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6 czerwca 1990 r. weszła w życie ustawa, która kończyła oficjalną działalność 
Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk (GUKPiW), czyli instytucji 
odpowiedzialnej z cenzurę w czasach rządów komunistycznych w Polsce. Był 
to bardzo ważny moment w okresie transformacji ustrojowej, gdyż cenzura 
była jednym z najgorszych wspomnień mijającej epoki. Brak wolności słowa  

w komunistycznej Polsce mocno dawał się we znaki.

6 CzerWCa 
zwrócona wolność słowa

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Już od pierwszych dni swych rządów na ziemiach 

polskich komuniści nie pozostawiali złudzeń  

w stosunku do wolności słowa. Wyrazem tego  

było utworzenie Resortu Informacji i Propagan- 

dy, którego jednym z zdań było kontrolowanie 

wszelkich publikacji. Nastąpiło to 7 września 

1944 r. dekretem wydanym przez Polski Komitet  

Wyzwolenia Narodowego. Na początku 1945 r.,  

wraz z postępami Armii Czerwonej, powołano 

Centralne Biuro Kontroli Prasy przy Minister-

stwie Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie, 

5 lipca 1946 r., uformowano Główny Urząd 

Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (ostatecz- 

na nazwa – Główny Urząd Kontroli Publikacji 

i Widowisk – została ustanowiona dopiero  

w lipcu 1981 r.). Dla efektywniejszego funkcjo-

nowania utworzono w każdym województwie 

terytorialne oddziały Głównego Urzędu. Jedna 

z siedzib znajdowała się we Wrocławiu. 

Do zadań urzędu należało kontrolowanie rozpo- 

wszechniania wszelkich „utworów za pomocą 

druku, obrazu i żywego słowa”. Z biegiem czasu  

od decyzji GUKPPiW uzależniono wydawanie 

zezwoleń na publikację czasopism. Co więcej, 

kontrolą objęte zostały zakłady zarówno poli-

graficzne, jak i te wytwarzające pieczęcie 

czy matryce. W myśl powyższych uprawnień 

Główny Urząd kontrolował również spektakle 

teatralne – próba generalna musiała odbywać 

się w towarzystwie cenzora. Kontrolowano 

także programy telewizyjne, nawet te emito-

wane na żywo – w tym wypadku wymagano 

konspektu wystąpienia. 

Cenzorzy dysponowali bardzo dokładnymi  

i skrupulatnie tworzonymi instrukcjami. Odpo-

wiednie wytyczne znajdowali w wewnętrznych 

wydawnictwach tego urzędu pod znamiennymi 

tytułami: „Przegląd ingerencji”, „Informacje 

o materiałach zakwestionowanych” czy też  

„Informacje cenzorskie”. Największe znaczenie  

miały jednak dyrektywy wydawane przez  

centralę. Wytyczne pozyskiwane tą drogą były  

umieszczane przez cenzorów w specjalnym 

skoroszycie stanowiącym swoiste kompendium 

wiedzy o aktualnych zaleceniach. Posiadały 

one różny stopień szczegółowości i dotykały 

przeróżnej tematyki: od polityki poprzez gospo-

darkę aż po kulturę. Polecenia przychodzące 

z centrali zawierały szereg zakazów i wytycz- 

Plakat NSZZ „Solidarności” z 1981 r. Funkcjonowanie cenzury  
w Polsce Ludowej przypominało o czasach zaborów…,  

fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Plakat będący kompozycją sześciu fotografii z nocnej akcji 
zamalowywania haseł solidarnościowych na pl. Uniwersyteckim  

we Wrocławiu; zdjęcia wykonano 21 listopada 1981 r. o godz. 3.15,  
fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

nych dotyczących informowania o konkretnych 

wydarzeniach. O pewnych sprawach nie można  

było w ogóle wspominać w przestrzeni publicz- 

nej, zaś o innych – tylko w ściśle określonym 

stylu; podawano wówczas słowa kluczowe, 

których należało unikać, bądź przeciwnie  

– używać. Funkcjonowały nawet listy nazwisk  

osób, o których nie mogły pojawić się jakie-

kolwiek wzmianki w oficjalnych publikacjach. 

Praktyki stosowane przez cenzorów w Polsce  

zostały zdemaskowane przez Tomasza Strzy-

żewskiego – cenzora, który uciekł z Polski  

w 1977 r. i na emigracji wydał „Czarną księgę 

cenzury PRL”. Owa publikacja była dobrze 

udokumentowana i prezentowała zalecenia 

GUKKPiW z lat 1974–1977. Przedstawiony  

tam zakres ingerencji cenzury wywołał obu- 

rzenie w Polsce i stanowił spore zaskoczenie 

nawet wśród publicystów związanych z władzą. 

Brak wolności słowa w powojennej Polsce 

z biegiem czasu doskwierał coraz mocniej  

i był jednym z głównych powodów kontestacji 

ówczesnego systemu. W drugiej połowie lat 70.,  

wraz z ukształtowaniem się organizacji opozy-

cyjnych, zaczęły pojawiać się pisma i biuletyny 

drukowane nielegalnie, poza zasięgiem cenzury. 

Była to jedna z głównych metod przełamania 

monopolu władzy na informowanie społeczeń-

stwa. Dawało to także możliwość do swobod-

nego i nieograniczonego cenzorskimi nakazami 

wypowiedzenia się przez osoby kontestujące 

poczynania ówczesnej władzy. 

We Wrocławiu pierwszym opozycyjnym tytu- 

łem było „Podaj dalej” wydawane od początku 

1978 r. przez środowisko skupione wokół 

Studenckiego Komitetu Solidarności. Wycho- 

dziło ono jednak nieregularnie, w sporych 

odstępach czasowych i w niskim nakładzie. To 

wszystko przekładało się na niewielki zasięg 

tego pisma. Zmiany w tej materii zaszły wraz  

z pojawieniem się w maju 1979 r. „Biuletynu 

Dolnośląskiego”. Dzięki sprawnej organizacji  

i świetnej konspiracji pismo to wychodziło re- 

gularnie raz w miesiącu (w 1980 r. pojawiło się 

12 numerów „zwykłych” i 14 nadzwyczajnych) 

i potrafiło osiągnąć nakład przekraczający 

5 tys. Charakteryzowało się również długą 

„żywotnością”, gdyż było wydawane aż do 

1990 r. Spore znaczenie w tej kwestii miało 

dołączenie na początku 1980 r. do redakcji 

„Biuletynu” Kornela Morawieckiego. W kolej-

nych latach organizacji opozycyjnych, a co 

za tym idzie, tytułów prasy podziemnej we 

Wrocławiu przybywało. Do tego stopnia, że 

Wrocław stał się  drugim, zaraz po Warszawie, 

ośrodkiem opozycyjnym pod względem liczby 

wydawnictw drugoobiegowych.
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Konspiracyjne drukowanie łączyło się z wie-

loma problemami. Przede wszystkim osoby 

odpowiedzialne za druk i kolportaż nielegalnych 

pism były stale narażone na represje ze strony  

milicji i służby bezpieczeństwa. Do tego docho-

dziły problemy natury technicznej. W państwie 

rządzonym przez komunistów koncesjonowane 

było wszystko, nawet niezbędny do druku 

papier. Zdobycie jego większych ilości było nie  

tylko trudne, ale i ryzykowne. Sama technika  

poligraficzna także nie należała do najłatwiej-

szych. Jedną z najpopularniejszych był druk na 

tzw. ramce wrocławskiej, której obsługa była 

czasochłonna i męcząca.

O istocie wolności słowa dla opozycjonistów 

i społeczeństwa mógł świadczyć pkt. 3 poro-

zumień sierpniowych, w którym domagano się 

przestrzegania konstytucyjnych zapewnień wol- 

ności druku i publikacji. W okresie karnawału 

„Solidarności” doszło do pewnych modyfikacji 

działania cenzury w lipcu 1981 r. Niestety, wraz 

z wprowadzeniem stanu wojennego cenzura 

znów nabrała na sile. Ta sytuacja utrzymał się aż 

do upadku systemu komunistycznego w Polsce.

Kamil Borecki
Starszy specjalista w Dziale Badawczym
Centrum Historii Zajezdnia

Ulotki opozycyjne z lat 80., fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”
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Ulotka Studenckiego Komitetu Solidarności z 1979 r. demaskująca fałszywe wydanie biuletynu „Podaj dalej”,  
fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”


