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Drugi obieg od kuchni
Kamil Dworaczek

P
P

rowadzenie działalności wydawniczej w drugim obiegu
nie było łatwe. Najpierw należało zdobyć odpowiednie
materiały poligraficzne (papier, farbę itp.), następnie wydrukować tekst,
a w końcu znaleźć kanały, którymi
mógłby zostać rozkolportowany. Trzeba też było zadbać o zgubienie esbeckiego „ogona”.
W krajach bloku wschodniego
wobec trudności technicznych najpowszechniejszą formą powielania
wolnego słowa był klasyczny samizdat
(z ros. sam siebia izdat – samodzielnie
wydawać siebie). Czytelnik powielał
druk w kilku egzemplarzach i przekazywał je dalej. Tworzył się w ten
sposób system kolportażu na kształt
kręgów, w którego centrum był sam
autor. Kiedy w Polsce odradzał się drugi obieg, co miało związek z powstaniem opozycyjnego Komitetu Obrony
Robotników (1976), ten prosty sposób
również znajdował amatorów. Z czasem jednak nad Wisłą wykształciły
się wyspecjalizowane wydawnictwa
podziemne.

Od samizdatu do ramki

Każde pismo drugiego obiegu musiało
oczywiście mieć swoją redakcję. Jej
członkowie zbierali się w mieszkaniach, aby przedyskutować zawartość
kolejnego numeru. Nie zawsze wyznaczano redaktora naczelnego. Piotr
Piotrowski z poznańskiego „Obser-

Fot. ze zbiorów Ośrodka KARTA

Każda dyktatura na świecie
zwalcza wolne słowo
i nie pozwala na jego swobodne
głoszenie. To jednak sprawia,
że tworzy się drugi obieg,
czyli nieoficjalny obrót książkami,
gazetami i innymi drukami.
Tak właśnie było w PRL.

Ð Konspiracyjne drukarnie mieściły się zazwyczaj w piwnicach, szopach, oficynach; zasłonięte
okna miały zabezpieczać przed odkryciem; mimo zagrożenia drukarze zachowali poczucie
humoru – na ścianie po prawej znaki cenzury carskiej i pruskiej;
początek lat osiemdziesiątych

watora Wielkopolskiego” wspominał:
„Nie było żadnego redaktora naczelnego, który mówił – wy możecie sobie
gadać, ale ja decyduję! Wszystkie decyzje osiągaliśmy za pomocą konsensusu. Oczywiście, były kłótnie, jeden
chciał to, drugi co innego, ale nie przypominam sobie, żeby nie było w końcu
zgody na to, co się ukaże w numerze”.
Redakcja musiała przygotować specjalną makietę, która była rodzajem
wyklejki z nadanym układem pisma.
Następnym etapem było przygotowanie tzw. matrycy, czyli rodzaju szablonu, który był umieszczany w urządzeniu drukarskim.
W polskim drugim obiegu w latach
1976–1989 stosowano kilka podstawowych metod druku. Najprostszą był
wspomniany samizdat. Andrzej Krawczyk z Warszawy brał udział w przepisywaniu jednego z pierwszych numerów pisma KOR – „Komunikatu”:

„Ktoś skombinował ze trzy maszyny
do pisania, my śmiejąc się, że jest to
»chiński kserograf«, przepisywaliśmy
na takich cienkich, zielonych, prawie
przezroczystych bibułkach tekst. Próbowaliśmy robić po pięć kopii, ale
czwarta była już w ogóle nieczytelna.
To wszystko było spontaniczne i nie do
końca przemyślane. Ktoś mówił, że jak
teraz mam godzinę wolną, to żebym
tam poszedł i jakąś stroniczkę przepisał”. Metoda ta była bardzo pracochłonna, a przy tym niezbyt wydajna.
Ważną innowacją było wprowadzenie prostego urządzenia drukarskiego
– tzw. ramki (zob. rys. 1–2). Zanim
jednak przystąpiono do drukowania,
należało wykonać matrycę. Najczęściej była to matryca białkowa (czy
też woskówka), którą wkładało się do
maszyny do pisania zamiast papieru.
Mocnymi uderzeniami czcionek robiono w niej otwory w kształcie liter. Tak 
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niż dzisiejsze drukarnie. Nie było ono
zbyt wydajne – z jednej matrycy można było wydrukować kilkaset egzemplarzy. Poza tym jakość druku pozostawiała wiele do życzenia, często tekst
był nieczytelny. Ramka jednak miała
swoje zalety. Po pierwsze, była łatwa
w obsłudze i każdy mógł się szybko
nauczyć, jak z niej korzystać. Po drugie, nie zajmowała dużo miejsca, a sam
proces drukowania nie powodował hałasu. Oznaczało to, że była stosunkowo bezpiecznym urządzeniem, gdyż
sąsiedzi nie słyszeli jej pracy, a w razie wizyty SB można ją było szybko
schować.

Fot. ze zbiorów Ośrod

ka KARTA
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Ð Walizkowa, przenośna maszyna do pisania
była dla redaktorów i wydawców drugiego
obiegu prawdziwym skarbem

powstawał szablon. Innym sposobem
wyrabiania matrycy była technika sitodruku. Na gazę młyńską (do odsiewania mąki) lub – jeśli udało się zdobyć
– profesjonalne płótno drukarskie, którego można było używać wielokrotnie, nanoszono emulsję światłoczułą
– przemycaną z Zachodu lub kradzioną z drukarni państwowych. Wcześniej tekst, który zamierzano powielić,
przenoszono na diapozytyw (miejsca,
gdzie były litery, stawały się czarne,
a tło – przezroczyste). W ten sposób
przygotowany tekst przykładano do
gazy i naświetlano silnym światłem
500-watowej lampy fotograficznej
przez kilkanaście minut. Przechodziło
ono jedynie przez przezroczyste miejsca wolne od liter i utwardzało emulsję
w taki sposób, że tworzył się na niej
tekst. Następnie brano sito do wanny
– prysznic spłukiwał litery z miejsc, na
których była nieutwardzona emulsja.
Po wysuszeniu matrycę nakładano następnie na ramkę, a pod nią wkładano
czysty papier.
Przy ramce pracowało najczęściej
dwóch drukarzy. Jeden z nich – używając rakli, czyli ściągaczki do mycia
okien, albo wałka fotograficznego – rozprowadzał na matrycy farbę drukarską,
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guma antypoślizgowa
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Ð Schemat tzw. ramki wrocławskiej (widok z boku); na podstawie: www.sw.org.pl

która przechodząc przez otwory na papier, tworzyła wydruk. Drugi natomiast
wyciągał z urządzenia kolejne zadrukowane strony. Później nastąpiła modyfikacja polegająca na zainstalowaniu
gumki, która powodowała samoczynne otwieranie się ramki. Ta zmiana pozwalała na jeszcze szybsze drukowanie.
Dziś trudno jest wskazać „wynalazcę”
tej metody – mówi się o Witoldzie Łuczywie z Warszawy, ale niemal równolegle powstała ramka „wrocławska”.
Mimo wszystko było to urządzenie
dość prymitywne. Jeden z zachodnich
dziennikarzy, który widział je w latach
siedemdziesiątych, pisał, że przypomina raczej XV-wieczne prasy drukarskie

Głośny jak offset

Kolejnym skokiem technologicznym
było wprowadzenie powielacza. Było
to z reguły urządzenie elektryczne, do
którego najczęściej wkładało się matrycę białkową. Pierwszy tego typu powielacz pojawił się w Polsce za sprawą studentów z Lublina. Jeden z nich
– Wit Karol Wojtowicz – w 1976 roku
wybierał się do Londynu na festiwal
teatralny. Tam od Piotra Jeglińskiego
miał odebrać powielacz i przemycić
go do Polski. Wojtowicz wspomina:
„Umówiliśmy się [z Jeglińskim] […]
w jakimś domku […] na przedmieściu
Londynu u jego przyjaciół. No i tam, zachowując wszelkie środki ostrożności,
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w rękawiczkach gumowych uczyłem
się rozbierać i składać […] pierwszy
powielacz, który w ogóle w życiu widziałem z bliska. Strasznie skomplikowany był dla mnie początkowo, potem
coraz mniej, bo za tym którymś razem
– ósmym czy dziewiątym – mogłem go
złożyć prawie że bezbłędnie. Zdecydowaliśmy się na demontaż. Otóż uważałem, że tak będzie najbezpieczniej dla
powodzenia całej sprawy […]. Po rozebraniu ten powielacz został rozmieszczony w kilkunastu różnych skrzynkach
gwoździ, śrubek, drucików, szpulek, żarówek. Miałem stres ogromny, czy ja
to wszystko później odnajdę. I bardzo
matryca
białkowa

rama

było dużo bardziej skomplikowane i polegało na odpowiednim naświetlaniu
blach offsetowych. Włodzimierz Mękarski z Wrocławia tłumaczył, jak się
drukowało na offsecie: „Jest bęben, jest
podajnik do farby, na bęben zakłada się
blachę [na której] jest taki nadruk jakby,
z drugiej strony jest podajnik na papier,
wkłada się tam ryzę papieru, puszcza
się maszynę w ruch. Najpierw ręcznie, powolutku, żeby sprawdzić, czy to
wszystko idzie, żeby się farba dobrze
rozprowadziła po tej blaszanej matrycy.
I dopiero, jak już zaczęły egzemplarze
wychodzić idealnie, to wtedy przycisk
i szło to już mechanicznie”.
gumka

tkanina
papier

guma antypoślizgowa
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Zarówno powielacz białkowy, jak
i offset wymagały specjalnego, najlepiej wyciszonego pomieszczenia.
Ich głośna praca mogła zwrócić czyjąś uwagę i w konsekwencji doprowadzić do wsypy. Najczęściej wybierano wolno stojące domy jednorodzinne,
piwnice, ale też różne dziwne miejsca,
jak np. przyszpitalną kostnicę w Puszczykowie, która wydawała się bardzo
bezpieczna. Sięgano po różne sposoby,
aby zminimalizować ryzyko wpadki.
W warszawskim mieszkaniu Joanny
i Jana Walców puszczano głośną muzykę, tak aby zagłuszała pracę powielacza, „od którego dom drżał w posadach”. We Wrocławiu przy drukowaniu
„Z Dnia na Dzień” wykorzystano szeregowiec, w którym jeden z domów
był używany przez redakcję, a drugi
przez drukarnię. Oba połączono telefonem polowym w celu bezpiecznej
i swobodnej komunikacji.

Farba domowej roboty

filc

deska

blaszka

Do drukowania oprócz sprzętu drukarskiego potrzebne były przede wszystkim farba i papier. Z tą pierwszą były
największe trudności. Bardzo rzadko
udawało się zdobyć klasyczną farbę
drukarską. Sprowadzano ją najczęściej
z zagranicy i używano tylko do ważnych
wydawnictw, np. książek. Do prostszych metod druku można było jednak 

się tego bałem. Najgorszym elementem
był oczywiście sam bęben, którego nie
dało się bardziej rozebrać, i bałem się,
że jak ktoś będzie przeszukiwał bagaże, to się pozna. Wymyśliłem, jak go
przerobić na szpulkę”. Udało się i już
wkrótce studenci z Lublina drukowali na pierwszym w Polsce powielaczu.
Metoda ta dawała lepsze rezultaty, ale
daleko jej było do ideału, tym bardziej
że często były to urządzenia zdezelowane i trudne w eksploatacji.
Najlepsze wyniki uzyskiwano jednak
dzięki użyciu offsetu. Była to już profesjonalna i duża maszyna drukarska i tylko największe wydawnictwa podziemne
nią dysponowały. Wytwarzanie matrycy

Ð Najczęściej używane
przez drugoobiegowych
drukarzy narzędzia: ramka
do sitodruku i wałek do
rozprowadzania farby;
na sicie ramki utrwalona
w emulsji grafika
z podobizną
Jacka Fedorowicza,
obok odbitka

Fot. Jerzy Mąkowski/zbiory Ośrodka KARTA

Ð Schemat tzw. ramki wrocławskiej (z góry); na podstawie: www.sw.org.pl
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pierniczych, gdy tylko się tam pojawił. Wykorzystywano też „dojścia”,
pobierając papier np. z zaprzyjaźnionych drukarń państwowych.

Fot. Marcin Jabłoński/zbiory Ośrodka KARTA

Z bibułą pod strzechy

Ð Drukarze
przy powielaczu;
konspiracyjna
drukarnia
Niezależnej
Oficyny
Wydawniczej
NOWa,
Zenon Pałka,
Mirosław Chojecki
i Konrad Bieliński,
ok. 1978–1979 roku

wykorzystać miksturę wyrabianą domowym sposobem. Do pasty „Komfort”
służącej do prania (albo BHP do mycia
rąk lub „Marabut” – też do prania) dodawało się czarny tusz albo plakatówkę. W ten sposób tworzyła się pachnąca
farba drukarska. Jednak w latach osiemdziesiątych, czyli w okresie trudności
rynkowych, także pasta była towarem
deficytowym. Podziemni drukarze
musieli szukać różnych sposobów, aby
zdobyć jej większe ilości. Najciekawszy wymyślił chyba Maciej Frankiewicz
z Poznania: „Wydawaliśmy w którymś
momencie w Poznaniu kilka pism w dużych nakładach i potrzebowaliśmy bardzo dużo pasty »Komfort«. Wszyscy ją
kupowali w kioskach Ruchu, w sklepach drogeryjnych – po dwie, po trzy
puszki. Prosiło się znajomych, ale ciągle jej brakowało. W którymś momencie sprawdziliśmy, gdzie jest producent

pasty »Komfort«. Okazały się to być
zakłady w Jaworze koło Wrocławia. Pojechaliśmy tam maluchem z przyczepą, kupiliśmy na fikcyjne zamówienie
jakiejś firmy 550, 700 sztuk pasty. Zapłaciliśmy. Przywieźliśmy do Poznania.
Na rok mieliśmy święty spokój. Ktokolwiek inny miał problemy – mogliśmy
zawsze wyratować, przekazać”.
Wojciech Czaplicki, w latach osiemdziesiątych drukarz drugoobiegowych
wydawnictw, wspomina: „W pewnym
momencie do pasty BHP w fabrykach
zaczęli dodawać trociny. Uważaliśmy,
że to wroga robota komuny, bo trociny
niszczyły sito – po paru pociągnięciach
druk przestawał być czytelny. W związku z tym trzeba było przecisnąć pastę
przez szmatę, żeby ją oczyścić”.
Podobny problem był z papierem. Z reguły wszyscy zaangażowani
w druk kupowali go w sklepach pa-

Gdy drukarze kończyli swoją pracę,
do akcji wkraczali kolporterzy. Siatkę
dystrybucji tworzono na zasadzie hurtu i detalu: z drukarni urobek trafiał do
„hurtowni”. Kolporter, który zabierał
stamtąd duże ilości, dzielił druki między kilka następnych osób i tak aż do
momentu, kiedy do czytelnika trafiały
pojedyncze egzemplarze. Tworzyła się
w ten sposób cała siatka kolportażu.
Wykorzystywano również inne metody kolportażu. Działacze podziemia rozprowadzali bibułę na klatkach
schodowych lub wrzucali ją do skrzynek pocztowych. Sięgano także po
nieco mniej konwencjonalne sposoby
rozpowszechniania. Używano miotaczy, z których „wystrzeliwano” druki
z dużych wysokości. Na budynkach
umieszczano także zwinięte ulotki i pisma, które rozwijały się po przepaleniu
sznurka przez pozostawiony papieros.
Stosowano również balony meteorologiczne z podczepionymi pojemnikami.
Opisane metody wykorzystywano przede wszystkim przy rozprowadzaniu ulotek i mniejszych gazetek.
Gazetki wydawali także działacze
opozycji, którzy trafili do więzienia lub
zostali internowani. Były one rozpowszechniane za pośrednictwem więźniów funkcyjnych (kalifaktorów). Czasem jednak sięgano po mniej typowe
metody. Włodzimierz Mękarski opowiadał: „Mury są strasznie grube, więc
żeby coś podać z celi do celi, to trzeba
mieć coś długiego, co można wystawić
za kratę na tyle, żeby wystawało na zewnątrz chociaż dwadzieścia centymetrów. Taki kij nazywał się »lola«. Do
tego trzeba było mieć sznurek, darło
się prześcieradło w paski i się wiązało. Na końcu sznurka przywiązywało
się jakieś obciążenie. Jak nie było nic
innego, to najczęściej szare mydło. I na
przykład ja byłem specjalistą w rzucaniu »chabetą« w prawą stronę, bo
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Ð Drukarz przy
pracy – zasady
konspiracji
zmuszały do
zasłonięcia twarzy
przy robieniu
fotografii

Fot. ze zbiorów Ośrodka KARTA

jestem mańkutem. Generalnie to szło
tak, że taraniło [pukało] się w ścianę
i krzyczało się przez okno: »Wystaw
lolę, będzie chabeta«. To on wiedział,
że ma wystawić kij, że coś przyjdzie
z tej strony, z której ja akurat do niego
pukam. Wysuwało się rękę za kratę, tak
aby wyszła za okno i ruchem jak w zegarku coraz bardziej kręciło się tym
mydłem. Jak się to dobrze rozkręciło
na tym sznurku, to się puszczało. I on
tym rozpędem przelatywał i zawijał się
na tym kiju, który wystawał w drugiej
celi. Sztuka polegała na tym, żeby odpowiednio puścić w rytm na tym sznurku to mydło i rzucać silnie. Jak rzuciło
się za bardzo od muru, to mijało »lolę«.
Jak za blisko, to się odbijało od muru,
więc musiało idealnie równolegle lecieć do muru. Mimo że się tego nie
widzi, to jest tylko wyczucie, czasem
można było lusterkami pomagać, żeby
coś podpatrzeć. Ja byłem taki specjalista, że już przez dwie cele rzucałem.
No, bo często było tak, że na przykład
była tak zwana pusta cela, specjalnie
robiona, jak ktoś był niepokorny, żeby
odizolować go od innych więźniów”.
Tymi samymi kanałami, którymi
kolportowano bibułę, odbywał się też
przepływ finansów. Pieniądze od czytelników za pobrane gazetki czy książki za pośrednictwem kolporterów wracały do drukarzy. Dzięki temu mogli
oni finansować swoją dalszą działalność. Nie były to jednak kwoty wystarczające, tym bardziej że odbiorcy nie
zawsze płacili. Niezbędne były więc
dotacje z zagranicy oraz produkcja tzw.
cegiełek czy znaczków, które sprzedawało się o wiele drożej, niż wynosił

koszt ich wytworzenia. Dość popularną
formą cegiełki były przerobione banknoty z oficjalnego obiegu pieniężnego.
I tak np. na banknocie stuzłotowym
zamiast Ludwika Waryńskiego umieszczono Lecha Wałęsę, a na tysiączłotowym zamiast Mikołaja Kopernika

wydrukowano podobiznę Józefa Piłsudskiego. Nie omieszkano też wydrukować banknotu o nominale 30 srebrników z wizerunkiem gen. Wojciecha
Jaruzelskiego.

„Na doniczkę”, „na kwiatek”

Dużą wagę przywiązywano do zasad
konspiracji. Jedną z podstawowych
było oddzielenie wszystkich etapów
powstawania pisma. Nie było osoby,
która zajmowała się kilkoma rzeczami
równocześnie. Z reguły redaktor nie
drukował, a drukarz nie był kolporterem. Starano się, aby osoby zaangażowane w ten proces wiedziały jak
najmniej o tym, co robią inni. W razie 
Ð 30 srebrników z wizerunkiem
gen. Wojciecha Jaruzelskiego
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Fot. ze zbiorów

A
Ośrodka KART
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Ð Wieki mijają, a metody wciąż te same...
Drugoobiegowa grafika satyryczna
z 1987 roku

wpadki i złamania zatrzymanego na
przesłuchaniu miało to zapobiec wsypie całej struktury. Zdekonspirowany
był tylko ten odcinek pracy, za który
odpowiadała osoba, która „wychlapała”. Skutki wpadki były więc ograniczone i stosunkowo krótkotrwałe.
Funkcjonowały też tzw. skrzynki, czy-

li ustalone miejsca, w których odbierano bibułę. Mogły to być specjalnie
otwarte piwnice lub dworcowe skrytki. Chodziło o to, aby zminimalizować wzajemne kontakty. I znowu –
w razie wpadki osoba, która odbierała
bibułę, mogłaby spalić co najwyżej
skrzynkę, ale już nie tego, który zostawiał tam druki. Dla bezpieczeństwa
nadawano sobie również pseudonimy
oraz ustalano określone hasła i odzewy. Umawiano też konkretne znaki
czy sygnały ostrzegawcze, które były
komunikatem o niebezpieczeństwie.
Reguły konspiracji nie zawsze jednak były skrupulatnie przestrzegane.
Anna Kołyszko z Warszawy opowiadała: „U Edka Wasilewskiego, z którym się wtedy spotykałam i byliśmy
razem, ukrywał się Krzysiek Siemieński z żoną i córką paroletnią. Ponieważ
różne rzeczy robili, to była taka konspiracja zaczerpnięta z wojny – »na kwiatek«, »na doniczkę«. […] Kwiatek stał
zasłonięty firankami i taki wygląd okna
informował, że w mieszkaniu nie ma
MO ani SB. Jak coś się zmienia, to znaczy, że jest źle […] widzę, że od mojego domu do swojego idzie piechotą,
z bukiecikiem fiołków Edek […]. Zerkam tak kontrolnie, bo zawsze patrzyłam w to okno jego mieszkania i widzę,
że jest odsłonięta firanka. Myślę sobie
– jakaś afera! A on gapa, tego nie zauważy […]. Dopadłam go tuż przed
klatką […] Odchodzimy na bok. Zaczynamy chodzić w odległości takiej
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Ð Powielacz RiNEi250 (34x28x30 cm), własność Jerzego Szlubowskiego,
z założoną na bębnie oryginalną matrycą białkową z tekstem ulotki

możliwie dalekiej, żeby nas tam nikt
nie wypatrzył. Weszliśmy do wieżowca naprzeciwko, ale było bardzo daleko, nie mamy lornetki, nie mamy jak,
w taki normalny sposób sprawdzić, co
się stało w mieszkaniu. Już się zdążyło do tego popołudnia może i ściemnić, ale nadal nie wiemy, co zrobić. On
mówi – ja pójdę! Ja mówię – wiesz, nie
ma co. Ja jednak mogę udawać osobę
postronną, jestem znikąd. Wchodzę,
otwiera mi Ewa Siemieńska. I oczywiście nic się nie stało. Ewa sprzątała,
zapomniała, rozsunęła firankę, zdjęła
doniczkę, w ogóle nikt się tą konspiracją, poza mną, nie przejmował”.
Rozwój podziemnych wydawnictw
w Polsce nie byłby możliwy, gdyby nie
duży popyt na nie. Rósł on wraz z poszerzeniem bazy społecznej opozycji,
osiągając punkt kulminacyjny w latach
1980–1981. W stanie wojennym i później nielegalne druki również odgrywały istotną rolę. Były świadectwem
trwania oporu i Solidarności. Czasem
więc ważniejsze było nie to, co pisano w gazetce, ale sam fakt, że wciąż
się ukazywała. Podziemne pisma czy
książki działały też oczywiście na wyobraźnię, kształtowały światopogląd.
Dla wielu to właśnie ich lektura była
pierwszym zetknięciem z opozycją.
W niektórych wypadkach prowadziła
ostatecznie do aktywnego włączenia
się w opór przeciw władzy. Czytelnik
stawał się wtedy redaktorem, drukarzem albo kolporterem.
Cytaty pochodzą z notesu
edukacyjnego Drugi obieg 1976–1989
(oprac. K. Dworaczek, Warszawa 2008),
w którym wykorzystano relacje zebrane
w ramach projektu Anki Grupińskiej
„Pamiętanie Peerelu. Opowieści
o wspólnych i indywidualnych sposobach
na system 1956–1989”. Wypowiedź
Wita Wojtowicza pochodzi ze strony
internetowej Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN” w Lublinie; wypowiedź
Wojciecha Czaplickiego – z rozmowy
z „Pamięcią.pl”.
Kamil Dworaczek – historyk,
pracownik OBEP IPN we Wrocławiu,
autor m.in. Studencki Komitet
Solidarności we Wrocławiu
1977–1980 (2011)

