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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, archiwalne wydania prasy, "Kurier Lubelski",
"Tygodnik Solidarności"

 
Kolekcja archiwalnych wydań gazet
Ten historyczny zbiór, ta kolekcja tych 25 lat „Kuriera Lubelskiego” znajduje się u
mnie. Czasem podejrzewam, że w żadnej bibliotece lubelskiej nie ma kompletu tego
pisma.  Może  już  tam  wyrównywano,  bo  często  bywało  tak,  że  gazeta  była
przekazywana do tych wszystkich bibliotek i po jakimś czasie z tej biblioteki, goniec,
który odbierał  u nas te egzemplarze przychodził  z  kartką i  z  prośbą,  że brakuje
numeru takiego i takiego, sprzed paru dni czy sprzed paru tygodni. My mogliśmy
uzupełnić, kiedy u nas jeszcze były, ale czasami też już nie było, to znaczyło, że ten
wakat w zestawie istniał, chyba, że uzupełniono go jakimiś innymi kanałami. Czasami
są  luki,  które  są  spowodowane  [jakąś]  sytuacją.  [Na  przykład]  był  wydawany
„Tygodnik Solidarności” w roku [19]81 cały rocznik skończył się 12 grudnia, bo nie
dochodził już w teren numer z 13 grudnia, który został przygotowany w nocy i on
ukazał się w sobotę, ale nie dotarł, bo już był stan wojenny. Natomiast w Warszawie
był jeszcze dostępny, ja mam cały komplet tego „Tygodnika Solidarności”, z tym
egzemplarzem, z 13, którego nie ma w bibliotekach lubelskich. [Kiedy] „Dziennik
Lubelski”  przeniósł  się  na  ulicę  Zana,  to  wszystkie  zszywki  kompletowane  i
introligatorsko oprawiane, trafiły za nami, ale tam już nikt nie miał do tego żadnego
stosunku, bo to były stare gazety tylko oprawione. To rosło, przecież jeden rocznik to
są 4 tomy pism wysokiego formatu. Nie szanuje się w redakcjach tej  najbliższej
historii,  na  przykład jak  był  jakiś  konkurs,  który  wymagał  zebrania  kuponów na
przestrzeni tygodnia, [to ze] zszywki aktualnej wszystkie kupony powycinano, czyli już
ten komplet takiego archiwalnego egzemplarza został zniszczony.
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