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[Rec.:] Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-

1949) : katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej / Jan Brzeski / 

Adam Roliński, Kraków : [Biblioteka Jagiellońska] 1996, s. 285-

303. 
 

 

Syntetyczna publikacja autorstwa dwóch znanych krakowskich history-

ków i bibliotekarzy dotyczy problematyki polskiej prasy konspiracyjnej w czasie 

okupacji sowieckiej, obejmując okres lat 1944-1949. Prekursorskie ujęcie polskich 

druków konspiracyjnych (także dotyczących literatury niezależnej) obejmuje 

pozycje pochodzące głównie z obszaru tzw. Polski Ludowej (tj. Polski komuni-

stycznej pod okupacją sowiecką, istniejącej już w zmienionych granicach). Tylko 

nieliczne pozycje pochodzą np. ze Lwowa (tj. z obszarów Polski przedwojennej 

włączonych do Związku Sowieckiego). Autorzy omawiają skrótowo m.in. zagad-

nienie dziejów polskiej prasy konspiracyjnej, począwszy od okupacji sowieckiej z 

lat 1939-1941, poprzez okupację z roku 1944-1945 z czasów wojny, jak i z lat 

powojennych (1945-1949), wskazując, że na terenach Polski komunistycznej prasa 

ta ukazywała się aż do początków lat pięćdziesiątych XX w. W oryginalnym 

artykule znajduje się katalog wspomnianych konspiracyjnych periodyków ze 

zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (s. 304-308), obejmujący tytuły w porządku 

alfabetycznym od czasopisma „Agencja Polityczna Stop” po periodyk „Żołnierz 

Obywatel”. Publikację zaopatrzono w summary. Pozycja ma walory poznawcze i 

dokumentacyjne, może być wykorzystana jako materiał pomocniczy do badań 

przez historyków, bibliografów i bibliotekoznawców oraz jako pomoc biblioteczna 

dla czytelników. 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] Polish Underground Press during the Soviet Occupation (1944-1949) : the 

Catalogue of the Jagiellonian Library Collection 

 

 

 



 360 

Abstract (Summary): 
 

The report entitled Polish Underground Press during the Soviet Occupa-

tion (1944-1949) : the Catalogue of the Jagiellonian Library Collection deals with 

the history of the Polish underground press in 1944-1949. The report presents the 

circulation of independent publications in Poland in the early period of communism 

(1944-1949) during the beginning of the third Soviet occupation of Poland. (The 

first Soviet occupation of eastern Poland took place in 1920, the second occupation 

of eastrn Poland took place in the years 1939-1941). The report describes the un-

derground anti-communist prints published at that time which are in the collection 

at the Jagiellonian Library in Cracow (Krakow, Poland). There are independent 

prints such as periodicals, series which were published in conspiracy at that time. 

The report includes indexes and a short catalogue which lists anti-communist Polish 

prints under the occupation by the communist Soviet Union, especially in Polish 

city of Lviv (Lwow) in 1944. The report has been published in Polish. 

 

Key words: 
 

history, Polish underground press (1944-1949), independent publishing circulation 

in Poland (1944-1949), Soviet occupation of Poland (1944-1949), the Jagiellonian 

Library, periodicals, series, indexes, catalogues, communism, anti-communism, the 

Soviet Union, Lviv, Lwow, 

 

Słowa-klucze:  
 

historia, polska prasa konspiracyjna (1944-1949), prasa podziemna polska (1944-

1949)niezależny obieg wydawniczy w Polsce (1944-1949), sowiecka okupacja 

Polski, Biblioteka Jagiellońska, czasopisma, indeksy, katalogi, komunizm, antyko-

munizm, Związek Sowiecki, Lwów, 

 

Bibliografia (Bibliography):  
 

Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-1949) : katalog zbiorów 

Biblioteki Jagiellońskiej / Jan Brzeski / Adam Roliński, Kraków : [Biblioteka 

Jagiellońska] 1996, s. 285-303 [nadbitka z:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, r. 

46: 1996, s. 285-308. 

 


