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wydarzyło się w XX wieKu

Idzie luty, wykup buty
jan oleński

Na początku lat osiemdziesiątych na rynku zabrakło nawet obuwia.
Ubóstwo panujące na sklepowych półkach władze „wynagrodziły”
obywatelom nieprzebranym bogactwem kartek na buty.

Wystarczy dla połowy
Reglamentacją obuwia zajmowały się
władze terenowe. W Bydgoszczy pierw
sze kartki pojawiły się w styczniu 1982
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roku i dotyczyły butów dla dzieci. Za
kłady pracy rozdzielały wśród swoich
pracowników kartki na buty (zimowe
i tzw. wielosezonowe) dla dzieci do lat
pięciu, a kartki dla dzieci od lat sześciu
do jedenastu były rozdzielane w szko
łach. Władze Bydgoszczy szykowa
ły się zatem na nadejście srogiej zimy
w lutym, przyznając wszak publicznie,
że zapasy wystarczą na pokrycie zale
dwie połowy zapotrzebowania. Wkrót
ce kłopoty z zaopatrzeniem w obuwie
dały się zauważyć w całym kraju i od
drugiego kwartału tego samego roku na
stąpił wszędzie niebywały wysyp różne
go rodzaju kartek lokalnych, bo władze
poszczególnych województw czy miast,
oczywiście „w trosce o obywatela”, pró
bowały przy okazji kontrolować sprze
daż wszystkiego, czego się tylko dało.
Już w kwietniu, prócz kartek na buty,
pojawiły się kartki na skarpetki, poń
czochy i żyletki. Najbardziej klasyczne
i chyba najbardziej interesujące z punktu
widzenia estetyki uprawnienia do zakupu
obuwia wydano – choć znacznie później
– w Krakowie i Wrocławiu, jak przystało
na znamienite ośrodki kultury. Ozdob
ne litery w rogach talonu z Wrocławia
układają się w słowo: B – U – T – Y,
zaś talon z Krakowa zawiera literę „K”
wśród kwiatów, stylizowaną na inicjał ze
starych inkunabułów.

Pod względem wzornictwa talon na
buty z Warszawy również reprezentował
wysoki poziom, aczkolwiek był utrzyma
ny w nowocześniejszej konwencji. Za
wierał kupon O (na obuwie) oraz OR
(obuwierezerwa), który urzędnicy prze
widzieli na wypadek, gdyby zaszła pil
na potrzeba „usprawnienia sprzedaży”
jakiegoś innego artykułu. Na szczęście
pozostał niewykorzystany.
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latach siedemdziesią
tych koleżanka – po po
wrocie z wyjazdu służ
bowego do Związku
Radzieckiego – opowiadała mi następu
jące zdarzenie, którego była świadkiem:
przed „uniwiermagiem” (domem towa
rowym) od rana zbierał się spory tłum
oczekujących na otwarcie. Okazało się,
że „rzucili” buty. Gdy wreszcie stoisko
z butami zostało otwarte, klienci karnie
uformowali kolejkę i kupowali po jed
nej parze bez względu na rozmiar. Cała
dostawa butów szybko i sprawnie zo
stała sprzedana. Człowiek radziecki był
świadomy, że czas pracy sprzedawczyń
trzeba szanować i nie należy go marno
wać przymierzaniem obuwia. Wszyscy
szczęśliwcy, którym udało się dokonać
zakupu, spotkali się następnie na placyku
przed „uniwiermagiem”, gdzie wymieni
li się wzajemnie cenną zdobyczą, tak aby
dopasować rozmiary butów do rozmia
rów stóp. Przy okazji, dzięki zwykłym
niedoborom zaopatrzenia, społeczeństwo
integrowało się jeszcze bardziej.
Te same niedobory w „nie dość uświa
domionym” społeczeństwie polskim
wczesnych lat osiemdziesiątych wyzwa
lały raczej egoistyczne postawy w dąże
niu do zdobycia dóbr materialnych, dla
tego władze były zmuszone wprowadzić
kartki na artykuły powszechnego użytku,
dające obywatelom przeświadczenie, że
ich potrzeby zostaną zaspokojone. Jeśli
chodzi o buty, nastąpiło to w roku 1982,
choć odosobnione przypadki reglamenta
cji występowały już w grudniu 1981 roku.

Skromną formę „biletową” (na wzór
biletów komunikacji miejskiej) wybrali
zaś włodarze województw kaliskiego,
konińskiego i poznańskiego. Oszczęd
nościowy format kartek może służyć za
ilustrację słynnej gospodarności Wiel
kopolan, chociaż użycie kolorowego
gilosza na talonie dla województwa
kaliskiego może wskazywać na pewną
rozrzutność, wynikającą być może z dłu
giej przynależności Kalisza do Króle
stwa Polskiego. Widać też, że wydawcy 
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Niektóre województwa podzieliły oby
wateli według wieku. Zwykle wystarczał
podział na dorosłych i dzieci (np. w wo
jewództwie gdańskim), ale np. w Byd
goszczy wyróżniono kilka kategorii dzie
cięcych. Władze Zielonej Góry całkiem
słusznie oddzieliły buty
męskie od damskich, bo
w końcu mężczyźni nie
powinni chodzić w szpil
kach. W tym ostatnim
województwie dzieci zo
stały uhonorowane kart
ką ze specjalnymi kuponami na bieliznę
i wyroby pończosznicze.
W wielu województwach kupon na
buty był po prostu jednym z kuponów
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Talonowa zgadywanka

z prasy lokalnej. W Białej Podlaskiej do
liter na kuponach (czyżby dla podkreśle
nia powagi całego przedsięwzięcia?) do
dano także cyfry oznaczające kolejność
tych liter w alfabecie. Rekord w tego ro
dzaju kamuﬂażu niewątpliwie należy do
Kielc, gdzie do zakupu butów upraw
niała karta zaopatrzenia… w papierosy!

Koniec z anarchią!
W niektórych województwach bony lub
kartki na buty były ważne do końca 1982
roku, w innych do końca lutego 1983 roku
lub nawet dłużej. W marcu 1983 roku Mi
nisterstwo Handlu Wewnętrznego i Usług
postanowiło okiełznać tę obuwniczą anar
chię. Ogłosiło więc, że we wszystkich wo
jewództwach wydane talony będą ważne
tylko do końca kwietnia. Jednocześnie
zabroniło wydawania nowych talonów
i upoważniło wojewodów do wyznacze
nia sklepów, w których można było reali
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zować pozostałe jeszcze kartki. W reszcie
sklepów miano sprzedawać buty „o roz
miarach i kolorystyce niecieszących się
popytem w sprzedaży talonowej”.
Warto dla porządku wspomnieć, że
w latach 1982–1983, oprócz profesjo
nalnie wydrukowanych kart i talonów
na buty, których dystrybucję prowadziły
urzędy i zakłady pracy, były także w uży
ciu, rozprowadzane przez szkoły, talony
dla dzieci na tzw. obuwie tekstylnogu
mowe, czyli trampki i tenisówki popu
larnie zwane „pepegami”. Z pewnością
talony te zapobiegały nadmiernym zwol
nieniom z lekcji WF tych uczniów, któ
rzy jako przyczynę podawali brak obu
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dosłownie zrozumieli oficjalne określe
nie „bilety”, którym eufemistycznie na
zywano bony na artykuły powszechnego
użytku, poczynając od początku regla
mentacji cukru w 1976 roku. Wielkopol
ski porządek zaznaczył się także w za
stosowaniu numeratora, dzięki czemu
w sprawozdawczości można było wy
kazać komu, ile i które talony wydano.

kartki lokalnej na różne artykuły. Swoi
stym rekordzistą był talon z Częstocho
wy, który miał kupony aż w czterech
kolorach! Na tej kartce reglamentowa
ne artykuły są bezpośrednio wymie
nione. Spotykane były także kartki, na
których wyróżniony był tylko kupon na
obuwie, lecz najczęściej talony zawierały
zestaw tajemniczych kuponów oznaczo
nych literkami i cyferkami, z których je
den uprawniał do zakupu butów. Który?
O tym mieszkańcy mogli się dowiedzieć
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wia do ćwiczeń. Niestety, były to raczej
mało interesujące druki, wykonywane
zwykle techniką powielaczową.
Na szczęście w późniejszych latach
problemy z zaopatrzeniem w obuwie nie
powtórzyły się w takim natężeniu i kart
ki na buty, bieliznę i pończochy więcej
się nie pojawiły. W zbiorach kolekcjo
nerskich pozostały dowody niepospo
litej inwencji urzędników zajmujących
się usprawnianiem sprzedaży obuwia.
Jan Oleński – kolekcjoner dokumentów reglamentacji, autor m.in. katalogu Ogólnopolskie kartki zaopatrzeniowe z lat 1976–1989 (2010)

