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B adacze zainteresowani dziejami spo e-

cze stwa polskiego w latach 1945–1989 

maj  wiele problemów, w ród których jednym 

z wa niejszych jest kwestia róde . Odtworze-

nie ró nych segmentów ycia „szarych ludzi”, 

ukazanie dylematów ich funkcjonowania w ze-

tatyzowanej rzeczywisto ci tego okresu okazuje 

si  szczególnie trudne dla lat tu powojennych 

i okresu polskiego stalinizmu. Wynika to przede 

wszystkim z deÞ cytu standardowych bada  

z zakresu socjologii. Wykorzystywane w tym 

celu ród a o charakterze sprawozdawczym, 

wytworzone przez liczne instytucje pa stwo-

we i partyjne, mimo ich du ej wagi, z powodu 

metodologii ich tworzenia s  ska one odgórn  

perspektyw . W tej sytuacji dla pisania historii 

oddolnej (history from below), z punktu widze-

nia „zwyczajnego cz owieka”, obok memuary-

styki bardzo istotne znaczenie posiadaj  listy 

(g ównie skargi) pisane przez obywateli PRL 

do w adz ró nego szczebla, w tym zw aszcza 

do urz dów i instytucji centralnych. 

Ta epistolograÞ a dotyczy a ró nych aspek-

tów rzeczywisto ci. Listy od obywateli by y 

traktowane przez w adz  jako wa ne sygna y 

na temat funkcjonowania pa stwa na poziomie 

lokalnym. Jednak do chwili obecnej korespon-

dencja rzadko przetrwa a w wersji oryginalnej – 

w archiwach najcz ciej zachowa y si  biulety-

ny, które zawieraj  jej omówienia, wraz z mniej 

lub bardziej obszernymi cytatami.

Listy kierowane do centralnych instytucji 

pa stwowych s  praktyk  stosowan  od wielu 

wieków. W przypadku Polski zinstytucjona-

lizowanie tej formy kontaktu z obywatelami 

nast pi o na pocz tku lat 50. ub. wieku2. Dat  

14 grudnia 1950 r. nosi uchwa a Rady Pa stwa 

i Rady Ministrów „w sprawie rozpatrzenia i za-

atwiania odwo a , listów i za ale  ludno ci 

oraz krytyki prasowej”3, która ustala a regu y 

post powania z tego typu korespondencj  przez 

urz dy i instytucje. Obywatele mogli zwraca  

si  do nich w ka dej sprawie, nie wi za y ich 

tak e adne terminy oraz nie ponosili adnych 

op at skarbowych”4. Zgodnie z art. 5 Konstytu-

cji PRL z 22 lipca 1952 r. wszystkie organy w a-

dzy i administracji pa stwowej by y zobowi za-

ne do uwa nego rozpatrywania i uwzgl dniania 
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s usznych wniosków, za ale  i ycze  obywa-

teli „w my l obowi zuj cych ustaw”5.

Wykorzystanie listów dla studiów nad dzie-

jami PRL rozpocz o si  w latach 90. XX w. Od 

tego czasu powsta o wiele prac o ró nych cha-

rakterze, w których korespondencja z w adzami 

stanowi jedyne, podstawowe lub pomocnicze 

ród o6. Jak dot d jednak ma ym zainteresowa-

niem badaczy cieszy y si  dzieje urz dów, któ-

re zajmowa y si  nap ywaj c  korespondencj  

oraz jej analizy ilo ciowe i jako ciowe. 

Celem niniejszego szkicu jest przed wszyst-

kim przedstawienie ewolucji urz du utworzo-

nego w Polskim Radiu, zajmuj cego si  listami 

od obywateli, oraz dokonanie ogólnej charak-

terystyki tej korespondencji, która w cz ci 

zachowa a si  w zbiorach Archiwum O rodka 

Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA 

(ODiZP). Wydaje si  bowiem, e mo e ona s u-

y  jako istotny materia  ród owy dla przedsta-

wicieli ró nych dyscyplin nauki zainteresowa-

nych badaniem Polski Ludowej. 

Ustalenia zosta y poczynione przede 

wszystkim na podstawie niewykorzystywanych 

wcze niej w badaniach naukowych materia ów 

archiwalnych ODiZP, w tym dokumentacji Biu-

ra Listów, Sekretariatu Generalnego Komitetu 

do Spraw Radiofonii „Polskie Radio” (KdSR) 

i Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie 

Radio i Telewizja” (KdSRiT).

Dzieje urz du
Pierwsze informacje o istnieniu komórki zaj-

muj cej si  listami nap ywaj cymi w struktu-

rach KdSR pochodz  z 1951 r. – Komitet po-

wsta  na podstawie dekretu z 2 sierpnia tego 

roku. Jego przewodnicz cy by  mianowany 

przez Prezydenta RP na wniosek prezesa Rady 

Ministrów7. Jednak ju  dat  1 czerwca 1951 r. 

nosi biuletyn Dzia u Listów i Korespondentów 

KdSR. Co jeszcze bardziej intryguj ce, ów naj-

wcze niejszy chronologicznie biuletyn zacho-

wany w zbiorach ODiZP TVP SA nosi numer 5, 

co oznacza, e cztery wcze niejsze (na które nie 

uda o si  natraÞ ) musia y si  ukaza  jeszcze 

przez czerwcem 1951 r. Oznacza to, e Dzia  

Listów i Korespondencji faktycznie funkcjono-

wa  ju  przed 2 sierpnia8. 

Z dokumentów wewn trznych KdSR 

z 1952 r. wynika, e na czele Biura (a nie Dzia u, 
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jak w 1951 r.9) Listów i Korespondentów 

(BLiK) sta a wówczas Eugenia Brun10. 

Pochodz cy z tego okresu „Opis pracy Biu-

ra Listów i Korespondentów” po wiadcza, e 

korespondencja od radios uchaczy by a czyta-

na, nast pnie przydzielana redaktorom wed ug 

zagadnie , kwaliÞ kowana do odpowiedzi przez 

radio i zatwierdzana do biuletynu. Listy by y 

równie  „kwaliÞ kowane politycznie”, co mia-

o polega  na „wydobyciu zasadniczych stron 

[…] i krótkim streszczeniu […] na metryczce”. 

Ka dy redaktor wype nia  odpowiedni „dzien-

ny statystyczny arkusz zbiorczy”.  

Redakcja listów liczy a 11 redaktorów, 

ich przeci tna wydajno  wynosi a 15 listów 

dziennie. redni czas za atwiania jednej ko-

respondencji („od wej cia do wyj cia”) mia  

wynosi  20 dni11.

Przewodnicz cy KdSR w lipcu 1952 r. za-

rz dzi  reorganizacj  BLiK, które od tego mo-

mentu, w zwi zku z likwidacj  Wydzia u Ko-

respondentów, otrzyma o now  nazw : Biuro 

Listów (BL)12. Z dniem 1 sierpnia 1952 r. „na 

okres przej ciowy” tytu em próby wprowadzo-

no jego now  struktur , na któr  sk ada y si : 

Grupa Selekcji, Grupy Interwencji, Redakcja 

Biuletynu, Redakcja Audycji, Kancelaria i Se-

kretariat. Na czele ka dej z tych komórek sta  

kierownik. 

Cytowane zarz dzenie pozwala na zoriento-

wanie si , na czym polega a praca Biura. Usta-

la o ono, e Grupa Selekcji dokonuje pierw-

szego czytania listów od s uchaczy i instytucji, 

wype nia specjalnie opracowane „metryki” 

listu (podanie krótkiej tre ci, nadanie symboli 

umownych itp.), dzieli listy wed ug tematów 

i pilno ci oraz kieruje je do dalszego opracowa-

nia. Zadaniem Grupy by o równie  sygnalizo-

wanie kierownictwu BL oraz redakcji „Biulety-

nu” nowych i „szczególnie ostrych” problemów 

poruszanych w listach. 

Do zada  Grup Interwencji (by o ich pi : 

I – sprawy wiejskie, II – zak ady pracy, III – 

sprawy socjalne, IV – zagadnienia m odzie o-

we i szkoleniowe, V – inne) nale a o kierowa-

nie skarg i za ale  do w a ciwych instancji par-

tii, rad narodowych, administracji pa stwowej; 

wspó praca z w a ciwymi redakcjami anteno-

wymi („typowanie listów na audycje”), udziela-

nie odpowiedzi nadawcom i przygotowywanie 

materia ów analitycznych. 

Redakcja biuletynu BL formu owa a wnio-

ski analityczne zarówno na podstawie kore-

spondencji i materia ów opracowywanych 

w Grupach Interwencji, jak te  innych listów 

oraz sygna ów z Grupy Selekcji. Analiza do-

tyczy a zagadnie  poruszanych w listach, 

cz stotliwo ci ich pojawiania si , rozk adu te-

rytorialnego nap ywaj cej korespondencji. Za-

stanawiano si  nad tym, jak nadawcy odnosili 

si  do wa nych uchwa  partyjnych i posuni  

rz du oraz na ile ulegali argumentom „wrogiej 

propagandy”. Redakcja przygotowywa a ma-

teria  „do sygnalizacji” dla Komitetu Central-

nego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

(KC PZPR) i dla Rady Ministrów; redagowa a 

biuletyn; sporz dza a ogóln  sprawozdawczo  

BL; prowadzi a archiwum listów problemo-

wych (nieprzekazywanych do interwencji). 

Do zada  Redakcji Audycji nale a o opraco-
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wywanie programów radiowych opartych na 

listach s uchaczy i interwencjach Biura13.,

Ta struktura nie utrzyma a si  d ugo. Z notatki 

zachowanej w aktach KdSR z lutego 1954 r. wy-

nika, e BL, oprócz Dyrekcji i Sekretariatu, sk a-

da o si  z 11 jednostek organizacyjnych. By y to: 

Redakcja Biuletynu; Redakcja Skrzynki Ogólnej; 

Selekcja; Redakcja I – zagadnienia wiejskie; Re-

dakcja II – zagadnienia produkcyjne; Redakcja III 

– zagadnienia s u by zdrowia, mieszkaniowe, so-

cjalne; Redakcja IV– zagadnienia m odzie owe, 

szkolnictwo; Redakcja V – zagadnienia handlu, 

us ug, komunikacji, ró ne; Redakcja VI – zagad-

nienia specjalne; Kancelaria (Ogólna i Tajna) oraz 

Hala Maszyn (Ogólna i Tajna). BL zatrudnia o 

ogó em 90 pracowników14. 

Z tej e notatki wynika równie , e korespon-

dencja kierowana do Polskiego Radia w latach 

1953–1954 by a coraz obÞ tsza, co by o efektem 

przemian destalinizacyjnych. W tej sytuacji 

Biuro nie by o w stanie zaj  si  wszystkimi 

nap ywaj cymi listami. Skar ono si  na zbyt 

ma  liczb  pracowników, lokali i maszyn do 

pisania. Stwierdzano ponadto du y nap yw po-

da , odwo a  i skarg w sprawach, które winny 

by  nale ycie za atwione w terenie15. 

Pierwsza generalna krytyka dzia alno ci BL, 

wpisuj ca si  w szerszy kontekst przemian po-

litycznych w Polsce, nast pi a w roku 1955. 

Na posiedzeniu w adz Radiokomitetu w dniu 

16 lutego dyskutowano na temat wyników kon-

troli przeprowadzonej w BL przez specjalnie 

powo an  w tym celu komisj , która przedsta-

wi a poufn  notatk  w tej sprawie (z 8 lutego). 

Stwierdzano w niej wzrost „ob o enia” pra-

cowników listami, których liczba systematycznie 

ros a. W BL pracowa o wówczas 95 osób, w tym 

29 redaktorów, z których jednak tylko 25 zajmo-

wa o si  opracowaniem listów. „Gdy przed Biu-

rem coraz mocniej stawa  dylemat: albo zosta-

wi  tysi ce listów bez przeczytania i za atwienia, 

albo za atwi  je »uproszczon  metod «, coraz 

wi kszy by  nacisk na upraszczanie”.

Jako najpowa niejsz  wad  w pracy BL 

uznano stosowanie zasady przesy ania na-

p ywaj cych skarg do instytucji, na które si  

skar ono, co nara a o ich autorów na szykany 

i represje. Krytykowano system 40 rodzajów 

druków do odpowiedzi na listy. Biuro rezygno-

wa o z ponownej interwencji, gdy odpowied  

nie by a jasna, nie wyja nia o wszystkich za-

rzutów i z regu y nie zawiadamia o s uchacza 

o wyniku interwencji. Mimo wzrostu wydaj-

no ci mia o zaleg o ci szacowane wówczas na 

ok. 25 tys. listów, co wymaga o oko o trzech 

tygodni pracy. 

Szwankowa a równie  wspó praca BL z re-

dakcjami i audycjami radiowymi. Redaktorzy 

naczelni nie interesowali si  problematyk  li-

stów. Wyj tek stanowi y zespo y programów 

„Fala 49”, „Muzyka i Aktualno ci” i „Warszaw-

ska Fala”. Proponowano, aby obok przygoto-

wywanych co tydzie  „teczek do czytania”, za-

wieraj cych „ciekawsze i wa niejsze sprawy”, 

wydawa  raz w tygodniu biuletyn przeznaczo-

ny dla potrzeb programowych i szeroko rozpo-

wszechnia  go w redakcjach. 

W trakcie dyskusji nad t  notatk  Danuta Ba-

rzach, cz onek komisji kontrolnej, stwierdzi a, e 

„gdy zapozna a si  bli ej z prac  Biura Listów, 

by a po prostu wstrz ni ta faktem bezduszne-

go i biurokratycznego traktowania s uchaczy”. 

BL – jej zdaniem –„zamieni o si  w zasadzie 

na skrzynk  do listów”. Krytykowa a wskaza-

ny w notatce system obiegu listów, nara aj cy 

skar cych si  na przykro ci ze strony instytu-

cji, które by y powodem skarg. Uwa a a, e na 

„odcinku” za atwiania listów s uchaczy „robi-
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my bardzo z  robot ”. „Oszukujemy s uchaczy 

i siebie samych, codziennie naruszamy zasady 

ustawy o za atwianiu skarg i za ale ”. W trakcie 

dyskusji pojawi y si  g osy, e BL winno by  wy-

czone ze struktury Polskiego Radia i przekaza-

ne jednej z instytucji centralnych, sk d mo na by 

pozyskiwa  potrzebne materia y. To stanowisko 

nie zdoby o jednak poparcia zebranych.

Podsumowuj c t  dyskusj , przewodnicz -

cy KdSR Tadeusz Gali ski wyrazi  opini , e 

Biuro winno pozosta  w strukturach Polskiego 

Radia. Zobowi za  jego kierownictwo do prze-

my lenia systemu pracy z listami i do opraco-

wania projektu nowej organizacji pracy16. 

Zgodnie z tymi ustaleniami jeszcze w 1955 r. 

zosta y dokonane pewne zmiany w jego funk-

cjonowaniu. W pa dzierniku tego roku dyrek-

tor BL Irena Kenska informowa a kierownic-

two KdSR, e jego praca zosta a usprawniona, 

zmniejszono liczb  druków wysy anych do 

nadawców. Zwi kszenie obsady personalnej 

spowodowa o, e ju  na etapie selekcji jeden 

redaktor czyta  200 listów dziennie, zamiast 

jak dotychczas 400. Redakcje za atwia y wi cej 

spraw samodzielnie. Zerwano z „szybko cio-

wym” za atwianiem korespondencji – taki styl 

pracy „demoralizowa  ludzi”17. 

Na podstawie zachowanej dokumentacji ró-

d owej trudno prze ledzi  wszystkie zmiany za-

chodz ce w organizacji i funkcjonowaniu Biura. 

Kwerenda akt KdSR i od 8 grudnia 1960 r. jego 

nast pcy – Komitetu do Spraw Radia i Telewi-

zji „Polskie Radio i Telewizja” (KdSRiT) – daje 

jednak podstawy do ustalenia podstawowych 

kierunków przemian tej instytucji. 

Biuro Listów w 1959 r. liczy o ogó em 

51 pracowników. Na jednego pracownika mery-

torycznego przypada o rocznie ok. 9000 spraw 

do za atwienia. G ównym adresatem listów 

wp ywaj cych do BL by a „Fala 56” – najwa -

niejsza radiowa audycja publicystyczna tego 

okresu. Zakres pracy by  podobny jak w 1958 r., 

ale liczba pracowników etatowych zosta a 

zmniejszona o 40 proc. W tej sytuacji koniecz-

ne okaza o si  uzupe nianie brakuj cych etatów 

pracami zlecanymi w asnym pracownikom. Ta 

wysoka wydajno  zmusza a BL do rezygnacji 

z „konsekwentnej interwencji a  do doprowa-

dzenia sprawy do jej zako czenia”. Konieczne 

okaza o si  „uproszczanie za atwienia szeregu 

spraw”. Oznacza o to, e wiele listów przesy a-

no do w a ciwej resortowo instytucji, zawiada-

miaj c o tym s uchaczy. Stosowano równie  od-

siew, który polega  na informowaniu s uchacza, 

e BL nie zajmuje si  sprawami poruszonymi 

w li cie. W 1959 r. BL wyda o 65 biuletynów 

i 17 notatek, 32 razy pracownicy wyje d ali 

w teren w sprawach interwencyjnych18.

W latach 60. schemat dzia ania i problemy 

BL by y podobne, jak wcze niej. wiadczy 

o tym notatka przygotowana na posiedzenie 

KdSRiT w dniu 18 wrze nia 1968 r. Wynika 

z niej, e „eksperymentalnie zawy ona nor-

ma wydajno ci redaktora” wynosi a wówczas 

25 listów dziennie w okresie szczytu jesienno-

zimowego, 20 – w pozosta ych miesi cach, za  

„w soboty robocze – 20”. Przeci tnie rocznie 

do Biura zg asza o si  1200 interesantów i or-

ganizowano ok. 50 wyjazdów w teren, ponadto 

wydawano miesi cznie 5–8 numerów biulety-

nów. Nadal najcz stszym adresatem listów by a 

„Fala 56”. Na dzie  31 grudnia 1967 r. BL li-

czy o 44 pracowników, z których 11 posiada o 

wy sze wykszta cenie.

Autorzy zacytowanej notatki mieli wia-

domo  specyÞ ki pracy BL, które nie by o 
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19 AODiZP, Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja” (dalej: KdSRiT), 1445/9/5, notat-

ka s u bowa o pracach Biura Listów PR i TV w okresie schy ek 1967 – po owa 1968, k. nlb.
20 Tam e, Protokó  z posiedzenia Prezydium Komitetu w dniu 18 IX 1968, k. nlb.
21 Tam e, 1544/20, zarz dzenie nr 7 Przewodnicz cego KdSRiTV „Polskie Radio i Telewizja” z dnia 14 III 

1972 r. w sprawie zmiany zakresu dzia ania oraz organizacji Biura Listów, k. nlb.
22 Tam e, 1468/6/6, Informacja dla Prezydium Komitetu do Spraw Radiofonii i Telewizji o dzia alno ci porad-

niczo-interwencyjnej Biura Listów, dyrektor Jerzy Ostrzy ek, Warszaw 4 VI 1973, k. nlb.
23 Chodzi o listy, w których po raz pierwszy sygnalizowano sprawy, o których wcze niej nie pisano do BL. Okre-

lenie to stosowano dlatego, e autorzy wielu skarg mieli zwyczaj  pisania na ten sam temat wielokrotnie (nierzadko 

do ró nych instytucji), chc c w ten sposób wymusi  reakcj  (interwencj , udzielenie porady czy informacji). 

typowym urz dem skarg i za ale : „nale y 

w nim widzie  wa ny or  propagandy partyj-

nej i o wiatowej”, a jego zasi g okre lali jako 

„ogromny”. ”Eliminujemy nieprawid owo ci, 

sugeruj c w adzom rozwi zania”, „Uczymy 

pewnych zasad post powania z pracownikiem, 

klientem, pacjentem, interesantem, obywate-

lem”. Postulowali te  ograniczenie interwencji 

daj cych cz sto efekty niewspó mierne do za-

anga owanych rodków na rzecz rozszerzenia 

indywidualnych odpowiedzi na listy s ucha-

czy, co wymaga o odpowiednich kompetencji 

ze strony dziennikarzy. Redaktor pracuj cy 

nad skargami powinien by  po trochu „psy-

chologiem, socjologiem, prawnikiem, a przede 

wszystkim publicyst  i dzia aczem spo ecznym, 

doskonale zorientowanym w aktualnych potrze-

bach i wymaganiach polityki Partii i Rz du”. 

W celu usprawnienia pracy postulowano zmia-

ny organizacyjne, które mia y m.in. wzmoc-

ni  wspó prac  z Regionalnymi Rozg o niami 

i O rodkami Telewizyjnymi i stworzy  now  

struktur  redakcji tematycznych19. Projekty te 

zosta y jednak potraktowane przez kierownic-

two KdSRiT z rezerw 20. 

Zmiany strukturalne, które wychodzi y na-

przeciw cz ci tych postulatów, zosta y wpro-

wadzone w 1972 r. Zakres dzia ania BL roz-

szerzono o obowi zek koordynacji dzia alno ci 

interwencyjno-poradniczej prowadzonej przez 

Rozg o nie Regionalne i O rodki Telewizyjne. 

Koordynacja polega a na prowadzeniu pracy in-

strukta owej, ujednoliceniu systemu za atwiania 

skarg i wniosków telewidzów i radios uchaczy, 

ustaleniu jednolitych form dokonywania analiz 

problemowych tre ci korespondencji. Ponadto 

powo ano Redakcj  Analiz i Informacji, której 

zadaniem by o m.in. prowadzenie analizy tre-

ci otrzymywanych listów od telewidzów i ra-

dios uchaczy; opracowywanie systematycznej 

informacji o spo ecznie wa nych nazwiskach; 

przekazywanie wyników analiz kierownictwu 

i komórkom programowym Komitetu oraz za-

interesowanym urz dom centralnym, instytu-

cjom i organizacjom spo eczno-politycznym21. 

Dokonano zmian w strukturze BL, które 

odt d dzieli o si  na nast puj ce komórki or-

ganizacyjne: Kierownictwo (dyrektorem od 

1 czerwca 1970 r. by  Jerzy Ostrzy ek); Sekre-

tariat Programowy; Redakcje Interwencyjno-

-Poradnicze do Spraw: Spo eczno-Politycznych, 

Socjalnych, Rolnych, Ekonomicznych; Redakcja 

Analiz i Informacji; Wydzia  Obs ugi Korespon-

dencji i Samodzielny Referat Selekcji22. 

W roku 1972 Biuro w stosunku do spraw 

zawartych w tzw. listach pierwszych23 podj -

o 31182 interwencje, udzieli o 22054 porady 

i informacje, 11394 przekaza o dalej, wed ug 

kompetencji. Na 66692 interwencje, porady 

i sprawy przes ane wed ug kompetencji udzie-

lono 9241 porad prawnych, 7689 porad doty-

cz cych trybu post powania oraz 5124 innych 

informacji wyja niaj cych i odpowiedzi na listy 

o tematyce spo eczno-politycznej.

Listy by y wykorzystywane w dzia alno-

ci programowej radia i telewizji lub stano-

wi y inspiracj  do opracowa  problemowych 

b d  tematycznych. Biuro nadawa o wówczas 
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24 AODiZP, KdSRiT, 1468/6/6, Informacja…, k. nlb.
25 Tam e, 1729/43/1, Protokó  z planowej kontroli w Biurze Listów KdSRiTV „PRiTV” dotycz cej dzia alno ci 

interwencyjnej Komitetu i wykorzystania uwag s uchaczy i telewidzów, k. nlb.
26 Tam e, Dokument elektroniczny udost pniony w ODiZP. 
27 Tam e.

audycje „ lady naszych interwencji” oraz „Biu-

ro Listów odpowiada”. 

Analiza korespondencji by a przedstawia-

na w comiesi cznych informacjach o aktual-

nej problematyce listów, które przekazywano 

kierownictwu KdSRiT, naczelnym redaktorom 

Radia i TV oraz zainteresowanym komór-

kom w KC PZPR i Urz dzie Rady Ministrów 

(URM). Ponadto systematycznie opracowy-

wano notatki dla kierownictwa KdSRiT oraz 

dla Biura Listów i Inspekcji (BLiI) KC PZPR. 

Biuro przygotowywa o tak e okresowe analizy 

korespondencji w przekrojach wojewódzkich, 

które by y przedk adane I sekretarzom Komi-

tetów Wojewódzkich partii i przewodnicz cym 

Wojewódzkich Rad Narodowych (WRN) oraz 

przekazywane redaktorom naczelnym rozg o-

ni i o rodków TV. Ponadto BL opracowa o 

32  „Biuletyny Wewn trzne”24. 

Dzi ki temu, e w aktach KdSRiT zachowa  

si  protokó  wewn trznej kontroli przeprowa-

dzonej w BL na prze omie pa dziernika i listo-

pada 1977 r., dysponujemy podstawowymi in-

formacjami dotycz cymi jego funkcjonowania 

w tym okresie. 

Istniej ca wówczas struktura organizacyjna 

BL zosta a uregulowana zarz dzeniem nr 46 

Przewodnicz cego KdSRiT z 10 grudnia 1973 r. 

w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oby-

wateli. Po zmianach w BL istnia y nast puj ce 

komórki organizacyjne: Sekretariat Programo-

wy; Redakcje Interwencyjno-Informacyjna do 

Spraw: Spo eczno-Politycznych, Ekonomicz-

nych i Rolnych; Redakcja Analiz i Interwencji 

oraz Wydzia  Obiegu Korespondencji.

Biuro Listów zatrudnia o 38 pracowników, 

w tym 27 dziennikarzy. Przyj cia interesan-

tów odbywa y si  codziennie na ul. Woronicza 

w Warszawie. Pracownicy poszczególnych re-

dakcji udzielali informacji, kierowali sprawy 

do interwencji, w pilnych przypadkach sami 

podejmowali interwencj  telefoniczn . Tyl-

ko w okresie mi dzy styczniem a wrze niem 

1977 r. przyj to 1423 interesantów. 

Biuro by o zobowi zane do przedk adania 

Prezydium KdSRiT rocznej analizy skarg i wnio-

sków obywateli kierowanych do radia i telewizji. 

Ponadto przygotowywa o biuletyny wewn trzne 

stanowi ce problemowe opracowania spraw 

wp ywaj cych oraz comiesi czne „Informacje 

o niektórych problemach w listach”, które traÞ a-

y do wybranych osób w pa stwie. 

Na podstawie wp ywaj cej korespondencji 

BL przygotowywa o wspomniane ju  w asne 

audycje radiowe pt. „Biuro Listów odpowiada”. 

Korespondencja BL stanowi a równie  podsta-

w  audycji „Fala77” – Redakcji Spo eczno-Po-

litycznej PR – nadawanej na przemian z audy-

cj  Biura Listów. Ponadto listy by y wykorzy-

stywane w programach regionalnych rozg o ni 

radiowych i o rodków TV25. 

Ostatnia powa na rekonstrukcja Biura na-

st pi a w marcu 1981 r. Biuro Listów zosta-

o zast pione Biurem Listów i Interwencji 

(BLiI)26 i z nalaz o si  w ustalonej 31 grud-

nia 1985 r. strukturze Zarz du KdSRiT. Jego 

jednostki organizacyjne to Redakcje Inter-

wencyjno-Informacyjne do Spraw: Spo ecz-

no-Politycznych, Spo eczno-Ekonomicznych, 

Rolnych i Gospodarki ywno ciowej, Redak-

cja Analiz i Informacji oraz Wydzia  Obiegu 

Korespondencji i Sekretariat Programowy27. 

Likwidacja Biura w tym kszta cie zosta a do-

konana w 1991 r. 
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28 ODiZP, KdSR, 530/6/1, Poufna notatka…
29 Tam e, KdSRiT, 1400/46/2, Biuletyn informacyjny Prezydium Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Pol-

skie Radio i Telewizja” 1973, nr 2, s. 9–10.
30 Tam e, 1889A/1, Protokó  z posiedzenia Prezydium Komitetu w dniu 20 V 1986, k. nlb. 
31 Tam e, 1445/9/5, Notatka s u bowa o pracach Biura Listów…

Listy do Radia i Telewizji
Pisanie listów do BL, a potem BLiI by o prak-

tyk  do  powszechn . Zanim zostan  prze-

prowadzone szczegó owe badania skali, ce-

lów i problematyki tej epistolograÞ i czy te  

rozk adu przestrzennego i cech spo ecznych 

nadawców, spróbujmy dokona  generalnej 

charakterystyki ilo ciowej i jako ciowej tej 

korespondencji na tle porównawczym z inny-

mi instytucjonalnymi adresatami (tab. 1). 

W rzeczywisto ci nap yw koresponden-

cji do BL by  du o wi kszy, bo obok listów 

od s uchaczy przychodzi a korespondencja 

od instytucji z wyja nieniami. Tylko w roku 

1954 obok ponad 195 tys. listów od s uchaczy 

nadesz o ponad 137 tys. takich wyja nie 28. 

W 1972 r. BL otrzyma o 84505 listów (w tym 

66629 listów nades anych pierwszy raz w da-

nej sprawie) i 52455 odpowiedzi na podj te in-

terwencje29. W roku 1985 proporcje korespon-

dencji od obywateli i od instytucji wynosi y 

40259 : 2642130. 

Podobnie jak w przypadku innych instytucji, 

wyra nie wida , e wyst powa a ß uktuacja na-

p ywu listów, która najpewniej by a uzale niona 

od wielu czynników, w tym od charakteru in-

stytucji, do której pisano, i szerszego kontekstu 

historycznego. Chodzi o nie tylko o obj cie w a-

dzy przez nowe ekipy polityczne, ale równie  

o wa ne reformy, które dotyczy y du ych grup 

spo ecznych. Taki zwi kszaj cy si , masowy na-

p yw korespondencji nast pi  w przypadku KC 

PZPR i KdSR w latach 1954–1956 (i najpewniej 

w 1957 r., cho  nie uda o si  ustali  odpowied-

nich danych dla KdSR). Nale y to traktowa  

jako efekt post puj cej destalinizacji i malej -

cego poziomu strachu w wyra aniu krytycznych 

opinii o pa stwie i systemie w adzy. Wzrost ko-

respondencji kierowanej do centralnych instytu-

cji pa stwa w 1967, a zw aszcza w 1968 r., by  

spowodowany nie tylko kampani  antysemick . 

Wiele listów zosta o wywo anych reform  sys-

temu emerytalnego, któr  wówczas przeprowa-

dzono31.

Doj cie do w adzy ekipy Edwarda Gierka 

spowodowa o wzrost listów nap ywaj cych 

przede wszystkim do KC PZPR, ale równie  

do Polskiego Radia i Telewizji w 1971 roku. 

Pomin wszy ten rok, lata 70. jawi  si  jako 

okres, w którym pisanie do partyjnego centrum 

w adzy by o cz stsze ni  do Polskiego Radia 

i Telewizji. Dlaczego tak si  sta o? Niewyklu-

czone, e zaufanie i wiara w „moc sprawcz ” 

listu pisanego do KC (a zw aszcza do I sekre-

tarza) by a wi ksza ni  w przypadku, gdy adre-

satem by y pa stwowe media audiowizualne.

W jakich sprawach Polacy pisali do Polskie-

go Radia i Telewizji? Odpowiedzi na to pytanie 

nale y szuka  w materia ach sprawozdawczych 

KdSR i KdSRiT. Nie mo e by  ona zbyt pre-

cyzyjna, gdy  zachowane zestawienia i analizy 

by y dokonywane wed ug zmieniaj cych si  kry-

teriów. Mimo tych zastrze e  mo na generalnie 

stwierdzi , e zestaw poruszanych problemów 

nieco zmienia  si  pod wzgl dem proporcji, ale 

pozostawa  podobny tematycznie. W 1956 r. za-

gadnienia wiejskie poruszono w 22,4 proc. listów, 

przemys owe – w 15 proc., socjalne i komunalne 

– w 24,8 proc., m odzie owe – w 7,8 proc., han-

dlu i us ug – w 13,3 proc., kwestie wojska, mili-

cji i s downictwa – w 11 proc., sprawy okre lane 

jako problemowo-teoretyczne – w 5,7 proc.
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Tabela 1. Nap yw listów do wybranych instytucji centralnych w latach 1951–1987

Rok
Biuro Listów 

i Inspekcji
KC PZPR

Biuro Listów 
KdSR i KdSRiT

Biuro U askawie , 
Skarg i Wniosków

 Kancelarii Rady Pa stwa

Biuro Skarg 
i Listów  URM

1950 459 – – –

1951 12 294 44 000 – 63 734

1952 14991 91 638 – 115 463

1953 21 641 123 000 37 312 118 958

1954 74942 195 200 46 222 87 424

1955 108 854 268 000 53 535 59 500

1956 171 689 267768 – 47 759

1957 160 335 – – 32 745

1958 97 251 – – 26 002

1959 74 222 154384 – 20 898

1960 64922 177242 – 21 203

1961 48958 152 309 – 21 158

1962 49 978 161 274 – 19 220

1963 43 978 156 944 – 17 981

1964 42 095 – – 17810

1965 37 184 116 732 – 17 393

1966 33 503 – – 17 304

1967 30 930 124 004 – 16 406

1968 31692 129 971 – 16 019

1969 37 035 – – 16 571

1970 34 954 106 498 30 711 17 469

1971 106370 111 857 32 689 25 466

1972 101974 84 505 30 022 25 282

1973 74 989 54 231 26 951 18 458

1974 68 845 50 343 24 581 19 570

1975 69 108 60 720 22 771 18 660

1976 75440 55 882 24 104 18 974

1977 67431 60 140 22 874 17 995

1978 62876 62 012 22 664 18 092

1979 66000 61 251 23 183 17 313

1980 70343 73 227 25 911 24 213

1981 29291 81 636 25 611 38 196

1982 31726 51 019 15 537 36 721

1983 50201 53 649 18 139 29 597

1984 55865 42 524 17 413 28 124

1985 57 771 40 259 18 909 26 800

1986 52435 39 007 28 848 18 142

1987 49661 37 594 26 790 16 106

ród o: D. Jarosz, Peerelowskie lamenty mieszkaniowe [w:] Od Pi sudskiego do Wa sy. Studia z dziejów Polski 

w XX wieku, Warszawa 2008, s. 307–320; A. Adamus, Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w wietle 

listów do w adz centralnych, Warszawa 2017, s. 80–81. 
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32 Tam e, 863/1, Uwagi o pracy Biura Listów, k. nlb. 
33 Tam e, 1445/1/1, Sprawozdanie z pracy Biura Listów za rok 1959, k. nlb.
34 Tam e, KdSRiT, 1400/46/2, Biuletyn informacyjny Prezydium Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Pol-

skie Radio i Telewizja” 1973, nr 2, s. 9 i n.

W ród listów od s uchaczy dominowa y 

skargi i odwo ania (80–85 proc.), ponadto pisa-

no pro by o interwencje (5–10 proc.) i podania 

(ok. 5 proc.). Oko o 10 proc. korespondencji sta-

nowi y anonimy (w 1955 r. by o ich 15 proc.). 

Nawet je eli nadawcy si  podpisywali, to cz -

sto prosili o niepodawanie nazwisk, boj c si  

przykro ci i szykan32. 

Z ponad 67 tys. listów, jakie nap yn y 

do BL w KdSR w I po owie 1959 r. autorami 

blisko 35 proc. byli ch opi, a ponad 22 proc. 

– robotnicy. Pozosta  cz  napisali pracow-

nicy umys owi – 6,5 proc.; przedstawiciele 

rzemios a i prywatnej inicjatywy – 2,1 proc. 

oraz nadawcy nieustaleni – 13,4 proc. Blisko 

10 proc. tej korespondencji stanowi y anoni-

my, co zdaniem autorów cytowanej analizy 

wynika o z obawy „niepozbawionej – jak wie-

my z do wiadczenia – podstaw przed ewentu-

alnymi represjami za krytyk ”. Obowi zywa a 

regu a: „im bardziej dra liwe zjawisko – tym 

wi cej anonimów”. 

W roku 1959 sprawom bytowym po wi co-

no 21 proc. listów, ruchowi kadrowemu i p a-

com – 16 proc, problemom spo eczno-ekono-

micznym ch opów indywidualnych, spó dzielni 

produkcyjnych i kó ek rolniczych – 14 proc., 

komunikacji, czno ci, handlowi, rzemios u 

i us ugom – 11 proc., sprawom zdrowia, o wia-

ty i kultury – 5 proc, dzia alno ci aparatu w a-

dzy – 9 proc., stosunkom w zak adach produkcji 

przemys owej i rolniczej –7 proc., problemom 

spo eczno-obyczajowym – 8 proc. Pozosta  

cz  stanowi y listy problemowe i na inne te-

maty. W ród najcz ciej poruszanych proble-

mów ekonomicznych znalaz y si  z e warunki 

mieszkaniowe, niskie uposa enia i bardzo licz-

ne sprawy rencistów. Wzros a wówczas liczba 

listów dotycz ca zwolnie  z pracy – cz sto 

o tragicznym charakterze33. 

Porównanie tych danych z informacj  o te-

matyce i sk adzie spo ecznym pisz cych do 

Polskiego Radia i Telewizji na pocz tku lat 70. 

wskazuje na charakterystyczne podobie stwa 

i ró nice. 

W ród nadawców w 1972 r. dominowali ro-

botnicy (47 proc. listów), 35 proc. napisali rolni-

cy, 10 proc. – pracownicy umys owi, a 1,4 proc. 

– rzemie lnicy i cha upnicy (o 6,6 procentach 

nadawców brak danych). Oko o 66 proc. listów 

zawiera o pro by o interwencje, z tego 57 proc. 

– w sprawach osobistych, a 9 proc. – w spra-

wach grup pracowniczych i zbiorowo ci lokal-

nych. Oko o 17 proc. zawiera o pro b  o porad , 

a 3 proc. – o informacj . Oko o 88 proc. stanowi-

y listy imienne, 4 proc. – zbiorowe, a 8 proc. – 

anonimy. Jako wypowiedzi spo eczno-politycz-

ne potraktowano 7,4 proc. korespondencji. Co 

interesuj ce, coraz cz ciej BL by o traktowane 

jako swoiste biuro porad prawnych. Najwi cej 

ich udzielono w sprawach pracy i zatrudnienia 

(29,6 proc. ogó u), w sprawach ubezpiecze  

i opieki spo ecznej (21,05 proc.), prawno-s do-

wych (15,7 proc.) i w kwestiach indywidualnej 

gospodarki rolnej (14,7 proc.). W koresponden-

cji przychodz cej od obywateli, podobnie jak we 

wcze niejszych okresach, dominowa y sprawy 

pracy i zatrudnienia (22 proc.), trudno ci indy-

widualnej gospodarki rolnej (16 proc) oraz po-

trzeby mieszkaniowe i budownictwa indywidu-

alnego (12,5 proc.)34.

Nieco inny rozk ad problemów i nadawców 

znajdujemy w korespondencji, jaka nap yn a do 

BL Polskiego Radia i Telewizji w 1985 r. Na po-

nad 40 200 listów ponad 90 proc. stanowi y listy 

indywidualne, 1,6 proc. – zbiorowe, ok. 0,6 proc. 
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35 Tam e, 1889A/1, Informacja o problematyce listów i dzia alno ci Biura Listów i Interwencji w 1985 r., k. nlb.
36 D. Jarosz, Sytuacja materialna emerytów i rencistów w wietle listów do Komitetu Centralnego Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej z lat 1981–1989 [w:] Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. 

Studia z polskiej polityki spo ecznej XX i XXI wieku, red. P. Grata, t IV, Rzeszów 2016, s. 110–111. 
37 Tam e, 1889A/1, Informacja o problematyce listów…
38 Tam e, KdSRiT, 1400/46/2, Biuletyn informacyjny Prezydium…
39 Tam e, 1889A/1, Informacja o problematyce listów…

– od zak adów i instytucji, prawie 8 proc. to 

by y anonimy. W ród pisz cych najwi ksz  

grup  (ponad 26 proc.) stanowili emeryci i ren-

ci ci, ponad 22 proc. napisali rolnicy, a ponad 

– 21 proc. robotnicy. W ród pozosta ych re-

spondentów dominowali pracownicy umys owi 

(4 proc.). Zdecydowana wi kszo  nadawców 

(blisko 70 proc.) zwraca a si  o interwencj  

w sprawach indywidualnych, ponad 20 proc. 

prosi a o porady i informacje, reszta wyst po-

wa a w interesie szerszych zbiorowo ci lub sk a-

da a donosy o pope nionych przest pstwach. 

Trzy najwi ksze liczebnie grupy problemów 

poruszanych  w tej korespondencji to: sprawy 

mieszkaniowe, rolnictwo oraz zabezpiecze-

nie spo eczne i opieka zdrowotna35. Wszystkie 

z nich mo na zaliczy  do „ elaznej” tematyki 

skarg i za ale , które by y przedmiotem pism 

kierowanych do centralnych w adz pa stwo-

wych. Nieprzypadkowo proporcje spraw poru-

szanych w listach adresowanych do KC PZPR 

by y w tym okresie podobne36. Wydaje si  jed-

nak, e wyj tkowo dotkliwe skutki kryzysu 

spo eczno-gospodarczego w II po owie lat 80. 

dla gospodarstw domowych emerytów i renci-

stów, w po czeniu z niewydolno ci  systemu 

ubezpiecze  spo ecznych, zdecydowa y, e to 

oni znale li si  w grupie najcz ciej pisz cych 

do centralnych instytucji pa stwowych i par-

tyjnych37. 

Wiele wskazuje na to, e interwencje ze 

strony BL by y traktowane jako jedna z wie-

lu mo liwo ci za atwienia sprawy, która by a 

przedmiotem listu (skargi). Po cz ci nadzieje 

pok adane w tej instytucji zosta y spe nione. 

Tylko w 1972 r. w wyniku interwencji podj -

tych przez BL w osobistych sprawach s ucha-

czy za atwiono pozytywnie 59 proc. z nich, 

a 20,8 proc. zobowi zano si  za atwi  pozy-

tywnie w pó niejszym terminie, ze wzgl du na 

aktualny brak rodków, b d  inne „trudno ci 

obiektywne”38. 

Korespondenci wykazywali si  du  

wiarygodno ci . Tylko w 1985 r. podj to 

interwencj  w ponad 21 tys. (ok. 55 proc.) 

spraw przedstawionych w listach lub osobi-

cie, podczas wizyty w BL. Z tej liczby a  

81 proc. potwierdzi o si . Najmniejsza sku-

teczno  interwencji (po kilkana cie procent) 

dotyczy a handlu i us ug oraz gospodarki 

komunalnej i mieszkaniowej, a najwi ksza 

– doniesie  o nadu yciach i przest pstwach 

(100 proc.) i spraw pracy i zatrudnienia (po-

nad 93 proc.)39. 

Konkluzje
• Biuro Listów, które w ró nych mutacjach 

istnia o w strukturach KdSR i KdSRiT, sta-

nowi o wa n  instytucj  kontaktu Polskiego 

Radia i Telewizji ze s uchaczami i widzami. 

Nale a o do kilku najwa niejszych central-

nych instytucji w ówczesnej Polsce (obok 

Biur Listów w KC PZPR, URM i Radzie 

Pa stwa), do których nap ywa o najwi cej 

skarg od obywateli PRL. 

• Funkcjonowanie Biura napotyka o na wie-

le trudno ci o charakterze organizacyjnym. 

Najcz ciej formu owane zarzuty dotyczy-

y formalizmu w za atwianiu nap ywaj cej 

korespondencji, co mia o przede wszyst-

kim wynika  z niedostatecznej liczebno ci 

i kwaliÞ kacji personelu. 
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• Listy by y podstaw  konstruowania wielu 

audycji radiowych o charakterze interwen-

cyjnym. Na ich podstawie sporz dzano rów-

nie  zbiorcze biuletyny przeznaczone dla 

osób piastuj cych kierownicze stanowiska 

w pa stwie. Stanowi y one wa ne ród o 

informacji o codziennych problemach Pola-

ków oraz ich opiniach o polityce pa stwa. 

Zachowane archiwalia BL to interesuj cy 

zbiór dokumentów dla wszystkich badaczy 

zajmuj cych si  spo ecze stwem polskim 

w latach 1951–1989.
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