
wanymi przez Zwiàzek

znaczkami, plakietkami
i medalami oraz kol-

porta˝ wydawnictw bez-
debitowych. Jak si´ oka-

za∏o, podoficerowie ci
byli filatelistami i kupo-
wali podziemne walory
filatelistyczne, by uzu-
pe∏niç swoje zbiory.
Kolporta˝em nie zaj-
mowali si´ zupe∏nie,
mimo to skazano ich
na kary wi´zienia
w zawieszeniu
i grzywny za rozpo-
wszechnianie bezde-
bitów, zdegradowa-
no oraz dyscypli-
narnie zwolniono
z wojska.

Najtrudniej-
szym okresem
w funkcjonowaniu bezdebitowego
ruchu wydawniczego by∏y pierwsze miesiàce sta-

nu wo-
jennego. Wtedy
to zosta∏a prawie w ca∏oÊci
fizycznie zniszczona baza poligraficz-
na „SolidarnoÊci”, z której korzysta∏a wi´kszoÊç
wydawców bezdebitowych. W∏adze zablokowa-

∏y te˝ wszyst-
kim niepo-
wo∏anym
osobom do-
st´p do
wszelkich
punktów po-
wielania czy
te˝ drukarni
– zw∏aszcza
zak∏ado-
wych
– z których
podczas
szesnastu
miesi´cy le-
galnego
funkcjono-
wania „Soli-
darnoÊci”
korzystali
wydawcy
bezdebitowi.
Wtedy te˝
wrócono do
technik
i sprz´tu wy-
korzystywa-
nego przed
Sierpniem
‘80. Wydaw-
com bezde-
bitowym

dzi´ki du˝ej pomys∏owoÊci, uporowi i du˝emu
nak∏adowi si∏ uda∏o si´ nadrobiç straty ponie-
sione 13 grudnia 1981 r. i mimo du˝ych wysi∏-
ków w∏adz nie uda∏o si´ im zd∏awiç bezdebito-
wego ruchu wydawniczego. Wed∏ug danych SB,
od wprowadzenia stanu wojennego do 1986 r.
likwidacji uleg∏o 1200 powielarni i miejsc kol-
porta˝u. Funkcjonariusze SB zarekwirowali te˝
700 urzàdzeƒ poligraficznych i oko∏o 5 mln sztuk
ró˝nych wydawnictw. Prawdopodobnie by∏a to
tylko piàta cz´Êç potencja∏u poligraficznego, ja-
kim dysponowa∏a opozycja, która doÊç szybko

uzupe∏nia∏a poniesione straty m.in.
dzi´ki produkcji pro-

stych

urzàdzeƒ drukar-
skich, z legendarnà

drewnianà ramkà na
czele.

MO i inni
Piszàc o zwalczaniu

bibu∏y w PRL nale˝y
wspomnieç równie˝

o dzia∏aniach podejmowa-
nych na tym polu przez Mi-

licj´ Obywatelskà, która pe∏-
ni∏a funkcj´ si∏y pomocniczej

SB. Zadaniem milicji by∏o
kontrolowanie wykorzystania

sprz´tu i materia∏ów poligraficz-
nych oraz biurowych w ró˝nych

instytucjach. W tym celu funkcjo-
nariusze MO mieli utrzymywaç

kontakty z osobami nadzorujàcymi
prac´ w miejscach, w których istnia-

∏a mo˝liwoÊç powielania. Mieli te˝ in-
teresowaç si´ przypadkami sprzeda˝y

indywidualnym odbiorcom wi´kszych
iloÊci materia∏ów oraz samych urzàdzeƒ

poligraficznych. W przypadku uj´cia
kolporterów na goràcym uczynku, mili-

cjanci mieli doprowadziç ich wraz z dowo-
dami rzeczowymi do najbli˝szej jednostki

MO i natychmiast powiadomiç SB. Milicjan-
ci mieli te˝ „mieç oko” na znanych w∏adzy

cz∏onków organizacji opozycyjnych, do ich zadaƒ
nale˝a∏o te˝ – zw∏aszcza podczas publicznych spo-
tkaƒ – podkreÊlanie koniecznoÊci wspó∏dzia∏ania
spo∏eczeƒstwa w zwalczaniu skierowanej przeciw-
ko w∏adzy wrogiej propagandy pisanej oraz two-
rzenie klimatu powszechnego pot´pienia jej
sprawców w Êrodowisku, zak∏adzie, w którym ̋ y-
li i pracowali. Prze∏o˝eni uczulali jednoczeÊnie mi-
licjantów, by podczas przeszukiwaƒ mieszkaƒ
u osób podejrzanych o przest´pstwa kryminalne,
zwracali uwag´ na pisma, druki, maszynopisy itp. 

Jak si´ okaza∏o w praktyce – zw∏aszcza w latach
osiemdziesiàtych – rola funkcjonariuszy MO
przy zwalczaniu bezdebitów sprowadza∏a si´
przede wszystkim do zatrzymywania i kontrolo-
wania baga˝y przechodniów oraz samochodów,
a tak˝e asystowania podczas rewizji przeprowa-
dzanych przez SB. W takich sytuacjach wykorzy-
stywano te˝ milicjantów do tego, ˝eby si´ legity-
mowali – a nie funkcjonariusze SB – przed zatrzy-
manymi lub rewidowanymi. Milicjantom – obok
zbierania ró˝nych wydawnictw bezdebitowych,
przewa˝nie ulotek – wy∏o˝onych lub rozrzuconych
w miejscach publicznych, zlecano tak˝e zamalo-
wywanie wrogich napisów. Obcià˝enie milicji
ostatnià z tych czynnoÊci pot´gowa∏o dajàcà si´
wyczuç niech´ç szeregowych milicjantów do SB,
wynikajàcà m.in. z faktu traktowania przez funk-
cjonariuszy tej ostatniej milicjantów jako si∏y ro-
boczej do wykonywania czarnej roboty.

Do dzia∏aƒ majàcych na celu zwalczanie bez-
debitów w∏adze anga˝owa∏y tak˝e cz∏onków
PZPR, Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatel-
skiej, funkcjonariuszy S∏u˝by Ochrony Kolei,
stra˝y przemys∏owej oraz oficerów i ˝o∏nierzy
podleg∏ych Wojskowej S∏u˝bie Wewn´trznej.
Zazwyczaj sprowadza∏o si´ to do pe∏nienia s∏u˝-
by patrolowej i zapobiegania podczas jej trwa-
nia przypadkom rozrzucania ulotek, usuwania
rozkolportowanych ju˝ wydawnictw oraz zama-
lowywania wrogich re˝imowi napisów. Dzia∏a-
nia takie przeprowadzano zazwyczaj w okresach
napi´ç spo∏ecznych, a tak˝e przed i w trakcie
wa˝niejszych dla re˝imu uroczystoÊci i wydarzeƒ
politycznych. 

Niniejszy tekst w niewielkim tylko stopniu po-
rusza bardzo szeroki temat, jakim by∏o zwalcza-
nie wydawnictw bezdebitowych przez w∏adze
PRL. Bardzo wiele kart, dotyczàcych zmagaƒ na

tym „papierowym” froncie, nie zosta∏o od-
krytych. Na przeszkodzie

stoi m.in. to,
˝e dost´pne
akta g∏ównego
gn´biciela „bi-
bu∏y”, czyli SB
sà bardzo zde-
kompletowane.
Sami wydawcy
bezdebitowi bar-
dzo cz´sto nie chcà
wracaç do tych
kwestii, bo sà zde-
gustowani obecnà
sytuacjà w kraju, za
którà – ich zdaniem
– sà odpowiedzialni
ludzie, którzy z szere-
gów opozycji przeszli
do polityki. ✌
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Dzwonek! Brutalnie powtarzany, w odcinkach po
par´ sekund, a to nie jest krótko! Spojrza∏ na budzik
– jest dopiero wpó∏ do siódmej. 

– Nikt inny nie mo˝e tak nachalnie dzwoniç... Ma-
ma ju˝ wsta∏a, podesz∏a do drzwi...

– Kto tam?
– Prosz´ natychmiast otworzyç. JesteÊmy ze S∏u˝-

by Bezpieczeƒstwa. JeÊli pani natychmiast nie otwo-
rzy, wywa˝ymy drzwi. Dla nas to drobnostka...

Mama natychmiast wesz∏a do pokoju Karola, któ-
ry bez s∏owa wyciàgnà∏ spod biurka paczk´ z szeÊcio-
ma setkami „Robotnika” – tak mniej wi´cej pi´ç ryz
papieru. Wsta∏ ju˝ ojciec. Zirytowany krzyknà∏ przez
drzwi – bo tamci ciàgle coÊ tam gadali: 

– Jak ju˝ nachodzicie uczciwych ludzi, to czekaj-
cie, a˝ si´ ubiorà. To wasz szef mówi∏, ˝e nie jeste-
Êcie ani gestapowcami, ani enkawudystami...

Tamci jednak nadal protestowali, wi´c ojciec zaj-
rza∏ do pokoju syna i bez s∏owa przejà∏ wyciàgni´te
z torby na ksià˝ki akademickie, pojedyncze egzem-
plarze gazetek i ksià˝ek. Ojciec przypomnia∏ szep-
tem:

– Mia∏eÊ jeszcze jakieÊ znaczki?
– Nie – odda∏em...
PrzenieÊli paczki z „Robotnikiem” do pokoju

matki pod ko∏dr´. Ojciec za∏o˝y∏ szlafrok i dobry Bóg
raczy go wiedzieç, gdzie ukry∏ pojedyncze egzempla-
rze. Karol te˝ za∏o˝y∏ szlafrok i zapali∏ „Ekstra Moc-
nego”.

– Nie pal na czczo – scenicznie, ju˝ ze swego ∏ó˝-
ka szepn´∏a mama...

– Co wy tam palicie? – nerwowo ryknà∏ zza drzwi
ubol. Wywa˝aj Jasiu, nie b´dziemy si´ pierdoliç...

Z g∏´bi klatki schodowej odezwa∏ si´ g∏os Wojt-
ka – sàsiada – mechanika w magazynach Pax-u:

– Nic nic, Mama, Êpij. To ci bandyci znów przy-
szli do Maliszewskich. KiedyÊ to si´ skoƒczy i wszy-
scy zawisnà na latarniach...

A po chwili jeszcze doda∏, ciàgle niby do swojej
matki:

– Nie, nie, mamusiu – to nie Maliszewskich b´dà
wieszaç...

Ojciec otwiera drzwi, trzej dos∏ownie wpadajà. Ich
herszt, taki ma∏y czterdziestolatek obdarzony sinà
karnacjà skóry twarzy przypominajàcej przesàczony
wódkà papier Êcierny, rzuci∏ do wspólnika:

– Zajrzyj do tych sàsiadów. Podskakuje, wi´c nic
nie ma, ale zrób mu burdel, tak po gestapowsku.
Niech wie skurwiel, kto tu kogo mo˝e powiesiç i za
co...

Herszt nieomylnie wlaz∏ do pokoju Karola, choç
zdaje si´, jest tu po raz pierwszy. Po drodze, do oj-
ca, zapewne w trosce o socjalistycznà wydajnoÊç pra-
cy:

– Pan panie doktorze do pracy. Nie robiç zbiego-
wiska. Synowi nic nie grozi. DziÊ nie grozi. Gdyby
pan od razu otworzy∏, to bylibyÊmy mili... Jasiu, chodê
tu i daj temu sàsiadowi spokój. 

– Mo˝ecie mi naskoczyç – zza zamkni´tych drzwi
odcià∏ si´ sàsiad – Ni˝ej mechanika mechanik nie
spadnie. Nawet wol´ pójÊç na prywatne ni˝ was tu-
czyç...

– Ruskie wieprze – z jeszcze wi´kszej g∏´bi doszed∏
falset sàsiadki. Po chwili poprawi∏a si´: 

– Ruskie pacho∏ki. Zostaw ich WojtuÊ, bo ci´ po-
bijà i co zrobisz?

Ubecy rozpe∏zli si´ po domu, ale jakoÊ tak leni-
wie, jak larwy. Papier Êcierny z przyklejonym uÊmie-
chem zak∏opotanego sutenera niezbyt g∏oÊno zwró-
ci∏ si´ do siedzàcego w krzeÊle z papierosem w r´-
ku Karola:

– Wstawaj, mamy szybki kurs...
– Âwinie nie z panem pasa∏em...
– Co si´ dàsaç, jak pan chce, to mo˝emy byç na

pan. Choç jestem starszy...
– No to wyjÊç z pokoju.
– A dlaczego?
– Nakaz rewizji jest?
– A jest!
– No to pokazaç...
Cos tam wyciàgnà∏, jakiÊ kwit z wypisanym imie-

niem, nazwiskiem, rolà Êwiadka jak trzeba. Karol by∏
zbyt wzburzony i zbyt skupiony na tym, by nie oka-
zaç strachu, zaskoczenia, czy cholera wie którego
uczucia, by dok∏adnie zrozumieç treÊç. Jedynie na
kartce zanotowa∏ numer sprawy. Niemniej zauwa-
˝y∏:

– Skoro chodzi o mnie, to ci dwaj albo do moje-
go pokoju, albo do przedpokoju...

W tym momencie sàsiad wyszed∏ z mieszkania.
Natychmiast wszyscy trzej wyskoczyli...

– Co jest, jakieÊ krzyki rano, gdy ludzie Êpià. Mi-
licji na takich nie ma...

– To my jesteÊmy policja...
– Jaka policja? Mama, dzwoƒ na milicj´, jakieÊ

bandyty, mo˝e przebieraƒce...
– A jaka latarnia? O co chodzi∏o obywatelowi?

Czy nie o w∏adz´ ludowà?
– Lud to jestem ja, Maliszewscy, a wy...
– A my...
– Wy to wstydu nie macie.
– I o to chodzi palancie. Idê tyraç na nas prole-

cie i nie podskakuj, bo ci´ Êcie˝kà zdrowia przego-
nimy... Szanowna mamusia ma racj´. B´dziesz so-
bie móg∏ do koÊcio∏a pójÊç na skarg´, ale jak doko-
piemy po jajach, to nawet zakonnicy nie wyjebiesz...

– Ty ∏obuzie... teraz moja mama dos∏ownie wysko-
czy∏a z ∏ó˝ka, choç tak, by nie ods∏oniç ukrytych
w szczelinie rozk∏adanego ∏ó˝ka gazetek. Zresztà za-
stawi∏a drzwi do pokoju w∏asnym cia∏em...

– Ksi´dza Popie∏uszki wam ma∏o, won mi zarazo
z normalnego domu!

– Zaraz, zaraz – speszony papier Êcierny zg∏upia∏
do reszty. Bo te˝ rzeczywiÊcie – przedobrzy∏ – przy
tylu Êwiadkach – a nie by∏ taki g∏upi, aby nie wiedzieç,
˝e na Êwiadków mo˝na dopisaç wszystkich mieszkaƒ-
ców trzypi´trowej klatki schodowej. W tej parszywej
sytuacji nawet komuch pi´tro ni˝ej wszystko by po-
twierdzi∏. W koƒcu mieszka tu sam i raz mu ju˝ ob-
sikano wycieraczk´. A za idiotyzm to nawet w UB
nie g∏aszczà...

– Zamknij te drzwi Jasiu – warknà∏. 
– Ubieraj si´ pan – doda∏ zwracajàc si´ do Karo-

la. A zwracajàc si´ do matki z ∏atwoÊcià zmieni∏ ton:
– Ja ̋ adnej wojny nie chc´... Przepraszam panià...

Prosz´ zrozumieç, taka ci´˝ka s∏u˝ba...
– Boga w sercu nie macie...
– Boga nie ma... – cokolwiek niepewnie zaopono-

wa∏ intruz. I po chwili doda∏:
– Ten Popie∏uszko – tak nam mówili – to lepszy

by∏ ananas
– O Êwi´tym mówisz! ¸otrze!
Po chwili matka uÊciÊli∏a – te rzeczy nie by∏y dla

niej bez znaczenia:
– O przysz∏ym Êwi´tym...
Ubol ju˝ chyba doszed∏ do normalnego stanu du-

cha, bo z rysujàcym si´ na twarzy cynizmem zauwa-
˝y∏:

– Mi to kalafiorem wisi, droga pani. Dla mnie to
jednego mniej. Tylko niepotrzebnie ch∏opaki tak
spartolili robot´...

– Jeszcze wspomnisz swoje s∏owa, ale nie cofniesz
grzechu...

– Za du˝o ich jest. Nie cofn´. Szczam na to... 
Matka z rozmachem zamkn´∏a drzwi. Ubecy ni-

czym myszy skupili si´ w przedpokoju. Podw∏adni pa-
trzyli na swego szefa z niepokojem. Prawdopodob-
nie – dla nich skatowaç kogoÊ, sponiewieraç, to by-
∏a normalka. Ale z KoÊcio∏a robiç sobie jaja, z grze-
chu? A jeÊli Bóg jednak jest? 

– RzeczywiÊcie – dziÊ wpad∏ kolektyw idiotów...
– pomyÊla∏ Karol... 

Na dole czeka∏ Polonez z kierowcà. Usadzili go
w Êrodku. Papier Êcierny usi∏owa∏ nawiàzaç jakiÊ dia-
log, ale da∏ spokój. Kierowca z pr´dkoÊcià dobrze
ponad stu kilometrów na godzin´ minà∏ Mostowo
i kierowa∏ si´ do centrum. Wszystko jasne – kurs by∏,
jak zwykle w takich razach, na Mokotów. (...) 

W gmachu ubecji spory ruch, chyba – tak na wy-
czucie – du˝o wi´kszy ni˝ zwykle. Papier Êcierny prze-
kaza∏ Karola komuÊ pond trzydziestk´, puco∏owa-
temu, we wdzianku d˝insowym ozdobionym maszy-
nowymi haftami. Puco∏owaty wylegitymowa∏ si´
w akwarium wartowni za szk∏em i Karol kàtem oka
dostrzeg∏, ˝e ma do czynienia z porucznikiem. Na
trzecie pi´tro wjechali windà i pochodzili sobie, jak
ju˝ kilka razy uprzednio, po korytarzach. DziÊ na-
wet krócej, ni˝ zwykle.

Gabinet przes∏uchaƒ urzàdzony zosta∏ ze sma-
kiem Spartanina. Dwa sczepione ze sobà biurka wy-
produkowano zapewne w ramach czynu produkcyj-
nego podczas planu szeÊcioletniego. Stalowà szaf´
pancernà pomalowano burà, miejscami ob∏a˝àcà far-
bà bez po∏ysku. Parkiet ostatni raz pastowa∏y wi´ê-

niarki stalinowskie. Klosz podczepionej pod sufitem
lampy wzornictwem za to przypomina∏ stylistyk´ le
Corbusier’a. Jeszcze tylko stojàcy wieszak z gi´tego
drewna o fakturze naznaczonej wroÊni´tym w po-
wierzchni´ brudem i nic wi´cej. Haftowany d˝ins
wskaza∏ Karolowi jedno miejsce, sam zasiad∏ naprze-
ciwko.

– Mo˝e kawy?
Karol wzruszy∏ ramionami...

– Na tak, czy na nie?
Karol znów zignorowa∏ pytajàcego. OczywiÊcie

mia∏ ochot´ na kaw´, a dotychczas nie s∏ysza∏, aby
coÊ do niej dosypywali. Jednak sam pomys∏, by o coÊ
go prosiç, by∏ absurdalny.

– To ja zamówi´ kawy, a pan wypije, albo nie...
Mo˝e papierosa? – UB – ek wyciàga Ekstra – Moc-
ne. 

– Mam swoje – odpowiedzia∏ Karol, w istocie rze-
czy jednak wdzi´czny bandycie za to, ̋ e b´dzie mo˝-
na paliç. Ju˝ kilka razy tu by∏ i zawsze dotychczas
wolno by∏o paliç. Prawdopodobnie dlatego, ˝e
przes∏uchujàcy te˝ byli w szponach choroby nikoty-
nowej. No ale mogli – ostatecznie – narzuciç takie
oto nieznoÊne regu∏y gry, ̋ e sami by sobie palili, a je-
mu to uniemo˝liwili. Takie numery si´ zdarza∏y.

– W jakiej sprawie zosta∏em tu przywieziony?
– Na rozmow´.
– Czy to jest zgodne z prawem?
– Jakim prawem?
– No prawem peerelu.
– A – to jest w∏aÊnie nasze, peerelowskie prawo.

Ale tym razem wszystko jest lege artis. Nie musz´
k∏amaç, pan to wie,
wi´c mo˝na mi wie-
rzyç...

Karol zaciàgnà∏ si´
papierosem. 

– O co im chodzi?
Kipiszu nie zrobili, jak
trzeba, nawet nie stara-
li si´ mnie nastraszyç?

W tym momencie do
sali wszed∏ facet o roz-
miarach szafy trzy-
drzwiowej. Wzrok mia∏
zagubiony, jakby go ode-
rwali od lektury „Êwiersz-
czyka”, w skutek czego
straci∏ we wszystkim in-
nym orientacj´. Niemniej
zas∏aniajàc swym cia∏em
wejÊcie spyta∏:

– No i jak ci z nim
idzie?

– Mam nadziej´, ˝e nie
b´dziesz potrzebny. B´dzie
dobrze...

– No to ja w ka˝dym ra-
zie czekam... i wyszed∏.

– Fajny facet, panie Karo-
lu.

Karol oczywiÊcie znów
nie odpowiedzia∏.

– I po co by∏o braç szczoteczk´ do z´bów? Czy my
chcemy panu zrobiç krzywd´? Nic podobnego. Nam
pana jest po prostu ˝al. No bo jakie pan ma ˝ycie.
PoÊwi´ca si´ pan dla ojczyzny i nikt panu nie podzi´-
kuje, nawet dobrego s∏owa nie powie.

Karol udawa∏, ̋ e nie jest zainteresowany tymi ko-
munikatami, ale oczywiÊcie s∏ucha∏. Wprawdzie nie
by∏o prawdopodobne, aby ubol z czymÊ si´ wysypa∏,
no ale nu˝... Zresztà – co innego mia∏ do roboty? Za-
czyna∏o si´ ma∏o fajnie. Skoro zapowiedzia∏, ˝e nie
chce zrobiç krzywdy, no to za jakiÊ czas zauwa˝y, ˝e
jednak nie chce, ale musi i wiooo – na do∏ek. 

– Na czymÊ si´ widaç wywali∏em, ale czemu nie
robili solidnej rewizji? 

A swojà drogà – gdyby Karol by∏ ubekiem, to
stara∏by si´ poprzez swà agentur´ nie tyle chwytaç
ludzi podziemia, ile w podziemiu robiç jak najgor-
szà atmosfer´. I co wi´cej – oni chyba tak post´-
powali? Ale tym razem strzelili kulà w p∏ot
– w „Robotniku” póki co – odpukaç – atmosfera
by∏a fajna.

– Jest pan, panie Karolu w tym wieku, kiedy trze-
ba ju˝ jakoÊ ustawiaç si´ wobec ˝ycia. Trzydziestka
na karku, a pan sztucznie przeciàga studia. W koƒ-

cu pan ich nie skoƒczy. Posady ̋ adnej – ostatnio nie
chcia∏ pan pracowaç w telewizji. A to dobra praca...

RzeczywiÊcie – ojciec jednego z korepetytantów
zaproponowa∏ mu prac´ w telewizji. Móg∏, bo
wprawdzie za Gierka, ale by∏ jednym z g∏ównych dy-
rektorów tej instytucji. Proponowa∏ to z wdzi´czno-
Êci za prze∏om w postawie szkolnej syna – zda∏ na
studia i w ogóle zaczà∏ si´ interesowaç. Czy propo-
zycj´ z∏o˝y∏ na polecenie ubecji? Trzeba si´ nad tym
jeszcze zastanowiç, ale chyba o niczym to nie Êwiad-
czy? Nie paliliby swojego cz∏owieka w tak idiotycz-
ny sposób. Raczej jakoÊ si´ dowiedzieli. Karol ma-
∏o komu wspomina∏ o tej propozycji, wi´c raczej ten
facet si´ pochwali∏. Swojà drogà, dziwny z niego ko-
much – po szcz´Êliwych dla syna egzaminach zapro-
si∏ Karola do „Europejskiego” i tam przy wódeczce
wieszczy∏, ̋ e jeszcze Bujak, albo Frasyniuk, b´dà pre-
zydentami tego kraju...

– Pan nawet nie ma poj´cia, ilu pana przyjació∏
ju˝ to zrozumia∏o. 

Karol spojrza∏ na niego ze zdumieniem, ale nie
skomentowa∏...

– No, ilu kolegów zrozumia∏o, ˝e jednak nie wol-
no marnowaç ˝ycia. Przecie˝ nie jest pan wierzàcy
i dobrze pan rozumie, ˝e ˝ycie mamy tylko jedno.
A my nie chcemy ̋ adnych donosów, nic takiego. Pan
jest powa˝nym cz∏owiekiem i my musimy o tym pa-
mi´taç. Nie proponujemy panu donosicielstwa – od
tego sà kapusie – ich sobie kupujemy. My pana wi-
dzimy jako prawdziwego oficera naszych s∏u˝b. A na-
sze s∏u˝by zajmujà si´ nie tylko opozycjà. Nasze s∏u˝-

by przede wszystkim dbajà o dobro
Polski. A Polska to wielka rzecz.

Karol nie wytrzyma∏ i mimo pa-
skudnej sytuacji uÊmiechnà∏ si´.

– No widzi pan – przynajmniej
rozbawi∏em pana. Ale prosz´ po-
myÊleç – mieszkanie, samochód,
˝adnych mandatów – byleby bez
trupów, to mo˝na jeêdziç na baƒ-
ce. Pensja tak ̋ e daj Panie Bo˝e...
dziwki na hektary. Takie sà fakty!
Nie trzeba wiele. Wystarczy tro-
ch´ inteligencji, by spojrzeç na
rzeczywistoÊç z innego punktu
widzenia. Przecie˝ to Zachód
sprzeda∏ nas w Ja∏cie. A my mu-
simy jakoÊ ratowaç ten kraj, po-
zwoliç, by da∏o si´ w nim ˝yç.
Pan ma fa∏szywe poj´cie o obec-
nych w∏adzach. Patrzy pan na
tych z pierwszych stron gazet,
a to sà ju˝ mamuty. Idzie no-
we pokolenie. Pokolenie, któ-
re zna Êwiat, j´zyki, umie si´
zachowaç. My wszystko wiemy
o tym spo∏eczeƒstwie, tylko
jeszcze nie mo˝emy dzia∏aç.
Nie mamy wolnej r´ki. Ale
b´dziemy jà mieli. Zliberali-
zujemy wszystko, otworzymy
si´ na Êwiat, powiemy praw-

d´ o Katyniu. Pozwolimy takim jak pan wydawaç
swoje gazetki. Tylko prosz´ sobie odpowiedzieç na
pytanie – kto b´dzie je czyta∏? A nas b´dà s∏uchaç,
bo my nie b´dziemy nudziarzami. Damy ludziom ̋ yç.
To jest wielka sprawa i mo˝na si´ przy niej ∏adnie
ustawiç. 

Ja nie mówi´, ˝e paƒscy koledzy i pan jesteÊcie
ludêmi nieuczciwymi. Przeciwnie – podziwiam pa-
na. Ale to ja. A inni? W tej chwili wielu jeszcze wam
wierzy. Ale potem? Z waszym archaicznym poczu-
ciem uczciwoÊci, sprawiedliwoÊci? Do kogo ta mo-
wa? Ludzie sà wyposzczeni, chcà szmalu, podró˝y,
dolarów i futer. Majà gdzieÊ innych ludzi – oni chcà
dla siebie mieç, nie dla wszystkich! I na was si´ wy-
pnà! Ju˝ si´ wypinajà! Jak pan sàdzi, za kim sà ci
wszyscy prywaciarze, którzy tak si´ mno˝à? Nie wie-
dzà, ˝e to dzi´ki wam pozwalamy na istnienie pry-
watnej inicjatywy? Wiedzà, wiedzà! Ale to z nami
mogà za∏atwiaç interesy na lewo, za naszym przyzwo-
leniem. Nie tylko dlatego, ˝e to my mamy w∏adz´.
Przede wszystkim dlatego, bo my ich rozumiemy, nie
mamy pretensji o to, ze majà swoje s∏aboÊci...

Haftowany d˝ins mimo objawów kaca, byç mo-
˝e nawet tylko lekkiego, tonacjà g∏osu wyraênie
wszed∏ na nut´ patetycznà. W zestawieniu z sensem
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jego wypowiedzi mia∏o to ciàgle wymiar komiczny.
Karol jednak ucieszy∏ si´, gdy do pokoju, bez puka-
nia, wesz∏a sprzàtaczka. Na zielonej plastikowej ta-
cy z ob∏amanym rogiem wnios∏a dr˝àcà ze staroÊci
r´kà dwie kawy w szklankach. Staruszka stanowczo
nie mia∏a ju˝ kwalifikacji motorycznych do tego, by
cokolwiek pastowaç, nie tylko pod∏og´. To wiele t∏u-
maczy∏o. Ale czemu na Êciankach szklanki widocz-
ne by∏y linie papilarne po t∏ustych paluchach?
Szklanka postawiona przed haftowanym d˝insem nie
by∏a w lepszym stanie, ni˝ karolowa... – Chyba nie
chodzi im o moje linie papilarne? – pomyÊla∏ Karol
i uÊmiechnà∏ si´ do staruszki:

– Dzi´kuj´... 
– No i dobrze – pomyÊla∏ – przecie˝ nie dzi´kowaç

za podanie kawy, to chamstwo. Zresztà – zdaje si´ wi-
daç by∏o, ̋ e zrobi∏em to machinalnie, a przynajmniej
nie b´d´ musia∏ si´ krygowaç, ˝e jà jednak wypij´...
Karolowi wyraênie zale˝a∏o na tym, by haftowana ko-
szula dostrzeg∏ niech´ç, jakà jest obdarzany

– Ciekawe, czy ten ubol jest taki cyniczny, czy ta-
ki g∏upi? W ka˝dym razie uwa˝aj palancie – zaraz
ci czymÊ przypierdoli. On nie ciocia i nie wyprawia
imienin...

– Mo˝e cukru? – haftowana koszula wyciàgnà∏
z szuflady pogniecionà papierowà torb´ bez nadru-
ku... 

– Cukier w firmie trzeba mieç w∏asny i pilnowaç,
bo rozbiorà w try miga... 

Karol znów nie zareagowa∏, mia∏ nadziej´, ̋ e tak-
˝e mimicznie... Z kilku dotychczasowych doÊwiad-
czeƒ z Rakowieckà wiedzia∏, ̋ e rozmówca b´dzie ra-
czej d∏ugo monologowa∏, w sposób przejrzysty znie-
ch´cajàc go do Êrodowiska podziemia, a zarazem za-
ch´cajàc do zostania kapusiem. Co jakiÊ czas, dla
wprowadzenia w∏aÊciwej atmosfery, pojawiaç si´
b´dzie goÊciu majàcy si´ kojarzyç z przemocà fi-
zycznà, a tak˝e z pewnà regularnoÊcià mówca b´-
dzie roztacza∏ wizj´ beznadziejnoÊci po∏o˝enia ko-
goÊ zrzuconego w g∏àb kazamatów MSW. Nawia-
sem, o ile Karolowi by∏o wiadomo, to w tym gma-
chu wcale nie by∏o porzàdnego aresztu, a podej-
rzanych przetrzymywano te˝ na Rakowieckiej, lecz
kawa∏ek dalej i po drugiej stronie ulicy, w areszcie
Êledczym, b´dàcym zresztà s∏ynnym z komunistycz-
nych zbrodni wi´zieniem. Na ludzi podziemia cze-
ka∏y tam dwa, ponoç najwa˝niejsze pawilony. I choç
oczywiÊcie nie sposób by∏o wykluczyç, ̋ e prosto stàd,
mimo kawy, papierosów i mira˝u luksusowego sa-
mochodu Skoda, czy te˝ Wartburg, nastàpi fina∏
w postaci osadzenia w areszcie, to jednak ca∏a ta roz-
mowa, jak zresztà i dotychczasowe, by∏a cokolwiek
teatralna.

– Nie jest dobrze panie Karolu. Mamy w r´ku nie-
podwa˝alne dowody paƒskiej sprzecznej z prawem
i wymierzonej w nasze paƒstwo dzia∏alnoÊci. A prze-
cie˝ jest pan obywatelem peerelu i coÊ, na mocy kon-
stytucji peerelu z tego faktu dla pana wynika. Trze-
ba si´ poprawiç. Trzeba odkupiç winy wobec ojczy-
zny. Winy pope∏nione nie ze z∏ej woli – jest pan prze-
cie˝ patriotà takim ja...

– No, no... 
– A jednak! Panie Karolu, wreszcie si´ pan ode-

zwa∏... 
Karol rzeczywiÊcie niepotrzebnie si´ uniós∏, wi´c

sprawi∏ ubolowi satysfakcj´:
– Nie prowadz´ dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej. Ma

pan z∏e informacje...
– Ale˝ ja mam najlepsze informacje, z pierwszej

r´ki. Chce pan, to panu wymieni´ sk∏ad waszej gru-
py. 

Przes∏uchania innych ludzi ze sk∏adu redakcji
wskazywa∏y, ze oni nawet nie sà pewni, czy to jest
redakcja, czy nie? Ale nawet, jeÊli wiedzà, to Karol
móg∏by go czule spytaç, czy wie, gdzie sà drukarnie,
sk∏ady papieru, matryc, farby i tak dalej. A tak˝e, ja-
ka jest siatka kolporta˝u, choç na ten temat to praw-
dopodobnie niema∏o móg∏by us∏yszeç. Trzeba za∏o-
˝yç, ˝e wiedzà o „Robotniku”. A raczej – ubol nie
tak ma∏o wie, ale z pewnoÊcià zdecydowanie za ma-
∏o, skoro jeszcze nie siedzà.. Obserwujà Êrodowiska,
w których „Robotnik” wyp∏ywa, analizujà, z jakimi
innymi gazetkami czy broszurami jest kolportowa-
ny, oceniajà ró˝nice w czasie, kiedy docierajà kolej-
ne numery do tych czy innych Êrodowisk. Ju˝ to sa-
mo powinno im wiele powiedzieç. No i oczywiÊcie
niczym krety starajà si´ poprzez kolejne szczeble kol-
porta˝u dotrzeç do kolporta˝u centralnego. To po
pierwsze. Po drugie – s∏uchajà rozmów telefonicz-
nych i analizujà nie tyle to, co zosta∏o powiedziane,
ile to, czego nie powiedziano, w których momentach
urwano dialog. Âledzà rozmówców telefonicznych.
Tak przynajmniej na ich miejscu post´powa∏by Ka-
rol i mia∏ poczucie, ̋ e przy pewnej konsekwencji po-
winien to byç sposób skuteczny. Skuteczny pomimo
ró˝nych technik maskowania. Zresztà, po drukowa-
niu przez kilka dni nie sposób domyç r´ce, a szcze-
gólnie palce. CoÊ tam tej farby zawsze zostaje za pa-
znokciami...

– No wi´c panie Karolu, ode mnie zale˝y, tylko
ode mnie, bo nikt nie ma dziÊ g∏owy, aby przys∏u-

chiwaç si´ naszym pogwarkom, czy pana zamkn´, czy
te˝ nie? Ja wiem, pan czyta gazety i myÊli, ˝e znów
b´dzie amnestia. Ale ja myÊl´, ˝e wcale nie b´dzie
amnestii. KtóryÊ z nas ma racj´. Obaj wiemy, ˝e
ostatnia by∏a ca∏kiem niedawno. Ale zanim si´ prze-
konamy, to pan zakiÊnie w wilgotnej, niezdrowej ce-
li. Czy to warto? Mia∏ pan przecie˝ operacj´. Ner-
k´ panu usun´li. No, no – to powa˝na sprawa.
A przecie˝ nie warto tej drugiej wystawiaç na klimat
wi´zienny...

Ja mam dla pana propozycj´. Tego skurwysyna
z hotelu, który tak pana obi∏ w windzie, to ja panu wy-
stawi´. Nawet nie musi pan si´ do niczego zobowià-
zywaç. Wystarczy, ̋ e pan b´dzie mia∏ okazj´ zobaczyç,
˝e my potrafimy dotrzymywaç s∏owa. Nawet wówczas,
gdy nas to coÊ kosztuje. Mam dwie, ale wykluczajà-
ce si´ oferty. Pierwsza jest taka, ˝e ja panu dam ad-
res i og∏aszam desinteresement w∏adzy ludowej losem
tego kutasa. Tylko niech pan uwa˝a, to osi∏ek dobrze
wyçwiczony. Byle ∏adowacz z jakiejÊ fabryki to troch´
ma∏o, mo˝e zostaç z niego marmolada. Zresztà – ko-
mu ja to mówi´, pan sam widzia∏ go w akcji. 

A jeÊli nie, to mo˝na mu wytoczyç regularnà spra-
w´. Ja wiem, ˝e pan i pana kolega macie zrobione
obdukcje lekarskie. SprawdziliÊmy – lekarze z pogo-
towia sà waszej sprawie ˝yczliwi i na pewno b´dà
Êwiadczyç. Âwiadków z hotelu ja podrzuc´. No niech
pan tak nie patrzy – autentycznych. Nawet nie b´-
dà wiedzieli, o co chodzi.

Niech si´ pan nie dziwi propozycji. My mamy do
pana powa˝ny stosunek i wià˝emy z panem wielkie
nadzieje. Co nam taki agenciak na przychodne... To
jest osi∏ek o umys∏owoÊci o∏ówka z gumkà... Czy pan
sàdzi, ˝e ktokolwiek bra∏ pod uwag´ trwa∏e
konse-

kwencje tego incydentu? A skàd˝e! To
ten palant przedobrzy∏. A takich chujów my nie lu-
bimy. Albo ktoÊ jest fachowcem, albo nam szkodzi.

No tak, tak – szkodzi. Bo przecie˝ my z panem
wià˝emy tak wielkie nadzieje i nie mo˝emy dopu-
Êciç do tego, by panu sta∏a si´ krzywda. My panem
ju˝ od dawna si´ opiekujemy. Przecie˝ pan nigdy nie
siedzia∏. A nie zastanawia∏ si´ pan – czemu? 

Panie Karolu, jeÊli dziÊ ubijemy interes, to mo-
˝e pan wykorzystaç oba warianty – i wpierdol, a je-
Êli jeszcze b´dzie ˝y∏, to do pierdla. To jest chyba
uczciwa oferta? I jeszcze coÊ – u∏atwimy panu nie-
samowity wr´cz awans w strukturach podziemia. No
– po prostu wylansujemy pana. B´dzie pan gwiaz-
dà. I b´dzie git!

Wczoraj nie móg∏ pan dostaç papierosów w kio-
skach. Kupowa∏ pan u szatniarza, za podwójnà ce-
n´. Czy to ma sens? Ja dla pana coÊ przygotowa∏em.
Nie, nie – Ekstra – Mocnych to i u nas cholera nie
ma. Ale mam karton Caro. Ca∏y karton. I to taki bez
ko∏ków w tytoniu, naprawd´ super. Produkcja spe-
cjalna – pan wie – dla nas, dla oficerów w wojsku,
dla komitetów partyjnych jest taka produkcja spe-
cjalna. Niby te same papierosy, a jednak inne, lep-
sze, z domieszkà tytoniów amerykaƒskich. Jest na-
wet pomys∏, ˝eby je sprzedawaç w PEWEX-ie, ale
my si´ sprzeciwiamy. O prosz´...

I rzeczywiÊcie – z szuflady wyciàgnà∏ karton pa-
pierosów – nawet sà opakowane w celofan, jak za
Gomu∏ki... Wewnàtrz nie pergamin, a prawdziwe sre-
berko. Sam pan widzi, ˝e z tà produkcjà specjalnà
to nie zalewam. I w∏aÊnie takie fajki mamy tak˝e dla
swoich ludzi

– Jezu s∏odki. Ten palant nie zalewa. To jest jakiÊ
trop. Choç kurwa nie! A co, jeÊli ktoÊ ma takie sa-

me papierosy nie od nich? Z tego mogà wyniknàç
jedynie bezpodstawne podejrzenia. I o to mu cho-
dzi. Dobrze z∏amasy kombinujà. Ju˝ sobie przypo-
minam, kto mia∏ ostatnio takie Caro. Z Pawkà chcà
mnie poró˝niç. Niedoczekanie – ja mu po prostu
opowiem ten fragment ze szczegó∏ami. Trzeba si´
jeszcze b´dzie zastanowiç nad formà opowieÊci, aby
nie uzna∏, ˝e jednak go podejrzewam...

– Ja wiem, panie Karolu, ̋ e pan nie przyjmie ode
mnie podarunku, choç kupi∏em te fajki na dole w ka-
synie za prywatne pieniàdze i nie by∏by to podaru-
nek od resortu. Ja pami´tam, ile one kosztowa∏y,
zresztà na opakowaniu jest cena. Detaliczna! Tak
z ràczki do ràczki, ̋ eby nawzajem u∏atwiç sobie tru-
dy ˝ycia... Niech pan nie wzrusza ramionami. Jesz-
cze nie wiem, czy wyjdzie pan stàd na ulic´, na co
mam nadziej´, czy do celi? Ale tak czy inaczej wa-
gon papierosów nie zaszkodzi. One sobie b´dà le-
˝a∏y i pan si´ zastanowi. 

Ubol na chwile przerwa∏, prawdopodobnie przy-
pominajàc sobie, co tam by∏o w instrukcji? No ale
kac uniemo˝liwi∏ mu znalezienie rozwiàzania. Popa-
trzy∏ na zegarek, wzruszy∏ ramionami, z marsowà mi-
nà i z dykcjà przypominajàcà szczekni´cie rzuci∏:

– Szkoda mojego czasu. Przyjmujesz ofert´, czy
nie? Jak nie, to na do∏ek i tam dostaniesz wpierdol... 

Min´∏o kilka chwil. Ubol chyba rzeczywiÊcie by∏
ju˝ zirytowany. Ostatecznie – to ci´˝ka praca i chy-
ba z ni˝szà stawkà za godzin´, ni˝ na planie filmo-
wym?

– Niech pan coÊ powie...
Karol postara∏ si´ mo˝liwie ciep∏o uÊmiechnàç

i ∏agodnym g∏osem po to, by
mocniej bola∏o:

– No oczywiÊcie nie...
Haftowany d˝ins pode-

rwa∏ si´, jakby w dupie
mia∏ spr´˝yn´ i dos∏ownie
wybieg∏ z pomieszczenia.
Na po˝egnanie huknà∏
obitymi blachà drzwiami.
Karol wyjà∏ z paczki pa-
pierosa i rozejrza∏ si´ po
pokoju. Choç nigdy
o czymÊ takim nie s∏ysza∏,
to szuka∏ obiektywu ka-
mery. Nie znalaz∏. Zapa-
li∏. Ekstra – Mocny na
czczo mia∏ swojà moc.
W g∏owie mia∏ pustk´.
Co b´dzie, to b´dzie.
Co za ró˝nica? Wpraw-
dzie usiàÊç w∏aÊnie te-
raz by∏o mu ca∏kiem
nie na r´k´, bo mia∏
ustawiony wyjazd do
kilku miast w celu
stworzenia nowych
siatek kolporta˝u
„Robotnika”, ale co
robiç? Zresztà – za
du˝o by∏o tego cyrku
i nic konkretnego...
Chyba nie posa-

dzà... 
By∏ to poglàd ma∏o kategoryczny i wyra˝ony jak-

by bez zaanga˝owania. Toute proportion
gardee – prawdopodobnie tak czuli si´ podczas

wojny ludzie na chwil´ przed rozstrzygni´ciem, czy
czu∏e gestapo lub NKWD rozstrzela, czy te˝ nie? Po-
myÊla∏, ˝e skoro ma takie wisielcze skojarzenia, to
chyba coÊ mu si´ poràba∏o z nerwami. Ostatecznie
– nic takiego si´ nie sta∏o i nic wielkiego nie powin-
no si´ staç. Nawet jak zamknà, to jeszcze muszà pro-
cesowo skazaç, a to nie jest takie pewne... JeÊli da-
dzà wyrok, to kij im w ucho, tam te˝ ludzie ˝yjà... 

Min´∏a chwila, zanim otwar∏y si´ drzwi. Stanà∏
w nich haftowana koszula, ale natychmiast przepu-
Êci∏, nieomal eleganckimi gestami, starszego, niezbyt
wysokiego i ∏ysiejàcego, choç Karol sk∏onny by∏
uznaç, ˝e wylinia∏ego m´˝czyzn´. 

– Pan pu∏kownik Antoni Ostrowski chcia∏by pa-
na poznaç i coÊ panu powiedzieç – oÊwiadczy∏ z in-
tonacjà namaszczenia haftowana koszula.

– Witam pana, panie Maliszewski. Ju˝ tyle lat chc´
pana poznaç osobiÊcie, ale nie by∏o okazji...

Karol móg∏ zauwa˝yç, ˝e to ˝adna krzywda, ale
oczywiÊcie powstrzyma∏ si´. 

– Obserwuj´ pana i pana przyjació∏ z wielkà
˝yczliwoÊcià. Jest budujàce, ˝e grono m∏odych lu-
dzi znajduje czas, aby poÊwi´caç go dla dobra oj-
czyzny. Prosz´ nie zaprzeczaç (Karol ˝adnym ge-
stem niczemu nie zaprzeczy∏) – my wszystko wie-
my. To nasza najbardziej wartoÊciowa m∏odzie˝.
Przecie˝ jest oczywiste, ˝e w nasze szeregi, szere-
gi ludzi ideowo oddanych sprawie Polski trzeba
wpuÊciç troch´ Êwie˝ej, o˝ywczej krwi. Niech pan
plunie na tych wszystkich oportunistów z „Tygo-
dnika Mazowsze” i tak dalej. A zresztà, nich pan
robi co chce, byleby w zgodzie z obowiàzujàcym
prawem.

Pan tego jeszcze nie wie, ale otwierajà si´ nowe
mo˝liwoÊci dzia∏ania. Stan wojenny i kolejne nast´-
pujàce po nim dzia∏ania przynios∏y sukces. Spo∏e-
czeƒstwo uzyska∏o dzi´ki niemu mo˝liwoÊç w∏aÊci-
wego ocenienia intencji odnowionej Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej. Mog∏o wreszcie do-
strzec – kto w Êwiecie jest naszym przyjacielem, a kto
bezkompromisowym wrogiem. Wszyscy odnieÊliÊmy
sukces, poniewa˝ zwyci´stwo naszych idea∏ów jest
sukcesem ca∏ego spo∏eczeƒstwa. I w interesie ca∏e-
go spo∏eczeƒstwa.

W tej sytuacji nasza partia i rzàd mogà odejÊç od
dotychczasowej, uzasadnionej okolicznoÊciami po-
lityki represji wobec wrogów, na rzecz przekonywa-
nia zagubionych, dajàcych si´ manipulowaç si-aj-ej
i innym ludziom dobrze ˝yjàcym z antykomunizmu.
A przecie˝ i pan i pana przyjaciele do nich – jestem
pewien – nie nale˝ycie. 

WinniÊcie doceniç fakt, ˝e socjalizm w Polsce
stopniowo, w miar´ nowych wyzwaƒ epoki, dosto-
sowuje swoje dzia∏ania do potrzeb. A przecie˝ pan
jako historyk doskonale wie, ˝e choçby nasza insty-
tucja – jeszcze nie tak dawno stosowa∏a du˝o wi´k-
sza gam´ Êrodków operacyjnych. Ale my dostrzega-
my, ˝e niektóre Êrodowiska tak zwanej opozycji
w gruncie rzeczy odgrywajà rol´ post´powà, sk∏ania-
jàc parti´ i rzàd do poszukiwania nowych, optymal-
nych rozwiàzaƒ. Dlatego, choç oczywiÊcie paƒskie
dzia∏ania nie by∏y legalne, w jakimÊ sensie mo˝emy
byç wam za to wdzi´czni...

– Prosz´ pana – Karol przerwa∏ ten korowód s∏ów
– ja jestem spokojnym obywatelem i w ˝adnym wy-
padku nie mam w zwyczaju pope∏niaç przest´pstw.
Panowie mi tu po raz kolejny insynuujecie dzia∏ania,
z którymi nie mam nic wspólnego. Pan tu mówi o ja-
kimÊ humanitaryêmie, czy nie wiem o czym, a tym-
czasem dziÊ rano wyciàgn´liÊcie mnie z ∏ó˝ka, budzàc
i straszàc moich rodziców...

– Nastraszyç pana matk´? – pu∏kownik spojrza∏
przeciàgle na podw∏adnego – dziÊ znów by∏y jakieÊ
ekscesy? – no popracujemy jeszcze...

– No wi´c – znów Karol mu przerwa∏, zresztà ucie-
szony, ˝e tak s∏abo rozpoznajà stany duchowe prze-
ciwnika – jak powiedzia∏em, ja nie mam z tym nic
wspólnego i w ogóle nie rozumiem, o czym wy mó-
wicie. Chcecie mnie aresztowaç (Karol ju˝ dosko-
nale rozumia∏, ˝e nie chcà), to róbcie swoje, ale nic
mi nie wmawiajcie.

Pu∏kownik uÊmiechnà∏ si´ do haftowanej koszu-
li, a haftowana koszula do niego. Poniewa˝ w tym
czasie Karol podniós∏ si´ z krzes∏a (w∏aÊciwie po
co?), wszyscy stali. Wreszcie znów zaczà∏ mówiç pu∏-
kownik, choç teraz na czole wyros∏y mu bruzdy, ma-
jàce prawdopodobnie Êwiadczyç, ˝e si´ zirytowa∏:

– A jednak ja powtórz´. Skoro partia i rzàd zde-
cydowa∏y si´ realizowaç ca∏kiem nowà polityk´ po-
szukiwania rozwiàzaƒ w zaistnia∏ej sytuacji w kraju,
wspólnie z tymi Êrodowiskami dotychczas kontestu-
jàcymi naszà rzeczywistoÊç, które zrozumia∏y swój
b∏àd (Karol zaczà∏ doceniaç umiej´tnoÊç pana pu∏-
kownika w budowaniu z∏o˝onych zdaƒ), to tej wy-
ciàgni´tej do zgody r´ki nie warto odrzucaç. My ju˝
dowiedliÊmy, ̋ e potrafimy takà r´k´ karaç (Karol si´
zmartwi∏ – pu∏kownik pogubi∏ sens). W ka˝dym ra-
zie, u progu tej nowej epoki, w której zastrzegamy
sobie prawo do stania na stra˝y praworzàdnoÊci,
ostrzegam pana przed kontynuowaniem, lub jeÊli pan
woli – podejmowaniem dzia∏aƒ nielegalnych i godzà-
cych w fundamenty ustrojowe socjalistycznej ojczy-
zny. Nie wolno te˝ podwa˝aç naszego sojuszu
z ZSRR. Zwiàzek Radziecki bowiem – i to musi ro-
zumieç ka˝de dziecko, jest mocarstwem Êwiatowym,
odgrywajàcym dos∏ownie ka˝dego roku coraz wi´k-
szà rol´ przywódczà w Êwiecie. A przyjaêƒ Polski
i ZSRR jest po prostu wieczna. Tylko dzi´ki ZSRR
Polska mo˝e pozostawaç paƒstwem niepodleg∏ym
i suwerennym. Polacy, którzy tego nie potrafià zro-
zumieç, nie zas∏ugujà na miano rodaka.

– Jeszcze raz powiadam, ˝e nie mam z tym nic
wspólnego...

– Skoro pan tak mówi, to ja wierze i pan porucz-
nik wierzy... ˝e w przysz∏oÊci nie b´dzie pan podej-
mowa∏ dzia∏aƒ nielegalnych, godzàcych w ojczyzn´.
A skoro pan nie ma nic wspólnego z si∏ami antyso-
cjalistycznymi, no to na po˝egnanie, bo oczywiÊcie
zwalniamy pana do domu, mo˝emy sobie uÊcisnàç
d∏oƒ – i wyciàgnà∏ przed siebie niedu˝à – tak na oko
– mocno spoconà koƒczyn´...

Karol zdurnia∏. Prawdopodobnie min´ zrobi∏ ade-
kwatnà i ujà∏ t´ r´k´, uwa˝nie patrzàc interlokuto-
rowi w oczy. To by∏o bolesne – dostrzeg∏ w nich
iskierki rozbawienia, a nawet wr´cz szelmowskiego
Êmiechu – bez wàtpienia da∏ si´ zrobiç w konia...

– Gdyby si´ jednak pan myli∏ i takà dzia∏alnoÊç
prowadzi∏, to prosz´ wspomnieç, ˝e potrafimy
wdeptaç w ziemi´, no... a w areszcie zawsze znajdzie-
my wolne miejsce... I jeszcze chc´ dodaç – odbyli-
Êmy z panem rozmow´ ostrzegawczà...✌

JJeesstt  ttoo  ppoocczzààttkkoowwyy  ffrraaggmmeenntt  nniieeuukkooƒƒcczzoonneejj  ppoowwiieeÊÊccii
zz 11999999  rrookkuu



Stowarzyszenie
Wolnego S∏owa

Stowarzyszenie Wolnego S∏owa grupuje dziennikarzy, drukarzy i kolporterów oraz
pisarzy, plastyków i  artystów, a tak˝e wszystkich zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç
niezale˝nà w latach 1976 – 1989. Stowarzyszenie zarejestrowa∏o si´ w lutym br.
Dzia∏amy jednak ju˝ od ponad roku. W czerwcu ub.r. zorganizowaliÊmy w
Warszawie pierwsze Dni Wolnego S∏owa. Z∏o˝y∏y si´ na nie m.in. wystawa „Wolne
s∏owo, droga do niepodleg∏oÊci”, przygotowana przed Politechnikà Warszawskà, gdzie
w 1981r. w czerwcu po raz pierwszy wystawiano wydawnictwa niezale˝ne, panel
historyczny nt. wydawnictw podziemnych z udzia∏em historyków zajmujàcych si´
badaniem historii opozycji w PRL. Z okazji Dni przygotowaliÊmy tak˝e dodatek do
„Rzeczpospolitej”, zatytu∏owany „Bibu∏a“, poÊwi´cony wydawnictwom niezale˝nym
okresu 1976-80. A przede wszystkim spotkaliÊmy si´ na Spotkaniu Po Latach, któremu
towarzyszy∏y wyst´py bardów podziemia. Nasi koledzy z  ̧ odzi zorganizowali spotkanie
by∏ych dzia∏aczy opozycji z m∏odzie˝à licealnà. Ju˝ po raz drugi w tym roku, wraz z
Fundacjà „Gazety Podlaskiej” z Siedlec, zorganizowaliÊmy wysy∏k´ ksià˝ek dla dzieci
polskich z Bia∏orusi.

Sàdzimy, ̋ e nasza dzia∏alnoÊç polegajàca na wydawaniu poza cenzurà wydawnictw,
prasy, prezentowaniu niezale˝nych spektakli i wyk∏adów, mia∏a znaczenie dla
odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ i  dla wspó∏czesnych prób tworzenia
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Dlatego te˝ chcemy jà dokumentowaç, m.in. poprzez
gromadzenie Êwiadectw tamtego czasu, ich opracowywanie i publikacje na ten temat.
Stowarzyszenie ma ju˝ w∏asnà interaktywnà stron´ w internecie (adres:
www.sws.org.pl). Znajdujà si´ na niej materia∏y organizacyjne i historyczne SWS,
publikacje na temat opozycji, dokumenty z okresu nielegalnej dzia∏alnoÊci w PRL.
W najbli˝szym czasie planujemy umieszczenie tam not na temat dzia∏aczy kultury
niezale˝nej – podziemnych wydawców i niezale˝nych twórców kultury. Zarazem
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, nadal jeszcze swoboda wypowiedzi bywa
kr´powana, niekiedy metodami krwawymi, cz´sto zagro˝ona jest wi´zieniem. W Polsce
sà to najcz´Êciej sposoby subtelne, s∏u˝àce interesom grup kapita∏owych, Êrodowisk
politycznych, spo∏ecznych, które swój punkt widzenia bezdyskusyjnie chcà narzuciç
innym. Jednym z celów SWS jest Êledzenie przejawów gwa∏cenia wolnoÊci s∏owa –
nie tylko w naszym kraju, ale te˝ w innych paƒstwach, szczególnie za naszà wschodnià
granicà i pomoc osobom represjonowanym w wyniku ∏amania wolnoÊci s∏owa. 

Wa˝nym celem Stowarzyszenia jest te˝ integracja Êrodowiska by∏ych dzia∏aczy
podziemia wydawniczego i kulturalnego, i wzajemne wsparcie, tak dziÊ potrzebne wielu
z nas.

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  WWoollnneeggoo  SS∏∏oowwaa
cc//oo MMeeddiiaa  KKoonnttaakktt
uull..  WWiillcczzaa  1122  CC
0000--553322  WWaarrsszzaawwaa
tteell..  ((++4488  2222))  662277  2288  3311,,  ffaaxx  ((++4488  2222))  662222  6600  1133
ee--mmaaiill::  kkoonnttaakktt@@aanntt..ppll,,  aaddrreess  ssttrroonnyy  SSWWSS::  sswwss..oorrgg..ppll

dni wolnego s∏owa
czerwiec 2004, Warszawa

4 czerwca 2004 roku mija 15-ta rocznica – zorganizowanych w efekcie wyników ob-
rad Okràg∏ego Sto∏u – cz´Êciowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do
Senatu. W ich wyniku powsta∏ pierwszy od 50-ciu lat niekomunistyczny rzàd w tej cz´-
Êci Europy.

W czerwcu mija tak˝e kolejna rocznica opublikowania w Lublinie pierwszego nu-
meru kwartalnika literackiego „ZAPIS”, a tym samym powstania niezale˝nego ru-
chu wydawniczego. 

Okres dwunastu lat od czerwca 1977 do czerwca 1989 to trudna i ryzykowna pra-
ca niezale˝nych wydawców, drukarzy, kolporterów. Spotyka∏y ich represje i szyka-
ny ze strony komunistycznych w∏adz: rewizje, konfiskaty, pozbawianie zatrudnienia
(a co za tym idzie Êrodków do ˝ycia), pobicia, aresztowania, kilkulenie wyroki wi´-
zienia. 

Jednak bez ogromnego ruchu wydawniczego lat 70-tych i 80-tych przemiany de-
mokratyczne w Polsce po 1989 roku by∏yby znacznie trudniejsze.

Z tej okazji w czerwcu 2004 chcielibyÊmy uhonorowaç niezale˝nych wydawców, au-
torów, drukarzy, kolporterów, osoby wspomagajàce podziemny ruch wydawniczy po-
przez zorganizowanie ju˝ po raz drugi Dni Wolnego S∏owa. 

5 czerwca
– 1155..0000 – w parku mi´dzy M∏odzie˝owym Domem Kultury PKiN, a ul.Âwi´to-

krzyskà wystàpi Grupa Teatralna Akademii Ruchu. wyst´powi towarzyszyç b´dà
recytacje wierszy poetów przed 1989 rokiem zaanga˝owanych swà twórczoÊcià
w dzia∏alnoÊç na rzecz wolnego s∏owa.

– 1188..0000 – w Sali Koncertowej PKiN (wejÊcie g∏ówne) – otwarcie wystawy rzeêb,
obrazów i instalacji plastyków przed 1989 rokiem zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç
na rzecz wolnego s∏owa.

– 2200..0000  – (wst´p z zaproszeniami) – w salach przyleg∏ych do Sali Koncertowej
odb´dzie si´ wyst´p kabaretu Jana Pietrzaka, a nast´pnie recital piosenkarki Ele-
ny Rutkowskiej. Nast´pnie – kolejne Spotkanie Po Latach. 

21 czerwca
– 18.00 – Collegium Civitas, PKiN, XII pi´tro – spotkanie z Pio Serrano – ku-

baƒskim poetà, eseistà i krytykiem, od 30 lat na emigracji w Madrycie, gdzie w 1990r.
za∏o˝y∏ wydawnictwo Verbum prezentujàce m.in. twórczoÊç pisarzy kubaƒskich za-
kazanych na wyspie. Organizatorami spotkania sà Stowarzyszenie Wolnego S∏o-
wa i Fundacja Inicjatyw Mi´dzynarodowych. spotkanie poprowadzi Artur Domo-
s∏awski, autor wydanej niedawno ksiàzki „Goràczka latynoamerykaƒska”. 

OOdd  oorrggaanniizzaattoorróóww:: W ostatnich dniach kwietnia Fidel Castro postawi∏ przed
sàdem kolejnych dziesi´cioro obroƒców praw cz∏owieka. Uczyni∏ to niemal do-
k∏adnie w pierwszà rocznic´ procesów z 2003 r., które doprowadzi∏y do skazania
na kary do trzydziestu lat wi´zienia ponad 80 dziennikarzy i dzia∏aczy opozycji,
uznanych przez Amnesty International za wi´êniów sumienia.

10 marca 1977 roku 
Tomasz Strzy˝ewski, od
1 sierpnia 1975 roku 
cenzor w Krakowie, 
przyby∏ do Szwecji 
i poprosi∏ o azyl 
polityczny. Przemyci∏ ze
sobà cz´Êç tajnej 
dokumentacji G∏ównego
Urz´du Kontroli 
Publikacji i Widowisk.
Strzy˝ewski mówi∏ potem,
˝e przerazi∏ go ogrom
szkód, które dzia∏alnoÊç
cenzury czyni w Polsce
i postanowi∏ dzia∏aç. 

Spisywa∏ zalecenia GUKPiW z myÊlà
poinformowania o nich opinii publicznej.
Ryzykowa∏ bardzo du˝o gdyby s∏u˝by cel-
ne odkry∏y w jego baga˝u ÊciÊle tajne do-
kumenty. O tym jak tajne by∏y ksi´gi za-
pisów G∏ównego Urz´du Kontroli Publi-
kacji i Widowisk Êwiadczyç mo˝e fakt, ˝e
po przemianach 1989 roku i po likwida-
cji cenzury nie ocala∏ bodaj ani jeden ich
egzemplarz.

Kopie wywiezio-
nych materia∏ów
(oko∏o 700 stron)
Tomasz Strzy˝ewski
przekaza∏ Komite-
towi Samoobrony
Spo∏ecznej „KOR”.
W grudniu 1977 ro-
ku nak∏adem NO-
W-ej ukaza∏ si´ ob-
szerny wybór zaty-
tu∏owany „Czarna
Ksi´ga Cenzury
PRL”. Na Zacho-
dzie ca∏oÊç tego ma-
teria∏u ukaza∏a si´
nak∏adem „Anek-
su” w Londynie
(tom I – 1977, tom
II – 1978).

Dokumenty cen-
zury publikowane
w „Czarnej Ksi´-
dze” sà trojakiego
rodzaju:

1) Wytyczne instrukcje dla cenzorów,
a tak˝e zakazy i tak zwane „zapisy” od-
noszàce si´ do konkretnych nazwisk, fak-
tów, liczb i wydarzeƒ.

2) Sporzàdzane co dwa tygodnie reje-
stry konkretnych interwencji cenzor-
skich.

3) Materia∏y instrukta˝owe Delegatu-
ry Wtórnie Kontrolujàcej, sygnalizujàcej
zarówno przeoczenia, jak i nadgorliwo-
Êci. Analiza przeoczeƒ ma charakter in-
strukcji.

Punkt pierwszy – to os∏awiona Ksià˝-
ka zapisów i zaleceƒ GUKPPiW. Oto
garÊç przyk∏adów z dzia∏alnoÊci instytu-
cji, która powsta∏a w 1946r., a zosta∏a
rozwiàzana dopiero w roku 1990:

„Na okreÊlenie naszej granicy za-
chodniej mo˝na u˝ywaç podanych ni˝ej
sformu∏owaƒ: – granica na Odrze i Ny-
sie; – granica mi´dzy Polskà a NRD; gra-
nica polsko-NRD-owska; nie nale˝y u˝y-

waç okreÊlenia: – granica polsko-nie-
miecka”.

„Nie nale˝y dopuszczaç do publikacji
˝adnych informacji sugerujàcych istnie-
nie jakichkolwiek kontaktów (...) mi´dzy
Polskà a nieuznawanymi przez nasze
paƒstwo re˝imami Po∏udniowej Korei,
Tajwanu, Po∏udniowej Afryki i Rodezji
oraz z firmami i obywatelami tych tery-
toriów”.

„Ze Êrodków masowego przekazu na-
le˝y wyeliminowaç informacje o licen-
cjach nabywanych przez Polsk´ w krajach
kapitalistycznych [...]. Niniejszy zapis jest
podyktowany potrzebà unikni´cia nad-
miaru materia∏ów na temat zakupu licen-
cji w krajach kapitalistycznych. Kumula-
cja takich informacji mog∏aby u przeci´t-
nego czytelnika wytworzyç poglàd, ˝e
podstawà drogi unowoczeÊnienia na-
szej gospodarki jest zakup licencji w roz-
wini´tych krajach kapitalistycznych.”

„Nie nale˝y dopuszczaç do publikacji
˝adnych informacji o sprzeda˝y przez
Polsk´ mi´sa do ZSRR. Zapis jest prze-
znaczony wy∏àcznie do wiadomoÊci ze-

spo∏ów cen-
zorskich.”

,,W opra-
cowaniach,
notatkach
itp. nt. prze-
mys∏u elek-
tronicznego
w Polsce nie
nale˝y do-
puszczaç do
publikowa-
nia materia-
∏ów, krytyku-
jàcych pro-
gram rozwo-
ju elektroni-
ki i sugerujà-
cych oparcie
tego progra-
mu nie
o wspó∏pra-
c´ z ZSRR,
a z krajami
kapitalistycz-
nymi.”

„Wszelkie publikacje przedstawiajàce
uogólnienia, scalone dane liczbowe dla
dzia∏ów, ga∏´zi i bran˝y gospodarki, za-
k∏adów pracy i kraju w ca∏oÊci, a dotyczà-
ce stanu bezpieczeƒstwa i higieny pracy
oraz chorób zawodowych nale˝y wstrzy-
maç. Nie nale˝y dopuszczaç do ich pu-
blikacji w prasie, radiu i telewizji, a tak-
˝e w pozosta∏ych wydawnictwach.”

„Wszelkie informacje o masowych
zatruciach i zachorowaniach (niezale˝nie
od przyczyny (...) mogà byç publikowa-
ne w Êrodkach masowego przekazu tyl-
ko pod warunkiem posiadania aprobaty
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecz-
nej lub G∏ównego Inspektoratu Sanitar-
nego.”:

„Nale˝y bezwzgl´dnie eliminowaç (z
PAP, prasy, radia i TV) wszelkie dane
zbiorcze dotyczàce iloÊci: – wypadków
drogowych, – po˝arów, – utonieç. jak
równie˝ tonowaç zbyt drastyczne formy

publikacji na ten temat. Zapis nie doty-
czy opisów lub relacji z pojedynczego wy-
padku oraz materia∏ów podejmujàcych
akcj´ profilaktycznà (bez szczegó∏owych
danych liczbowych)”.

„W szkole nr 80 w Gdaƒsku stwierdzo-
no wydzielanie si´ szkodliwych substan-
cji z materia∏u u˝ytego do uszczelniania
okien. Zaj´cia w szkole zosta∏y przerwa-
ne. Nie nale˝y zwalniaç absolutnie ˝ad-
nych informacji na ten temat.”

„Nie nale˝y zezwalaç na publikacj´
˝adnych utworów Kazimierza Or∏osia”.
W zapisie tyczàcym pisarzy emigracyj-
nych (99 nazwisk) dzieli si´ ich na trzy
grupy: a) podlegajàcych cz´Êciowej eli-
minacji, z zakazem pozytywnych ocen; b)
eliminacja z wyjàtkiem prac naukowych;
c) bezwzgl´dna eliminacja.

„Nie nale˝y dopuszczaç do ˝adnych
polemik z materia∏ami publikowanymi
na ∏amach „Trybuny Ludu” i „Nowych
Dróg”. TreÊç niniejszego zapisu nie mo-
˝e byç przekazywana redakcjom”. 

„Nie wolno dopuszczaç do jakichkol-
wiek prób obarczania Zwiàzku Radziec-
kiego odpowiedzialnoÊcià za Êmierç pol-
skich oficerów w lasach katyƒskich”. Te-
mu celowi ma s∏u˝yç tak˝e zapis, zaka-
zujàcy podawania daty Êmierci w Katy-
niu przed lipcem 1941 roku. 

„Nie nale˝y dopuszczaç do publikacji
w masowych Êrodkach przekazu danych
liczbowych obrazujàcych stan i wzrost al-
koholizmu w skali ca∏ego kraju. Dane te
mo˝na zwalniaç wy∏àcznie w powa˝nych
publikacjach specjalistycznych”.

Inny zapis nakazuje eliminacj´ opisów
form i sposobów organizowania strajków.
Jeszcze inny brzmi: „Nale˝y eliminowaç
ze Êrodków masowego przekazu postu-
laty stworzenia odr´bnego systemu sà-
downictwa administracyjnego i powo∏a-
nia Trybuna∏u Administracyjnego”.

„Nie nale˝y publikowaç ˝adnych in-
formacji na temat katastrofy w kopalni
„Katowice”, w której ponios∏o Êmierç
czterech górników”. 

„Nie nale˝y dopuszczaç ˝adnych in-
formacji na temat wr´czenia odznaczeƒ
paƒstwowych w Zarzàdzie G∏ównym
Przyjaêni Polsko-Radzieckiej. Informa-
cj´ o tych odznaczeniach poda tylko ty-
godnik „Przyjaêƒ”. Niniejsze zalecenie
jest przeznaczone wy∏àcznie do wiado-
moÊci cenzorów”.

„Nekrologi, inseraty i inne formy
w prasie, radio i TV oraz klepsydry itp.
zapowiadajàce ró˝ne spotkania na cmen-
tarzach, przy pomnikach, miejscach walk
itp. (z okazji wybuchu powstania war-
szawskiego bàdê jego poszczególnych
epizodów) by∏ych ˝o∏nierzy zgrupowaƒ,
oddzia∏ów itp. AK i innych prawicowych
organizacji uczestniczàcych w powstaniu
warszawskim nie mogà byç zwalniane do
publikacji. Mogà natomiast byç zwalnia-
ne nekrologi i informacje o nabo˝eƒ-
stwach odbywajàcych si´ w koÊcio∏ach”.✌

OOpprraacc..  nnaa  ppooddssttaawwiiee  „„CCzzaarrnneejj  kkssii´́ggii
cceennzzuurryy””,,  NNoowwaa  11997777  ii  „„KKOORR””  JJaannaa  JJóózzeeffaa
LLiippsskkiieeggoo,,  NNoowwaa  11998833..
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Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenie Wolnego S∏owa. Redakcja Jan Str´kowski. Oprac. graf. Jacek Gi˝yƒski.
Potwierdzamy wp∏aty: Urzàd Miasta Warszawy – wsparcie finasowe, organizacyjne i moralne oraz drukania „Efekt” – druk. Dzi´kujemy.

Cenzura


