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IRENA MIERZWA
Katowice

ZESPÓà ROBOCZY KOMISJI WSPÓLNEJ
PRZEDSTAWICIELI RZĄDU I EPISKOPATU POLSKI
DS. WYDAWNICTW I CZASOPISM KATOLICKICH
Powoáanie Zespoáu
Zespóá powstaá w ramach wymuszonej przez „SolidarnoĞü” liberalizacji sytuacji
spoáeczno-politycznej, która objĊáa równieĪ páaszczyznĊ stosunków miĊdzy paĔstwem i KoĞcioáem. Zostaá powoáany na zebraniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli
Rządu i Episkopatu Polski 10 I 1981 r. 1 dla realizacji ustaleĔ podjĊtych na zebraniu Komisji Wspólnej 20 i 21 XI 1980 r. 2
W skáad Zespoáu weszli: z ramienia KoĞcioáa ks. bp Herbert Bednorz, ordynariusz diecezji katowickiej jako wspóáprzewodniczący Zespoáu, ks. Stefan Dusza,
dyrektor Pallottinum w Poznaniu, ks. dr Michaá Macioáka, dyrektor KsiĊgarni
Ğw. Wojciecha w Poznaniu, dr Irena Mierzwa z Wydawnictwa KsiĊgarni Ğw.
Jacka w Katowicach, prof. Jacek WoĨniakowski, dyrektor Spoáecznego Instytutu
Wydawniczego „Znak” w Krakowie (zastĊpowaáa go niejednokrotnie redaktor Józefa Hennelowa z „Tygodnika Powszechnego”); z ramienia rządu PRL
Stanisáaw Puchaáa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, wspóáprzewodniczący Zespoáu, dr Aleksander SkarĪyĔski, dyrektor naczelny Naczelnego
Zarządu Wydawnictw, Jan Kluczek, dyrektor naczelny Zjednoczenia Przemysáu
Poligraficznego, Jan CzapczyĔski z Biura Rzecznika Prasowego Rządu, naczelnik Jerzy Janitz z UrzĊdu ds. WyznaĔ. 3
Sekretarzem strony koĞcielnej Zespoáu zostaá ks. dyr Stefan Dusza, a obsáugĊ
sekretariatu strony koĞcielnej przejĊáo Wydawnictwo KsiĊgarni Ğw. Jacka – Barbara
SobaĔska i Irena Mierzwa. 4 Zebranie byáo przygotowane na poprzedzającym je
1
Posiedzenie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski. Informacja o posiedzeniu 10 I 1981 r., „Dziennik Zachodni”, Katowice 1981 z 12 stycznia.
2
Protokóá pierwszego zebrania Zespoáu Roboczego Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL
i Episkopatu Polski ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich. Akta Zespoáu Roboczego Komisji
Wspólnej Przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich.
Archiwum Wydawnictwa KsiĊgarni Ğw. Jacka [dalej: Wyd.K.Ğw.J.].
3
TamĪe; Posiedzenie Komisji Wspólnej...
4
Z czasem, ze wzglĊdu na rozrastające siĊ prace Zespoáu, Sekretariat otrzymaá pomieszczenie
biurowe w budynku katowickiej Kurii Biskupiej; w miejsce p. Barbary SobaĔskiej zaangaĪowano p.
WerĊ Walecką. Sekretariat gromadziá dokumentacjĊ strony koĞcielnej Zespoáu, przygotowywaá po-
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zebraniu strony koĞcielnej Zespoáu, na którym bp Bednorz przedstawiá zadania
Zespoáu, omówiono sytuacjĊ i plan dziaáania.
Zespóá stanąá wobec niezwykle trudnej sytuacji wydawnictw i czasopism katolickich, skazanych na wegetacjĊ na marginesie dziaáalnoĞci wydawniczej kraju.
Od lat piĊüdziesiątych wáadze PRL kontrolowaáy drobiazgowo caáoĞü ruchu wydawniczego za pomocą gospodarki planowej i cenzury. Zlikwidowano wiĊkszoĞü
wydawnictw katolickich, nie udzielając im koncesji. Pozostaáe wraz z wszystkimi wydawnictwami dziaáającymi w kraju podporządkowane zostaáy paĔstwowym wáadzom centralnym. W latach osiemdziesiątych byá to Naczelny Zarząd
Wydawnictw (NZW) przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, a po zmianach organizacyjnych – Departament KsiąĪki w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Podobny los spotkaá czasopisma katolickie, zwáaszcza przeznaczone dla szerszego krĊgu czytelników. Zgoda na ich wychodzenie zaleĪaáa od opinii wáadz lokalnych, a udzielaá je i decydowaá o wysokoĞci nakáadu prezes Gáównego UrzĊdu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Papier przydzielaá na tej podstawie NZW.
Plany wydawnicze i przydziaá papieru
Wydawnictwa zobowiązane byáy do skáadania w NZW do zatwierdzenia dokáadnych rocznych tytuáowych planów wydawniczych z podaniem charakterystyki
poszczególnych pozycji, ich objĊtoĞci i iloĞci potrzebnego papieru. Na tym etapie
nastĊpowaá odsiew niepoĪądanych autorów, tytuáów oraz ustalenie objĊtoĞci planu
poprzez przydziaá papieru. Przydziaá ten trzeba byáo realizowaü w PaĔstwowym
PrzedsiĊbiorstwie Zaopatrzenia Materiaáowego Grafpapier w Warszawie.
W odniesieniu do wydawnictw katolickich ograniczenia byáy drastyczne.
W wiĊkszoĞci nie dopuszczano naukowej literatury teologicznej i filozoficznej,
zwáaszcza z dziedziny nauki spoáecznej KoĞcioáa, skreĞlano opracowania popularne, hagiografiĊ, absolutnie nie godzono siĊ na ksiąĪki dla dzieci i máodzieĪy.
Na literaturĊ piĊkną – w bardzo ograniczonym zresztą wymiarze – monopol miaáo wydawnictwo PAX. W bardzo niskich nakáadach ukazywaáo siĊ Pismo ĝwiĊte,
a z podrĊczników do nauki religii tylko katechizmy dla dzieci przygotowujących
siĊ do I komunii Ğw. i ewentualnie „Maáe historie biblijne” (streszczenia wybranych fragmentów historii biblijnej). Ze wzglĊdu na tradycyjne potrzeby szerokich
krĊgów spoáecznych zezwalano na druk modlitewników, jednak w niewystarczających nakáadach. Zatwierdzone plany wydawnicze obejmowaáy po kilka, a najwyĪej kilkanaĞcie pozycji. Odbijaáo siĊ to oczywiĞcie na sytuacji finansowej wy-

rządek obrad i sporządzaá protokóá zebraĔ do uzgodnienia ze stroną rządową, utrzymywaá kontakt
z zainteresowanymi wydawnictwami, czasopismami i drukarniami. Akta Zespoáu, po zakoĔczeniu
dziaáalnoĞci, zostaáy przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, gdzie jednak siĊ
nie zachowaáy. Niniejsze opracowanie opiera siĊ na materiaáach (kopiach akt Zespoáu) Archiwum
Wydawnictwa KsiĊgarni Ğw. Jacka, Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski oraz Archiwum „GoĞcia
Niedzielnego”. Korzystaáam takĪe z pomocy ks. dyr. S. Duszy.
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dawnictw, które w okresie wiĊkszego nasilenia represji wobec KoĞcioáa z trudem
zdobywaáy Ğrodki zaledwie na przetrwanie.
Ograniczanie planów wydawniczych wiązaáo siĊ ĞciĞle z przydziaáem papieru
dokonywanym przez NZW. Udziaá wydawnictw i czasopism katolickich w podziale jego zasobów byá znikomy. W 1978 r. wydawnictwa wyznaniowe, z wyáączeniem PAX, otrzymaáy na ksiąĪki 385 ton papieru i 810 ton na czasopisma, podczas gdy takĪe zaleĪny od NZW „Czytelnik” otrzymaá 2080 ton, PWN 4350 ton,
Wydawnictwa Szkolne 10 400 ton 5. Warto przy tym zaznaczyü, Īe byá to juĪ czas
pewnej odwilĪy stosunku paĔstwa do KoĞcioáa. Papier przydzielany wydawnictwom i czasopismom katolickim byá ponadto bardzo niskiego gatunku, co oczywiĞcie odbijaáo siĊ na jakoĞci druku, ograniczaáo wprowadzenie ilustracji, nie
pozwalaáo zwáaszcza na ilustracje kolorowe. W pewnej mierze wydawnictwa próbowaáy sobie radziü, starając siĊ o pomoc z zagranicy. Za uzyskane w ten sposób
dewizy moĪna byáo kupiü papier i wystąpiü o zezwolenie na wydanie na „papierze wáasnym” – nie zawsze zresztą z pozytywnym skutkiem. Korzystano z tej pomocy przede wszystkim dla ksiąg liturgicznych, które dziĊki temu ukazywaáy siĊ
na wysokogatunkowym papierze.
Druk
Etap druku napotykaá nastĊpne utrudnienia. Odzyskane i uruchomione po II wojnie Ğwiatowej drukarnie koĞcielne zostaáy wraz z caáym przemysáem poligraficznym
upaĔstwowione w l949 r. Odbudowa koĞcielnego stanu posiadania w tej dziedzinie
postĊpowaáa bardzo powoli i z wielkimi trudnoĞciami. Na początku lat osiemdziesiątych tylko Pallottinum dysponowaáo nowoczesną drukarnią offsetową, wyposaĪoną przez zagranicznych fundatorów ze wzglĊdu na planowany druk brewiarza,
mszaáu i innych ksiąg liturgicznych. Istniaáo ponadto kilkanaĞcie niewielkich drukarĔ, sáabo wyposaĪonych w stary sprzĊt o tak nikáym potencjale, Īe wydawnictwa
i czasopisma katolickie zmuszone byáy do korzystania z drukarĔ paĔstwowych. 6
PierwszeĔstwo mieli w nich oczywiĞcie wydawcy paĔstwowi. Wydawców katolickich przyjmowano w miarĊ moĪliwoĞci, niejednokrotnie w ramach tzw. luzów
produkcyjnych, tzn. przy zaáoĪeniu, Īe ich zamówienia bĊdą realizowane w luzach
powstających na skutek opóĨnieĔ w pracy innych klientów. Nieoficjalnie wiadomo
byáo, Īe wáadze partyjne patrzą niechĊtnym okiem na pracĊ drukarĔ paĔstwowych
dla wydawnictw i czasopism katolickich i wywierają na nie w tym zakresie naciski. ĩyczliwi wydawcom katolickim pracownicy drukarĔ uĪywali formuáy „luzów
produkcyjnych” jako osáony, trudno jednak byáo w tych warunkach o normalny
przebieg druku. Dla czasopism szczególnym utrudnieniem byáo kierowanie ich do

5

Informacja o przydziaáach papieru dla wydawnictw katolickich. Materiaáy na 1. zebranie Zespoáu
Roboczego, Wyd.K.Ğw.J.
6
M. M a c i o á k a, Drukarnie koĞcielne w latach 1984–1991, (maszynopis, Wyd.K.Ğw.J.).
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drukarĔ w miejscowoĞciach odlegáych od siedziby redakcji, co bardzo utrudniaáo
wspóápracĊ, 7 zwáaszcza przy licznych ingerencjach cenzury.
Cenzura
Niezwykle uciąĪliwym i daleko siĊgającym sposobem ograniczenia dziaáalnoĞci
wydawców byáa kilkuetapowa cenzura. Pierwsza dokonywaáa siĊ, jak wspomniano,
przy zatwierdzaniu planów. Potem dla zatwierdzonych w planie pozycji trzeba byáo przed oddaniem do drukarni uzyskaü zgodĊ OkrĊgowego UrzĊdu Kontroli Prasy
Publikacji i Widowisk na skáad. NastĊpnym – zasadniczym etapem – byáa cenzura
odbitek skáadu tekstu i po naniesieniu skreĞleĔ i zmian – zgoda na druk. W koĔcu na
podstawie kontroli wydrukowanego tekstu (badano m.in. zgodnoĞü objĊtoĞci i zuĪycia papieru z zatwierdzonymi w planie) wydawano zgodĊ na rozpowszechnienie.
Procedury te czĊsto bardzo siĊ przeciągaáy. Czekaáo siĊ na rozpoczĊcie pracy
przez cenzora, potem nastĊpowaáy dyskusje i spory o ingerencje. Cenzorzy kierowali siĊ bardzo szczegóáowymi instrukcjami. Eliminowano fakty niezgodne ich
zdaniem z panującą ideologią, narzucano interpretacje, istniaáy zakazy publikowania tekstów niektórych autorów, a nawet ich nazwisk i odniesieĔ do nich w przypisach. Bywaáy teĪ ingerencje wrĊcz kuriozalne, np. gdy kwestionowano w modlitewniku powszechnie znaną pieĞĔ „Z tej biednej ziemi, z tej áez doliny” jako
sugerującą krytykĊ wspóáczesnej sytuacji w kraju. 8 Z tego rodzaju trudnoĞciami
borykaáy siĊ takĪe redakcje czasopism. Bywaáo, Īe materiaáy trzeba byáo skáadaü
w drukarni z trzytygodniowym wyprzedzeniem, skreĞleniu ulegaáy caáe artykuáy,
które trzeba byáo na poczekaniu zastąpiü innymi tekstami. 9 Od cenzury wolne byáy ksiĊgi liturgiczne: mszaáy, rytuaáy sakramentów, brewiarz, na których druk wymagana jest zgoda rzymskiej Kongregacji dla Sakramentów i Kultu.
W sumie system radykalnie blokowaá udziaá KoĞcioáa w rozwoju kultury w dziedzinie piĞmiennictwa. Autorzy nie mogli liczyü na publikacjĊ swych prac, a tym samym na kontakt z szerszym Ğrodowiskiem, czytelnicy na dostĊp do choüby skromnego wyboru ksiąĪek – takĪe przekáadów oraz czasopism katolickich. Nie mogáo to
pozostaü bez wpáywu na poziom wiedzy religijnej i ĞwiadomoĞci spoáeczeĔstwa,
niszczyáo takĪe sam obyczaj siĊgania po literaturĊ katolicką.

Start pracy Zespoáu
Pierwsze zebranie Zespoáu (24 I 1981 r.) 10 odbyáo siĊ w atmosferze deklarowanego przez stronĊ rządową zrozumienia dla potrzeb KoĞcioáa: „KoĞcioáowi
7

„GoĞü Niedzielny” przez 17 lat zmuszony byá do korzystania z drukarĔ poza Katowicami. A. G r a j e w s k i, ĝwiadek i uczestnik. 70 lat „GoĞcia Niedzielnego” (1923–1993), Katowice [b.r.w.], s. 47, 56.
8
Informacja autorki.
9
A. G r a j e w s k i, ĝwiadek i uczestnik..., s. 47, 49.
10
Protokóá pierwszego zebrania Zespoáu Roboczego..., Wyd.K.Ğw.J.
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uáatwi siĊ wykonanie zadaĔ wydawniczych”. Ramy tego „uáatwienia” dotyczyáy spraw istotnych, byáy jednak mocno ograniczone. Porządek obrad, zaproponowany przez stronĊ koĞcielną, nastawiony byá na realizacjĊ ustaleĔ przyjĊtych na
zebraniu Komisji Wspólnej 20 i 21 XI 1980 r. Obejmowaá on: 1) sfinalizowanie
ustalenia Komisji Wspólnej dotyczącego swobodnego ustalania planu i dysponowania przydzielonym papierem; 2) przydziaá papieru, sprowadzanie papieru z zagranicy i wiąĪące siĊ z tym sprawy; 3) sprawĊ drukarĔ. Strona rządowa otrzymaáa
zwiĊzáe opracowanie stanu tych spraw i postulatów KoĞcioáa: „Problemy wydawnictw katolickich wymagające rozwiązania” 11.
Punkt pierwszy porządku dziennego nie budziá kontrowersji. Dyr. SkarĪyĔski
oĞwiadczyá, zgodnie z ustaleniem Komisji Wspólnej, Īe „wydawnictwa katolickie bĊdą od obecnej narady traktowane «normalnie», tzn. tak, jak wszystkie inne wydawnictwa”. Doprecyzowano, Īe same bĊdą ustalaáy swój plan wydawniczy
na podstawie informacyjnego przydziaáu papieru i przeĞlą go do wiadomoĞci i rejestracji do NZW. Definitywny przydziaá papieru nastąpi w tym samym terminie,
w którym otrzymają go inne wydawnictwa.
Zasadniczą dyskusjĊ wywoáaá punkt 2. porządku obrad – przydziaá papieru, kluczowy dla objĊtoĞci planów wydawniczych. Strona rządowa staraáa siĊ przekonaü,
Īe moĪliwoĞci jego powiĊkszenia są bardzo ograniczone. Dyr SkarĪyĔski poinformowaá, Īe na rok 1981 bĊdzie dysponowaá na cele wydawnicze 43–47 tys. ton
papieru do podziaáu przez NZW. W niektórych dziedzinach (wymieniá m.in. podrĊczniki uniwersyteckie i literaturĊ piĊkną) pozwoli to na zaspokojenie zapotrzebowania krajowego zaledwie w 40%, a dziaáalnoĞü wydawnictw wykazuje tendencjĊ
spadkową. Pod wzglĊdem iloĞci ksiąĪek przypadających na statystycznego Polaka
nasz kraj wykazuje najniĪszy w skali europejskiej standard.
Strona koĞcielna stwierdziáa, Īe ta niewątpliwie záa sytuacja nie uzasadnia dyskryminacji wydawnictw katolickich. Papierem gospodaruje siĊ nieracjonalnie, np.
ogromne iloĞci zuĪywa siĊ na druki akcydensowe (m.in. Puchaáa podaá, Īe w 1979 r.
byáo to 40 tys. ton, przewiduje jednak obciĊcie tej iloĞci do 25 tys. ton). Znajduje
siĊ papier na wysokie nakáady ksiąĪek maáo wartoĞciowych – jako przykáad podano
nakáad 100 tys. wersji telewizyjnej Zoli Nana i 200 tys. Wisáockiej Sztuka kochania, kwestionowanej przez wychowawców (m.in. Puchaáa zapowiedziaá, Īe zwróci
uwagĊ wydawców na to zjawisko). RaĪące są dysproporcje w nakáadach ksiąĪek.
W 1980 r. wydawnictwa podlegáe NZW wydaáy áącznie – jak poinformowaá dyr.
SkarĪyĔski – okoáo 80 milionów egzemplarzy, podczas gdy wydawnictwa reprezentowane przez stronĊ koĞcielną, wedáug jej obliczeĔ, okoáo 1,5 miliona egzemplarzy (nie licząc wydawnictw PAX i CHSS). Wobec tego stanu rzeczy bp Bednorz
wysunąá postulat, by wydawnictwom katolickim przydzielono 10% papieru bĊdącego w gestii NZW na potrzeby bieĪące i 5% tejĪe puli na stopniowe usuwanie zalegáoĞci w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. Dyr SkarĪyĔski oceniá ten postu11

„Problemy wydawnictw katolickich wymagające rozwiązania”. Materiaáy na 1. zebranie Zespoáu
Roboczego, Wyd.Ks.Ğw.J. – Aneks.
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lat jako wysoki, zwracając uwagĊ, Īe ksiąĪki wydawane przez inne wydawnictwa
sáuĪą caáemu spoáeczeĔstwu, a wiĊc i katolikom. PropozycjĊ rządową – po przeliczeniach i przesuniĊciach w przydziaáach – przedstawi na nastĊpnym posiedzeniu
Zespoáu. Bp Bednorz wyraziá obawĊ, Īe w tej sytuacji zebranie nie doprowadzi do
konkretnych rezultatów. Ostatecznie ustalono, Īe juĪ „26. 1. NZW przeĞle wydawnictwom koĞcielnym wstĊpny przydziaá papieru, nieco wyĪszy niĪ w roku ubiegáym. CaáoĞciowy przydziaá papieru na rok 1981 zostanie ustalony na najbliĪszym
zebraniu Zespoáu Roboczego w lutym br”. Sprecyzowano, Īe bĊdzie to przydziaá
dla wydawnictw reprezentowanych przez KomisjĊ Episkopatu ds. Wydawnictw
Katolickich, a wiĊc z wyáączeniem PAX i CHSS.
W punkcie 3. porządku obrad dotyczącym drukarĔ bardzo záą sytuacjĊ przemysáu poligraficznego przedstawiá dyr Kluczek. Stwierdziá, Īe w roku bieĪącym drukarnie nie bĊdą w stanie wydrukowaü okoáo 30 milionów egzemplarzy zaplanowanych nakáadów. Od 1976 r. nie byáo funduszy dewizowych na potrzeby przemysáu
poligraficznego, a przyznane w roku bieĪącym mogą przynieĞü poprawĊ stanu dopiero w 1982 r., ze wzglĊdu na czas wyczekiwania na realizacjĊ zamówieĔ.
W tej sytuacji ustalono, Īe zostaną wydane zezwolenia na zaáoĪenie i prowadzenie drukarĔ reprezentowanym przez stronĊ koĞcielną wnioskodawcom, którzy
záoĪyli podania, a dalsze bĊdą rozpatrywane na zebraniach Zespoáu. W dyskusji
poruszono sprawĊ zaopatrzenia drukarĔ katolickich w materiaáy pochodzące z importu, za które Īąda siĊ zapáaty w dewizach, podczas gdy za wydawnictwa eksportowane za poĞrednictwem Ars Polony wydawcom katolickim páaci siĊ w záotych
polskich. Dyr Kluczek zgodziá siĊ, Īe eksportujący powinni mieü moĪliwoĞü zakupów za dewizy. Ks. dyr Dusza wysunąá takĪe postulat, by drukarnie i introligatornie katolickie mogáy kupowaü maszyny introligatorskie produkowane w Polsce.
Zostaá on przyjĊty i potwierdzony ustaleniem. Zebranie zakoĔczono sprecyzowaniem i zapisaniem przyjĊtych ustaleĔ, co weszáo w staáą praktykĊ dalszych zebraĔ.
Sekretariat strony koĞcielnej przesyáaá nastĊpnie te ustalenia zainteresowanym wydawnictwom, czasopismom i drukarniom jako podstawĊ do dalszego zaáatwiania
spraw. Niejednokrotnie przewlekaáo siĊ ono, napotykaáo utrudnienia i w rezultacie wracaáo na forum Zespoáu.

Dalsze negocjacje
WysokoĞü przydziaáu papieru na rok 1981 zaproponowaá dyr SkarĪyĔski na kolejnym zebraniu Zespoáu (13 III 1981 r.). 12 Poinformowaá, Īe „zdejmując” z planu innych wydawnictw, zdoáaá przeznaczyü dla wydawnictw reprezentowanych
przez stronĊ koĞcielną 1000 ton papieru. Po dyskusji iloĞü ta zostaáa podwyĪszona
o 200 ton na podrĊczniki do nauki religii. Bp Bednorz przyjąá propozycjĊ rozdzielenia tego przydziaáu, jednak oĞwiadczyá, Īe nie rezygnuje z postulowanych 10%
12

Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 13 III 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
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puli papieru, którym dysponuje NZW, czyli z 4000 ton, i bĊdzie o to nadal zabiegaá. Strona rządowa – minister Puchaáa wyraziá opiniĊ, Īe realizacjĊ tego postulatu bĊdzie siĊ osiągaáo sukcesywnie na przestrzeni kilku lat.
Temat powracaá na zebraniach w czerwcu i w paĨdzierniku. Okazaáo siĊ, Īe ewentualne podwyĪszenie przydziaáu na rok 1981, jak sugerowaá minister Puchaáa na zebraniu 13 marca, odpada, gdyĪ rezerwy papieru juĪ siĊ wyczerpaáy. 13 Negocjacje
przydziaáu na rok 1982 przesunĊáy siĊ na zebranie 27 listopada, poniewaĪ opóĨniaáa siĊ informacja o wysokoĞci puli papieru, którą bĊdzie NZW dysponowaá.
Uzyskano przydziaá w wysokoĞci 2000 ton, przy czym ustalono, Īe wnioski o papier na wydawnictwa jednorazowe dla wydawnictw niekoncesjonowanych bĊdą
zaáatwione przez NZW poza tą pulą. 14
Przy okazji tych negocjacji strona koĞcielna uzyskaáa bliĪsze informacje o paĔstwowej gospodarce papierem. Globalnie na wszystkie potrzeby produkowano 1 200 000 ton. Ministerstwo Kultury otrzymywaáo tylko 110 tys. ton, z czego
70 tys. ton przeznaczaáo na róĪne cele wydawnicze, a skromną iloĞü 40 tys. ton na
ksiąĪki. 15 Przydziaáy otrzymywali równieĪ inni gestorzy, jak MON, RSW Prasa,
Krajowa Agencja Wydawnicza, resorty. 16
Przy tak ustawionym systemie rozdzielczym musiaáo oczywiĞcie brakowaü papieru na podrĊczniki, literaturĊ naukową i piĊkną. Niemniej nawet w tej sytuacji
dyskryminacja wydawnictw koĞcielnych byáa nieporównywalnie wysoka. Pewne
nadzieje wedáug strony rządowej moĪna byáo wiązaü z zapowiadanymi zmianami: ze zwiĊkszeniem kompetencji ministra kultury przy rozdziale papieru (dokonywanym przez KomisjĊ Planowania) i wáączeniem w ten proces odpowiedniej
komisji sejmowej, 17 wáączeniem druku ksiąĪek i czasopism do priorytetowego
planu, z powstaniem Rady Kultury i Funduszu Rozwoju Kultury, z mającym siĊ
odbyü kongresem kultury. 18 Przedstawiciel wydawnictw koĞcielnych miaá braü
udziaá w zebraniu wszystkich wydawców, na którym publicznie przedstawionoby
podziaá caáej puli papieru NZW. 19 Nadzieje te pokrzyĪowaáo w niedáugim czasie
wprowadzenie stanu wojennego.
Aktualnie obok niskich przydziaáów papieru problemem pozostawaáy inne niedostatki systemu rozdzielczego: przydziaáy papieru nastĊpowaáy z opóĨnieniami, co
komplikowaáo realizacjĊ zamówieĔ w przedsiĊbiorstwie Grafpapier, równieĪ dziaáającym opieszale, a w konsekwencji utrudniaáo wspóápracĊ z drukarniami. Byáo
to szczególnie uciąĪliwe dla redakcji czasopism, hamując terminowe ich ukazy13
Protokóá 4. zebrania Zespoáu Roboczego 9 X 1981 r., Archiwum Sekretariatu Episkopatu Polski
[dalej: ASEP], K – 29 – 4 – 1.
14
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 27 XI 1981 r., Archiwum „GoĞcia Niedzielnego”, Komisje
Episkopatu – Komisja Wydawnictw Katolickich, protokoáy zebraĔ [dalej: GN.Kom.Wyd. protokoáy].
15
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 13 III 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
16
Sprawozdanie z zebrania Zespoáu Roboczego 5 VI 1981 r. oraz informacja o pracach Zespoáu
Roboczego na KonferencjĊ Episkopatu z 2 IX 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
17
TamĪe.
18
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 27 XI 1981 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
19
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 9 X 1981 r., ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1.
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wanie siĊ. Tygodniki w skrajnych przypadkach stawaáy wobec groĨby przerwania
druku. W przydziaáach przewaĪaáy najniĪsze klasy papieru. Sprawy te powracaáy pod obrady i byáy przedmiotem interwencji strony koĞcielnej, a strona rządowa
nieodmiennie táumaczyáa braki niewystarczającą pulą papieru, którym dysponowaáa. 20
Czasopisma
Negocjacje w sprawie czasopism katolickich rozpoczĊáy siĊ na drugim zebraniu Zespoáu (13 III 1981 r.). W „Problemach wydawnictw katolickich wymagających rozwiązania” strona koĞcielna postulowaáa moĪliwoĞü swobodnego tworzenia
czasopism i zwiĊkszenia nakáadu juĪ istniejących, stosownie do aktualnego zapotrzebowania, i do tych postulatów nawiązaáa. Strona rządowa zapowiedziaáa sukcesywne rozpatrywanie wniosków o reaktywowanie czasopism i zwiĊkszenie nakáadów. Wprowadzenie nowych czasopism uznaáa za „problem trudniejszy”. Na
początek uzyskano zgodĊ na reaktywowanie „Przeglądu Powszechnego”, zwiĊkszenie nakáadów „W Drodze” i „Ateneum KapáaĔskiego”, potwierdzono wznowienie „Niedzieli”. 21
Na kaĪdym z dalszych zebraĔ Zespoáu w 1981 r. zaáatwiano po kilka wniosków z przedstawionej na zebraniu 5 czerwca i potem uzupeánianej listy. W sumie
w 1981 r. wynegocjowano zgodĊ na reaktywowanie 8 czasopism, z czego 4 na papierze wáasnym, oraz zwiĊkszenie nakáadów i objĊtoĞci czasopism w 9 przypadkach. Udaáo siĊ teĪ uzyskaü zgodĊ na 2 nowe czasopisma: „Bóg sam daje nam
znak” (dwutygodnik – Olsztyn) i „DolnoĞląski Tygodnik Katolicki” (wstĊpnie jako dwutygodnik – Wrocáaw). 22 Szczególnym przypadkiem byáa zgoda na wznowienie „Maáego GoĞcia Niedzielnego” w sytuacji, gdy literatura dla dzieci byáa
bezwzglĊdnie skreĞlana z planów. To wydarzenie strona rządowa uznaáa za „ewenement w skali bloku”. 23
Byáy to w ówczesnej sytuacji niewątpliwie znaczne osiągniĊcia, niemniej w skali
krajowej ich rozmiary byáy skromne. Wedáug szacunku strony koĞcielnej Zespoáu
czasopisma katolickie ukazywaáy siĊ w nakáadzie okoáo 3/4 miliona egzemplarzy,
podczas gdy – wedáug informacji ministra Puchaáy – czasopisma wydawców paĔstwowych osiągaáy nakáad 30 milionów egzemplarzy. 24WaĪnym problemem, który
udaáo siĊ uregulowaü, byáa sprawa kolportaĪu, na który monopol posiadaá „Ruch”
20
Zebrania Zespoáu Roboczego 5 VI, Wyd.K.Ğw.J., 9 X, ASEP, K-29-4-1, 27 XI 1981 r., GN.Kom.
Wyd. protokoáy.
21
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 13 III 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
22
Ustalenia zebraĔ Zespoáu Roboczego ds. Wydawnictw i Czasopism (1981–29 V 1982 r.), Wyd.
K.Ğw.J. Reaktywowano: „Królowa Apostoáów” (na papierze wáasnym), „àad BoĪy”, „Maáy GoĞü
Niedzielny”, „Misyjne Drogi” (na papierze wáasnym), „Przegląd Powszechny”, „Przegląd Tomistyczny”
(na papierze wáasnym), „Posáaniec Serca Jezusowego” (na papierze wáasnym), „Wspóáczesna
Ambona”.
23
Informacja autorki.
24
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 27 XI 1981 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
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i wykorzystywaá go niejednokrotnie do ograniczenia dostĊpu do czasopism katolickich: nie kierowano ich na teren, gdzie byáy poszukiwane, wydawca nie miaá pewnoĞci, Īe caáy nakáad rzeczywiĞcie trafiaá do kiosków, podczas gdy „Ruch” zgáaszaá „zwroty”. Monopol ten uchylono i ustalono, Īe wydawca, zawierając umowĊ
z „Ruchem”, moĪe zatrzymaü czĊĞü nakáadu do wáasnej dyspozycji, on teĪ ustala z „Ruchem” rozdzielnik na powierzoną mu czĊĞü nakáadu, a opáaty uiszcza za
rzeczywiĞcie przejĊty przez to przedsiĊbiorstwo nakáad. 25
Drukarnie
Ustalenie, Īe wnioskodawcom koĞcielnym zostaną wydane zezwolenia na zaáoĪenie i prowadzenie drukarĔ, przyjĊte na pierwszym zebraniu Zespoáu w nawiązaniu do postanowieĔ Komisji Wspólnej, miaáo znaczenie przeáomowe. Otwaráo proces powolnego wychodzenia z trwającej od lat zapaĞci. Zakony i diecezje skáadaáy
wnioski o zezwolenie na zakáadanie nowych drukarĔ bądĨ rozbudowĊ istniejących
zakáadów. Realizacja tych przedsiĊwziĊü trwaáa jednak dáugo, tak ze wzglĊdu na
duĪe koszty, jak i przeciągające siĊ procedury w urzĊdach. Na zebraniu Zespoáu
13 III 1981 r. strona rządowa poinformowaáa, Īe zezwolenie na budowĊ drukarni
otrzyma diecezja katowicka; dostaáa ją 6 paĨdziernika tegoĪ roku, na rozpoczĊcie
budowy za rok, a na dziaáalnoĞü dopiero w 1985 r. po wybudowaniu budynku. 26
Sprawami drukarĔ zająá siĊ Zespóá szerzej od poáowy lat osiemdziesiątych, w miarĊ pojawiających siĊ trudnoĞci, na jakie napotykali wnioskodawcy.
DuĪe znaczenie miaáo równieĪ ustalenie z pierwszego zebrania Zespoáu, Īe drukarnie koĞcielne bĊdą mogáy kupowaü maszyny drukarskie i introligatorskie, tak
z bieĪącej produkcji krajowej, jak i z tzw. „upáynnienia”, tzn. odsprzedaĪy urządzeĔ uĪywanych. UsunĊáo to przeszkodĊ blokującą dokonywanie remontów i choüby skromny rozwój juĪ pracujących zakáadów.
Niemniej w aktualnej sytuacji przy maáych moĪliwoĞciach drukarĔ koĞcielnych
korzystanie z paĔstwowej bazy poligraficznej byáo nadal konieczne. W związku
z tym strona koĞcielna podniosáa problem niechĊtnego przyjmowania, a czĊsto
równieĪ odmowy zamówieĔ wydawców koĞcielnych przez drukarnie paĔstwowe.
Strona rządowa zapewniáa, Īe nie wydano im Īadnych dyspozycji, by nie przyjmowali zamówieĔ wydawców koĞcielnych. Deklarowaáa teĪ, Īe drukarnie paĔstwowe
przejmą tĊ czĊĞü produkcji, której drukarnie koĞcielne nie są w stanie wykonaü. 27
Na jednym z kolejnych zebraĔ dyr Kluczek wyraziá opiniĊ, Īe przemysá paĔstwowy wywiązuje siĊ z przyjĊtych na zebraniach Zespoáu zobowiązaĔ i poinformo25

TamĪe „Ustalenia”.
Informacja ks. Rudolfa Broma, dyrektora Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Warunkiem
otrzymania pozwolenia na rozpoczĊcie budowy byáo przedáoĪenie planów koncepcyjnego i realizacyjnego. Warunkiem otrzymania zgody na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci poligraficznej byáo wybudowania budynku drukarni i jego odbiór techniczny, co nie przebiegaáo bez utrudnieĔ. Na samo wydanie
tego zezwolenia ks. dyr. Brom czekaá w ministerstwie dobrych kilka godzin.
27
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 13 III 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
26
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waá, Īe w 1982 r. o przyjmowaniu tytuáów drukarnie bĊdą decydowaáy samodzielnie. 28 Rozwój sytuacji nie potwierdziá jednak tej oceny i deklaracji.
Niezwykle waĪne byáo negocjowane na zebraniach Zespoáu zwolnienie z opáat
celnych urządzeĔ i materiaáów poligraficznych. 29 UmoĪliwiáo ono korzystanie
w szerokim zakresie z pomocy, która zaczĊáa napáywaü z zagranicy dla drukarĔ
koĞcielnych i w dalszych latach pozwoliáa na znaczny rozwój bazy poligraficznej KoĞcioáa.
Koncesje wydawnicze
Sprawa koncesji wydawniczych pojawiáa siĊ na drugim zebraniu Zespoáu (13
III 1981 r.). Strona rządowa postulowaáa, by przy rozdziale przydziaáu papieru
uwzglĊdniü wydawnictwa, które siĊ o nią starają. Zgodnie z przyjĊtym na kolejnym
zebraniu ustaleniem otrzymali ją w 1981 r. oo. franciszkanie w Niepokalanowie
i oo. dominikanie w Poznaniu. 30
Cenzura
W przygotowanym na pierwsze zebranie Zespoáu opracowaniu „Problemy wydawnictw katolickich wymagające rozwiązania” jako czwarty zasadniczy problem
ujĊto „ograniczenie cenzury”. Nie zostaá on jednak wprowadzony przez stronĊ koĞcielną do porządku obrad i w 1981 r. nie wszedá pod obrady. Ustawą o cenzurze
zajmowaáa siĊ Komisja Wspólna. Zespóá zostaá w paĨdzierniku poinformowany,
Īe wypracowane przez KomisjĊ Wspólną szczegóáowe ustalenia zostaną przekazane drukarniom w poáowie miesiąca. 31
W sumie rok 1981 przyniósá znaczące pozytywne zmiany w sytuacji wydawnictw i czasopism reprezentowanych przez KomisjĊ Episkopatu ds. Wydawnictw
Katolickich. Uwolniono spod cenzury plany wydawnicze, rozpocząá siĊ proces
reaktywowania czasopism, otwaráy siĊ moĪliwoĞci rozwoju bazy poligraficznej
KoĞcioáa i tworzenia nowych wydawnictw. Uzyskano zwiĊkszenie przydziaáu papieru, wprawdzie w skali krajowej niskie, niemniej przeáamujące istniejący w tej
dziedzinie wieloletni caákowity zastój. Negocjacje byáy trudne, zwáaszcza w odniesieniu do przydziaáów papieru, realizacja ustaleĔ przewlekaáa siĊ, niemniej ocena osiągniĊü i pracy Zespoáu – pomijając tĊ ostatnią dziedzinĊ – byáa pozytywna,
zarówno ze strony bpa Bednorza, jak i ministra Puchaáy. 32 Ta sytuacja, niestety,
wkrótce ulegáa zmianie.
28

Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 9 X 1981 r., ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1.
Zebrania Zespoáu Roboczego 24 I, 13 III, 5 VI 1981 r. Zwolnienie z opáat celnych nie zostaáo
zaáatwione ostatecznie – „Pro memoria” bpa Bednorza z 1984 r., GN.Kom.Wyd. korespondencja.
30
Sprawozdanie z zebrania Zespoáu Roboczego 5 VI 1981 r. oraz informacja o pracach Zespoáu
Roboczego z 2 IX 1981 r., Wyd.K.Ğw.J.
31
Protokóá zebrania 9 X 1981 r., ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1.
32
TamĪe.
29
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Narastanie kryzysu
Z nastaniem stanu wojennego Zespóá nie przerwaá pracy. W 1982 r. odbyáy siĊ
3 zebrania, 1. w niepeánym skáadzie 29 maja 33 W dalszym ciągu wiele uwagi poĞwiĊcano sprawom związanym z przydziaáem papieru. Strona koĞcielna interweniowaáa w sprawie utrzymującego siĊ niskiego udziaáu papieru wysokogatunkowego i samowolnych zmian na gorsze gatunki, dokonywanych przez Grafpapier,
nadal jedynego paĔstwowego dystrybutora. Protestowaáa przeciw kierowaniu do
bpa Bednorza, zamiast bezpoĞrednio do NZW, wniosków o papier na wydawnictwa jednorazowe wydawców niekoncesjonowanych – wbrew ustaleniom przyjĊtym na zebraniu Zespoáu 27 XI 1981 r. W związku z bardzo póĨnym przesáaniem
wydawcom katolickim drugiego przydziaáu papieru na rok 1981, co utrudniaáo jego realizacjĊ do koĔca roku, strona koĞcielna zabiegaáa – bezskutecznie – o jego
prolongatĊ na rok 1982. 34 Ten problem narastaá w nastĊpnych latach. Pozytywnym
osiągniĊciem byáo zwiĊkszenie przydziaáu papieru na rok 1983 o 500 ton (2000 ton
na rok 1982, 2500 na rok 1983). 35 Zaáatwiono takĪe zgodĊ na koncesjĊ wydawniczą dla oo. werbistów w PieniĊĪnie oraz oo. oblatów w Poznaniu. 36
Pogorszyáa siĊ natomiast sytuacja czasopism. Na zebraniu 29 V 1982 r. reaktywowano tylko jedno czasopismo „PowĞciągliwoĞü i Praca” i podniesiono nakáad
i objĊtoĞü „Misyjnych Dróg”. Pozostaáe 6 wniosków, w tym 2 o zgodĊ na nowe
czasopisma, odáoĪono na dalsze zebrania. Sprawy te powracaáy jeszcze w 1983 r.
Odwlekaáo siĊ takĪe zaáatwienie zgody na ukazywanie siĊ w warunkach stanu wojennego dla powoáanych pod koniec 1981 r. nowych czasopism: „Bóg sam daje
nam znak”, „Posáaniec WarmiĔski” i „Nowe ĩycie”, których redakcje nie zdąĪyáy jeszcze rozpocząü dziaáalnoĞci. 37 Generalnie zgodĊ taką dla czasopism katolickich, których ukazywanie „zawieszono” z nastaniem stanu wojennego, wynegocjowaá w UrzĊdzie ds. WyznaĔ abp Bronisáaw Dąbrowski w lutym 1982 r., 38
jednak uzyskanie jej przez poszczególne redakcje wymagaáo dalszych indywidualnych staraĔ i nieraz trwaáo miesiącami. 39

33
Protokoáy tych zebraĔ siĊ nie zachowaáy. Dane pochodzą z: „Informacji o pracach Zespoáu
Roboczego ds. Wydawnictw Katolickich Rządu PRL i Episkopatu Polski” z 1 IX 1982 r. oraz
„Materiaáów na zebranie Zespoáu Roboczego 29 V 1982 r.”, Wyd.K.Ğw.J., a takĪe „Pro memoria”
J. Janitza z grudnia 1982 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
34
Sprawy na zebranie Zespoáu Roboczego 29 V 1982 r. oraz informacja o pracach Zespoáu
Roboczego z 1 IX 1982 r., Wyd.K.Ğw.J.
35
„Pro memoria” dotyczące wystąpienia J. Janitza na posiedzeniu Zespoáu Roboczego Komisji
Wspólnej ds. Wydawnictw i Czasopism w dniu 15 XII 1982, podpisany przez J. Janitza, GN.Kom.
Wyd. protokoáy.
36
Sprawy na zebranie Zespoáu Roboczego 29 V 1982 r. oraz Ustalenia zebraĔ Zespoáu Roboczego
1981–1982, Wyd.K.Ğw.J.
37
TamĪe; O „poĞlizgu” spraw na rok 1983 pisze teĪ J. Janitz w liĞcie przewodnim do swego „Pro
memoria” z dnia 25 I 1983 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
38
A. Grajewski, ĝwiadek i uczestnik..., s. 64.
39
Czasopisma. Zgody na wydawanie w warunkach stanu wojennego (dane z ankiety z dnia 29 VII
1982 r.), Wyd.K.Ğw.J.
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Czasopisma katolickie w róĪnym stopniu angaĪowaáy siĊ w wydarzenia stanu
wojennego, a zamieszczane w nich relacje i komentarze wywoáywaáy ostrą reakcjĊ wáadz i zaostrzenie cenzury. 40 W podsumowaniu pracy Zespoáu, jakiego dokonaá pod koniec roku 1982 po zebraniu 15 grudnia naczelnik Janitz, zarysowaáa siĊ
w związku z tym wrĊcz groĨba kryzysu. W swym „Pro memoria” 41 Janitz jako cel
dziaáalnoĞci Zespoáu wymieniá, obok zaspokojenia potrzeb katolików, „umocnienie nurtu porozumienia miĊdzy KoĞcioáem i paĔstwem”. Wysoko oceniá realizacjĊ
pierwszego, a wiĊc osiągniĊü na korzyĞü KoĞcioáa: wysoki przyrost przydziaáu papieru na wydawnictwa ksiąĪkowe, przejĊcie przez KoĞcióá uprawnieĔ dotyczących
podziaáu tego papieru i dysponowania nim przez wydawców na róĪne rodzaje literatury, a nawet (!) pozycje wydawnicze, zwiĊkszenie nakáadów prasy. Wymieniá
takĪe starania, by „zapewniü KoĞcioáowi stan zbliĪony do poligraficznej samowystarczalnoĞci”, a wiĊc decyzje przyznające uprawnienia na dziaáalnoĞü poligraficzną
i rozbudowĊ koĞcielnych drukarĔ, zwolnienie z cáa maszyn i urządzeĔ poligraficznych. Natomiast w odniesieniu do porozumienia miĊdzy paĔstwem a KoĞcioáem
zająá stanowisko bardzo krytyczne. Ostro napiĊtnowaá okolicznoĞci, „które deprecjonują ten dorobek, a nawet stanowią jego zagroĪenie”. Stanowią je akcenty polityczne, jakie pojawiają siĊ w czasopismach koĞcielnych na marginesie problematyki koĞcielnej. Zarzuciá, Īe akcenty te są „dyktowane nienawiĞcią i wzorowane na
wzorcach Ğwieckich, zachodnich oĞrodków antypolskiej propagandy”, skrytykowaá napáyw do pism koĞcielnych „dziennikarzy o skrajnych postawach politycznych, bliskich ideowo ekstremie byáej SolidarnoĞci”. Wymieniá, podając przykáady, „NiedzielĊ”, „GoĞcia Niedzielnego”, „Maáego GoĞcia Niedzielnego”, „KrólowĊ
Apostoáów”. PodkreĞliá przemilczenie „z zastanawiającą zgodnoĞcią” krytyki „rozczapierzonych palców” jako znaku nadziei i zwyciĊstwa przeprowadzoną przez
ks. Prymasa w wieczornym kazaniu w CzĊstochowie na szczycie podczas sierpniowych uroczystoĞci. Stwierdziá teĪ, Īe w stosunku do prasy politycznej, jak np.
„Tygodnik Powszechny”, zarzuty byáyby jeszcze ostrzejsze.
W 1983 r. atmosfera rozmów i ich wyniki pogorszyáy siĊ do tego stopnia, Īe
– jak zanotowano w sprawozdaniu z zebrania Zespoáu Roboczego 16 listopada –
„dwukrotnie wydawaáo siĊ, Īe obrady tracą sens i wypada je zakoĔczyü / przerwaü”. 42 Bardzo Īmudne i ostre byáy negocjacje w sprawie przydziaáu papieru na
rok 1984. JuĪ w lutym bp Bednorz, Ğwiadom narastających trudnoĞci, prosiá abpa
Dąbrowskiego i kard. Macharskiego, by poruszyli tĊ sprawĊ na zebraniu Komisji
Wspólnej; otrzymaá informacjĊ od abpa Dąbrowskiego (pismem z 1 X 1983 r.),
Īe w sprawie papieru nie bĊdzie trudnoĞci. 43 Tymczasem na zebraniu Zespoáu
16 listopada tegoĪ roku strona rządowa zaproponowaáa 2000 ton, czyli o 500 ton
mniej niĪ wynosiá przydziaá na rok 1983. Strona koĞcielna podtrzymywaáa postulat stopniowego zwiĊkszania przydziaáu papieru deklarowanego przez ministra
40
41
42
43

Problem ujĊty w Sprawy na zebranie Zespoáu Roboczego 29 V 1982 r., Wyd.K.Ğw.J.
„Pro memoria...” J. Janitza, GN.Kom.Wyd. protokoáy.
Sprawozdanie z zebrania Zespoáu Roboczego 16 XI 1983 r., ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1.
TamĪe.
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PuchaáĊ w 1981 r. ĩądaáa 3500 ton zgáoszonych juĪ na zebraniu w maju. W toku
ostrej dyskusji strona rządowa zgodziáa siĊ na 2300 ton, a strona koĞcielna obniĪyáa swe Īądanie o 500 ton. Sporne 700 ton pozostawiono do zaáatwienia w kontaktach bpa Bednorza z ministrem Puchaáą, 44 który ostatecznie podwyĪszyá przydziaá o 350 ton. Swoistego posmaku dodaje sprawie fakt, Īe o zapewnieniu, które
otrzymaá abp Dąbrowski, iĪ nie bĊdzie trudnoĞci w sprawie przydziaáu papieru,
minister Puchaáa nie byá przez swych przeáoĪonych poinformowany. 45
Pogorszeniu ulegáy teĪ negocjacje w sprawie czasopism. Na zebraniu 11 V 1983 r.
na 12 zgáoszonych wniosków o nowe czasopisma, reaktywowanie czasopism i podniesienie nakáadu, pozytywnie zaáatwiono 2, ale bez przydziaáu papieru. 46 Na zebraniu 16 listopada dyr Woáowicz z UrzĊdu ds. WyznaĔ poinformowaá, Īe podjĊto
decyzjĊ o zezwoleniu na wydawanie dla 4 czasopism z równoczesnym znacznym
obniĪeniem postulowanego nakáadu oraz w 1 przypadku („Echo z Afryki”) o udzieleniu zgody na import zamiast postulowanego zezwolenia na druk. 47 Strona koĞcielna zaprotestowaáa przeciw tej zmianie trybu postĊpowania, tzn. przeciw podawaniu przez stronĊ rządową jednostronnych decyzji UrzĊdu ds. WyznaĔ bez
negocjowania spraw na zebraniach Zespoáu. 48 Rosnąca rola UrzĊdu ds. WyznaĔ
i nacisków politycznych zaznaczyáa siĊ juĪ na zebraniu 11 maja, gdy dyr. Woáowicz
skutecznie sprzeciwiá siĊ wznowieniu „Roli Katolickiej” (PrzemyĞl) i podniesieniu
nakáadu „W Drodze” (PoznaĔ), motywując to dezaprobatą dla postawy ordynariusza przemyskiego i Prowincji PoznaĔskiej OO. Dominikanów. 49
Nowe utrudnienia pojawiáy siĊ w odniesieniu do wniosków o koncesje wydawnicze i zgodĊ na budowĊ drukarĔ. Na zebraniu 16 XI 1983 r. wszystkie 6 wniosków w tej sprawie odáoĪono na Īyczenie strony rządowej, która wbrew dotychczasowej praktyce zaĪądaáa dodatkowych danych. 50
W stosunku do drukarĔ pojawiáa siĊ ponadto kuriozalna propozycja, by KoĞcióá
zamiast budowaü nowe drukarnie – co trwa dáugo – przekazywaá posiadane urządzenia poligraficzne drukarniom paĔstwowym w zamian za zagwarantowane na
okreĞloną liczbĊ lat usáugi poligraficzne. Strona koĞcielna ustosunkowaáa siĊ do
tej propozycji negatywnie i zaĪądaáa przedstawienia jej na piĞmie. Przypomniaáa,
Īe mimo przejĊcia duĪego potencjaáu drukarĔ koĞcielnych przy upaĔstwowieniu
44

TamĪe.
Notatka z rozmowy telefonicznej ks. bpa Bednorza z p. ministrem Puchaáą 24 XI 1983 r. – dla
Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu PRL, ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1.
46
„Gwiazda Morza” na papierze wáasnym, „Studia Norwidiana” w ramach przydziaáu papieru dla
KUL. Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 11 V 1983 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
47
Byáy to: „Przegląd Katolicki”, „DuchowoĞü” (przedtem „Gáos Karmelu”), „Posáaniec ĝwiĊtej
Rodziny”, „Misjonarz, Biuletyn Verbinum”. Sprawozdanie z zebrania Zespoáu 16 XI 1983 r., ASEP,
K – 0140 – 29 – 4 – 1.
48
TamĪe.
49
Protokóá zebrania Zespoáu Roboczego 11 V 1983 r., GN.Kom.Wyd. protokoáy.
50
Wnioski o koncesje wydawnicze dla cheámiĔskiej Kurii Biskupiej, Towarzystwa Chrystusowego
w Poznaniu, diecezji szczeciĔsko-kamieĔskiej oraz wnioski o budowĊ drukarĔ OO. Karmelitów
Bosych (Kraków), Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (Kraków) i Kurii Biskupiej w GdaĔsku.
Protokóá zebrania Zespoáu 16 XI 1983 r., ASEP, K – 0140 – 29 – 4 – 1. Na zebraniu Zespoáu w maju 1983 r. warszawska Kuria Arcybiskupia otrzymaáa koncesjĊ wydawniczą jeszcze bez utrudnieĔ.
45
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przemysáu poligraficznego wydawnictwa katolickie napotykaáy i stale napotykają
trudnoĞci w lokowaniu swych zamówieĔ w drukarniach paĔstwowych. Zdają sobie przy tym sprawĊ, Īe przyczyną są nie wzglĊdy ekonomiczne, lecz obawy dyrektorów dyktowane naciskami wáadz. 51
Zaniepokojenie rozwojem sytuacji wyraziá bp Bednorz w niedatowanym „Pro
medmoria” z 1984 r. 52 Uznając wyniki pracy Zespoáu: wznowienie szeregu czasopism i powoáanie 2 nowych na Ziemiach Zachodnich oraz przyjĊcie ustaleĔ po myĞli KoĞcioáa normujących tryb postĊpowania w sprawie przydziaáu papieru i rocznych planów wydawniczych, przedstawiá takĪe pojawiające siĊ braki. Wymieniá
przypadki nierespektowania ustaleĔ w sprawie planów wydawniczych, w których
wbrew tym ustaleniom próbuje siĊ wprowadzaü skreĞlenia 53, jednostronne decyzje
o nakáadach czasopism, nieĞcisáe informacje, zawiáe interwencje, na skutek czego
sprawy powracają wielokrotnie na porządek obrad i roĞnie liczba wniosków czekających na rozpatrzenie. Stwierdziá, Īe przyjĊta przez stronĊ rządową na pierwszym zebraniu Zespoáu w 1981 r. zasada stopniowego zwiĊkszania przydziaáów
papieru napotyka coraz wiĊksze trudnoĞci, podobnie jak potem realizacja uzyskanych przydziaáów. Wydawnictwa koĞcielne nadal są dyskryminowane w drukarniach paĔstwowych, a starania o koncesje poligraficzne siĊ przewlekają. Dotąd
nie zaáatwiono teĪ ostatecznie zwolnienia z cáa sprowadzanych z zagranicy urządzeĔ poligraficznych. KoĔcząc, bp Bednorz zwróciá takĪe uwagĊ na coraz bardziej dowolne ingerencje cenzury. W sumie strona koĞcielna – zauwaĪyá – odnosi
wraĪenie, Īe mnoĪy siĊ „praca pozorna” Zespoáu. Prosiá wiĊc o rozwaĪenie i usuniĊcie przedstawionych niedomagaĔ „w imiĊ dobrego rozwoju stosunków miĊdzy
PaĔstwem i KoĞcioáem, na których nam przecieĪ zaleĪy”.
Dalszy rozwój sytuacji nie przyniósá jednak pozytywnych zmian. Zamówienie
zgodne z uzyskanym na rok 1984 przydziaáem papieru nie zostaáo przez Grafpapier
do koĔca roku zrealizowane, a zalegáe 900 ton, jak siĊ póĨniej okazaáo, przepadáo.
Co wiĊcej, okrojony w ten sposób przydziaá papieru – 1800 ton (2650 minus okoáo 900 ton) zostaá „zamroĪony” na dalsze lata. 54 Wprawdzie na jedynym w 1984 r.
zebraniu Zespoáu 6 listopada 55 strona koĞcielna uzyskaáa przydziaá papieru na rok
1985 w wysokoĞci 3000 ton (o dalsze 500 ton miaáy siĊ jeszcze odbyü negocjacje), 56 jednak nie zostaá on zrealizowany. Kryzys, jaki ogarnąá rynek papierniczy
w 1985 r., spowodowaá generalne obciĊcie przydziaáów papieru dla wszystkich wy51

TamĪe.
„Pro memoria” bpa Bednorza. Dokument niedatowany. TreĞü wskazuje na rok 1984/85. „Nie
Rozpatrzono Īadnego wysuniĊtego w r. 1984 wniosku o przydziaá papieru na czasopisma”. GN.Kom.
Wyd. korespondencja.
53
„Ministerstwo Kultury skreĞliáo 5 pozycji z planu tytuáowego na rok 1984 Spoáecznego Instytutu
Wydawniczego Znak oraz 5 pozycji Redakcji Wydawnictw KUL – po interwencji 2.” TamĪe.
54
Sprawozdanie Zespoáu Roboczego ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich Komisji Wspólnej
Episkopatu Polski i Rządu PRL za okres 1 I 1984–30 XII 1988 r. [dalej: Sprawozdanie Zespoáu
Roboczego za lata 1984–1988]. Podpisaá bp Damian ZimoĔ, ASEP, 0305 – 13.
55
TamĪe.
56
Informacja bpa Bednorza o przydziale papieru na rok 1985 z dnia 8 XI 1984 r., przesáana wydawnictwom, Wyd.K.Ğw.J.
52
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dawnictw i czasopism. O ile jednak w stosunku do wydawnictw paĔstwowych wynosiáo ono deklarowane przez wáadze 20%, to 1800 ton, które otrzymaáy wydawnictwa koĞcielne, stanowiáo obniĪkĊ o 40%. Na konferencji w Biurze Prasowym
Rządu 8 III 1985 r., poĞwiĊconej sytuacji rynku papieru w Polsce, wáadze paĔstwowe táumaczyáy przyczyny deficytu papieru niską produkcją krajową (przestarzaáa baza produkcyjna, rozpoczĊta dopiero budowa kombinatu celulozowo-papierniczego w Kwidzyniu), pogáĊbioną dodatkowo ostrą zimą oraz brakiem Ğrodków
na import z krajów kapitalistycznych i trudnoĞciami, jakie wystąpiáy w imporcie
z Czech i ZSRR. W konsekwencji, stwierdziá minister Jerzy GwiaĨdziĔski, zastĊpca
przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, pula papieru ulega zmniejszeniu o 20%. Wicedyrektor Departamentu Wydawnictw Ministerstwa
Kultury i Sztuki, Wáadysáaw Ibisz, poinformowaá, Īe ten procent jako „kryterium
demokratyczne” zostanie generalnie zastosowany przez departament, który reprezentuje. Przy tej okazji powiedziaá, Īe zwiĊkszenie przydziaáu dla Episkopatu „okazaáo siĊ po prostu niemoĪliwe”. 57

Konfrontacja z UrzĊdem ds. WyznaĔ
W drugiej poáowie 1985 r. dokonano daleko idącej reorganizacji Zespoáu.
Zmienili siĊ wspóáprzewodniczący: bp Herbert Bednorz przeszedá w stan spoczynku, zastąpiá go bp Damian ZimoĔ; min. Puchaáa zostaá odwoáany przez Urząd
ds. WyznaĔ, a w jego miejsce wszedá dyrektor generalny tego urzĊdu Aleksander
Merker. Pozostali w Zespole czáonkowie strony koĞcielnej: ks. dyr S. Dusza, ks. dyr
M. Macioáka, dr I. Mierzwa, prof. J. WoĨniakowski, doáączyá mec. J. Ambroziak.
Ze strony rządowej Zespoáu odszedá dotychczasowy przedstawiciel UrzĊdu ds.
WyznaĔ dyr. A. Woáowicz, pozostali w Zespole: dyr J. CzapczyĔski, dyr W. Ibisz,
dyr T. Kurowski, B. Pijanowska. 58 Zmiana wspóáprzewodniczącego ze strony rządowej miaáa znaczenie zasadnicze. Odtąd gáównym partnerem strony koĞcielnej
nie byáo Ministerstwo Kultury i Sztuki, co by siĊ wydawaáo ze wzglĊdu na przedmiot negocjacji naturalne, lecz Urząd ds. WyznaĔ. Zebrania z siedziby Ministerstwa
Kultury i Sztuki zostaáy przeniesione do budynku UrzĊdu ds. WyznaĔ. Atmosfera
rozmów ulegáa pogorszeniu. 59
57

Zdzisáaw ZwoĨniak, Sprawozdanie z konferencji w Biurze Prasowym Rządu 8 III 1985 r., poĞwiĊconej sytuacji papieru w Polsce, GN.Kom.Wyd. korespondencja.
58
Zespóá Roboczy Rządu PRL i Episkopatu Polski ds. Wydawnictw i Czasopism, Struktura,
kompetencje, procedura. Informacja z 3 IX 1985 r., sygnowana I. Mierzwa, GN. Kom. ds. ĝrodków
Masowego Przekazu; Sprawozdanie Zespoáu Roboczego za lata 1984–1988, ASEP, 0305 – 13. W wyniku dalszych zmian ze strony rządowej odeszli: dyr W. Ibisz, dyr T. Kurowski i p. B. Pijanowska –
sekretarka. Ich miejsce zajĊli dyr T. Gorecki i p. D. PiwiĔska. SpoĞród czáonków, którzy rozpoczĊli
negocjacje w 1981 r., pozostaá tylko dyr J. CzapczyĔski. TamĪe.
59
Przy tej okazji zaznaczyáa siĊ takĪe zmiana stylu kontaktów. W Ministerstwie Kultury oczekiwano nas w holu i towarzyszono na salĊ obrad. W UrzĊdzie ds. WyznaĔ portier podaá numer sali
i piĊtro, na którym jej szukaü. Do tej pory strony zasiadaáy przy stole naprzeciw siebie. W UrzĊdzie
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Pierwsze zebranie w nowym skáadzie odbyáo siĊ 10 X 1985 r. po prawie rocznej przerwie w pracy Zespoáu. Przewodniczyá dyr Merker, protokoáowaáa sekretarka strony rządowej. 60
Dyr Merker zmierzaá do narzucenia Zespoáowi nowego kierunku pracy. Zespóá
zostaá powoáany do sfinalizowania ustaleĔ Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu
i Episkopatu Polski, m.in. w sprawie przydziaáu papieru i swobodnego ustalania
planów wydawniczych. Tymczasem przydziaá papieru, który zawsze byá waĪnym
przedmiotem negocjacji, zostaá w proponowanym przez dyr Merkera porządku
obrad pominiĊty i wprowadzony dopiero na interwencjĊ bpa Zimonia. PominiĊte
zostaáy równieĪ związane z tym sprawy czasopism i interwencyjne, które zostaáy wáączone dopiero na wniosek ks. dyr Duszy. Tak uzupeániony porządek obrad obejmowaá: 1) propozycje dziaáania Zespoáu; 2) sprawy poligrafii koĞcielnej;
3) przydziaáy papieru dla wydawnictw i czasopism katolickich; 4) przepisy prawne (wraz ze zmianami i nowelizacją) dotyczące dziaáalnoĞci gospodarczej o charakterze religijnym; 5) opiniĊ nr 38 Komisji Spraw WewnĊtrznych i Wymiaru
SprawiedliwoĞci dotyczącą ingerencji cenzorskich w prasie katolickiej; 6) sprawy czasopism i interwencji.
Na wstĊpie dyr Merker odczytaá dokument rządowy w sprawie poszerzenia
zakresu dziaáania Zespoáu (sprawa cenzury) i ustalenia przedstawicielstwa obu
stron, przyjĊty na zebraniu Komisji Wspólnej 28 wrzeĞnia (tekstu nie doáączono). W punkcie 1. omówiá procedurĊ spotkaĔ i poinformowaá, Īe „Strona rządowa
z wielu przyczyn nie jest przygotowana do merytorycznej dyskusji, co nie oznacza
uchylania siĊ od rozmów na tematy merytoryczne”. MoĪna to byáo odczytaü jako
zapowiedĨ niepodejmowania wiąĪących decyzji zgody na postulaty KoĞcioáa, co
przebieg zebrania potwierdziá.
Przechodząc do punktu 2. porządku obrad, dyr Merker przedstawiá zaskakującą propozycjĊ „koncentracji bazy poligraficznej do kilku lub kilkunastu koĞcielnych oĞrodków poligraficznych – drukarĔ tak rozmieszczonych, aby obsáugiwaáy pewne (zamkniĊte) okreĞlone regiony kraju”. Uzasadniając swoją propozycjĊ,
przyznaá, Īe obecny stan poligrafii koĞcielnej nie jest wystarczający w stosunku
do potrzeb, zakwestionowaá jednak zbyt duĪą liczbĊ maáych zakáadów poligraficznych i zgáoszoną ostatnio „ogromną iloĞü wniosków”. Za przedstawioną koncepcją przemawiają, jego zdaniem, takĪe racje ekonomiczne. W „zagorzaáej dyskusji” (dyr. CzapczyĔski) strona koĞcielna przypomniaáa, Īe rozbudowa koĞcielnej
bazy poligraficznej rozpoczĊáa siĊ przy zachĊcie i zapewnieniach strony rządowej
w latach 1980/1981, jest w toku i jest „moralnym obowiązkiem nie utrącaü tego,
ds. WyznaĔ stóá ustawiono w podkowĊ, a sekretarka strony rządowej próbowaáa zająü miejsce miĊdzy bp. Zimoniem i czáonkami strony koĞcielnej.
60
Protokóá posiedzenia Zespoáu Roboczego ds. Wydawnictw i Czasopism Katolickich dn. 10 X
1985 r. oraz zaáączniki: 1. Uzupeánienia zgáoszone przez stronĊ koĞcielną do protokoáu sporządzonego przez stronĊ rządową; 2. Przydziaá papieru na rok 1986 – informacja strony koĞcielnej; 3. Opinia
nr 38 Komisji Spraw WewnĊtrznych i Wymiaru SprawiedliwoĞci uchwalona na posiedzeniu w dniu
30 VII 1985 r., do Rady PaĔstwa oraz do Prezesa Rady Ministrów. GN.Kom.Wyd. protokoáy. (Opinia
nr 38 w Aneksie).
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co siĊ obiecaáo”. Wyraziáa teĪ obawĊ, Īe w przyszáoĞci strona rządowa po raz kolejny moĪe zmieniü swe stanowisko. Ks. dyr Macioáka, delegat Prymasa ds. poligrafii koĞcielnej, poinformowaá, Īe na obecną bazĊ poligraficzną KoĞcioáa skáada
siĊ 12–14 zakáadów rozmaitej wielkoĞci, dodaá teĪ, Īe rozumie, iĪ strona rządowa jej nie kwestionuje. Strona koĞcielna odrzuciáa zarzut, Īe maáa poligrafia moĪe sáuĪyü wytwarzaniu druków nielegalnych i podkreĞliáa jej przydatnoĞü dla niskonakáadowych publikacji naukowych i dla potrzeb kurii diecezjalnych. OcenĊ
racji ekonomicznych naleĪy zostawiü wnioskodawcom.
W wyniku dyskusji dyr Merker potwierdziá, Īe nie kwestionuje istniejącej bazy
poligraficznej KoĞcioáa i juĪ wydanych zezwoleĔ. OĞwiadczyá, Īe propozycja koncentracji katolickiej bazy poligraficznej nie oznacza sztywnej rejonizacji. (Zaá. 1
do protokoáu, Uzupeánienia, zapisy, oĞwiadczenia). Nie kwestionuje teĪ maáej poligrafii dla wewnĊtrznych potrzeb kurii biskupich. Na kolejnym zebraniu Zespoáu
14 XII 1985 r. do tej koncepcji nie powróciá i ostatecznie strona rządowa z niej siĊ
wycofaáa. 61 Do punktu 2. porządku obrad dyr Ibisz doáączyá sprawĊ koncesji wydawniczych, których waĪnoĞü w wiĊkszoĞci upáywa z koĔcem roku. Poinformowaá,
Īe koncesje bĊdą wydawane na okres 1–5 lat. Przy tej okazji dyr Merker wysunąá
nastĊpną kontrowersyjną propozycjĊ, a mianowicie, Īe „strona rządowa Īyczyáaby
sobie okresowych spotkaĔ przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, UrzĊdu
ds. WyznaĔ i wydawców katolickich w celu dokonania przeglądu wydawnictw katolickich i ich planów na przyszáoĞü”. Strona koĞcielna propozycjĊ odrzuciáa jako
sprzeczną z ustaleniem z 1. zebrania Zespoáu w 1981 r., Īe wydawnictwa koĞcielne same ustalają swój plan wydawniczy i przesyáają go NZW jedynie do wiadomoĞc i rejestracji. Propozycja dyr. Merkera sugerowaáa moĪliwoĞü ingerencji strony rządowej w plany, czego próby (skreĞlenia tytuáów) byáy juĪ podejmowane. 62
W protokole zebrania ten sprzeciw, który czáonkowie strony koĞcielnej pamiĊtają,
zostaá pominiĊty. Sprawa powróciáa na nastĊpnym zebraniu (14 grudnia), na którym spór równieĪ nie zostaá rozstrzygniĊty.
Burzliwy przebieg miaáy negocjacje przydziaáu papieru. Bp ZimoĔ przedstawiá
zapotrzebowanie na rok 1986 w wysokoĞci 4000 ton i przypomniaá, Īe taki postulat
strona koĞcielna wysuwa od początku dziaáania w 1981 r., a strona rządowa uznaáa to za postulat docelowy, który bĊdzie realizowany sukcesywnie. Zaprotestowaá
przeciw obciĊciu przydziaáu papieru na rok 1985 aĪ o 40%, a nie o 20% jak innym
wydawnictwom. Zwróciá uwagĊ, Īe nawet wedáug czynników rządowych z roku na
rok maleje on w stosunku procentowym do bĊdącej do podziaáu puli papieru (zaá.
do prot. nr 2). Stwierdziá, Īe nie do przyjĊcia jest niezmienne utrzymywanie przydziaáu papieru dla czasopism na puáapie 1500 ton. W związku z tym strona koĞcielna, podkreĞlając zrozumienie dla trudnej sytuacji gospodarki papierem, zaproponowaáa ustalenie okreĞlonego procentowego udziaáu wydawnictw katolickich
61
Sprawozdanie z posiedzenia Zespoáu Roboczego Rządu PRL i Episkopatu Polski ds. Wydawnictw
i Czasopism Katolickich w dniu 14 XII 1985 r., ASEP, zaá. nr 5 do ASEP, 01400 – 7 z dnia 19 XII
1985 r.
62
„Pro memoria” bpa Bednorza z 1984 r., GN.Kom.Wyd. korespondencja.
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w puli papieru Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zabiegaáa teĪ o rekompensatĊ za niezrealizowane przez Grafpapier zamówienie na 900 ton papieru z przydziaáu papieru na rok 1984 i sygnalizowaáa zagroĪenie wykupienia do koĔca roku przydziaáu
papieru na rok 1985, gdyĪ Grafpapier do tej pory nie zrealizowaá aĪ 40% zamówieĔ, zwáaszcza wyĪszych gatunków papieru. Postulowaáa, by ewentualną stratĊ
wyrównaü dodatkowym przydziaáem w 1986 r. i przyjąü w tej sprawie stosowne
ustalenie. Dyr Merker przyznaá, Īe przyjĊte ustalenia nie zostaáy zrealizowane, jednak z przyczyn obiektywnych, które szeroko omówiá dyr Ibisz. Ostatecznie zgáosiá do protokoáu „z dniem 1 I 1986 r. przepadają przydziaáy papieru nieodebrane
w roku 1985”. Odrzuciá podpisanie proponowanego ustalenia „jako niemoĪliwego
do realizacji”. Zapowiedziaá odpowiedĨ dyr Ibisza w sprawie realizacji przydziaáów papieru przez wydawnictwa katolickie na nastĊpnym zebraniu i zgáosiá gotowoĞü do dalszego podejmowania „tych tematów”. PrzedáuĪanie dyskusji uznaá za
bezcelowe.
W sprawie ustalenia przydziaáu na rok 1986 strona rządowa poinformowaáa, Īe Ministerstwo Kultury i Sztuki nie zna jeszcze swego globalnego przydziaáu i nie moĪe siĊ podjąü podania swojej propozycji dla poszczególnych wydawców w grudniu, jak o to zabiega strona koĞcielna. Po dáuĪszej dyskusji ustalono,
Īe Ministerstwo Kultury i Sztuki udzieli w grudniu br. na poczet roku 1986 zaliczkowe przydziaáy papieru dla czasopism w wysokoĞci 1/4 przydziaáu z 1985 r.
do realizacji zaraz po 1 stycznia. Zaliczkowe przydziaáy papieru otrzymają równieĪ wydawnictwa.
W punkcie 4. porządku obrad dyr Merker przedstawiá przepisy prawne dotyczące dziaáalnoĞci gospodarczej o charakterze religijnym i zamierzone przez Urząd
ds. WyznaĔ starania o ich uporządkowanie w odniesieniu ds. wydawnictw i handlu
ksiĊgarskiego. Zapewniá, Īe nie chodzi o ograniczenie tej dziaáalnoĞci. W związku z tym dyskusji nie podjĊto.
Kontrowersje wzbudziá natomiast punkt 5. porządku obrad poĞwiĊcony Opinii
nr 38 Komisji Spraw WewnĊtrznych i Wymiaru SprawiedliwoĞci dotyczący ingerencji cenzorskich w prasie katolickiej (tekst w aneksie). Dyr Merker odczytaá ją
– zarzuty dotyczyáy gáównie „treĞci godzących w podstawowe interesy paĔstwa”
– i poinformowaá, Īe zostaá zobligowany do odpowiedzi na ten ogólnie przedstawiony materiaá. W związku z tym musi zarzuty podane w Opinii „skonkretyzowaü, zilustrowaü, przygotowując realne, konkretne przykáady i poddaü je dyskusji
na jednym z nastĊpnych zebraĔ Zespoáu. Nie bĊdzie zgody na takie wydawnictwa,
w kaĪdym razie nie na spoáeczno-polityczne o dywersyjnym wrĊcz charakterze”,
zagroziá. Strona koĞcielna zakwestionowaáa zasadnoĞü i celowoĞü takich dyskusji. Z jakiego tytuáu Zespóá miaáby siĊ tym problemem zajmowaü? Czy nie byáoby to wprowadzeniem podwójnej cenzury, cenzurą cenzury? Dyr Merker wyjaĞniá,
Īe temat pojawiá siĊ w związku z sygnalizowanym poszerzeniem zadaĔ Zespoáu.
ZakoĔczyá krótką dyskusjĊ stwierdzeniem, Īe problem pozostaje otwarty.
Ostatni 6. punkt porządku dnia – sprawy czasopism i interwencji, zostaá potraktowany skrótowo ze wzglĊdu na przekroczenie czasu wyznaczonego przez stronĊ
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rządową na zebranie. Z 7 wniosków strony koĞcielnej przyjĊto 3, niewymagające nowych decyzji: O interwencjĊ w sprawie czasopisma „W Drodze” w drukarni i o zaáatwienie niezrealizowanych uzgodnieĔ z 16 XI 1983 r. dla czasopism
„DuchowoĞü” i „Posáaniec Serca Jezusowego”.
Zebranie dáugie i burzliwe (protokóá liczy 18 stron) nie przyniosáo pozytywnych wyników. Pojawiáy siĊ natomiast kontrowersyjne koncepcje strony rządowej
w istotnych dla KoĞcioáa dziedzinach poligrafii, planów wydawniczych, cenzury,
zmierzające do zahamowania i ograniczenia swobody dziaáania. Kolejne zebranie
Zespoáu 14 XII 1985 r. potwierdziáo te tendencje. 63 Strona rządowa poinformowaáa, Īe przydziela papier dla czasopism na rok 1986 w wysokoĞci przydziaáu na
rok 1985. Wydawnictwa otrzymają zaliczkĊ, a peány przydziaá, prawdopodobnie
teĪ w wysokoĞci z roku 1985, nastąpi póĨniej. Strona koĞcielna podtrzymywaáa
postulat przydziaáu 4000 ton. Ostra polemika nie daáa rezultatu.
Powróciáa sprawa przeglądu planów wydawniczych z sugestią kontroli pod
wzglĊdem zgodnoĞci z koncesją. Strona rządowa podtrzymywaáa zamiar rozmawiania z poszczególnymi wydawcami na temat profilu i dorobku ich wydawnictw,
a wobec sprzeciwu strony koĞcielnej proponowaáa jedynie zaproszenie na te rozmowy przedstawiciela strony koĞcielnej. Spór nie zostaá rozstrzygniĊty, dyr Merker
odsunąá go, proponując „sprecyzowanie stanowisk”, na nastĊpne zebranie.
OdáoĪono rozpatrzenie przedáoĪonych wniosków w sprawie koncesji poligraficznych dla kurii diecezjalnej w GdaĔsku (zgáoszony juĪ na zebraniu 16 XI 1983 r.),
wydawnictwa diecezjalnego w Olsztynie, kurii diecezjalnej w Lublinie (przedáuĪenie koncesji) oraz wniosku o dodruk za granicą, ale dla kraju, Encyklopedii katolickiej na darowanym papierze. Dyr Merker oĞwiadczyá, Īe nie zdąĪyá zaáatwiü
interwencji zgáoszonych na poprzednim zebraniu, potwierdziá informacjĊ, Īe kuria
diecezjalna w Pelplinie otrzyma promesĊ na zakáad poligraficzny, a wobec wniosku kurii diecezjalnej w CzĊstochowie zająá stanowisko negatywne. Nie zaáatwiono Īadnej nowej koncesji wydawniczej i w ani jednym przypadku nie przedáuĪono tego rodzaju koncesji na czas nieograniczony.
W sprawozdaniu z tego zebrania strona koĞcielna scharakteryzowaáa sytuacjĊ:
„W sumie odnosi siĊ wraĪenie, Īe strona rządowa dąĪy do wycofania siĊ z wynegocjowanych w poprzednich latach ustaleĔ i Īe nie dysponuje peánomocnictwami,
a tylko poĞredniczy w przekazywaniu postulatów strony koĞcielnej z jednej strony
i decyzji i postulatów swoich czynników zwierzchnich z drugiej. DąĪy do tego, by
wykorzystaü Zespóá jako narzĊdzie do przeprowadzenia swoich planów”.
Stan ten nie ulegá zmianie w 1986 r. Bp Damian ZimoĔ w „Pro memoria” z 25 VI
1986 r. 64 zestawiá ograniczenia i szykany stosowane przez stronĊ rządową:
• zmniejszenie przydziaáu papieru, mimo Īe pula Ministerstwa Kultury choü nieznacznie, ale roĞnie;
63

Sprawozdanie z posiedzenia Zespoáu Roboczego w dniu 14 XII 1985 r., ASEP, zaá. nr 5 do ASEP,
01400 – 7.
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160

IRENA MIERZWA

• odmowa zezwoleĔ na zaáoĪenie nowych czasopism (oczekuje 12 wniosków);
• coraz trudniejszy dostĊp do poligrafii paĔstwowej;
• coraz wiĊksze trudnoĞci w uzyskiwaniu koncesji poligraficznych i zgody na
rozwój istniejących drukarĔ;
• ograniczanie koncesji wydawniczych traktowane jako represja polityczna, np.
udzielenie jej na okres krótszy niĪ cykl produkcyjny 1 ksiąĪki;
• przewlekáe zaáatwianie wszystkich spraw;
• ingerencje w plany wydawnicze.
Biskup informuje, Īe na ostatnim zebraniu Zespoáu (21 VI 1986 r.) strona rządowa wrĊcz oĞwiadczyáa, Īe przyjĊte przez KomisjĊ Wspólną i Zespóá ustalenia
nie obowiązują i Ministerstwo Kultury i Sztuki bĊdzie dokonywaáo kontroli planów wydawniczych. Stwierdza, Īe rozmowy Zespoáu znajdują siĊ w impasie. Prosi
o poparcie ksiĊĪy biskupów dla przedstawionych problemów przy okazji rozmów
z wáadzami oraz „gáĊbsze zainteresowanie w te sprawy wiernych”. Sugeruje wydanie listu pasterskiego poĞwiĊconego problemom kultury chrzeĞcijaĔskiej w Polsce,
informującego o jej sytuacji, potrzebach i zadaniach.
Do sprawy przydziaáu papieru dla wydawnictw i czasopism katolickich powróciá
bp. ZimoĔ w liĞcie do Komisji Wspólnej, skierowanego na rĊce kard. Macharskiego
z 14 I 1988 r. 65 Informowaá o utrzymaniu zamroĪenia tego przydziaáu od 1984 r.
(1800 ton na wydawnictwa ksiąĪkowe i okoáo 1300 ton na czasopisma, co wynosi okoáo 1,2% puli Ministerstwa Kultury i Sztuki), podczas gdy nie brak papieru,
zwáaszcza na duĪe nakáady nowych tytuáów na rynku prasowym i nie nastąpiáa zapowiadana likwidacja wydawnictw, które zalegaáy i zalegają nadal w miejscach
sprzedaĪy. Prosiá o wynegocjowanie uchylenia decyzji o zamroĪeniu przydziaáu
papieru i ustalenia, Īe bĊdzie on systematycznie rósá do postulowanych przez stronĊ koĞcielną 10% ogólnej puli papieru ministerstwa.
Dla lat 1986–1988 w dostĊpnej dokumentacji brak protokoáów. DziaáalnoĞü
Zespoáu syntetycznie ujmuje sprawozdanie za okres od 1 I 1984 do 30 XII 1988 r. 66
W stosunku do stanu przedstawionego w „Pro memoria” bpa Zimonia z poáowy
1986 r. odnotowuje ono pewne osiągniĊcia strony koĞcielnej: strona rządowa zaniechaáa prób powrotu do zatwierdzania planów wydawniczych, poáączonego z prawem skreĞlania tytuáów, áatwiej udzielaáa koncesji poligraficznych i wycofaáa pomysá rejonizacji poligrafii koĞcielnej, a jej rozwój nabraá tempa. W 1985 r. byáo
13 drukarĔ koĞcielnych, a w koĔcu 1986 r. pracowaáo bądĨ byáo w rozbudowie 31
(3 wnioski czekaáy na zaáatwienie). DostĊp do drukarĔ paĔstwowych, przez caáe lata tak utrudniony, przestaá wiĊc byü problemem. Nie udaáo siĊ jednak przeáamaü impasu w kluczowym, zarówno dla wydawnictw, jak i czasopism, problemie
przydziaáu papieru, który nadal pozostaá zamroĪony mimo interwencji na forum
Komisji Wspólnej i wspomnianych w „Sprawozdaniu” pism skierowanych przez
65

List bpa Zimonia do Komisji Wspólnej Rządu PRL i Episkopatu Polski na rĊce kard. F.
Macharskiego z 14 I 1988 r., GN.Kom.Wyd. korespondencja.
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bpa Zimonia do UrzĊdu ds. WyznaĔ i do Przewodniczącego Rady PaĔstwa gen.
W. Jaruzelskiego z 6 VI 1987 r. W tej sytuacji brakowaáo papieru na zwiĊkszenie
nakáadów bądĨ objĊtoĞci czasopism i zaáoĪenie nowych. Zalegaáo 20 wniosków
(2 nowe czasopisma: „KoĞcióá nad Odrą i Baátykiem” i „TrzeĨwymi bądĨcie” uzyskaáy zgodĊ na wychodzenie, ale decydujące rozmowy odbyáy siĊ poza Zespoáem).
Problematyczne stawaáy siĊ takĪe áatwiej uzyskiwane koncesje dla 8 nowych wydawnictw bez powiĊkszenia przyznanego Zespoáowi przydziaáu papieru. Ta sytuacja blokowaáa oczywiĞcie takĪe rozwój juĪ istniejących wydawnictw. PropozycjĊ
pokrycia braków darami z zagranicy strona koĞcielna odrzuciáa jako nierealną.
Dodaü trzeba, Īe nie poprawiáa siĊ takĪe terminowoĞü udzielania przydziaáów. W paĨdzierniku 1988 r. bp ZimoĔ informowaá KonferencjĊ Episkopatu, Īe
po wielokrotnych monitach telefonicznych w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz
w UrzĊdzie ds. WyznaĔ wydawnictwa otrzymaáy kolejną czĊĞü przydziaáu papieru,
ale na przyrzeczoną koĔcówkĊ jeszcze czekają. Czasopisma otrzymaáy caáy przydziaá w wysokoĞci z roku ubiegáego. 67
Przydziaá papieru na rok 1989 byá ostatnim wynegocjowanym przez Zespóá. 68
W listopadzie 1989 r. Urząd ds. WyznaĔ zostaá zniesiony. 69 W wyniku przemian
ustrojowych wygasáa teĪ problematyka, którą zajmowaá siĊ Zespóá Roboczy i jego dziaáalnoĞü siĊ zakoĔczyáa.
DziaáalnoĞü Zespoáu wpisuje siĊ w dynamikĊ przemian spoáeczno-politycznych
lat osiemdziesiątych. Wynegocjowane poszerzenie moĪliwoĞci i swobody dziaáania koĞcielnych wydawnictw, czasopism i zakáadów poligraficznych na początku
tego okresu wkrótce ulegáo zahamowaniu w warunkach stanu wojennego. Nie do
przyjĊcia dla strony rządowej byáa niezaleĪna postawa KoĞcioáa, a takĪe nieuniknione zaangaĪowanie czasopism katolickich w narastające problemy spoáeczno-polityczne. Kryzys pogáĊbiá siĊ w drugiej poáowie lat osiemdziesiątych, gdy kierownictwo strony rządowej Zespoáu przejąá Urząd ds. WyznaĔ, zdecydowanie
zmierzając do wycofania korzystnych dla strony koĞcielnej ustaleĔ. Opór strony
KoĞcielnej i rozwój wypadków udaremniá te dąĪenia z wyjątkiem utrzymania zablokowania przydziaáów papieru do koĔca dziaáania Zespoáu. Przez caáy czas negocjacje w ramach Zespoáu byáy trudne.
DziĊki powoáaniu Zespoáu jako agendy Komisji Wspólnej problemy wydawnictw i czasopism katolickich oraz poligrafii koĞcielnej znalazáy miejsce na ponadlokalnym forum paĔstwowo-koĞcielnym o wyĪszej i bardziej wiąĪącej kompetencji decyzyjnej. Zaistniaáa páaszczyzna dla dalszych negocjacji w sprawie opornie
przebiegającej realizacji generalnych ustaleĔ przyjĊtych przez KomisjĊ Wspólną.
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Impas w dziedzinie wydawniczej zostaá przeáamany i we wszystkich kluczowych
sprawach nastĊpowaá rozwój. Wprawdzie mierzony udziaáem wydawnictw i czasopism katolickich w ogólnokrajowej produkcji byá on skromny – przydziaá papieru,
który go okreĞlaá, nie przekroczyá wedáug odmiennych szacunków strony koĞcielnej i rządowej wielkoĞci od ponad 1 do 5%. Jednak mimo wszelkich ograniczeĔ,
z jakimi borykaá siĊ Zespóá, zdoáano wydawnictwom i czasopismom katolickim
oraz obsáugującej je koĞcielnej bazie poligraficznej zabezpieczyü minimum podstaw dziaáania, przygotowując w ten sposób ich funkcjonowanie w nowych warunkach ustrojowych.

GRUPPO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE CONGIUNTA DEI
RAPPRESENTANTI DEL GOVERNO E DELL’EPISCOPATO
POLACCO PER EDITRICI E PERIODICI
Sommario
L’articolo presenta il contesto, la storia e l’attività del Gruppo dalla sua istituzione il
10 gennaio 1981. Lo studio descrive la situazione di discriminazione in cui si trovava la
stampa cattolica. Poi si occupa dettagliatamente degli inizi dei lavori sulle questioni di limiti della carta per le edizioni, imposte dal governo, dell’accesso alle tipografie statali e dei
permessi per la fondazione delle tipografie cattoliche. L’introduzione della legge marziale
nel dicembre 1981, le seguenti restrizioni della censura e i limiti della carta sono problemi
affrontati negli anni seguenti fino al 1989 nelle sedute del Gruppo.
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