Sierpień 1980 r., Gdańsk. Brama Stoczni Gdańskiej w czasie strajku.
Fot. Erazm Ciołek/FORUM

Fotografowanie strajku
w Stoczni Gdańskiej było moim
debiutem w „ogniu” fotografii
reportażowej. Wcześniej
zajmowałem się fotografią
formalną, moje życie biegło
w środowisku plastyków.
W stoczni zobaczyłem inne
społeczeństwo. Kilka tysięcy
robotników, wkurzonych,
niepewnych – i nie było mowy,
żeby któryś wypił choćby piwo!
To było odkrycie innej Polski.
Byłem dziennikarzem i miałem
obowiązek fotografować to, co się
dzieje. A co miałem fotografować
– ogórki?
Erazm Ciołek

2 grudnia 1981 r., Warszawa. Pacyfikacja strajku w Wyższej
Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Fot. Gabriel Podolski/FORUM
Wiedzieliśmy, że coś się szykuje. ZOMO
zrobiło pełną blokadę, do okolicznych
domów wpuszczano tylko mieszkańców.
Pewien młody chłopak przedstawił mnie
jako członka swojej rodziny. Weszliśmy,
piwnicami przeszliśmy do właściwej klatki
schodowej, schodami wyszliśmy na dach.
Zomowcy zaraz nas wypatrzyli, więc
zablokowaliśmy właz, nie mogli się do nas
dostać. Przez kilka godzin siedzieliśmy na
dachu, nagle usłyszałem szum, nadleciały
helikoptery. Udało mi się zrobić kilka
klatek. Chłopak kilka rolek filmów włożył
do swoich butów, ja najważniejszą rolkę,
z helikopterem, włożyłem w majtki. Kilka
godzin przesiedziałem na żoliborskim
komisariacie, potem puścili mnie
i pojechałem z negatywem do Regionu
Mazowsze. Z tym chłopakiem nigdy w życiu
już się nie widziałem.
Gabriel Podolski

To zdjęcie było wykonane 12 grudnia
1981 r., mniej więcej około godziny
16.00–17.00. Namawialiśmy Wałęsę,
żeby stanął przy Leninie, ale nie chciał.
Podszedł do pianina, zaczął brzdąkać.
Malutko było nas fotografujących, bo
nikt się nie spodziewał, że to będzie
taka krajówka, ostatnia...
Około godziny 23.00 przyjechaliśmy
do Warszawy. W domu biorę telefon –
nie ma sygnału. Wykąpałam się, siedzę
z mokrą głową – i nagle potworny łomot
do drzwi. Otwieram, a tu mój przyjaciel:
„Wypieprzaj z domu, coś się dzieje, są
aresztowania!” – krzyczy. Co robić?
Trzeba jechać do siedziby regionu. A już
było po północy. Włożyłam kożuszek
turecki (bardzo modny wtedy), na to
opaskę strajkową, a jakże… Złapałam
taksówkę i jadę, cała oflagowana,
ze sprzętem, filmami z krajówki…
Taksówka podjeżdża pod region,
hamuje, ja już jedną nogę mam na
zewnątrz – i nagle taksówkarz z piskiem
opon odjeżdża. Oglądam się, a zomowcy
– straszni, w jakichś kolcach na
kolanach – już biegną w naszą stronę…
Całą noc zawiadamialiśmy innych, żeby
uciekali z domów. A rano znaleźliśmy
się już w zupełnie innej Polsce.
Anna Pietuszko

12 grudnia 1981 r., Gdańsk. Lech Wałęsa podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”, sala BHP w Stoczni Gdańskiej. Za kilka godzin w Polsce zostanie
wprowadzony stan wojenny. Fot. Anna Pietuszko/FORUM

13 grudnia 1981 r., Łódź. Pacyfikacja siedziby Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”. Fot. autor nieznany/KARTA

16 grudnia 1981 r., Katowice. Podczas pacyfikacji strajku w Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek”, od kul ginie dziewięciu górników. Fot. Marek Janicki/KARTA
Miałem wtedy osiemnaście lat i fotografia była moim hobby.
Akurat tego dnia odebrałem z naprawy mój aparat „Fied”,
jechałem do domu obok kopalni (mieszkałem niedaleko) i tak
znalazłem się w centrum wydarzeń. Wzbudzałem zaufanie,
komitet strajkowy pozwolił mi wejść na teren kopalni i robić
zdjęcia. Wiedziałem, że zginęli ludzie, widziałem ich leżących
w jednym z pomieszczeń.
Wszystkie zdjęcia zrobiłem w biegu, z ukrycia, spod kurtki. To był
wir wydarzeń, walka… Z zomowcami walczyli górnicy i mieszkańcy
sąsiednich bloków. Działałem spontanicznie. Czułem, że skoro mam
możliwość, żeby to udokumentować, to powinienem to zrobić. Nie
zastanawiałem się nad tym, że coś mi grozi. Naświetliłem chyba
trzy filmy, ale część zdjęć nie wyszła. Tego samego dnia wywołałem
zdjęcia w ciemni kolegi. Był w wielkim strachu, powiedział, że nie
chce mieć z tym nic wspólnego. Zrobiłem kilka kompletów odbitek,
rozdałem znajomym. Negatywy ukryłem, w tej chwili nawet nie wiem
gdzie są.
Marek Janicki

17 grudnia 1981 r., Warszawa. Kordon ZOMO na Krakowskim Przedmieściu. Fot. Mark Carrot/FOTONOVA
Ręka kostnieje niosąc torbę z przedświątecznymi zakupami, nie mogę jej
schować do kieszeni. Dobrze, że aparat akurat na warzywach się układa,
wygodniej tak zwolnić migawkę. I nie jest widoczny. Ja za to jestem widoczny,
jak burak wśród tych białych zasp, wcześniej przynajmniej ludzie byli na
ulicach. Tutaj, koło pomnika Kopernika, kolorowo w tę czarno-białą noc –
dyskoteka zomowców. Po jednej klatce zrobię, jak będę za dużo gmerał przy
torbie, ktoś się zainteresuje. Lepiej wejdę do bramy, przewinę film i naciągnę
migawkę. Jakiś facet stoi i pali, patrzy gdzie i ja patrzę. Wyjdę, czy mnie już
tutaj zgarną? Nie, on wyszedł z psem, już odchodzi. Zomowcy zamykają szyk
i zbliżają się. Muszę zawracać. Odchodzę. Zapalam pierwszego od wielu godzin
papierosa, na mrozie to jak cios w klatkę. Niech boli, może lepiej to wszystko
zapamiętam... Stopy mam przemarznięte, dłoni od ciężaru torby nie czuję,
trzeba jednak iść i wywołać te klika klatek filmu, powiększyć w kilku kopiach,
rozprowadzić i ukryć negatywy.
Mark Carrot

31 sierpnia 1982 r., Lubin. Uczestnicy niezależnej manifestacji niosą śmiertelnie
rannego Michała Adamowicza. Fot. Krzysztof Raczkowiak/FOTONOVA
Zanim w tym dniu zacząłem fotografować, normalnie,
po ludzku bałem się. Dopiero, gdy ktoś, z kim razem
uciekałem przed szarżującymi zomowcami, zawołał:
„Panie, fotografuj pan to skurwysyństwo!”, odważyłem
się przyłożyć aparat do oka. To zdjęcie zrobiłem
biegnąc razem z nimi. Byłem wtedy w jakimś amoku,
moja pamięć tego prawie nie zarejestrowała. Dopiero
następnego dnia, gdy wywołałem filmy i zrobiłem
powiększenia, zobaczyłem scenę, przy której naprawdę
zabiło mi serce. Zrozumiałem, czego byłem świadkiem –
na moich oczach zamordowano człowieka.
Krzysztof Raczkowiak

19 maja 1983 r., Warszawa. Pogrzeb Grzegorza Przemyka, dziewiętnastoletniego
maturzysty pobitego śmiertelnie przez funkcjonariuszy MO. Fot. Erazm Ciołek/FORUM

3–10 października 1979 r., kościół św. Krzyża, Warszawa. Głodówka członków Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka
i Obywatela w obronie więzionych opozycjonistów czechosłowackich i polskich. Fot. Janusz Krzyżewski/KARTA
Pojechaliśmy do głodujących, zrobiłem kilkanaście
zdjęć. Kiedy wychodziliśmy, schowałem aparat
pod płaszcz. Zobaczyliśmy, że esbecy idą za nami.
Wiedzieli, że fotografuję i polowali na moje zdjęcia.
Wbiegłem z powrotem do kościoła, w zakrystii był
ksiądz. „Proszę przechować ten aparat, za kilka dni
go odbiorę” – powiedziałem. Ksiądz przytomnie
zaraz go schował. Esbek wbiegł za mną, ale nie
zdążył tego zobaczyć.
Janusz Krzyżewski

17–19 listopada 1980 r., Częstochowa. Posiedzenie protestacyjne NSZZ „Solidarność” w Klubie „Ikar”. Fot. Jacek Kucharczyk/FORUM

27 stycznia – 10 lutego 1981 r., Świdnica. Strajk głodowy rolników domagających się rejestracji NSZZ „Solidarność Chłopska”
w budynku parafii św. Józefa przy ulicy Karola Marksa. Fot. Leszek Walankiewicz/AIPN

30 marca 1981 r., Gdańsk. Strajk ostrzegawczy zorganizowany po pobiciu w Bydgoszczy trzech przedstawicieli
NSZZ „Solidarność”. Fot. Jacek Wcisło/AIPN

4 maja 1988 r., Huta im. Lenina, Kraków. Msza dla strajkujących robotników w hali wydziału mechanicznego,
odprawiana przez księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Fot. Andrzej Stawiarski/FORUM
Na strajk przeprowadzono mnie w nocy, przez dziurę w płocie. Pierwszy raz
w życiu byłem w kombinacie. Fotografowałem przez cały dzień, aż do pacyfikacji.
Msze miały uświadomić strajkującym, że są razem, że nic nie jest w stanie
ich złamać. Były odprawiane w zwykłych halach fabrycznych, wśród maszyn
i zwałów blachy. Ołtarz nie był przyozdobiony, bo nie było czym, wszędzie same
żelastwo. Wokół wisiały propagandowe hasła o pracy socjalistycznej. Trudno się
było poruszać, miejsce było mi obce, ciemne, trudne do skadrowania.
Zaatakowali około pierwszej w nocy. Wszystko rozegrało się błyskawicznie.
Byłem wtedy na hali Zgniatacza i usiłowałem przysnąć pod stołem w jakimś
pomieszczeniu socjalnym. Ktoś zaczął krzyczeć: „Idą, idą!”. Zapakowałem do
torby cały sprzęt i filmy. Ciemno jak jasna cholera, tylko słychać, że podchodzą
pod halę… Nagle ludzie, którzy byli na zewnątrz zaczęli w popłochu wbiegać do
środka, a oni za nimi, wrzaski: „Gleba, gleba!”. Zaczęli strzelać ogłuszającymi
pociskami. Biegłem za innymi. Na zewnątrz jeździły gaziki, biegały patrole,
włączyli światła… Zaczęło się polowanie. Najważniejsze było zachować spokój
i nie dać się złapać. Bo jak cię złapią, to stracisz filmy, cały materiał diabli wezmą.
Mimo blokady wraz z paroma hutnikami wydostałem się ukryty w wagonach
wywożących żużel.
Andrzej Stawiarski

Początkowo fotografowanie akcji
było przeprowadzane przez
specjalną ekipę. Fotograf wraz
z obstawą czekał w umówionym
miejscu. To nie zdawało egzaminu
– obstawa mogła zwracać uwagę,
akcje nie zawsze dawało się
przeprowadzić według ustalonego
scenariusza, zmiana planów
wymagała powiadomienia grupy
foto przez łączników – a im
więcej ruchu w miejscu akcji,
tym niebezpieczniej. Wobec tego
fotografowaniem zajmował się
jeden człowiek, czasem sam
uczestnicząc w akcji, a później
ją dokumentując trzęsącymi
się jeszcze rękoma. Nie można
było dopuścić, by materiał
wpadł w ręce bezpieki. Zaraz
po wyrzuceniu ulotek należało
zwiewać albo zaczekać, aż cały
kocioł wokół miejsca zrzutu
uspokoi się i dopiero wszystko
fotografować. Kiedyś straciłem
czujność, nie pozbyłem się
wcześniej negatywu i SB zażądała
jego wydania. Otworzyłem aparat
i prześwietliłem całą rolkę. Lepiej
było zaryzykować bicie, niż wydać
film.
Krzysztof Frydrych

Maj 1989 r., Warszawa. Akcja ulotkowa Grup Oporu „Solidarni”, ulica Świętokrzyska róg Marszałkowskiej.
Fragment liczącej setki zdjęć dokumentacji akcji ulotkowych z lat 1986–1989. Fot. Krzysztof Frydrych/KARTA

13 lipca 1989 r., Warszawa.
Podwieszanie transparentu
z okazji wizyty w Polsce prezydenta
USA Georga Busha, ulica
Marszałkowska róg Żurawiej.
Fot. Krzysztof Frydrych/KARTA

31 sierpnia 1988 r., Gdańsk. Strajk w Stoczni Gdańskiej. Fot. NAF Dementi
Było to przed przybyciem Wałęsy. Kręciliśmy
się po stoczni. W jakiejś hali, gdzieś na boku
siedział ten robotnik. Podszedłem, światło
wpadało przez świetlik, pstryknąłem i poszedłem
dalej. Wtedy człowiek nie zdawał sobie sprawy,
że zrobił coś fajnego. Dopiero po wywołaniu,
w czasie burzy mózgów w agencji, ktoś mówił:
„Jest fota”.
Henryk Prykiel

Grudzień 1981 r., Białołęka. Pierwsze widzenie rodzin z internowanymi.
Fot. Piotr Jaxa/FORUM
Z okazji Bożego Narodzenia niektórym rodzinom internowanych
pozwolono na pierwsze widzenie. Aparat przemyciłem pod puchową
kurtką. Po sali widzeń krążył strażnik. Kiedy na krótką chwilę schował
się za rogiem, wyciągnąłem aparat i zrobiłem zdjęcie mojemu
internowanemu bratu Maciejowi z żoną Kiką. Naświetlony film Chris
Niedenthal wysłał do agencji Black Star w Nowym Jorku. Parę dni
później te właśnie zdjęcia internowanych członków „Solidarności”
opublikowała prasa całego świata. Zobaczyłem je po raz pierwszy parę
lat później, już po wyjeździe z Polski.
Piotr Jaxa

Listopad/grudzień 1982 r., Warszawa. Oskarżony w procesie politycznym przed sądem wojskowym. Fot. Piotr Jaxa/FORUM
W końcu 1982 r. Krzysztof Kieślowski rozpoczął realizację
filmu dokumentalnego „Zdjęcie tygodnia”. Pomysł polegał
na filmowaniu ludzi oskarżonych w procesach politycznych.
Wszystkie rozprawy, na których pojawiała się kamera,
kończyły się uniewinnieniem. Do Kieślowskiego ustawiła się
kolejka obrońców... Byłem wtedy pracownikiem wytwórni
filmowej, zaproponowałem, że będę robił fotosy. Zrobiłem
parę filmów. Wszystkie negatywy zarekwirowała Służba
Bezpieczeństwa podczas rewizji. Zostało mi tylko to jedno
zdjęcie.
Piotr Jaxa

Marzec 1982 r., Białołęka. Internowani, od lewej: Henryk Wujec, Lech Dymarski, Janusz Onyszkiewicz,
Jacek Kuroń, Jan Rulewski. Fot. autor nieznany/KARTA

10 czerwca 1982 r., Białołęka. Ksiądz Jan Sikorski odprawia mszę św. dla internowanych. Fot. Mark Carrot/FOTONOVA
Fotografowałem ukradkiem kilka razy, gdy nikt poza zaufanymi
osobami tego nie widział. Podczas procesji Bożego Ciała już
nie mogłem skryć się z aparatem. Zostałem na końcu szpaleru
więźniów, aby widziało mnie mniej osób – fotografującego
ołtarzyk zbudowany na drzwiach do łaźni. Wszyscy już
zawrócili na korytarzu i weszli do środka. Na korytarzu jedynie
ksiądz Jan Sikorski z hostią kroczy i śpiewa – teraz muszę to
sfotografować! Drżą mi ręce! Powtórzyć ujęcie?! Kapłan, który
widział mnie fotografującego zwalnia jednak, abym mógł je
powtórzyć... Po mszy podchodzę do młodszego księdza, podaję
mu adres i list-gryps, a w trakcie uścisku dłoni wsuwam mu
w prawicę rolkę z filmem.
Mark Carrot

9 września 1982 r., Załęże koło Rzeszowa. Wspólny posiłek internowanych po zakończeniu głodówki w sprawie
przeniesienia do szpitala „cywilnego” trzech głodujących kolegów. Zbiór kilkuset fotografii wykonanych przez Michała
Bukojemskiego w ośrodkach internowania w Białołęce, Załężu i Uhercach jest prawdopodobnie największą autorską
kolekcją zdjęć ilustrujących życie internowanych w stanie wojennym. Fot. Michał Bukojemski/FORUM
Właśnie zakończył się nasz wspólny obiad z okazji zakończenia głodówki.
Do świetlicy-kaplicy przyniesiono stoły, znalazły się białe obrusy-prześcieradła,
wszyscy usiedli. Spałaszowali, pośpiewali i po wszystkim....
Z dziennika Michała Bukojemskiego,
prowadzonego w ośrodkach internowania
Inicjatywa przekazania mi aparatu powstała u mojego przyjaciela Jarmo
Jääskeläinena, reżysera filmowego. Skoro ja, operator filmowy, znalazłem się
w miejscu odosobnienia, to powinienem mieć jakiś sprzęt, którym mógłbym
dokumentować to miejsce i środowisko. On zakupił aparat i filmy, moja żona
przeszmuglowała je na Białołękę. Potem musiałem uchronić aparat przed
kipiszami, ale tu z pomocą przyszedł cukier. W paczkach z Prymasowskiego
Komitetu Pomocy Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom każdy internowany
dostał kilka kilogramów cukru. „Zaklejona fabrycznie” kilogramowa torebka
sprawdzała się bardzo dobrze jako schowek dla aparatu. Natychmiast po
naświetleniu filmu rolkę wysyłałem na zewnątrz. Wynosiłem ją na widzenie z żoną,
najczęściej robili to koledzy. Rolka filmu nigdy nie wpadła w niepowołane ręce.
Michał Bukojemski

16–17 grudnia 1981 r., Gdańsk. Starcia z milicją, w których zostało rannych
196 osób, a jedna poniosła śmierć. Fot. Bogusław Nieznalski/KARTA
To zdjęcie zrobiłem uciekając przed zomowcami.
W pierwszych dniach stanu wojennego byłem na ulicach
Gdańska specjalnie po to, aby rejestrować przebieg
wydarzeń. Porzuciłem wszystkie inne sprawy i poświęciłem
się dokumentowaniu tego dramatu. Często bałem się
o zdrowie, o moje zdjęcia. Ale potrafiłem opanować strach.
Kilka razy strzelano do mnie z rakietnic, raz zostałem
postrzelony pociskiem gazowym. Często gonili mnie
milicjanci, ale ponieważ kiedyś trenowałem biegi średnie
oraz dobrze znałem uliczki i podwórka Gdańska, udawało
mi się uciec.
Bogusław Nieznalski

3 maja 1982 r., Warszawa. Demonstracja na Starym Mieście zorganizowana przez podziemną „Solidarność”. Fot. Maciej Czarnocki/KARTA
To zdjęcie zostało opublikowane w czasie stanu wojennego.
Nie chciałem, aby tych ludzi można było zidentyfikować.
Zamazałem ich twarze. Tuszem, na negatywie, ze szkłem
powiększającym.
Maciej Czarnocki

3 maja 1982 r., Warszawa. Starcia z milicją w czasie demonstracji na Starym Mieście
zorganizowanej przez podziemną „Solidarność”. Fot. Tomasz Gutry
Fotografowałem, bo nie cierpię czerwonych i lubię
fotografować zadymy. To zdjęcie zrobiłem w czasie ataku
ZOMO. Zobaczyłem armatkę wodną. Przymierzyłem się,
nagle w kadrze znalazł się facet z flagą biało-czerwoną.
„Przeszkadza”, pomyślałem, ale odruchowo nacisnąłem
migawkę i wraz z tłumem rzuciłem się do ucieczki. Kilka
sekund później obok mnie zomowiec spałował jakiegoś
chłopaka. Tak to zapamiętałem.
Tomasz Gutry

3 maja 1982 r., Warszawa. Demonstracja na Starym Mieście zorganizowana przez
podziemną „Solidarność”. Fot. Maciej Czarnocki/KARTA
Zdjęcie wykonałem już pod koniec demonstracji, w ferworze
strzałów, petard, dużego zamieszania. Wszędzie było mnóstwo
gazu. Chłopak wyróżniał się wśród setek demonstrantów swoim
strojem i maską gazową. Udało mi się zrobić zdjęcie, gdy
podniósł rękę.
Maciej Czarnocki

1 maja 1983 r., Nowa Huta. Funkcjonariusze ZOMO w czasie pacyfikacji niezależnej demonstracji.
W czasie starć została śmiertelnie postrzelona jedna osoba. Fot. Stanisław Markowski
Mały pojedynek. Ja mam swojego Olympusa, z winderem i dwusetką,
on rakietnicę z nasadką do miotania granatów z gazem porażająco-łzawiącym. Ja go widzę dobrze i on mnie widzi dobrze. Sądziłem, że
będę szybszy; przeliczyłem się. Zrobiłem co prawda dwa zdjęcia tuż
przed i tuż po strzale, ale oberwałem porządnie w ramię. Cała zawartość
granatu, całe to świństwo wyleciało na mnie, wnikając w pory skóry na
twarzy, szyi i dłoni. Wyłem z bólu, od gazu traciłem oddech. Przez kilka
dni wymiotowałem i sikałem na czerwono. Nauka: w pojedynkach stosuj
raczej ten sam typ broni co przeciwnik!
Stanisław Markowski

16–18 maja 1989 r., Kraków. Manifestacje młodzieży zorganizowane przez tzw. Grupę Krakowską
(Niezależne Zrzeszenie Studentów, Konfederację Polski Niepodległej, Federację Młodzieży Walczącej
oraz Ruch „Wolność i Pokój”) pod hasłem „Sowieci do domu”, przekształciły się w trzydniowe starcia
z milicją. Wiele osób zostało pobitych i zatrzymanych. Fot. Andrzej Stawiarski/FORUM
W centrum walk z ZOMO znalazła się bazylika ojców dominikanów. Siły były
nierówne, ale raz przewagę mieli demonstranci, raz zomowcy. W pewnym
momencie kilku demonstrantów schroniło się w przedsionku kościoła. Za nimi
wbiegli zomowcy w pełnym rynsztunku. Ludzie próbowali zamknąć drzwi,
żeby nie wpuścić ich do środka. Doszło do ostrej bijatyki. Ponad ramionami
zacząłem robić zdjęcia, nawet nie próbując kadrować. Typowa sytuacja:
zdjęcie wyjdzie albo nie. Musiałem się wycofać, bo z tyłu napierali na mnie
ludzie i wypchnęliby mnie pod pałki zomowców. Gdyby zniszczyli mi aparat,
nie kupiłbym sobie drugiego, bo za co? W końcu udało się zamknąć drzwi,
a zomowcy wycofali się. Dwóch złapano, rozbrojono i posadzono w ławkach
kościelnych. Niecodzienny widok.
Andrzej Stawiarski

1977 r., Warszawa. Zdjęcia członków Komitetu
Obrony Robotników wykonane w czasie „akcji
portretowej”. Fot. Bartosz Pietrzak

Był to początkowy okres działalności
KOR-u. Nazwiska KOR-owców były już
znane, ale twarze nie. Z tego zrodził
się pomysł Jacka Kuronia, żeby te
osoby sfotografować. Pojechałem do
niego z całym sprzętem – było tego
z pół walizki: dwa aparaty, trochę lamp.
Przez trzy dni jeździłem z Jackiem od
osoby do osoby i robiłem zdjęcia. Kuroń
był bardzo pomysłowy w sposobach
poruszania się po Warszawie. Co chwila
zatrzymywaliśmy jakąś „okazję”,
pewnego dnia przez pół Warszawy
przewiozła nas polewaczka… Po jakimś
czasie dostarczyłem Kuroniowi odbitki
w kilku kopiach i zdjęcia zaczęły żyć
własnym życiem.
Bartosz Pietrzak

Robiłem zdjęcia w kilkunastu
drukarniach. Zwykle było tak, że
Mirek Chojecki mówił: „Jedziesz
robić zdjęcia”. I jechałem swoim
maluchem. Nie dostawałem
adresu, jechał ze mną ktoś, kto
znał miejsce i drogę. Chodziło o to,
żeby jak najmniej wiedzieć. Nigdy
nie podjeżdżałem pod dom, gdzie
się drukowało. Nie wolno mi było
fotografować budynku, ani żadnych
charakterystycznych miejsc, które
umożliwiłyby rozpoznanie. Starałem
się też, żeby nie było widać twarzy.
Fotografowałem z fleszem („Łucz”
radzieckiej produkcji), bo zwykle
drukowanie odbywało się w piwnicy
i było ciemno. Jak zrobiłem zdjęcia,
przyjeżdżałem do domu i w ciemni
w łazience robiłem odbitki. Negatywy
od razu chowałem u sąsiadki
w piwnicy.
Mój ojciec był w Armii Krajowej
i też robił zdjęcia. Zawsze mówił: „To
dla potomności. Może coś zostanie,
może nas wszystkich nie wykończą”.
Dzięki niemu wiedziałem, że muszę
fotografować, żeby chociaż Zachód
dowiedział się, że my coś robimy, że
walczymy.
Marcin Jabłoński

Kwiecień 1978 r. Drukarnia Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a,
Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński. Fot. Marcin Jabłoński

29 maja 1979 r., Warszawa. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa sfotografowani w czasie rewizji u Marcina Jabłońskiego, fotografa związanego z NOW-ą.
Seria ponad trzydziestu wykonanych wówczas zdjęć jest unikalną dokumentacją fotograficzną działalności SB zrobioną „na żywo” przez ludzi związanych z opozycją.
Fot. Witold Olszewski/KARTA
Gdy zauważyłem samochody, wziąłem aparat
z teleobiektywem i wyszedłem na dach. Trzaskałem jak
leci: twarze, rejestracje samochodów… Chowałem się
i trząsłem ze strachu, czy mnie nie zobaczą. Wystarczyło,
żeby ktoś z ulicy podniósł głowę i mielibyśmy nalot.
A w piwnicy był powielacz i farby, przeniesione przez
spodziewającego się „wizyty” Marcina.
Witold Olszewski

Luty 1982 r. Podziemna drukarnia „Solidarności”, druk „Tygodnika Wojennego”.
Fot. Piotr Jaxa/FORUM
Pozwolono mi zrobić te zdjęcia pod warunkiem, że osoby
drukujące będą miały zasłonięte twarze. Drukarnia
była w kilkupiętrowej kamienicy, blisko domu generała
Jaruzelskiego. W pobliżu stał transporter opancerzony.
Wkręciliśmy trochę mocniejszą żarówkę w lampę na suficie
i zrobiłem zdjęcia.
Piotr Jaxa

Czerwiec 1981 r., Warszawa. Czesław Miłosz na spotkaniu z pracownikami Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOW-a. Fot. Tomasz Michalak/FOTONOVA

20–22 sierpnia 1981 r., Gdańsk. Festiwal Piosenki Prawdziwej, na scenie Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski. Fot. autor nieznany/AIPN

Listopad 1982 r., Warszawa. Wystawa walizkowa – mały format obrazów umożliwiał łatwe ich przewożenie
i organizowanie zamkniętych pokazów. Fot. Erazm Ciołek/FORUM
Wierzyłem, że jeśli nie udokumentuję jakiegoś wydarzenia, nikt
tego nie zrobi. W niektórych sytuacjach, dzięki informacjom od
przyjaciół, byłem jedynym obecnym fotografem. Skoro ludzie mi
ufali, nie mogłem ich zawieść, musiałem filmy naświetlić i wywołać.
Miałem poczucie, że zdjęcia wyślę – nie wiem jakim sposobem – na
Zachód, że negatywy gdzieś zamuruję i po dziesięciu latach coś się
z nimi stanie. Żałuję zdjęć, których nie zrobiłem. Czasem gdzieś nie
zdążyłem, gdzieś nie pojechałem, coś umknęło…
Erazm Ciołek

Grudzień 1984 r., Warszawa. Przedstawienie Teatru Ósmego Dnia w kościele Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej. Fot. Leszek Sczaniecki

28 czerwca 1983 r., Warszawa. Wystawa Znak Krzyża w kościele Miłosierdzia Bożego na ulicy Żytniej.
Fot. Jacek Kucharczyk/FORUM
Kościół na Żytniej to była enklawa, wyspa. Miejsce, w którym czułem się trochę
bardziej wolny i niezależny niż gdziekolwiek indziej. Jak przychodziłem, zaraz
ktoś częstował herbatą, kanapkami albo zupą. Wszystko było bardziej domowe,
bardziej bezpieczne. Czuło się, że to jest wolne, niezależne, przytulne miejsce.
Dokumentację wystaw niezależnych robiłem społecznie. Moja rodzima redakcja
(pracowałem w tygodniku „Razem”) nie była wtajemniczona w to, co robię.
Jacek Kucharczyk

31 sierpnia 1984 r., Gdańsk. Koncert w kościele św. Mikołaja zorganizowany w czwartą rocznicę
porozumień sierpniowych z udziałem Haliny Mikołajskiej. Fot. Leszek Pękalski/FORUM

To było przed świętami.
Pod parafię podjeżdżały
ciężarówki wyładowane
wszelkimi dobrami
z Zachodu. Tego dnia
przywieźli akurat budyń
migdałowy z Holandii.
Wyładowywanie przebiegało
sprawnie. Utworzył się
szpaler długości 50 m –
od ciężarówki do drzwi
parafii. Od czasu do czasu
wyładowujący rzucali
kilka paczek budyniu
w tłum, głównie kobiet.
Nic szczególnego się nie
działo. Myślałem tylko,
żeby uchwycić w kadrze
odpowiedni moment, złapać
ostrość, zakomponować kadr.
Leszek Pękalski

Grudzień 1981 r., Gdańsk. Wyładunek transportu pomocy humanitarnej pod kościołem św. Brygidy.
Fot. Leszek Pękalski/FORUM

1986 r., Warszawa. Sklep na ulicy Górczewskiej. Fot. Jacek Marczewski/FORUM
W tamtych czasach nie byłem zawodowym fotoreporterem,
po prostu chodziłem po ulicach i fotografowałem to,
co widzę. Wtedy takie puste półki były powszechnie
spotykane i nie stanowiły specjalnego tematu na zdjęcie.
To była zwyczajna, normalna codzienność. Kiedy jednak
zauważyłem dosyć humorystyczny napis „Stoisko dnia”,
bez wahania nacisnąłem migawkę.
Jacek Marczewski

Zaczęłam prowadzić Fotodziennik w listopadzie 1982 r.
i robię to nadal. Na białych kwadratowych kartkach
zdjęcia, pod spodem data i podpis, mój osobisty
komentarz. Obraz i słowo tworzą nierozerwalną całość.
Nie robię zdjęć codziennie, ale właśnie codzienność
jest głównym tematem Fotodziennika. Stan wojenny
brutalnie zakończył święto „Solidarności”. Zdałam sobie
wtedy sprawę, że to w szarej i monotonnej codzienności
najpełniej objawia się istota systemu, w którym
musieliśmy żyć. Fotodziennik jest dziełem bardzo
prywatnym, wielkie wydarzenia mieszają się w nim
z drobiazgami z mojego życia osobistego. W latach 80.
największe znaczenie miał jego polityczny charakter,
choć nie udało mi się sfotografować wszystkich ważnych
wydarzeń. Dzisiaj polityki jest w nim znacznie mniej.
Czasami zastanawiam się, czy Fotodziennik jest
dokumentem, czy też kreuję w nim subiektywną wizję
wydarzeń i czasów, w których żyję.
Anna Beata Bohdziewicz

Fotodziennik, czyli piosenka o końcu świata – fragment kolekcji
liczącej ponad sześć tysięcy zdjęć

29 stycznia 1987 r., Częstochowa. Pracownicy Huty im. Bieruta podczas przerwy śniadaniowej. Fot. Jacek Kucharczyk/FORUM

16 grudnia 1981 r., Katowice. Pacyfikacja strajku okupacyjnego w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.
Fot. Marek Janicki/KARTA
Zdjęcia z pacyfikacji kopalni „Wujek” przyjechały do Lund bardzo wcześnie,
to była jeszcze zima 1982 r. Na granicy były wtedy jeszcze ostre kontrole
i ten, który je wiózł bał się. Zawinął zdjęcia w jakieś szmaty, wsadził w oponę
ciężarówki. W drodze popękały, przyjechały zmasakrowane…
Józef Lebenbaum
Independent Polish Agency (IPA) powstała w kwietniu 1983 r. w Lund
w Szwecji. Celem agencji było gromadzenie i rozpowszechnianie fotografii,
przemycanych i przesyłanych z Polski na Zachód, dokumentujących
rzeczywistość stanu wojennego. W okresie sześciu lat działalności IPA
zgromadziła kilkadziesiąt tysięcy zdjęć. Agencja obsługiwała polską
emigracyjną prasę i wydawnictwa, opublikowała trzy albumy fotograficzne
oraz zorganizowała kilkadziesiąt wystaw w Europie Zachodniej. Założona
i kierowana przez Józefa Lebenbauma, zakończyła działalność w 1989 r.
Piętnaście lat później archiwum IPA zostało przekazane Ośrodkowi KARTA.

Zaczęło się od drukowania
bibuły, potem przyjaciel
zaproponował, żebyśmy zrobili
dokumentację fotograficzną
wrocławskiej demonstracji
31 sierpnia 1982 r. Wtedy dawał
się zaobserwować niesłychany
pęd ludzi do fotografowania.
Ktokolwiek miał Smienę czy
Druha, fotografował z okna
gazy łzawiące. Z poczuciem
misji; z poczuciem, że dzieje
się historia. Ale dla nas przede
wszystkim to był sposób na
fajne życie w ten ponury czas.
Tomasz Kizny

17 marca 1987 r., Wrocław. Akcja Ruchu „Wolność i Pokój” w obronie Marka Krukowskiego
relegowanego ze studiów za odmowę służby wojskowej. Fot. NAF Dementi
Niezależna Agencja Fotograficzna Dementi powstała w sierpniu 1982 r.
we Wrocławiu. Miała dementować kłamstwa systemu, przełamać blokadę
informacyjną stworzoną przez reżim stanu wojennego, dokumentować
niezależne życie społeczeństwa oraz represje stosowane wobec niego.
Agencję stworzyli dwudziestokilkuletni, nie związani z „Solidarnością”
ludzie, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się fotografią. Była najdłużej
i najintensywniej działającą w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
niezależną agencją fotograficzną, działającą poza cenzurą. Regularnie
kolportowała własne serwisy zdjęciowe, przez blisko dekadę dokumentując
wydarzenia na terenie Wrocławia i całej Polski. Agencja zakończyła
działalność w 1991 r.

1 maja 1988 r., Wrocław. Manifestacja zwolenników „Solidarności”. Fot. NAF Dementi
Trudno mówić o jakiejś kreatywności naszych fotografii. Jak się
robi zdjęcie z brzucha i mniej więcej stara się ustawić obiektyw na
wydarzenie, gdzie kogoś ciągną po ulicy – to jaka tu jest kreatywność?
Zawsze jeden robił zdjęcia, a drugi musiał go obstawiać albo trzymać
na plecach, żeby mógł fotografować nad tłumem. Więc przyjęliśmy
zasadę, że autorstwo jest wspólne.
Tomasz Kizny

Przed Pocztą Główną trwały ostre starcia z ZOMO,
kiedy zza skrzyżowania wyjechała milicyjna nyska.
Jeden z demonstrantów chwycił kosz na śmieci.
Wiedziałem, że mogę zrobić tylko jedno zdjęcie,
bo potem muszę ręcznie naciągnąć film, a to trochę
trwało. Musiałem w ułamku sekundy zdecydować,
kiedy nacisnąć migawkę – w momencie rzucania,
czy wtedy, kiedy kosz uderzy w samochód.
Jacek Boroń
Agencja Fotograficzna FMW powstała na początku
1987 r. w Krakowie. Nasze zdjęcia były publikowane
w krakowskich pismach Federacji Młodzieży
Walczącej: „ABC” i „FBI”. Trzydniowe demonstracje
majowe w 1989 r. w Krakowie były prawdziwym
sprawdzianem dla agencji: wieczorem, kiedy
trwały jeszcze starcia z ZOMO, zdjęcia z całego
dnia walk były już wywoływane, a następnego
dnia kolportowane w uczelniach i liceach. Agencja
zakończyła działalność w czerwcu 1990 r.
Jacek Boroń

16–18 maja 1989 r., Kraków. Manifestacje młodzieży zorganizowane przez
tzw. Grupę Krakowską (Niezależne Zrzeszenie Studentów, Konfederację
Polski Niepodległej, Federację Młodzieży Walczącej oraz Ruch „Wolność
i Pokój”) pod hasłem „Sowieci do domu”, przekształciły się w trzydniowe
starcia z milicją. Wiele osób zostało pobitych i zatrzymanych.
Fot. Jacek Boroń/AF FMW

3 lipca 1989 r., Warszawa. Rozpędzenie przez milicję protestujących przeciwko kandydaturze gen. Wojciecha Jaruzelskiego
na urząd Prezydenta PRL. Jedno z wielu zdjęć wykonanych dla tygodnika „PWA – Przegląd Wiadomości Agencyjnych”,
wydawanego poza cenzurą w latach 1984–1990. Pismo na stałe współpracowało z kilkoma fotoreporterami i jako jedno
z niewielu w Polsce publikowało serwis fotograficzny. Bogate archiwum fotograficzne PWA znajduje się obecnie w zbiorach
Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie. Fot. Robert Łukaszewicz/PWA, Biblioteka IBL PAN

20 sierpnia 1989 r., Gdańsk.
Tadeusz Mazowiecki w kościele św. Brygidy.
Fot. Tomasz Wierzejski/FOTONOVA
To była wzruszająca, bardzo solidarnościowa msza. Było gorąco
i gorąca była atmosfera. W pewnym momencie Mazowiecki
wyciągnął chustkę z kieszeni i zaczął sobie przecierać czoło, a ja to
sfotografowałem, chyba jako jedyny. To zdjęcie symbolizowało tamte
czasy. Wtedy zrozumiałem, na czym polega praca fotoreportera
politycznego. Że trzeba uchwycić takie momenty, które nie zawsze
wprost mówią o wydarzeniu, ale za to mogą symbolizować coś
więcej, są ponadczasowe. Od tego zdjęcia zaczęło się moje myślenie
o tzw. portrecie politycznym. W moim życiu fotograficznym zaczął
się zupełnie nowy etap.
Tomasz Wierzejski

Wystawa przygotowana w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Kultury Niezależnej
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Partnerem prezentacji wystawy w Warszawie jest Dom Spotkań z Historią
Autorzy wystawy
Paweł Sasanka, Sławomir Stępień, Tomasz Gleb
Współpraca
Monika Koszyńska, Anna Piekarska, Patryk Pleskot
Projekt strony tytułowej i katalogu
Krzysztof Burnatowicz
Koncepcja plastyczna
Tomasz Ginter, Paweł Sasanka
Skład
Tomasz Ginter, Marcin Koc
Opracowanie cyfrowe materiałów
Pracownia Reprografii IPN
Druk
Drukarnia ANDRUS
Na wystawie wykorzystane zostały zdjęcia ze zbiorów:
Ośrodka KARTA, Polskiej Agencji Fotografów FORUM, Agencji Prasowej FOTONOVA, Niezależnej Agencji
Fotograficznej Dementi, Archiwum Fotograficznego Federacji Młodzieży Walczącej, Biblioteki Instytutu Badań
Literackich PAN, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze zbiorów prywatnych.
Fotografowie:
Anna Beata Bohdziewicz, Jacek Boroń, Michał Bukojemski, Mark Carrot, Erazm Ciołek, Maciej Czarnocki,
Krzysztof Frydrych, Tomasz Gutry, Marcin Jabłoński, Marek Janicki, Piotr Jaxa, Jan Juchniewicz, Tomasz Kizny,
Janusz Krzyżewski, Jacek Kucharczyk, Andrzej Łuc, Robert Łukaszewicz, Jacek Marczewski, Stanisław Markowski,
Tomasz Michalak, Bogusław Nieznalski, Witold Olszewski, Leszek Pękalski, Bartosz Pietrzak, Anna Pietuszko,
Gabriel Podolski, Henryk Prykiel, Krzysztof Raczkowiak, Andrzej Stawiarski, Leszek Sczaniecki, Leszek Walankiewicz,
Jacek Wcisło i Tomasz Wierzejski.
Na wystawie wykorzystano relacje złożone autorom wystawy oraz fragmenty relacji wykorzystanych na wystawie
„Stan wojenny” prezentowanej w „Starej Galerii” Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie
w grudniu 1996 i styczniu 1997 r.
Mimo poszukiwań nie udało się określić autorów kilku wykorzystanych fotografii. Będziemy wdzięczni za wszelką
pomoc w ustaleniu autorstwa tych zdjęć.
Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, których pomoc umożliwiła przygotowanie wystawy.
Na planszy tytułowej wykorzystano zdjęcie:
Sierpień 1988 r., Gdańsk. Pod plebanią kościoła św. Brygidy. Fot. Jan Juchniewicz/FOTONOVA
Patroni medialni:

Wystawa Fotografie bez cenzury 1976–1989 przedstawia zdjęcia dokumentujące rzeczywistość
niewygodną i wstydliwą dla komunistycznych władz PRL, która nie była obecna w oficjalnej,
cenzurowanej prasie, radiu i telewizji. Są one dowodem skuteczności niezależnego
obiegu informacyjnego i częścią „kultury niezależnej” (podziemnego życia artystycznego
i intelektualnego), funkcjonującej obok i w kontrze wobec „kultury oficjalnej”. Ze względu
na perspektywę i selektywność podejmowanych tematów, prezentowane zdjęcia nie mogą
wprawdzie aspirować do miana wyczerpującej kroniki wydarzeń, ale wyłaniający się z nich
obraz Polski daleki jest od zakłamanego obrazu, kreowanego przez peerelowską propagandę.
Wystawa została podzielona na bloki tematyczne poświęcone znaczącym wydarzeniom
społeczno-politycznym, strajkom i akcjom protestacyjnym, procesom i życiu internowanych
w stanie wojennym, manifestacjom i demonstracjom, kulturze niezależnej, drugiemu obiegowi
wydawniczemu oraz życiu codziennemu. Ważną część wystawy stanowią zdjęcia prezentujące
działalność niezależnych agencji fotograficznych.
Autorami zdjęć są fotografowie związani lub współpracujący z opozycją i prasą niezależną oraz
fotoamatorzy. Robili oni zdjęcia różnej jakości, różnej klasy sprzętem; przemyślane kompozycje
i „strzały” w biegu lub z ukrycia. Łączyło ich poczucie obowiązku „dania świadectwa” – dla
przyszłości, dla historii…
Fotografowie „niezależni” to temat wciąż mało znany. Trudne bywa zidentyfikowanie i dotarcie
do autorów, w warunkach „podziemia” dbających o ukrycie, a nie rozgłos wokół własnych
nazwisk. Wielu wyemigrowało, losy innych pozostają nieznane, a czas zaciera pamięć. Część
autorów straciła negatywy, dorobek innych został rozproszony. Materiały zarekwirowane przez
Służbę Bezpieczeństwa – o ile nie zostały zniszczone i znajdują się w Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej – ciągle czekają na odkrycie.

