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Wolne myśli, wolne słowa 

	 Niniejszy	artykułu	jest	–	prawdopodobnie	pierwszą	–	próbą	opisania	niezależnego	młode-
go	studenckiego	dziennikarstwa	w	Rzeszowie	w	latach	1980–1981.	
	 Sierpień	1980	r.	przyniósł	niebywały	rozwój	prasy	w	Polsce.	Nie	inaczej	było	w	Rzeszo-
wie.	Obok	prasy	oficjalnej	(„Nowiny”,	„Profile”	i	„Prometej”)	ukazywało	się	w	tym	czasie	wiele	
biuletynów	i	gazetek	niezależnych.	Były	one	związane	przede	wszystkim	z	NSZZ	„Solidarność”.	
Redagowali	je	nie	tylko	działacze	związkowi,	ale	również	dziennikarze	profesjonalni,	którzy	trafili	
do	wydawnictw	„Solidarności”,	pracując	wcześniej	w	gazetach	ukazujących	się	oficjalnie.	
	 Osobną	grupę	stanowiły	gazety	i	biuletyny	wydawane	w	środowisku	akademickim	Rzeszowa.	
Gazety	studenckie	redagowali	społecznie	młodzi	ludzie,	w	większości	studenci	lub	niedawni	absol-
wenci,	niezajmujący	się	profesjonalnym	dziennikarstwem.	Po	prostu	dziennikarze	studenccy.	
Część	z	nich	w	efekcie	trafiła	do	gazet	wydawanych	przez	„Solidarność”.	Wywarli	na	nie	niebagatelny	
wpływ,	niewątpliwie	związany	z	ich	doświadczeniami	zdobytymi	przy	redagowaniu	prasy	studenckiej.	
	 Dlatego	w	 tym	opracowaniu	 zostaną	 omówione	 nie	 tylko	 gazety	 studenckie,	 ale	 również	
udział	dziennikarzy	studenckich	w	innych	niezależnych	wydawnictwach	w	latach	1980–1981.	

Studencki Rzeszów w roku 1980

 W roku	1980	Rzeszów	 liczył	 dokładnie	121	 tys.	 321	mieszkańców.	W roku	 akademickim	
1980/81	na studiach	dziennych	we wszystkich	uczelniach	tego	miasta	studiowało	6	tys.	157	studentów.	
	 Największą	 uczelnią	 była	 Politechnika	Rzeszowska	 licząca	 2	 536	 studentów.	W Wyższej	
Szkole	Pedagogicznej	studiowało	1	389	osób,	w Filii	UMCS	1204,	w	Zamiejscowym	Wydziale	Eko-
nomiki	Produkcji	i	Obrotu	Rolnego	Akademii	Rolniczej	w	Krakowie,	zlokalizowanym	w	Rzeszowie	
Zalesiu	było	867	studentów.	Oprócz	tego	w	Zespole	Nauczania	Klinicznego	w	Rzeszowie	Akademii	
Medycznej	w	Krakowie	kształciło	się	130	osób.	Listę	tę	zamyka	Filia	Krakowskiej	Akademii	Mu-
zycznej	z	31	studentami.	Rzeszowska	(WSP,	PRz,	Filia	UMCS)	kadra	naukowo-dydaktyczna	liczyła	
666	osób.	Z	czego	samodzielnych	pracowników	nauki	(profesorów	nadzwyczajnych	i	docentów)	było	
tylko	66.	Ponad	połowa	spośród	nich	zatrudniona	była	na	PRz	(8	profesorów	i	29	docentów)1.
	 Rzeszów	 należał	 do małych	 ośrodków	 akademickich.	 W Krakowie	 studiowało	 ponad	
40	tys.	osób	na studiach	dziennych,	w Warszawie	ponad	50	tys.,	a w Lublinie	blisko	22	tys.2.
	 W Rzeszowie,	tak	jak	i w całej	Polsce	działała	jedna	organizacja	studencka,	jaką	był	Socja-
listyczny	Związek	Studentów	Polskich3.
	 W roku	1980	całe	kulturalne	życie	studenckie	ograniczało	się	do dwóch	malutkich	klu-
bików	 („Labirynt”	 Fili	UMCS	 i „Dedal”	 PRz)	 oraz	 całkiem	prężnie	 działającego	 i sporego	 jak	
na Rzeszów	klubu	„Plus”	(PRz.)4.
	 W	 środowisku	 studenckim	 wyróżniała	 się	 grupa	 osób	 skupiona	 wokół	 jednodniówki	
„Dwukropek”5.	Tworzyła	ona	otwarty,	nieformalny	klub	dyskusyjny.	Rodzaj	konwersatorium.	Je-
den	z	uczestników	tamtych	wydarzeń	uważa,	że	„redakcja	»Dwukropka«	w	owym	czasie	pełniła	

1	Rocznik	Statystyczny	Województwa	Rzeszowskiego,	Rzeszów	1981.
2		Rocznik	Statystyczny	1981,Warszawa	1982,	Podano	tylko	liczbę	studentów	studiów	dziennych.
3	SZSP	obejmowała	wszelkie	sfery	aktywności	studentów	(poza	tymi	związanymi	z	nauką).	W	marcu	roku	1980	organizacja	ta	
liczyła	w	Rzeszowie	ok.	5000	członków	(80	proc.	ogółu	studentów);	Bilans,	„Dwukropek ,ˮ	marzec	1980,	s.	1.
4	Kluby	te	działy	w	ramach	SZSP.
5	Wydawcą	gazety	był	Zarząd	Wojewódzki	SZSP	w	Rzeszowie.

•	 CIA,	nr	20,	Rzeszów	1981	r.	Fot.	z	Archiwum	IPN	w	Rzeszowie
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funkcję	swoistego	»thinktank«,	środowiskowego	generatora	refleksji	i	działań	społecznych”6.	Re-
dakcja	„Dwukropka”	używała	zamiennie	nazwy	Klubu	Dziennikarzy	Studenckich	(KDS).	
	 Przed	31	sierpnia	1980	r.	w rzeszowskim	środowisku	akademickim	nie	była	prowadzona	
praktycznie	żadna	działalność	opozycyjna.
	 Już	kilka	dni	po rozpoczęciu	roku	akademickiego	1980/81 r.	zaczęły	w Rzeszowie	powsta-
wać	nowe	organizacje	studenckie.	
 Niewątpliwie	pierwszą	z nich	był	Studencki	Ruch	Parlamentarny	w WSP.	Jego	twórcą	był	
dziennikarz	„Dwukropka”,	student	IV	roku	historii	Alfred	Kyc.	Z komitetu	organizującego	SRP,	
w dniu	9	października	1980 r.,	odłączyła	się	grupa	studentów	z zamiarem	utworzenia	Niezależnego	
Zrzeszenia	Studentów	Polskich7.	Tymczasowy	Komitet	Założycielski	NZSP	rozpoczął	swoją	dzia-
łalność	w WSP	pomiędzy	10	a 13	października	1981 r.8
 Na Politechnice	Rzeszowskiej	Tymczasowy	Komitet	Założycielski	NZS	powołano	na ze-
braniu	w DS	„Ikar”	13	października	1980 r.9	Z kolei na Wydziale	Zamiejscowym	AR	Niezależne	
Zrzeszenie	Studentów	powołano	pod	koniec	października10.
 Najpóźniej,	bo dopiero	pod	koniec	stycznia	1981	r.,	zaczęto	tworzyć	NZS	w filii	UMCS.	
W dniu	17	lutego	1981 r.	powołano	pięcioosobowy	Konwent	NZS	na tej uczelni11.	W jego	skład	
wszedł m.in.	Józef	Lończak,	dziennikarz	„Dwukropka”	oraz	Marek	Bialic,	fotoreporter	studencki 
współpracujący	 z Centrum	 Informacji	Akademickiej	 i MKR	NZSS	 „S”	 w Rzeszowie,	 a także	
z „Dwukropkiem”.
 To jednak	nie	były	wszystkie	nowo	powstałe	organizacje	w Rzeszowie.	W grudniu	1980	r.	
zaczęto	organizować	w środowisku	akademickim	koła	ZMW	„Wici”.	Jedną	z osób,	które	zaangażo-
wały	się	w ich	tworzenie	był	Henryk	Nicpoń,	dziennikarz	„Dwukropka”,	student	Filii	UMCS12.
 Z kolei	założycielem	w Rzeszowie,	jesienią	1980	roku,	Polskiego	Związku	Akademickiego	był	
Bogusław	Szwedo,	także	dziennikarz	„Dwukropka”.	Organizacja	ta została	zarejestrowana	na szczeblu	
ogólnopolskim	15	kwietnia	1981 r.13 Jak	wspomina	Szwedo:	„była	to organizacja	endecka”14.

Prasa studencka w roku akademickim 1980–1981 
	 W	 roku	 akademickim	1980–1981	 były	w	 środowisku	 studenckim	Rzeszowa	wydawane	
rożnego	rodzaju	nowopowstałe	biuletyny	i	gazetki.	Najczęściej	ich	wydawcą	było	Niezależne	Zrze-
szenie	Studentów	na	poszczególnych	uczelniach.	Zdecydowana	część	tych	tytułów	miała	charakter	
informacyjny,	a	tylko	niektórych	społeczno-kulturalny.	
	 Większość	z	tych	wydawnictw	i	biuletynów	umieszczała,	na	swojej	pierwszej	lub	ostatniej	
stronie,	napis	„do	użytku	wewnętrznego”,	lub	„wewnątrzuczelnianego”.	Umieszczenie	tej	informa-
cji	zwalniało	je,	zgodnie	z	obowiązującym	w	PRL	prawem,	z	obowiązku	poddawania	ich	kontroli	
UKPPiW	(cenzury).15	Zasada	ta	dotyczyła	oczywiście	legalnie	działających	organizacji,	a	do	takich	
w	owym	czasie	należało	NZS.
	 Spośród	gazet	 ukazujących	 się	w	 środowisku	 akademickim	zwraca	 szczególną	uwagę	nadal	
wydawana	 jednodniówka	„Dwukropek”.	Było	 to	pismem	społeczno-kulturalne	 skierowane	do	 środo-
wiska	akademickiego	i	młodej	 inteligencji,	prezentujące	 i	omawiające	problematykę	z	nim	związaną,	

6	J.	Krysztofik,	list	do	autora	opracowania	z	dnia	31	III	2012	r.
7	M.	Kubal,	Parlament do dogadania,	„Dwukropek”,	październik	1980,	s.	5.;	J.	Pawlak,		Tygiel,	„Prometej”,	listopad	
1980,	s.	13.
8	AMK,	Kalendarium Studenckiego Ruchu Parlamentarnego WSP w Rzeszowie,	„Dwukropek”,	październik	1980,	s.	11.
9	J.	Pawlak,		Tygiel,	„Prometej”,	listopad	1980,	s.	13.
10	M.	 Gliwa,	Przyczółek Wolności. Powstanie i działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Rzeszowie 
1980–1989 – rękopis	udostępniony	przez	autorkę.
11	Ibidem;	„Pięcioosobowy	Konwent	NZS	filii	UMCS	tworzyli	oprócz	Edwarda	Lisa	–	Andrzej	Lubczyński,	Władysław	
Guzy,	Marek	Bialic	i	Józef	Lończak.	Protokół z wyborów do Konwentu Niezależnego Zrzeszenia Studentów Filii Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie,	17	II	1981 r.	Zbiory	Edwarda	Lisa.
12	A.	Paulukiewicz,	O roku uff…,	„Dwukropek”,	lipiec	1981,	s.	2.;	Relacja	Henryka	Nicponia.
13	B.S.,	Polski Związek Akademicki,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	2.
14	Relacja	Bogusława	Szwedo.	
15	Dekret z dnia	5	VII	1946 r.	o utworzeniu	Głównego	Urzędu	Kontroli	Prasy,	Publikacji	i Widowisk	(Dz.	U.	Nr	34,	
poz.	210,	z 1948 r.	Nr	36,	poz.	257,	z 1952 r.	Nr	19,	poz.	114 oraz z 1953 r.	Nr	49,	poz.	239	oraz	przepisy	uzupełniające	
i wykonawcze.
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w	kontekście	aktualnych	wydarzeń	społecznych	i	politycznych	w	Pol-
sce.	Gazeta	przynosiła	nie	tylko	informację,	ale	przede	wszystkim	arty-
kuły	publicystyczne,	wywiady,	felietony.	Także	twórczość	studenckich	
artystów,	prozaików	i	poetów	oraz	fotografów	i	grafików.	Na	jej	łamach	
publikowane	 były	 praktycznie	 wyłącznie	 teksty	 i	 utwory	 własnych	
autorów.	O	 potencjale	 tej	 jednodniówki	 świadczyć	 to,	 że	wszystkie	
biuletyny,	wydane	w	środowisku	studenckim	Rzeszowa	w	roku	aka-
demickim	1980/81,	całą	swoją	objętością	zajmują	tylko	około	półtorej	
objętości	przeciętnego	wydania	„Dwukropka”.	A	w	tym	czasie	ukazało	
się	pięć	numerów	tej	gazety.	
	 	„Dwukropek”	tworzony	i	redagowany	był	nieodpłatnie	przez	
pasjonatów,	 ludzi	bardzo	młodych,	w	zdecydowanej	większości	stu-
dentów	rzeszowskich	uczelni.	Studenccy	dziennikarze	„Dwukropka”	
w	owym	czasie	nie	tylko	redagowali	swoją	gazetę.	Również	zakładali	
lub	współzakładali	nowe	organizacje:	Studencki	Ruch	Parlamentarny,	
NZS,	Polski	Związek	Akademicki,	ZMW	„Wici”.	Byli	też	członkami	
SZSP.	Współredagowali	i	wydawali	biuletyny	informacyjne	i	strajko-
we.	Duża	ich	grupa	zasiliła	wydawnictwa	MKR	NSZZ	„Solidarność”.

NZS – PRz
	 Pierwszy	 w	 Rzeszowie	 biuletyn	 NZS	 wydawał	 komitet	
założycielski	tej	organizacji	na	Politechnice	Rzeszowskiej.	Ukazy-
wał	się	on	w	listopadzie	1981	r.	
	 Zachowane	zostały	w	dostępnych	archiwach	jego	numer	drugi	
(z	20	listopada	1980	r.)	i	trzeci,	zarazem	ostatni	(z	27	listopada	1980	r.).	
Są	to	gazetki	w	jednym	kolorze,	o	objętości	czterech	stron	A5.	
	 W	 numerze	 drugim,	 na	 pierwszej	 i	 następnej	 stronie,	
umieszczony	jest	tekst	Zbigniewa	Szymańskiego	omawiający	pro-
pozycję	 SZSP	 organizacji	 Samorządu	 Studenckiego	 PRz.	 Tekst	
ilustrowany	jest	schematem	funkcjonowania	tego	samorządu	oraz	funkcjonowania	senatu	uczelni.	
Gazetka	przynosi	również	omówienie	programu	NZS	autorstwa	Pawła	Kufla.	Numer	zamyka	rocz-
nicowy	tekst	„Dzień	11	listopada”	oraz	wiersz	Ryszarda	Krynickiego	„Obywatele	innego	świata”.
	 W	następnym	numerze	Ryszard	Jaszczyński	w	tekście	„Zgoda	na	wszystko”	apeluje	do	stu-
dentów	o	zaangażowanie	 się	w	 tworzenie	 się	 samorządu	studenckiego,	a	Paweł	Kufel	kontynu-
uje	omawianie	programu	NZS.	W	numerze	 znajduje	 się	 także	 felieton	Wiesława	Borkowskiego	
pt.	„Czy	żądamy	zbyt	wiele?”,	mówiący	o	tym,	że	władze	państwowe	powinny	spełnić	postulaty	
zwiększenia	swobód	obywatelskich.	W	gazetce	umieszczono	fragment	kazania	kardynała	Stefana	
Wyszyńskiego	(za	„Tygodnikiem	Powszechnym”)	oraz	wiersz	Antoniego	Słonimskiego	„Credo”.	
	 Po	zaprzestaniu	wydawania	tego	biuletynu,	aż	do	marca	następnego	roku,	NZS	w	Rzeszo-
wie	nie	wydawał	żadnej	swojej	gazetki	ani	biuletynu.	

Popieramy
	 W	dniach	od	17	do	19	lutego	na	wszystkich	rzeszowskich	uczelniach	odbyły	się	strajki	stu-
denckie,	związane	między	innymi	z	żądaniem	rejestracji	przez	Sąd	Warszawski	NZS16.	W	trakcie	
strajku	jedyną	gazetką	środowiskową	było	„Popieramy	–	międzyuczelniany	biuletyn	strajkowy”.	
Na	jego	zawartość	składają	się	bieżące	informacje	związane	ze	strajkiem	studentów	na	rze-
szowskich	uczelniach,	w	Łodzi	i	w	innych	ośrodkach	akademickich.	Biuletyn	został	zredago-
wany	i	wydany	przez	dziennikarzy	„Dwukropka”	(Klub	Dziennikarzy	Studenckich)17.

Kontrapunkt
	 Drugą	chronologicznie	gazetką	związaną	z	NZS,	wydawaną	w	Rzeszowie,	był	„Kontra-
punkt	–	niezależne	pismo	studenckie	przy	NZS”18.

16	NSZZ Solidarność 1980–1989.	pod	red.	Ł.	Kamińskiego	i	G.	Waligóry,	tom	V,	Warszawa	2010,	s.	705,	719.
17	Jedyny	znany	archiwalny	numer	wydany	został	w	dniu	18	lutego	1981	r.,	w	formacie	A4	i	objętość	6	stron.	W	skład	
redakcji	wchodzili:	L.	Hajduk,	J.	Krzysztofik,	J.	Lończak,	T.	Paulukiewicz	(red.	nacz.),	J.	Porada,	E.	Róg,	R.	Sitarski,	
W.	Ziobro.	
18	Na	pierwszej	stronie	w	pierwszym	numerze	w	tekście	„Od	Redakcji”	napisano:	„[...]	Pismo	to,	nie	podlegając	żadnej 
cenzurze,	 otwiera	 przed	nami	możliwość	pełniejszego	oddziaływania	 na	 środowisko	 studenckie.	 „Kontrapunkt”	ma	

•	 NZS-PRz,	Rzeszów	1980	r.	Fot.	
z	Archiwum	IPN	w	Rzeszowie
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		 Ukazały	się	trzy	numery	pisma:	w	marcu,	maju	i	czerwcu	
1981	r.	Natomiast	w	kwietniu	wydano	specjalny	„Kontrapunktu”,	
poświęcony	w	całości	zbrodni	katyńskiej.
		 W	pierwszym	numerze	znajdujemy	listę	osób	więzionych	
za	 przekonania	 oraz	 informacje	 o	 fakcie	 sfotografowania	 tablicy	
NZS	na	 terenie	WSP	przez	funkcjonariuszy	SB.	Numer	przynosi	
także	informacje	o	działalności	NZS.	W	felietonie	pt.	„Test”	autor	
krytykuje	obojętność	studentów	wobec	 lutowego	strajku.	Proble-
matyce	kulturalnej	poświęcone	jest	kilka	materiałów.	Opublikowa-
no	także	kilka	wierszy,	podpisanych	inicjałami.	
		 W	następny	numerze	„Kontrapunktu”	zwraca	uwagę	kilka	
felietonów	własnych	autorów.	Wśród	nich	trzy	Adama	Jarzyńskie-
go.	Jeden	o	fasadowości	sejmu,	następny	o	pierwszym	sekretarzu	
(PZPR)	protestującym	przeciwko	strajkom	i	ostatni	o	tym,	czy	na-
leży	umieszczać	krzyże	na	uczelni	(autor	jest	przeciwny	temu,	aby	
robić	to	w	każdym	miejscu).	Pojawia	się	też	kolejny	tekst	o	niskiej	
frekwencji	podczas	lutowego	strajku	i	braku	zrozumienia	jego	idei	
przez	samych	uczestników.	Kolejny	felieton	poświęcony	jest	roz-
powszechnianym	w	owym	czasie	na	uczelni	anonimowym	i	pasz-
kwilanckim	ulotkom	skierowanym	przeciwko	jednemu	z	działaczy	
NZS	WSP.	
		 Ostatni	numer	„Kontrapunktu”	przynosi	m.in.	artykuł	po-
święcony	zmarłemu	kardynałowi	Wyszyńskiemu	(przedrukowany	
za	 „Solidarnością	 Rzeszowską”	 nr	 17)	 oraz	 tekst	 przemówienia	
Jana	Niemca	(studenta	IV	roku	nauczania	początkowego)	wygło-
szony	 podczas	 wiecu	 przeciwko	 terroryzmowi.	 Opublikowano	
aż	dwa	felietony	o	małym	zaangażowaniu	i	aktywności	studen-
tów	i	zamykaniu	się	przez	nich	w	prywatność.	W	innym	natomiast	
felietonie	jego	autor	pisze	o	brutalności	milicji	(wobec	osób	zatrzy-
manych	pod	wpływem	alkoholu).

	 Po	wakacjach	gazetka	nie	mogła	się	ukazywać,	bo	na	 jej	dalsze	wydawanie	nie	wyraził	
zgody	rektor	WSP	Józef	Lipiec19.	Gazeta	miała	format	A5.	Został	wydana	w	objętości	(w	kolejnych	
wydaniach)	12,	16	i	20	stron20.

Osa
	 Pierwszy	 i	 jedyny	 numer	 Biuletynu	 Informacyjnego	 NZS	AR	 w	 Rzeszowie	 „Osa”	
ukazał	 się	21	maja	1981	 r.21.	Na	pierwszej	 stronie,	 tuż	pod	winietą,	w	 ramce,	umieszczono	
informację	o	zamachu	na	papieża	Jana	Pawła	II	w	dniu	13	maja	1981	r.	Na	pierwszej	stronie	
jest	także	obszerna	informacja	o	II	Ogólnopolskim	Zjeździe	Akademii	Rolniczych.	Na	drugiej	
stronie	umieszczono	kilka	informacji	zawiązanych	z	działalnością	NZS	oraz	o	zatrzymaniu	przez	
milicję	M.	Bialica	i	J.	Młynarskiego	studentów	Filii	UMCS22.	Ponadto	w	gazetce	teksty	o	uwię-
zionych	działaczach	KPN.	Dwie	strony	zajmuje	skecz	kabaretowy	Jana	Pietrzaka,	przedrukowany	
za	„Niezależnym	Słowem”	(nr	3/81).	
	 Dla	porządku	kronikarskiego	należy	podać,	że	poza	tym	biuletynem	został	wydany	przez	
NZS	AR	w	Rzeszowie	specjalny	numer	„Biuletynu	Informacyjnego”	poświęcony	rocznicy	odzy-
skania	niepodległości,	który	ukazał	się	11	listopada	1981	r.23.	

profil	społeczno-kulturalny.	[...]	Oczywiście	będzie	dużo	informacji	naszego	środowiska	[...].	Będziemy	się	starali	„wy-
łapać”	najbardziej	nas	interesujące	fakty	z	życia	kulturalnego	całego	kraju”.
19	D.	Iwaneczko,	Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej,	s.	137.
20	Kolegium	redakcyjne	„Kontrapunktu”	tworzyli:	Magda	Szurlej	(2 i 3),	Barbara	Pałka	(2 i 3),	Marek,	Lesław	Granat	–	
red.	graficzny	(2 i 3)	oraz	Kazimierz	Szajna	(tylko	w	nr	2,	jako	red.	naczelny)	i	Marek	Wójcik	(tylko	nr	3).	W	numerze	
1	stopka	nie	została	podana.
21	Stopka	zawiera	 takie	 informacje:	„Redakcja:	Andrzej	Lignarski,	Robert	Klus;	 sekretarki:	Zbigniew	Słowik,	Agata	
Listkiewicz”.	Biuletyn	miał	objętość	sześciu	stron	formatu	A4.			
22	O	fakcie	tym	szerzej	napisano	w	niniejszym	opracowaniu	na	s.	170.
23	Zredagowali	go	Jerzy	Szczepański	i	Andrzej	Lignarski.

•	 Kontrapunkt,	nr	specjalny,	
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Immunitet
	 29	maja	1981	 r.	ukazał	 się	biuletyn	„Immunitet”	wyda-
ny	przez	NZS24.	W	słowie	wstępnym	napisano:	[...]	Naszym	ce-
lem	jest	uzupełnienie	wiadomości	o	nieznane	fragmenty	historii	
[...]”.	Tak	też	i	było.	Wydawnictwo	to	zostało	poświęcone	przede	
wszystkim	sprawom	historycznym25. Jedynym	własnym	tekstem	
w	nim	zamieszczonym	jest	felieton	pt.	„Czego	żądamy	od	partii?”	
podpisany	inicjałami/pk/.	W	gazecie	znalazł	się	także	skecz	Jana	
Pietrzaka	(przedrukowany	za	kwartalnikiem	„Aspekt”).	
	 Ten	jedyny	numer	„Immunitetu”	to	ostatnia,	znana	gazet-
ka	wydana	przez	NZS	PRz.

Dwukropek
	 W sierpniu	1980 r.	w ospałym	miasteczku	akademickim	
miało	 miejsce	 zdarzenie,	 które	 żartobliwie	 opisał	 dziennikarz	
„Dwukropka”,	„[...]	Do klubu	„Plus”	przyjechał	I sekretarz	KW	
PZPR	[...].	Pomyślałem	chyba	już	jest	całkiem	źle	[...]	Żeby	se-
kretarz	do studentów	i to z „zerowego	roku”	[...].	Na spotkaniu	
dowiedzieliśmy	się,	 że siły	 antysocjalistyczne	 i elementy	chuli-
gańskie	chcą	podwyżek	i zniesienia	cenzury,	aby	móc	atakować	
ustrój	 i na dodatek	 tzw.	wolnych	 związków	 zawodowych,	 czy-
li	 takich,	 do których	 nie	 będą	mogli	 należeć	 członkowie	 partii.	
Na moje	podchwytliwe	pytanie,	czy	załogi	300	zakładów	to same 
siły	antysocjalistyczne	i chuligani	[...]	Usłyszeliśmy,	że niedługo	
[...]	 sekretarz	spotka	się	z młodzieżą	 i te	problemy	wyjaśni	 [...]	
I skończyło	się”26.
	 Nie	 skończyło	 się,	 a zaczęło.	 Zaczęły	 się	 najciekawsze	
miesiące	w dziejach	środowiska	akademickiego	Rzeszowa.	Wiele	
o tym,	co się	działo	w tamtych	miesiącach,	można	dowiedzieć	się	
z łam	 „Dwukropka”.	Można	 poznać	 problemy,	 które	 nurtowały	
środowisko,	dyskusje	i idee	z owych	lat.	Poznać	też	najciekawsze	postacie	tego	środowiska,	a także	
jakąś	cząstkę	ich	losów.	
	 Pierwszy	„Dwukropek”	w roku	akademickim	1980/81	ukazał	się	w październiku	w for-
macie	A2	i miał	16	stron27. Na pierwszej	stronie	znajduje	się	wiersz	Jana	Zawilińskiego	(studenta	
WSP),	zaczynający	się	od	słów:	„wyrośliśmy	w	poszanowaniu	niech	żyje,	nasze	dłonie	nauczo-
no	 trzymać	 chorągiewki,	wcześniej	 niż	 potrafiliśmy	 narysować	 siebie”.	U dołu	 strony,	 na całej	
jej	szerokości,	umieszczono	zdjęcie	Ryszarda	Cielińskiego,	na którym	widać	twarz	w okularach.	
Jedno	szkło	tych	okularów	jest	zamazane	tak,	że uniemożliwia	patrzenie,	a drugie	już	nieco	prze-
tarte.	Od tego	numeru	stałym	elementem	pierwszej	strony	„Dwukropka”	będą	symboliczne	zdjęcia	
autorstwa	Cielińskiego	oraz	wiersze	poetów	związanych	ze środowiskiem.
	 W	 środku	 numeru	 znajdujemy,	 umieszczony	 na	 dwóch	 kolumnach,	 własny,	 obszerny	
i	aktu	alny	reportaż	„Dwukropka”	z	Gdańska28.	Opowiada	o	organizacjach	studenckich	działających	
na	tamtejszym	uniwersytecie.	Przedstawia	m.in.	kalendarium	powstania	Tymczasowego	Komitetu	
Założycielskiego	Niezależnego	Zrzeszenia	Studentów	Polskich	na	Uniwersytecie	Gdańskim	oraz	
fragmenty	jego	programu	działania,	a	także	założenia	studenckiego	ruchu	parlamentarnego.

24	Była	to	„Jednodniówka	Politechniki	Rzeszowskiej”	pod	redakcją	Iwony	Michalskiej	i	Pawła	Kufla,	wydana	w	forma-
cie	A5	o	objętości	20	stron.	Jej	wydawcą	był	NZS	PRz.
25	Umieszczono	w	nim:	tekst	redakcyjny	przypominający	rocznice	powstania	w	getcie	warszawskim,	mordu	polskich	
oficerów	w	Katyniu	i	aneksji	krajów	bałtyckich	przez	ZSRR;	wiersze:	Czesława	Miłosza,	„Który	skrzywdziłeś”	i	„Do	
polityka”	oraz	Kazimierza	Wierzyńskiego	„Pomnik”;	majowy	kalendarzyk	historyczny;	tekst	Konstytucji	3	maja;	tekst	
pieśni:	Mazurek	3	maja;	sylwetkę	J.	Piłsudzkiego.
26	A.	Paulukiewicz,	O roku uff…,	„Dwukropek”,	lipiec	1981,	s.	2.
27	„Dwukropek”	ukazywał	się	w	formacie	A2	w	objętości	od	10	do	16	kolumn.	Drukowany	był,	dzisiaj	już	archaiczną,	
tzw.	techniką	typograficzną,	na	rotacyjnej	maszynie	gazetowej,	w	dwóch	kolorach.	Najczęściej	winieta	i	niektóre	tytuły	
były	koloru	czerwonego.	Przy	nakładzie	3500	egz.	docierał	praktycznie	do	całego	swojego	środowiska,	a	także	poza	nie.	
28	T.	Paulukiewicz,	Gdański Trójkąt,	„Dwukropek”,	październik	1980,	s.	2.
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	 	 Kolejnym	ważkim	tekstem	jest	napisana	w pierwszej	osobie	
biografia	pokolenia,	urodzonego	w PRL	w latach	50.,	a którego	dojrze-
wanie i budzącą	się	świadomość	wyznaczały	daty	kolejnych	kryzysów	
społeczno-politycznych.	Tekst	nosi	tytuł	„Moje	wybrane	lekcje”,	a jego	
autorem	 jest	Andrzej	 Paulukiewicz.	W gazecie	 również	 dwa	 teksty	
związane	ze Studenckim	Ruchem	Parlamentarnym	WSP29.	W numerze 
obok	„Traktatu	moralnego”	Czesława	Miłosza,	który	kilka	dni	przed	
wydaniem	gazety	otrzymał	literacką	Nagrodę	Nobla,	cała	stronę	zajmu-
ją	najlepsze	wiersze	studenckiego	turnieju	„Złoty	Rylec”.	Całą	ostatnią	
stronę	zajmują	rysunki	satyryczne	Jacka	Woźniaka,	których	bohaterami	
są milicjanci.	Kilka	miesięcy	później	te	i inne	jego	„milicyjne”	rysunki	
będą	drukowane	w gazetkach	i na ulotkach	„Solidarności”.
  Następny	 „Dwukropek”	 ukazał	 się	 w grudniu.	 Miał	
12	stron.	Na pierwszej	stronie	umieszczono	wiersz	J.	Zawilińskiego	
„Polska”	 kończący	 się	 zwrotką:	 „Nie	wiem	 czy	 znikną	 za	 naszych	
okien/chmury	a	na	niebie	pojawi	się	coś	więcej	niż	wróbelek	patriota”.
  Gazeta	przynosi	relacje	z dzielności	studenckich	organi-
zacji.	 Jest	 relacja	 ze zjazdu	 SZSP.	 Natomiast	 reportaż	 Bogusława	
Szwedo	opowiada	o pierwszych	dniach	funkcjonowania	NZS	na po-
litechnice.	 Bohaterem	 reportażu	 jest	 Paweł	 Kufel,	 określony	 jako	
„motor”	NZS	na swojej	uczelni.	Tekst	mówi	o	założeniach	progra-
mowych	organizacji.	A	także	o	zorganizowanych	przez	nią	obcho-
dach	święta	11	listopada	na	Rynku	w	Rzeszowie,	pierwszych	takich	
obchodach	od	czasów	przedwojennych30.
	 	 Najważniejszym	 artykułem	 publicystycznym	 w numerze 
jest	 „Smutek	 akademików”.	 Autor	 pisze	 o nikłym	 zaangażowaniu	
społecznym	 i politycznym	 studentów,	 na przykładzie	 rzeszowskiego	
środowiska.	Czytamy m.in.:	„Proces	odmóżdżenia	społeczeństwa,	sy-
stematyczny i długotrwały	przynosi	rezultaty	[...]	wyrastają	pokolenia	
zniechęcone,	bezwolne	[...]	albo	jednostki	cyniczne,	cwaniakowate”.

	 	Autorzy	dwóch	reportaży	rozmawiają	z rzeszowskimi	studentami	o tym,	jak	widzą	i czy	chcą	
się	oni	angażować	w działalność	organizacji	studenckich31.	Jest	też	kilka	tekstów	związanych	z kulturą:	
o klubach	„Plus”	i „Labirynt”,	a także	o Studenckim	Radio	„Centrum”.	Opublikowano	również	wiersze	
biorące	udział	w studenckim	turniejem	„Złoty	Rylec”.	Numer	zamykają	rysunki	Jacka	Woźniaka.
	 Kolejny	„Dwukropek”	wyszedł	w marcu	(miał	12	stron)	tuż	po zakończeniu	studenckich	straj-
ków	o zarejestrowanie	NZS	i zmiany w regulaminie	studiów.	
	 Redakcja	w słowie	wstępnym	napisała:	„Tak	naprawdę	to w Rzeszowie	wakacje	roku	80	nic	
nie	zmieniły	[...]	Studentom	nadal	było	wszystko	jedno	[...]	A strajki	sprowokowały	setki	ludzi	do go-
rączkowych	dyskusji	[...]	Świadomość	został	obudzona.	[...]	Studenci	przekonali	się,	że są partnerami	
[...]	wobec	władz	uczelni	i łatwo	tego	nie	zapomną	[...]”.
	 Największym	materiałem	w tym	wydaniu	gazety	jest	reportaż	Henryka	Nicponia	i Józefa	Loń-
czaka	oraz	fotoreportaż	Marka	Bialica ze strajku	studentów	w Łodzi32.	W numerze umieszczono kalen-
darium	strajków	na rzeszowskich	uczelniach	oraz	reportaż	pt.	„Łódź	za nas,	my za Łódź”,	ze strajku 
na WSP	w Rzeszowie33.	Wśród	bohaterów	reportażu	są m.in.	działacze	NZS	Marek	Wójcik	i Andrzej	
Wontor	i szef	uczelnianego	SZSP	Andrzej	Florek.
	 Szczególną	rangę	ma wywiad	udzielony	„Dwukropkowi”,	w którym	Andrzej	Gwiazda	opo-
wiada	o historii	wolnych	związków	zawodowych,	powstaniu	i dniu	dzisiejszym	„Solidarności”	oraz	
o strajku	rolników	w WRZZ	w Rzeszowie34.

29	M.	Kubal, Parlament do dogadania,	„Dwukropek”,	październik	1980,	s.	5.
30	B.	Szwedo,	Powstaliśmy aby ożywić,	„Dwukropek”,	grudzień	1980,	s.	3.
31	W.	Ziobro,	Kto komu zależy,	„Dwukropek”,	grudzień	1980,	s.	6.;	W.	Drozd,	Nic nie powiem mam zwolnienie,	„Dwu-
kropek”,	grudzień	1980,	s.	7.
32	H.	Nicpoń,	J.	Lończak,	Ostatnie trzy godziny,	„Dwukropek”,	marzec	1981,	s.	7.;	M.	Bialic,	Fotoreportaż,	„Dwukro-
pek”,	marzec	1981,	s.	7.
33	J.	Porada,	W.	Ziobro,	Łódź za nas, my za Łódź,	„Dwukropek”,	marzec	1981,	s.	3.
34	Nigdy nie byłem na wczasach (wywiad	z	Andrzejem	Gwiazdą	przeprowadzony	przez	T.	Paulukiewicza),	„Dwukropek”, 
marzec 1981,	s.	8.
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	 Wydarzenia	marca	 ‘68	 przypomina	w	 swoim	 felietonie	Bogusław	Szwedo,	 ubolewając,	
że	rzeszowscy	studenci	i	ich	organizacje	zapomniały	o	tej	ważnej	dla	całego	środowiska	rocznicy35.
	 Kolejny	 „Dwukropek”	 wydano	 w maju.	 Numer	 otwiera	 reportaż	 o wyrzuconej z pracy	
i mieszkania	Nataszy	Solarz,	 szykanowanej	 za to,	 że w prowadzonym	przez	 siebie	Dyskusyjnym	
Klubie	Filmowym	pokazywała	zakazane	przez	władze	filmy36.
 Na następnej	stronie	dwa	teksty	o organizacjach	studencki	działających	w Rzeszowie.	Jeden	
jest	informacją	o Polskim	Związku	Akademicki.	Drugi	to reportaż	pt.	„Organizowaliśmy	się”,	któ-
rego	autor	Wojciech	Drozd	opowiada	o działalności	NZS	na Fili UMCS	w	Rzeszowie.	Przynosi	też	
informację	o	działalności	Międzyuczelnianej	Komisji	Koordynacyjnej	tej	organizacji	i	o	powstaniu	
w	WSP	Oddziału	Komitetu	Obrony	Osób	Więzionych	za	Przekonania,	o	czym	opowiadają	Radosław	
Wyrzykowski	i	Andrzej	Wontor37.
	 W	numerze	zamieszczono	także	całostronicowy	wywiad	z	ks.	Ireneuszem	Folcikiem,	duszpa-
sterzem	akademickim,	oraz	reportaż	o	zawieszeniu	przez	studentów	poświęconego	krzyża	w	budynku	
Filii UMCS38.	Opublikowano	także	sondę	przeprowadzoną	wśród	rzeszowskich	studentów	i pracow-
ników	uczelni,	„Po co nam	porozumienia	łódzkie?”39.
	 Całą	rozkładówkę	w gazecie	zajmuje	fotoreportaż	z pierwszej,	od czasów	przedwojennych,	
manifestacji	patriotycznej	z okazji	3	maja,	jaka	odbyła	się	na rzeszowskim	Rynku,	a która	zgromadzi-
ły	kilka	tysięcy	osób.
	 Ostatni	numer	„Dwukropka”	w roku	akademickim	1980/81	ukazał	się	z datą	lipcową.	Naj-
ważniejszy	 tekst	w tym	wydaniu	gazety	nosi	 tytuł	„Nienawiść	 i myślenie”.	 Jest	 to zapis	wykładu	
wygłoszonego	przez	ks.	Józefa	Tischnera.	Na jego	publikację	redakcja	uzyskała	zgodę	autora.
	 Andrzej	Paulukiewicz	w artykule	pt.	„O roku	uff..”	dokonuje	żartobliwego	podsumowania	
mijającego	roku	akademickiego	w swoim	środowisku.	Pisze m.in.	„Tak	więc	kończy	się	kolejny	rok	
akademicki.	Urozmaicony	i wesoły	jak	przewidywałem.	[...]	Lato	będzie	gorące,	ale	burz	nie	prze-
widuję	[...].	Spotkamy	się	w październiku	[...]”40.	W tym	samym	tekście	autor,	zżymając	się	na brak	
zaangażowania	studentów,	pisze m.in.:	„Społeczność	akademicka	daje	skuteczne	odpory	wszelkim	
posądzeniom	jakby	miała	być	w przyszłości	inteligencją	chociażby	techniczną”.	
 Na ostatniej	 stronie	umieszczono	 rysunki	 satyryczne	Jacka	Woźniaka.	Obok	nich	umiesz-
czono	zdjęcia,	na których	widać	studentów	lejących	wodę	przez	okna	w akademiku.	Całość	ma tytuł	
„Woźniak	rysuje…	studenci	olewają”.

Prasa studencka po wakacjach 1981 roku

 Dla	studenckiej	prasy	były	to	krótkie	wakacje.	Ostatni	„Dwukropek”	ukazał	się	z	datą	lipco-
wą.	Z	kolei	już	we	wrześniu	zaczął	być	regularnie	wydawany	biuletyn	„CIA”.	Pierwsze	jego	numery	
ukazały	się	co	prawda	już	w	poprzednim	roku	akademickim,	ale	były	to	dopiero	skromne	początki	tej	
gazety.	Oprócz	„CIA”	ukazywały	się	w	środowisku	akademickim	w	tym	czasie	także	inne	biuletyny	
oraz	zostało	wydanych	kilka	tytułów	gazetek	strajkowych.	Tej	jesieni	ukazał	się	tylko	jeden	numer	
„Dwukropka”	datowany	na	listopad.

Centrum Informacji Akademickiej – CIA
 Był	to najdłużej	i najregularniej	ukazujący	się	tytuł	wydawany	przez	NZS	w Rzeszowie.	„CIA”	
był	biuletynem	Centrum	Informacji	Akademickiej.	Centrum	zostało	założone	przez	Marka	Wójcika	
i Romana	Wyrzykowskiego	przy	NZS	WSP	w Rzeszowie41.	Miało	charakter	ponaduczelniany.	
	 Pierwszy	„Serwis	Informacyjny”	(taką	nosił	nazwę)	wydany	przez	CIA,	ukazał	się	(jak	poda-
no w winiecie)	28	marca	1981 r.	o godz.	12.	Była	to jedna	kartka	A4,	zadrukowana	jednostronnie,	od-
bita	na powielaczu.	Zawierała	informacje	z czterech	rzeszowskich	uczelni	o strajkach	ostrzegawczych 

35	B.	Szwedo,	Amnezja,	„Dwukropek”,	marzec	1981,	s.	12.
36	J.	Kniaźnikiewicz,	Filmowe życie Nataszy S.,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	1.
37	W.	Drozd,	Organizowaliśmy się,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	1.
38	L.	Hajduk,	K.	Kaszuba,	Kościół jest apolityczny – wywiad z ks. Ireneuszem Folcikiem, duszpasterzem akademickim,	
„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	8.;	J.	Twardowski,		Nad	portiernią,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	9.
39	B.	Żurek,	J.	Porada,	Po co nam porozumienia Łódzkie,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	4.
40	A.	Paulukiewicz,	O roku uff…,	„Dwukropek”,	lipiec	1981,	s.	2.
41	J.	Klus,	A.	Lignarski,	J.	Szkutnik;	Dwadzieścia lat „Solidarności” Kalendarium Rzeszowskie,	Rzeszów	2000,	s.	33.
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„na znak	solidarności	z postanowieniami	KPP”,	które	miały	miej-
sce	27	marca.	Od trzeciego	numeru,	z dnia	4	maja	1981 r.,	serwis	
nosił	już	nazwę	„CIA”42.
	 Od wakacji	 zwiększono	 objętość	 i częstotliwość	 ukazy-
wania	 się	biuletynu43.	Drukowany	był	 techniką	offsetową	 (tzw.	
„mała	poligrafia”).	Wprowadzono	elementy	grafiki.	Wydawany	
był	najczęściej	na czterech	stronach	formatu	A4.	Biuletyn	druko-
wany	był	w drukarni	MKR	NSZZ	„Solidarności”	w Rzeszowie.	
 Pierwsze	 jego	 powakacyjne	 wydanie	 (dostępne	 w zna-
nych	 archiwach)	 ukazało	 się	 z numerem	 7	w dniu	 8	września	
1981 r.	Ostatnie	wydanie	 „CIA”	ukazało	 się	 8	 grudnia	 1981	 r.	
i miało	numer	21.	„CIA”	było	przez	trzy	powakacyjne	miesiące	
jedynym	tytułem	wydawanym	w Rzeszowie	przez	NZS.	Dopiero	
w grudniu	ukazały	się	cztery	numery	„Pisma	strajkowego	NZS	
Filii UMCS w Rzeszowie”.	
 Na łamach	biuletynu	dominowały	 informacje.	Znaczna	
część	publikowanych	materiałów	były	to przedruki	lub	pocho-
dziły	z serwisów	agencyjnych.	Drukowano	też	komunikaty	oraz	
oficjalne	stanowiska	władz	NZS	i „Solidarności”.	Umieszczano	
oczywiście	 informacje	 własne.	 Biuletyn	 przynosił	 informacje	
nie tylko z własnego	środowiska	i z Rzeszowa,	ale	także	z tere-
nu	kraju.	Tematyka	biuletynu	była	przede	wszystkim	związana	
z polityką.	Dominowały	materiały	związane	z działalnością	NZS	
i NSZZ	„Solidarność”	oraz	reakcją	władz,	najczęściej	represyjną,	
na te	działania.	Publikowano	też	echa	polskich	wydarzeń	w pra-
sie	zagranicznej.	Na jedno	wydanie	biuletynu,	mającego	cztery	
strony,	składało	się	kilkanaście	informacji.	Miały	one	charakter	
równorzędny,	 gdyż	mało	 kiedy	 tytuł	 którejś	 z nich	 dominował	
nad	pozostałymi.	
	 Od października	na łamach	„CIA”	dominowała	tematyka	

związana	ze strajkami	uczelnianymi.	Tak	w kraju,	jak	i w Rzeszowie.	Chociaż	już	po rozpoczęciu	
strajku	okupacyjnego	w WSP	(10	listopada)	ukazały	się	jeszcze	tylko	dwa	wydania	biuletynu.	
 Rzadko	 gościła	 na łamach	 „CIA”	 inna	 tematyka	 niż	 polityczna.	Takim	wyjątkiem	 jest	
informacja	zamieszczona	na pierwszej	stronie	numeru	14	(z 6	października	1981 r.)	o konflikcie	
związanym	 z kwaterowaniem w domach	 studenckich	WSP	 studentów	Zespołu	Nauczania	Kli-
nicznego	AM	w Krakowie.	Obok	tej	informacji	zamieszczono	stanowiska	w tej	sprawie	KU	NZS	
i	KZ	NSZZ	„Solidarność”.
	 Wyjątkowym	jest	biuletyn	numer	21	z 8	grudnia	1981	r.	Nie	tylko	dlatego,	że okazał	się	być	
jego	ostatnim	wydaniem.	Ma zwiększoną	objętość	do sześciu	stron	i opublikowano	w nim	zdjęcia,	
co do tej	pory	było	właściwie	niepraktykowane.	Było	to dziewięć	fotografii	z pacyfikacji	przez	od-
działy	ZOMO	strajku	w Wyższej	Oficerskiej	Szkole	Pożarnictwa	w Warszawie.	W numerze	również	
znajduje	się	obszerna	relacja	z tych	dramatycznych	wydarzeń	pt.	„Węzeł	gordyjski”.	Relacja	podpi-
sana	jest	przez	Jerzego	Koziarza	(korespondenta	CIA).
	 W stopce	 biuletynu	 nie	 podawano	 nazwisk	 członków	 jego	 zespołu	 redakcyjnego.	 Poza	
nielicznymi	wyjątkami	teksty	publikowane	w biuletynie	nie	były	podpisywane.	Były	najczęściej	
sygnowane	inicjałami	lub	podawano	źródło,	za którym	zostały	przedrukowane.	
	 We wrześniu	1981 r.	działalnością	CIA	zainteresowała	się	Służba	Bezpieczeństwa,	zakłada-
jąc	w jego	sprawie	tzw.	SOR	(sprawę	operacyjnego	sprawdzenia)44.	Jak	wynika	z dotychczasowej	
kwerendy	w archiwach	IPN	założenie	SOR	specjalnie	w odniesieniu	do wydawanych	w Rzeszowie	
gazetek	i biuletynów	było	sytuacją	wyjątkową.	Według	raportu	SB	„w numerach	1‒10	biuletynu	
nie	stwierdzono	treści	o charakterze	szkodliwym	politycznie”.	Jednak	w numerze	11	z 22	września	
1981 r.	znalazła	się	informacja	podana	za „Biurem	Informacyjnym	Regionu	Pojezierze”,	mówiąca 

42	Z	winiety	wynika,	że	wydawcą	jest	Centrum	Informacji	Akademickiej	–	Międzyuczelniana	Komisja	Koordynacyjna	
NZS	Rzeszów.
43	Ukazało	się	co	najmniej	pięć	wydań	we	wrześniu,	cztery	w	październiku,	trzy	w	listopadzie	i	jedno	w	grudniu.
44	AIPN	Rz,	043/1070;	SOS	„CIA”.

•	 Gadom,	nr	1,	Rzeszów	1981	r.	
Fot.	z	Archiwum	IPN	w	Rzeszowie
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o	 możliwych	 zatrzymaniach	 przez	 SB	 działaczy	 „Solidarności”	 w tamtym	 regionie. W tekście	
podano,	że jednym	ze źródeł	 tej	 informacji	 są funkcjonariusze	SB.	To spowodowało,	że Służba	
Bezpieczeństwa	postanowiła	prowadzić	„bieżącą	kontrolę	operacyjną	informacji”	zamieszczanych	
na łamach	„CIAˮ45.
	 Później	uwagę	funkcjonariuszy	zwrócił	jeszcze	tylko	jeden	tekst	opublikowany	w biulety-
nie.	Chodziło	o „Życzenia	z obozu”	(„CIA”	nr	15	z 14	października	1981 r.).	Był	to tekst	telegramu,	
z wyrazami	 poparcia,	 skierowanego	 do „Solidarności”,	 a podpisanego	 przez	 ośmiu	 radzieckich	
więźniów	politycznych	odbywających	długoletnie	kary	pozbawienia	wolności	w obozie	pracy.	Jak	
napisano	w „CIA”	informację	podano	za niezależnym	rosyjskim	„Archiwum	Samizdata”.	W związ-
ku z tą publikacją	Służba	Bezpieczeństwa,	zanotowała,	że należy	podjąć	„działania	zmierzające	
do ustalenia	źródła	powyższych	informacji”46.
	 	„CIA”	redagowali	wymienieni	powyżej	Wójcik	i Wyrzykowski,	z redakcją	współpracował	
Jerzy	Koziarz,	a autorem	logo	był	Leszek	Granat47. 
 Obok	wydawania	biuletynu	celem	jaki	sobie	stawiało	Centrum	Informacji	Akademickiej	było	
zaktywizowanie i usprawnienie	przepływu	informacji	pomiędzy	wszystkimi	ośrodkami	akademickimi	
w Polsce.	Rzeszowskie	NZS	od wakacji	dysponowało	trzema	teleksami48.	Dzięki	temu	należało	do jed-
nego	z najlepiej	wyposażonych	w sprzęt	techniczny	ośrodków	w Polsce,	bowiem dostęp	do teleksów	
miały	jeszcze	tylko	ośrodki	w Łodzi	i w Warszawie49.	18	października	odbył	się	w Rzeszowie,	w bu-
dynku	WSP,	zorganizowany	przez	CIA	ogólnopolski	zjazd	biur	informacyjnych	NZS. Wzięło	w nim 
udział	25	osób	z 10	ośrodków	akademickich	w kraju i dwóch	przedstawiciele	Komisji	Koordynacyjnej	
NZS	w Warszawie50.	Zjazd	zakończył	się	konkluzją	o kontynuowaniu	obrad	w przyszłości51.	 
Merkuriusz Ekstraordynaryjny 
	 Biuletyn	ukazywał	się	od września	1981 r.	do stanu	wojennego52.	Jak	napisano	w winiecie 
był	to „codzienny	biuletyn	informacyjny”.	Nieznana	jest	liczba	jego	wydań,	ale	na pewno	ukazało	
się	ich	kilkadziesiąt.53	Przynosił	informacje	polityczne	z kraju i niekiedy	ze świata.	Opracowywane	
były	na podstawie	audycji	Polskiego	Radia	i BBC,	serwisu	PAP	oraz	Biura	Informacji	Prasowej	
„Solidarności”.	Publikowano m.in.	 informacje	o obradach	Komisji	Krajowej	oraz	Zjazdu	NSZZ	
„Solidarność”,	zamieszczano	również	komunikaty	związkowe.	Pojawiały	się	informacje	o repre-
sjach	stosowanych	przez	władzę	w stosunku	do działaczy	opozycyjnych,	o planowanych	strajkach,	
uroczystościach	 i imprezach	w związku	 z różnymi	 rocznicami.	Najwięcej	miejsca	w biuletynie	
zajmowały	przedruki	artykułów	z prasy	krajowej	i zagranicznej.	Biuletyn	nie	zajmował	się	prak-
tycznie	sprawami	środowiska	studenckiego.	Gazetka	miała	objętość	4‒8	stron	formatu	A554. 

Fakty, Komentarze, Opinie 
	 Stanowił	 jakby	mutację	 „Merkuriusza”	poświęconą	 tematyce	 związanej	 z własnym	śro-
dowiskiem.	 Jedyny	 zachowany	 numer	 biuletynu	 „Fakty,	 Komentarze,	 Opinie”	 wydany	 został	
10	listopada	1981 r. w formacie	A455. Zawiera	on	informację	o strajkach	studentów	w WSP	i innych	

45	Ibidem.	Jak	napisano	w	raporcie	SB	„na	wydawnictwo	CIA	NZS	w	Rzeszowie	założona	została	sprawa	operacyjnego	
sprawdzenia,	w	ramach	której	dążyć	się	będzie	do:	ustalenia	osób	wchodzących	w	skład	zespołu	redakcyjnego	oraz	roz-
poznania	ich	postawa	politycznych;	bieżącej	kontroli	operacyjnej	informacji	tam	zamieszczonych”.	
46	Ibidem.	Po	wprowadzeniu	stanu	wojennego,	zamykając	prowadzenie	SOS	„CIA”	odnotowano	w	raporcie	przykład	
jeszcze	jednego	„artykułu	szkodliwego	politycznie”.	Miała	nim	być	artykuł	umieszczony	w	ostatnim	numerze	biuletynu	
pt.	„Węzeł	gordyjski”	autorstwa	J.	Koziarza.
47	Relacja	Marka	Wójcika
48	D.	Iwaneczko,	Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1989,	s.137.
49	AIPN	Rz,	043/1070;	SOS	„CIA”	(bp).
50	AIPN	Rz,	043/1070;	SOS	„CIA”	(bp);	reprezentowane	były	następujące	ośrodki	akademickie:	Wrocław,	Łódź,	Kra-
ków,	Białystok,	Lublin,	Gdańsk,	Katowice,	Gliwice,	Szczecin	i	Rzeszów.	
51	Ibidem.
52	M.	Romański,	Rzeszowska prasa niezależna w latach 1981–1983	[w]:	Prace historyczno-archiwalne, t.	XVIII,	
Rzeszów	2006,	s.	273‒282.
53	Relacja	Janusza	Krysztofika	z	19	IV	2012	r.	W	posiadaniu	autora.
54	W	stopce	podano:	„Przygotowywał	Janusz	Krysztofik”	(był	on	członkiem	redakcji	„Dwukropka”).	Jego	wydaw-
cą	było	SZSP.
55	AIPN	Rz,	102/5,	Archiwum	Marka	Wójcika.
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miastach	oraz	o obradach	KKK	NZS	we Wrocławiu.	W numerze 
również	informacja	o wiecu w Rzeszowie	pod	pomnikiem	T.	Ko-
ściuszki	w dniu	11	 listopada.	 Jak	 informuje	gazetka,	wszystkie	
organizacje	studenckie,	tj.	NZS,	SZSP	i PZA,	wywiesiły	wspólny	
plakat	zapraszający	na tą uroczystość.	Nieznana	jest	liczba	wy-
dań	tego	biuletynu.	Wydawcą	było	SZSP. Redaktorem	naczelnym	
biuletynu,	tak	jak	i „Merkuriusza”	był	dziennikarz	„Dwukropka”	
Janusz	Krysztofik56.

Gadom i Zleb
	 Podczas	 strajku	 w WSP	 w Rzeszowie	 wydawane	 były	
dwie	gazetki.	Obydwie	o charakterze	satyrycznym57. 
 Jednodniówka	„Zleb”	ukazała	się	14	listopada	(data	została	
podana	w winiecie	obok	informacji:	„5-ty dzień	strajku”)58.	W winie-
cie	widnieje	informacja:	„WSP	Rzeszów”,	a obok	napisano	„Odłam	
Bexika”59.	Drugi	numer	(znany)	ukazał	się,	jak	napisano	w winie-
cie,	ósmego	dnia	strajku.	Na treść	gazetki	składa	się	kilka	krót-
kich	tekstów	i wierszyków,	wśród	nich	jest	„Ballada	o okupacji	
bud.	F”60.	W drugim	numerze	całą	drugą	stronę	zajmuje	bardzo	
abstrakcyjny	tekst	podpisany	mgr Jan	z Kozłówka.	
 Natomiast	15	listopada	ukazał	się	„Gadom”.	Jak	napisano	
w winiecie	 „gazeta	 strajkowa	WSP	Rzeszów”61.	 Znane	 są trzy 
kolejne	wydania	tej	gazetki.	W słowie	wstępnym	w pierwszym	
numerze	 czytamy:	 „Wychodzimy	 z założenia,	 iż	 każdego	 stać	
na to,	aby	przynajmniej	raz	w życiu	zrobić	coś	„głupiego”	i wła-
śnie	 takiej	 reakcji	 oczekujemy”.	 Większość	 stron,	 wszystkich	
numerów	 gazetki,	 zapełniają	 żarty,	 fraszki,	 absurdalne	 teksty	
i zagadki.	Zamieszczono	też	kilka	rysunków.	Gazeta	niewątpli-
wie	stanowiła	próbę	odreagowania	pełnej	napięcia	sytuacji,	jaką	
był	dla	uczestników	strajk	okupacyjny.	Nie	wszystkie	materiały	

w gazetce	mają	charakter	satyryczny.	W dwóch	pierwszych	numerach	umieszczono	kilka	poważ-
nych	w treści	utworów.	Drugi	numer	przyniósł	też	piosenkę	strajkową62.

Tyłem
	 	„Pismo	strajkowe	NZS	Filii	UMCS	w Rzeszowie”	redagowali	dziennikarze	„Dwukrop-
ka”	Henryk	Nicpoń	i Józef	Twardowski.	W dostępnych	archiwach	znajdują	się	dwa	jego	wydania.	
Obydwa	mają	format	A4.	Gazetka	oznaczona	numerem	3	obok	winiety	jako	datę	wydania	podaje:	
„?	XII	1981”.	Na jej	stronie	tytułowej	umieszczono	kilka	informacji	i jeden	rysunek	satyryczny.	
Informacje	 dotyczą	 sytuacji	w kraju.	Mówią m.in.	 o:	 planowanym	 przez	władze	 przekazaniu	
Wyższej	Oficerskiej	Szkoły	Pożarnictwa	pod	nadzór	Ministerstwa	Spraw	Wewnętrznych;	o straj-
ku w radomskiej	WSI;	pobiciu	przez	milicję	w Opolu	studentów	i innych	osób	w związku	z plaka-
towaniem	miasta.	Na drugiej	stronie	umieszczono	rysunki	satyryczne.	Numer	4	pisma	datowany	
jest na 11	XII	1981 r.	Przynosi	informację m.in.	o strajkach	na uczelniach	w Polsce i działalności	
komitetów	strajkowych.	Można	w nim	znaleźć	 też	felieton	o brutalności	milicji.	Było	 to jedyne	

56	W	stopce	podano:	„Zredagował	zespół.	Red.	Nacz.	Janusz	Krysztofik”.
57	Strajk	rozpoczął	się	10	XI	1981	r.	Na	jego	czele	stanął	komitet	strajkowy,	w	skład	którego	wchodzili	przedstawi-
ciele	NZS	i	SZSP;	J.	Klus,	A.	Lignarski,	J.	Szkutnik;	Dwadzieścia lat „Solidarności” Kalendarium Rzeszowskie,	
Rzeszów	2000,	s.	55.
58	„Zleb”	miał	dwie	strony	formatu	A4.
59	Prawdopodobnie	chodzi	o	działający	w	WSP	klub	plastyczny	o	nazwie	„Beksik”;	M.	Kubal,	Muzy śpią w Beksiku,	
„Dwukropek”,	maj	1980,	s.	6.
60	„Wpadliśmy	w	trans/kupowania	i	wykupowania/dlaczego	nie	okupywać/budynku	F”.
61	W	dostępnych	archiwach	zachowały	się	trzy	jego	wydania.	Od	numeru	1	do	3 z 15,	16 i 22	listopada	1981	r.	Gazeta	
miała	format	A4,	a	jej	znane	wydania	ukazały	się	w	objętości	2,	3 i 7	stron.	„Gadom”	był	redagowany	przez:	Jerzego	
Koziarza,	Zdzisława	Koniucha	i	Monikę	Kowalską	(od	drugiego	numeru).
62	 „Znowu	 trzeba	 nam	 strajkować,/Znowu	 napięcie	 i	 sen,	 i	 zmęczenie,/Znowu	 powiedzą,	 że	 zaczynamy	 knować,/
Że	jesteśmy	nieuki	i	lenie”.

•	 Tyłem,	nr	4,	Rzeszów	1981	r.	Fot.	
z	Archiwum	IPN	w	Rzeszowie
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pismo	NZS	wydawane	na Filii	UMCS.	Nie	doszło	do wydania	
przygotowywanej	jeszcze	przed	wakacjami	gazetki	„Spór”63. 
Biuletyn Strajkowy 
	 Wydawany	był	przez	Ogólnostudencki	Komitet	Strajko-
wy	AR	Rzeszów.	Było	to wydawnictwo	będące	powielonym	ma-
szynopisem,	 nieposiadającym	 żadnych	 elementów	 graficznych.	
Na dwóch	 stronach	 formatu	 A4	 umieszczone	 były	 informacje	
związane	 ze strajkiem64.	 Pierwszy	 numer	 ukazał	 się	 12	 listopa-
da	1981	 r.	Na drugim	(ostatnim	znanym)	nie	umieszczono	daty.	
W biuletynie	 nie	 podano	 składu	 jego	 redakcji,	 a informacje	 nie	
są podpisane.

Pierwszak i Wtórniak
	 Były	to gazetki	wydane	podczas	strajku	na Politechnice	
Rzeszowskiej.	Znany	jest	jeden	numer	„Pierwszaka”	(nie	posiada	
daty	i numeru)	oraz	dwa	numery	„Wtórniaka”	(nie	umieszczono	
na nich	daty),	z których	jeden	ukazał	się	bez	numeru,	a drugi	z nu-
merem	„dwa”.	Wydawcą	tych	gazetek	było	Studenckie	Centrum	
Kultury	PRz	„Plus”.	
	 Gazetki	mimo	różnych	tytułów	są tożsame	pod	względem	
zawartości,	 jak	 i formy	 graficznej.	 Pod	winietą	miały	 dopisek:	
„organ	 strajkujący	–	wydanie	w ręce”.	Pisemka	mają	 charakter	
satyryczny.	Na ich	zawartość	składają	się	wiersze,	fraszki,	humo-
reski,	żarty	 i rysunki	satyryczne.	W gazetkach	umieszczono	 też	
skecze	pochodzące	z repertuaru	działającego	w „Plusie”	kabaretu	
TWT	Ruina65.	Dowcipy	potrafią	bawić	również	i dzisiaj.	Wśród	
wielu	zwraca	uwagę	satyryczny	komentarz	do postulatów	strajko-
wych	oraz	postulat	własny66. 

Dwukropek
 Po wakacjach	„Dwukropek”	ukazał	się	tylko	raz.	Kończyła	się	jego	epoka,	bo wykruszało	
się	 to pokolenie	dziennikarzy	studenckich.	Część	z nich	zaczęła	pracę	dla	wydawnictwa	MKR	
„Solidarność”,	inni	współtworzyli	akademickie	biuletyny,	które	dawały	możliwość	szybszego	do-
tarcia	do studenckich	czytelników.	Niektórzy	skończyli	studia	i wyjechali	z Rzeszowa.	Oczywiście	
została	 jeszcze	grupa	osób,	 która	wydała	w listopadzie	następny	numer	 „Dwukropka”.	Na jego	
pierwszej	stronie	umieszczono	zdjęcie,	któremu	późniejsze	wydarzenia	nadały	wymiar	symbolicz-
ny.	Przedstawiało	ono	rozłożony	kodeks	prawny,	na którym	leżała	milicyjna	pałka.	
 W artykule	wstępnym	do tego	numeru	napisano:	„[...]	Nadzieja.	Na niej	opiera	się	nasz	sto-
sunek	do przyszłości.	 [...]	Nadzieja	kierowała	robotnikami	stoczni	w sierpniu	ubiegłego	roku	[...].	
Mamy i my –	członkowie	redakcji,	i Wy –	nasi	czytelnicy	po 20	kilka	lat.	To dużo	i mało.	W sam raz 
jednak,	by wykorzystać	daną	nam	przez	historię	szansę,	by się	znaleźć	w centrum	ważnych	wyda-
rzeń.	Wystarczy	mieć	nadzieję	i przekonanie,	że warto.	[...]	Chociażby	dlatego,	aby	po latach	nie	
spuszczać	wzroku,	gdy	dzieci	zapytają:	Mamo,	Tato,	co robiliście	wtedy	w 1980,	81	roku?”.	
	 Ten	numer	„Dwukropka”	został	wydrukowany	na początku	grudnia	1981	r.	

IV. Prasa „Solidarności” 
	 W	 Rzeszowie	 w	 latach	 1980–1981	 wydawana	 była	 prasa	 związana	 z	 NSZZ	 „Solidar-
ność”.	Były	to	przede	wszystkim	biuletyny	o	charakterze	informacyjno-związkowym.	Adresowane	

63	AIPN	Rz,	00141/3512/J	(bp).	Informacja	opracowana	na	podstawie	ustnej	relacji	TW	ps.	Leszek	w	dniu	12	V	1981	r.:	
„Studenci	zrzeszeni	w	NZS	zamierzają	rozpocząć	wydawanie	swojej	gazetki.	Będzie	ona	nosiła	nazwę	»Spór«.	Do	tej	
pory	sprawami	technicznymi	związanymi	z	wydaniem	gazetki	zajmuje	się	Młynarski	Janusz,	natomiast	materiały	przy-
gotowuje	Lończak	i	Twardowski	–	członkowie	KDS”.	
64	Numer	drugi	otwiera	artykułu	(bez	tytułu),	w	którym	czytamy:	„Głównym	postulatem	obecnego	strajku	jest	rozwiąza-
nie	spraw	o	szkolnictwie	wyższym.	Według	zasięgniętych	opinii,	wielu	studentów	nie	posiada	dostatecznych	informacji,	
które	umożliwiłby	pobieżne	zorientowanie	się	w	temacie”.	
65	A.	P., Jaja,	„Dwukropek”,	maj	1981,	s.	12.
66	„Więcej	słońca	wpleść	w	porządek	obrad	[...]”.

•	 Zleb,	Rzeszów	1981	r.	Fot.	z	Archiwum	
IPN	w	Rzeszowie
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do	 środowisk	 wiejskich,	 robotniczych,	 działaczy	 i	 aktywistów	 związkowych.	 Niezajmujące	 się	
zasadniczo	 tematyką	 środowiska	 akademickiego	 czy	 nawet	 społeczno-kulturalną.	 Dla	 porząd-
ku	kronikarskiego	należy	podkreślić,	że	pierwszym	bezdebitowym	pismem,	jakie	ukazywało	się	
w	Rzeszowie	była	„Wieś	Rzeszowska”.	Innym	ważnym	tytułem	był	biuletyn	strajkowy	„Trwamy”.	
Pod	koniec	roku	1981	wydawano	biuletyn	pt.	„Serwis	Informacyjny”.	Ukazywało	się	także	pismo	
o	NSZZ	„Solidarność”	WSP	w	Rzeszowie	o	charakterze	naukowym	„Rotunda”.	Wydawano	rów-
nież	dwa	miesięczniki:	„Z	Dołu”	oraz	„Wryj”.	
	 W	niniejszym	opracowaniu,	ze	względu	na	jego	tematykę,	szerzej	omówimy	tylko	niektóre	
tytuły	prasy	wydawanej	przez	„Solidarność”. 
Solidarność Rzeszowska
	 Najważniejszy	pismem	MKR	w	Rzeszowie	była	„Solidarność	Rzeszowska”.	Dla	tematu	tego	
opracowania	szczególnie	ciekawy	jest	udział	w	jej	redagowaniu	dziennikarzy	studenckich.
	 Pierwszy	numer	tego	wydawnictwa	ukazał	się	pod	nazwą	„Solidarność	Związkowa”	10	paź-
dziernika	1980	r.· Został	on	zredagowany	przez	zespół	w	składzie:	Jarosław	Szczepański,	Jerzy	Rudolf	
i	Tadeusz	Kensy.	Później	nazwę	zmieniono	na	„Solidarność	Rzeszowska”	(od	nr	8/19	z	23	stycznia	
1981	r.).	Wydano	111	numerów	pisma67.	Ostatni	w	dniu	11	grudnia	1981	r.	Dalsze	jego	wydawanie,	
tak	jak	i	całej	prasy	związkowej	przerwało	wprowadzenie	stanu	wojennego.
	 	„Solidarność	Rzeszowska”	miała	charakter	przede	wszystkim	informacyjny.	Drukowano	tak-
że	artykuły	publicystyczne,	polemiki,	niekiedy	felietony	i	krótkie	wywiady.	Na	jej	łamach	umieszczano	
nie	tylko	materiały	własnych	autorów,	ale	również	przedruki.	Drukowano	wiele	dokumentów	związko-
wych.	Tematyka	związkowa	dominowała.	Umieszczano	też	wiele	bieżących	informacji	politycznych.	
Czasami	materiały	o	charakterze	historycznym,	szczególnie	okolicznościowo-wspomnieniowe.	
	 Swój	wkład	w	redagowanie	tej	gazety	mieli	dziennikarze	związani	ze	jednodniówką	„Dwu-
kropek”.	Już	od	październiku	1980	r.	współpracę	z	„Solidarnością”	podjął	Jacek	Woźniak	(redaktor	
graficzny	„Dwukropka”)68.	Szybko	został	redaktorem	graficznym	i	współredaktorem	wielu	wydaw-
nictw	związkowych.	Od	sierpnia	1981	r.	na	stałe	z	wydawnictwami	„Solidarności”	wiąże	się	Andrzej	
Paulukiewicz	 (jeden	 ze	współzałożycieli	 i	 członek	 redakcji	 „Dwukropka”).	W	 tym	 samym	czasie	
z	wydawnictwami	MKR	podejmuje	współpracę	również	Bogusław	Szwedo	(ówczesny	zastępca	re-
daktora	naczelnego	„Dwukropka”).
	 Z	 jednym	 z	 artykułów	 Szwedo	 zamieszczonym	 na	 łamach	 „Solidarności	 Rzeszowskiej”	
związana	jest	następująca	historia.	Służba	Bezpieczeństwa	prowadziła	stałą	obserwację	rzeszowskiej	
prasy,	zarówno	tej	oficjalnej,	jak	i	każdej	innej.	Obserwację	prasy	prowadzono	w	ramach	tak	zwanego	
SOR	„Nonparel”69.	W	zachowanych	dokumentach	„Nonparela”	jest	kilka	stron	poświęconych	rów-
nież	wydawnictwom	„Solidarności”.	Otóż	w	jednym	tylko	przypadku	zakładana	jest	ewentualność	
oskarżenie	dziennikarza	o	przestępstwo.	A	oto	raport	SB:	„W	dniu	7	lipca	br.	ukazał	się	kolejny	21	
numer	biuletynu	»Solidarność	Rzeszowska«	[...]	Zamieszczono	w	nim	artykuł	traktujący	o	obchodach	
rocznicy	wydarzeń	czerwca	56	r.	w	Poznaniu.	Autor	artykułu	Bogusław	Szwedo,	student	Politechnik	
Rzeszowskiej	użył	następującego	sformułowania	–	„…	ulica	28	czerwca	–	dawniej	Dzierżyńskiego.	
Poznań	jest	pierwszym	miastem	w	Polsce,	które	pozbyło	się	nazwy	ulicy	zdrajcy	narodu	polskiego,	
mordercy	milionów	ludzi”.	W	powyższej	sprawie	zwrócono	się	do	Wydziału	Śledczego	i	Prokuratury	
Rejonowej	celem	ewentualnego	wdrożenia	postępowania	karnego	w	stosunku	do	ob.	B.	Szwedo.”70.	
	 Podsumowując	ten	wątek,	należy	stwierdzić,	że	Szwedo	uniknął	procesu	w	tej	sprawie.	
	 Na	łamach	„Solidarności	Rzeszowskiej”	często	umieszczał	swoje	artykuły	jeszcze	jeden	
dziennikarz	„Dwukropka”	Krzysztof	Kaszuba.	Zajmował	się	on	sprawami	gospodarczymi71.

67	„Solidarność	Rzeszowska”	ukazywała	się	początkowo	mniej	więcej	raz	w	tygodniu.	Od	początku	roku	1981 coraz 
częściej,	aby	w	listopadzie	i	grudniu	tego	roku	być	wydawana	prawie	codziennie	(do	31	XII	1980	r.	ukazało	się	jede-
naście	numerów,	od	stycznia	do	31	sierpnia	tego	roku	35	numerów,	a	od	1	września	do	11	grudnia	65	wydań).	
Drukowana	była	początkowo	w	formacie	A5,	a	od	numeru	10/21	w	formacie	A4 o	objętości	2-6	kolumn,	techniką	małej	
poligrafii	offsetowej,	w	nakładzie	10000	egz.	Redaktorami	biuletynu	byli	m.in.	Antoni	Adamski,	Ryszard	Bęben,	Marek	
Pękala,	Aleksander	Urbański,	Jan	Musiał,	Julian	Ratajczak.
68	Pierwszy	jego	rysunek	wydrukowano	w	nr	4 z 29	X	1980	r.,	a	po	raz	pierwszy,	jako	współredagujący	umieszczony	
zostaje	w	stopce	nr	7 z 25	listopada	1980	r.
69	K.	Kyc,	Aparat bezpieczeństwa wobec dziennikarzy na Podkarpaciu w latach 80. XX w. Zarys problematyki.	Maszy-
nopis	udostępniony	przez	autorkę.
70	AIPN	Rz,	053/41	t.1	(bp).	Meldunek	operacyjny	nr	140/81 z 24.07.1981	r.
71	Np.	w	nr	25	(z	31	VII	1981	r.)	na	tzw.	rozkładówce	znalazł	się	tekst	zatytułowany,	„Jakie	przedsiębiorstwo”.	Prezentował 
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	 Wspomniany	 wcześniej	
Andrzej	 Paulukiewicz	 był	 auto-
rem	 wielu	 artykułów	 na	 łamach	
„Solidarności	 Rzeszowskiej”.	 Był	
też	 redaktorem	 kolejnych	 wydań	
tego	 biuletynu.	 Samodzielnie	 lub	
z	 innymi	 dziennikarzami.	 Wspól-
nie	 z	B.	 Szwedo	 zredagowali	m.in.	
trzynaście	jego	kolejnych	numerów,	
ukazujących	się	codziennie,	w	okre-
sie	 I	Krajowego	 Zjazdu	Delegatów	
„Solidarności”	 (od	 26	 września	
do	8	października	1981	r.).	Tak	się	
złożyło,	że	był	również	redaktorem	
ostatnich	trzech	numerów	tego	biu-
letynu	przed	stanem	wojennym.
	 W	 ostatnim	 numerze	 „So-
lidarności	Rzeszowskiej”	ukazał	 się	
artykuł	 publicystyczny	 pt.	 „Taniec	
na	linie”.	Jego	autorami	byli	Andrzej	Paulukiewicz	i	Jerzy	Burtan.	Ten	drugi	w	roku	1982,	po	stanie	wo-
jennym,	również	był	związany	z	redakcją	„Dwukropka”.	W	swoim	artykule	napisali	m.in.	„Nastrojów	
społecznych	nie	uspokoi	nawet	stan	wyjątkowy.	[...]	Związek	nie	chce	konfrontacji.	Nie	posiadamy	pałek	
i	pistoletów	[...]	Sprawą	władzy	jest	to,	czy	ona	przemiany	demokratyczne	zaakceptuje	[...].	Pozostaje	
otwarta	kwestia	odpowiedzialności	moralnej.	Wybuch	już	blisko”72.

Z Dołu
	 Jan	Musiał,	jego	redaktor	naczelny,	wspomina	po	latach,	że	„Z	Dołu”	powstało	z	potrzeby	
utworzenia	w	Rzeszowie,	 przy	MKR	„Solidarność”,	 czasopisma	publicystycznego,	 społeczno-po-
litycznego,	opisującego	w	sposób	pogłębiony	zarówno	przeszłość	jak	i	teraźniejszość,	próbującego	
stawiać	prognozy,	zajmującego	się	 również	problematyką	kulturalną73.	Wanda	Tarnawska,	autorka	
notki	o	tym	magazynie	w	internetowej	Encyklopedii	Solidarności,	nazywa	go	„pismem	środowiska	
dziennikarskiego”74.	Rzeczywiście	jego	twórcami,	redaktorami	i	autorami	były	osoby	w	większości	
zajmujące	się	wcześniej,	przed	rokiem	1980,	zawodowo	dziennikarstwem	oraz	mające	już	na	swoim	
koncie	dorobek	dziennikarski,	naukowy	czy	twórczy.	Należeli	już	w	większości	do	średniego	poko-
lenia	profesjonalnych	twórców	i	autorów.	Zatem	„Z	Dołu”	było	tytułem	zupełnie	innej	kategorii	niż	
pisma	stanowiące	główny	temat	tej	rozprawy.	
	 Pierwszy	numer	„Z	Dołu”	ukazał	się	z	datą	3	czerwca	1981	r.75.	Posiadał	w	winiecie	dopisek	
„dwutygodnik	publicystyczny	»Solidarności«	w	Rzeszowie”.	Jednak	już	w	następnym	numerze	z	lipca,	
redakcja	 informuje,	że	z	powodów	kłopotów	związanych	z	poligrafią,	pismo	będzie	miesięcznikiem.	
Taka	też	informacja,	że	„Z	Dołu”	jest	miesięcznikiem	widniej	w	winiecie	tego	lipcowego	numeru,	a	tak-
że	w	dwóch	następnych,	wydanego	w	sierpniu	i	ostatniego,	który	ukazał	się	jako	numer	podwójny	(4/5)	
i	był	datowany	na	wrzesień/październik	1981	r.	Pismo	ukazywało	się	w	formacie	A4.	Było	jednobarwne,	
drukowane	techniką	offsetową.	Pierwszy	numer	miał	12,	drugi	16,	trzeci	24,	a	ostatni	podwójny	28	stron.	
	 Służba	Bezpieczeństwa	interesowała	się	miesięcznikiem,	tak	zresztą	jak	wszystkimi	innymi	pi-
smami	ukazującymi	się	w	okresie	PRL.	Oto	co	raportowano	w	jego	sprawie:
„Zorganizowany	 został	 zespół	 dziennikarzy	 w	MKR	 NSZZ	 »Solidarność«	 w	 Rzeszowie	 redagują-
cy	dwutygodnik	publicystyczny	»Z	Dołu«.	Prace	zespołu	kontrolowane	są	operacyjnie	poprzez	TW.	

krytyczną	analizę	słabych	i	mocnych	stron	dwóch	najbardziej	wówczas	popularnych	koncepcji	reformy	funkcjonowania	
gospodarki,	w	tym	głównie	przedsiębiorstw.
72	J.	Burtan,	A.	Paulukiewicz,	Taniec na linie,	„Solidarność	Rzeszowska”,	nr	100/111,	11	XII	1981.
73	R.T.	Paulukiewicz,	rozmowa	z	Janem	Musiałem	z	dnia	12	III	2012	r.	
74	Encyklopedia	„Solidarności”	(www.	encyklopedia-	solidarności.pl):	„Z	Dołu”,	opr.	Wanda	Tarnawska.
75	W	stopce	pierwszego	numeru	„Z	Dołu”	widnieją	następujące	nazwiska	jego	redaktorów:	Antoni	Adamski,	Jan	Musiał	
(red.	naczelny),	Marek	Pękala,	 Julian	Ratajczak,	 Jerzy	Rudolf,	 Jarosława	Szczepański,	 Jacek	Woźniak	 (red.	graficz-
ny).	W	następnych	numerach	skład	 redakcji	podany	w	stopce	ograniczony	zostaje	do	 trzech	nazwisk:	Jana	Musiała	
(red.	naczelnego),	Juliana	Ratajczaka	(sek.	redakcji),	Jacka	Woźniaka	(red.	graficznego).	W	ostatnim	numerze	Woźniaka	
zastąpił,	jako	red.	graficzny,	Adam	Rozum.

•	 Wtórniak	nr	2,	Rzeszów	1981	r.	
Fot.	z	Archiwum	IPN	w	Rzeszowie
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Ukazał	 się	 pierwszy	 numer	 pisma,	 a	 drugi	 przygotowany	 został	
do	druku	i	powinien	ukazać	się	do	20	lipca	1981	r.	[...]	Nr	2	pisma	
nie	zawiera	szczególnie	szkodliwych	politycznie	 treści.	Za	pośred-
nictwem	TW	(tajnych	współpracowników)	prowadzimy	stałe	rozpo-
znanie	działalności	MKR,	a	w	szczególności	zespołu	redakcyjnego	
„Z	Dołu”,	a	także	inspirujemy	zespół	dziennikarzy	do	redagowania	
pisma	w	sposób	wykluczający	konflikt	z	władzami	państwowymi”76.
	 Na	 łamach	 „Z	Dołu”	 również	 publikowały	 osoby	 zwią-
zane	z	prasą	studencką.	Wśród	nich	była	poetka	Maria	Natasza	
Solarz.·.Natomiast	redaktorem	graficznym	pierwszych	trzech	wy-
dań	 tego	pisma	był	 Jacek	Woźniak.	 Jednak	 tylko	w	pierwszym	
numerze	„Z	Dołu”	opublikowano	jego	rysunek	satyryczny.	
	 Kolejną	osobą	publikującą	na	łamach	„Z	Dołu”,	związa-
ną	ze	środowiskiem	rzeszowskich	dziennikarzy	studenckich,	był	
Bogusław	Szwedo,	student	Politechniki	Rzeszowskiej,	długolet-
ni	członek	kolegium	jednodniówki	„Dwukropek”,	a	w	owym	
czasie	zastępca	jej	redaktora	naczelnego.	Został	on	zatrudnio-
ny	w	wydawnictwach	MKR	„Solidarność”.	Jak	sam	wspomina:	
„umiejętności	i	doświadczenie	wyniesione	z	»Dwukropka«,	były	
wystarczające	dla	Janka	Musiała,	który	przyjmował	mnie	do	pra-
cy	w	MKR”77.	Szwedo	pisał	teksty	do	„Solidarności	Związkowej’	
i	właśnie	do	„Z	Dołu”78.
	 Dramatyczna	historia	związana	jest	z	natomiast	z	innym	
dziennikarzem	studenckim	Markiem	Bialicem.	Zdjęcie	 jego	au-
torstwa	 na	 okładce	 jednego	 z	 numerów	 „Z	 Dołu”	 naraziło	 go	
na	poważne	kłopoty	ze	Służbą	Bezpieczeństwa,	która	rozważała	
również	możliwość	konfiskaty	tego	wydania	gazety.	Marek	Bia-
lic	 był	 w	 owym	 czasie	 studentem	 Filli	 UMCS,	 współpracował	
z	Centrum	Informacji	Akademickiej	NZS	w	Rzeszowie,	był	także	
autorem	fotoreportażu	ze	strajku	łódzkiego	umieszczonego	na	ła-

mach	 „Dwukropka”.	Był	 on	 jedynym	dziennikarzem	 studenckim	w	owym	 czasie	 zatrzymanym	
i	represjonowanym	ze	względu	tylko	i	wyłącznie	na	swoją	działność	reporterską79.
A	oto	jak	relacjonuje	to	zdarzenie	Służba	Bezpieczeństwa:	„Na	okładce	»Z	Dołu«	zamieszczono	
zdjęcie	żołnierza	radzieckiego	wykonane	w	roku	bieżącym	w	okolicach	Jarosławia	w	związ-
ku	z	manewrami	wojsk	Układu	Warszawskiego.	Zdjęcie	opatrzono	podpisem	»Pod	Jarosławiem«.	
Autorem	zdjęcia	jest	ob.	Bialic	–	student	UMCS	–	amator	fotoreporter.	[...]	W	konsultacji	z	Proku-
raturą	Rejonową	rozważono	możliwość	skonfiskowania	całości	nakładu	„Z	Dołu”80.
	 Zdjęcia	wykonane	przez	Marka	Bialica	żołnierzom	Armii	Czerwonej	zostały	również	wy-
wieszone	w	gablocie	NZS	WSP,	a	także	przekazano	je	do	MKR	„S”	w	Rzeszowie	oraz	do	KKP	„S”	
w	Gdańsku	i	MKZ	„S”	Mazowsze.	
	 Informacje	o	pojawieniu	się	jakiś	jednostek	radzieckich	pod	Jarosławiem	Bialic	otrzymał	
od	kolegi	z	uczelni	Janusza	Młynarskiego,	który	z	kolei	dowiedział	się	o	tym	od	kogoś	MKZ	„S”	
w	Jarosławiu.	Na	miejsce	udali	się	we	dwóch	(8	maja1981	r.).	Chwilę	po	wykonaniu	zdjęć	żołnierze	
skonfiskowali	jeden	film	z	aparatu	Bialica	(jeden	natomiast	udało	mu	się	wcześniej	ukryć).	Tego	
samego	wieczoru	Bialic	i	Młynarski	zostali	zatrzymani	przez	MO	i	byli	przesłuchiwani	przez	kilka	
godzin.	Następnie	puszczono	ich	wolno.	Przez	wiele	miesięcy	SB	prowadziło	dochodzenie,	jako	
że	zachodziło	„podejrzenie,	że	M.	Bialic	zbierał	i	dokumentował	informacje	dotyczące	dyslokacji	
wojsk	radzieckich	w	naszym	regionie	w	celu	przekazani	ich	wrogiemu	ośrodkowi”81.
76	AIPN	Rz,	053/41 t.1,	(bp).	Meldunek	operacyjny	nr	140/81 z 24	VII	1981	r.
77	R.T.	Paulukiewicz;	Rozmowa	z	Bogusławem	Szwedo	z	dnia	14	III	2012	r.	Archiwum	autora.
78	B.	Szwedo,	Manifestacja,	„Z	Dołu”,	nr	4/5,	1981,	s.	13;	B.	Szwedo,	Ks.	Stanisław	Stojałowski,	„Z	Dołu”,	nr	4/5,	
1981,	s.	13.
79 AIPN	Rz,	141/3512/J.	Jak	zanotował	w	dniu	18	XII	1981	r.	przesłuchujący	M.	Bialica,	po	jego	internowaniu,	
ppor.	F.	Rybczyński:	„(Bialic)	z	czystej	dziennikarskiej	ciekawości	pojechał	do	Jarosławia”.	
80	AIPN	Rz,	053/41	t.1,	(bp).	Meldunek	operacyjny	nr	140/81	z	24	VII	1981	r.	
81		AIPN	Rz,	141/3512/J,	(bp).

•	 Biuletyn	Informacyjny	NZS	AR,	
Rzeszów	1981	r.	Fot.	z	Archiwum	
IPN	w	Rzeszowie
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	 W	efekcie	nie	 skonfiskowano	nakładu	„Z	Dołu”,	gdyż	 jak	uznała	SB	„wobec	znikomej	
społecznej	szkodliwości	tego	rodzaju	prowokacji	ze	strony	MKR	NSSZ	»Solidarność«	odstąpiono	
od	powyższego”82.	Marek	Bialic	uniknął	procesu	o	szpiegostwo	83,	ale	nie	uniknął	internowania84.

Wryj
	 Jacek	Woźniak,	 twórca	„Wryja”,	związany	był	z	redakcją	„Dwukropka”.	Był	redaktorem	
graficznym	 tej	 jednodniówki	 (od	 1980	 r.).	 Na	 jej	 łamach	 publikował	 swoje	 rysunki	 satyryczne	
(od	1978	r.).	Tutaj	też	miał	swoich	przyjaciół85.	W	„Dwukropku”	(październik	1980	r.)	miały	premie-
rę	jego	milicyjne	rysunki,	znane	później	w	całej	Polsce	z	solidarnościowych	wydawnictw	i	ulotek86.	
„Wryj”,	co	trudno	nie	zauważyć,	był	też	pismem,	które	w	najlepszym	tego	słowa	znaczeniu,	wyra-
stało	z	tradycji	studenckiej	kontestacji.	Dość	przypomnieć,	że	jego	współtwórca	Tadeusz	Kensy	był	
działaczem	Studenckiego	Komitetu	„Solidarności”	w	czasie	studiów	na	UJ	(ukończonych	w	1978	r.).	
Dlatego,	omawiając	przy	okazji	niniejszego	opracowania	prasę	rzeszowskiej	„Solidarności”,	„Wry-
jowi”	należy	poświęcić	więcej	uwagi.	Szczególnie,	że	doskonale	wpisuje	się	w	temat	pracy,	w	jakiej	
ukazuje	się	niniejszy	tekst,	czyli	„Pokolenie	‘80.	Polityczny	protest?	Artystyczna	kontestacja?”	
	 	„Wryj”	był	miesięcznikiem	satyrycznym,	chociaż	na	jego	łamach	zamieszczano	także	teksty	
poważniejsze,	artykuły	publicystyczne,	wywiady	czy	wiersze.	Początkowo	w	gazecie	dominowały	
przedruki,	jednak	z	czasem	zaczęto	publikować	coraz	więcej	materiałów	własnych,	bądź	pisanych	
i	tworzonych	specjalnie	dla	potrzeb	pisma.	Ukazało	się	sześć	numerów,	od	lipca	do	grudnia	1981	r.
	 Jak	już	wspomniano,	twórcą	„Wryja”,	jego	redaktorem	naczelnym,	redaktorem	graficznym,	
autorem	większości	rysunków	satyrycznych,	a	także	dziennikarzem,	który	opublikował	w	nim	naj-
więcej	tekstów	był	Jacek	Woźniak	(mający	wtedy	26	lat).	Współtwórcą	był	Tadeusz	Kensy	(25	lat),	
którego	nazwisko	–	jako	jedyne	obok	Woźniaka	–	umieszczone	jest	w	stopce	redakcyjnej	wszystkich	
jego	numerów.	Od	numeru	drugiego	w	stopce	pojawia	się	również	nazwisko	Marka	Jemioły	(20	lat),	
który	był	sekretarzem	redakcji.	Te	osoby	tworzyły	zespół	redakcyjny	„Wryja”.	Oczywiści	wszyscy	
trzej	także	publikowali	na	łamach	gazety	swoje	artykuły.	
	 Niemały	wpływ	na	kształt	graficzny	„Wryja”	miał	Ryszard	Cieliński	(w	owym	czasie	stu-
dent	PRz,	członek	zespołu	redakcyjnego	„Dwukropka”).	Był	on	wykonawcą	większości	reprodukcji	
i	autorskich	kolaży	fotograficznych	w	nim	publikowanych.
	 Specjalne	felietony	dla	„Wryja”	pisała	Jadwiga	Staniszkis.	Była	już	w	owym	czasie	praw-
dziwą	gwiazdą	opozycji	(doradca	„Solidarności”)	i	socjologii	(jako	doktor	habilitowany	pracowała	
w	Instytucie	Socjologii	UW).	Może	dlatego	swoje	dość	śmiałe	w	formie	i	odważne	w	treści	teksty	
podpisywała	tylko	inicjałami	–	„J.S.”?87.
	 Do	autorów,	których	publikowano	na	łamach	gazety,	należeli	także	Janusz	Szkutnik,	Jacek	
Bierezin	i	Władysław	Piestrak.	Zamieszczano	utwory	Janusza	Szpotańskiego,	Sławomira	Mrożka	
i	Rafała	Wojaczka.	Publikowano	przedruki	z	prasy	zachodniej.	Na	łamach	pisma	oprócz	rysunków	
Jacka	Woźniaka,	umieszczono	prace	Andrzeja	Krauzego,	Jerzego	Lipca	(Mariana	Załuckiego),	Sła-
womira	Mrożka,	Szymona	Kobylińskiego	i	inne	z	prasy	zachodniej. 
	 Krąg	 osób	mających	 jakiś	wpływ	 na	 ostateczny	 kształt	 „Wryja”	 był	większy.	 Związane	
to	było	z	tym,	że	wszystkie	redakcje	pism	rzeszowskiej	„Solidarności”	mieściły	się	w	jednym	miej-
scu	 i	wszyscy	 dziennikarze	 nieustannie	 się	 ze	 sobą	 kontaktowali.	Większość	 dziennikarzy	 zwią-
zanych	z	MKR	współtworzyło	równocześnie	kilka	pism.	Wielu	 łączyły	więzy	przyjacielskie	wy-
niesione	z	lat	wcześniejszych.	Taką	grupę	stanowili	ludzie	z	„Dwukropka”:	Andrzej	Paulukiewicz,	
Bogusław	Szwedo,	Cieliński	i	Woźniak.	

82	AIPN	Rz,	053/41	t.1,	(bp).	Meldunek	operacyjny	nr	140/81	z	24	VII	1981	r.	
83	AIPN	Rz,	141/3512/J,	(bp).	Jak	raportował	kpt.	T.	Sala	z	Wydziału	II	KW	MO:	„Informacje	nie	potwierdziły	podejrzeń	
[...]	o	zbieranie	informacji	o	charakterze	wywiadowczym”.
84	AIPN	Rz,	052/725,	(bp).	Notatka	służbowa	z	23	XII	1981	r.
85	AIPN	Rz,	00141/2844/J,	(bp).	W związku	z włamaniem	do pracowni	J.Woźniaka	funkcjonariusz	milicji	sporządził	
w dniu	27	V 1981 r.	notatkę,	a w niej	zapisał m.in.:	„do jego	pracowni,	jak	się	wyraził,	przychodzą	bracia	Tomek	i An-
drzej	Paulukiewiczowie	z KDS	przy	ul.	Poznańskiej,	Ryszard	Cieliński,	również	z KDS”.
86	O	tym	jak	bardzo	kojarzony	był	Woźniak,	a	co	za	 tym	idzie	„Wryj”	z	rysunkami	satyrycznymi,	których	tematem	
była	milicja,	może	świadczyć	wypowiedź,	jakiej	udzielił	aktor	Jerzy	Duriasz.		Na	pytanie. „Za	co	kochamy	milicję?”	
Odpowiedział:	„Pewno	za	to,	że	tak	wspaniale	pozuje	do	waszych	rysunków”	(„Wryj”	nr	6,	październik	1981).	Otóż	we	
wszystkich	sześciu	numerach	tej	gazety	znalazł	się	tylko	jeden	rysunek	„milicyjny”	(„Wryj”,	nr	5	wrzesień	1981,	s.	1).
87	Cezary	Michalski	rozmawia	z	Jadwigą	Staniszkis,	Staniszkis życie umysłowe i uczuciowe,	Warszawa	2010	r.
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	 Na	wyjątkowość	„Wryja”	składało	się	wiele	elementów.	Niewątpliwie	było	to	pismo,	które	
określić	można	mianem	pisma	kontestującego	i	prowokującego,	bardziej	zbuntowanego	jak	określone-
go	politycznie.	Przejawiało	się	to	nie	tylko	w	treści	publikowanych	materiałów,	ale	przede	wszystkim	
w	formie,	retoryce	i	języku.	„Wryj”	niewątpliwie	poszerzył	w	Polsce	granice	wolności	słowa.	Kpiąc	
lub	próbując	kpić	ze	spraw	i	tematów,	które	były	do	tej	pory	objęte	nie	tylko	cenzorskim	zapisem,	ale	
które	stanowiły	prawdziwe	tabu,	silniejsze	jak	urzędowe	zakazy.	W	ten	sposób	odróżniał	się	radykalnie	
od	innych	pism	owej	epoki.	Zarówno	bezdebitowych,	jak	i	tych,	które	podlegały	cenzurze.	
	 Oto	trzy	przykłady	tematów	ilustrujących	powyższą	tezę.	
	 Pierwszy	z	nich	to	dowcipy	z	Breżniewa.	A	był	on	ulubionym	przedmiotem	żartów	twór-
ców	„Wryja”.	Breżniew	–	I	sekretarz	KC	Komunistycznej	Partii	Związku	Radzieckiego,	otoczo-
ny	był	w	oficjalnej	prasie	czołobitnym	nimbem.	Należy	podkreślić,	że	kpiny	z	Breżniewa	miały	
w	owym	czasie	charakter	bezprecedensowy.	W	tym	sensie,	że	w	przypadku	innych	bardzo	zresztą	
rzadkich,	prób	takich	publikacji,	ich	autorom	grożono	surowymi	konsekwencjami	prawnymi.	Za-
tem	publikacja	tego	typu	żartów	wymagała	także	sporo	odwagi88.	
	 Kolejny	 temat,	który	odróżniał	„Wryja”	od	 inny	 tytułów,	były	prowokacje	pod	adresem	
czytelników	o	tradycyjnych	poglądach.	Już	w	pierwszym	numerze	umieszczono	na	pierwszej	stro-
nie	 tytuł	„Papież	 i	 seks”	z	dopiskiem	„to	było	nieuniknione”,	zamieszczając	obok	zgrafizowane	
zdjęcie	kobiecej	piersi89.	Takie	połączenie,	przełamujące	konwenanse	i	tradycyjny	sposób	myślenia	
o	Papieżu,	było	bezprecedensowe.	Z	kolei	w	ostatnim	numerze	umieszczono	zdjęcie	Jana	Pawła	II	
grającego	w	basenie	w	piłkę,	mającego	nagi	tors.	Zdjęcia	Papieża	o	takim	stopniu	prywatności	nie	
były	nigdy	publikowane	w	krajowej	prasie.	
	 Innym	przykładem	na	przekraczanie	obyczajowego	konwenansu	może	być	pytanie	skierowa-
ne	na	łamach	„Wryja”	do	Adama	Michnika	o	rolę	seksu	w	działalności	opozycji	demokratycznej.	
	 Trzecim	 z	 tematów	 odróżniających	 „Wryj”	 od	 innych	 pism	 było	 niestosowanie	 taryfy	
ulgowej	wobec	liderów	„Solidarności”.	Na	przykład	opublikowano	wywiad	z	Anną	Walentyno-
wicz,	która	mocno	w	nim	skrytykowała	zapędy	dyktatorskie	Lecha	Wałęsy.	„Wryj”	wydrukował	
też	zdjęcie	Lecha	Wałęsy	rozciągającego	tzw.	ekspandery	oraz	kilka	fotografii	Antoniego	Kopa-
czewskiego	w	 rękawicach	bokserskich.	Świadczyło	 to	o	dużym	nonkonformizmie	 i	 swobodzie	
działania	redakcji.	A	przecież	rzeczywistość	PRL-u	przyzwyczaiła	czytelników	prasy,	że	jakiekol-
wiek	władze	pokazywane	były	na	jej	łamach	z	szacunkiem	i	praktycznie	nigdy	w	kontekście	pry-
watnym,	a	o	żartobliwym	nie	było	nawet	mowy.	W	pewnym	stopniu	taki	wzorzec	prezentowania	
wizerunku	liderów	przeniesiony	został	także	do	prasy	związkowej.	
	 Oczywiście	na	 łamach	„Wryja”	oprócz	wymienionych	wyżej	przykładowych	publikacji,	
umieszczono	wiele	innych	ciekawych	i	naprawdę	ważnych	artykułów.	
	 A	oto	jak	postrzegali	„Wryja”	funkcjonariusze	rzeszowskiej	SB:	„Celem	wzmożenia	an-
tysocjalistycznego	oddziaływania	na	członków	NSZZ	„Solidarność”	[...]	powstała	redakcja	mie-
sięcznika	 satyrycznego	 „Wryj”.	 Miesięcznik	 zawiera	 [...]	 tłumaczenia	 artykułów	 satyrycznych	
o	charakterze	antysocjalistycznym,	pochodzących	z	periodyków	zachodnich	[...],	a	także	artykuły	
krajowych	dysydentów	politycznych.	Pismo	powielane	jest	w	Drukarni	KR	NSZZ	„Solidarność”	
Rzeszów.	Kolportaż	miesięcznika	odbywa	się	z	pominięciem	MKR,	ponieważ	Prezydium	MKR	nie	
wyraziło	zgody	na	to,	biorąc	pod	uwagę	wyjątkowo	prowokacyjne	treści	pisma.	Podjęto	działania	
operacyjne	przez	osobowe	źródła	informacji,	mające	na	celu	rozpracowanie	zespołu	redakcyjnego	
i	współpracowników	pisma	„Wryj”,	co	jest	jednakże	bardzo	utrudnione	ze	względu	na	wyjątkowe	
utajnienie	pracy	zespołu	redakcyjnego	[...]90.
	 Ostatnie	sformułowanie,	o	wyjątkowym	zakonspirowaniu	redakcji,	brzmi	jakby	pochodzi-
ło	z	łam	„Wryja”,	a	nie	z	raportu	SB.	Bo	przecież	redakcja	gazety,	jak	już	tutaj	wspomniano,	działa-
ła	równie	jawnie	i	w	tym	samym	miejscu	jak	wszystkich	inne	redakcje	tytułów	związkowych.	Choć	
rzeczywiście	nie	posiadała	własnego	pokoju.

88	1	VII	1981 r.	został	aresztowany	na 48	godzin	Józef	Żelazko	tylko	z tego	powodu,	że wywiesił	na terenie	WSK	
Mielec w dniu	1	VII	1981 r.	ulotkę	z karykaturą	Breżniewa	 (AIPN-Rz-052/701).	 Ireneusz	Maria	Ostrokólski,	
redaktor	niezależnego	„Biuletynu	Informacyjnego	NSZZ	»Solidarność«	Ziemi	Puławskiej”	został	(8	X	1981 r.)	
oskarżony	 (wraz	 z innymi	 redaktorami	pisma)	o znieważanie	 i wyszydzanie	przywódcy	ZSRR,	 za publikację	
w „Biuletynie”	rysunków	satyrycznych m.in.	śpiącego	niedźwiedzia	o rysach	twarzy	Leonida	Breżniewa.	Został	on	(już	
po odbytym	internowaniu)	skazany	za to (1983 r.)	na rok	więzienia	w zawieszeniu na 2	lata	(Encyklopedia Solidarności;	
www.encyklopedia-solidarności.pl).	
89	Był	to	fragment	plakatu	Romana	Cieślewicza	CANNES	przedstawiający	stylizowaną	pierś	kobiecą.
90	AIPN	Rz,	053/41	t.	1.	SOR	„Nonparel”,	(bp).	Meldunek	operacyjny	nr	175/81 z 1	IX	1981	r.	
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 W stopce	gazety	była	 zawarta	 informacja,	 że „Wryj”	 to	 „Miesięcznik	przy	Wszechnicy	
Związkowej	MKR	Solidarność	w Rzeszowie”.
	 Ukazało	się	sześć	numerów	pisma,	przy	czym	pierwszy	oznaczony	był	dla	żartu	z Służby	
Bezpieczeństwa	numerem	„3”.	Tak,	że ostatnie	wydanie	gazety	z grudnia	1981 r.	był	rzeczywiście	
jego	numerem	szóstym,	choć	oznaczone	zostało	w winiecie	jako	numer	osiem.	Gazeta	w formacie	
A4,	drukowana	była	w jednym	kolorze,	techniką	offsetową	w nakładzie	ok. 10	tys.	egz.	Pierwszy	
numer	pisma	miał	osiem	kolumn,	a wszystkie	następne	po dwanaście.	
	 Wszystkie	numery	„Wryja”	dostępne	są	–	dzięki	staraniom	Józefa	Śreniowskiego	z	Łodzi	
–	w	internetowej	Encyklopedii	Solidarności,	w	zakładce	„Wirtualna	Czytelnia	Bibuły”.	

Po stanie wojennym

	 Stan	wojenny	został	wprowadzony	w Polsce	13	grudnia	1981 r.	Jednym	z jego	skutków	był	
zakaz	wydawania	prasy.	Wśród	internowanych	z Rzeszowa	znaleźli	się	redaktorzy	i dziennikarze	
prasy	niezależnej,	a także	grupa	działaczy	NZS.	Internowani	zostali	redaktorzy	„CIA”	Marek	Wój-
cik i Radosława	Wyrzykowski91,	a także	studencki	dziennikarz	Marek	Bialic92.	Wśród	internowa-
nych	osób	związanych	z „Solidarnością”	była	duża	grupa	dziennikarzy	i wydawców	prasy:	Bogdan	
Duchań,	Marek	Jemioła,	Tadeusz	Kensy,	Janusz	Szkutnik,	Jarosław	Szczepański,	Krzysztof	Witoń,	
Jacek	Woźniak93.
 Po wprowadzeniu	stanu	wojennego	była	wydawana	i kolportowana	prasa	konspiracyjna.	
To oczywiście	temat	na osobne	opracowanie.	Wspomnieć	należy,	że w tę działalność	zaangażowały	
się	również	osoby	związane	wcześniej	z prasą	studencką	i studenci.	Niektórzy	byli	z tego	powodu	
aresztowani.	Tak	jak	Marek	Wójcik,	redaktor	podziemnego	pisma	„Solidarność	Trwa”94.	Natomiast 
za posiadanie	 i pod	zarzutem	kolportażu	pisma	„CDN	–	Niezależnego	Biuletynu	Studenckiego”	
aresztowany	został	Mirosław	Jaworski,	student	IV	roku	Zamiejscowego	Wydziału	AR	w Rzeszo-
wie95.	Niektórzy	dziennikarze	rzeszowscy	stracili	możność	wykonywania	zawodu96.	
 Po wprowadzeniu	stanu	wojennego	grupa	związana	z „Dwukropkiem”	nadal	się	ze sobą	
spotykała	w ramach	swoistego	klubu	dyskusyjnego.	Wydawanie	gazety	nie	było	właściwie	za bar-
dzo	możliwe.	Pierwsze	numery	„Dwukropka”	po stanie	wojennym	były	zatrzymywane	przez	cen-
zurę.	Bo jak	raportowała	SB, osoby	o „ekstremalnych	poglądach	politycznych”	próbowały	na ła-
mach	„Dwukropka”	lansować	„negatywne	treści	polityczne”97.
	 Musiała	minąć	cała	epoka,	aby	w 1990	r.	powstał	w Rzeszowie	pierwszy	w historii	tego	
miasta	niezależny	dziennik.	Nosił	on	nazwę	„A-Z	Dziennik	Obywatelski”.	Jego	twórcami	i	dzien-
nikarzami	 było	 wiele	 osób,	 o	 których	 napisano	 w	 niniejszym	 opracowaniu.	 Przede	 wszystkim	
dziennikarze	„Dwukropka”	oraz	prasy	„Solidarności”	wydawanej	przed	i	po	13	grudnia	1981	r.	

91	G.	Wołk,	Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981 – 1982),	IPN,	Rzeszów	2009.	M.	Wójcik	
i	R.	Wyrzykowski	byli	również	działaczami	Międzyuczelnianej	Komisji	Koordynacyjnej	NZS	w	Rzeszowie	oraz	
Studenckiego	Komitetu	Obrony	Osób	Więzionych	za	Przekonania.	
92	Ibidem.	Internowani	zostali	również	inni	działacze	NZS:	Jan	Sołek	(WSP),	a	w	terminie	późniejszym	trzech	studentów	
Politechniki	Rzeszowskiej,	Witold	Bierebasz	i	Jan	Lichota	(marzec	1982)	oraz	Jan	Gagatko	(maj	1982	r.).
93	Ibidem.
94	D.	 Iwaneczko,	Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980–1989,	Warszawa	2000,	
s.	231;	AIPN	Rz,	39/39,	Prokuratura	Wojewódzka,	Postanowienie	o	tymczasowym	aresztowaniu	Marka	Wój-
cika.	Przebywał	w	areszcie	od	5	XI	1983	r.	do	10	I	1984	r.
95	AIPN	Rz,	39/35,	Akta	Śledztwa	przeciwko	Stanisława	Sączawa	i	inni,	(bp).	M.	Jaworski	przebywał	w	areszcie	od	
18	VII 1983	r.	do	21	VII	1983	r.	Zwolniony	na	podstawie	ustawy	o	amnestii	z	21	VII	1983	r.
96	K.	Kyc,	Aparat bezpieczeństwa wobec dziennikarzy na Podkarpaciu w latach 80. XX w. Zarys problematyki.	Maszy-
nopis	udostępniony	przez	autorkę.
97	AIPN	Rz,	044/729,	KE	kryptonim	„Dziennikarz”	ws.	Ryszard	Tomasz	Paulukiewicz,	(bp).	Plan	przedsięwzięć	opera-
cyjnych	do	kwestionariusza	ewidencyjnego	z	dnia	14	III	1986	r.	Wydawcą	„Dwukropka”	była	RO	ZSP	w	Rzeszowie.	


