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NIEZALE¯NA PRASA M£ODZIE¯OWA W L. 19771990.
WYBRANE ZAGADNIENIA
W II po³owie lat 70tych XX w. w Polsce pojawi³y siê zorganizowane struktury organizacji opozycyjnych1. W ich dzia³alnoæ czynnie w³¹cza³a siê m³odzie¿,
zw³aszcza akademicka. Bardzo szybko powsta³y wówczas tak¿e niezale¿ne organizacje m³odzie¿owe, reprezentowane w tym okresie przez Studenckie Komitety
Solidarnoci (SKS) i Ruch M³odej Polski (RMP)2. Wraz z rodz¹cymi siê strukturami pojawi³a siê bezdebitowa prasa firmowana przez te rodowiska3.
1 Na temat dzia³alnoci powsta³ych wówczas organizacji opozycyjnych dysponujemy dzisiaj stosunkowo
bogat¹ literatur¹. Wród najwa¿niejszych prac warto wymieniæ: S. Cenckiewicz, Anna Solidarnoæ. ¯ycie i dzia³alnoæ Anny Walentynowicz na tle epoki (19262010), Poznañ 2010, s. 69; ten¿e, P. Gontarczyk, SB a Lech
Wa³êsa. Przyczynek do biografii, GdañskWarszawaKraków 2008, s. 17130; A. Friszke, Opozycja polityczna
w PRL 19451980, Londyn 1990; ten¿e, Czas KORu. Jacek Kuroñ a geneza Solidarnoci, Kraków 2011;
Konfederacja Polski Niepodleg³ej w Krakowie w latach 19791990. Wybór dokumentów, wybór, wstêp i oprac.
M. Kasprzycki, Kraków 2009; Kryptonim Gracze. S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spo³ecznej KOR 19761981, red. £. Kamiñski, G. Waligóra, Warszawa 2010; M.
Lewandowski, Przeladowani, wyszydzani, zapomniani Niepokonani, t. 1: ROPCiO i KPN w Krakowie
19771981, Kraków 2009; J.J. Lipski, KOR. Komitet Obrony Robotników Komitet Samoobrony Spo³ecznej, wstêp
A. Friszke, oprac. przypisów G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006; G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela 19771981, Warszawa 2006; Wolne Zwi¹zki Zawodowe z perspektywy trzydziestu lat. Materia³y pokonferencyjne. Katowice 21 lutego 2008, red. J. Neja, Katowice 2008; K. Wyszkowski, Wolne Zwi¹zki
Zawodowe Wybrze¿a, czyli jak niewiadome narzêdzie S³u¿by Bezpieczeñstwa wywo³a³o antykomunistyczn¹ rewoltê, Glaukopis (2005)23, s. 187209.
2 Na temat SKSów i RMP pisz¹ m.in.: H. G³êbocki, Studencki Komitet Solidarnoci w Krakowie 19771980.
Zarys dzia³alnoci, Warszawa 1994; Kryptonim Wasale. S³u¿ba Bezpieczeñstwa wobec Studenckich Komitetów Solidarnoci 19771980, wybór, wstêp i opr. £. Kamiñski, G. Waligóra, Warszawa 2007; J. Szarek, Czarne
Juvenalia. Opowieæ o Studenckim Komitecie Solidarnoci, Kraków 2007; Nie ma ¿ycia bez swobody. 30 lat
Ruchu M³odej Polski (19792009), red. K. Marulewska, A. Lewandowski, A. Meller, Toruñ 2009; S. Cenckiewicz, S³u¿ba Bezpieczeñstwa w walce z Ruchem M³odej Polski w latach 19791988, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ
(2003)4, s. 113158; A. Müller, Dzia³alnoæ Ruchu M³odej Polski w latach 19791982, w: Studia i materia³y z
dziejów opozycji i oporu spo³ecznego, red. £. Kamiñski, Wroc³aw 2000, s. 3343 P. Zaremba, M³odopolacy.
Historia Ruchu M³odej Polski, Gdañsk 2000; T. Sikorski, O kszta³t polityki polskiej. Oblicze ideowopolityczne
i dzia³alnoæ Ruchu M³odej Polski (19791989), Toruñ 2011.
3 Wród najnowszych publikacji omawiaj¹cych zagadnienie niezale¿nego ruchu wydawniczego s¹: J. B³a¿ejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 19761989/1990, Warszawa
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1. POCZ¥TKI
Pierwsze pisma m³odzie¿owe wydawane poza cenzur¹ zaistnia³y w przestrzeni
niezale¿nej kultury i myli politycznej w 1977 r. W Lublinie w padzierniku tego¿ roku ukaza³o siê niezale¿ne pismo m³odych katolików Spotkania, w którym dominowa³a publicystyka religijna i spo³eczna. Jego redakcjê tworzyli m.in.:
Zdzis³aw Bradel, Józef Ciszkowski, Janusz Krupski, Wojciech Oracz, Józef Ruszar, Stefan Szaci³owski. Wysokoæ pierwszego nak³adu wynosi³a a¿ 1200 egz.
Pismo to ukazywa³o siê tak¿e po wprowadzeniu stanu wojennego. W ramach biblioteki Spotkañ od 1978 r. wydawano tak¿e ksi¹¿ki4. rodowisko Studenckich
Komitetów Solidarnoci (SKS) w Krakowie w tym samym roku rozpoczê³o wydawanie pisma Indeks. W jego redakcji znaleli siê Jan Ajzner, Ludwik Dorn,
Urszula Doroszewska, Sergiusz Kowalski, Leszek Maleszka (agent SB), Tomasz
Schoen, Pawe³ Spodenkiewicz, Bronis³aw Wildstein. Póniej do³¹czali kolejni
redaktorzy. Od stycznia 1978 r. SKS we Wroc³awiu wydawa³ Biuletyn Informacyjny Podaj dalej. Suplement, od 1979 wydawano tu tak¿e Akademickie Pismo Informacyjne, w redakcji którego znaleli siê m.in. Andrzej Kie³czewski,
S³awomir Najnigier. W Warszawie z dat¹ 12 listopada 1977 r. ukaza³ siê kolejny
tytu³ firmowany przez to rodowisko Biuletyn SKS5.
Jednak najwiêkszy rozg³os i trwa³e miejsce w dyspucie politycznoideowej
tego okresu zdoby³o pismo Bratniak, którego pierwszy numer ukaza³ siê z dat¹
1 padziernika 1977 r. By³o ono redagowane przez Aleksandra Halla, Mariana
Pi³kê, Jacka Bartyzela, Tomasza Mroza, Wies³awa Parchimowicza, Macieja Grzywaczewskiego. Jak zauwa¿y³ po latach jeden z redaktorów Bratniaka  Arkadiusz Rybicki: w zestawie niezale¿nych pism  by³ zjawiskiem wyj¹tkowym.
2010 (tak¿e krytyczna recenzja tej publikacji: J. Skórzyñski, Karykatura drugiego obiegu, Wolnoæ i Solidarnoæ. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury, (2010), nr 1,
s. 206210); ten¿e, Chcia³em mieæ w rêku broñ  zadrukowane kartki papieru. Pisma pozacenzuralne 19801989/1990, w: NSZZ Solidarnoæ 19891989, t. 2: Ruch Spo³eczny, red. £. Kamiñski,
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 189247; C. Kuta, Niezale¿ny Ruch Wydawniczy 19801989, w:
NSZZ Solidarnoæ 19891989, t. 2: Ruch Spo³eczny , s. 249314. Warto zapoznaæ siê tak¿e z wydawnictwami albumowymi: M. Bielak, J. Paw³owicz, Znane  nieznane Mazowsze Niepokornych.
Prasa niezale¿na na Mazowszu 19761989, Warszawa 2010; Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. M. Marcinkiewicz, S. Ligarski, Szczecin 2010.
4 Por. M. ChomaJusiñska, Niezale¿ny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 19771980, Scriptores (2009)36, s. 3741; Pocz¹tki niezale¿nego ruchy wydawniczego w Lublinie, tam¿e, s. 6875;
Spotkania  Niezale¿ne Pismo M³odych Katolików w Lublinie, <http://tnn.pl/Spotkania,395.html>,
(data dostêpu: 21.08.2011).
5 Por. J. Szarek, Czarne Juwenalia , s. 117131; J. i K. Popiñscy, Od SKS do NZS. Niezale¿ne
Zrzeszenie Studentów we Wroc³awiu 1980 2010, Wroc³aw 2010, s. 6263.
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Stara³ siê ³¹czyæ problematykê niezale¿nego ruchu studenckiego z problematyk¹
historyczn¹ i ideow¹ nawi¹zuj¹ca do tradycji Narodowej Demokracji i myli politycznej przedwojennej prawicy. Rehabilitowa³ pojêcie narodu, wówczas zastêpowane przez pojêcie spo³eczeñstwo, wywodzone z teorii marksistowskich.
Naród w Bratniaku by³ wspólnot¹, która w zasadniczy i pozytywny sposób kszta³tuje to¿samoæ cz³owieka. W drugiej po³owie lat 70tych by³o to mylenie mia³e,
naród kojarzy³ siê bowiem PRLowskiej inteligencji i demokratycznej opozycji
warszawskiej, bardziej z prymitywnym nacjonalizmem Gomu³ki i Moczara, ni¿
z myl¹ Romana Dmowskiego czy m³odych konserwatystów z przedwojennego
Buntu M³odych6. W roku 1979 rodowisko Bratniaka powo³a³o do ¿ycia
Ruch M³odej Polski. Do momentu wprowadzenia stanu wojennego ukaza³o siê 30
numerów tego periodyku. Póniej pismo nie ukazywa³o siê7.
W czerwcu 1979 r. w Warszawie wydane zosta³o niezale¿ne pismo m³odzie¿y szkolnej Uczeñ Polski. Idea jego powstania zrodzi³a siê w rodowisku warszawskich licealistów, które tworzyli Wojciech Ciszewski, Krzysztof Czuma,
Maciej Igielski, Zbigniew Karaczun, Tomasz Mickiewicz i Jaros³aw W³odarczyk.
Zapa³ wydawniczy tych m³odych ludzi wspiera³ pocz¹tkowo Andrzej Czuma z Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela, jednak drukiem ukaza³o siê ono za
porednictwem gdañskiego rodowiska Ruchu M³odej Polski8. W deklaracji programowej pisma jego redaktorzy wyrazili chêæ w³¹czenia siê rodowiska m³odzie¿owego w dzia³alnoæ ruchów opozycji demokratycznej poprzez tworzenie
i szerzenie wolnego s³owa, w walkê o poszanowanie praw cz³owieka, wolnoæ
osobist¹, likwidacjê cenzury partyjnej, zniesienie dominacji sowieckiej nad nasz¹
ojczyzn¹, demokratyzacjê ustroju, utworzenie niezale¿nych od czynników partyjnych instytucji m³odzie¿owych i o pe³niê praw dla Kocio³a9. Po latach za jeden
z inicjatorów Ucznia Polskiego wspomina³: chcielimy wydawaæ pismo, uwa¿aj¹c, ¿e jest to kontynuacja walki o niepodleg³oæ, któr¹ prowadzili nasi przodkowie10. Dodaæ nale¿y, ¿e warszawski biuletyn, by³ nie tylko najstarszym niezale¿nym pismem wydawanym przez m³odzie¿ szkó³ rednich, ale tak¿e jednym
z niewielu, które kontynuowa³o swoj¹ dzia³alnoæ a¿ do roku 1989.
6 A. Rybicki, Bratniak  pismo Ruchu M³odej Polski 19771981, mps, ss. 3 (w zbiorach autora).
7

Por. Bibliografia niezale¿nych wydawnictw ci¹g³ych z lat 19761990, red. S. Skwirowska,
Warszawa 2001, s. 95. Na temat Bratniaka por. tak¿e: Czas przesz³y i teraniejszy. Bratniak
19771981. Rozmowa z Aleksandrem Hallem, Polityka Polska (1987)10, s. 65. Staraniem Fundacji
Pamiêæ i To¿samoæ oraz Muzeum Historii Polski ukaza³ siê obszerny wybór publicystyki Bratniaka. Por. Bratniak. Pismo Ruchu M³odej Polski lata 197781. Wybór publicystyki, wybór i opr.
J. Czu³ba, wstêp A. Hall, Warszawa 2009.
8 Wiêcej na temat pisma por. M. Sidor, Lekcje Ucznia Polskiego, Karta (2008)57, s. 118135.
9 Deklaracja, Uczeñ Polski, nr 1, czerwiec 1979, s. 1.
10 M. Sidor, Lekcje Ucznia Polskiego , s. 119.
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2. W CZASIE KARNAWA£U SOLIDARNOCI
Okres od wrzenia 1980  do grudnia 1981, nazwany jest przez historyków
karnawa³em Solidarnoci. W wyniku podpisania przez rz¹d Porozumieñ Sierpniowych w 1980 r. w bloku pañstw socjalistycznych powsta³y pierwsze zarejestrowane przez w³adze Niezale¿ne Samorz¹dne Zwi¹zki Zawodowe Solidarnoæ.
Wydarzenia te zaowocowa³y m.in. ogromn¹ aktywnoci¹ wydawnicz¹ niekontrolowan¹ przez partiê komunistyczn¹. W ogóle jednym z najwiêkszych sukcesów
Solidarnoci odniesionych w l. 19801981 by³o wywalczenie nowelizacji ustawy o cenzurze, wprowadzonej z dniem 1 padziernika 1981 r., która powa¿nie
ograniczy³a w³adzê G³ównego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk.
Wzrost nastrojów wolnociowych po Sierpniu80 uruchomi³ szereg inicjatyw spo³ecznych. Prawa do wolnego zrzeszania siê oprócz robotników zaczêli
domagaæ siê tak¿e studenci oraz m³odzie¿ szkolna. Jako pierwsi w ogólnopolsk¹
organizacjê zaczêli siê organizowaæ studenci. W dniu 22 wrzenia 1980 r. powsta³o Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów. Przez d³ugi czas w³adze zwleka³y z rejestracj¹ NZSu. Dopiero w wyniku protestów studenckich, szczególnie w £odzi,
gdzie podpisano tzw. Porozumienie £ódzkie po najd³u¿szym w Europie studenckim strajku okupacyjnym, ówczesny rz¹d komunistyczny zgodzi³ siê na rejestracjê Zrzeszenia, która nast¹pi³a 17 lutego 1981 r.11.
Przez ca³y okres wspomnianego karnawa³u Solidarnoci rodowiska akademickie bardzo prê¿nie rozwija³y dzia³alnoæ niezale¿n¹. W l. 19801981 bibliografie odnotowuj¹ 212 pisemek wydawanych przez NZS i ok. 60 niezale¿nych
pisemek studenckich (g³ównie pisemka strajkowe) niezwi¹zanych z NZSem12.
Jednym z pierwszych pism rodowiska akademickiego wydanych po Sierpniu80
by³o niezale¿ne pismo m³odzie¿y akademickiej Odnowa, redagowane przez
Izabelê Kobzdej, Alicjê Górnowicz, Stanis³awa Czerwiñskiego i Krzysztofa Fr¹tczaka. Oprócz publicystyki zwi¹zanej w bie¿¹cymi sprawami politycznymi, zawiera³o artyku³y o tematyce historycznej, m.in. ca³y numer 6 powiêcony zosta³
Wydarzeniom Grudniowym na Wybrze¿u Gdañskim13. W póniejszym okresie
wród pisemek ukazuj¹cych siê w rodowiskach akademickich prym wiod³y ju¿
pisma sygnowane przez NZS, które wydawane by³y g³ównie przez struktury poszczególnych orodków uczelnianych. Niektóre wychodzi³y póniej, tak¿e po
wprowadzeniu stanu wojennego. S¹ i takie powsta³e wówczas pisma NZS, które
funkcjonuj¹ po dzieñ dzisiejszy, jak przyk³adowo pismo Immunitet, którego
11 Por. R. Kowalczyk, Studenci81, Warszawa 2000, s. 4546; A. Anusz, NZS 19802000, Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów, czyli nie ma sukcesu bez NZSu, Warszawa 2000, s. 67.
12 Por. A. Konderak, Bibliografia prasy opozycyjnej w PRL do wprowadzenia stanu wojennego, Lublin 1998, s. 15.
13 Por. Odnowa. Niezale¿ne pismo m³odzie¿y akademickiej, nr 6, Gdañsk 16 grudnia 1980 r.
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pierwszy numer ukaza³ siê 21 padziernika 1980 r. na UMK w Toruniu14. W lipcu
1981 r. Sekcja Informacji Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS rozpoczê³a
wydawanie ogólnopolskiego Biuletynu Informacyjnego Studentów (BIS).
W sk³adzie jego redakcji znaleli siê: Robert Czarnota, Ma³gorzata £apiñska, El¿bieta Misiewicz, Anna Katarzyna Skalska, Jolanta Staszewska, Kuba Sufin i Ma³gorzata Siara.
Poza cenzur¹ ukazywa³y siê tak¿e pisma studenckie firmowane przez inne
ni¿ NZS organizacje. Przyk³adowo, na wydziale filozoficznohistorycznym Uniwersytetu £ódzkiego od stycznia 1981 ukazywa³o siê pismo Nowsze Drogi sygnowane pocz¹tkowo przez Uczelnian¹ Komendê Ochotniczych Hufców Pracy
Uniwersytetu £ódzkiego, a nastêpnie przez Radê Okrêgow¹ Zwi¹zku M³odzie¿y
Demokratycznej. Pismo posiada³o dodatek satyryczny. Jeden z numerów w ca³oci powiêcony zosta³ ³ódzkiemu strajkowi studentów. W padzierniku 1981 r.
w Poznaniu ukaza³ siê biuletyn organizacyjny Zwi¹zku Akademickiego Pro Patria Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza redagowany przez Marka Jurka, Piotra
Miereckiego i Marka Robaka zatytu³owany Pod pr¹d. rodowisko to wczeniej
zwi¹zane by³o z Ruchem M³odej Polski. We Wroc³awiu od padziernika do grudnia 1981 ukaza³o siê szeæ numerów pisma Progres wydawanego przez Akademicki Klub Myli Spo³ecznej Progres. Periodyk by³ drukowany przez Studenck¹ Oficynê Otwart¹ im. Jana Palacha. Na Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie w listopadzie 1980 r. zacz¹³ ukazywaæ siê Pryzmat, niezale¿ne pismo
m³odzie¿y akademickiej.
W rodowiskach akademickich i m³odzie¿y inteligenckiej pojawi³y siê w tym
okresie pierwsze pisma spo³ecznokulturalne i literackie. Wród nich wymieniæ
warto: Akwilon  kwartalnik literacki pod red. Paw³a Zbierskiego, wydawany
przez Wydawnictwo M³odej Polski; Pomarañczow¹ Alternatywê  Pismo Ruchu Nowej Kultury Uniwersytetu Wroc³awskiego; Bez tytu³u  pismo spo³ecznokulturalne NZS Kraków; niezale¿ny studencki miesiêcznik spo³ecznokulturalny Kornik wydawany w Warszawie15.
14

Wiêcej por. W. Polak, Najtrudniejsze egzaminy. Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Miko³aja Kopernika na tle wydarzeñ w kraju i regionie (19801982), Toruñ 2001; ten¿e, Czas
ludzi niepokornych. Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Solidarnoæ i inne ugrupowania niezale¿ne w Toruniu i Regionie Toruñskim (13 XII 1981  4 VI 1989), Toruñ 2003.
15 Por. wa¿niejsze bibliografie i katalogi prasy podziemnej: M. Adamczyk, J. Gmitruk, Polska prasa niezale¿na (19761990). Bibliografia, katalog, KielceWarszawa 2008, s. 15174; Bibliografia niezale¿nych wydawnictw ci¹g³ych , s. 1593; W. Chojnacki, M. Jastrzêbski, Bibliografia
publikacji podziemnych w Polsce 1 I 1986  31 XII 1987, t. 2, Warszawa 1989, s. 23105; J. Kandziora,
Z. Szymañska, Bez cenzury 19761989. Literatura. Ruch Wydawniczy. Teatr. Bibliografia, Warszawa
1997; J. Kowalski, Materia³y do bibliografii niezale¿nych czasopism harcerskich 19801989, w: Studia z dziejów harcerstwa 19441989, red. M. Wierzbicki, Warszawa 2009, s. 113127; Katalog zbiorów Archiwum Opozycji (do roku 1990), opr. A. Iwaszkiewicz, Warszawa 2001, s. 8146; Niezale¿na
Prasa M³odzie¿owa 1989, Zjazd Niezale¿nej Prasy M³odzie¿owej, Warszawa 14 X 1989 r., s. 116;
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W zakresie niezale¿nych wydawnictw uaktywni³o siê w tym okresie tak¿e
rodowisko m³odzie¿y ze szkó³ rednich. We wrzeniu 1980 r. w Warszawie ukaza³ siê kolejny, trzynasty ju¿ numer Ucznia Polskiego. Jednak z ró¿nych wzglêdów pismo zaprzesta³o swojej dzia³alnoci a¿ do kwietnia 1981 r. Tymczasem, na
fali rozprzestrzeniaj¹cej siê w ca³ym kraju atmosfery wolnoci, wród m³odzie¿y
szkó³ rednich zrodzi³ siê pomys³ powo³ania ogólnopolskiej organizacji niezale¿nej,
która reprezentowa³aby to rodowisko. Impuls wyszed³ z Gdañska. Ju¿ w listopadzie 1980 r. dosz³o do spotkania przedstawicieli szkó³ rednich Gdañska z Ministrem Owiaty i Wychowania Krzysztofem Kruszewskim, podczas którego zosta³a
mu przedstawiona lista postulatów. Ustalono termin nastêpnego spotkania ministra z m³odzie¿¹ na 17 grudnia w Warszawie. Uczestniczy³a w nim 50osobowa
reprezentacja uczniów szkó³ rednich z Gdañska, Poznania, Legnicy, Jeleniej Góry,
Wa³brzycha, Polkowic, £ukowa i Warszawy zorganizowana w Miêdzyszkolny
Ruch Odnowy Uczniowskiej16.
Niezale¿ne inicjatywy m³odzie¿owe by³y podejmowane przez kolejne miesi¹ce roku szkolnego 1980/1981. Powo³ano tym okresie kilka m³odzie¿owych
organizacji, wród których wymieniæ mo¿na: Ruch M³odzie¿y Szkolnej (Gdañsk),
Miêdzyszkolny Komitet Odnowy (MKO  Warszawa), Uczniowski Komitet Odnowy Spo³ecznej (UKOS  Wroc³aw), Samorz¹dne Zrzeszenie Uczniowskie (SZU
 Bia³ystok), Niezale¿ne Zrzeszenie Uczniów Wspólnota Odnowienia  Rzeszów, Niezale¿ne Zrzeszenie S³uchaczy Szkó³ Policealnych  Szczecin, Uczniowski
Komitet Odnowy (Katowice), Zwi¹zek M³odzie¿y Narodowej (Warszawa) czy
Ruch Szañca (Lublin)17.
W okresie tym zaistnia³o kilka niezale¿nych tytu³ów prasy szkolnej, niektóre
z nich ukazywa³y siê póniej tak¿e w podziemiu. W 1981 r., z inicjatywy gdañskiego Ruchu M³odzie¿y Szkolnej, zaczê³o wychodziæ pismo Uczeñ. Pierwszy
numer ukaza³ siê w dniu 1 marca, za redakcjê tworzyli m.in.: Jan Ebert, Pawe³
Gomulicki, Zdzis³aw Irczyc, Jacek Kociukiewicz, Jerzy Michalak, Wies³aw
Walendziak18. W kolejnych numerach przewinêli siê przez ni¹ m.in. Adam Paw³owicz, Wojciech Turek, wspomaga³ je Jaros³aw Kurski.
W Gdañsku wychodzi³y tak¿e inne gazetki niezale¿ne redagowane przez
m³odzie¿. Wiosn¹ 1981 r. zaczê³o siê ukazywaæ pismo Wprost. Niezale¿ne pismo m³odzie¿y szkolnej. Wokó³ pisma utworzy³o siê Niezale¿ne Wydawnictwo
M³odzie¿owe (NWM) Wprost. Mia³o ono swoj¹ siedzibê przy Regionalnej
W. Pazura, Katalog czasopism niezale¿nych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie, Lublin 2002, s. 1197.
16 Por. J. W¹sowicz, Niezale¿ny Ruch M³odzie¿owy w latach 19801981 na przyk³adzie Regionu Gdañskiego, Saeculum Christianum 10(2003)1, s. 159.
17 Por. T. Bochwic, Narodziny i dzia³alnoæ Solidarnoci Owiaty i Wychowania 19801989,
Warszawa 2000, s. 52.
18 Uczeñ, nr 1, Gdañsk 1 marca 1981.
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Komisji Koordynacyjnej Pracowników Owiaty i Wychowania NSZZ Solidarnoæ. Z wydawnictwem tym zwi¹zane by³o inne pismo m³odzie¿owe Wiersz za
grosz. Nowo powsta³e Parlamenty Szkolne z I i II LO wydawa³y pismo, w winiecie którego umieszczono nazwê: Miejsce na tytu³  Niezale¿ne Pismo Parlamentów Uczniowskich I i II LO w Gdañsku. Pierwszy numer pisma ukaza³ siê
22 stycznia 1981 r. Jednak najtrwalsz¹ inicjatyw¹ wydawnicz¹ okaza³o siê pismo
redagowane przez m³odzie¿ III LO w Gdañsku Wrzeszczu, zwane potocznie Topolówk¹ (od nazwy ulicy, przy której siê znajdowa³o). W liceum tym, w dniu
14 listopada 1981 r., ukaza³ siê pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Topolówka (BIT). Tak rozpoczê³a siê historia jednego z najbardziej zas³u¿onych
pism niezale¿nych w skali kraju, wydawanych przez m³odzie¿owe rodowiska
opozycyjne. Po wprowadzeniu stanu wojennego BIT zosta³ pierwszym pismem
m³odzie¿owym wydanym w podziemiu. Ukazuj¹c siê dosyæ regularnie, przetrwa³
a¿ do roku 1989, a ze rodowiskiem m³odzie¿y skupionym wokó³ jego redagowania, wi¹zaæ nale¿y szereg inicjatyw opozycyjnych w Gdañsku oraz rozwój niezale¿nych struktur m³odzie¿owych w ca³ym regionie19.
W Warszawie w styczniu 1981 ukaza³ siê Informator Uczniowskiego Ruchu
Odnowy redagowany przez Marka Krzykowa. W maju 1981 r. w £odzi zaczê³o
siê ukazywaæ pismo Kormorany  biuletyn informacyjnoliteracki Niezale¿nego Zrzeszenia Uczniów Szkó³ rednich, natomiast w Katowicach Tymczasowy
Komitet Za³o¿ycielski Uczniowskiego Ruchu Odnowy wydawa³ pismo Braæ
uczniowska. W stolicy Dolnego l¹ska, we Wroc³awiu, w listopadzie 1980,
Uczniowski Komitet Odnowy Spo³ecznej rozpocz¹³ wydawanie pisma spo³ecznoliterackiego pod tytu³em Quo Vadis?, natomiast w lutym 1981 to samo rodowisko rozpoczê³o wydawanie pisma Ukosem. W sk³ad jego kolegium redakcyjnego wchodzili m.in.: Piotr Kolbusz, Marek Wojtasiewicz, Piotr Gomu³kiewicz, Wojciech Ni¿yñski i Dariusz ciepuro. Do grudnia 1981 r. ukaza³o siê 8
numerów tego pisma. W Wa³brzychu, w listopadzie 1981 r., ukaza³o siê pismo o
prowokacyjnie brzmi¹cej nazwie SB. Szkolny Biuletyn i podtytule: Razporazwychodnik m³odzie¿y szkó³ wa³brzyskich. W roku 1981 ukaza³y siê dwa pisma
m³odzie¿owe zatytu³owane Szaniec. W Warszawie sygnowane by³o ono przez
Zwi¹zek M³odzie¿y Narodowej. W Lublinie posiada³o podtytu³ Pismo polityczne m³odzie¿y, a od nr 4: Pismo Ruchu Szañca20.
Wraz z nadejciem nowego roku szkolnego 1981/1982 zaczêto myleæ o stworzeniu niezale¿nej organizacji m³odzie¿owej, która koordynowa³aby w skali ca³ego kraju dzia³ania rozproszonych rodowisk uczniowskich. Wydawnictwo
Wprost wraz z gdañskim Niezale¿nym Zrzeszeniem Studenckim i Zarz¹dem
Regionu Gdañskiego NSZZ Solidarnoæ zaproponowa³o rodowiskom uczniow19
20

Por. J. W¹sowicz, Niezale¿ny Ruch M³odzie¿owy , s. 159161.
Por. cytowane powy¿ej bibliografie wydawnictw drugiego obiegu.
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skim z ca³ej Polski powo³anie wspólnej, niezale¿nej organizacji. W tym celu zaproszono przedstawicieli poszczególnych rodowisk na spotkanie za³o¿ycielskie
do Gdañska. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 200 delegatów z ca³ego kraju. Uczestnicy tego Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli rodowisk Uczniowskich,
które obradowa³o w dniach 1213 wrzenia 1981 r., powo³ali do istnienia now¹
organizacjê o nazwie Federacja M³odzie¿y Szkolnej (FMS). Utworzono Ogólnopolski Komitet Za³o¿ycielski FMS, w sk³ad którego wesz³o siedmiu delegatów organizacji uczniowskich z ca³ej Polski. Na przewodnicz¹cego prezydium OKZ FMS
wybrano Grzegorza Biereckiego z Gdañska, na jego zastêpców za Tomasza Sokolewicza z Warszawy i Bogdana Moszkowskiego z Wroc³awia21. Oficjalnym
pismem FMS zosta³ warszawski Uczeñ Polski, za za wydawnictwo Federacji
uznano gdañskie NWM Wprost.
Swoje pismo wydawa³a m³odzie¿ówka pierwszej opozycyjnej partii politycznej
powsta³ej w krajach demokracji ludowej i prowadz¹cej jawn¹ dzia³alnoæ, jak¹
by³a Konfederacja Polski Niepodleg³ej. W listopadzie 1981 r. w Warszawie ukaza³o
siê pismo Gazeta M³odego Konfederaty. Uaktywni³a siê te¿ m³odzie¿ robotnicza.
We Wroc³awiu w sierpniu 1981 r. wyszed³ pierwszy numer pisma M³ody Robotnik sygnowanego przez Zwi¹zek M³odzie¿y Pracuj¹cej Robotnik. Jego mottem
by³o has³o: Polska cudzego nie wemie, ale swojego siê nie wyrzeknie, natomiast rodowisko Ruchu M³odej Polski (RMP), z myl¹ o m³odych robotnikach
Wybrze¿a Gdañskiego, w styczniu 1981 r. wyda³o pismo Wêze³. Jego redakcjê
tworzyli: Marek Krówka, Zbigniew Rafalski, Krzysztof Lemañski, Miko³aj Korzeb oraz od numeru 3 (z kwietnia 1981 r.) Tadeusz Urbaniak, Jan Chmielowski,
Ma³gorzata Chmielecka. rodowisko robotnicze RMP w Gdañsku, w tym pismo
Wêze³, wspiera³ Dariusz Kobzdej. Znaczna czêæ tekstów zamieszczonych w pimie powiêcona by³a sprawie uwolnienia wiêniów politycznych oraz najnowszej historii Polski. Prawdopodobnie ukaza³y siê tylko trzy numery pisma22.
W l. 19801981 na polu niezale¿nej dzia³alnoci uaktywni³o siê tak¿e harcerstwo. Powsta³e w tym okresie Krêgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Ma³kowskiego wydawa³y m.in. Bratnie S³owo w Warszawie; Czuwaj w Krakowie, Harcersk¹ Kuniê i Harcerstwo w Poznaniu, Harcerza Opolskiego
w Opolu, Harcerza l¹skiego w Katowicach, ONC [Ojczyzna  Nauka  Cnota] w Gdañsku, Zawiszaka w Lublinie. rodowisko Harcerskiego Ruchu Niepodleg³ej Polski wyda³o w marcu 1981 r. pismo Orlê Lwowskie, natomiast Niezale¿nego Ruchu Harcerskiego przy I i II LO w Pu³awach  pismo Zgrzyt23.
21 Por. Uczniowie 1981, Nasze Wiadomoci, nr 6, Pismo Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej,
Warszawa 24 wrzenia 1985 r., s. 3.
22 Por. cytowane powy¿ej bibliografie wydawnictw drugiego obiegu.
23 Wiêcej na temat niezale¿nego harcerstwa w tym okresie por. A. Baran, Walka o kszta³t
harcerstwa w Polsce (19801990). Niepokorni i niezale¿ni, Warszawa 2007, s. 31173.
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Niezale¿ne harcerstwo prowadzi³o dzia³alnoæ wydawnicz¹ tak¿e po wprowadzeniu stanu wojennego24.
W omawianym okresie zdarza³y siê represje wobec m³odzie¿y zaanga¿owanej
w niezale¿ny ruch wydawniczy. Przyk³adowo, redaktorzy pisma £awa z Suwa³k w lutym 1981 r. zostali zatrzymani z ca³ym nak³adem pisma i wytoczono im
sprawê o nielegaln¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹, któr¹ jednak umorzono25. Warto
wspomnieæ, ¿e £awa zawiera³a tak¿e dodatek specjalny dla najm³odszych pt.
£aweczka. Przywo³any epizod stanowi³ tylko preludium do represji, jakie mia³y nadejæ na m³odych ludzi w okresie stanu wojennego.
Podsumowuj¹c dzia³alnoæ wydawnicz¹ m³odzie¿y w okresie karnawa³u Solidarnoci, podkreliæ nale¿y niezwykle dynamiczny rozwój niezale¿nej prasy,
zw³aszcza studenckiej. Trzeba zauwa¿yæ tak¿e wsparcie, jakie zwi¹zkowe struktury Solidarnoci oraz inne rodowiska okrzep³e ju¿ w dzia³alnoci opozycyjnej, udzieli³y w tym okresie niezale¿nej myli m³odzie¿owej. Pierwsze szlify dziennikarskie zdobyte przez m³odych ludzi oraz zdobycie przez nich umiejêtnoci
organizowania drukowania w najprostszych technikach drukarskich zaowocowa³y w przysz³oci. Wielu z tych, którzy pierwsze kroki redaktorskie stawiali w niezale¿nej prasie m³odzie¿owej, czynnie w³¹czy³o siê w podziemn¹ dzia³alnoæ
wydawnicz¹ po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. Warto
tak¿e zauwa¿yæ masowe anga¿owanie siê m³odzie¿y w kolporta¿ niezale¿nych
wydawnictw.
3. AKTYWNOÆ WYDAWNICZA W STANIE WOJENNYM
Stan wojenny programowo ukierunkowany na zniszczenie w Polsce opozycji
solidarnociowej i wolnej myli wywo³a³ skutek wrêcz odwrotny. Na przestrzeni
lat 19811989 powsta³o wiele nowych organizacji opozycyjnych i niezale¿nych
inicjatyw. W du¿ym zakresie anga¿owa³a siê w nie m³odzie¿ akademicka, robotnicza i szkó³ rednich. W podziemiu funkcjonowa³y nadal struktury Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów. Powstawa³y te¿ nowe m³odzie¿owe organizacje o zasiêgu ogólnopolskim, takie jak Federacja M³odzie¿y Walcz¹cej (FMW), Ruch
Spo³eczeñstwa Alternatywnego (RSA), Ruch Wolnoæ i Pokój (WiP), oraz organizacje o zasiêgu lokalnym, wród których przyk³adowo mo¿na wymieniæ Szkolny Komitet Oporu Spo³ecznego (Poznañ), Ruch Spo³eczeñstwa Zaanga¿owanego
(Gdañsk, Gdynia), Konfederacjê M³odzie¿y Szkolnej (Warszawa), Ruch M³odzie¿y
Niezale¿nej (g³ównie Górny i Dolny l¹sk oraz Gorzów Wielkopolski), Miêdzysz-

24

Por. J. Kowalski, Materia³y do bibliografii niezale¿nych czasopism harcerskich 19801989 ,
s. 113127.
25 Por. T. Bochwic, Narodziny i dzia³alnoæ Solidarnoci Owiaty , s. 56.
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kolny Komitet Oporu (Wroc³aw), Polsk¹ Organizacjê Harcersk¹ (Konin, W³oc³awek) i wiele innych26.
M³odzie¿owe organizacje opozycyjne korzysta³y w swoich dzia³aniach z dowiadczenia starszych kolegów, wykazywa³y siê tak¿e pomys³ami na nowe formy dzia³alnoci niezale¿nej. Wród wielu inicjatyw podejmowanych w tym okresie
na czo³o wysuwa siê jednak dzia³alnoæ wydawnicza.
W ca³ym kraju w l. 19821989 pojawi³y siê setki tytu³ów pism firmowanych
przez m³odzie¿, zw³aszcza szkó³ rednich. Sama tylko Federacja M³odzie¿y Walcz¹cej, która powsta³a w 1984 r. w Warszawie, zrzeszaj¹ca w swoich szeregach
m³odzie¿ szkoln¹, studenck¹ i robotnicz¹, w l. 19841990 wyda³a pod swoim szyldem 133 pisma27. Okrelenie dok³adnej liczby m³odzie¿owych wydawnictw niezale¿nych, mimo postêpuj¹cych badañ w tym zakresie, wci¹¿ wydaje siê z wielu
wzglêdów rzecz¹ niemo¿liw¹. Na taki stan wp³yw ma przede wszystkim fakt pojawienia siê, g³ównie w l. 19821985, wielu ma³ych, zaledwie kilkuosobowych
czêsto rodowisk niezale¿nych o wymiarze lokalnym, które próbowa³y swoich si³
tak¿e w zakresie wydawniczym, a których dzia³alnoæ okaza³a siê efemerydalna
i w efekcie trudna jest dzi do opisania przez historyków. Charakterystyczne jest
tak¿e i to, ¿e  podobnie jak w przypadku niezale¿nej prasy doros³ej opozycji 
jakoæ wydawanej prasy by³a wy¿sza przed wprowadzeniem stanu wojennego,
ni¿ póniej28. W swej masowoci, zjawisko bezdebitowej prasy m³odzie¿owej
ciê¿ar aktywnoci wydawniczej, przenosi³o na sam fakt wydania gazetki, który
by³ form¹ zamanifestowania sprawnoci organizacyjnej poszczególnych rodowisk, a nie na treæ i poziom prezentowanych artyku³ów i starannoæ graficzn¹
wydawanych przez nie pism.
To w³anie dziêki rozrzucanym w szko³ach ulotkom i kolportowanej prasie
wielu uczniów szkó³ rednich po raz pierwszy styka³o siê z opozycyjn¹ dzia³alnoci¹. Prasa stawa³a siê czêsto magnesem przyci¹gaj¹cym do niezale¿nych organizacji nowe osoby. Gazetki regionalne i szkolne stanowi³y równie¿ pierwsz¹ trybunê prezentacji opozycyjnych inicjatyw. Niezale¿na prasa m³odzie¿owa stawa³a
siê aren¹ wymiany pogl¹dów, programowych manifestów, pe³ni³a rolê informacyjn¹, a tak¿e integracyjn¹ poszczególnych rodowisk. Pojawia³y siê w niej artyku³y o tematyce historycznej, owiatowej, religijnej, ekologicznej, teksty literackie, publicystyka polityczna, teksty satyryczne i inne. Szczególn¹ aktywnoci¹ na
polu wydawniczym odznacza³y siê rodowiska m³odzie¿owe Trójmiasta, Wroc³a26

Por. £. Kamiñski, M³odzie¿ w ruchach opozycyjnych 19801989, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2179, Politologia 26, Wroc³aw 2000, s. 3137.
27 Por. J. W¹sowicz, Nadchodzi nasz czas. Federacja M³odzie¿y Walcz¹cej 19841990, Kraków 2009, s. 14.
28 Por. S. Rudka, Wroc³awska prasa bezdebitowa 197389, Bibu³a Stowarzyszenie Wolnego
S³owa, nr 4, czerwiec 2006, s. 1819.
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wia, Krakowa i Warszawy. W³adza z niepokojem obserwowa³a to zjawisko, odnotowuj¹c, ¿e wród kolporterów ulotek redagowanych przez podziemie polityczne ( ) ujawniano coraz czêciej uczniów szkól podstawowych29.
4. DRUK I KOLPORTA¯ W KONSPIRACYJNYCH WARUNKACH
Po stanie wojennym wydrukowanie w³asnej ulotki czy pisma przez rodowiska m³odzie¿owe by³o spraw¹ o wiele trudniejsz¹ ni¿ w l. 198081, kiedy pomocy
w tym wzglêdzie udziela³y im legalnie dzia³aj¹ce Solidarnoæ czy NZS. Teraz
trzeba by³o sobie czêsto radziæ samemu, gdy¿ nie ka¿de rodowisko, zw³aszcza
w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci, mia³o kontakt z podziemnymi strukturami Solidarnoci, które rozpoznanym ju¿ grupom u³atwia³y druk bibu³y. M³odzie¿ z organizacji niezale¿nych bardzo szybko opanowywa³a wiêc najprostsze techniki
drukowania.
Pomys³ów na zaistnienie w podziemnej poligrafii m³odzie¿y nie brakowa³o.
Wiêkszoæ ulotek, przygotowywanych nawet przez uczniów szkó³ podstawowych,
wykonywane by³o za pomoc¹ stempli wycinanych ze wie¿ych ziemniaków. Drukowano w ten sposób stosy kartek, na których pojawia³y siê najczêciej solidarnociowe symbole: litera V (Victory), S z kotwiczk¹, znaki Polski Walcz¹cej,
skróty nazw organizacji opozycyjnych: FMW, RSA, WiP, KPN, RMN itp. Do
produkcji ulotek z krótkimi has³ami lub informacjami (np. Wiec przy Adasiu 3 V
1983 godz. 16. S³uchaj Radia BIT 15 XII godz. 12.00 70 i 72 MHz i inne)
wykorzystywano dzieciêce drukarenki, które mo¿na by³o dostaæ w sklepach papierniczych. Produkowane do zabawy, dziêki której uczniowie pierwszych klas
szkó³ podstawowych uczyli siê sk³adania wyrazów i zdañ, odbijaj¹c poszczególne literki w zeszytach, sprytnie zosta³y wykorzystane przez m³odocianych konspiratorów. Jedn¹ z najprostszych technik by³o tak¿e wycinanie literek i ca³ych
obrazków w zu¿ytych kliszach rentgenowskich. Tak przygotowany szablon przyk³adano do kartki papieru i za pomoc¹ g¹bki nas¹czonej tuszem uzyskiwano zamierzony efekt. W ten sposób spod rêki m³odych drukarzy wysz³o w latach 80tych
setki plakatów30.
Gazetki najczêciej powielano za pomoc¹ arkuszy bia³kowych. Najpierw
wkrêcano je do maszyny do pisania z wyci¹gniêt¹ tam¹, tak by czcionki odbija³y
29 Dok. nr 2: 1985 czerwiec, Warszawa  Nielegalne organizacje i grupy m³odzie¿y szkolnej
w Polsce w latach 19801982  opracowanie Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Akademii
Spraw Wewnêtrznych przygotowane na zlecenie Wydzia³u Nauki i Owiaty KC PZPR, w: Jestecie nasz¹ wielka szans¹. M³odzie¿ na rozstajach komunizmu 19441989, red. P. Ceranka, S. Stêpieñ, Warszawa 2009, s. 386.
30 Por. J. W¹sowicz, Niezale¿ny ruch m³odzie¿owy w Gdañsku w latach 19811989, Gdañsk
2012 (w druku).
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w arkuszu bia³kowym kontury liter. Tak przygotowana matryca stanowi³a podstawê do drukowania na tzw. ramce. Ca³e urz¹dzenie sk³ada³o siê z p³askiej deski
i przymocowanej do niej na zawiasach ramki z naci¹gniêtym materia³em, do którego z jednej strony (od deski) przymocowywano matrycê, z drugiej za strony
nak³adano farbê drukarsk¹. Najczêciej farba by³a przyrz¹dzana z detergentów.
Papier uk³adano na desce bezporednio pod matryc¹. Druk odbywa³ siê za pomoc¹ wa³ka (najlepszym by³ wa³ek od wy¿ymaczki z pralki wirnikowej Frania.
Farbê drukarsk¹ produkowano z pasty BHP Komfort, rozdawanej robotnikom
w zak³adach pracy, do której dodawano tusz lub atrament31.
M³odzie¿ zorganizowana w struktury organizacji niezale¿nych z czasem posiad³a wy¿szy stopieñ wtajemniczenia drukowania rêcznego, jakim by³ sitodruk. Stawa³a siê te¿ w³acicielami powielaczy przemycanych dla podziemnych organizacji
z krajów Europy Zachodniej. Odbywa³y siê szkolenia w tych technikach drukarskich
prowadzone dla nowych adeptów podziemnej poligrafii przez ich starszych kolegów. Za porednictwem drukarni podziemnej Solidarnoci m³odzie¿ produkowa³a
swoje pisma, zw³aszcza te o zasiêgu regionalnym, równie¿ metod¹ offsetow¹.
Oddzielnym problemem by³a kwestia zdobycia papieru do druku, który nale¿a³ w tamtych okresie do towarów reglamentowanych. M³odzie¿ i tu wykazywa³a
siê pomys³owoci¹, wykorzystuj¹c do druku kartki z zeszytów czy bloków rysunkowych. Do dzisiaj w archiwach gromadz¹cych prasê drugiego obiegu mo¿na znaleæ egzemplarze pisemek m³odzie¿owych wydrukowanych na papierze w kratkê z zeszytów do matematyki czy fizyki.
Wokó³ niektórych pism z czasem tworzy³y siê orodki opozycyjne, które podejmowa³y tak¿e inn¹ dzia³alnoæ. Przyk³adem mo¿e tu byæ rodowisko Biuletynu Informacyjnego Topolówka wydawanego przez uczniów III LO w Gdañsku, jeszcze przed stanem wojennym. Ciekaw¹ inicjatyw¹ m³odzie¿y III LO by³o
Radio BIT, organizowanie tzw. przerw milczenia, publicznych modlitw w intencji uprowadzonego ks. Jerzego Popie³uszki, modlitwy Anio³ Pañski w intencji
Ojca wiêtego, walka o krzy¿e, szkolne wiece, pochody32. Podobnie dzia³o siê
w wielu szko³ach najwiêkszych orodków opozycyjnych w kraju.
Tylko nieliczne tytu³y m³odzie¿owej pracy niezale¿nej po grudniu 1981 r.
pojawia³y siê regularnie i przez d³u¿szy okres. W tym miejscu warto wymieniæ
kilka najbardziej znacz¹cych tytu³ów ukazuj¹cych siê w czo³owych orodkach
31 Wiêcej na ten temat por. Z. Gach, Drugie podejcie. Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów w Uniwersytecie Gdañskim 19851989 na tle swoich czasów, Gdañsk 2009, s. 5975.
32 Por. J. W¹sowicz, Podziemne audycje radiowe opozycyjnych rodowisk m³odzie¿owych
w Gdañsku, w: Radio Solidarnoæ. Podziemne rozg³onie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 19821990. Materia³y z konferencji w Wy¿szej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w dniach
2627 maja 2007 roku, red. B. Baku³a, Poznañ 2008, s. 5660; ten¿e, My chcemy Boga w ksi¹¿ce,
w szkole. M³odzie¿ gdañskiej Topolówki w obronie ks. J. Popie³uszki i szkolnych krzy¿y, w: Koció³ w godzinie próby. Zeszyt ¿ó³ty, Kraków 2005, s. 5870.
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opozycyjnych w kraju. W Warszawie by³ to na pewno przywo³ywany ju¿ w niniejszym opracowaniu Uczeñ Polski  ostatni 44 numer tego pisma ukaza³ siê
w grudniu 1989 r. By³o wiêc ono obecne na niezale¿nym rynku wydawniczym
przez ca³e dziesiêæ lat. W latach 19851989, równie¿ w Warszawie, ukazywa³o
siê w pismo Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej Nasze Wiadomoci. £¹cznie do
r¹k czytelników trafi³y 44 numery tego pisma.
W Gdañsku, w l. 19801989, ukazywa³ siê nieprzerwanie, tak¿e wymieniany ju¿ powy¿ej, BIT  Biuletyn Informacyjny Topolówka (54 numery),
w l. 19831990 ukazywa³o siê pismo Ruchu Spo³eczeñstwa Alternatywnego Homek (44 numery). W regionie gdañskim rekordzist¹ pod wzglêdem wydanych
numerów i regularnoci ukazywania siê by³o pismo Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej  Monit. W l. 19841990 pod szyldem FMW wydano 107 numerów tego
pisma. Jako ciekawostkê mo¿na przywo³aæ fakt, ¿e w l. 20052008 ukaza³y siê
trzy okolicznociowe numery Monitu w zwi¹zku z 25leciem Solidarnoci,
powstaniem Stowarzyszenia FMW i 20. rocznic¹ strajków w maju i sierpniu 1988 r.
(numer 116)33. W Krakowie do najbardziej regularnie ukazuj¹cego siê pisma m³odzie¿owego nale¿a³o ABC wydawane przez tamtejsz¹ FMW. W l. 19851990
wiat³o dzienne ujrza³o 41 numerów tego magazynu.
We Wroc³awiu prym wiod³a, kolportowana na terenie ca³ego Dolnego l¹ska
i chêtnie czytana w innych orodkach kraju, Szko³a (ukazywa³a siê najpierw
jako Szko³a Podziemna). W l. 19851990 wydano 65 numerów tego pisma.
Szko³a by³a z kolei swoistym rekordzist¹, jeli chodzi o reprezentowanie organizacji, pod których szyldem na przestrzeni tych lat siê ukazywa³a. Powsta³a jako
pismo Miêdzyszkolnego Komitetu Oporu, nastêpnie by³a sygnowana przez MKO
wchodz¹cy w sk³ad Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej, Miêdzyszkolny Komitet
Uczniowski, Ruch M³odzie¿y Niezale¿nej i wreszcie zakoñczy³a swoj¹ dzia³alnoæ jako pismo Niezale¿nej Unii M³odzie¿y Szkolnej. W dniu 28 maja 1989 r.
Szko³a otrzyma³a nagrodê Dziennikarzy Niezale¿nych dla Zespo³ów Redakcyjnych im. Po Prostu za rok 198834. Wród pism m³odzie¿owych rekordzist¹
w skali kraju pod wzglêdem iloci wydanych numerów by³o pismo Szaniec,
które ukazywa³o siê pod szyldem m³odzie¿owego Ruchu Oporu, RMN oraz Agencji
Wydawniczej Szaniec. W latach 19831990 ukaza³y siê 124 numery tego pisma35. W Poznaniu natomiast, w l. 19821989, ukaza³o siê 78 numerów G³osu
SKOSów  pisma Komisji Koordynuj¹cej Szkolne Ko³a Oporu Spo³ecznego36.
33 Por. ten¿e, Dzia³alnoæ wydawnicza Federacji M³odzie¿y Walcz¹cej Region Gdañsk w latach 19841990, w: Studia i materia³y z dziejów opozycji i oporu spo³ecznego, t. V, red. £. Kamiñski, G. Waligóra, Wroc³aw 2006, s. 103124.
34 Szko³a, <http://mko.org.pl/school.html>, (data dostêpu: 12.12.2011).
35 Por. cytowane powy¿ej bibliografie wydawnictw drugiego obiegu.
36 Por. P. Bojarski, O trzech takich, co chodzili na SKOS, Gazeta Wyborcza. Pyrania  magazyn poznañski, 13 kwietnia 2007, s. 1011.
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Z czasem niektóre grupy drukarzy i redaktorów m³odzie¿owej prasy dochodzi³y do takiej perfekcji organizacyjnej, ¿e w ró¿nych miejscach kraju powstawa³y m³odzie¿owe oficyny wydawnicze. Po ukoñczeniu szko³y lub studiów m³odzi
ludzie anga¿owali siê te¿ w redakcjê podziemnych periodyków wydawanych przez
ró¿ne rodowiska doros³ej opozycji. Ewenementem, chyba w skali kraju, jest
zaproponowanie przez Macieja £opiñskiego (wspó³autora s³ynnej Konspiry)
przejêcia w roku 1986 redakcji regionalnego pisma gdañskiej Solidarnoci dzia³aczom FMW  Mariuszowi Wilczyñskiemu i Dariuszowi Krawczykowi (wycofa³ siê z powrotem do redakcji i druku wydawnictw m³odzie¿owych) oraz by³ym
redaktorom szkolnego pisma BIT z III LO  Piotrowi Semce, Jackowi Kurskiemu i Jaros³awowi Kurskiemu. By³o to legendarne i sztandarowe pismo, którego
pierwszy numer ukaza³ siê w kolebce Solidarnoci  Stoczni Gdañskiej, podczas pamiêtnego strajku w dniu 23 sierpnia 1980 r. M³odzie¿ to wyzwanie podjê³a. Wkrótce do³¹czy³ do nich w charakterze fotografa inny dzia³acz FMW  Jarek
Rybicki i z powodzeniem zespó³ ten redagowa³ popularnie zwane Gdañskie Lwy
(w winiecie pisma znajdowa³y siê lwy z tarcz¹ herbow¹ miasta i has³em Bez
strachu ale z rozwag¹) do koñca 1989 r.37. Gdañska m³odzie¿ zwi¹zana z FMW,
WiP i NZS podjê³a siê tak¿e organizacji strajkowej poligrafii podczas protestów
robotniczych w Stoczni Gdañskiej w maju i sierpniu 1988 r.38.
Kolporta¿ m³odzie¿owej prasy niezale¿nej przybiera³ ró¿ne formy. Wydawnictwa przekazywane by³y z r¹k do r¹k, rozprowadzano je zaufanym osobom np.
przy okazji lekcji religii, które odbywa³y siê wówczas w przykocielnych salkach.
Organizowano skrzynki kontaktowe, z których przedstawiciele poszczególnych
szkó³ czy wydzia³ów uczelni odbierali wydawnictwa do rozprowadzania w swoich
rodowiskach. Jak bibu³ê kolportowano dalej? Opowiada o tym, Marek Niedziewicz, jeden z redaktorów wroc³awskiej Szko³y, który po latach wspomina³:
W szkole, w czasie lekcji, by³y dy¿ury na korytarzach. Raz na miesi¹c albo raz
na pó³ roku by³o siê zwolnionym na ca³y dzieñ z lekcji i pe³ni³o siê dy¿ur  na przyk³ad przychodzi³em do klasy na piêæ minut przed dzwonkiem i mówi³em nauczycielce, ¿e uczennica Agnieszka Winnik jest proszona do dyrekcji. Agnieszka Winnik, córka Jana Winnika, dzia³acza Solidarnoci, kolegi W³adka Frasyniuka
i Piotrka Bednarza wychodzi³a z torb¹, bo to by³o na trzy minuty przed dzwonkiem.
37

Por. Relacja Mariusza Wilczyñskiego, Gdañsk 22 IX 2008 r.; Relacja Piotra Semki, Warszawa 22 VI 2009 r. (Zbiory Jaros³awa W¹sowicza); L. Biernacki, Solidarnoæ. Pismo S Regionu
Gdañsk, w: Encyklopedia Solidarnoci (w druku); K. Filip, A. Kazañski, Piotr Semka, w: tam¿e; A.
Kazañski, Jacek Kurski, w: tam¿e. Dzisiaj kontynuacj¹ tego pisma jest Magazyn Solidarnoæ
wydawany przez ZR NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku.
38 Por. A. Kazañski, Przebieg strajków sierpniowych w1988 r. w Trójmiecie, w: Zarejestrujcie nam Solidarnoæ! Strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie, red. A. Kubaj, M. Maciejowski,
Szczecin 2009, s. 125; J. W¹sowicz, Strajki w Stoczni Gdañskiej w roku 1988 r., czyli jak m³odzie¿
dokoñczy³a rewolucjê Solidarnoci, Templum Novum (2006)3, s. 7786.

NIEZALE¯NA PRASA M£ODZIE¯OWA

225

Po czym rozrzucalimy po korytarzach ulotki czy gazetki. Id¹c, rzucalimy za
siebie ca³y plik, a gdyby co, to nikt nie wiedzia³, ¿e mymy rozrzucali. IX liceum
wygl¹da³o w ten sposób, ¿e zadzwoni³ dzwonek, wszyscy wychodzili, a na korytarzach by³o mnóstwo bibu³y. G³upie i ryzykowne. Widocznie mielimy poczucie, ¿e nikt nam za to nic nie zrobi. Najwy¿ej, jeli bêd¹ mieli ochotê, to wyrzuc¹
mnie ze szko³y  ¿adne nieszczêcie. Oboje zreszt¹ tej szko³y nie skoñczylimy39.
Zaanga¿owanie w redakcjê, druk i kolporta¿ niezale¿nych wydawnictw nios³o ze sob¹ ryzyko represji. Przekona³o siê o tym bolenie wielu m³odych ludzi,
zw³aszcza w pierwszych latach po wprowadzeniu stanu wojennego, którzy za
swoj¹ dzia³alnoæ byli relegowani ze szkó³, uczelni, wyrzucani z zak³adów pracy,
zatrzymywani w aresztach. Odbywali te¿ kary wiêzienia, otrzymywali tzw. wilcze bilety, które utrudnia³y z powrotem podjêcie nauki. W przysz³oci warto
zbadaæ skalê represji, których dowiadczyli m³odzi ludzie za zaanga¿owanie w szerzenie wolnego s³owa w latach 80tych.
Chocia¿ aktywnoæ wydawnicza m³odzie¿owej opozycji najbardziej rozwinê³a siê na polu redakcji niezale¿nej prasy, nie stanowi³o to jedynej propozycji
wydawniczej tego rodowiska. Znajduj¹ siê wród nich tak¿e ksi¹¿ki, broszury,
kasety z nagraniami bardów Solidarnoci, plakaty, afisze, druki ulotne i inne
wydawnictwa.
5. ZMIERZCH NIEZALE¯NEJ PRASY M£ODZIE¯OWEJ
Zmierzch dzia³alnoci niezale¿nej prasy m³odzie¿owej datowaæ nale¿y na
prze³om lat 1989/1990. Przesta³a spe³niaæ swoje zadanie w formule, pod któr¹
funkcjonowa³a przez ca³¹ dekadê lat 80tych. Rozpoczêta kontraktowymi wyborami powolna demokratyzacja ¿ycia spo³ecznego spowodowa³a, ¿e zjawisko drugiego obiegu sta³o siê na po³y legalne. Widoczne to by³a tak¿e wród bezdebitowej prasy m³odzie¿owej. W tym okresie wydawana by³a praktycznie masowo.
Przyk³adowo, w Gdañsku niemal w ka¿dej szkole ukazywa³o siê jakie pismo.
Wydawa³y je ju¿ nie tylko stare m³odzie¿owe organizacje, ale równie¿ i te,
które pojawi³y siê w wyniku zmiany sytuacji politycznej, jak chocia¿by Niezale¿na Unia M³odzie¿y Szkolnej, maj¹ca staæ siê w za³o¿eniach organizacj¹ reprezentuj¹c¹ na terenach szkó³ dawne podziemne organizacje. Swoje pisma wydawaæ
zaczê³y samorz¹dy szkolne czy organizuj¹ce siê ró¿nego rodzaju grupy inicjatywne, próbuj¹ce prowadziæ na terenie szkó³ dzia³alnoæ na polu kultury.
To uwolnienie siê siê ze strefy zakazanej m³odzie¿owej prasy drugiego obiegu spowodowa³o wiele zjawisk negatywnych, zw³aszcza w zakresie jakoci merytorycznej artyku³ów, które pojawia³y siê na jej ³amach, oraz szaty graficznej. Niewiele tytu³ów próbowa³o trzymaæ poziom, do którego w ci¹gu kilku lat regularnego
39

Por. P. Kenney, Wroc³awskie zadymy, Wroc³aw 2007, s. 379380.
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ukazywania siê przyzwyczai³o swoich czytelników. Coraz czêciej w rodowisku
m³odzie¿owym pojawia³y siê g³osy krytyki dotycz¹cej pisemek bezdebitowych.
Dla zobrazowania zjawiska, warto przywo³aæ w tym miejscu jeden z nich. Ukaza³
siê on na ³amach wroc³awskiej Szko³y: Naprawdê nie miesz¹ ju¿ wszelkie
dowcipy o ZOMOwcach, a i Lenin z Jaruzelskim spowszednieli. W tym temacie
(jakby to powiedzia³ Lech) osi¹gnêlimy ju¿ stan nasycenia. Teraz czytelnik ¿¹da
solidnej, powa¿nej publicystyki pisanej lekkim piórem. Na formê mo¿na by³o nie
zwracaæ uwagi kiedy jedno pisemko przypada³o na dziesiêciu czytelników. Dzi,
gdy proporcje s¹ dok³adnie odwrotne, jest to niejednokrotnie czynnik decyduj¹cy
o popularnoci. ( ) Dlatego mój postulat brzmi: Redaktorzy naczelni! Zmieniajcie redakcje, szukajcie zdolnych m³odych, których wierzcie mi, nie brakuje. Niech
pisz¹ ci, którzy robi¹ to dobrze, a nie dzia³acze z tzw. przesz³oci¹40.
W pierwszej po³owie 1990 r. zjawisko niezale¿nej prasy m³odzie¿owej zaczê³o powoli zanikaæ. Niewiele rodowisk próbowa³o przed³u¿yæ ¿ywotnoæ swoich pism, podejmuj¹c próby zaistnienia na legalnym rynku wydawniczym (np.
gdañski Monit). Te nieliczne próby nie przynios³y sukcesów i zjawisko niezale¿nego ruchu wydawniczego firmowanego przez m³odzie¿ przesz³o do historii.
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Summary
Young people became actively involved in organized forms of opposition as soon as these had
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