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Wydawnictwo Polskie 1983-1990

Moje wspomnienie o Wydawnictwie Polskim, o dzia!aniach opozycyjnych 
nie daj" pe!nego obrazu tego niewielkiego fragmentu nurtu niepodleg!o#ciowego. 
Bardzo mi zale$a!o aby napisa% o ludziach z którymi wspó!pracowa!em. Jako# 
czuj&, $e z ró$nych powodów jestem im to winny. Po pierwsze czas jest nieub!agany 
i nied!ugo ów czas zatrze kolejne #lady naszych dzia!a'. Ten tekst, mam nadziej&, 
uchroni wiele zdarze' od zapomnienia. Po wtóre, wydaje mi si& to tym bardziej 
wa$ne, gdy$ dotyczy Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Do dnia dzisiejszego od 
1989 r., czyli odzyskania niepodleg!o#ci nie ukaza! si& w (odzi czy Polsce $aden 
artyku!, czy ksi"$ka o !ódzkich konfederatach. Wiele jest opracowa' o !ódzkiej 
�Solidarno#ci�, jej ludziach i dzia!aniach. O KPN nie ma nic. Ani ten artyku! ani 
nawet ca!a publikacja nie zmieni tej sytuacji radykalnie, ale mam nadziej& b&dzie 
pocz"tkiem do prowadzenia bada', które wierz& gor"co przynios" )odkurz"* nowe 
fakty, ustalenia, prawd& historyczn". A mam niejakie przeczucie, $e my konfederaci 
nie musimy si& tej prawdy ba%.

Po przeczytaniu tego tekstu i ostatecznej korekcie uzna!em, $e ju$ na wst&pie po-
winienem udzieli% czytelnikowi kilku obja#nie'. Po przeczytaniu pierwszego rozdzia!u 
nanios!em poprawki poniewa$ wydawa! mi si& zbyt osobisty. Mam wra$enie, $e nadal 
taki jest. Je#li to b&dzie razi!o to przepraszam i zach&cam do lektury kolejnych rozdzia!ów. 
Taka pokusa niestety si& pojawia � to do tych, którzy kiedy# co# napisz". Có$ to jest ta 
pokusa? My#l&, $e takie przekonanie, $e mo$e ju$ nic nigdy w przysz!o#ci na dany temat 
nie napiszemy+ Innymi s!owy, $e to nasz ostatni pisany tekst, jakby po$egnanie.

W tej pracy przyj"!em, $e takie okre#lenia jak ona, ty, wy, my, jej, jemu itd. b&d" 
napisane z ma!ej litery dla unikni&cia czasem k!opotliwych sytuacji i zbyt cz&stego 
u$ywania wysokich liter, gdy$ w znacz"cej wi&kszo#ci bohaterów tego opowiadania 
znam osobi#cie.

Pierwotny plan przy pisaniu tej pracy by! taki aby zrobi% to bardzo komplekso- 
wo. Chcia!em zbada% i opisa% tak$e poboczne w"tki, zreszt" niezwykle wa$ne aby 
dokona% pe!nej oceny dzia!a' Wydawnictwa Polskiego w (odzi i w Polsce. Musia!em 
niestety z tych planów zrezygnowa%, nie by!o tyle czasu. Dlatego te$ czytelnik znajdzie  
jedynie podstawowe informacje o Wydawnictwie Polityka i Polska im. Hieronima  
Dobrowolskiego )dzie!o Marka i Oli Wi&ckiewiczów*1. Jeszcze mniej tutaj informacji  

1 Wydawnictwo Polska i Polityka im. H. Dobrowolskiego; por. A.Wi&ckiewicz )Koz!owska*, Pi tka! z! polskiego;  

[w:] "ódzka!KPN.!Od!PRL!do!Niepodleg#o$ci, red. K. Chylak, M. Michalik, (ód/ 2012, s. 190-191..
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o Wydawnictwie Polskim Micha!a Janiszewskiego2 tzw. warszawskim3. To z pewno#ci" 
jest du$e wyzwanie na przysz!o#%, poniewa$ to wydawnictwo w latach 1986-1990 
by!o niezwykle aktywne i p!odne wydaj"c nie tylko wiele ksi"$ek, ale tak$e cyklicz- 
nie �Gazet& Polsk"�, �Rzeczpospolit"�4 oraz wiele znaczków pocztowych5. Wreszcie, 
nie zebra!em satysfakcjonuj"cej ilo#ci materia!ów /ród!owych do opisu dzia!a' Biura 
Zagranicznego Konfederacji Polski Niepodleg!ej w Szwecji. Te sprawy musz" sta% 
si& w przysz!o#ci przedmiotem bada' historycznych. Czytelników informuj& tak$e,  
$e w tej pracy skupi!em si& na znalezieniu, uszeregowaniu w czasie, zaprezentowaniu 
fotogra3cznym dokona' podziemnego !ódzkiego Wydawnictwa Polskiego. Stara!em 
si& tak$e da% tym wszystkim wydawnictwom opis prasoznawczy. Znajd" wi&c za- 
interesowani informacj& o ilo#ci stron, jako#ci papieru, kolorach, rodzajach farb, 
miejsca wydania, cenie, technice drukarskiej itd. Nie zajmowa!em si& jednak analiz" 
merytoryczn" tekstów, ich tre#ci, polityki redakcji itp. To z pewno#ci" jest przysz!a 
praca dla historyka. Mo$e nawet sam to zrobi&.

W tek#cie postawiona jest troch& prowokacyjnie teza, $e byli#my najwi&kszym 
sitem w PRL. Pisz& o tym we wst&pie te$ prowokacyjnie i nie ukrywam, $e pragn& 
sprowokowa% kogo#, kogokolwiek do stwierdzenia, $e to nieprawda i zna inne o3cyny 
drukarskie równie du$o drukuj"ce na sicie.

Jeszcze o jednej sprawie, która wzbudza z!e emocje. Mam nadziej&, $e si& myl&. 
Nie konsultowa!em tre#ci tej pracy z $adnym z moich przyjació! i wspó!pracowników 
z KPN. Napisa!em o ró$nych sprawach i ludziach, którzy $yj". Napisa!em tak jak to 
pami&tam, w wielu sprawach pyta!em Wie#ka 4y$niewskiego, Andrzeja Smulika, Paw!a 
Wielochowskiego i Piotrka Kluszczy'skiego. Wiem, $e to trudny kawa!ek historii  
bardzo, bardzo aktualnej. 5wiadkowie i bohaterowie tej historii wci"$ $yj". Podejmuj& to 
ryzyko i pisz&, wyra$am swoje opinie, stawiam tezy. Je#li si& myl& to prosz& bohaterów  
i #wiadków nie obra$ajcie si&, nie usztywniajcie si& i uwierzcie � nie ma z!ej woli. Je#li 
co# /le napisa!em i niezgodnie z prawd" powiedzcie i tak jeszcze b&dziemy pisali o KPN. 
Wówczas to poprawimy.

Pocz tki,!rewolucja!�Solidarno"ci�!i!wojsko

Nazywam si& Marek Michalik. Urodzi!em si& 6 lutego 1960 r. w (odzi na ulicy 

2 Micha! Janiszewski )ur. 197:*. Pose! na Sejm I i III kadencji, cz!onek KPN, KPN-OP, PPP, Alternatywnego  
Ruchu Spo!ecznego; kolporter �Przed#witu� )wyd. przez Porozumienie KZ Przedsi&biorstw Budowlanych*; w latach 80. 
odpowiedzialny za kolporta$ ksi"$ek i sprawy techniczne zwi"zane z wydawaniem kwartalnika �Unia�, pisma �Wolna 
Trybuna� i gazetek zak!adowych; koordynator wyd. organu KPN �Gazeta Polska�; przedruku organu prasowego Rz"du RP 
na Uchod/stwie �Rzeczpospolita Polska�, ksi"$ek, znaczków; pisma �Niezawis!o#c%� )Grupa Polityczna �Niezawis!o#%�, 
1986-198<*; do 1989 r. szef Wydawnictwa Polskiego; S#ownik!niezale%ni!dla!kultury!1976-89, Stowarzyszenie Wolnego 
S!owa, http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl
3 Wydawnictwo Polskie tzw. warszawskie. Micha! Janiszewski organizuj"c druk dla KPN u$ywa! tak$e nazwy 
Wydawnictwo Polskie przy czym u$ywa! innego ni$ !ódzkie logo; warszawskie i !ódzkie struktury Wydawnictwa  
Polskiego #ci#le ze sob" wspó!pracowa!y, w szczególno#ci na poziomie kolporta$owym; relacja!M.!Michalika.
4 Wydawnictwo Polskie )warszawskie* dokonywa!o przedruków czasopisma emigracyjnego Rzeczpospolita Polska 
)podtyt.= pismo po#wi&cone akcji niepodleg!o#ciowej na #wiecie; podtyt.= organ prasowy Rz"du RP na Uchod/stwie*.
5 Zob.= fot. nr 70, 7:-79, 170-178.
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Honorowej 20 w domu, który mo$na by nazwa% wielopokoleniowym. Zamieszkiwali  
w nim prababka, babka, jedna z jej sióstr, matka, jej siostra i najm!odsze pokolenie. 
Wszyscy ze swoimi rodzinami. W niektórych momentach w naszej kamienicy mieszka!o 
oko!o 20 osób � cz!onków rodziny.

W mojej familii nie by!o specjalnych tradycji niepodleg!o#ciowych np. dziadka 
w którym# z powsta' narodowych. Jako m!ody cz!owiek szuka!em takich korzeni. Nie 
znalaz!em ich w wersji satysfakcjonuj"cej, ale jednak by!o co# zarówno w tej cz&#ci rodziny 
po mieczu jak i po k"dzieli. Mój pradziad ze strony matki by! przywódc" jednego ze strajków 
robotniczych na pocz"tku XX wieku w (odzi w zak!adach Ludwika Grohmana6. Wie#% 
rodzinna niesie, $e by! cz!onkiem PPS7. Mój dziad Antoni Bernacik w okresie okupacji 
niemieckiej zosta! wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po zako'czeniu wojny 
wróci! bardzo chory, dyfteryt spowodowa! przedwczesn" #mier% w styczniu 19:< r. Tak$e  
w rodzinie po mieczu mia!a miejsce ciekawa historia, poniewa$ mój dziadek Micha!  
Michalik bra! udzia! w wojnie polskiej 19>9 r. Wed!ug nie$yj"cej ju$ jego córki a mojej 
ciotki Barbary Mierzejewskiej walczy! na Westerplatte. Nie znalaz!em dokumentów 
potwierdzaj"cych, cho% $o!nierz o tym nazwisku walczy! w tym miejscu. By% mo$e dziadek 
walczy! na Helu. Niemniej bezdyskusyjnym jest, $e wojn& sp&dzi! w Niemczech w obozie. 
Mo$e to niewiele ale jednak, dla m!odego cz!owieka by!o to sporo tym bardziej, $e atmosfe-
ra w domu rodzinnym by!a nie$yczliwa w!adzom komunistycznym i ustrojowi.

Byli#my zwyczajn" !ódzk" rodzin", w tamtych czasach tzw. robotnicz" � mama 
z zawodu kierowca, ojciec budowlaniec i lastrykarz, dziadkowie i babcie w obu rodzi-
nach byli tak$e robotnikami. W dalszej rodzinie byli nawet jacy# komuni#ci, ale podob- 
no prawdziwie ideowi jak np. wujo �Francuz�, który do ko'ca $ycia od powrotu po 
wojnie z Francji dzieli! si& wszystkim z biedniejszymi, przez co by! prawdziwym utrapie- 
niem dla najbli$szej rodziny. Zasadniczo rodzina moja by!a negatywnie nastawiona 
do ustroju i do dzi# pami&tam sytuacj&, kiedy w dniu wyborów przyszli pod koniec 
dnia ludzie z komisji wyborczej, którzy usilnie namawiali mam& $eby posz!a do urny  
i wzi&!a udzia! w g!osowaniu. Musia!o to by% w latach <0. Jaki# duch oporu i duch PPS-u  
w mojej rodzinie kr"$y! i $y!.

Taka atmosfera rodzinna nie sprzyja!a mojemu zaanga$owaniu w sprawy 
spo!eczne i publiczne. By!em oporny. Pami&tam jak w Szkole Podstawowej nr 1<2 na 
Jaskrowej )róg Bzowej* próbowano zapisa% mnie do dru$yny harcerskiej. Uzasadniano, 
$e jest to obowi"zkowe. Na nic zda!y si& zach&ty, przekonywania, pro#by i gro/by. 
Pozosta!em niezrzeszony. W mojej szkole podstawowej obok przeci&tnych nauczy-
cieli byli i wybitni. Historyk, wicedyrektor Kaczorowska, geograf wicedyrektor pani  
Diehl to nauczyciele, którzy na trwa!e wpoili mi zainteresowanie do tych przedmiotów. 
Mo$e nawet by!o to co# wi&cej. Chwa!a tym #wietnym nauczycielom. Pozostali w mojej 
wdzi&cznej pami&ci jak wida% na dziesi"tki lat. Szko!a by!a #wietna, cho% wówczas 

6 Zak!ady L. Grohmana, (ód/, ul. Targowa 67.
7 Polska Partia Socjalistyczna � partia polityczna za!o$ona w 1982 r.; istnia!a do 19:8 r., kiedy to wspólnie z PPR utworzy!a 
PZPR; reaktywowana w 198< r.; zob. m. in.= Polska!Partia!Socjalistyczna.!Dlaczego!si&!nie!uda#o?, Warszawa 2012.
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nie by!em w stanie tego doceni%. Nie by!o tam uczniów z blokowisk tylko z domów 
wielopokoleniowych lub jednorodzinnych )w  wi&kszo#ci z Julianowa*.

Po uko'czeniu szko!y podstawowej moje oceny uprawnia!y, aby z!o$y% papiery 
do liceum ogólnokszta!c"cego. Ju$ wówczas trenowa!em koszykówk&. Wcze#niej 
próbowa!em swoich si! w pi!ce no$nej w Starcie8, tenisie ziemnym w Starcie  
i MKT9, a nawet w tenisie sto!owym. Koszykówka pozosta!a jednak t" mi!o#ci" 
na ca!e $ycie. Nauczy!a mnie tak$e dzia!ania zespo!owego i jego wy$szo#ci nad  
popisami indywidualnymi.

Zosta!em przyj&ty do LO VIII na Wierzbowej, które by!o znane z wysokiego 
poziomu niemieckiego i doskona!ej dru$yny koszykówki m&skiej. Porównywalnie 
dobry poziom koszykarski mia!o wówczas LO III na Sienkiewicza. W �ósemce� by!  
jednak Wojciech Fiedorczuk10 prawdziwa gwiazda jak na ówczesne czasy. W koszy-
kówce nie mia!em problemów, by!em nieskromnie mówi"c na swoim roku najlepszy. 
Pami&tam jaki# turniej wewn"trzszkolny � reprezentacja mojej klasy wygrywa!a  
za moj" spraw" ok. 20 punktami. Brak m"dro#ci boiskowej nie pozwoli! mi na  
taktyczne zwolnienie tempa i wygranie meczu. Ostatecznie ten pojedynek przegrali-
#my. Moja wina i brak m"dro#ci. Ta pora$ka i inne szkolne spowodowa!y, $e zmieni!em 
szko!& i do!"czy!em do mojego brata ciotecznego Jacka Kolasy11 i Andrzeja Smulika, 
z którym wcze#niej chodzi!em na religi& do ko#cio!a pod wezwaniem Opatrzno#ci 
Bo$ej na ulicy In@anckiej, a pó/niej dzia!a!em w konspiracji antykomunistycznej. 
Jacek tak$e pomaga! a nawet drukowa! z nami w latach osiemdziesi"tych, ale raczej  
sporadycznie. Moj" now" szko!" by!o Liceum Zawodowe na Obywatelskiej o pro-
3lu ch!odnictwo. To ostatnie nie by!o niew"tpliwie moj" pasj". Ale i w tej szkole 
byli nauczyciele znakomici przede wszystkim El$bieta Ilczuk, polonistka. Pewnie 
co najmniej kilku uczniów mojej klasy czu!o do niej co# wi&cej ni$ sympati&. I nie 
chodzi!o tu bynajmniej o urod&, tylko walory pedagogiczne i umiej&tno#% konta-
ktu z m!odymi lud/mi. Co ciekawe, ta grupa zafascynowanych pani" profesor by!a 
jednocze#nie zespo!em osób najbardziej niepokornych, najwi&kszych indywidu- 
alistów. W tej szkole na uwag& zas!ugiwa!a tak$e nauczycielka historii pani  
profesor Lutomska. Mia!em szcz&#cie do bardzo dobrych nauczycieli historii. To 
jej zas!uga, $e na maturze zdawa!em ustny z historii. Ta drobna brunetka potra3!a  
sobie dawa% rad& z nami. To na jej lekcjach w drugiej po!owie lat siedemdziesi"tych 
pytali#my o Katy' i zbrodnie sowieckie. W ka$dym razie nie udawa!a, $e nic nie wie, 

8 Start � Spó!dzielczy Klub Sportowy Start (ód/; ul. 5w. Teresy od Dzieci"tka Jezus 76Q78; za!. w 197> r.;  

http=QQwww.sksstart.com
9 MKT � Miejski Klub Tenisowy; ul. S. 4eromskiego 11<; za!. w 197< r.; http=QQwww.mkt-lodz.com
10 Fiedorczuk Wojciech )ur. 1976*. Koszykarz, trener, reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw Europy  

w 19<7 r., zawodnik Spo!em (ód/ i (ódzkiego Klubu Sportowego; na pocz"tku lat 80. wyjecha! do Francji gdzie 

kontynuowa! karier& zawodnicz" i rozpocz"! trenersk"; obecnie mieszka i pracuje we Francji )Meaux*; Wielcy!"KS-u,!!

http://lksfans.pl 
11 Kolasa Jacek )ur. w 1960*. Pracownik zak!adów mi&snych w (odzi i Pabianicach; wspó!pracownik KPN i Wydawnictwa  

Polskiego w (odzi; bra! udzia! wraz z $on" Ma!gorzat" w druku kilku publikacji Wydawnictwa m.in. Homilii ks. Jana 

Umi'skiego i skrótu pracy Leszka Moczulskiego Wojna Polska 19>9; relacja!M.!Michalika.
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daj"c do zrozumienia, $e takie zdarzenia mia!y miejsce, ale temat jest niestety zaka-
zany. By! rok 19<6, mo$e 19<<. Innych nauczycieli ju$ nie pami&tam, niczym si& nie 
wyró$niali i byli nieustannym przedmiotem naszych kpin, $artów i kawa!ów. No z jed-
nym mo$e wyj"tkiem Dyrektora Szko!y Franciszka Solnicy12, który by! postrachem 
uczniów i kr"$y!o o nim wiele opowie#ci. Podobno w czasie wojny by! partyzantem 
Batalionów Ch!opskich13. Cz&sto nas niepokornych traktowa! te$ po partyzancku.

Potem by!a matura. Chyba nie/le wysz!a historia � czwórka, polski czwórka  
matematyka czwórka. Mog!em zdawa% na studia a nie zdawa!em. Moi niektórzy 
koledzy robili w krótkim cyklu technikum energetyczne, ja pojecha!em na wakacje nad 
morze do Podd&bia, podobnie jak ka$dego roku od kilku lat. Te wakacje w odludziu,  
pod namiotem, wolno#%, luz, piwo, gitara, piosenki o ruskich i o komunistach  
(�Wpad#a!mi!do!sedesu!odznaka!zetemesu,!wpad#a!mi!do!komina!odznaka!Kosygina�)!
to by!y klimaty, których poszukiwa!em. Chyba ka$dy z moich kolegów z tego czasu 
co innego wyniós! lub zapami&ta!. Ja z pewno#ci" m!odzie'czo po$"da!em i marzy!em  
o wolno#ci, wolno#ci i niepodleg!o#ci.

Po uko'czeniu Liceum Zawodowego w (odzi zacz"!em prac& jako #lusarz 
i mechanik urz"dze' ch!odniczych, a ju$ w kwietniu 1980 r. zosta!em powo!any do 
wojska do Marynarki Wojennej. Ju$ wtedy my#la!em o studiach, ale nie znalaz!em 
$adnych sposobów aby omin"% wojsko. Najpierw by!a Ustka i centrum szkolenia mary-
narzy. Po trzech miesi"cach intensywnego szkolenia ogólnego, bardzo nieprzyjemnego 
i stresuj"cego by!a przysi&ga wojskowa )przyjechali rodzice, babcia i koledzy*. Potem 
przeprowadzono nam testy i okaza!o si&, $e zosta!em zakwali3kowany do grupy sygna-
listów. Oprócz nas wy!aniano jeszcze grup& radiotelegra3stów. Jak si& pó/niej okaza!o 
by!y to grupy tzw. �inteligencji pok!adowej� razem z nawigatorami, radarzystami  
i strzelcami pok!adowymi. W tej nomenklaturze �murzynami� byli ci, którzy pracowali 
i s!u$yli pod pok!adem, czyli np. maszyni#ci czy drenarzy#ci. Pó! roku szybko min&!o, 
na koniec by! egzamin specjalistyczny z nadawania i odczytywania #wiat!em Morse�a 
i tego samego chor"giewkami. By!em najlepszy w grupie 60 marynarzy i jeszcze przed 
wyjazdem z Ustki dosta!em awans na starszego marynarza. Pó/niej si& okaza!o, $e by! 
to mój ostatni awans wojskowy w komunistycznym wojsku. 

�Solidarno#%� wybuch!a kiedy by!em jeszcze w Ustce. Ju$ wówczas rodzice 
przysy!ali mi w paczkach gazety, broszury i ulotki �Solidarno#ci�. To im zawdzi&czam 
moj" dobr" wolno#ciow" edukacj&. Mia!em dziewczyn& o imieniu Ma!gosia, która 
pochodzi!a z Pi!y. Tak$e ona przywozi!a mi materia!y z niezale$nego obiegu. To od 
niej otrzyma!em po raz pierwszy egzemplarz �Rewolucji! bez! rewolucji� Leszka  

12 Solnica Franciszek. Ps. �Chmura�; partyzant Batalionów Ch!opskich; jego oddzia!  )I Batalion* walczy!  

w powiatach bielskim i radzymi'skim na Podlasiu; zob.= T. Doroszuk, I! Batalion! BCh, �Roczniki Dziejów Ruchu  

Ludowego�, 1981, s. <:-92.
13 Bataliony Ch!opskie � konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona w VIII 19:0 r.; pocz"tkowo istnia!a pod nazw" 

Stra$ Ch!opska; za!o$ona przez dzia!aczy SL; w 19:> r. podczas akcji scaleniowej prowadzonej przez AK w!"czono do tej 

ostatniej oddzia!y taktyczne, reszta d"$y!a do utrzymania maksymalnej niezale$no#ci; organizacja istnia!a do III 19:7 r.;  

komendantem g!ównym by! Franciszek Kami'ski; zob. m.in.= J. Gmitruk, Bataliony!Ch#opskie, Warszawa 198<.
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Moczulskiego. To wtedy zosta!em uk"szony i ju$ wiedzia!em, $e jako# ten ruch 
wolno#ciowy musz& wspiera%. W Ustce karmiono nas ordynarn" propagand" mówion"  
i pisan" w stylu �elementy antysocjalistyczne Michnik14, Blumsztajn15�. Dyskuto- 
wa!em z o3cerami politycznymi, ale byli beznadziejnie g!upi. Pami&tam jeden z nich 
przekonywa! nas, $e Polska nie potrzebuje autostrad, które ju$ wtedy mia!y pa'stwa 
kapitalistyczne. Generalnie kadra wojskowa by!a wrogo nastawiona do zrywu 
�Solidarno#ci�. Ale te$ wyczuwa!o si& jak"# chwiejno#% w ich poczynaniach wynikaj"c" 
chyba z niepewno#ci � co b&dzie dalej? 

Jesieni" 1980 r. by!y przydzia!y do jednostek. Moje dobre zdrowie nie pozosta-
wia!o w"tpliwo#ci � tra3& na okr&ty do s!u$by trzyletniej. Pozostawa!a co prawda 
niewielka nadzieja na stra$nic& gdzie# nad polskim morzem )tam s!u$y!o si& dwa 
lata*, ale raczej dyskutowali#my co lepsze Gdynia, Hel czy 5winouj#cie. Wszyscy nie  
chcieli Helu, a marzeniem by!a Gdynia. Zosta!em wys!any do 5winouj#cia. I tak nast&pne 
dwa i pó! roku przysz!o mi s!u$y% na okr&tach desantowych #rednich, najwi&kszych 
wojennych jednostkach p!ywaj"cych pod polsk" bander". Mieli#my wówczas jeden 
niszczyciel �Warszawa�, ale polska marynarka to ju$ nie to samo co przed II wojn" 
#wiatow". Mój okr&t mia! numer 987 i nazywa! si& �Wis!a�. W ostatnim roku s!u$by 
by!em na okr&cie 986 o nazwie �Pilica�. 

Pocz"tkowo gdy by!em m!odym marynarzem, obowi"zywa!a �fala�, ale na 
szcz&#cie na moim okr&cie sprowadza!o si& to do sprz"tania i wykonywania czynno#ci 
pomocniczych za starsze roczniki. Na okr&cie obowi"zywa!a fala inna ni$ w wojskach 
l"dowych )w kolejno#ci co pó! roku przechodzi!o si& cykl od baniaka, starszego  
baniaka, k"towego, wicerezerwy i rezerwy*. Mój pierwszy dowódca porucznik  
Andrzej Nowicki16 by! !odzianinem. Nigdy specjalnie o tym nie rozmawiali#my, ale 
chyba jaki# element wspólnoty istnia!. Okres za �baniaka� by! bardzo trudny, ale za 
to przebiega! bardzo szybko. Durne usteckie rozmowy polityczne tu by!y prowadzone 
przez dowódc& okr&tu. Nowicki uchodzi! za libera!a. Ale i on, pozwalaj"c na w miar& 
woln" dyskusj& o tzw. sytuacji spo!eczno-politycznej, by! zak!opotany moimi pytania-
mi i wypowiedziami. Szybko na okr&cie wyros!em na pierwszego �opozycjonist&�. 
Dowódca nie dokucza! mi z tego powodu. By! przecie$ libera!em, cho% do PZPR-u  
z pewno#ci" nale$a!. I tak to ju$ by!o w okresie legalnej �Solidarno#ci�. Otrzymywa!em 
pras& i publikacje niezale$ne, dzieli!em si& nimi z moimi kolegami tak$e tymi starszy-

14 Michnik Adam )ur. 19:6*. Student UW, absolwent UAM, uczestnik tzw. wydarze' marcowych w 1968 r., relegowany 

w wyniku tego z UW, cz!onek KOR, KSS KOR; doradca TKK )od 198: r.*; uczestnik tzw. rozmów w Magdalence 

)1989 r.*; animator obrad Okr"g!ego Sto!u; internowany w grudniu 1981 r.; za!o$yciel ROAD; czynny redaktor �Gazety 

Wyborczej� )1989-200:*; laureat wielu nagród polskich i mi&dzynarodowych; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Opozycja!!

w! PRL! 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 2<6-2<<; Opozycja! w! PRL.! S#ownik! Biogra'czny! 1956-1989,  

red. J. Skórzy'ski, Warszawa 2000, t. 1, s. 2>:-2><.
15 Blumsztajn Seweryn )ur. 19:6*. Student UW, absolwent KUL; uczestnik tzw. wydarze' marcowych w 1968 r.,  

relegowany w wyniku tego z UW, cz!onek KOR, KSS KOR; cz!onek NSZZ �Solidarno#%�; wspó!twórca Agencji  

Prasowej �S�; redaktor pism= �AS�, �G!os Wolno#ci�, od 1989 r. redaktor �Gazety Wyborczej�, od 2002 r. dodatku  

krakowskiego, od 2006 r. dodatku warszawskiego �GW�; Encyklopedia!Solidarno$ci..., s. 70-71.
16 Nowicki Andrzej, brak bli$szych danych.
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mi sta$em na okr&cie. Wierzy!em, $e �Solidarno#%� wygra, cho% na pytanie � co po 
tej wygranej zrobi nasz okupant i w!adca Zwi"zek Radziecki � nie potra3!em znale/% 
odpowiedzi. Liczy!em na m"dro#% Lecha Wa!&sy, liderów i doradców zwi"zku, sympa-
ti& i poparcie dla zmian ze strony Ojca 5wi&tego Jana Paw!a II, opinii mi&dzynaro- 
dowej, w szczególno#ci Stanów Zjednoczonych. Okres ten w wojsku by! trudny  
i siermi&$ny jeszcze z innego powodu. Ci którzy $yli w tamtych czasach zapewne 
pami&taj", $e  by! kryzys i wi&kszo#% artyku!ów by!a na kartki. Na okr&cie o jedze-
nie nie musieli#my si& martwi%, niemniej dla tych, którzy tam nie byli wyja#niam, $e 
podstawowymi artyku!ami na wodzie by!y papierosy )wi&kszo#% za!ogi pali!a* oraz  
herbata, z której parzy!o si& tzw. �hasiora�, czyli mocn" herbat&, lepiej by!oby to 
nazwa% �nieprzyzwoicie� mocn" herbat" w innych warunkach zwan" �wi&zienn"�. Tych 
artyku!ów notorycznie brakowa!o, w szczególno#ci papierosów. Pami&tam takie chwile 
pod koniec roku 1981 i 1982, kiedy skr&cali#my papierosy z ró$nych tytoni a nawet  
z herbaty )nawet palaczom nie zalecam, smak fatalny*. Te braki dodatkowo wp!ywa!y 
na nastrój za!ogi. Nasze nastroje winny by% o wiele gorsze bior"c pod uwag&, $e byli#my 
odci&ci od g!ównego nurtu zdarze', skazani w du$ej mierze na informacje z komunisty-
cznego �Dziennika� i od naszych politruków. Ja jednak oceniam, $e by!o w tamtych 
postawach moich kolegów z okr&tu wiele nadziei i wiary. Niektórym z nas pomaga!o 
tak$e Radio Wolna Europa, którego konspiracyjnie s!uchali#my.

Tak min"! czas �Solidarno#ci� i przyszed! grudzie' 1981 roku. W tamtym czasie 
by!em ju$ k"towym, a wi&c starszym $o!nierzem. G!ówn" rol" k"towych na okr&cie 
by!o bezpo#rednie pilnowanie baniaków. Jaki# niepokój w jednostce by! wyczuwalny  
w grudniu tamtego roku. Tu nie chodzi!o o nastroje szeregowych marynarzy, ale 
raczej kadr& podo3cersk" i o3cersk". Mo$e mi si& zdawa!o, by!a zima, wi&kszo#% 
okr&tów pozostawa!a w porcie, mo$liwe, $e nawet wszystkie jednostki cumowa!y  
w porcie. Niew"tpliwie pewien nastrój nerwowo#ci przebija! te$ z bibu!y, któr" wci"$ 
otrzymywa!em w paczkach z (odzi. Tak na marginesie ostatnie egzemplarze prasy 
solidarno#ciowej dotar!y do mnie ju$ po og!oszeniu stanu wojennego. Paczki ju$ by!y 
sprawdzane, ale bibu!y nikt nie znalaz!, poniewa$ moja mama umie#ci!a j" na samym 
dnie paczki dodatkowo obk!adaj"c pras" o3cjaln" )re$imow"*.

Z 12 na 1> grudnia 1981 r. mia!em tzw. drug" wacht&, w nocy od pó!nocy do 
czwartej rano. Jak zaczyna!em o pó!nocy mój zmiennik przy trapie powiedzia! mi, $e  
w porcie jest dziwny ruch, sporo kadry si& kr&ci, zosta!y podwojone niektóre posterunki 
wartownicze. Wspomnia! chyba, $e na naszym okr&cie oprócz tzw. o3cera dy$urnego 
jest ju$ bosman i jeszcze kto# z kadry. Obj"!em wacht& a ruch w porcie wzmaga! si&. 
Nie byli to jednak marynarze lecz kadra. Oko!o pierwszej w nocy przyszed! dowódca. 
Odgwizda!em zgodnie z procedur", on spojrza! na mnie i powiedzia!= �No!Michalik!
teraz!zobaczysz,!kto!mia#!racj&�. Nie wiedzia!em jeszcze o co chodzi, jedno by!o pewne, 
$e na wszystkich okr&tach by!a kompletowana kadra o3cerska i podo3cerska. W porcie 
obowi"zywa! alarm bojowy. Oko!o drugiej w nocy wszyscy marynarze zostali obudzeni, 
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kiedy ja sta!em na wachcie oni ju$ s!uchali wyst"pienia Jaruzelskiego. Ja pos!ucha!em 
go dopiero po zmianie wachty, nie pami&tam czy o czwartej, czy o pi"tej rano. Moi 
koledzy przygl"dali mi si&, kiedy s!ucha!em wyst"pienia Jaruzelskiego, ciekawi moich 
reakcji. Nie by!o reakcji, po pierwsze w naszej mesie wci"$ przebywa! kto# z kadry, po 
drugie moje gazety solidarno#ciowe takiego wariantu nie przewidywa!y.

Nast&pne dni rujnowa!y ide& i ruch �Solidarno#ci�. Na porann" zapraw& 3zyczn" 
na molo wysz!a z nami kadra okr&towa uzbrojona w bro' przyboczn". Nie bali#my si& 
naszego kapitana, ale widok pogardzanego bosmanmata z broni" u boku przyprawia! 
mnie przynajmniej, nie o uczucia strachu, co raczej pogardy. Widzieli#my, $e oni 
poczuli si& nagle wa$ni. Nie zmieni!em do nich stosunku, wi&kszo#% moich kolegów 
marynarzy tak$e my#la!a podobnie. Byli wa$ni chwilowo, ju$ wtedy wierzy!em, $e 
zwyci&stwo b&dzie po stronie �Solidarno#ci�. W pierwszych dniach stanu wojennego 
nasili!y si& pogadanki polityczne. Butna kadra opowiada!a o jaki# niestworzonych histo-
riach. Na nasze pytania dlaczego wprowadzono stan wojenny odpowiadano socjalisty- 
cznymi stereotypami, a gdy mocniej naciskali#my to mówili o ekstremie �Solidarno#ci�, 
wojnie domowej itd. Koronnym jednak argumentem w porcie w 5winouj#ciu by!o, $e 
nieodpowiedzialne i ekstremistyczne jednostki z �Solidarno#ci� zniszczy!y w ostat-
nim czasie nagrobki $o!nierzy radzieckich na miejscowym cmentarzu i o zgrozo tak$e 
solidarno#ciowcy mieli grozi% rodzinom kadry marynarskiej. Nigdy nie dowiedzieli#my 
si& komu gro$ono, kto czu! si& zagro$ony. Jedno jest pewne, te rozmy#lnie rozpuszczane 
plotki przesta!y si& po pewnym czasie pojawia%. Plotka stug&bna rzucona w przestrze' 
spe!ni!a swe zadanie, potem nie by!a potrzebna, a wyja#nie' nikt si& nie domaga!, bo nie 
móg! � prasa by!a kontrolowana, a inne media niedost&pne dla ludzi �Solidarno#ci�.

Je#li dobrze pami&tam to 1: grudnia kilka okr&tów w tym mój wyp!yn&!y na 
Ba!tyk. Pilnowali#my wód przybrze$nych przed wrogiem. Nikt nam niczego nie 
t!umaczy!, by!a atmosfera niepewno#ci, mo$e jakiego# strachu, co chwil& alarmy bo-
jowe, wszyscy na nogach, na stanowiskach bojowych. W nocy zbli$y! si& do nas jaki# 
obcy okr&t du'ski lub niemiecki. By!a zima, nieprzyjemna fala, noc, na horyzoncie 
by!o wida% wybrze$e polskie. Obcy okr&t nie narusza! naszych wód terytorialnych, ale 
by!a to taka gra nerwów. W jakim# momencie o#wietlili#my okr&t naszego przeciwnika 
re@ektorem, który s!u$y! do nadawania morse�a. 5wiat!o by!o marne, nie dostrzegli#my 
nawet jego nazwy, ani bandery. Oni ze swej strony �potraktowali� nas szperaczem. 
Poczuli#my si& na mostku i w sterówce jak na patelni, zupe!nie obna$eni. Pó/niej obcy 
okr&t odp!yn"! i atmosfera si& uspokoi!a. Bodaj nast&pnego dnia pop!yn&li#my bardziej 
na pó!noc dop!ywaj"c do szwedzkiego Bornholmu. Zapami&ta!em te chwile, pe!ne 
#wiate! jakie# miasto portowe, pokojowo nastawione i my troch& jak intruz, który jeszcze  
nie okre#li! swoich zamiarów. To miasto ró$ni!o si& od polskiego wybrze$a, które by!o 
mniej o#wietlone, z morza bardziej smutne, jakby przygn&bione. Odp!yn&li#my z okolic 
szwedzkiej wyspy jeszcze noc" i po kilku dniach od wprowadzenia stanu wojennego 
wrócili#my do macierzystego portu.
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Kiedy my byli#my na Ba!tyku nasi koledzy z �Pilicy� mieli inne zadanie do 
wykonania. O wiele gorsze i bardziej trudne. Dostali rozkaz przewiezienia jednostek 
ZOMO wraz z transporterami do stoczni Gry3a17. Wed!ug opowiada' moich kolegów 
zomowcy byli przys!owiow" �dzicz"�. Podczas rejsu do stoczni w !adowni okr&tu  
desantowego wybucha!y kilkakrotnie gazy !zawi"ce i zomowcy uciekali na pok!ad. 
Potem dop!yn&li do stoczni i rozpocz&!o si& forsowanie bramy. Stoczniowcy nie ka-
pitulowali, wi&c wyjecha! scot i staranowa! bram&. Potem strajk stoczniowców zosta! 
spacy3kowany. Marynarze, moi koledzy z tego okr&tu mieli traum& i nie bardzo  
chcieli o tym rozmawia%. To by!y pierwsze czarne dni stanu wojennego. Moje marzenia 
o wolno#ci i niepodleg!o#ci leg!y w gruzach.

Po powrocie do portu us!yszeli#my tak$e o internowaniu czo!owych dzia!aczy 
�Solidarno#ci� i delegalizacji Zwi"zku. Pami&tam takie zdarzenie, po grudniowym 
powrocie z Ba!tyku i wydarzeniach na �Pilicy� rozmawiali#my w mesie z kolegami. 
Pytali mnie co b&dzie dalej, jaki przewiduj& rozwój sytuacji. Po prostu nie wiedzia!em, 
ale wyczekali#my do pierwszej dogodnej chwili )bez niepewnych #wiadków*, kiedy 
nie by!o nikogo z m!odych marynarzy i pos!uchali#my radia Wolna Europa. Ju$ nie 
pami&tam co wówczas mówiono w rozg!o#ni, ale pami&tam, $e mówi!em kolegom, $e 
�Solidarno#%� wygra i szybko nast"pi" zmiany.

Zmiany jednak nie nast&powa!y, bardzo pragn"!em wróci% do cywila aby 
w!"czy% si& do dzia!a' opozycyjnych, o których ju$ wtedy by!o wiele informacji tak$e  
w mediach re$imowych. Na razie ró$nymi kana!ami nadal otrzymywa!em bibu!&  
i ulotki. Po przeczytaniu pozostawia!em je w ró$nych miejscach w porcie b"d/ 
przekazywa!em do dalszego czytania moim najbardziej zaufanym kolegom.

Moja krytyczna postawa by!a ju$ dobrze znana i mia!em rozmowy wychowaw-
cze )rozumia!em je jako ostrzegawcze* z komandorem ds. politycznych jednostki,  
niestety nazwiska nie pami&tam. Efektem by!o odsuni&cie mnie od rejsów patrolowych 
na Ba!tyku i cie#ninach du'skich. By!em �elementem niepewnym�. Pewnie obawiano 
si&, $e kiedy b&d"c gdzie# w cie#ninach du'skich, gdy zbli$y si& do naszego okr&tu jed-
nostka NATO, to ja wyskocz& ze swojego okr&tu i wp!aw dop!yn& do statku wolno#ci. 
Oni nie mogli wiedzie%, $e ani nie by!em na tyle zdesperowany, ani nie mia!em ta-
kich zamiarów, a poza tym wierzy!em, $e Polska jest miejscem gdzie trzeba pomóc 
ruchowi �Solidarno#ci�. Ale oni o tym wiedzie% nie mogli. Przez ostatni rok s!u$by 
nie wyp!ywa!em na dozory w cie#niny. Nawet gdy przychodzi!a kolej na mój okr&t, 
dostawa!em rozkaz przej#cia na inny okr&t, który aktualnie cumowa! w porcie. 

Pilnie #ledzi!em wydarzenia w Polsce. Spo#ród wielu tre#ci komunistycznej prasy 
stara!em si& wy!owi% te prawdziwe. By!em ju$ starszym s!u$b" marynarzem, chcia!em 
ju$ wróci% i w!"czy% w dzia!ania podziemnej �Solidarno#ci�. Nie chc"c traci% czasu 
zacz"!em uczy% si& angielskiego, po#wi&ci!em wiele czasu na nauk& s!ówek i czasów  
� dzi# mog& powiedzie%, $e ten czas nie by! stracony.

17 Szczeci'ska Stocznia Remontowa �Gry3a� )powsta!a w r. 1970*.
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W okresie s!u$by wojskowej kolportowa!em w ograniczonym zakresie  
w porcie #winoujskim ulotki i pras& dostarczan" z (odzi i woj. bydgoskiego. To 
nie by!a regularna dzia!alno#%, bibu!& od czasu do czasu otrzymywa!em z (odzi i od 
Ma!gosi Michnowicz18 z Pi!y. Nie by!em w tej jednostce samotny. Kilkakrotnie uda!o 
mi si& znale/% inn" bibu!& w ró$nych miejscach #winoujskiej jednostki marynarki.

Doczeka!em si& w ko'cu wyj#cia do cywila, trzy lata s!u$by min&!y. Nie przetrzy-
mano nas d!u$ej jak niektórych kolegów ze s!u$by dwuletniej. I tak nie by!o si& czym 
cieszy%, czas by! bardzo trudny, wszystkiego brakowa!o, podziemie walczy!o a jako# 
efektów wida% nie by!o.

Wróci!em do pracy zawodowej w Promerze w (odzi, w którym przed pój#ciem 
do wojska by!em nawet dodatkowo wynagradzany za dobre wyniki pracy. Szybko  
jednak t& prac& zmieni!em i nadal jako robotnik Mostostalu wroc!awskiego 
pracowa!em przy budowie i uruchomieniu ch!odni warzywniczej w okolicach szpitala  
Matki Polki. Po uko'czeniu budowy pracowa!em tam jako maszynista ch!odniczy. 
Potem znów zmieni!em prac& i przeszed!em do Ch!odni Sk!adowej na Traktorowej19, 

gdzie pracowa!em w warsztacie maszynowni ch!odniczej. Moim koleg", który mnie 
#ci"gn"! do tej 3rmy by! Andrzej Smulik, mój najbli$szy wspó!pracownik konspira-
cyjny. W tym zak!adzie przetrwa!em a$ do rozpocz&cia studiów dziennych. By! to tak$e 
wa$ny okres mojej dzia!alno#ci konspiracyjnej. Uk!ad z Andrzejem jako najbli$szym 
wspó!pracownikiem by! idealny, codzienny kontakt eliminowa! telefony, dawa! 
bezpiecze'stwo i pozwala! sprawnie dzia!a%.

Kolporta#

Po powrocie do (odzi wiosn" 198> r. czynnie w!"czy!em si& do dzia!a' 
kolporta$owych i ulotkowych materia!ów KPN i �Solidarno#ci�. Do konspiracji  
i kolporta$u tra3!em poprzez moich rodziców Aleksandr& i Marco Milnikelów. Ojciec 
otrzymywa! materia!y i bibu!& w swoim zak!adzie pracy w Verze. Zna! tamtejszego 
przewodnicz"cego �Solidarno#ci� Edwarda Pie'kowskiego20. To od niego otrzymywa! 
bibu!&, która by!a nast&pnie kolportowana z lokalu na Traktorowej 9:c. Jeszcze w 198> r.  
pozna!em Franka Sadaw&, kolportera, wielkiego kolportera, mo$e najwi&kszego  
w (odzi. Franek by! osob" wielkiego serca i po#wi&cenia. Na marginesie mam z nim 
kontakt do dzi# i nadal kolportuje+ Franek ju$ wtedy nale$a! do Konfederacji Polski 
Niepodleg!ej i jak si& okaza!o pó/niej pracowa! tak$e w �Verze� w tym samym okresie, 
kiedy byli tam zatrudnieni moi rodzice.

U moich rodziców szybko powsta! punkt kolporta$owy. Prasy i ksi"$ek 

18 Michnowicz Ma!gorzata, brak bli$szych danych.
19 Ch!odnia Sk!adowa (ód/, ul. Traktorowa 1<0.
20 W!a#ciwie Pi'kowski Edward )ur. 19:8*. Technik energetyk; pracownik Zak!adów Wyrobów Obiciowych �Vera�; 

od IX 1980 w NSZZ �Solidarno#%�; cz!onek Prezydium ZR; !ódzkiej MKK, wspó!twórca struktury poziomej TKZ, 

kilkukrotnie pobity przez funkcjonariuszy SB i MO; internowany od 1> XII 1981 r. do VII roku nast&pnego; jego KZ 

sygnowa!a dwutygodnik �Solidarno#% z Gda'skiem�; S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie, wersja 

elektroniczna, http://www.encyklopedia-solidarno$ci.pl
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gromadzi!o si& tam coraz wi&cej, by!o wszystko. Domownicy kolportowali, a pomniejsi  
kolporterzy zjawiali si& zabieraj"c po kilkadziesi"t sztuk dost&pnej bibu!y. W lokalu 
bywali systematycznie Piotr Garzy'ski21 )�Gary�, �Hans�*, Marek Wi&ckiewicz, Ola 
Ry!ko21, Ewa )nazwisko zapomniane* a w pó/niejszym okresie tak$e Piotr Siczek2>  

i jego mama Bo$enna Struszczak2: )oboje mieszkali w tym samym wie$owcu na  
Traktorowej*. Szybko zyska!em zaufanie Franka, rozwin"!em swoje kontakty, nast&pnie 
otrzyma!em namiary na inne punkty kolporta$owe. Mia!em kontakt na Osiedlu  
Mireckiego27, zosta!em te$ wprowadzony na punkt na ul. Rewolucji 1907 r. nieopodal  
Kili'skiego. Jak si& pó/niej okaza!o by!o to mieszkanie Zenona Szendo dzia!acza 
KPN, który w!a#nie wyszed! z wi&zienia, po aresztowaniu w sierpniu 1982 r. w sprawie 
�Przedwio#nia�. Atmosfera spotkania by!a niezbyt dobra i pe!na nieufno#ci. Wida% 
moje rekomendacje by!y s!abe a stan ducha po wi&zieniu nie sprzyja! zaufaniu. By% 
mo$e spotkanie na tym punkcie by!o z innymi osobami. Nie pami&tam tego dok!adnie.  
Wymaga to dalszych ustale'. Pó/niej ten punkt by! Retkini26 po zwi"zaniu si& Zenka  
z Renat" Luter, która tam w!a#nie mia!a mieszkanie. 

Dzia!alno#% kolporterska by!a wyzwaniem ale zdaje si&, $e wci"$ mia!em wolne 
moce przerobowe. W 198: r. kupi!em maszyn& do pisania. W wolnych chwilach 
przepisywa!em. I tak w lipcu 198: r. sko'czy!em przepisywanie pi&ciu egzemplarzy 
Folwarku!Zwierz&cego George�a Orwella2<. Publikacja w formacie A7 mia!a 9: strony.  
Nie by!o to jedyne dzie!o. W tym samym nak!adzie przepisa!em tak$e Brulion!!
Wojenny Antoniego Pawlaka28. Wi&ksze zaanga$owanie w sprawy poligra3czne prak-
tycznie wyeliminowa!y mo$liwo#% dalszego przepisywania na maszynie. Ponadto 
rozpoczyna! si& okres dzia!ania drukarni sitodrukowej )zob.= fot. nr 17-16*.

Mniej wi&cej w tym samym okresie zosta!em skontaktowany z Ol" Koz!owsk" 

21 Garzy'ski Piotr )ur. 1979*. Maszynista ch!odniczy; pracownik Ch!odni Sk!adowej przy ul. Traktorowej  

a nast&pnie Mostostalu Wroc!aw; cz!onek KPN od 1982 do 198< r.; kierownik kolporta$u na dzielnic& (ód/-Ba!uty; wywiad!!

z!P.!Garzy*skim!(Maciej!Garzy*ski).
22 Ry!ko Aleksandra )ur. 19:6*. Cz!onek KZ NSZZ �Solidarno#%� w Bytomskich Zak!adach Naprawczych Przemys!u 

W&glowego; organizatorka struktur KPN i KOWzP w wQw zak!adzie; kolporterka pism podziemnych; kilkukrotnie  

karana za dzia!alno#%; w drugiej cz&#ci lat 80-tych mieszka!a w (odzi wspó!pracuj"c ze #rodowiskiem KPN, �Biuletynu 

(ódzkiego� i Wies!awa Maciejewskiego oraz �Prze#witu�; AIPN Ka 2>0Q18<:; ibidem 029Q111<; ibidem 00:6Q11<7,  

t. >; relacja!M.!Michalika.
2> Siczek Piotr )ur. 197<*. Wspó!twórca NZS w IH U(; uczestnik strajku studentów !ódzkich w styczniu i lutym 1981 r.;  

kolporter wydawnictw niezale$nych; wspó!tworzy! bibliotek& tych wydawnictw w Instytucie Historii; organizator 

oprawy i sk!adu �Anonimowej poezji stanu wojennego� )ukaza!a si& nak!adem �Naszego G!osu�*; w latach 1982-198: 

zajmowa! si& hurtow" dystrybucj" pisma �Niepodleg!o#%�; S#ownik!niezale%ni�
27 Struszczak Bo$enna. Lekarz neurolog; dzia!aczka NSZZ �Solidarno#%�; s!u$y!a jako tzw. �skrzynka kolporta$owa�; 

matka P. Siczka;!relacja!M.!Michalika.
26 Osiedle im. Józefa Montwi!!a-Mireckiego zlokalizowane mi&dzy ul. Jarzynow", Srebrzy'sk" a al. Unii Lubelskiej, 

po!o$one na terenie delegatury )dawnej dzielnicy* (ód/-Polesie.
2< Osiedle Retkinia zlokalizowane mi&dzy ul. Popieuszki, Marato'sk", Bandurskiego, Waltera-Janke i Kusoci'skiego, 

po!o$one na terenie delegatury )dawnej dzielnicy* (ód/-Polesie.
28 Orwell George, Folwark!zwierz&cy, powie#%, pierwsze wydanie ukaza!o si& w 19:7 r., polskie pierwsze wydanie w 19:< r.
29 Pawlak Antoni, Brulion!wojenny= )grudzie' 1981-grudzie' 1982*, wiersze; pierwsze wydanie ukaza!o si& w 198> r.  

nak!adem krakowskiej O3cyny Literackiej.
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pó/niej Wi&ckiewicz. By!o to w jej mieszkaniu na ulicy Wspólnej na Ba!utach  
w jednym z falowców po wschodniej stronie. Mieszkanie niby konspiracyjne, w istocie 
ca!kowicie zdekonspirowane. Od czasu do czasu bywa!y tam naj#cia bezpieki � mówili 
o tym sami gospodarze. Nie pami&tam kto mnie tam wprowadzi!, ale na pewno nie 
Zbyszek Rybarkiewicz. By% mo$e Pawe! Wielechowski, bo pami&tam jakie# dyskusje  
na temat okoliczno#ci aresztowania Józka 5reniowskiego29, którego wówczas nie zna!em. 
Tutaj te$ pierwszy raz us!ysza!em, $e jeden z czo!owych dzia!aczy !ódzkiej �Solidar-
no#ci� Ryszard Kostrzewa po wprowadzeniu stanu wojennego sympatyzowa! z KPN  
i uczestniczy! w spotkaniach kierownictwa KPN, prezentuj"c bardzo radykalne pogl"-
dy na temat bie$"cych dzia!a'. W tym mieszkaniu w blokach na Zgierskiej by!em kilka 
b"d/ kilkunastokrotnie. Spotkania w tym miejscu by!y niebezpieczne. Ale atmosfera 
zawsze mi!a sercu, rozmawiali#my o niepodleg!o#ci, jak dokuczy% komunistom, ale  
w szczególno#ci Marek m"$ Oli udziela! mi wielu rad w poligra3i. W 198> i 198: r. 
drukowali oni przede wszystkim na matrycach bia!kowych. Potem pracowali na sitach. 
Wiem, $e cz&#ciowo druk odbywa! si& w wymienionym  mieszkaniu, co by!o szalone. 
Spraw& t& szerzej wyja#ni! w swym opracowaniu Z. Rybarkiewicz. Pó/niej Marek  
i Ola drukowali jako w!asne wydawnictwo pod nazw" �Polska i Polityka�  
� Drukarnia im. Hieronima Dobrowolskiego. Uwa$am, $e stanowili oni cz&#% ruchu 
niepodleg!o#ciowego i ruchu KPN, wi&cej chcia!bym aby po latach to w!a#nie oni 
uznali, $e byli te$ cz&#ci" Wydawnictwa Polskiego. Przyzna% jednak trzeba, $e zawsze 
starali si& pracowa% na w!asne konto i trudno podporz"dkowali si& komukolwiek.  
W okresie konspiracji wielokrotnie nasze drukarnie sobie pomaga!y, wymieniaj"c pa-
pier, farby, diapozytywy, nawet sita. Na Brackiej odbywa!y si& te$ cz&sto spotkania. 
Redakcje wydawnictw nie wspó!pracowa!y ze sob". O wydawnictwie Oli i Marka war-
to zbiera% materia!y i ustala% fakty aby rzetelnie opisa% ich dzia!alno#% i dokonania,  
a by!y one niema!e. Motorem wydawnictwa �Polityka i Polska� by! Marek Wi&ckiewicz. 
Dopóki by!, kolejne publikacje si& ukazywa!y. Gdy go zabrak!o wydawnictwo przesta!o 
drukowa%. Redakcj" Wydawnictwa kierowa!a Ola. W moich zbiorach zachowa!y si& 
nieliczne publikacje ich wydawnictwa= )J. Pi!sudski, Zadania! praktyczne! rewolucji!!
w! zaborze! rosyjskim [1910]; A. Zinowiew, Post&py! sowietyzacji � wybór z tomu= 
My! i! Zachód; S. Ma!kowski, S#owo!Bo%e!wyg#oszone! 13.03.1986! u!Ojców! Jezuitów!!
w!Piotrkowie!Trybunalskim!w!trakcie!mszy!za!Ojczyzn&*30.

Ola jest jednym z nielicznych kapeenowców, którzy otrzymali odznaczenia pa'st-

29 5reniowski Józef )ur. 19:<*. Socjolog, absolwent U(; w III 1968 r. delegat studencki do rozmów z w!adzami, 

usuni&ty z IV roku socjologii; cz!onek KOR, KSS KOR; sygnatariusz Deklaracji Ruchu Demokratycznego i deklaracji 

za!o$ycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorz"dnej �Wolno#% � Sprawiedliwo#% - Niepodleg!o#%� )XI 1981 r.*; 

wspó!za!o$yciel Niezale$nego Klubu Dyskusyjnego i inicjator wspó!dzia!ania ró$nych grup opozycyjnych (odzi 

)KOR, ROPCiO, KPN*; internowany w grudniu 1981 r., po ucieczce z internowania dzia!a! w podziemiu; aresztowany 

pa/dzierniku 198: r., skazany na 2 lata i : miesi"ce; publikowa! m.in. w �Robotniku�, �G!osie�, �Promienistych�, 

�Kursie�, �Spotkaniach�, a po 1989 r. w wydawnictwach IPN; wspó!pracowa! z �Kart"�; Stan!wojenny!w! regionie!

#ódzkim!w! dokumentach! S#u%by!Bezpiecze*stwa, oprac.= M. Kopczy'ski, R. Rabiega, Warszawa-(ód/ 2008, s. 279; 

S#ownik!niezale%ni�; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. >:>->:7.
30 Zob.= fot. nr :<-:9.
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wowe i bardzo dobrze, na pewno po wielokro% na to zas!u$y!a. W ostatnim czasie wysokie 
odznaczenie pa'stwowe otrzyma! tak$e Pawe! Wielechowski. W 2009 r. na >0-lecie powsta-
nia Konfederacji Polski Niepodleg!ej zosta! mu przyznany Krzy$ O3cerski Orderu Odrodze-
nia Polski. W 2011 r. w rocznic& wydarze' sierpniowych ten zaszczyt spotka! tak$e mnie.

Pocz tki!wspó$pracy!z!Wydawnictwem!Polskim

Moja dzia!alno#% kolporterska dobiega!a ko'ca, jeszcze o tym nie wiedzia!em. 
Kiedy przyst&powa!em do dzia!a' konspiracyjnych, latem lub jesieni" 198> r. mia!a 
miejsce wpadka drukarzy �Opoki�31. By!o to pismo KPN, cho% o ile pami&tam ani 
w tytule, ani w stopce takiego podpisu nie by!o. Dobrze te$ jeszcze pami&tano inn" 
wcze#niejsz" wpadk& drukarzy i kolporterów �Przedwio#nia� w sierpniu 1982 roku. 
Tam by!o wielu dzia!aczy KPN. Z. Rybarkiewicz, po wyj#ciu z wi&zienia otrzyma!  
z Warszawy polecenie zorganizowania struktur poligra3cznych. W tworzeniu struktur  
Wydawnictwa Polskiego uczestniczy!em niemal od pocz"tku. Bior"c pod uwag& 
drukowan" bibu!&, nie bra!em tylko udzia!u w przygotowaniu i druku Zagrody!!
Matriony!Aleksandra So!$enicyna. Na pociech& kolportowa!em t& ksi"$eczk& z ok!adk" 
w kolorze czerwonym, wszystko drukowane technik" bia!kow". 

Kolejn" publikacj" realizowan" przez !ódzki KPN by!o naczelne pismo progra-
mowe Konfederacji � �Droga� a w!a#ciwie kolejny jej numer, poniewa$ po raz pierwszy 
to pismo pojawi!o si& w niezale$nym obiegu w okresie dzia!alno#ci ROPCIO>2. Pier-
wszy, !ódzki numer �Drogi�, s!ynny zreszt" z innych powodów, na ok!adce mia! posta% 
ksi&dza Jerzego Popie!uszki33. Pierwszy nak!ad wydrukowany w ok. 2000 egzemplarzy 
po prostu nie nadawa! si& do czytania. Praca posz!a na marne. Po latach mówi! mi Pawe! 
Wielechowski i Wiesiek 4y$niewski, $e drukowali wówczas w fatalnych warunkach. 
W mieszkaniu na ulicy Edwarda niedaleko przejazdu kolejowego, które by!o wynaj&te 
od kolegi Wie#ka z Ligi Ochrony Przyrody. Panowa!a tam nieprawdopodobna wilgo%. 
Mimo, $e druk po przejechaniu rakl" wygl"da! czytelnie, to w wyniku panuj"cych 
warunków rozmywa! si& i stawa! si& nieczytelny. Jaka# cz&#% nak!adu �Drogi� 
pojecha!a do Warszawy, nieliczne egzemplarze rozprowadzono w (odzi. Oprócz Paw!a  
i Wie#ka drukowali tam Beata i S!awek Mi#kiewiczowie, Gra$yna Sumi'ska i Bo$ena 
Bi'kowska. Ale generalnie podj&to decyzj& o wycofaniu nak!adu i wydrukowaniu go 

31 �Opoka� i �Opoka� )(ód/* � podtytu!= pismo po#wi&cone sprawom spo!eczno-politycznym; niezale$ne, nieregularne;  

red.= E. Gagas, R. Jab!o'ski, S. Szyma'ski; pierwszy numer ukaza! si& w 1982 r.; Czasopisma!polskie...
>2 Ruch Obrony Praw Cz!owieka i Obywatela � organizacja powsta!a 27 III 19<< r.; celem organizacji mia!a  

by% jawna dzia!alno#% na rzecz poszanowania, obrony, respektowania, umacniania, poszerzania i popularyzowa-

nia praw cz!owieka w Polsce; wydawa! organ prasowy pt. �Opinia�; w efekcie kon@iktu mi&dzy A.Czum"  

a L. Moczulskim nt. wydawania �Opinii� w 19<8 r. dosz!o do podzia!u #rodowiska; poszczególne grupy funkcjono-

wa!y do og!oszenia stanu wojennego; Encyklopedia! Solidarno$ci..., s. >96->99; zob. G. Waligóra, Ruch! Praw!

Cz#owieka!i!Obywatela!1977-1981, Warszawa 2006.
33 Popie!uszko Jerzy )19:<-198:*. Ks. kat., kapelan �Solidarno#ci�; organizator Mszy za Ojczyzn& w ko#ciele #w. 

Stanis!awa Kostki w Warszawie; zamordowany przez funkcjonariuszy SB; beaty3kowany w 2010; Encyklopedia!

Solidarno$ci..., s. >7<->78; Opozycja!w!PRL�, t. 2, s. 261-26>; M. Wyrwich, Kapelani!�Solidarno$ci�!1980-1989, 

Warszawa 2007, t. 1, s. 17->6.
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kolejny raz. Zdaje si&, $e by!a to tak$e sugestia kierownictwa z Warszawy. Zarówno  
w tym przedsi&wzi&ciu jak i kolejnym nak!adzie przygotowywa!em diapozytywy. Przy 
tym drugim numerze pami&tam mia!em kontakt z Paw!em Wielechowskim )pierwsze 
diapozytywy dostarczy!em Bogdanowi Tomczakowi34*. Spotkanie z przekazaniem 
by!o gdzie# w bramie na ul. Zgierskiej pomi&dzy Limanowskiego a Wojska Polskiego.  
Pami&tam to bardzo wyra/nie, poniewa$ diapy okaza!y si& niedobre i musia!em  
w trybie awaryjnym je odtwarza%. Drukarze czekali, Warszawa si& niecierpliwi!a, po 
prostu si& pali!o. Skorygowa!em swoj" prac& przy pomocy wskazówek Paw!a i wreszcie 
posz!o, uda!o si&. Kto# móg!by spyta% po lekturze tego fragmentu po co by!o robi% dwa 
razy komplet diapozytywów z tym samym tekstem? Logiczne pytanie. O ile dobrze  
pami&tam pierwszy rozmyty nak!ad �Drogi� mia! mniejsze czcionki co wraz z wilgoci" 
spot&gowa!o efekt nieczytelno#ci. Zatem w chwili podj&cia decyzji o ponowieniu 
nak!adu, zdecydowano te$ aby diapozytywy mia!y wi&ksze i czytelniejsze litery.

Przeskoczy!em nieco, bo przecie$ sam z siebie nie nauczy!bym si& robi% diapozy-
tywów. Uczy! mnie Bogdan Tomczak, na którego otrzyma!em kontakt. Wielu rzeczy  
w stanie wojennym nie by!o, przede wszystkim $ywno#ci. Ale o dziwo nie by!o problemu, 
$eby kupi% sprz&t do domowego wywo!ywania zdj&%. Naby!em go i szybko otrzyma!em 
praktyczne szkolenie. Moim nauczycielem by! B. Tomczak mieszkaj"cy na Teo3lowie35 

w jednym z wie$owców nieopodal kra'cówki tramwajowej na Szczeci'skiej. By!em  
u niego w domu kilka razy, %wiczyli#my te$ w drugim mieszkaniu Oli Wi&ckiewicz na 
ul. Brackiej, nieopodal komendy milicji i naprzeciwko muru cmentarza $ydowskiego. 
Spotykali#my si& tak$e na ulicy Honorowej, gdzie najcz&#ciej wykonywa!em  
diapozytywy. Bogdan by! zaprawiony w tych dzia!aniach, ale te$ bardzo ma!omówny, 
a mo$e po prostu ostro$ny. Dopiero po wielu spotkaniach i kontaktach opowiedzia! 
mi, $e dzia!a! tak$e w strukturach rozpracowanego �Przedwio#nia�. Opowiedzia! mi 
zabawn" histori& twierdz"c, $e nie zosta! aresztowany tylko dzi&ki w!asnemu lenistwu. 
Mia! zg!osi% si& na punkt kontaktowy lub kolporta$owy na Placu Wolno#ci. Nie zjawi! 
si& tam we w!a#ciwym dniu i godzinie, bo mu si& nie chcia!o. W mieszkaniu tym  
bezpieka urz"dzi!a kocio! i wszystkich aresztowali. Bogdana nie, gdy$ si& tam nie 
zjawi!. Aresztowani go nie zdradzili i pozosta! na wolno#ci. Bogdan Tomczak bra! te$ 
udzia! w nieudanej próbie #ci"gni&cia maszyny drukarskiej z Niemiec. Zosta!a ona za-
trzymana na granicy a Bogdana wzywali kilkakrotnie na przes!uchania.

Po kolejnych wpadkach struktur drukarskich KPN w (odzi, otrzyma!em 
propozycj& zorganizowania przygotowalni diapozytywów i sit a nast&pnie stworze-
nia od pocz"tku nowej drukarni Wydawnictwa Polskiego b&d"cego o3cyn" drukarsk" 

34 Tomczak Bogdan. Dzia!acz KPN; uczestnik struktur wydawniczych �Przedwio#nia�; posiada! te$ dobre kontakty  

z �Prze#witem�; wspó!pracownik Wydawnictwa Polskiego )pomaga! w sprawach technicznych takich jak sita,  

diapozytywy, na#wietlanie, techniki fotogra3czne, wywo!ywanie itp.*; konstruktor maszyny drukarskiej w technice  

rotograwiurowej; relacja!M.!Michalika.
35 Teo3lów, potoczna nazwa osiedli po!o$onych w zachodniej i po!udniowo-zachodniej cz&#ci delegatury )dawnej  

dzielnicy* (ód/-Ba!uty w (odzi. Zaczyna si& od torów PKP )(ód/ 4abieniec* i biegnie po obu stronach ulicy  

Aleksandowskiej do okolic ul. Szczeci'skiej.
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KPN. Propozycj& z!o$yli szefowie !ódzkiego KPN Zbigniew Rybarkiewicz i Pawe! 
Wielechowski. Zgodzili#my si&, $e drukarzami b&d" osoby nie notowane i nieznane 
bezpiece. Nie by!o to takie proste, bo trzeba by!o znale/% nowych ludzi. Ale uda!o si& 
co opisz& nieco pó/niej. 

Ale po kolei. Pocz"tkowo w nowej roli zorganizowa!em na#wietlarni& w domu 
mojej babci, u której zreszt" mieszka!em. By!o to we wspomnianym ju$ domu na  
Honorowej 20. Mia!em do dyspozycji zimny pokój z wn&k", w której by!a zorganizo-
wana ciemnia. Sam pokój dodatkowo zaciemnia!em czarnym papierem fotogra3cznym. 
Wn&ka by!a zas!aniana specjalnie przygotowan" zas!on" z grubego materia!u o ile dobrze 
pami&tam � z bistoru. Ca!a sesja trwa!a kilka godzin, czasem by!o to roz!o$one na dwa 
trzy  dni i za ka$dym razem $mudne zaciemnianie pokoju. Nie chcia!em aby ktokolwiek 
z mieszka'ców rodzinnego budynku widzia!, $e pracuj&. To wywo!a!oby ciekawo#% 
domowników i niepotrzebne pytania. By! jeszcze jeden dodatkowy i wa$niejszy po-
wód. To starannie zas!aniane okno by!o na wprost ulicy i by!o z niej dobrze widoczne. 
Zatem to dodatkowe zabezpieczenie chroni!o przed oczami przechodniów, s"siadów  
i nieznajomych, ale tak$e bezpieki. Kiedy zaczyna!em sesj& by!em wyposa$ony  
w sk!ady publikacji przygotowane przez maszynistki i redakcj&. Moim zadaniem 
by!o zrobienie diapozytywów, folii z nadrukiem  z odpowiednim zaczernieniem  
i we w!a#ciwym formacie. Folie fotogra3czne w kolorze zielonym otrzymywa!em 
od organizacji. Nigdy nie pyta!em sk"d je mieli i jak zdobywali. By! to towar #ci#le 
reglamentowany, niedost&pny w obrocie sprzeda$owym. O ile dobrze pami&tam 
wykonywa!o si& dwa zdj&cia, negatyw w niewielkim formacie )6 na 10 cm*, który 
nast&pnie poprzez powi&kszalnik i foli& #wiat!oczu!" zamienia!o si& na pozytyw  
w formacie odpowiadaj"cym przysz!emu drukowi. Do na#wietle' folii u$ywana by!a ta 
sama kolumna z czteroma halogenami, ka$dy po 700 VAT. Ka$da czynno#% na#wietla-
nia wymaga!a nast&pnie procesu wywo!ania w odczynnikach chemicznych, sp!ukania  
w wodzie i suszenia. Przyk!adowo dla wydruku �Drogi� trzeba by!o przygotowa%  
72 ma!e negatywy i tyle$ samo pozytywów formatu A7. Po nabraniu wprawy ma!e nega-
tywy by!y wykonywane aparatem niemieckim z wojennych lat :0. wyprodukowanym  
we Wroc!awiu )wówczas Breslau*. Doskona!y sprz&t. 

Od ostatniej �Drogi� z Popie!uszk" wywo!ywa!em tak$e sita. I to by!a  
o wiele gorsza robota. Sita trzeba by!o pokry% równ" warstw" emulsji #wiat!oczu!ej 
wcze#niej przygotowanej z proszku zdobywanego przez dzia!aczy naszych struktur. 
Robi!em to specjalnym p&dzlem i w #ci#le okre#lony sposób )na przemian wzd!u$ 
i wszerz*. Potem trzeba by!o ramki wysuszy%. Nast&pnie budowa!em specjaln" 
konstrukcj& � na ramk& nak!ada!em dwa wysuszone diapozytywy, nast&pnie szyb& 
i ci&$arki )mia!em specjalnie zrobione z o!owiu*. Tak zbudowana konstrukcja 
podlega!a na#wietleniu czteroma halogenami 700 VAT. Czas na#wietlenia by! #ci#le 
okre#lony. Od tego tak$e zale$a!o powodzenie przedsi&wzi&cia, nie  mog!o by% 
krócej ani d!u$ej. Krótsze na#wietlenie ramki sitowej powodowa!o zmycie ca!ej 
emulsji w procesie wywo!ywania, natomiast zbyt d!ugie na#wietlenie uniemo$liwia!o  



122

Marek Michalik

proces wywo!ania sita, poniewa$ nawet miejsca zaczernione )litery* zostawa!y 
na#wietlone. Po na#wietleniu nast&powa!o wywo!anie sita, kolejna bardzo precyzyjna 
czynno#%. Potrzebna tu by!a woda bie$"ca najlepiej zimna )czasem dla przyspiesze-
nia wykorzystywa!em wod& letni", a nawet o temperaturze cia!a ludzkiego*. Po tym 
nast&powa!a ju$ bardzo prosta czynno#% czyli utwardzenie wywo!anego sita. Oznacza!o 
to znowu na#wietlanie wywo!anego sita halogenami przez d!u$szy okres czasu )nawet 
do pó! godziny*. Celem tego na#wietlania by!o wzmocnienie, utwardzenie warstwy 
emulsji, której zadaniem by!o nie przepuszczanie farby. Zbyt krótkie utwardzanie sita 
mog!o spowodowa% szybkie zdarcie warstwy emulsyjnej i konieczno#% zrobienia ko-
lejnego sita z tymi samymi stronami tekstu. 4eby sobie to uzmys!owi% i wyobrazi% 
to po tej ca!ej d!ugiej akcji by!o gotowe jedno sito � ramka czyli dwie strony druku, 
powtórzmy tylko dwie strony. Aby wydrukowa% 72-stronicow" �Drog&�, musia!em 
przygotowa% sam lub z kolegami 26 takich sit. Przed produkcj" kolejnych sit trzeba 
by!o je wszystkie zmy% roztworem wodorotlenku sodu. Troch& $mudna i nieciekawa ro-
bota wykonywana w grubych gumowych r&kawicach i wielkiej wannie cynkowej, jako 
$e wodorotlenek nawet tak rozcie'czony by! ciecz" $r"c". A przecie$ te 26 sit � du$ych 
ramek trzeba by!o jeszcze bezpiecznie przetransportowa% na drukarni&. Teraz po la-
tach my#l&, $e mia!em naprawd& du$" par& i wiele energii aby temu podo!a%. Mieli#my 
wszyscy bardzo siln" i pozytywn" motywacj&. By! to g!&boki sprzeciw wobec ustroju, 
wiara, $e dzia!amy na rzecz odzyskania niepodleg!o#ci, a mo$e po prostu pewno#%, $e 
dzia!amy na rzecz dobrej sprawy i jeste#my po jasnej stronie.

Drukarnie!

Ju$ wkrótce oprócz tej pracy dosta!em najwi&ksze zadanie � zorganizowania dru-
karni. Dobra!em sobie zespó!, dostali#my sprz&t, wcze#niej zosta! zgromadzony papier. 
Znale/li#my si& na pierwszej naszej podziemnej drukarni. Pozosta!a jeszcze do zrobienia 
farba z pasty Komfort a tego jeszcze nie umieli#my jak i wielu innych czynno#ci. Na to 
ostatnie robocze spotkanie przyszed! do naszej pierwszej konspiracyjnej drukarni Pawe! 
Wielechowski. Mia! z nami zacz"%. Pami&tam to wówczas da! nam ostatnie instrukcje  
i pokaz dorabiania farby drukarskiej. Chwil& z nami drukowa! i poszed! sobie. Zostali#my 
sami. Na tej pierwszej drukarni byli najemcy mieszkania Jola i Piotr Kluszczy'scy>6 oraz 
Andrzej Smulik. Ja zamyka!em czwórk&. Wszyscy znali#my si& wcze#niej, ze wszystki-
mi przeprowadzi!em rozmowy, wszyscy oni otrzymywali ode mnie wcze#niej bibu!& do 
kolporta$u w swoich #rodowiskach i miejscach pracy. Andrzej by! pierwszym, którego 
wtajemniczy!em,  zgodzi! si& bez wahania. Znali#my si& wcze#niej ze szko!y #redniej, 
pó/niej si& okaza!o, $e tak$e chodzili#my wspólnie na religi& do domu katechety-
cznego na rogu In@anckiej i Zagajnikowej przy para3i pod wezwaniem Opatrzno#ci 

>6 Kluszczy'ska Jolanta )ur. w 1977*. 4ona Piotra Kluszczy'skiego; pracownik Telekomunikacji Polskiej; sta!y drukarz  

Wydawnictwa Polskiego; w jej mieszkaniu na Lipowej <8 od ko'ca 198: r. znajdowa!a si& podziemna drukarnia  

KPN i Wydawnictwa Polskiego )drukowano m.in. �Drog&�*; drukarnia do 1989 r. nie zosta!a zdekonspirowana;  

relacja!M.!Michalika.
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Bo$ej. Potem wspólnie rozmawiali#my z Piotrkiem Kluszczy'skim i on te$ nie mia! 
w"tpliwo#ci. Najwa$niejsze by!o co powie Jola, $ona Piotra, gdy$ w naszych planach 
drukarnia mia!a by% u nich, na Lipowej, za# Jola by!a g!ównym najemc" lokalu. Jola 
wyrazi!a zgod& i by!a podstawowym trzonem naszej drukarni, nawet wówczas kiedy 
by!a w ci"$y to siedzia!a i odbiera!a zadrukowane kartki. By!a naprawd& bardzo dzielna. 
Tym sposobem stworzyli#my od podstaw drukarni& konspiracyjn" z ludzi, którzy nie 
byli znani bezpiece, którzy nie byli namierzeni.

Praca w drukarni wygl"da!a w nast&puj"cy sposób. Kiedy ja przygotowywa!em 
sita, równolegle gromadzony by! papier. Potrzebne by!y 72 ryzy papieru A:  
)700 kartek ka$da ryza* aby wydrukowa% �Drog&� w nak!adzie 2000. W tym cztery 
ryzy papieru kredowego na ok!adk&. Praktycznie z regu!y wychodzi!o ok. 1<70-1870 
nak!adu, gdy$ nast&powa!y  ró$ne straty, tak$e ryzy by!y nierówne ilo#ciowo. Jak to  
w czasach komnizmu wszystko by!o byle jakie. Nawet fabrycznie zapakowane paczki 
papieru by!y nierówne je#li chodzi o ilo#% kartek. Za gromadzenie papieru odpowie-
dzialni byli wszyscy. Na pocz"tku nie by!o problemu, bo odziedziczyli#my po drukarni 
Paw!a sporo papieru. Wystarczy!o na pierwszy numer �Drogi�. Potem nie by!o ju$ tak 
!atwo. Do ko'ca naszym g!ównym miejscem zaopatrzenia by!y !ódzkie papiernie, czy-
li sklepy, które wówczas handlowa!y materia!ami pi#miennymi, cz&sto by!y to tak$e 
!ódzkie ksi&garnie. Znali#my je wszystkie w mie#cie, na Sienkiewicza, na Piotrkowskiej, 
na Snycerskiej, niektóre z nich funkcjonuj" do dzisiejszego dnia. Przy zakupie papieru 
te$ trzeba by!o zachowa% �bhp�, z regu!y jedna osoba nie kupowa!a wi&cej ni$ trzy 
ryzy. Szybko dawali#my zna% naszym przyjacio!om i oni kupowali nast&pne. By!y tak$e 
i takie sytuacje, $e sprzedawczyni )sprzedawca* nie chcia!a sprzeda% trzech ryz tylko 
reglamentowa!a proponuj"c jedn". Wówczas nie protestowali#my, lepsza jedna ni$ jej 
brak. Nast&pnego dnia w tej samej papierni lub ksi&garni zjawia!o si& kilka osób, które 
wykupywa!y ile si& da!o. Bywa!o tak, $e przychodzi!y prawdziwe problemy z papie-
rem i by!y dost&pne na przyk!ad tylko ryzy A> a my pocz"tkowo nie dysponowali#my 
gilotyn". Z braku innych mo$liwo#ci kupowali#my ten papier i robili#my przeci&cie 
specjalnym no$em, który wykona! nieoceniony i najlepszy technicznie z nas wszy-
stkich Andrzej Smulik. By!o to rozwi"zanie skuteczne ale nie do ko'ca dobre, gdy$ 
papier, mimo fachowego wietrzenia nie odchodzi! w!a#ciwie po zadrukowaniu  
go rakl". Taki papier a w szczególno#ci praca na nim by!a prawdziw" m&czarni".  
W pó/niejszym okresie zdobyli#my gilotyn&, a w 1988 r. dysponowali#my ju$ kolejn" 
wi&ksz" gilotyn", która pozwala!a nam robi% ksi"$ki, których nikt by si& nie powstydzi!, 
nawet profesjonalne drukarnie.

Podsumowuj"c, zgromadzenie du$ej ilo#ci papieru do druku zawsze stanowi!o 
problem i wielokrotnie czynili#my larum w strukturach podziemnych, aby kto $yw 
nam pomóg!. Z regu!y przynosi!o to efekt ale z opó/nieniem. Dociera! do nas papier  
w ryzach, ale zdarza!o si&, $e kolporterzy przynosili po 100 sztuk papieru, nawet mniej, 
a tak$e cienki papier przebitkowy podobny do #niadaniowego, który nie nadawa! si& 
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nawet do prac redakcyjnych. Doceniali#my ten trud i starania naszych kolegów konfe-
deratów, czasem nie obywa!o si& jednak bez publicznie wyra$anych krytycznych uwag. 
Ale to by!a taka para w gwizdek, gdzie# trzeba by!o wy!adowa% nadmiar stresu.

Wracaj"c do drukarni. Gdy sita by!y na#wietlone i papier zgromadzony, 
pozostawa!o zrobi% farb& i rozpocz"% drukowanie. Zatrzymajmy si& na chwil& przy  
farbie, bo z tym produktem by!y tak$e problemy. Problemy zaopatrzeniowe. Nasz" 
farb" by!a s!ynna pasta �Komfort� )jeszcze gdzie# niedawno j" widzia!em* z domieszk" 
prawdziwej farby drukarskiej. W podziemiu powstawa!y nawet piosenki o tej pa#cie. 
Z farb" drukarsk" nigdy nie by!o problemów, i wielu ludzi si& deklarowa!o, $e mog" 
j" nam dostarczy%. Stanowi!a ona jednak tylko oko!o 7Y ca!ej naszej farby )reszta to 
pasta �Komfort� i niewielkie ilo#ci wody i specjalnego oleju*. Problemem jednak by!a 
niekiedy pasta �Komfort�, czyli pasta, któr" wówczas wiele gospody' u$ywa!o do 
prania. Bywa!y problemy z zaopatrzeniem. W takich wypadkach, podobnie jak przy 
braku papieru czynili#my larum i wszyscy szukali w mie#cie i województwie pasty 
�Komfort�. O dziwo na rynku by!y tak$e podobne pasty w takich samych plastiko-
wych opakowaniach, ale o innych nazwach. Czynione przez nas próby wykorzystania 
ich do druku nigdy nie przynios!y pozytywnego rezultatu. Tylko pasta �Komfort� 
nadawa!a si& do drukowania. Czasem wi&c zadawali#my sobie pytanie czemu czer-
woni po prostu nie wstrzymali produkcji tej pasty? W (odzi zatrzymaliby produkcj& 
�Prze#witu�37, �Biuletynu (ódzkiego�38, �Drogi� i innych publikacji Wydawnictwa  
Polskiego. Obiektywnie trzeba jednak powiedzie%, $e problemy z papierem by!y 
wi&ksze ni$ z past" �Komfort�.

Gdy ju$ wszystkie problemy zosta!y pokonane drukarze rozpoczynali prac&. 
Wszyscy mieli#my prac& zawodow", wi&c najwi&ksz" efektywno#% uzyskiwali#my  
w sobot& i niedziel&. Spotykali#my si& ju$ w pi"tek wieczorem i pozostawali#my w 
drukarni do niedzieli wieczorem. To by!o dobre z punktu widzenia bezpiecze'stwa, ale 
tak$e powodowa!o, $e byli#my po prostu skazani tylko na drukowanie. Pracowali#my 
z regu!y na dwa stanowiska, a wi&c równocze#nie by!y drukowane cztery strony pisma 
lub ksi"$ki. Czasem by!y to trzy stanowiska. Weekend z sobot", wywalczony przez 
�Solidarno#%�, to by!o za ma!o, wi&c swoj" prac& kontynuowali#my  tak$e w dni po-
wszednie po po!udniu. Pami&tam, $e du$" przyjemno#% sprawia!a nam praca w 1 maja, 
czyli w wolne od pracy #wi&to pracy. Uznawali#my, $e to godne uczczenie tego #wi&ta 
poprzez nasz" 3zyczn" prac& w podziemnej drukarni. By!o potrzeba ok. 10 do 1: dni aby 
wydrukowa% nak!ad �Drogi�. Je#li potrzeba by!o dokona% dodatkowych na#wietle' sit, 
by!y jakie# b!&dy, to czas przed!u$a! si& do trzech tygodni. ("cznie wydruk naczelnego 
pisma KPN od zmywania sit do przerzucenia nak!adu na punkt wynosi! ok. >0-:7 dni,  

37 �Prze#wit� � niezale$ne, nieregularne !ódzkie wydawnictwo podziemne; ukazywa! si& w latach 1982-1989, jeden 

numer 199>Q199:; Encyklopedia! Solidarno$ci.! Wirtualna! Czytelnia! Bibu#y, http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki!

/index.php?title=WCB0086
38 �Biuletyn (ódzki� � niezale$ne, nieregularne czasopismo spo!eczno-polityczne; red. przez Robotniczy Komitet Oporu 

NSZZ �Solidarno#%�; red.= W. Maciejewski, J. 5reniowski; pierwszy numer ukaza! si& 12 XI 1982 r.; Czasopisma!polskie�
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i trudno by!o go skróci%. Nawet je#li wydaje si&, $e to d!ugo to pos!u$my si& obrazowym 
przyk!adem. 72 ryzy po 700 szt. ka$da, czyli 26 tys. kartek papieru do zadrukowania  
z obu stron, czyli 72 tysi"ce. To oznacza!o, $e trzeba by!o 72 tys. razy przejecha% rakl", 
72 tys. razy odebra% zadrukowan" kartk& i na koniec jeszcze z!o$y% broszur& i zszy%. 
W pó/niejszym okresie kiedy mieli#my gilotyn&, tak$e przycinali#my do równo#ci 
boki naszego wydawnictwa. A wi&c ok. 2000 broszur trzeba by!o przyci"% po dwóch 
krótszych bokach i jednym d!u$szym. To ostatnie z!o$enie, zszywanie i ci&cie by!o 
czynno#ci" zawsze najprzyjemniejsz". Oznacza!o koniec pracy, oznacza!o, $e nak!ad 
lada moment tra3 do kolporta$u na ca!y kraj. Nie oznacza!o natomiast ko'ca stresów, 
poniewa$ trzeba by!o dokona% przerzutu ca!ego nak!adu do skrzynki kontaktowej. 

Przy okazji przerzutów ca!ych nak!adów by!y tak$e ró$nego rodzaju wydarzenia. 
Bywa!o tak jak na Targowej, $e przyjechali#my samochodem z ca!ym nak!adem do 
punktu odbioru, a nikt na nas nie oczekiwa!. Wówczas czeka! nas powrót znowu z ca!ym  
nak!adem do drukarni, co musia!o wzbudza% zainteresowanie osób postronnych.  
Najbardziej jednak zapami&ta!em histori& Piotrka i Andrzeja, którzy przerzucali ca!y 
nak!ad do jakiego#, dzi# nie pami&tam, którego punktu przerzutowego )by% mo$e by! 
to lokal Mirka Laskowskiego39*. Po zako'czeniu pracy w drukarni przy ul. Lipowej 
wynie#li#my ca!y nak!ad w kilku wielkich torbach do zaparkowanej przed domem �Syre-
ny� Piotrka. Nie wszystkie torby zmie#ci!y si& w baga$niku, reszt& po!o$yli#my na tylnym 
siedzeniu. Piotrek z Andrzejem mieli opracowan" tras& dojazdu. Nie wiedzieli niestety, 
$e dzie' wcze#niej wprowadzono zakaz wjazdu na jedn" z ulic w 5ródmie#ciu. Pojechali  
na pewniaka a milicja jak to mia!a wówczas w swym zwyczaju po wprowadzeniu 
zakazu postawi!a patrol. Piotrek z Andrzejem za innym samochodem wjechali na ten 
zakaz i zostali zatrzymani. Ca!y nak!ad �Drogi� by! w baga$niku i na tylnym siedzeniu. 
Milicjanci w!a#nie wystawiali mandat kierowcy jednego z samochodów, który zosta! 
zatrzymany przed nimi. Adrenalina i zdenerwowanie ros!o. Milicjant nie w&szy! jednak,  
by! nastawiony na kolejne mandaty, tym bardziej, $e za moimi kolegami ustawi!y 
si& nast&pne samochodowe o3ary zakazu. Ta niebezpieczna historia sko'czy!a si& na  
mandacie i wielkim strachu. W tym dniu nak!ad nie tra3! do skrzynki przerzutowej, tylko 
wróci! na drukarni&. Przerzut nast"pi! kilka dni pó/niej. Nie uda!o nam si& precyzyjnie 
ustali% z kolegami, który to nak!ad �Drogi� przysporzy! nam tak wielkich stresów. 
Od tego czasu dzie' przed przerzutem nasz samochód pokonywa! próbnie drog& aby 
unikn"% w dniu nast&pnym stresuj"cych niespodzianek. Kiedy ch!opcy wrócili do dru-
karni byli#my naprawd& wszyscy zdenerwowani i niepewni najbli$szej przysz!o#ci.

Niektóre �Drogi� mia!y nawet 62 strony, a Wi&/niowie Hrubieszowa�  
a$ 108 stron � wszystko to zrobione na sicie, wszystko r&cznie. Po kilku latach wspól-
nej pracy uznali#my, $e jeste#my najwi&kszym sitem PRL-u. Nie wiem czy to prawda,  

39 Laskowski Miros!aw )ur. 19:9*. Absolwent AWF w Warszawie; nauczyciel; cz!onek KPN, LPR; od XII 1980 r.  

w NSZZ �Solidarno#%�; kolporter m.in. ksi"$ek Wydawnictwa Polskiego KPN, pism= �Droga�, �Tygodnik Mazowsze�, 

�Biuletyn (ódzki�; organizator lokali konspiracyjnych; uczestnik akcji ulotkowych; dzia!acz Polskiego Zwi"zku Podno-

szenia Ci&$arów; S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie...
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mo$e by!y wi&ksze, ale wiem, $e ani drukarnie �Biuletynu (ódzkiego�, ani �Prze#witu� 
nie przerabia!y takiej masy papierowej jak my. Dokonali#my tej oceny na podstawie 
dost&pnych nam z kolporta$u wydawnictw. Po kilku miesi"cach byli#my w stanie  
bardzo precyzyjnie stwierdzi% jak" technik" drukarsk" by!o wydawane ka$de pod- 
ziemne wydawnictwo. By!y oczywi#cie wi&ksze o3cyny drukarskie jak na przyk!ad 
�Nowa�, ale oni dzia!ali na profesjonalnych maszynach drukarskich, a nie siermi&$nych 
sitach. By!y te$ i dobre strony stosowanej przez nas techniki, poniewa$ nie wytwarza-
li#my $adnego ha!asu. Praktycznie gdyby nas kto# pods!uchiwa! pod drzwiami, to nie 
by!by w stanie us!ysze% naszej pracy na sitach.

Jak wspomnia!em nasza pierwsza drukarnia by!a na Lipowej. By!o nam tam 
dobrze, poniewa$ zaj&li#my oddzielny pokój w g!&bi mieszkania. Gospodarze musieli 
jedynie pami&ta% o zamykaniu go w przypadku jaki# wizyt, a w szczególno#ci mamy 
Joli, która najcz&#ciej odwiedza!a mieszkanie swojej córki. Byli#my tam dosy% d!ugo 
my#l&, $e jeszcze w 198< r., kiedy pracowali#my na dwie drukarnie. Ci"$a Joli jeszcze  
nam nie przeszkodzi!a, dopiero narodziny ich syna Dominika stanowi!y pewien  
problem, i musieli#my szuka% nowego lokum, cho% w tym lokalu w ograniczonym 
zakresie drukowali#my a$ do 1990 roku. 

Dwie publikacje wydrukowali#my w mieszkaniu mojego ciotecznego brata 
Jacka Kolasy w wie$owcu na Retkini )wówczas róg Marchlewskiego i Dzier$y'skiego  
� dzisiaj Armii Krajowej i Prymasa Stefana Wyszy'skiego*. Wykorzystali#my 
okoliczno#%, $e jego mama a moja ciotka wyjecha!a do sanatorium na miesi"c. 
Pracowali#my na trzy sita i w miesi"c wydrukowali#my dwie ksi"$eczki podobne 
obj&to#ci" do �Drogi�. O ile pami&tam cz&#% z nas wzi&!a urlopy i prawie nie wycho-
dzili#my z tego lokalu. Wydrukowali#my wówczas Polski!Wrzesie*!1939 Bogdana 
5l&zaka i Homilie ksi&dza Jana Umi'skiego. Gdyby nie$yj"ca ju$ ciotka zobaczy!a  
nas w po!owie pracy mog!aby tego nie znie#%. To by! istny �sajgon�, sprz"tn&li#my 
po pracy jak nam si& wydawa!o dok!adnie, ale ona po powrocie jeszcze przez d!ugi 
okres czasu znajdowa!a #lady naszej dzia!alno#ci. Pyta!a o to Jacka, który udawa!, $e 
nic wielkiego si& nie sta!o. Ju$ po 1989 r. powiedzieli#my jej o tym przedsi&wzi&ciu, 
które mia!o miejsce w jej domu. Powiedzia!a wyrozumiale, $e czego# si& domy#la!a.

Kiedy urodzi! si& Dominik, syn Joli i Piotra by!o oczywiste, $e musimy poszuka% 
nowego lokalu na drukarni&. Co prawda tak to zorganizowali#my, $e cz&#% dzia!alno#ci 
poligra3cznej pozostawili#my u Joli i Piotra i gdzie# do 198<, mo$e 1988 roku  
pracowali#my na dwie drukarnie. Nie pami&tam, kto wskaza! nam mieszkanie na  
ul. Nowotki )obecnie Pomorska* w pobli$u Placu Wolno#ci. Wynaj&li#my ten lokal  
konspiracyjny u Jana, zwanego tak$e przez nas Janem bez Ziemi. Wed!ug Andrzeja Smu-
lika mia! na nazwisko Gnatkowski )pseudo na Wschodniej �Gnat�*40. To pierwsze prze- 
zwisko wynika!o z powodu jego samotnego trybu $ycia. Lokal by! wielki ok. 70-metrowy  
pokój, trzy i pó! metra wysoko#ci, jedno ma!e okno na wewn&trzne podwórko, wewn"trz 

40 Gnatkowski Jan, brak bli$szych danych.
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piec ka@owy i jakie# niezbyt funkcjonalne meble za wyj"tkiem dobrego sto!u i krze-
se!, które by!y bardzo przydatne w procesie drukowania. Przedmiotem wynajmu by! 
tylko pokój, poniewa$ ubikacja i umywalka z zimn" wod" by!y w korytarzu i stanowi!y 
cz&#% wspóln". Odpada!o zatem robienie sit w tej drukarni )brak bie$"cej wody*, 
zawsze jednak mo$na to by!o to robi% nadal u mnie na Honorowej. Lokal nora, ale 
dla naszych potrzeb jednak naprawd& dobry. P!acili#my czynsz miesi&czny, oczywi#cie 
do r&ki. Okolice by!y bardzo dobre, na Nowotki w tej cz&#ci spory ruch, naprzeciw 
bramy przystanek tramwajowy. Plac Wolno#ci by! wówczas wa$nym w&z!em komu-
nikacyjno-przesiadkowym, du$y ruch, !atwo#% dojazdu. Te same pozytywne elementy 
by!y i po stronie bezpieki, ale ogólnie by!o nie/le. S!abym punktem móg! by% nasz 
Jan. Samotny, ze sk!onno#ci" zagl"dania do kielicha. Mieli#my wiele z nim przygód, 
wygl"da!y wówczas nawet niebezpiecznie, ale wszystkie sko'czy!y si& szcz&#liwie, 
tzn. nie zostali#my namierzeni, nie zostali#my aresztowani. Lokal ten mie#ci! si&  
w kamienicy, która graniczy!a z inn" kamienic" na Wschodniej, w której na pocz"tku 
XX wieku drukowa! �Robotnika�41 Józef Pi!sudski. Tu te$ zosta! aresztowany, co ju$ 
nie by!o tak optymistyczn" informacj". Sk!ama!bym, gdybym powiedzia!, $e wtedy, 
ale i w pó/niejszym okresie to s"siedztwo i ta historia by!y dla nas oboj&tne. Nie by!y 
i nastraja!y nas one bardzo pozytywnie. Dopóki drukowali#my na sitach w tej drukarni  
nie by!o problemów. By!o cicho, $adnych podejrze', co najwy$ej Jan domaga! si& 
jaki# niewielkich zaliczek a konto, które z regu!y dla #wi&tego spokoju otrzymywa!. 
Z pewno#ci" pods!uchiwa! pod drzwiami, bo ju$ sam fakt, $e wspólna ubikacja by!a 
obok wej#cia do naszego pokoju, powodowa!, $e dla zaspokojenia ciekawo#ci, ale  
i jako gospodarz musia! si& interesowa%. Mieli#my zreszt" na to dowody. Nic jednak nie 
móg! us!ysze%, najwi&kszym ha!asem w tym czasie by!o zszywanie biurowymi zszywa-
czami. To czyni!o nas bezpiecznymi od jego strony. Bywa!o te$ tak, $e d!ugimi tygod-
niami naszego w!a#ciciela nie by!o. Budzi!o to oczywi#cie nasz niepokój. Ale potem Jan 
zjawia! si& w tak samo tajemniczy sposób jak znika! i by!o wszystko jak wcze#niej. 

Wiele si& zmieni!o, kiedy po wielu zabiegach uda!o nam si& kupi% prawdziw" 
maszyn& drukarsk". By! to Romayor )prawdopodobnie czeski*, drukuj"cy for-
mat A:. Wiele razy czyni!em w tej sprawie zabiegi rozmawiaj"c na temat potrzeb-
nej Wydawnictwu w (odzi maszyny drukarskiej. By!y to rozmowy w Warszawie,  
z Moczulskimi i cz!onkami CKAB oraz z Micha!em Janiszewskim. To w!a#nie ten  
ostatni nam pomóg!. Micha! by! wcze#niej aresztowany i siedzia! za dzia!alno#% 
opozycyjn" o ile pami&tam w Warszawie. Podczas jednej z ostatnich odsiadek Leszka  
Moczulskiego panowie poznali si& w wi&zieniu. Po wyj#ciu z miejsca zatrzymania  
Micha! zacz"! pracowa% dla KPN i Wydawnictwa Polskiego. Trzeba mu odda%,  
$e robi! to z du$" energi". Szybko drukarnie Warszawy prze#cign&!y (ód/, mieli maszyn& 
drukarsk" )nawet niejedn"*, ale nasze projekty ok!adek �Drogi� i znaczków na sicie  

41 �Robotnik� � pismo zwi"zane z PPS; pierwszy numer ukaza si& w 189: r. w Warszawie; w l. 1899-1900 drukarnia  

mie#ci!a si& w (odzi; zob.= W. Czarnecki, Prasa! socjalistyczna! �! wierna! towarzyszka! walki! robotniczej [w:]  

PPS,!Wspomnienia!z!lat!1918-1939, Warszawa 198<, t. 1, s. <87-<9:.
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mia!y jednak pewn" przewag& nad ich �kr&conymi na maszynie�. Wracaj"c do maszyny 
to w!a#nie Micha! zaproponowa! nam zakup. D!ugo si& nie zastanawiali#my i pewnego 
dnia w 1988 r. po wielu wcze#niejszych konspiracyjnych uzgodnieniach przyjecha!a 
do (odzi ekipa z Warszawy Micha! i drukarz Marek Gogacz:2. Nie pami&tam dobrze, 
ale maszyna kosztowa!a nas ok. >00 czy :00 dolarów )by!y czasy komunistyczne*. 
P!acili#my w walucie, pami&tam, $e w pakiecie by!y bardzo ró$ne banknoty np. marki 
3'skie, czy dolary australijskie i kanadyjskie. Na miejscu Marek Gogacz uruchomi! 
maszyn&, no i byli#my w innych czasach dotychczas dla nas niedost&pnych. Maszyna 
drukarska, nawet tak ma!a jak nasza powodowa!a ha!as. Wyciszenie naszego lokum 
by!o mo$liwe w ograniczonym zakresie )tylko drzwi*. Wyciszenie samej maszyny 
te$ nie wchodzi!o w gr&. Technika ta mia!a jednak bardzo du$o dobrych stron. 
(atwe na#wietlanie i wywo!ywanie blach, du$o wi&ksza trwa!o#% blach w stosunku  
do syntetycznego sita powleczonego emulsj", co praktycznie pozwala!o zaplanowa% 
nak!ad wielotysi&czny.

Kiedy rozpocz&li#my druk kolejnej publikacji na naszej nowej maszynie po-
wstawa! oczywi#cie ha!as, który musia! spowodowa% czujno#% naszego Jana. Pocz"tko-
wo po ka$dym drukowaniu starali#my si& bardzo cicho wybywa% z drukarni, on za# 
stara! si& nas z!apa%, aby indagowa% i pyta%. W ko'cu musia!o doj#% do wzajemnych 
wyja#nie'. Postanowili#my zachowywa% si& pasywnie � jak zapyta to b&dziemy  
rozmawiali. Kiedy dosz!o do tej rozmowy jakie$ by!o nasze zdziwienie, kiedy Jan 
zaproponowa! $eby#my dopu#cili go do naszego interesu. By! gotów wykonywa% nawet 
jak"# funkcj& pomocnicz", byleby#my go wci"gn&li do naszego biznesu. Odmówili#my 
stanowczo, zgadzaj"c si& na kolejne nowe propozycje podwy$szenia czynszu. Ju$  
po jakim# czasie Andrzej, który rozmawia! z Janem, wydoby! od niego informacj&,  
$e podejrzewa! nas o produkcj& #rubek+ A to wszystko dlatego, $e nasz wynajmuj"cy 
znalaz! pod naszymi drzwiami now", niezniszczon" #rubk&. Historia tej #rubki jest 
nast&puj"ca. Przed rozpocz&ciem druku na offsecie postanowili#my na wszelki wypadek 
wymieni% zamek w drzwiach do naszego lokalu. Andrzej zdemontowa! stary zamek  
i przyst"pi! do instalacji nowego. Zgin&!a mu jedna z ma!ych #rubek nowego zamka, 
której nie móg! znale/%. Zast"pi! j" wi&c #rubk" ze starego zamka i zako'czy! ca!" 
czynno#%. To w!a#nie t& now" #rubk& znalaz! Jan i chcia! si& sta% naszym wspólnikiem. 
Rzeczywisto#ci nasz Jan raczej nigdy by nie zaakceptowa!. 

Mieli#my jeszcze inn" mro$"c" krew w $y!ach histori& w drukarni u Jana. By!o to 
w okresie, gdy drukowali#my na sitach. Wszyscy drukarze mieli swoje klucze do dru-
karni. Przychodzili#my pojedynczo aby unikn"% tzw. t!umu czy grupy, która mog!aby 
by% !atwiej zapami&tana przez przypadkowe osoby. By!o to tak$e rozwi"zanie bardziej 
praktyczne. Tym razem, w tym zapami&tanym na lata wydarzeniu by!em w drukarni  
pierwszy )wed!ug Andrzeja wspólnie weszli#my i t& wersj& przyjm& w dalszym opisie*. 

:2 Gogacz Marek. Drukarz pism podziemnych, ksi"$ek, kalendarzy )od 1981 r.*, �Tygodnika Mazowsze�, publikacji 

Wydawnictwa Mysia 7, �Vacat�, �KOS� )od 1982 r.*; kilkukrotnie aresztowany; S#ownik!niezale%ni�
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Kiedy min&li#my korytarz i weszli#my do naszego pokoju jeszcze nic nas nie zaniepo-
koi!o. Przebrali#my si& w ciuchy robocze i podeszli#my do stanowisk drukarskich. Dopie- 
ro wtedy zobaczyli#my po prawej stronie na wysoko#ci ok. 2,7 metra dziur& w #cianie. 
Jej wielko#% pozwala!a swobodnie w!o$y% w ni" g!ow&. Kiedy to zobaczy!em natych-
miast chcia!em ucieka%. Patrzy!em w dziur& jak zaczarowany chyba spodziewaj"c si&,  
$e ujrz& tam g!ow& esbeka. Na pod!odze le$a!y skrawki gruzu i tynku. Wygl"dali#my 
tak$e przez nasze jedyne okno staraj"c si& dojrze% na podwórku, b"d/ w oknach 
naprzeciw czaj"cego si& wroga. Nic nie wypatrzyli#my, dziura by!a te$ martwo cicha,  
z okna nie by!o wida% $adnego ruchu. Pytanie czeka% na pozosta!ych kolegów, czy 
ucieka%. Zdecydowali#my chyba rozumnie, $e je#li na nas czekaj" to mo$e jeszcze 
zd"$ymy wyj#%, a je#li nas z!api", to mo$e w jaki# sposób uda nam si& ostrzec kolegów. 
Zak!adali#my tak$e, $e je$eli bezpieka si& czai to mo$e czeka% na ca!y sk!ad dru-
karni. Wariantów by!o kilka. Szybko przeanalizowali#my sytuacj& i uzgodnili#my, $e  
Andrzej wyjdzie pierwszy. Mia! powiadomi% Piotrka, aby omija! chwilowo drukarni&. 
Cz&#ciowo przy pomocy Andrzeja sprz"tn"!em nasze sita i inne materia!y, które 
by!y widoczne z dziury. Z Andrzejem zgodzili#my si&, $e to mo$e by% przypad- 
kowa dzia!alno#% remontowa s"siada. Wychodz"c z lokalu nie wiedzia!em, czy  
Andrzeja z!apano, czy ucieka!. Wszystkie mo$liwo#ci wchodzi!y w gr&. Gdy wysze-
d!em i zamkn"!em drzwi do mieszkania Jana, to by!y naprawd& dwa najd!u$sze pi&tra 
do zej#cia w moim $yciu, a potem jeszcze doj#cie do bramy, nast&pnie do Placu 
Wolno#ci. Czarne zwidy si& nie sprawdzi!y, nie aresztowano mnie, tak$e Andrzej dotar! 
spokojnie do domu. Piotrka uprzedzili#my wcze#niej i nie musia! prze$ywa% stresu. 
Problem pozosta!, przyczaili#my si& wyczekuj"c, co si& wydarzy. Wariantów by!o kilka, 
mog!a sta% za tym bezpieka, ale przecie$ nas nie aresztowali. W tym wariancie mogli 
czeka% na wydruk ca!ego nak!adu, aby dokona% aresztowa' dopiero przy przerzucie 
nak!adu. Ten schemat wydawa! si& ma!o prawdopodobny. Ale by! te$ inny mo$liwy 
i niepokoj"cy nas scenariusz. Otó$ s"siad zza #ciany robi! remont instalacji wodnej, 
czy gazowej i przebi! si& do naszego pokoju. Dziura by!a na tyle du$a, $e je#li s"siad 
zajrza! do naszego pokoju to na pewno zobaczy! sprz&t do drukowania, zadrukowane 
kartki papieru i ca!y ba!agan towarzysz"cy drukowaniu. Kolejne pytanie brzmia!o, czy 
je#li s"siad zobaczy! to doniós!, czy dopiero doniesie na bezpiek&. A mo$e to zigno-
ruje. Przeczekanie by!o wi&c wskazane. Przez oko!o tydzie' nic si& nie wydarzy!o. 
By!o spokojnie, wi&c zdecydowali#my z Andrzejem, $e sprawdzimy nasz lokal. Nie 
pami&tam, czy by! z nami Piotrek. Weszli#my i znów brama, schody na drugie pi&tro, 
d!u$"ce si& w niesko'czono#%, pierwsze drzwi, i wreszcie drzwi do naszego lokalu. 
Trzeba powiedzie%, $e takiego bicia serca i stresu nie mia!em przez ca!e $ycie. Ch!odny 
os"d podpowiada!, $e wszystko b&dzie dobrze, $e jest na to du$a szansa, ale jednak 
by! niema!y margines, i mog!a to by% nasza ostatnia eskapada. Weszli#my do naszego 
pokoju i zastali#my wszystko tak jak zostawili#my tydzie' temu, !"cznie z dziur"  
w #cianie. 5wieci!a i patrzy!a na nas cynicznie. Nie od razu zdecydowali#my zabi%  
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t& dziur& listewk" aby ju$ nas nie straszy!a. 
Postanowili#my o tym zdarzeniu powiadomi% Jana. W tym celu musieli#my 

sprz"tn"% lokal. Wi&kszo#% sprz&tu schowali#my do szafy, cz&#% do kufra tradycyjne-
go tapczanu. Zrobili#my sprz"tanie generalne, ods!onili#my wiecznie zakryte zas!ony 
i zaprosili#my naszego gospodarza aby pokaza% mu dziur& i szkody jakie wyrz"dzi! 
lokator z s"siedniej klatki. Pilnowali#my Jana aby nie zagl"da! do naszych schowków  
i czekali#my na jego reakcj&. By! wyra/nie wkurzony i po obejrzeniu szkód natychmiast 
uda! si& do s"siada. Wed!ug jego relacji zrobi! mu potworn" awantur&. Powiedzia! m.in. 
s"siadowi, $e w miejscu dziury wisia! Kossak, którego ów s"siad mu zniszczy!. Za$"da! 
odszkodowania i na pewno je otrzyma!, ale tymi informacjami si& z nami nie podzieli!. 
Z pewno#ci" nie by!o to jednak odszkodowanie za obraz Kossaka, tylko za spowodo- 
wane zniszczenia. Dla nas z przebiegu tego zdarzenia by!o co innego wa$niejsze. 
Byli#my niemal pewni, $e ów s"siad nie w!o$y! g!owy do naszego lokalu i nie nada! na 
nas do bezpieki. Za kilka dni rozpocz&li#my znów prac& w drukarni. 

Ju$ do ko'ca naszej dzia!alno#ci w tej drukarni nie mieli#my przygód takiego 
formatu, cho% z Janem by!a zabawa do samego ko'ca, a$ wreszcie nasz" drukarni& 
przenie#li#my do pierwszego legalnego lokalu KPN w (odzi na Piotrkowskiej 172. 
By!o to dopiero w drugiej cz&#ci 1990 roku. W tej nowej siedzibie Wydawnictwa  
Polskiego w budynku na Piotrkowskiej, gdzie znalaz!a ostatni" lokalizacj& nasza dru-
karnia, wcze#niej, w latach <0. funkcjonowa!a lokalna cenzura. Historycznie, ideowo 
i symbolicznie by!o to dobre miejsce dla opozycjonistów z konspiracyjnego kapee-
nowskiego Wydawnictwa. By!o to ju$ po pierwszych wyborach samorz"dowych 
w czerwcu 1990 roku. Cho% dla porz"dku trzeba powiedzie%, $e w tych pierwszych 
wolnych wyborach do samorz"du lokalnego wydrukowali#my wiele druków ulotnych 
dla (ódzkiego Porozumienia Obywatelskiego43 i kandydatów tego komitetu. Wed!ug 
Wie#ka 4y$niewskiego drukowali#my tak$e dla dzisiejszego ministra sprawiedliwo#ci 
Krzysztofa Kwiatkowskiego44, który wówczas startowa! do samorz"du zgierskiego.  
Z pewno#ci" drukowali#my wówczas materia!y dla kandydatów KPN z listy (PO.

Ale wracaj"c do okresu wcze#niejszego dla historycznej prawdy trzeba napisa%, 
kto w naszej drukarni drukowa!. Trzon stanowili Andrzej Smulik, Piotr Kluszczy'ski 
i ja. Dochodzili do nas przede wszystkim Jola Kluszczy'ska, Niuniek, wiem tyle,  
$e mia! na imi& Krzysztof, a tak$e moja $ona Lucyna z domu Szczepa'ska. Wcze#niej 
opisa!em tak$e dzia!ania Jacka i Ma!gosi Kolasów, cho% wówczas nie byli chyba jeszcze 
ma!$e'stwem. W drukarni u Piotrka i Joli pomaga!a nam tak$e mama Piotrka nie$yj"ca 

43 (ódzkie Porozumienie Obywatelskie � centroprawicowe stowarzyszenie samorz"dowe za!o$one w 1990 r. przez 

dzia!aczy Komitetów Obywatelskich przy L. Wa!&sie; po wygranych wyborach samorz"dowych w 1990 r. sformowa!o 

zarz"d miasta z prezydentem Grzegorzem Palk"; w kolejnej kadencji wspó!rz"dzi!o miastem; w 2002 r. kandydat 

(PO J. Kropiwnicki wygra! wybory na prezydenta miasta (odzi; wieloletnim przewodniczacym (PO by! M. Papis;  

M. Wieczorek, op. cit., s. 2<->0.
44 Kwiatkowski Krzysztof )ur. 19<1*. Absolwent U(; prawnik; minister sprawiedliwo#ci w rz"dzie D. Tuska  

)2009-20*; senator VII kadencji; radny i wiceprezydent miasta Zgierza; cz!onek PC, RS AWS, PO; dzia!acz NZS; Senat!!

Rzeczypospolitej!Polskiej.!VII!kadencja, Warszawa 2008, s. 126; htpp://www.senat.gov.pl; htpp://www.kwiatkowski.lodz.pl
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ju$ Helena Kluszczy'ska. Nie by! to wielki kr"g wielki, ale przecie$ nie o to chodzi!o, 
liczy!a si& pewno#%, zaufanie i nie#miertelne konspiracyjne �bhp�. 

Na zako'czenie tego podrozdzia!u jeszcze jedno wspomnienie. Ju$ po Okr"g!ym 
Stole, kiedy nadal drukowali#my u Jana, szed!em do drukarni i na Nowotki wszed!em 
wprost na cz!owieka, który przes!uchiwa! mnie na Lutomierskiej. Spotkanie by!o du$ym 
zaskoczeniem dla nas obu, nie mogli#my si& omin"%. W moich oczach on by! z bezpie-
ki, wi&c #mia!o zagadn"!em pierwszy= �Co!Pan!tu!robi?�. Wyja#ni!, $e w Liceum IV  
jest pracownia � obserwatorium astronomiczne. By! fanem kosmosu i o3cerem  
)porucznikiem* bezpieki. Gdy mnie przes!uchiwa! na Lutomierskiej przedstawia! si& 
jako porucznik Biernacki � nazwisko by!o prawdopodobnie fa!szywe. Nie znalaz!em 
takiego w#ród odtajnionych dokumentów, które otrzyma!em z IPN natomiast znalaz!em 
nazwisko M. Bara'ski45 )porucznik* i Jan Krzysztof Ber!owski:6 )kapitan*. Po 
zdawkowej wymianie zda' zapyta!em go na odchodne wprost= �Czy! pan!wie! panie!
poruczniku,! %e! przez! tyle! lat!mnie! rozpracowywali$cie! a! ja!w#a$nie! tutaj,! nieopodal!
przez! kilka! lat!mia#em! drukarni&?� Odpowiedzia! obronnie, $e gdyby naprawd& si& 
do nas �przypi&li� to by#my zostali aresztowani. To prawda, dzi# te$ tak s"dz&. Wiem,  
$e specjalne grupy SB, gdy postawi!y sobie za cel rozpracowanie wybranej grupy opozy-
cjonistów, na przyk!ad drukarzy, czy drukarni i robili to konsekwentnie z nastawieniem 
na osi"gni&cie celu, to dopinali swego. Przyk!ad mojego kolegi z Warszawy Micha!a 
Janiszewskiego by! w tym wzgl&dzie bardzo wymowny. Co by jednak nie mówi%, przez 
pi&% lat bezpieka nas nie z!apa!a a dokumenty IPN #wiadcz", $e na co najmniej na dwa, 
trzy lata wygasili moj" spraw& jako za!atwion" po ich my#li. 

Redakcja!Wydawnictwa!Polskiego

Oczywi#cie drukarze nie mogliby drukowa%, gdyby nie praca redakcji. Zbyszek 
Rybarkiewicz i Pawe! Wielechowski, czyli za!o$yciele Wydawnictwa zacz&li w!a#nie od 
stworzenia redakcji. B&d"c w kolporta$u a pó/niej w strukturach drukarskich d!ugo nie 
zna!em tych osób. Pami&tam zdarzenie, kiedy Zbyszek po raz pierwszy zaproponowa! mi 
prac& na rzecz struktur drukarskich. Mia!o to miejsce w Sulejowie. By!em tam na mszy 
za Ojczyzn& odprawianej przez ksi&dza Jana Umi'skiego. To by! zapewne 198: rok, 
data orwellowska. Przyj"!em wówczas t& propozycj&, cho% nie do ko'ca wiedzia!em co 
si& za ni" kryje. Wyrazi!em gotowo#% i zgod& na t& now" dzia!alno#%, ale najpierw Pawe! 
musia! ustali% zasady przekazywania materia!ów redakcji do przygotowalni diapozyty-
wów a nast&pnie drukarzy. Owe materia!y z redakcji mia!em odbiera% ja, poniewa$ 
wykonywa!em diapy, czyli nast&pn" czynno#% w procesie druku. Po spotkaniu w Sule-
jowie by!em umówiony ze Zbyszkiem na Wojska Polskiego na przystanku tramwa-
jowym przy Marynarskiej. Czeka!em ale spotkanie nie dosz!o do skutku. Nikt mnie nie 

45 Bara'ski Marek )ur. 1970*. Porucznik; pracownik KW MO )19<9-198>*; WUSW, Wydzia! III i Wydzia! �T�  

)198>-1990*; AIPN Ld, 0282Q1:0, Akta!osobowe.
:6 W!a#ciwie Ber!owski Jan Krzysztof )ur. 1976*. Kapitan; pracownik MO )19<7-1986*; WUSW, Wydzia! III  

i Wydzia! Studiów i Analiz )1986-1989*; AIPN Ld, 0282Q126, Akta!osobowe.
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odebra!. Uda!o si& nast&pnym razem i poszed!em za Zbyszkiem na lokal konspiracyjny. 
Kiedy tam si& znale/li#my okaza!o si&, $e oprócz mnie jest tam jeszcze jaka# dziewczy-
na, która przedstawi!a si& jako �Iza�. Ja w tym czasie u$ywa!em pseudonimu �Micha!�, 
pó/niej tak$e �Konrad�. �Iza� to moja przysz!a $ona Lucyna, ale o tym jeszcze nikt nie 
wiedzia! oczywi#cie za wyj"tkiem Boga. Zbyszek z Paw!em tym sposobem skontaktowali  
dwie komórki redakcj& i drukarni&. Odbywa!o si& to, jak si& pó/niej dowiedzia!em  
w mieszkaniu babci Paw!a, o której ten ostatni opowiada!, $e by!a $on" przedwojennego 
policjanta. Babci& zapami&ta!em poniewa$ by!a bardzo $ywotna. Mia!a ok. 90 lat. Na tym 
konspiracyjnym spotkaniu Pawe! co# powiedzia! do babci, ona /le zrozumia!a i nagle 
otworzy!a tapczan, w którym by!a bibu!a i ksi"$ki. By! to te$ punkt kolporta$owy nie by!o 
najmniejszych w"tpliwo#ci. Babcia szybko zorientowa!a si&, $e pope!ni!a gaf& i zamkn&!a 
tapczan. Udali#my wszyscy, $e nic si& nie sta!o i kontynuowali#my uzgodnienia. Babcia 
by!a super, jeszcze kilka razy spotka!em si& tam z Paw!em. Pami&tam na jedno ze spotka' 
przyjecha! wprost z pogrzebu ksi&dza Jerzego Popie!uszki.

Pocz"tkowo moje spotkania z redakcj" sprowadza!y do odbierania gotowych  
do na#wietlenia sk!adów. Mniej wi&cej w tym samym czasie otrzyma!em namiar na 
plastyka redakcji Stasia Stachur&. Plastyk by! bardzo chroniony i niewiele osób mia!o 
z nim kontakt, pocz"tkowo Zbyszek potem Lucyna i ja. Wydawnictwo mia!o ambicj& 
aby ok!adki naszych publikacji by!y  atrakcyjne. Do tego potrzebny by! Stasiu, to on 
zaprojektowa! wizerunek ks. Jerzego Popie!uszki do pierwszej �Drogi�, to on by!  
autorem kolejnych projektów ok!adek �Drogi� i projektów znaczków pocztowych, 
kart #wi"tecznych, okazjonalnych a nawet ulotek. Pawe! ze Zbyszkiem zarz"dzili,  
$e po druku �Drogi� z Popie!uszk" nast&pny numer b&dzie mia! ok!adk& kolorow"  
z Romualdem Trauguttem47. Nawet do#% !adnie to wysz!o cho% farba akrylowa, której 
u$ywali#my powodowa!a konieczno#% suszenia ka$dego egzemplarza wydruku.  
W!a#ciwie t& czynno#% przeprowadzali#my dwukrotnie poniewa$ strony druga  
i przedostatnia by!y tak$e wydrukowane innym kolorem farby akrylowej. Warto by!o,  
bo broszura prezentowa!a si& zach&caj"co. Kosztowa!o troch& wi&cej pracy, poniewa$ 
trzeba by!o zbudowa% specjaln" suszark&. Szkoda, $e nigdy tego nie sfotografowali#my. 
Oko!o 100 sztuk ok!adki na suszarce, reszta w 70 metrowym pokoju, na pod!odze, na 
tapczanie, sza3e i wszystkich meblach. Z ka$dego miejsca naszej drukarni spogl"da! 
na nas Romuald Traugutt. Kontakty z redakcj" w miar& up!ywu czasu pog!&bia!y si&. 
Zosta!em wprowadzony przez Paw!a i Zbyszka do lokalu redakcji. By!o to w jedno-
pokojowym mieszkaniu mojej przysz!ej $ony Lucyny w bloku na M!ynarskiej :7.  
Lucyna Szczepa'ska w tym czasie wspó!pracowa!a z Dorot" Derek a tak$e od czasu  
do czasu pomaga!a w przepisywaniu i budowaniu sk!adu jej kole$anka ze studiów  
Magda Sokó!48, pó/niej Mirecka.

47 Traugutt Romuald )1826-186:*. Genera!, $o!nierz armii rosyjskiej )s!u$y! do 1862 r.*; dyktator w Powstaniu  
Styczniowym; uwa$any za stronnika �bia!ych�; stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej; S#ownik! biogra'czny!!
historii!Polski, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wroc!aw 2007, t. 2, s. 1778-1779.
48 Sokó! Mirecka Magdalena )ur. w 1979*. Absolwent U(, ekonomista; pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Pa'stwowych w (odzi; wspó!pracownik KPN i redakcji Wydawnictwa Polskiego w (odzi; relacja!M.!Michalika.
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Spi&trzenie w pracy redakcyjnej wyst&powa!o zawsze pod koniec budowa-
nia kolejnego numeru �Drogi�, b"d/ innej publikacji. W szczególno#ci dotyczy!o  
to �Drogi�, która by!a pisana w kolumnach. Na jednej stronie sk!adu A: )zmniejsza-
nego potem na diapozytyw A7* by!y dwie kolumny, a wi&c na sk!adzie trzeba by!o 
to montowa%. Mówi"c prostym j&zykiem na czyst" kartk& A: nakleja!o si& dwie  
kolumny tekstu. Czarnym mazakiem dzieli!o si& kolumny, czasem robi"c tak$e ramki. 
Gdy tekst ko'czy! si& w #rodku strony, wówczas nast&powa!o !amanie. Potem wi&kszy-
mi czcionkami, kupowanymi u plastyków robili#my kolejny tytu! artyku!u, który by! 
naklejany na sk!ad i znów kolumny. Tymi samymi czcionkami tylko nieco mniejszy-
mi wykonywali#my nazwisko autora tekstu. Na koniec nadawali#my numeracje stron  
tak$e czcionkami od plastyków i usuwali#my wszystkie #lady po naklejaniu przykry-
waj"c wszystkie !"czenia bia!ym p!ynnym korektorem. Ta ostatnia czynno#% by!a po 
to aby na diapozytywach i sicie nie pojawia!y si& #lady !"cze', które bez tej czynno#ci 
by!y potem wyra/nie widoczne na wydruku. Redakcja zawsze posiada!a jak"# ilo#%  
tekstów uzupe!niaj"cych, zast&pczych, zapasowych. �Droga� mia!a mie% 72 strony i tego 
redakcja pilnowa!a. Kiedy praca by!a ju$ wykonana, zabiera!em sk!ady na na#wietlarni& 
na Honorowej. Praca z dziewczynami by!a bardzo przyjemna, niebezpiecze'stwo takie 
samo, mogli#my zosta% namierzeni. Oprócz prac czysto przygotowawczych nastawio-
nych na wyprodukowanie sk!adów, pami&tam tak$e mi!e rozmowy z udzia!em Zbyszka  
i Lucyny w tym redakcyjnym mieszkaniu, rozmowy o Polsce, o naszych planach,  
o Wydawnictwie. Swego czasu podczas jednej z takich rozmów przyj&li#my zlecenie 
na nasz" najwi&ksz" prac& na sicie o wi&/niach Hrubieszowa. By!o to 108 stron. Wów-
czas si& zgodzili#my. Na innym spotkaniu u �Izy� Zbyszek zaproponowa!, trzymaj"c 
publikacj& w r&ku, aby#my podj&li si& wydruku dokumentów wydanych chyba przez 
Episkopat Polski b&d"cych zapisem procesu zabójców ksi&dza Jerzego Popie!uszki.  
To by!a prawdziwa ceg!a, 700-600 stron. Stanowczo si& przeciwstawi!em robieniu 
tego na sicie. Wszystko jest mo$liwe, ale praca  na sicie przy tej publikacji trwa!aby 
pewnie oko!o roku. Tak$e Pawe! mia! swoje pomys!y. Namawia! do wydrukowania  
Archipelagu! Gu#ag Aleksandra So!$enicyna. To by!o jeszcze wi&ksze zamierze-
nie. 5wietny i niew"tpliwie dobry komercyjnie pomys!. Ale nie na sicie. W 1990 r.  
mogli#my to ju$ robi%, ale wówczas obaj za!o$yciele Wydawnictwa byli ju$ w Szwecji. 
Wówczas nasza drukarnia ko'czy!a swoj" prac&, by! okres jawnego dzia!ania, ale te$ 
dzia!a!y ju$ mechanizmy rynkowe. 

Wracaj"c do historii, wchodz"c do pracy redakcyjnej obj"!em tym samym ca!y 
proces wydawniczy. Redakcja na M!ynarskiej nie by!a jedynym miejscem w którym 
przepisywano teksty. W pó/niejszym okresie, w latach 1986-198< niektóre publikacje 
by!y przygotowywane przez maszynistki w innych miejscach. Mieli#my na przyk!ad 
maszynistk&, z któr" utrzymywa!em kontakt zamieszkuj"c" w wie$owcu na In@anckiej  
nieopodal Marysi'skiej. Pracowa!a dla redakcji na maszynie do pisania, któr" jej 
wypo$yczyli#my. Mia!a na imi& El$bieta. Niestety nie pami&tam jej nazwiska, 
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pami&tam jedynie, $e mia!a starszego m&$a, który bardzo popiera! dzia!alno#% $ony.  
Ta wspó!praca nie trwa!a zbyt d!ugo, o ile pami&tam przepisywali na dostarczonej  
przez organizacj& maszynie do pisania o nazwie Mercedes dwie kolejne publikacje.

Wspó$pracownicy!Wydawnictwa!Polskiego

Wiele osób w przeci"gu tych kilku lat funkcjonowania Wydawnictwa Polskiego 
wspó!pracowa!o z nami. Wszystkich nie uda mi si& wspomnie%, gdy$ pami&% jest ulotna. 
Ale wszystkim im nale$y si& uznanie i szacunek, $e by% mo$e nawet boj"c si&, wspierali 
nas i to w najprzeró$niejszy sposób.

Nie wspomniano dotychczas ani razu nazwiska Henia Herszela, który mieszka!  
w kamienicy na 4eromskiego przy Próchnika. By! skarbnikiem KPN. Wiele lat star-
szy ode mnie, Zbyszka i Paw!a. Z racji wieku liczyli#my si& z jego zdaniem i opinia-
mi. Bardzo oddany organizacji i idei niepodleg!o#ci. To w jego mieszkaniu sk!ada!em 
przysi&g& i tam tak$e odbywa!o si& wiele moich spotka' ze Zbyszkiem. W tym te$ lokalu 
bodaj w 1986 roku przysi&g& na moje r&ce sk!ada! Mirek Laskowski, kolejny cz!onek 
KPN, który wspiera! nas w kolporta$u, ale tak$e udost&pnia! lokal dla przerzutu ca!ych 
nak!adów drukowanych przez nasze Wydawnictwo. Przysi&ga Mirka mia!a miejsce na 
pewno po wyje/dzie Zbyszka do Szwecji. Heniu niestety ju$ zmar!, je#li dobrze pami&tam 
by!o to w latach 90. Zosta! pochowany na cmentarzu katolickim na Cmentarnej w (odzi. 
Jego dzia!alno#% bardzo wspiera!a tak$e $ona. Niestety jej imienia nie pami&tam.

Nieocenionym naszym wspó!pracownikiem by! wspomniany ju$ Bogdan  
Tomczak. To on nauczy! mnie technik fotogra3cznych, robienia diapozytywów, 
dostarcza! mi wielu cennych uwag na temat poligra3i. Spotyka!em si& z nim wiele razy. 
Budowa! maszyn& drukarsk" rotograwiurow". Przeprowadzili#my nawet wspólne pró-
by rozruchu tej maszynerii. Bogdan ca!y czas co# poprawia! i udoskonala!. Ostatecznie 
o ile wiem maszyna nigdy nie zosta!a uruchomiona produkcyjnie. Pami&tam, $e Bogdan 
posiada! w okresie stanu wojennego dobre kontakty z lud/mi z �Prze#witu�. Ratowa! 
nas zawsze gdy by!y prawdziwe problemy techniczne. Raz by!y to kwestie rastrowa-
nia zdj&%, innym razem k!opoty z na#wietlaniem po otrzymaniu nowego materia!u  
sitowego. Straci!em z nim kontakt po 1990 roku. Jego dzia!alno#% zas!uguje na wysokie 
odznaczenia pa'stwowe.

Najwi&ksz" postaci" KPN po wyje/dzie Paw!a i Zbyszka by! niew"tpliwie Wiesiek 
4y$niewski zwany tak$e �4uczkiem�. Pseudonim konspiracyjny, rzadko jednak u$ywany 
� �4elis!aw�. Bezpieka nada!a mu inny pseudonim �Twardy� � czapki z g!ów+ Kiedy  
ja tworzy!em struktury poligra3czne Wiesiek by! ju$ namierzony i znany bezpiece.  
Mia! wyrok za dzia!alno#% opozycyjn", nie móg! wi&c z nami bezpo#rednio 
wspó!pracowa%. Ale Wiesiek nigdy nie móg! usiedzie% na miejscu, chodzi! swoimi  
drogami, zna! wiele osób i mia! ci"g na drukowanie. Nie pami&tam, kto da! mi kontakt  
na Wie#ka. Pewnie by! to Zbyszek lub Pawe!. Wiesiek mieszka! pocz"tkowo  
na Andrzeja Struga nieopodal 4eromskiego a wi&c blisko Henia Herszela. Potem 
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przeprowadzi! si& na Radogoszcz Wschód49. W jego mieszkaniach wielokrotnie  
si& spotykali#my. Pami&tam, kiedy# przyszed!em na Struga, otworzy!a mi jego 
mama, któr" zna!em ju$ wcze#niej. Mama otworzy!a drzwi wej#ciowe i natychmiast 
otworzy!a mi kolejne drzwi do pokoju Wie#ka, a tam ca!y pokój za#cielony bibu!", 
dok!adnie je#li dobrze pami&tam by!y to znaczki pocztowe. Oczy mi si& pewnie 
otworzy!y do granic mo$liwo#ci, co pewnie dostrzeg!a mama Wie#ka i powiedzia!a= 
�O!przepraszam!pomyli#am!si&,!zapraszam!na!herbat&,!Wiesiek!zaraz!b&dzie�. To do 
z!udzenia przypomina!o histori& z babci" Paw!a Wielechowskiego. Udawa!em, $e nic 
nie widzia!em, pi!em herbat& i czeka!em na Wie#ka. Nie pami&tam ju$ dzi# ale chyba 
si& na niego nie doczeka!em. Mama Wie#ka by!a drobn" osob" o wielkim i dobrym 
sercu. Zawsze czu!em si& tam dobrze. W nowym mieszkaniu Wie#ka na Radogoszczy  
spotka!em po raz pierwszy Sebastiana Rybarczyka50 z KPN. Nigdy Wie#ka nie pyta!em 
z kim drukowa!, jakich kana!ów u$ywa! do kolporta$u. 4y$niewskiemu nigdy nie 
wystarcza! kolporta$, chcia! robi% co# wi&cej i robi!. Drukowa! w pierwszych drukar-
niach �Przedwio#nia�, jak równie$ pierwsz" �Drog&� )z ks. Popie!uszk"*. Zarówno ten 
nak!ad z zawilgoconej drukarni, którego druk si& rozp!yn"!, jak i ten nast&pny popra-
wiany na drukarni gdzie# na !ódzkim Manhattanie, który przej&!a bezpieka. Ta historia 
wymaga opisania bo w ówczesnym #rodowisku KPN by!a przedmiotem wielu dyskusji, 
domys!ów a nawet podejrze'. Dopiero otwarcie archiwów a tak$e dzia!alno#% !ódzkiego 
IPN napisa!y epilog do tej sprawy, raz na zawsze j" wyja#ni!o.

Powtarzana �Droga� z Popie!uszk" by!a drukowana w lokalu u ludzi 
mieszkaj"cych na Manhattanie. Cykl druku by! taki jak i w naszych drukarniach.  
W lokalu tym drukowali ma!$e'stwo gospodarzy Jan )pseudo �Ernest�, �Pirotechnik�* 
i Maria Skalscy51, Wiesiek 4y$niewski, ma!$e'stwo Beata i S!awek Mi#kiewiczowie 
)wyemigrowali pó/niej do Australii* oraz Gra$yna Sumi'ska. Kiedy prace zbli$a!y si& 
do ko'ca na drukarni zosta!o puszczone has!o )wie#%*, $e po ca!y nak!ad przyjedzie 
!"cznik z Warszawy. Nie by!a to prawda, ale jak si& okaza!o ta informacja uratowa!a 
wi&kszo#% drukuj"cych przed aresztowaniem. Gdy dobieg!a ko'ca praca nad nak!adem, 
przygotowywana by!a akcja wyprowadzenia bibu!y do innego lokalu przerzutowego.  
W okre#lony dzie' w godzinach wieczornych Bo$ena Bi'kowska, siostra Zbyszka 
mia!a podjecha% samochodem, aby przewie/% ca!y nak!ad w inne miejsce. Bo$ena 
z kierowc" kr"$y!a chc"c mie% pewno#%, $e wszystko jest w porz"dku i bezpiecznie 
mo$e zabra% nak!ad. Pocz"tkowo nie zauwa$y!a niczego co by j" niepokoi!o. Dosz!o do 
wyniesienia bibu!y z lokalu i za!adowania do samochodu. W tym mniej wi&cej czasie 
okaza!o si&, $e ca!a akcja jest pod obserwacj" bezpieki. Bo$ena nie mia!a ju$ innego 

49 Radogoszcz Wschód � cz&#% osiedla Radogoszcz w (odzi po!o$ona na pó!noc od ul. Sikorskiego i wschód od ul. Zgierskiej.
50 Rybarczyk Sebastian )ur. 19<0*. Historyk, publicysta; cz!onek KPN, LDP �Niepodleg!o#%�; wspó!organizator  

Organizacji M!odzie$owej KPN; wydawca i redaktor pisma �Komentarz�; dzia!acz Federacji M!odzie$y Walcz"cej  

i Organizacji �Solidarno#% Walcz"ca�; S#ownik! niezale%ni�; S#u%ba! Bezpiecze*stwa! wobec! przemian! politycznych!!

w!latach!1988-1990. Region!#ódzki, oprac.= S. Pilarski, Warszawa-(ód/= 2009, s. 17:.
51 Skalska Maria )ur. w 19:: r.*; zarejestrowana jako TW �Izabela�; zbiory! prywatne! H.! Marczaka;! relacja!!

W.!+y%niewskiego.
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wyj#cia, tylko zabra% nak!ad i spróbowa% zgubi% ogon. Kr"$y!a po mie#cie, bezpie-
ka mia!a kilka samochodów osobowych i nie da!a si& zgubi%. Bo$ena zdecydowa!a 
zadzwoni% do Zbyszka. O ile pami&tam jeszcze wspólnie próbowali zmyli% bezpiek&. 
Bo$ena podjecha!a z kierowc" do lokalu Zbyszka na ul. Obro'ców Stalingradu  
)dzisiaj Legionów* nieopodal ulicy Zachodniej naprzeciw znanego wówczas baru 
�K&s�. Bo$ena z kierowc" wy!adowali ca!y nak!ad do tego lokalu. Kierowca odjecha!. 
Przyjecha! Zbyszek i wówczas nast"pi! dramatyczny moment. Zbyszek wyszed!  
na zewn"trz i próbowa! jeszcze, zorganizowa% wywiezienie bibu!y szukaj"c taksówki,  
ale czas up!ywa! a Bo$ena pozostawa!a z ca!ym nak!adem �Drogi� w mieszkaniu.  
Bezpieka pewnie w ko'cu si& zorientowa!a, $e !"cznika z Warszawy ju$ nie b&dzie.  
Zdecydowali si& wej#%. Po g!o#nych !omotach i nawo!ywaniach do otwarcia drzwi 
Bo$ena wpu#ci!a  bezpiek&, która przej&!a niemal ca!y nak!ad. Bo$ena Bi'kowska zos- 
ta!a aresztowana. Po trzech miesi"cach siedzenia w wi&zieniu podczas rozprawy 
s"dowej  zosta!a skazana na rok i sze#% miesi&cy wi&zienia w zawieszeniu na trzy lata 
oraz grzywn& 120 000 z! grzywny. W #ledztwie ani w procesie nikogo nie zdradzi!a. 
Prawd& mówi"c nie musia!a bo po latach okaza!o si&, $e dane wszystkich uczestników 
pracy tej drukarni bezpieka doskonale zna!a. Nie umniejsza to w $aden sposób jej 
dzielnej i odwa$nej postawy. Akcja SB by!a obliczona bardzo sprytnie na areszto- 
wanie !"cznika, i przej&cie nak!adu ca!ej �Drogi� i ewentualnie wszystkich tych, którzy 
brali udzia! w tej operacji. Dopadli jedynie Bo$en& i niemal ca!y nak!ad, bo okazowe 
egzemplarze wynie#li z drukarni drukarze a tak$e Zbyszek z lokalu na Obro'ców 
Stalingradu. W tamtym czasie sprawa tej wpadki by!a szeroko komentowana  
w podziemiu. W szczególno#ci wiele osób si& zastanawia!o kto �sypn"!�? Ca!y okres 
lat 80. i 90. trwa!y spekulacje, by!y rozwa$ane ró$ne warianty zdarze', ale prawdziwe- 
go zdaje si& nikt nie przewidzia!. To ma!$e'stwo Skalskich okaza!o si& tajnymi 
wspó!pracownikami. I tak Jan Skalski to by! TW �Rafa! Hajduk� a jego $ona Maria 
to TW �Izabela�. Swoj" drog" to pewnego rodzaju rekord #wiata drukowa% podziem- 
ne wydawnictwo w lokalu tajnych wspó!pracowników bezpieki i okupi% to tylko  
jednym aresztowaniem+ Na marginesie trzeba powiedzie%, $e po tej wpadce abso-
lutnie s!uszn" by!a decyzja Zbyszka i Paw!a aby struktury poligra3czne zbudowa%  
z ludzi nienotowanych.

Z Bo$en" po jej wyj#ciu z wi&zienia nadal w ostro$ny sposób wspó!pracowali#my 
przewo$"c do komórki jej lokalu na Karolewie ca!e nak!ady naszych publikacji. 
Mieli#my klucze i robili#my to bez jej udzia!u. Komórka nie by!a przypisana do jej 
lokalu, wi&c by!a to dzia!alno#% w miar& bezpieczna i zgodna z nie#miertelnym �bhp�. 
Bo$ena mieszka!a z Mani" )Ma'ci"*72, która tak$e wspiera!a nasz" dzia!alno#% i by!a 
cz!onkiem KPN. Czasem to w!a#nie ona zamiast zagro$onej i rozpracowanej Bo$eny 
spotyka!a si& z nami, b"d/ wpuszcza!a na punkt przerzutowy. Bo$ena mieszka dzi#  

72 Stana!owska Maria. Kolporter i drukarz pisma �Droga� oraz broszur, ulotek i znaczków; w jej mieszkaniu mie#ci!a si& 

drukarnia; wyró$niona Medalem �O Niepodleg!o#% Polski i Prawa Cz!owieka�; zbiory!prywatne!H.!Marczaka.
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w #rodkowej Szwecji niedaleko od miejsc zamieszkania Zbyszka i Paw!a53. 
Warto jeszcze wspomnie% !adn" kart& Bo$enki z okresu legalnej �Solidarno#ci�. 

Gdy w 1981 r. tworzy!y si& spontanicznie komitety obrony wi&zionych za przekonania, 
Bo$ena by!a etatowym przedstawicielem regionu !ódzkiego Komitetu. Przypomnie% 
nale$y, $e w tym czasie aresztowani byli Leszek Moczulski i jego wspó!pracownicy 
z KPN oraz s!ynni bracia Kowalczykowie54 skazani na wieloletnie wyroki za akcj& 
wysadze'. Bo$ena mia!a za sob" d!ugi okres dzia!alno#ci na rzecz niepodleg!o#ci. 
Chwali! j" i Pawe! i Zbyszek. Mia!a co#, co mo$na nazwa% du$" odwag" osobist". 
Wiem, $e pocz"tkowo emigracj& w Szwecji /le znosi!a, mam nadziej&, $e teraz jest 
lepiej, bo kto jak kto ale ona zas!uguje na pewno na dobry los. 

Ze swej pracy pami&tam tak$e kontakt na lokal konspiracyjny na ulicy Targowej. 
Tam bodaj$e przewozili#my pierwszy nak!ad �Drogi� ale tak$e jakie# nast&pne pe!ne 
nak!ady broszur lub �Drogi�. Mieszkanie nale$a!o do siostry Wie#ka Ewy Sobierajskiej55. 
To do tego lokalu nie dojechali drukarze, kiedy realizowali s!ynny przerzut Syrenk"  
i zostali zatrzymani przez MO. Dojechali w to miejsce w kolejnym umówionym termi-
nie i po wcze#niejszym próbnym pokonaniu trasy przerzutu. 

Wielk" postaci" !ódzkiego podziemia by! wspomniany ju$ tutaj Franek Sadawa  
ps. �Bogdan�. Jak wspomnia!em to on wci"gn"! mnie do prawdziwej konspiracji. 
Pracowa!em w jego strukturze kolporterskiej ju$ jesieni" 198> roku. W tej dzia!alno#ci 
by! niezmordowany. Bardzo radykalny w pogl"dach. W stanie wojennym KPN by!a  
najbardziej prawicowa, st"d jego zwi"zanie w!a#nie z t" organizacj". Bezpieka wiedzia-
!a o jego dzia!alno#ci, kilkakrotnie by!  zatrzymywany. Bezpieczniacy podczas jedne-
go z takich przes!ucha' pobili go. By! sta!ym uczestnikiem wielu mszy za Ojczyzn&, 
pielgrzymek i demonstracji antykomunistycznych. W 198: r. zaprosi! mnie na msz& 
w intencji Ojczyzny, która mia!a miejsce w Sulejowie. Odprawia! ks. Jan Umi'ski. 
Przy o!tarzu siedzia!o kilku solidarno#ciowców, ju$ w trakcie mszy do!"czy! do nich 
Zbyszek. Po zako'czeniu mszy stali#my nieopodal ko#cio!a i podszed! do nas Zbyszek, 
odci"gaj"c mnie na bok i w krótkich s!owach umawiaj"c si& ze mn" w (odzi. Z Frankiem  
wspó!pracowa!em przez pierwsze dwa lata 198>-198: bardzo intensywnie, potem kiedy 
dzia!a!em w strukturach poligra3i nieco mniej. Od 198< r. znów mieli#my wiele kon-
taktów, poniewa$ Franek sprzedawa! )kolportowa!* wiele naszych publikacji i tych, 
które otrzymywali#my w barterze na przyk!ad z Warszawy od Micha!a Janiszewskiego. 

53 Dnia >0 XI 2011 r. w Örebro, w Szwecji B. Bi'kowska zmar!a po ci&$kiej chorobie. Wiadomo#% t& og!oszono publicznie 

w czasie mszy w rocznic& 11 XII w Ko#ciele OO Jezuitów na ul. Sienkiewicza w (odzi.
54 Kowalczyk Ryszard )ur. 19><*, dr 3zyki; Kowalczyk Jerzy )ur. 19:2*; 6 X 19<1 r. w prote#cie przeciwko wydarze-

niom grudnia <0. wysadzili aul& Wy$szej Szko!y Pedagogicznej w Opolu, w której nast&pnego dnia mia!y odby% 

si& uroczysto#ci z okazji Dnia Milicjanta; za ten czyn Ryszard zosta! skazany na kar& #mierci )zamienion" w 19<> r.  

na 27 lat wi&zienia* a Jerzy na 27 lat wi&zienia; w wyniku wieloletnich protestów spo!ecznych w obronie ska-

zanych zostali przedterminowo zwolnieni )Ryszard w 198> r. a Jerzy w 1987 r.*; Opozycja!w!PRL�, t. >, s. 1:8-171.
55 Sobierajska Ewa. Siostra Wies!awa 4y$niewskiego wspieraj"ca go w dzia!alno#ci podziemnej; w jej mieszkaniu  

W. 4y$niewski drukowa! bibu!&; udost&pnia!a swoje mieszkanie i pomieszczenie gospodarcze )na Targowej* na hurtowy 

przerzut bibu!y m.in. �Drogi�; relacja!M.!Michalika; relacja!W.!+y%niewskiego.
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Franek pomaga! Wydawnictwu bardzo wydatnie, wielokrotnie otrzymywa!em od niego 
ryzy papieru, jak"# farb& drukarsk" itp. Dzi&ki niemu nasze Wydawnictwo istnia!o, 
dostarcza! nam gotówki za sprzedane publikacje. Spotykali#my si& na wielu lokalach 
konspiracyjnych, Franek nigdy nie przyci"gn"! ogona, by! bardzo ostro$ny. 

Wypada wspomnie%, $e z ko'cem lat 80. wprowadzi! mnie jeszcze na jeden 
lokal konspiracyjny na ulicy Nowotki. W!a#cicielk" by!a zdaje si& Ania, nazwiska 
nie pami&tam. Prowadzony by! u niej punkt kolporta$owy. Wiele lat pracowali#my ze 
sob" tak$e po 1989 r. w ramach KPN. Potem Franek znikn"!, wiem $e sympatyzowa!  
ze Stronnictwem Narodowym, potem Lig" Polskich Rodzin. Teraz jeste#my znów 
wspólnie w Stowarzyszeniu Zwi"zek Weteranów III Konspiracji 1976-1989. Mam 
wielki szacunek dla jego niezmordowanej pracowito#ci i dokona'. Franek nawet teraz 
wci"$ co# kolportuje. Po wielu latach b&d"c ju$ wiceprezydentem (odzi, dowiedzia!em 
si&, $e w siatce wspó!pracowników Franka by! tak$e Maciej Prochowski76 lekarz  
pulmonolog, pe!ni"cy funkcj& lekarza miasta w okresie 2006-2012. To mi!a dla  
mnie informacja, $e pracowali#my wspólnie w podziemiu i $e przysz!o nam po wielu 
latach pracowa% znów dla (odzi na wysokich stanowiskach urz&dniczych. 

Bardzo !adna, atrakcyjna brunetka � Renata Luter, kolporterka, któr" pozna!em 
za spraw" Franka. Renata mia!a swoje kontakty i swoich odbiorców, nigdy o to nie 
pyta!em. Pracowa!a z nami do samego ko'ca, zosta!a $on" Zenka Szendo, jednego 
z aresztowanych kilkunastu kapeenowców w zwi"zku z wpadk" �Przedwio#nia�. 
Pami&tam nasze spotkania z Renat" w mieszkaniu konspiracyjnym na Karolewie57  

)niestety nie zapami&ta!em nazwisk w!a#cicieli lokalu*, a potem w jej domu  
na Retkini. Mia!a pi&kny zbiór znaczków konspiracyjnych, kilka serii od niej po$yczy-
!em, gdy Micha! wydawa! katalog kapeenowskich znaczków konspiracyjnych58. Nasze 
kontakty zupe!nie si& przerwa!y po 1989 roku. Ale te znaczki nadal mam i jestem gotów 
je zwróci%. Mam nadziej&, $e b&d& mia! okazj&. 

Ju$ kiedy powstawa!y pierwsze struktury Wydawnictwa w okresie Paw!a 
i Zbyszka, zdecydowali oni, $e oprócz publikacji broszurowych i ksi"$ek b&d" 
wydawane te$ tzw. akcydensy, znaczki pocztowe, karty #wi"teczne i okoliczno#ciowe, 
proporce itp. Zanim przej"!em ca!e wydawnictwo, oni wydrukowali cykl znaczków 
z Józefem Pi!sudskim. By!y one ci&te gilotyn" fotogra3czn". Ambicj" jednak Paw!a  
i Zbyszka by!o to, aby uzyska% profesjonaln" perforacj&. Do tego by!a potrzebna spe-
cjalna maszyna, nad któr" pracowali nie znani mi mechanicy a mo$e in$ynierowie. Efekt 
zosta! rzeczywi#cie uzyskany i maszyna do perforacji zosta!a poczatkowo zdepono-
wana u ma!$e'stwa Stanis!awy i Kazimierza Mi#kiewiczów )przypadkowa zbie$no#%  
nazwisk* na ulicy Nowotki 6, nieco bli$ej Placu Wolno#ci, ni$ nasza kamienica  

76 Prochowski Maciej absolwent studiów lekarskich na AM w (odzi; relacja!H.!Marczaka.
57 Karolew, osiedle mieszkaniowe po!o$one na terytorium dawnej wsi Karolew w zachodniej cz&#ci (odzi  

w delegaturze )dawnej dzielnicy* (ód/-Polesie. Na jego terytorium znajduje si& Dworzec PKP (ód/-Kaliska oraz  

Ogród Botaniczny im. J. Mowszowicza.
58 Katalog!znaczków!Konfederacji!Polski!Niepodleg#ej!1984-1990, t. I, Warszawa 1990, ss. 72.
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z drukarni". Tam w!a#nie w pierwszym okresie przekazywali#my drukowane przez 
nas znaczki, aby dokonano perforacji. Po wyje/dzie Zbyszka sami przej&li#my pro-
ces perforacji. Niemniej tym ludziom z Nowotki nale$" si& wyrazy podzi&kowania, 
uznania a przede wszystkim pami&ci. Nie jestem do ko'ca pewien, ale wydaje mi si&, 
$e ow" maszyn& zbudowa! dla Wydawnictwa Bogdan Tomczak. Wymaga to jednak 
sprawdzenia i wery3kacji.

Opisa!em ju$ wcze#niej pierwsze spotkanie z Lucyn" Szczepa'sk" moj" przysz!" 
$on". Ona by!a w KPN i w strukturach Wydawnictwa przede mn". Wspó!pracowa!a 
z podziemiem ju$ w okresie, kiedy ja jeszcze by!em w wojsku. Pocz"tkowo, jak 
wspomnia!em, ogranicza!em si& do odbierania sk!adów z redakcji ale pami&tam, $e 
w jednopokojowym mieszkaniu Lucyny odbywa!y si& tak$e spotkania z Paw!em  
i Zbyszkiem. Potem w pó/niejszym okresie wiele godzin sp&dza!em w redakcji, czyli  
na M!ynarskiej :7. Problem polega! na tym, $e praca si& pi&trzy!a, potrzebna by!a  
pomoc i wsparcie. Dziewczyny w redakcji by!y bardzo ambitne i dzielne, nigdy tej po-
mocy nie oczekiwa!y, ale jednak prawie zawsze si& pali!o, bo Warszawa, bo drukarze, 
bo terminy. Na zasadzie wszystkie r&ce na pok!ad. Lucyna rz"dzi!a, ale to nie by!o  
takie proste ani szybkie przepisa% tekst bez b!&dów z odpowiednim zaczernieniem, aby 
pó/niej diapozytyw by! dobry. Lucyna tra3!a do Wydawnictwa poprzez znajomych 
Magdy Sokó!. Ta z kolei by!a rekomendowana Zbyszkowi przez wieloletni" dzia!aczk& 
Konfederacji pani" Danusi& Mita!. Lucyna wcze#niej w 1981 r. jako student bra!a udzia! 
w s!ynnym strajku studenckim NZS w (odzi. W KPN ch&tnie wykonywa!a wszystkie 
zadania, ch!opaki, $eby przyspieszy% prac& za!atwiali jej zwolnienia u zaprzyja/nionych 
i wprowadzonych w spraw& lekarzy. To samo dotyczy!o Doroty Derek, która by!a, 
obok Lucyny, najbardziej zaanga$owanym pracownikiem redakcji. Moja wspó!praca 
z Lucyn" i redakcj" by!a cykliczna, kiedy ja drukowa!em oni przepisywali kolejny 
numer �Drogi� lub innej publikacji. Do!"cza!em do nich po zako'czeniu wydruku,  
a czasem nawet dopiero po przerzucie ca!ego nak!adu. W redakcji ko'czyli#my sk!ada% 
numer i znów znika!em w swojej norze na Honorowej aby zrobi% diapozytywy. �Iza� 
mia!a tak$e kontakt na naszego g!&boko zakonspirowanego plastyka Stasia Stachur&. 
Lucyna okaza!a si& moj" mi!o#ci" wojenn" i tak ju$ pozosta!o. 6 czerwca 198< roku, 
kiedy brali#my #lub w !ódzkim ko#ciele pod wezwaniem Dobrego Pasterza, zjawi!o 
si& wielu opozycjonistów, w#ród nich Andrzej Ostoja-Owsiany by!y doradca pierwszej 
�Solidarno#ci�, w okresie legalnej dzia!alno#ci, pisarz i prawnik. Byli tak$e Wiesiek 
4y$niewski i Franek Sadawa a tak$e moi drukarze i wiele innych osób z opozycji. 

W pó/niejszym okresie Lucyna pomaga!a tak$e w drukarni bior"c udzia!  
w sk!adaniu publikacji i zszywaniu. Kiedy# �wykorzysta!em� �Drog&� aby wyrazi% 
swoje uczucia do Lucyny, to taka ma!a prywata i mam nadziej&, $e sympatyczna. Dla 
tych co ciekawi informuj&, $e wszystkie nak!ady �Drogi� i innych naszych publikacji 
przekaza!em do Biblioteki Uniwersytetu (ódzkiego i Biblioteki im. Marsza!ka Józefa 
Pi!sudskiego w (odzi oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mog" wi&c sprawdzi% 
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co mam na my#li. 
Kiedy Pawe! wyjecha! do Szwecji za swój punkt honoru przyj"! zaproszenie grupy 

osób z podziemia do pracy przy zbiorze jagód. W pierwszej grupie zaproszonych by!a 
tak$e Lucyna, która jednak dosta!a odmow& wyjazdu. D!ugo zastanawiali#my si& sk"d 
ta odmowa wynika!a, czy wiedzieli o kontakcie ze mn", czy mieli nas rozpracowanych. 
Mogli tak$e wiedzie% o jej kontaktach i wspó!pracy z Paw!em lub Zbyszkiem. W ka$dym 
razie ja dosta!em odmow& wcze#niej najpierw na wyjazd do Jugos!awii, potem tak$e  
do Szwecji. Lucyna mog!a by% kolejn" osob", której zabrano paszport za kontakty  
z podziemiem. Nawet otwarcie archiwów IPN tej zagadki nie rozwik!a!o. W moim 
przypadku zabranie paszportu by!o na dwa lata i dok!adnie tyle trwa!o, pierwszy raz do  
Szwecji wyjecha!em bodaj pó/nym latem 1988 roku. W dokumentach, które po la-
tach otrzyma!em z IPN by!o napisane jako uzasadnienie odmowy �powi zany!!
ze!$rodowiskiem!opozycji!politycznej�. IPN udost&pni! mi dokument � Postanowienie 
o zastrze$eniu wyjazdu w okresie 2< III 1986 � 2< III 198859. W tym czasie wszyst-
kie moje wnioski by!y odrzucane, a przyczyn oczywi#cie nie podawano. Kwa#na mina 
urz&dniczki z paszportówki nic dobrego nie wró$y!a. W przypadku Lucyny w jej doku-
mentach z IPN by!o napisane podobnie �z wa$nych powodów pa'stwowych�.

Zabranie paszportu by!o bolesne nie tyle dla mnie, bo mia!em gdzie# towarzyszy 
partyjnych, równie$ Lucyny to nie dotkn&!o tak bardzo. Zabola!o mnie jednak,  
$e paszporty zabrano tak$e moim rodzicom a nawet mojej ciotce, którzy od czasu  
do czasu wyje$d$ali na handel na W&gry, do Rumunii, czy Jugos!awii. To by!o poni$ej 
pasa, ale bezpiece pewnie o to chodzi!o. Rodzice dzielnie to znie#li i nigdy nie us!y-
sza!em jakichkolwiek wyrzutów. 

Na pierwszy wyjazd do Szwecji, na zaproszenie Paw!a pojechali dzia!acze 
�Solidarno#ci� Stasiu Popka60 i Bogdan Stasiak61 oraz córka dzia!aczki KPN  
Lucyny Cygankiewicz62. Wszyscy oni paszporty dostali. Stasiu i Bogdan o ile dobrze 
pami&tam byli nawet internowani, co do dzia!alno#ci pani Cygankiewicz to wiem, 
$e wspó!pracowa!a z Paw!em Wielechowskim. Moje drukarnie i kolporta$ z ni" nie 
wspó!pracowa!y. Wniosek z tego tylko taki, $e bezpieka pracowa!a pewnymi sche-

59 Zob.= AIPN Ld, 01>>Q::6:6.
60 Popka Stanis!aw )ur. 19:9*. Technik mechanik; pracownik (ódzkich Zak!adów Kinotechnicznych �Prexer�;  

IX 1980 r. w NSZZ �Solidarno#%�; cz!onek ZR; wspó!pracownik KPN; wspó!za!o$yciel !ódzkiego TTZR; W maju 1982 r.  

internowany, w lipcu zwolniony; jeden z twórców tzw. struktur poziomych w NSZZ �Solidarno#%� Regionu (ódzkiego 

)1989-1990*; zarejestrowany jako TW �Jurek� )1982-198>* jednak wspó!prac& rozwi"zano z powodu niech&ci TW do jej 

kontynuacji; S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie...; Stan!wojenny!w!regionie!#ódzkim�, s. 268.
61 Stasiak Bogdan )ur. 197>*. Absolwent P(; pracownik (ódzkich Zak!adów Radiowych Fonica; od IX 1980 r.  

w NSZZ �Solidarno#%�; cz!onek ZR; TZR, nast. TTZR; wspó!za!o$yciel, wydawca podziemnego �Solidarno#%  

Biuletyn Informacyjny Region Ziemi (ódzkiej�; od maja do lipca 1982 r. internowany; wspó!organizator akcji  

kontroli frekwencji wyborczej )1987 r.*; redaktor, drukarz podziemnego pisma �Solidarno#% Ziemi (ódzkiej� edycja II;  

S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie...
62 Cygankiewicz Lucyna )ur. 19>2*. w (odzi. Pracowniczka Zak!adów Przemys!u Dziewiarskiego �Bistona�;  

od IX 1980 r. w NSZZ �Solidarno#%�, wspó!pracownik KPN; kolporter pism niezale$nych, m.in. wydawnictw KPN, 

�Solidarno#ci�, �Solidarno#ci Z(�, �Solidarno#ci Walcz"cej�, �Biuletynu (ódzkiego�, �Tygodnika Mazowsze� i in.;  

od 198< r. na emeryturze )S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie�*. Córka nosi!a imi& Monika.
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matami, sobie tylko znanymi, a z naszego punktu widzenia pozornie niezrozumia!ymi.  
W kolejnych wyjazdach wzi"!em udzia! tak$e ja i moi najbardziej zaanga$owani dru-
karze Andrzej i Piotrek a tak$e Wiesiek 4y$niewski. Wtedy na schy!ku okresu ko-
munistycznego Szwecja by!a dla nas innym wspania!ym #wiatem, by nie powiedzie% 
rajem na tle siermi&$nej i biednej Polski. Lucyna ostatecznie nigdy nie pojecha!a do 
Szwecji, mo$e uda si& to zrobi% w przysz!o#ci. Kiedy byli#my w Szwecji zaopiekowa! 
si& nami Pawe! Wielechowski i jego $ona �Kojka� )Jola*. Mieli#my te$ spotkania  
ze Zbyszkiem Rybarkiewiczem i jego $on" a tak$e Andrzejem Trautmanem i jego  
rodzin", którzy inaczej ni$ Pawe! i Zbyszek mieszkali kilkadziesi"t kilometrów 
od Karlstad. Miejsce w którym zamieszkiwali nasi koledzy z konspiracji wci"$ nas 
zadziwia!o. W tym 100-tysi&cznym mie#cie by! tylko jeden sklep, w którym sprze-
dawano alkohol, i do tego jeszcze trzeba by!o si& wcze#niej umówi%. Opieku'cza  
i bogata Szwecja dla emigrantów politycznych z Polski by!a dobrym miejscem do $ycia. 
Po prze#ladowaniach i polskim systemie komunistycznym to by! bezpieczny port.  
W Szwecji znalaz!a si& tak$e Bo$ena Bi'kowska z Mani" )Maria Stana!owska*. U Paw!a 
mie#ci!o si& Biuro Zagraniczne KPN pocz"tkowo na Szwecj&, potem na Skandynawi& 
a potem na Europ& Zachodni". Pawe! by! bardzo aktywny jak si& okaza!o nie tylko  
w Polsce ale tak$e na emigracji. Nieco wi&cej opisz& jego dzia!alno#% przy okazji opisu 
wzajemnych relacji Wydawnictwa z Biurem Zagranicznym.

W poprzednim passusie wspomnia!em o nie$yj"cym ju$ po#le i senatorze  
Andrzeju Ostoja-Owsianym. Drukarnia i redakcja nie mia!a z nim $adnych kontak-
tów. Zawa$y!y sprawy zwi"zane z pismem �Bez Dyktatu�6> wydawanym w nienagan-
nej technice offsetowej w pierwszych miesi"cach stanu wojennego. Niektóre teksty  
pisma agitowa!y za wspó!prac" z ówczesnym re$imem Jaruzelskiego. Sprawy by!y 
niejasne i nie do ko'ca do dzi# wyja#nione, dlatego Zbyszek i Pawe! nie wspó!pracowali 
z pó/niejszym senatorem. Zmieni!o si& to dopiero po wyje/dzie Zbyszka. Po latach 
trzeba powiedzie%, $e by!a to decyzja rozs"dna i to nie ze wzgl&du na to wcze#niejsze 
wydawnictwo )�Bez Dyktatu�*, tylko na fakt, i$ nieod!"cznym towarzyszem A. Ostoja 

-Owsianego i Andrzeja Terleckiego6: by! Andrzej Mazur, którego wcze#niej nie zna!em67,  

6> �Bez Dyktatu� � pismo Mi&dzyregionalnej Komisji Obrony NSZZ �Solidarno#%� w (odzi; pierwszy numer 

ukaza! si& w XI 1982 r.; zbiory! specjalne! Biblioteki! U.! Szczeci*skiego; http://www.podziemne.bg.szczecin.pl; por.=  

www.fortunacity.com/victorian/byzantium/126/czbez.d.html.czasopisma13grudnia! 1981-1989, oprac. przez Krzysztof 

Bronowski. Przytoczono tam dwa artyku!y, w których formu!owano podejrzenia wobec organizatorów �Bez Dyktatu�  

o inspiracj& a nawet wspó!prac& z SB.
6: Terlecki Andrzej )1972-2012*. Absolwent U(, 3lologia polska; pose! na Sejm I kadencji; przewodnicz"cy Sejmiku 

Samorz"dowego Woj. (ódzkiego )199:-1998*; sygnatariusz apelu KOR po #mierci S. Pyjasa; wspó!pracownik ROPCiO, 

cz!onek KPN, ZR NSZZ �Solidarno#%�; dziennikarz �4ycia Warszawy�, �Aspektu�, w 198> r. redaktor �Solidarno#ci 

(ódzkiej�; wspó!za!o$yciel MKO �S�; publicysta pism �Bez Dyktatu� i �Nie�; S#u%ba!bezpiecze*stwa!wobec�., s. 2>0-2>1.
67 Andrzej Mazur )1928-199:*. Socjolog, dr; $o!nierz AK; dzia!acz harcerstwa i opozycji w czasie PRL; cz!onek  

ROPCiO; wspó!za!o$yciel RWD; doradca MKS w Stoczni Szczeci'skiej )1980 r.*, MKZQZR NSZZ �Solidarno#%� w (odzi; 

wspó!redaktor pisma �Aspekt�; internowany w (owiczu od maja do czerwca 1982 r.; w 197< r. zwerbowany do wspó!pracy 

pod ps. �Wac!aw� )wg dokumentacji UBQSB*; M. Goss, P. Spodenkiewicz, Bohater,!kon'dent,!prowokator.!Dzia#alno$<!

Andrzeja!Mazura,! kon'denta! SB, �Wi&/�, 2006, nr 2, s. <0-88; Marzec! 1968!w! dokumentach!MSW, t. 1, Niepokorni,  

red. F. Dabrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2008, s. :29; Stan!wojenny!w!regionie!#ódzkim�, s. 286.
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po ujawnieniu akt IPN oczywisty agent bezpieki o pseudonimie �Wac!aw�. Sam si& o tym 
mog!em przekona% po wyje/dzie Paw!a i Zbyszka. Z Warszawy dosta!em informacj& 
o przyje/dzie do (odzi Leszka Moczulskiego. Spotkanie mia!o si& odby% w miesz-
kaniu Andrzeja Ostoja-Owsianego. Wszed!em na to konspiracyjne spotkanie nieco 
spó/niony, ale nie do ko'ca z mojej winy. Obserwowa!em budynek na rogu G!ównej 
)dzi# Mickiewicza* i Alei Ko#ciuszki. Mia!em wra$enie, $e lokal by! pod obserwacj", 
jak nigdy ludzie, którzy gdzie# pojawiali si& w zasi&gu wzroku wydawali si& podejrza-
ni. W swoich dzia!aniach zwyk!em si& pos!ugiwa% nie tylko logik", ale tak$e intuicj", 
która rzadko mnie zawodzi!a. Kiedy spó/niony jednak wszed!em do mieszkania  
Andrzeja powiedzia!em Leszkowi Moczulskiemu i pozosta!ym uczestnikom, $e lokal, 
moim zdaniem, jest pod obserwacj". Dzi# mog& powiedzie% na ch!odno, $e po co bez-
pieka mia!aby zak!ada% obserwacj& zewn&trzn" skoro wewn"trz na spotkaniu mieli 
agenta. Niemniej mo$liwy by! te$ taki scenariusz, i$ bezpieka przyby!a na przyk!ad  
z Warszawy a do!"czyli do niej !ódzcy bezpieczniacy. Oczywi#cie mog!y by% to moje 
zwidy, omamy i stukostrachy. W lokalu, do którego wszed!em, oprócz Leszka by! 
oczywi#cie Andrzej oraz Krzysztof Król i o zgrozo Andrzej Mazur. Dyskusja by!a 
polityczna i prawie bez znaczenia dla mojej dzia!alno#ci w drukarniach, dlatego te$ 
za zgod" Moczulskiego pierwszy opu#ci!em lokal w 5ródmie#ciu. Podczas wyj#cia  
z mieszkania i tej cz&#ci 5ródmie#cia wci"$ mia!em przeczucie, $e jestem obserwowany. 

Kiedy dzisiaj my#l& o przyczynach mojego zatrzymania w 1986 r., to s"dz&  
jednak, $e najbardziej prawdopodobn" przyczyn" by! w!a#nie ten kontakt i to spotka-
nie. Andrzej Ostoja-Owsiany by! tu niewiele winien, co najwy$ej zbytniemu zaufaniu, 
mo$e nawet bezkrytycznemu. Po latach w jednym z wywiadów prasowych powiedzia!, 
$e w tamtych latach odda!by swoj" r&k& za swego przyjaciela Andrzeja Mazura  
i jego uczciwo#%. Jednym z pierwszych, którzy otrzymali swoje dokumenty z IPN by!  
Andrzej Ostoja-Owsiany. Niewiele min&!o czasu, kiedy w prasie ukaza! si& wywiad  
z nim, z którego wynika!o, $e Andrzej Mazur by! rzeczywi#cie agentem. Senator 
rozpozna! donosy pisane znanym sobie charakterem pisma A. Mazura. Kiedy spotka-
li#my si& kilkana#cie lat pó/niej w moim gabinecie )by!em wtedy wiceprezydentem  
(odzi*, powiedzia! mi, $e pójdzie na grób Mazura i zastrzeli go. Jak!Pan!to!zrobi!panie!
senatorze?!� zapyta!em. Pokaza! bro', któr" zawsze nosi! i powiedzia!= �Po!prostu!pójd&!
na!grób!i!go!zastrzel&>�. W ostatnim okresie jego $ycia nasze drogi si& bardzo zbli$y!y. 
Andrzej do#% cz&sto przychodzi!, narzeka! na prezydenta Kropiwnickiego, $e oderwa!  
si& od rzeczywisto#ci, mówi! o tym, $e trzeba zrobi% wszystko aby powstrzyma%  
te jego nieustanne wyjazdy. By! zwolennikiem jego kolejnej ju$ trzeciej reelekcji. Ale 
tak naprawd& Andrzej przychodzi! w wa$niejszych sprawach. Jego zmartwieniem by!o 
jak b&dzie wygl"da!a >0. rocznica powstania Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Zara$a! 
mnie te$ ide" powo!ania do $ycia nowego Stowarzyszenia, dla którego wymy#li! 
nawet nazw& � Zwi"zek Weteranów III Konspiracji 1976-1989. D!ugo spierali#my si&  
o s!owo �weteran�, ale ostatecznie to on przekona! mnie. Przypomina! mi o tym jeszcze, 
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kiedy na kilka dni przed #mierci" odwiedzi!em go w szpitalu. Wtedy obaj wierzyli#my,  
$e operacja si& uda i Zwi"zek b&dziemy tworzy% wspólnie, a on b&dzie jego honorowym 
przewodnicz"cym. Zatoczy!o si& wielkie ko!o, kiedy przyst&powa!em do konspiracji 
w 198> r. nie zna!em Andrzeja Ostoja-Owsianego, ale zna!em jego #wietn" publikacj& 
�Rok 1920� wydan" zarówno w okresie legalnej �Solidarno#ci� jak i w stanie wojen-
nym. Broszura by!a po#wi&cona Stefanowi Pogonowskiemu porucznikowi Wojska  
Polskiego, który brawurowym atakiem powstrzyma! zagony bolszewickie pod 
Warszaw". Sam w tej bitwie zgin"!. Ale pami&% o tym dzielnym $o!nierzu 1920 r.  
pozosta!a za spraw" tej publikacji, nazwy ulicy w mie#cie a tak$e wspania!ego  
nagrobka na Cmentarzu Starym. Po drugiej stronie tego ko!a sta!y ostatnie nasze  
spotkania i testament Andrzeja, ca!a reszta to nasza s!u$ba niepodleg!o#ci w KPN,  
naszemu Pa'stwu, miastu (odzi. Jeszcze o tym przyjdzie wi&cej napisa% ale  
w przysz!o#ci. Dla prawdy historycznej nale$y doda%, $e w okresie �Solidarno#ci�  
Andrzej publikowa! w pi#mie �Aspekt�66, mia! za sob" tak$e  bogat" kart& dzia!a'  
w Zwi"zku Wolnych Demokratów i Ruchu Obrony Praw Cz!owieka i Obywa-
tela )nieodmiennie w opcji Leszka Moczulskiego*. W okresie pó/niejszym Andrzej  
Ostoja-Owsiany by! pierwszym, historycznym i kapeenowskim przewodnicz"cy Rady 
Miejskiej w (odzi, nast&pnie pos!em na Sejm i senatorem Rzeczpospolitej Polskiej. 
Sprawy jego dzia!alno#ci publicznej wymagaj" dalszych opracowa' i bada'. Zgroma-
dzony materia! na publikacj& wspomnieniow" o Andrzeju Ostoja-Owsianym staraniem 
Instytutu Historycznego Nurtu Niepodleg!o#ciowego im. A.Ostoja-Owsianego6< zosta! 
ju$ opublikowany68.

Z Wydawnictwem wspó!pracowa!a tak$e Aleksandra Ry!ko, która pochodzi!a  
z Bytomia. W (odzi uczy!a si& w szkole dla organistów przy Kurii (ódzkiej. Pomaga!a 
nam w kolporta$u, zbiórce papieru. Mia!a dobre kontakty z �Biuletynem (ódzkim�. To 
jej przekaza!em informacj& o wybuchu kot!a z amoniakiem w Ch!odni Sk!adowej (ód/ 
na Traktorowej, która nast&pnie zosta!a opublikowana w �Biuletynie (ódzkim�.

Kiedy trwa!y przygotowania Zbyszka Rybarkiewicza do wyjazdu z Polski, 
przekazywa! mi ró$nego rodzaju kontakty i namiary. Jednym z nich by! mecenas  
Jerzy Marendziak, który broni! Zbyszka w procesie politycznym. Po pierwszym wspól-
nym spotkaniu nast"pi!y nast&pne ju$ po wyje/dzie Zbyszka. Spotkania odbywa!y 
si& w kancelarii adwokackiej na ul. Nowomiejskiej. W tej samej kancelarii pracowa! 
jego przyjaciel adwokat Andrzej Kern tak$e obro'ca konfederatów m.in. Wie#ka 
4y$niewskiego i Bo$eny Bi'kowskiej. Mecenas Marendziak, doskona!y obro'ca, zdolny 
lingwista )zna! ok. siedmiu j&zyków obcych*, pó/niejszy ambasador III Rzeczpospolitej 

66 �Aspekt� � podtytu!= kwartalnik spo!eczno-polityczny, wydawany przez ROPCiO; red. A. Mazur, A. Ostoja-Owsiany; 

czasopismo ukazywa!o si& nieregularnie, od 19<9 r. )nr 1 � kwiecie'Qczerwiec*; Czasopisma!polskie�
6< Instytut Historyczny Nurtu Niepodleg!o#ciowego im. A. Ostoja-Owsianego - zainicjowany w 2008 r., formalnie 

powo!any zosta! w kwietniu 2009 r.; siedziba mie#ci si& w (odzi. Celem stowarzyszenia jest przywo!ywanie i utrwalanie  

zdarze', ludzi i miejsc zwi"zanych z NN. Na czele Zarz"du stoi P. Wielechowski, sekretarzem jest M. Janieszewski,  

za# Radzie Programowej przewodniczy M. Michalik; zob.= http=QQihoo.pl
68 Zob.= (. Perzyna, Jak z Pierwszej Brygady. Opowie$<!o!Andrzeju!Ostoi-Owsianym, Warszawa 2011, ss. 186.
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w Portugalii by! niezwykle wdzi&cznym rozmówc". Dostawa! ode mnie komplet bibu!y 
przede wszystkim KPN. Doradza! zwykle nam w sprawach bie$"cych, politycznych no 
i by! naszym adwokatem na wypadek, gdyby co# si& sta!o. Nie wiedzia!em wówczas, 
$e drukowali#my w �Drodze� jego artyku!y i wiersze o czym wspomina w swej relacji 
Zbyszek Rybarkiewicz.

Wyjazdy!na!emigracj%!$ódzkich!dzia$aczy!KPN

Zawsze wiele o tym si& mówi!o w #rodowiskach solidarno#ciowych, ale  
i kapeenowskich. Generalnie w#ród cz!onków przewa$a!o my#lenie, $e emigracja  
to zdrada. Nigdy nie by!em tak radykalny w swoim my#leniu. Mia!em poczucie, $e wielu 
z tych, którzy si& zdecydowali, naprawd& wiele przecierpieli, nie mieli perspektyw, szu-
kali !atwiejszych rozwi"za'. Taki Pawe! Wielechowski, przewodnicz"cy �Solidarno#ci� 
w �Bistonie�, cz!onek kilkuosobowego #cis!ego zarz"du �Solidarno#ci� Ziemi (ódzkiej. 
Wielka kariera w Zwi"zku, a jednocze#nie ten sam Pawe! nie móg! si& w okresie ko-
muny doprosi% o godne mieszkanie dla swojej trzyosobowej rodziny. Wielechowski by! 
trzykrotnie internowany, jego rodzina by!a nieustannie inwigilowana. Kiedy przebywa! 
w swoim domu czy u swojej mamy Melanii, to nie mia! pewno#ci czy za chwil& 
nie b&dzie tam rewizji, czy go nie aresztuj", a tak$e jego $ony czy mamy. Bezpieka  
nie kierowa!a si& uczuciami, a dla Paw!a #wiat stawa! si& coraz bardziej zamkni&ty, 
ograniczony i zaw&$any przez bezpiek&. Ju$ wtedy rozumia!em tak" decyzj&, z prostego 
powodu � takich represji nie prze$y!em i nie prze$ywa!em, ale mia!em tyle wyobra/ni 
by wiedzie% jak bym si& czu! w podobnych sytuacjach.

Pierwszym, którego zna!em i zdecydowa! si& wyjecha% by! Pawe! Wielechowski 
)wcze#niej do Szwecji emigrowa! dzia!acz !ódzkiego KPN Julian de Fabritis, w Szwe- 
cji by! tak$e Henryk Jaranowski z KPN*. Do Skandynawii emigrowa! tak$e inny 
dzia!acz !ódzkiej �Solidarno#ci� Janusz Kenic69 a tak$e Andrzej Trautmann, cz!onek 
#cis!ego Zarz"du �Solidarno#ci�. O decyzji Paw!a zapewne wcze#niej wiedzia! Zbyszek  
Rybarkiewicz. Pawe! podj"! decyzj& i poczyni! wiele przygotowa'. Nie by!o najmniej-
szego sensu go zawraca%, czy próbowa% zmienia% to postanowienie. Przekonsultowa! 
tak$e wcze#niej t& decyzj& z Moczulskimi. Zapowiada!, $e b&dzie ze Szwecji 
wspó!pracowa! z KPN i Wydawnictwem Polskim. Argumenty przemawia!y za decyzj" 
Paw!a. Do dzi# pami&tam po$egnanie organizowane przez niego, dla ludzi Wydawnictwa  
oddzielnie. Zreszt" w tym przypadku Wydawnictwo oznacza!o tylko ja i Wiesiek 
4y$niewski, gdy$ nie chcia!em aby Andrzej i Piotrek wystawiali si& na takie spotkanie. 
Pami&tam, $e to po$egnanie odby!o si& w lokalu jego mamy Melanii Wielechowskiej, 

69 Kenic Janusz )ur. 19:<*. Absolwent Szko!y O3cerów Po$arnictwa w Warszawie i U(; pracownik FTiAT �Elta�  

w (odzi; cz!onek organizacji �Ruch�; uczestnik ROPCiO; od IX 1980 r. w NSZZ �Solidarno#%�, cz!onek Prezydium ZR; 

TZR )kierowa! nim do XII 1982 r.*; w wyniku rozpowszechniania przez SB fa!szywych informacji o jego wspó!pracy  

z aparatem bezpiecze'stwa wyemigrowa! do Szwecji )IX 198> r.*; wróci! do kraju w 199< r.; cz!onek RS AWS,  

PiS, PJN; Dzia#ania! S#u%by! Bezpiecze*stwa! wobec! organizacji! �Ruch�, oprac. P. Byszewski, Warszawa 2008,  

s. 682-68>; Opozycja!w!PRL�, Warszawa 2006, t. >, s. 1>8-1>9.
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na ul. Sterlinga naprzeciwko szpitala )porodówki*. Mimo, $e lokal by! �spalony� nasze 
ostatnie spotkanie w komunistycznej Polsce by!o udane i niczym nie niepokojone. By! 
tak$e Zbyszek Rybarkiewicz. To na tym spotkaniu Pawe! i Zbyszek mocno przekony-
wali mnie, $e powinienem zda% na studia i uko'czy% je. Twierdzili, $e czas jest dobry i 
b&dzie to niezb&dne w mojej dalszej drodze $yciowej. Chyba wówczas postanowi!em, 
$e to zrobi&. W tym lokalu kilkakrotnie wcze#niej i tyle$ pó/niej odbywa!em krótkie 
spotkania konspiracyjne. Wielokrotnie tak$e u Melanii pozostawia!em materia!y dla 
innych cz!onków konspiracji. Melania by!a naprawd& urocz" osob" o wiecznie m!odej 
urodzie. Zamieszkiwa!a w skromnym mieszkaniu w kamienicy czynszowej. Ciesz& si&, 
$e zaszczyci!a swoj" obecno#ci" nasze spotkanie z okazji >0-lecia KPN. 

Po wyje/dzie Paw!a natychmiast odczuli#my, $e jest nasz przedstawiciel 
zagranic". Ustalili#my sposób kontaktu i przekazywania naszych publikacji do Szwecji.  
Dalej Pawe! kolportowa! je do wolnego #wiata, co w istocie oznacza!o przesy!k& 
naszych wydawnictw do #rodowisk polonijnych. Patent na przerzut do Szwecji naszych 
materia!ów by! prosty, bezpieka jednak nigdy tego nie wykry!a. Kluczem by!a Poczta  
Polska. W wybranych ksi&garniach kupowa!em na licznych wyprzeda$ach ksi"$ki  
o du$ych formatach i twardych ok!adkach. Bywa!o, $e by!y to dzie!a cenionych 
ówcze#nie pisarzy komunistycznych a nawet klasyków marksizmu. Pocz"tkowo przy 
pomocy $yletki, potem specjalnie zaostrzonego no$a wycina!em jej zawarto#% tak aby 
mog!a zmie#ci% si& �Droga� oraz jaka# ilo#% znaczków, czy kart pocztowych. W tym 
przypadku im grubsza ksi"$ka i im sztywniejsza ok!adka, tym wi&cej mojego towaru 
si& mie#ci!o. Skrytka by!a wype!niana w ca!o#ci, wolne miejsca i szczeliny wype!niane 
starannie. Nast&pnie ksi"$ka by!a zapakowana w szary papier i zaadresowana na szwedz-
kie nazwisko z prawdziwym adresem odbiorcy i fa!szywym adresem nadawcy w Polsce 
)(odzi*. Jeden róg ksi"$ki by! wyci&ty aby by!o wida%, $e to rzeczywi#cie ksi"$ka. 
Nasz sposób przerzutu dzia!a! bezb!&dnie. Poza tym by! tani, pewnie zak!adano, $e jest 
g!ód na literatur& polsk" zagranic". 4adna z wielu przesy!ek nie wpad!a, no i wszystko 
by!o legalne. W razie przej&cia ksi"$ki z bibu!" przez bezpiek& nikt nie by!by nara$ony, 
nie by!oby winnego. Pawe! po otrzymaniu przesy!ki kserowa! egzemplarze �Drogi� na 
zakupionych kserokopiarkach, nadaj"c im stron& tytu!ow" i dopiski sygnowane Biurem 
Zagranicznym KPN. Natomiast znaczki pocztowe przesy!a! w ca!y #wiat w orygina!ach. 
To tym sposobem w 1988 r. mogli#my kupi% maszyn& offsetow".

Jako nast&pny poinformowa! mnie o planowanej emigracji Zbyszek  
Rybarkiewicz. Szczegó!owo opisuje swoje motywacje we wspomnieniach. Tu ju$ nie 
by!o tak prosto. Zbyszek wielokrotnie wypowiada! swoje opinie na temat opuszczania 
Polski. Zbyszek tak$e powiadomi! o swoim wyje/dzie Leszka i Majk& Moczulskich.  
Nie rozwijaj"c tego w"tku, trzeba powiedzie%, $e informacja o wyje/dzie Zbyszka 
pojawi!a si& z du$o wi&kszym wyprzedzeniem ni$ w przypadku Paw!a. Zbyszek mia! 
ambitne plany przekazania mi swoich kontaktów tak$e na przywódców !ódzkiego 
podziemia. To jedno nie zosta!o zrealizowane. I tak Andrzej S!owik, Jerzy Kropiwnicki, 
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Grzegorz Palka, Jerzy D!u$niewski i Ryszard Kostrzewa pozostali dla mnie nadal znani 
jedynie z bibu!y i opowiada'. Zbyszek mianowa! mnie szefem Obszaru (ódzkiego 
KPN i przekaza! bezpo#redni kontakt nie tylko na Warszaw& ale tak$e na II sekretarza  
Ambasady Szwecji w Warszawie Jana Amberga )byli#my wspólnie u niego przed 
wyjazdem Zbyszka*. Kontakt na ambasad& przyda! si& w przysz!o#ci. Otrzyma!em 
tak$e namiary na mecenasa Jerzego Marendziaka i jeszcze kilka osób niezb&dnych 
dla prowadzenia sprawnej dzia!alno#ci. Zbyszek tak$e deklarowa! prac& na rzecz KPN  
i Wydawnictwa Polskiego, gdy b&dzie ju$ w Szwecji. Tak si& zreszt" sta!o, zosta!  
przedstawicielem Wydawnictwa Polskiego na Europ&. Obaj z Paw!em nied!ugo po 
wyje/dzie do Szwecji  polecieli do Londynu, gdzie przebywa! na zaproszenie polskich  
w!adz emigracyjnych Leszek Moczulski. Lider Konfederacji opu#ci! niedawno 
wi&zienie po ostatnim wyroku )zdaje si&, $e by!o to po tzw. II procesie KPN marzec 

-kwiecie' 1986* i dosta! od w!adz PRL zgod& na wyjazd w celach leczniczych. Mo$e 
nawet komuni#ci liczyli, $e nie wróci. Wróci! i by!o to oczywiste. Opis spotka' i wizyty 
w Londynie zawar! w swoich wspomnieniach Zbyszek. Przed wyjazdem tego ostatniego 
do Szwecji, zdecydowali#my tak$e o naszym sposobie komunikacji. Opracowa!em 
szyfr, pewnie by! nie do z!amania bez klucza. By!y to dwie kartki ksi"$ki z tekstem  
z którego wybiera!o si& odpowiednie cyfry, które z kolei odpowiada!y literom. Okaza!o 
si& to tak skomplikowane, $e wymienili#my korespondencj& chyba dwukrotnie. By!o  
to i tak du$e prze$ycie otrzymywa% w okresie komunistycznym zaszyfrowane 
wiadomo#ci poprzez komunistyczn" Poczt& Polsk".

Zbyszek by! najd!u$ej w !ódzkim KPN. Zawsze ciekawi!a mnie historia  
i pierwsze chwile tej organizacji w naszym mie#cie. Pojawia!o si& wówczas w relacjach  
ustnych nazwisko Wojtka Szostaka, syna pu!kownika Józefa Szostaka z Komendy 
G!ównej Armii Krajowej z okresu okupacji niemieckiej. Jeszcze wcze#niej mia!a 
by% jaka# pani jeszcze d!ugo przed okresem �Solidarno#ci�. Pami&tam kiedy pyta!em  
o Wojtka Szostaka: �Gdzie!on!jest?!Czy!emigrowa#?�, nie uzyskiwa!em odpowiedzi. 
Do dzi# nie ustali!em jaka by!a jego rola w zawi"zaniu KPN w (odzi i dlaczego nagle 
znikn"!, i nikt nie by! w stanie powiedzie% cokolwiek o miejscu jego przebywania. 
Nieco wi&cej dowiedzia!em si& podczas kolacji po uroczysto#ci >0-lecia KPN od Majki  
Moczulskiej. W. Szostak wcze#nie emigrowa! do Francji i by!o to uzgodnione z w!adza-
mi KPN w Warszawie. Jedno wydaje si& pewne, $e prawdziwe struktury KPN powsta!y 
w (odzi dopiero w 1981 r. za spraw" i w wyniku dzia!a' organizacyjnych podj&tych 
przez Zbyszka Rybarkiewicza. 

Podobnie jak Pawe! Zbyszek przed wyjazdem do Szwecji zorganizowa! 
po$egnanie. Nie pami&tam miejsca, ale przysz!o bardzo wiele osób zaanga$owanych  
w prac& podziemn", w wi&kszo#ci osoby spalone. To spowodowa!o, $e szybko opu#ci!em 
to miejsce. I tak przez wiele najbli$szych miesi&cy mia!em przekonanie, $e by% mo$e 
kto# z tego grona doniós! o mnie bezpiece. To podejrzenie bra!o si& z faktu, $e ju$ 
wkrótce zosta!em zatrzymany na terenie mojego miejsca pracy w Ch!odni (ód/, ale 
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tak$e faktu odmowy wyjazdu zagranic& dla mnie, moich najbli$szych oraz mojej na-
rzeczonej Lucyny Szczepa'skiej. Przed samym wyjazdem mia!em jeszcze kilka spotka' 
ze Zbyszkiem m.in. w Warszawie we wspomnianej ju$ szwedzkiej ambasadzie ale tak$e 
z Majk" Moczulsk" w warszawskim ko#ciele na Solcu. Potem wyjecha! i ju$ zosta!em 
sam= redakcja, plastyk, diapy, sita a potem blachy, druk, kolporta$, spotkania z kol-
porterami hurtowymi, wyjazdy do Warszawy i znów od pocz"tku, redakcja, diapy, sita, 
blachy... Kiedy to opisuj& to zastanawiam si&, sk"d znajdowa!em na to wszystko czas.

Jan Amberg, II Sekretarz Ambasady Szwedzkiej by! t" osoba, z któr" Pawe!  
i Zbyszek za!atwiali formalno#ci zwi"zane z wyjazdem na emigracj&. Ta znajomo#% 
przyda!a si&, poniewa$ po wyje/dzie Zbyszka otrzyma!em kontakt na przyby!ego 
do (odzi W!odka Boguckiego70 znanego dzia!acza !ódzkiej �Solidarno#ci�. W!odek  
po internowaniu i okresie dzia!alno#ci konspiracyjnej wyjecha! gdzie# w okolice 
Wa!brzycha. Tam mia! gospodarstwo rolne, które uprawia!. Nie zapomnia! o swoich 
kolegach z �Solidarno#ci�, których zaprasza! na swoje ranczo na wypoczynek. O ile dob-
rze pami&tam bywa! tam Pawe! i Kaziu Bednarski71, chyba tak$e Lolek Chlebowski<2.  
Z pewno#ci" bywa!o tam wi&cej dzia!aczy �Solidarno#ci� i opozycji, co wymaga 
dalszych ustale'. Ze Szwecji otrzyma!em polecenie zarekomendowania W!odka  
u ambasadora Amberga. W!odek stara! si& o wyjazd, wcze#niej zakotwiczenie  
w Szwecji znalaz!a jego $ona. On bardzo chcia! do niej do!"czy% po sprzedaniu gos- 
podarstwa na po!udniu Polski. Odbyli#my wizyt& u Amberga, który pos!ugiwa! si& 
j&zykiem polskim nadzwyczaj dobrze. Ze strony ambasady by!a du$a $yczliwo#% dla 
wyjazdu W!odka. Szybko okaza!o si&, $e W!odek dosta! zgod& na wyjazd a ja mia!em 
mo$liwo#% sp&dzenia z nim wielu godzin na dyskusjach w wi&kszo#ci o polityce  
i przysz!o#ci. W!odek nawet w dokumentach bezpieki by! uwa$any za intelektualist&. 
I to by! trzeci wyjazd na emigracj&. Tym razem bez uroczysto#ci po$egnalnych. Post 
scriptum niech b&dzie informacja, któr" publikowa!y dzienniki re$imowe, $e ów drugi 
sekretarz zosta! uznany za persona non grata w Polsce i wydalony do kraju rodzinnego. 
Pó/niej opowiada! mi Krzysztof Król, $e Amberg pomaga! na lewo i prawo wszystkim 

70 Bogucki W!odzimierz )ur. 197<*. Pracownik Kombinatu Maszyn W!ókienniczych �Polmatex-Wifama�; cz!onek 

ZR Ziemi (ódzkiej NSZZ �Solidarno#%�, Komisji Krajowej; podziemnych struktur !ódzkiego TTZR; cz!onek grupy 

�Niezale$ni�; organizator akcji ulotkowych; kolporter wydawnictw niezale$nych; internowany od maja do lipca 1982 r.; 

po wyj#ciu na wolno#% wyjecha! najpierw z (odzi a nast&pnie z kraju; Stan!wojenny!w!regionie!#ódzkim�, s. 201; AIPN 

Po 0<8Q>9, Delegaci!na!I!Krajowy!Zjazd!NSZZ!�Solidarno$<�.!Region!"ódzki, s. >:2.
71 Bednarski Kazimierz )19:7-2010*. Wspó!za!o$yciel i przewodnicz"cy KZ NSZZ �Solidarno#%� w Fabryce Szli3erek 

�Ponar-Jotes�; wspó!twórca TTZR )1982 r.*; cz!onek w!adz podziemnej Regionalnej Komisji �Solidarno#ci� i Zarz"du 

Regionalnego NSZZ �Solidarno#%� Ziemi (ódzkiej; internowany od grudnia 1981r. do ko'ca marca roku nast&pnego; 

Stan!wojenny!w! regionie! #ódzkim�, s. 210; H. Marczak, Kazimierz! Bednarski! (1945-2010), �Biuletyn IPN�, 2010,  

nr <-8, s. 188-189.
<2 Chlebowski Longin )ur. 1971*. Radny miasta (ód/ )1990-199:*; wspó!za!o$yciel (PO; cz!onek RS AWS, Partii 

Centrum; pracownik MPK w (odzi; od sierpnia 1980 r. cz!onek KS w MPK; od IX 1980 r. w NSZZ �Solidarno#%�, 

cz!onek ZR; 19 XII 1981 r. aresztowany i skazany na > lata wi&zienia za organizacj& strajku na terenie MPK  

)1> XII 1981 r.*; w VIII 198> r. zwolniony na mocy amnestii; wspó!organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy para3i 

oo. Jezuitów )o. Stefan Miecznikowski*, przy para3i #w. Teresy )ks. Józef Belniak*; S#ownik!niezale%ni�; Encyklopedia!

Solidarno$ci.!Ludzie...; Stan!wojenny!w!regionie!#ódzkim�, s. 217.
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i zmontowano przeciw niemu jak"# prowokacj&, po której nie pozosta!o nic innego 
jak tylko powrót do kraju z misji dyplomatycznej. Ciekawe co dzieje si& dzisiaj z tym 
odwa$nym cz!owiekiem?

Kontakty!z!Warszaw 

W pierwszym okresie swojej dzia!alno#ci drukarskiej nie utrzymywa!em $adnych 
kontaktów politycznych. Wszystkie kontakty wzi&li na siebie przede wszystkim Zbyszek 
a cz&#ciowo Pawe!. Leszek Moczulski tylko krótkimi przerwami by! na wolno#ci,  
dlatego w wi&kszo#ci !"czno#% odbywa!a si& poprzez Majk& Moczulsk", która z kolei  
mia!a widzenia w wi&zieniu z Leszkiem. Przed wyjazdem Zbyszka do Szwecji 
przekazywa! mi wszystkie kontakty m.in. wybrali#my si& wspólnie do Warszawy. 
Ustali!em tam w jego obecno#ci kontakt z Majk" i tak co miesi"c, czasem co dwa tygod- 
nie pojawia!em si& w Warszawie z regu!y po to, aby przekaza% kolejny numer �Drogi�, 
b"d/ innej publikacji, odebra% informacje, instrukcje, czy materia!y do kolejnego nu-
meru naszego pisma. Moim rozmówc" by!a Majka czasem Leszek, ale pami&tam tak$e, 
kilka spotka' z Krzysztofem Królem, jego $on" El$biet" córk" Moczulskich. By!o tak$e 
jedno spotkanie z Adamem S!omk" i jedno z Andrzejem Szoma'skim. Podczas tych 
spotka' przekazywa!em  efekty dzia!a' Wydawnictwa Polskiego w Polsce oraz Biura 
Zagranicznego w Skandynawii, tzn. reprinty �Drogi�, innych publikacji Wydawnictwa 
Polskiego, serii Dokumenty KPN i akcydensów. Mia!em te$ kilka spotka' z Majk" 
oraz z Majk" i Leszkiem w ich mieszkaniu na Powi#lu na ulicy Jaracza w Warszawie 
naprzeciwko teatru Ateneum. Na jednym z nich by!em uczestnikiem rozmowy z Adamem 
Wojciechowskim73, bliskim wspó!pracownikiem Leszka jeszcze z okresu ROPCiO. Te 
spotkania u Moczulskich nie by!y przyjemne z tej racji, i$ by!y obarczone wielkim 
ryzykiem namierzenia, jakiego# ogona a w nast&pstwie tego rozpracowania � w tym 
przypadku nie tylko mnie ale tak$e mojej drukarni i moich kolegów. Cho% niew"tpliwie 
dodawa!y mojej dzia!alno#ci koniecznego presti$u i wa$no#ci. W pó/niejszym okre-
sie otrzyma!em kontakt na Micha!a Janiszewskiego i zaprzesta!em kontaktów na Solcu 
i Powi#lu. Teraz cyklicznie je/dzi!em na daleki Tarchomin, gdzie mieszka! Micha!. 
Zorganizowa! on szybko struktur& drukarzy i zacz"! wydawa% �Gazet& Polsk"� i inne 
wydawnictwa oraz ma!" poligra3&, czyli akcydensy przede wszystkim znaczki. Jak 
wspomnia!em wcze#niej dokonywali#my wymiany barterowej. Jego mieszkanie nie 
by!o te$ bezpieczne, by! wcze#niej aresztowany. Jednak pewne oddalenie od centrum 
Warszawy i fakt, $e nie by! to jednak $aden z legendarnych przywódców KPN, sprawia! 
przynajmniej psychicznie, $e by!o to mniejsze zagro$enie. Pami&tam tak$e, $e w mie-
szkaniu Micha!a odbywa!y si& spotkania z Krzysztofem Królem. Pami&tam równie$, 

73 Wojciechowski Adam )ur. 19:>*. Absolwent UW; wspó!za!o$yciel i cz!onek kierownictwa Nurtu 
Niepodleg!o#ciowego; cz!onek Rombu, ROPCiO; dzia!acz Ruchu Wolnych Demokratów; cz!onek Porozumienia Partii 
i Organizacji Niepodleg!o#ciowych; wspó!za!o$yciel, redaktor i wspó!pracownik wielu pism niezale$nych, w tym=  
�U progu�, �Biuletynu Informacyjnego� KOR, �Opinii�, �Aspektu�, emigracyjnych= �Dziennika Polskiego� i �Dzien-
nika 4o!nierza�; wspó!twórca tymczasowego statutu NSZZ �Solidarno#%� Pracowników O#wiaty Kultury Nauki i Tech-

niki; odznaczony Krzy$em Komandorskim z Gwiazd" Orderu Odrodzenia Polski; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie...
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$e pewnego razu Krzysztof Król przeprowadzaj"c mnie na inne spotkanie )z mie- 
szkania Moczulskich* korzysta! z bardzo skomplikowanych #cie$ek, przej#% i skrótów 
!"cznie z przekroczeniem linii kolejowych. By!y to uzasadnione #rodki bezpiecze'stwa. 
Wydaje mi si&, $e nigdy nie wydarzy!o si& nic niebezpiecznego w Warszawie, mo$e  
za wyj"tkiem spotkania z A. Szoma'skim, cho% mo$e i tutaj pope!niam niesprawiedli-
wo#%, bo w moich aktach IPN nic o nim nie ma. Wracaj"c do Micha!a Janiszewskiego mia! 
wspania!" $on& Magd&, bywa!o i tak, $e w dzia!aniach konspiracyjnych zast&powa!a go. 
W niedalekiej przysz!o#ci zmar!a co stanowi!o dla wszystkich bliskich Micha!a prawdziw" 
tragedi&. Micha! dzielnie pozbiera! si& po tym nieszcz&#ciu. Starali#my si& by% z nim.

Publikacje!Wydawnictwa!Polskiego!w!&odzi

Rok 1983

Jak ju$ napisa!em wcze#niej Zbyszek i Pawe! stworzyli Wydawnictwo Polskie. 
Wydrukowali te$ pierwsze broszury. Zbyszek organizowa! druk Zagrody! Matriony 

Aleksandra So!$enicyna. Ta pierwsza publikacja by!a wykonana jeszcze na matrycach 
bia!kowych. To gorsza jako#ciowo technika ni$ sito, ale trzeba powiedzie%, $e ju$ wtedy 
ch!opcy postarali si& i ok!adka by!a w kolorze czerwonym na grubszym kartonowym 
papierze. Na ok!adce wyra/nie rozpoznawalne by!o krzes!o. Broszura liczy!a :: strony,  
cena wynosi!a 100 z!otych i dla zmylenia prze#ladowców publikacja informowa!a,  
$e jest drukiem Wydawnictwa Górno#l"skiego )zob.= fot. nr 1<*. 

Rok 1984 

Pierwsza i druga feralna �Droga� z Popie!uszk" by!a dzie!em Zbyszka i Paw!a. 
Numer 1:Q17 �Drogi� nawi"zywa! do pisma ROPCiO ukazuj"cego si& od 19<9 r. pod 
tym samym tytu!em. By!a to wi&c kontynuacja. W tej publikacji po raz pierwszy ukaza!a 
si& charakterystyczna winieta �Drogi�, bia!e litery powsta!e w tle poziomych czarnych 
linii. W winiecie pod nazw" �Droga� istnia! czarny napis z mniejsz" czcionk" �Wolno#%  
i Niepodleg!o#%� )zob.= fot. nr 18*. Ten historyczny numer �Drogi� liczy! :0 stron, ok!adka 
by!a w kolorze czarnym. By!a to publikacja, o której pisa!em wcze#niej, $e w wyniku 
olbrzymiego zawilgocenia drukarni, druk mimo i$ bezpo#rednio po wydruku czytelny, 
nast&pnie rozp!ywa! si& staj"c si& nieczytelny. Ju$ wcze#niej opisa!em sk!ad drukarzy  
i adres drukarni. Zdecydowano o powtórce ca!ego nak!adu. Po tzw. �rozmytym� nak!adzie 
pozosta!o tylko kilkadziesi"t egzemplarzy okazowych. Powtórkowy nak!ad drukowano 
na Manhatanie u ma!$e'stwa Marii i Jana Skalskich. To w!a#nie ten nak!ad, wydruko-
wany w dwu tys. egzemplarzy zosta! w ca!o#ci przej&ty przez bezpiek&. Sk!ady do tego 
numeru przygotowywa!a Lucyna Szczepa'ska, diapozytywy wykona!em ja, a drukarzami 
byli Wiesiek, gospodarze mieszkania oraz S!awek i Beata Mi#kiewiczowie oraz Gra$yna 
Sumi'ska. Dla przypomnienia jedyn" osob" aresztowan" by!a Bo$ena Bi'kowska, która 
przewozi!a ca!y nak!ad. Wydarzenia te opisa!em ju$ wcze#niej.

Tak$e wspomniane ju$ zielone i niebieskie ulotki �Chcesz! g#odowa<! id@!
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g#osowa<>� wydane w czerwcu 198: r. przed wyborami do Rad Narodowych by!y 
przez nich drukowane. Okaza!o si&, $e jaka# ilo#% tych ulotek zosta!a wydrukowana 
w kolorze jasnoniebieskim )zob.= fot. nr 62-6>*. Obie wymienione publikacje �Drog&�  
i ulotki od strony gra3cznej zaprojektowa! nasz plastyk Stanis!aw Stachura. 

Dzie!em Paw!a by!y tak$e pierwsze znaczki pocztowe zrobione w kilku muta-
cjach i kilkoma ró$nymi rodzajami farb i ró$nymi kolorami. To by!a bardzo du$a pio-
nierska praca, z której pó/niej moja drukarnia czerpa!a pe!nymi gar#ciami. Pierwsze 
znaczki nosi!y tytu!= �:0 lat niewoli sowieckiej� i by!y wydane w lipcu 198: roku. By! 
to blok nie perforowany i trzy znaczki oddzielnie z tego bloku wydrukowane ró$nego 
koloru akrylem na bia!ym papierze kredowym. Blok by! w kolorze czarnym )akryl*  
i kosztowa! 100 z!, trzy znaczki by!y w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim  
po 27 z! ka$dy, w sumie komplet kosztowa! 1<7 z!otych )zob.= fot. nr <6-<9*.

We wrze#niu 198: r. na pi"t" rocznic& KPN ch!opcy wydali proporzec  
w dwóch kolorach czerwonym i czarnym z profesjonalnym wyko'czeniem bia!o  
czerwonym w postaci sznurka dooko!a, rozwichrzonym u do!u. Zrobi!a to drukarnia 
Paw!a Wielechowskiego oraz S!awek i Beata Mi#kiewiczowie )wed!ug o#wiadczenia 
W. 4y$niewskiego*. Na jednej stronie proporca by! symbol Konfederacji Polski 
Niepodleg!ej, orze! w koronie w kole bia!o czerwonym. Proporzec by! tak$e pionowo 
podzielony na kolory bia!y i czerwony. W dole by!y daty 19<9-198:. Na drugiej stronie  
proporca by! obrys granic Polski podzielony poziomo na kolory bia!y i czerwony.  
W tle znajdowa!y si& trzy krzy$e gda'skie, wszystko to oplecione drutami kolczastymi. 
Na dole znajdowa! si& napis �Bo$e co# Polsk&�. Niestety $aden egzemplarz proporca 
nie zachowa! si& w wersji oryginalnej74. Opis zosta! zaczerpni&ty z wydruku czarno 
bia!ego �Drogi� nr 20 oraz opisu pami&taj"cych ten akcydens.

Pawe! produkowa! tak$e bardzo popularne w okresie Solidarno#ci plastikowe 
przywieszki. I tak we wrze#niu 198: r. wyprodukowano plakietk& przypominaj"c"  
1< wrze#nia 19>9 pokazuj"c" podzia! Polski pomi&dzy Rosjan i Niemców. Na okr"g!ej 
plakietce by!a mapka przedwojennej Polski z podzia!em pomi&dzy swastyk& niemieck" 
oraz sierp i m!ot. U$yto dwóch kolorów czarnego i czerwonego )sierp by! w kolorze 
czerwonym*. Ceny plakietki w kolporta$u niestety nikt nie pami&ta podobnie jak cen 
kolejnych produkcji tego rodzaju )zob.= fot. nr <0*.

Kolejna plakietka )przywieszka* ukaza!a si& w listopadzie 198: r. w 66 rocznic& 
odzyskania przez Polsk& niepodleg!o#ci. Na prostok"tnej plakietce by!o zdj&cie Józefa  
Pi!sudskiego w czapce legionowej i mundurze. Marsza!ek wspiera! g!ow& na lewej 
d!oni. Fotogra3a zosta!a wykonana w szaro#ciach, co nawi"zywa!o do legendy  
Legionów )zob.= fot. nr <>*.

Te akcydensy by!y produkowane w okresie, kiedy ju$ zaczyna!a dzia!a%  
nasza drukarnia. To by!a dla nas dobra sytuacja. Dwie dzia!aj"ce niezale$nie od siebie 
drukarnie. Zupe!nie inne osobowo sk!ady drukarskie. W naszej drukarni, nasi starsi 

74 Ju$ po z!o$enia maszynopisu odnalaz! si& egzemplarz proporca. Wisia! sobie spokojnie na #cianie w mieszkaniu Franka  

Sadawy w Le#mierzu ko!o Ozorkowa )zob.= fot. nr 66-6<*.
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koledzy jeszcze w 198: r. wydrukowali dwa akcydensy. Jako Poczta KPN ukaza!  
si& blok 3latelistyczny na papierze kredowym pt.= �M&czennikom Ko#cio!a  
w Polsce�. Na bloku widnia!y trzy wizerunki polskich ksi&$y m&czenników. Byli to= 
Maksymilian Kolbe75, kardyna! Stefan Wyszy'ski<6 oraz Jerzy Popie!uszko. Blok 
kosztowa! 90 z!otych a ka$dy znaczek >0 z!otych. Do bloku u$yto bia!ej kredówki, 
dwóch kolorów farb czarnej i czerwonej. Czerwona symbolizowa!a kolor polskiej 
@agi. Natomiast poszczególne znaczki mia!y wiele mutacji zarówno je#li chodzi  
o farb& jak i kolor papieru. Je#li chodzi o papier poszczególnych znaczków to 
wykorzystano tzw. papier do wycinanek u$ywany wówczas, ale i wiele lat potem  
w przedszkolach i szko!ach podstawowych. Kolorów papieru u$ytych przez drukarzy, 
na podstawie moich zbiorów, doliczy!em si& a$ o#miu. Kolory farby by!y tak$e bardzo  
ró$ne czarny, czerwony )b"d/ jasny br"z* a nawet srebrny i z!oty. Ilo#% kolorów pa-
pieru i farb stanowi, $e chyba trudno b&dzie do ko'ca ustali% jak wygl"da! komplet 
znaczków. Blok i znaczki nie posiada!y perforacji )zob.= fot. nr 80-8>*.

Na koniec 198: r. ukaza! si& kalendarz KPN na 1987 rok. Kalendarz by! wydru-
kowany na papierze kredowym bia!ym przy u$yciu dwóch kolorów czarnego i czer-
wonego. W górnej cz&#ci pierwszej strony by!a konfederatka a w #rodkowej i dol-
nej cz&#ci znajdowa!y si& miesi"ce i dni w uk!adzie pionowym. Wyró$nia! si& napis 
1987 biegn"cy przez ca!" szeroko#% w uk!adzie poziomym. O ile dobrze pami&tam 
kalendarz kosztowa! 100 lub 170 z!otych )niestety nie zachowa! si& $aden egzem-
plarz w znanych mi zbiorach*. Nie uda!o si& tak$e dok!adnie okre#li%, która drukarnia 
dokona!a tego dzie!a. Pami&% szwankuje i nie wykluczam, $e wykonali#my to my 
w sk!adzie z Andrzejem i Piotrkiem. Precyzyjne okre#lenie wymaga dalszych prac 
badawczych, ale przede wszystkim niezwykle wa$ne jest znalezienie cho%by jednego 
egzemplarza okazowego.

Rok 1985

Równolegle z drukowan" przez nas �Drog"� nr 16 )z Trauguttem*, moi koledzy 
drukowali jeszcze blok i znaczki z Józefem Pi!sudskim w zwi"zku 70. rocznic"  
#mierci Marsza!ka. Bloki i znaczki by!y wydrukowane na papierze kredowym  
w maju 1987 roku. Blok kosztowa! 160 z!otych a znaczki odpowiednio 27, >7, :7  
i 77 z!otych. Najta'szy by! znaczek z m!odym Pi!sudskim a najdro$szy by!  
z Naczelnikiem w podesz!ym wieku. Blok zosta! wydrukowany w dwóch kolo-

75 Kolbe Maksymilian )189:-19:1*. Franciszkanin, #wi&ty Ko#cio!a rzymskokatolickiego; dr 3lozo3i; wspó!za!o$yciel 

zwi"zku Rycerzy Niepokalanej )191< r.*; wydawca miesi&cznika �Rycerz Niepokalanej�; w 192< r. za!o$y! pod Warszaw" 

klasztor Niepokalanów; prowadzi! dzia!alno#% misyjn" w Japonii, Indiach, Chinach; w czasie II wojny #wiatowej  

aresztowany i wywieziony do Auschwitz wybra! dobrowolnie #mier% g!odow" w zamian za skazanego wspó!wi&/nia; 

zob. m.in.= L. Dyczewski, Qwi&ty!Maksymilian!Maria!Kolbe, Warszawa 198:.
<6 Wyszy'ski Stefan )1901-1981*. Duchowny rzymskokatolicki, bp lubelski, abp warszawski i gnie/nie'ski, prymas Polski,  

kardyna!; kapelan Grupy AK �Kampinos�; red. nacz. miesi&cznika �Ateneum Kap!a'skie�; w 197> r. aresztowany  

przez w!adze komunistyczne i przez ponad trzy lata przetrzymywany w odosobnieniu; zob.= m.in= E. Czaczkowska, 

Kardyna#!Wyszy*ski, Warszawa 2009.
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rach farbami akrylowymi, technik" sitow" podobnie jak wcze#niejsze znaczki. By! 
podzielony na kolory bia!o-czerwony podobnie jak @aga Polski. W górnej cz&#ci  
napis g!osi!= �Marsz!kowi Józefowi Pi!sudskiemu�. Wewn"trz bloku by!y cztery 
znaczki z podobiznami marsza!ka od najm!odszego z okresu legionowego do okresu  
z Sulejówka. Kolor sylwetek by! zielony lub ciemno zielony � niemal czarny. Wydru-
kowano tak$e bloki bez koloru czerwonego. Po raz pierwszy blok by! perforowany. Nie 
przypominam sobie aby w kolporta$u rozprowadzano pojedyncze znaczki z tego bloku. 
Nie widzia!em te$ nigdzie w zbiorach pojedynczych znaczków )zob.= fot. nr 8<-90*.

Nieco wcze#niej w kwietniu 1987 r. drukarnie Paw!a wydrukowa!y blok 
po#wi&cony o3arom Katynia. Na papierze kredowym, by! czarny nadruk, z którego 
si& wy!ania!y bia!e poziome zasieki z drutów kolczastych i napis= �O3arom Katynia�. 
Cena niez"bkowanego bloku wynosi!a 170 z!otych i sygnowana by!a poczt" KPN. Nie 
zachowa! si& egzemplarz okazowy tego znaczka.

Doda% trzeba, $e Pawe! wykona! tak$e inn" wielk" prac& � fotogra3czn". Jej 
tytu! brzmia! �Kronika!Bezprawia!�!"ód@!�!1!maj!1984�. Album by! wydany przez 
Wydawnictwo (ód/77. Zebra! od znajomych wiele zdj&% z manifestacji 1 maja 198: r.  
i zrobi!, o ile pami&tam, w nak!adzie 700 egzemplarzy, album fotogra3czny ze #wietnymi  
uj&ciami z tej manifestacji i dzia!a' ZOMO w tym dniu w (odzi. Album liczy!  
20 zdj&%. Cena albumu nie jest znana )zob.= fot. nr 61*.

Pawe! i jego wspó!pracownicy wydali jeszcze jeden album po#wi&cony zbrodni 
katy'skiej. Bardzo doceniam t& prac&, poniewa$ wywo!a% r&cznie 20 zdj&% w nak!adzie 
700 szt. to naprawd& kator$nicza robota. W dost&pnych mi zbiorach znalaz!em dwie 
cz&#ci albumu cho% we wst&pie redakcja zapowiada!a, $e b&dzie pi&% cz&#ci. Kwestie  
wydawnicze wymagaj" dalszych bada'. Wed!ug Wie#ka 4y$niewskiego, Pawe! 
wywo!ywa! te zdj&cia w mieszkaniu swojej mamy Melanii na ulicy Sterlinga )zob.= fot. 
nr 79-60*. Spraw& t& opisuje tak$e w swoich wspomnieniach Zbyszek Rybarkiewicz.

Pierwsz" nasz" prac" drukarsk" by!o wydrukowanie �Drogi� numer 16  
z Romualdem Trauguttem na ok!adce )zob.= fot. nr 19*. Drukowali#my ten numer  
w sk!adzie Jola i Piotr Kluszczy'scy, Andrzej Smulik i ja. By!o to w nowej drukarni 
na Lipowej <8 w mieszkaniu Joli i Piotra. To wydawnictwo ró$ni!o si&  od poprzed-
niego zarówno bardzo starannym projektem ok!adki autorstwa Stasia Stachury oraz 
br"zowym akrylem ok!adki. Druga i przedostatnia strona by!a w kolorze zielonym farby 
akrylowej i przedstawia!a go!&bia za kratami z $"daniem uwolnienia wi&/niów polity-
cznych. Przedostatnia strona by!a zatytu!owana �Przyja/' polsko-sowiecka�, a na niej 
widnia!y sylwetki Rosjanina i Polaka. Byli oni w przyjaznym u#cisku, jednak$e ten 
pierwszy wyra/nie okrada! Polaka. Obie gra3ki by!y tak$e dzie!em wspomnianego Sta-
sia. Ten numer posiada! tak$e dwustronicow" wk!adk& zatytu!owan" �Dodatek�, która 
informowa!a o aresztowaniu czo!owych przywódców Konfederacji Polski Niepodleg!ej 
� Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla, Adama S!omki i Dariusza Wójcika. Nu-

77 Chodzi tu o Wydawnictwo Polskie w (odzi.
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mer ten liczy! 72 strony plus dwie strony dodatku. Cena �Drogi� wynosi!a 170 z!otych  
O tym numerze �Drogi� zabawn" histori& opowiedzia! mi Krzysztof Król podczas 
!ódzkich obchodów >0-lecia KPN. Podczas przes!ucha' w wi&zieniu po aresztowaniu 
#ledczy przegl"da! teczk& z jego aktami i pewnej chwili Krzysztof zauwa$y! now" 
�Drog&�, której jeszcze nie widzia!. Ucieszy! si&, $e pismo nadal si& ukazuje, #ledczy 
za# nie móg! mie% poj&cia sk"d nag!y lepszy humor i u#miech.

Byli#my wzmocnieni, prze!amali#my impas kolejnych aresztowa' i wreszcie to 
oznacza!o, $e stworzyli#my struktur&, o której nie wiedzia!a bezpieka. Moi drukarze te$ 
zyskali na pewno#ci. Nie wiem, czy tak na prawd& zdawali#my sobie wspólnie spraw&  
z bardzo realnego niebezpiecze'stwa. Jak $ycie uczy!o taki sprawdzian nast&powa! 
dopiero w momencie aresztowania. My nigdy tego nie do#wiadczyli#my, do przemian  
w  1989 r. nasze drukarnie nie wpad!y, ale te$ trzeba uczciwie powiedzie%, $e na pierw-
szym miejscu zawsze stawiali#my bezpiecze'stwo, a nie jaki# spektakularne akty  
brawury czy niepotrzebnego bohaterstwa. Bardzo mocno przestrzegali nas przed 
tym nasi starsi koledzy w szczególno#ci Pawe! i Zbyszek. Z gronem najbli$szych 
wspó!pracowników niewiele  rozmawiali#my o niebezpiecze'stwach, czy potencjal-
nej wpadce. Chyba nie chcieli#my zapeszy% i wywo!ywa% z!ych duchów. Kilkakrotnie 
ustalali#my tylko, $e �gdyby!co$!to!udajemy!garbusów�. 

Ju$ w lipcu 1987 ukaza! si& kolejny 1< numer �Drogi� nawi"zuj"cy do rocznicy 
Powstania Warszawskiego z powsta'cem na ok!adce z bia!ej kredówki w kolorze zie-
lonym. Po raz pierwszy na ok!adce pojawi!o si& nowe logo Wydawnictwa Polskiego. 
Ok!adk& jak i nowe logo, podobnie jak nasze wcze#niejsze wydawnictwa i znaczki oraz 
inne akcydensy,  projektowa! niezast"piony Stasiu Stachura, doskona!y plastyk i malarz 
!ódzki. Strona druga i przedostatnia by!a wydrukowana akrylem br"zowym i zawiera!a 
tre#% Deklaracji Ideowej KPN z 1 wrze#nia 19<9 roku. Ten numer �Drogi� liczy! 72 strony 
i zawiera! dodatek jednostronicowy pt.; �Esej!czerwcowy� autorstwa �Agnieszki�. A wi&c 

mo$na powiedzie%, $e ten nak!ad liczy! kolejny raz nietypowo 7: strony. Cena �Drogi� 
wynosi!a 170 z!otych. Nak!ad wydawnictwa wynosi! 2000 egzemplarzy )zob.= fot. nr 20*.

W tym$e 1987 r. wydali#my d!ugo przygotowywan" publikacj& ponad trzystu 
kawa!ów, w wi&kszo#ci politycznych. S!ysza!em o tym zbiorze ju$ znacznie wcze#niej. 
Nieco pó/niej dowiedzia!em si&, $e tym, który je zebra! by! dzia!acz �Solidarno#ci� Jan 
Kepler78 z Pabianic. Publikacja by!a opatrzona tak$e wielu rysunkami satyrycznymi 
autorstwa Stasia oraz 29> tekstowymi i ponumerowanymi w rozdzia!ach kawa!ami. 
Tak$e autorstwa naszego plastyka by!a ok!adka z kobiet" w chu#cie, która zach&ca!a 
bagnety sowieckie  w tle do ataku. W prawej r&ce trzyma!a transparent z tytu!em ksi"$ki 
�Kto! prosi#! ruskie?�. Zewn&trzna ok!adka przedstawia!a or!a skr&powanego drutem 
kolczastym. Wszystko to w kolorze b!&kitnego akrylu na papierze kredowym )dodruk 
mia! ok!adk& na bia!ym papierze maszynowym*. Wewn&trzne ok!adki by!y w czarnym 

78 Kepler Jan )ur. 19>2*. Etnograf; pracownik Muzeum Regionalnego w Pabianicach; dzia!acz NSZZ �Solidarno#%�; 

cz!onek ZR; delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ �Solidarno#%�; kolporter wydawnictw niezale$nych; S#ownik!niezale%ni�; 

Stan!wojenny!w!regionie!#ódzkim�, s. >81->82.
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akrylu. Na uwag& zas!ugiwa!a przedostatnia strona, na której by!a replika ówczesnej 
kartki $ywno#ciowej z okularami Jaruzelskiego w #rodku. Same okulary wygl"da!y 
�tak sobie�. Dostali#my do tego stempel z karto@a, aby Jaruzelskiemu dorabia% czer-
wone usta. Tak te$ si& sta!o, cho% jeden stempel nie wystarczy! i sami produkowali#my 
kilkakrotnie karto@ane usta. Publikacja liczy!a :0 stron i kosztowa!a 170 z!otych. Bro-
szura rozesz!a si& jak �#wie$e bu!eczki� i byli#my wci"$ proszeni aby zrobi% dodruk.  
W ko'cu ulegli#my i w tym samym nak!adzie dwa tys. egzemplarzy zrealizowali#my 
kolejny raz wydruk. By! to nasz najwi&kszy nak!ad ponad cztery tys. egzemplarzy  
)zob.= fot. nr 26*.

We wrze#niu 1987 r. ukaza! si& 18 numer �Drogi� z czerwon", du$" konfederatk" 
na kredowej ok!adce, na szóst" rocznic& powstania KPN. �Droga� by!a te$ opatrzona 
na ok!adce numerem �22�, co oznacza!o, $e jest to ju$ 22. kolejna publikacja KPN 
i Wydawnictwa Polskiego w (odzi. Wewn&trzne ok!adki by!y wykonane zielonym 
akrylem i prezentowa!y kolejny raz Deklaracj& Ideow" KPN. W tym te$ numerze zosta!y 
przedstawione wszystkie dotychczasowe dokonania Wydawnictwa Polskiego. �Droga� 
liczy!a 72 strony a cena wynosi!a 170 z!otych )zob.= fot. nr 21*. 

W kwietniu 1987 r. ukaza!a si& ostatnia plakietka . Przypomina!a ona tym razem 
spraw& Katynia. Na okr"g!ej przywieszce by! widoczny napis �Katy'� opleciony druta-
mi jak w obozie koncentracyjnym. Litera �T� by!a przeci&ta kresk" poprzeczn" tworz"c 
znak krzy$a. Plakietka by!a dedykowana o3arom zbrodni katy'skiej. Na dole plakietki 
by! napis �Konfederacja Polski Niepodleg!ej 1987�. Doda% trzeba $e plakietka mia!a 
dodatkowo kolor czerwony, który dawa! efekt podk!adu @agi bia!o-czerwonej. Ceny 
przywieszki niestety nikt ju$ nie pami&ta )zob.= fot. nr <2*.

W sierpniu 1987 r. w drukarniach Paw!a lub Wie#ka powsta!y dwa znaczki 
przypominaj"ce pi"t" rocznic& powstania �Solidarno#ci� i szóst" rocznic& powstania 
Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Na jednym by! orze! w koronie )KPN*, na drugim trzy 
krzy$e gda'skie )�Solidarno#%�*. Oba by!y w  kolorze czarnym na bia!ym papierze kre-
dowym, z tym, $e znaczek na pi"t" rocznic& �Solidarno#ci� mia! drugi kolor � czerwony 
napis= �Solidarno#%�. Cena ka$dego ze znaczków wynosi!a 70 z!otych )zob.= fot. nr 87-86*.  
W tym przedsi&wzi&ciu powsta!y tak$e koperty okoliczno#ciowe z nadrukami i naklejonymi 
wy$ej opisanymi znaczkami. Oprócz znaczka na kopercie by!y dwa nadruki, jeden b&d"cy 
swoistym stemplem obejmuj"cym cz&#% znaczka oraz drugi przedstawiaj"cy trzy krzy$e 
gda'skie, a na drugiej kopercie by!a bia!o czerwona konfederatka. Cena kopert wynosi!a 
100 z!otych. By! to gest w kierunku �Solidarno#ci�, który przy ca!ym szacunku dla Niej, 
przypomina!, $e za chwil& b&dzie szósta rocznica powstania KPN a pi"ta �Solidarno#ci�. 
Niestety nie zachowa!y si& w znanych mi zbiorach egzemplarze opisanych kopert. 

Moi koledzy oprócz tych znaczków i kopert wydrukowali tak$e w sierpniu 
1987 r. banknot o nominale >0 srebrników. Na jednej stronie banknotu by!a podobizna  
Jaruzelskiego z wielkimi czarnymi okularami i wron", po drugiej za#, by!a gwiazda so-
wiecka, do której zbli$a!a si& szubienica. Obie strony by!y sygnowane Narodowym Ban-
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kiem Polskim. Druk by! na bia!ym papierze kredowym prawdopodobnie farbami czarn"  
i czerwon" )nie zachowa! si& $aden egzemplarz*. Cena banknotu opiewa!a na trzydzie#ci 
srebrników, czyli >0 z!otych. Niestety nie zachowa! si& $aden egzemplarz tego banknotu79.

Jeszcze w 1987 r. drukarnia Wie#ka 4y$niewskiego wydrukowa!a zabawk&  
� pajacyka Urbana [Jerzego]. Zabawka sk!ada!a si& z kilku wydrukowanych elementów 
i instrukcji. Wszystko na jednej stronie A:. �Urban� cieszy! si& du$" popularno#ci"  
i struktury kolporta$owe informowa!y, $e bardzo dobrze si& sprzedaje. To by! du$y 
sukces Wie#ka. Tak$e i w tym przypadku nie zachowa! si& $aden egzemplarz zabawki. 
Nikt te$ nie pami&ta ju$ dzisiaj jaka by!a cena pajacyka.

W 1987 r. ukaza!y si& jeszcze dwa znaczki na rocznic& Powstania Warszawskiego 
w cenie 70 z!otych ka$dy. Cho% pami&tam te znaczki Poczty KPN z kolporta$u, nie 
potra3& okre#li%, kto by! autorem i jaka drukarnia je wyda!a. Wymienia je 18 numer  
�Drogi� )s. :8* podobnie jak broszur& �Agresja!17!wrze$nia!1939� )s. 70*. Te sprawy 
wymagaj" dalszych bada' i wyja#nie'.

Katalog Znaczków Konfederacji Polski Niepodleg!ej 198:-1990 wydany 
przez Wydawnictwo Polskie w Warszawie podaje, $e w 1987 r. nasze Wydawnictwo 
wydrukowa!o blok znaczków pt.= �Uwolni% wi&/niów politycznych�. Moja drukarnia  
po raz pierwszy zmierzy!a si& z drukiem znaczków metod" sitodrukow" w dwóch ko-
lorach. Blok by! ponadto perforowany pionowo i poziomo, ale t& czynno#% wykona-
li nasi s"siedzi z Pomorskiej )wówczas Nowotki*. Byli to Stanis!awa i Kazimierz 
Mi#kiewiczowie. Po raz pierwszy nasza drukarnia zmierzy!a si& z tzw. pasowaniem, czyli 
nak!adaniem koloru na inny kolor )dwu kolorówka*. W tym przypadku druk odbywa! 
si& na specjalnej konstrukcji drewnianej przykrytej szyb" z matowego szk!a. Wewn"trz 
konstrukcji by!y ma!e #wietlówki )jarzeniówki*. Konstrukcja u!atwia!a mozolny proces  
nak!adania )pasowania* kolejnych kolorów farby. Blok by! wykonany akrylami 
czarnym, czerwonym i ciemno zielonym. Na bloku w uk!adzie poziomym by!y trzy  
rz&dy. W pierwszym by!a posta% Krzysztofa Króla, nast&pnie napis �Uwolni% wi&/niów 
politycznych� i posta% kolejnego oskar$onego dzia!acza KPN Andrzeja Szoma'skiego. 
W #rodkowej cz&#ci by! wizerunek Leszka Moczulskiego, a z lewej i prawej strony 
przywieszki w postaci @agi bia!o czerwonej. W dolnej cz&#ci bloku z lewej znajdowa! 
si& wizerunek Adama S!omki, w #rodku logo Wydawnictwa Polskiego, a z prawej stro-
ny znajdowa!a si& podobizna ostatniego z oskar$onych Dariusza Wójcika z Lublina. Blok 
kosztowa! 70 z!otych i bardzo wiele godzin naszej pracy. Wed!ug wspomnianego ju$ Kata- 
logu nak!ad wynosi! dwa tys. egzemplarzy wydrukowanych na papierze kredowym. Nie 
drukowali#my pojedynczych znaczków oskar$onych Konfederatów, czym niew"tpliwie 
podnosili#my atrakcyjno#% naszego produktu. To by!a dobra i ambitna praca. Sito  
w tym przypadku da!o swój dobry efekt, ale $eby go uzyska%, kilkakrotnie wymieniali#my 
na#wietlone ramki, aby znaczki by!y w dobrej jako#ci. Wed!ug 19 numeru �Drogi� ów blok 
by! 26 kolejnym wydawnictwem naszej o3cyny drukarskiej )zob.= fot. nr 8:*.

79 Opis zob.= �Droga�, 1987, nr 18, s. :9.



176

Marek Michalik

Kolejnymi naszymi produkcjami by!y dwie broszury zrobione w tempie 
b!yskawicznym w lokalu nie$yj"cej ju$ mojej ciotki Haliny Kolasy. Pracowali#my  
w trybie codziennym przez trzy tygodnie na trzy sita na parterze wie$owca na rogu 
Marchlewskiego i Dzier$y'skiego )dzisiaj prymasa Wyszy'skiego i Armii Kra-
jowej*. By! okres powakacyjny i niektórzy z nas w!a#nie w ten sposób wykorzy-
stywali swoje urlopy. Drukowali#my dwie publikacje Bogdana 5l&zaka80 � Pol-
ski! Wrzesie*! 1939 )skrót Wojny Polskiej 19>9 L. Moczulskiego* oraz Homilie 

Ksi&dza Jana Umi'skiego. Tym razem oprawa gra3czna by!a bardziej skromna, 
ok!adka na zwyk!ym papierze maszynowym bez specjalnie przygotowanych gra3k. 
Ok!adka mia!a kolor czerwony w obu przypadkach. Nie by! to akryl tylko pasta  
Komfort zabarwiona czerwon" farb" drukarsk". Homilie nosi!y numer 2>, a Polski!!
Wrzesie*! 2:. Cena ksi"$ki ks. Umi'skiego wynosi!a 160 a Bogdana 5l&zaka  
220 z!otych, obie z dopiskiem na ostatniej stronie, $e cena wynika z r&cznej pracy dru-
karzy. Homilie liczy!y :0 stron )zob.= fot. nr 22* a Polski!Wrzesie*!1939 nieco wi&cej 
72 strony )zob.= fot. nr 2>*. Obie broszury znalaz!y si& w kolporta$u jesieni" 1987 roku. 
Obie publikacje zosta!y wydrukowane w nak!adzie 2000 egzemplarzy.

W grudniu 1987 zosta!a wydana przez nas �Geopolityka�, tekst programowy 
napisany przez Leszka Moczulskiego. To by! bardzo wa$ny dokument, wydawa!o si&, 
i$ tak prze!omowy jak Rewolucja!bez!rewolucji. Kiedy w (odzi by! jeszcze Pawe! ju$ 
wiele dyskutowali#my o tezach tego przes!ania przy udziale Zbyszka i Lucyny. Geo-
polityka sk!ada!a si& z trzech segmentów= ZSRR przed wielkim zwrotem; Mi&dzy Rosj" 
a Polsk"; Sprawa niemiecka. Broszura nie mia!a oprawy gra3cznej plastyka, liczy!a  
20 stron a strony pierwsza i ostatnia mia!y kolor 3oletowo-be$owy farby z pasty Komfort 
)zob. fot. nr 2:*. Te zainteresowania Leszka Moczulskiego z okresu stanu wojennego 
zaowocowa!y w wolnej Polsce wielu dalszymi publikacjami, jego doktoratem i rozpraw" 
habilitacyjn". Genialne+ Cena tego wojennego  wydawnictwa wynosi!a <7 z!otych. Je#li 
dobrze pami&tam miejscem druku by!o mieszkanie Joli i Piotra na Lipowej.

Rok 1986

Na prze!omie 1987 i 1986 roku drukowali#my jeszcze dwie publikacje. Jedna  
z nich mia!a charakter zupe!nie nowatorski i chyba wcze#niej nikt w Polsce nie wpad! 
na ten pomys!. Zakupili#my ok. 1000 paczek zapa!ek i stworzyli#my do nich nowy  
nadruk= �Uwolni% Politycznych�. Na plakietce by!a pi&#% #ciskaj"ca druty kolczaste. 
Napis g!osi! aby uwolni% wi&/niów politycznych w kolejno#ci KSS KOR, KPN oraz 
czerwonym kolorem �Solidarno#ci�. Zachowa! si& jeden  egzemplarz tych zapa!ek  
w zbiorach Piotrka Kluszczy'skiego. W moich zbiorach zachowa! si& tylko sam na-
druk. U$yli#my dwóch kolorów czerwonego i ciemno zielonego farby akrylowej. 
Cena zapa!ek wynosi!a 10 z!otych. Pami&tam, $e struktury kolporta$owe sprzeda!y  
go na pniu )zob.= fot. nr <:*. 

80 Bogdan 5l&zak w!a#ciwie Bronis!aw Sroka SJ )ur. w 19>6 r.*; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie�
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Na pocz"tku 1986 r. ukaza!a si& �Droga� nr 19. Nawi"zywa!a do wydarze' gru-
dniowych na Wybrze$u. Na ok!adce by!y trzy krzy$e gda'skie w kolorze b!&kitnym  
z napisem 1< grudnia 19<0. Ok!adka tym razem by!a na bia!ym papierze maszyno-
wym � pewnie zabrak!o nam papieru kredowego. By!o to 2< dzie!o Wydawnictwa.  
Publikacja, liczy!a 72 strony, a na przedostatniej by!a informacja Centralnego  
Kierownictwa Akcji Bie$"cej KPN upowa$niaj"ca Paw!a Wielechowskiego do repre-
zentowania KPN w Europie Zachodniej. Strony druga i przedostatnia mia!y kolor 
czerwony. �Droga� kosztowa!a 170 z!otych )zob.= fot. nr 2<*.

Jako numer 29 zosta!a opublikowana zosta!a najobszerniejsza broszura wydana 
przez nasz zespó! na sicie= �Wi&@niowie!Polityczni!w!PRL.!Zak#ad!Karny!Hrubieszów!!
i!inne�. Publikacja liczy!a a$ 108 stron, co by!o i#cie kator$nicz" robot". W tej produkcji 
po raz pierwszy wykorzystali#my zszywacz tapicerski i zszywki 10 mm. Inaczej nie 
uda!oby si& tego wykona%. Publikacj& trzeba by!o zszy%, i tym razem nie zwyk!ymi 
zszywkami biurowymi lecz specjalnymi tapicerskimi. Pami&tam na t& okazj& sprz&t  
w postaci specjalnego zszywacza i zszywek otrzymali#my ze Szwecji. Ok!adka publika-
cji na papierze maszynowym mia!a kolor zielony )Komfort z barwnikiem drukarskim*. 
Na #rodku pierwszej strony znajdowa! si& reprint stempla, dzie!a wi&/niów politycznych 
z Hrubieszowa przygotowany przez naszego plastyka. By!a tam nazwa �Solidarno#ci�, 
KPN z Polsk" Walcz"c", orze! w koronie, nazwa Hrubieszów oraz daty 1982-198>. Pier- 
wsza strona informowa!a tak$e, i$ ksi"$ka ukaza!a si& w marcu 1986 roku. Na ostatniej 
stronie by!a informacja o cenie � ><7 z!otych, oraz krótkie informacje o Biurze Zagranicz-
nym Paw!a  Wielechowskiego w Karlstad w Szwecji na ulicy Mossgatan 109. Na osta- 
tniej stronie, podobnie jak w publikacjach z 1987 r., informowali#my, $e cena ksi"$ki 
wynika z r&cznej pracy drukarzy. Po raz pierwszy otrzymali#my z redakcji wydawnic-
twa zdj&cia czarno bia!e, które trzeba by!o rastrowa%, podobnie jak to wówczas czynio-
no w ówczesnej prasie o3cjalnej. Po raz pierwszy nasza publikacja mia!a mie% kilka 
zdj&%. Otrzymali#my do tego celu specjaln" foli& z kratowanym delikatnym rastrem. 
Ten eksperyment zupe!nie nam si& nie uda! i te dziewi&% zdj&% by!o najgorsz" stron" 
tej publikacji. Szybko dosta!em w tej sprawie dodatkowe przeszkolenie od Bogdana  
Tomczaka i w jednej z kolejnych �Dróg� zdj&cie z wizerunkiem Leszka Moczulskiego 
wysz!o zupe!nie nie/le )podobnie zdj&cia K. Króla, A. S!omki i bohatera polskiego  
z wojny w Afganistanie Lecha Zondka81*. Drukarze dostali nie/le w ko#% przy okazji 
tego druku. Nie mogli#my go sko'czy%, trwa!o to w niesko'czono#%, by!o tego tak 
wiele mimo, $e robili#my t& prac& na dwóch drukarniach u Joli i Piotra na Lipowej  
i u Jana na Nowotki )zob.= fot. nr >2*. Zbyszek, któremu pokaza!em wydawnictwo 
po wydruku zirytowa! si& inn" spraw", kiedy zobaczy!, $e w zespole redakcyjnym  
Raportu jako przewodnicz"cy pojawi! si& Jerzy Kropiwnicki. Pyta! mnie kto to 
napisa!, odpowiedzia!em zgodnie ze sw" wiedz", $e taki tekst dosta!em od niego,  

81 Zondek Lech )1972-1987*. Uczestnik wojny afga'sko-radzieckiej; korespondent wojenny zwi"zany z opozycj" 

demokratyczn" w Afganistanie; dokumentowa! zbrodnie wojenne oraz przekazywa! relacje emitowane w rozg!o#niach 

G!os Ameryki i Radio Wolna Europa; zob.= H. Piec, Polski!mud%ahedin, Gda'sk 1997.
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i taki przekaza!em maszynistkom do przepisywania. Zbyszek by! wyra/nie nieza-
dowolony, ale ostatecznie publicznie nie komentowa! tego zdarzenia. Doda% trze-
ba, $e Rybarkiewicz w!a#nie w tym wi&zieniu odsiadywa! swój wyrok pó!tora roku 
wi&zienia za prób& zorganizowania strajku w !ódzkim MPK. To samo wi&zienie zalicza!  
Jerzy Kropiwnicki.

W 1986 r. wydrukowali#my jeszcze trzy numery �Drogi� 20, 21 i 22. Numer 20  
nosi! dat& czerwiec 1986 r. Na ok!adce by! ciemno niebieski orze!ek wojskowy  
z koron" sp&tany drutami kolczastymi w cz&#ci skrzyde!. Wewn&trzne ok!adki by!y 
wykonane kolorem zielonym. By!a to kolejna >0. publikacja naszego Wydawnictwa.  
Po raz pierwszy w podzi&kowaniach na ostatniej stronie pojawia!a si& informacja �Pawe! 
Wielechowski � 100� )koron szwedzkich � dop. autora*. Druga i przedostatnia strona 
mia!y kolor zielony. Nak!ad wynosi! 2 tys. egzemplarzy i liczy! 72 strony. W tym nu-
merze �Drogi� Wydawnictwo informowa!o, $e w ostatnim czasie wydano nak!ad spe-
cjalnych zapa!ek z nadrukiem  w obronie wi&/niów politycznych. Ok!adk& �Drogi� 
projektowa! Stasiu Stachura a prace redakcyjne wykonywa!a i koordynowa!a jak zwykle  
Lucyna Szczepa'ska podobnie jak we wcze#niej opisywanych �Drogach� i innych  
publikacjach Wydawnictwa Polskiego. Cena tej publikacji wynosi!a 170 z!otych  
)zob.= fot. nr 28*.

Numer 21 �Drogi� by! w pe!ni stenogra3czn" relacj" z drugiego procesu przy-
wódców KPN= L. Moczulskiego, K. Króla, D. Wójcika i A. S!omki. Na ok!adce tego nu-
meru by!o dzie!o Stasia Stachury. Ok!adka mia!a kolor czarny z dwoma bia!ymi d!o'mi, 
z których jedna wyra/nie gestykulowa!a, nawo!ywa!a do sprawiedliwo#ci. Druga d!o' 
trzyma!a por&cz mównicy s"dowej. Ponad wszelk" w"tpliwo#% d!onie symbolizowa!y 
represjonowanych przywódców KPN podczas rozprawy s"dowej. Numer by! w pe!ni 
po#wi&cony relacji z procesu przywódców KPN okre#lanego jako II proces KPN. 
By!a to >2 publikacja Wydawnictwa Polskiego. Ta �Droga� liczy!a 6: strony )12 stron 
wi&cej ni$ zwykle* i zawiera!a trzy nie/le rastrowane zdj&cia Andrzeja Szoma'skiego,  
Krzysztofa Króla i Adama S!omki. Numer zawiera! akt oskar$enia w procesie oraz 
wyja#nienia wszystkich pi&ciu oskar$onych. Cena publikacji wynosi!a 200 z!otych 
)zob.= fot. nr 29*.

W 22 numerze �Drogi�, jak wcze#niej wspomnia!em, na ok!adce by!o zdj&cie 
Leszka Moczulskiego, jak mi si& zdaje zrobione tu$ po wyj#ciu z wi&zienia, czyli po 
II Procesie KPN. Leszek by! bardzo wychudzony na tej fotogra3i, w istocie wygl"da! 
o wiele lepiej. Zdj&cie otrzyma!em od Majki Moczulskiej, by% mo$e dostarczy! je 
do redakcji Zbyszek tu$ przed swym wyjazdem. Ok!adka informowa!a, $e by!o to  
>>. dokonanie Wydawnictwa Polskiego. W tym numerze u$yto tylko koloru czarnego  
i liczy! on 6: strony. �Droga� kosztowa!a tak$e 200 z!otych )zob.= fot. nr >0*. W informa-
cjach wst&pnych informowali#my czytelników, $e przywódcy KPN opu#cili ju$ wi&zienie. 
Mimo tego faktu zdecydowali#my t& publikacj& po#wi&ci% stenogramowi i relacji z pro-
cesu. W tej �Drodze� znalaz!y si& wyst"pienia adwokatów nie$yj"cego ju$ mec. Edwarda 
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Wende, mec. Jerzego Naumanna82 i Witolda Ferfeta83, Piotra Andrzejewskiego84, Jerzego  
Biejata85. Znalaz!y si& tam tak$e zacytowane ostatnie s!owa wszystkich oskar$onych 
oraz sentencja wyroku. Redakcja przeprasza!a, $e w numerze nie zamieszczono mów 
obro'czych mecenasów Tadeusza de Virion86 oraz Leszka Piotrowskiego87. W tym$e 
numerze na drugiej stronie znalaz!y si& podzi&kowania dla Zbyszka Rybarkiewicza za 
prac& i pomoc na rzecz Wydawnictwa Polskiego. Informacja by!a naszym po$egnaniem 
ze Zbyszkiem, który wyemigrowa! do Szwecji i po kilku miesi"cach tzw. obozu 
przej#ciowego znalaz! si& w tym samym mie#cie co Pawe!, czyli Karlstad.

Jako >: dzie!o naszego Wydawnictwa ukaza!o si& �Pukanie!spod!dna� z podtytu!em 
�Zbiór!kawa#ów!ze!stale!minionego!okresu!�!cz&$<!II�. Ok!adka zosta!a przygotowana 
przez naszego plastyka. Nie by!a tak spektakularna jak w pierwszej cz&#ci kawa!ów, ale 
jak zobrazowa% tytu! �Pukanie spod dna�? By!a jednak dobra. Kolor podobnie jak w po-
przednich kawa!ach by! b!&kitny. Cena publikacji wynosi!a 200 z!otych a wydawnictwo 
liczy!o :0 stron. Tym razem by!o to 1<: kawa!y oraz wiele dowcipów rysunkowych. 
Nie wszystkie rysunki by!y autorstwa Stasia, ale i tak publikacja rozesz!a si& w tempie 
b!yskawicznym )zob.= fot. nr >1*. Gra3ki Stasia uzupe!nili#my rysunkami i dowcipami 
rysunkowymi z czasopism emigracyjnych. Tak$e w tym przypadku byli#my proszeni  
o dodruk, ale by!y zdaje si& wa$niejsze zadania. Tym razem wydawnictwo zosta!o zao-
patrzone w do#% obszerny wst&p Jana Keplera, który odniós! si& zarówno do pierwszej 
cz&#ci �Kto!prosi#!ruskie?� jak i drugiej �Pukanie!spod!dna�.

Wed!ug Katalogu znaczków KPN i �Drogi� nr 2> wydrukowali#my w 1986 r. 
tak$e kilka rodzajów znaczków i kalendarz KPN na 198< r. zadedykowany Marsza!kowi  

82 Naumann Jerzy )ur. 1976*. Absolwent UW; adwokat; wspó!pracownik Komisji ds. Interwencji i Praworz"dno#ci  

NSZZ �Solidarno#%� )1982-1989*; ekspert OKP, tzw. �Komisji Rokity�)1989-1990*; obro'ca w sprawach politycznych 

)198:-1989*; informacje!z!prywatnej!strony A. Naumanna, htpp://naumann.pl
83 Ferfet Witold )192:-198<*. Absolwent UW, adwokat; obro'ca w procesach politycznych m. in. T. Jandziszaka  

)1981-1982* oraz A. Szoma'skiego )1987*. �Droga�, 198<, nr 2:, notka!okoliczno$ciowa!(ulotna).
84 Andrzejewski Piotr (ukasz Juliusz )ur. 19:2*. Absolwent UW; adwokat; senator RP I-IV, VI-VII kadencji,  

od 2011 s&dzia Trybuna!u Stanu; VIII-IX 1980 r. konsultant prawny MKS )Huta Katowice*; obro'ca w procesach 

dzia!aczy NSZZ �Solidarno#%�; kilkukrotnie s"dzony dyscyplinarnie z powodu dzia!alno#ci politycznej; przez rok poz-

bawiony prawa wykonywania zawodu; cz!onek podziemnego Komitetu Helsi'skiego )198>-1989*; cz!onek za!o$yciel 

Helsi'skiej Fundacji Praw Cz!owieka; wyró$niony nagrod" du'skiej Fundacji Paula Lauritzena za dzia!alno#% w obronie 

praw cz!owieka )1988*; Encyklopedia!Solidarno$ci.!Ludzie...
85 Biejat Jerzy )1921-2002*. Absolwent UW, adwokat; wiceprzewodnicz"cy Naczelnej Rady Adwokackiej )1981-1986*; 

�Palestra�, 2002, nr 11-12, s. 278-260.
86 Virion Tadeusz de )1926-2010*. Prawnik, adwokat, dyplomata; ambasador RP w Wielkiej Brytanii )1990-199>*; 

cz!onek Trybuna!u Stanu )1989-1991, 199>-2007*; uczestnik Powstania Warszawskiego; znany z obrony skazanego na 

#mier% w tzw. Aferze mi&snej S. Wawrzeckiego )1967 r.*; adwokat opozycjonistów w stanie wojennym; reprezentant 

prezydenta A. Kwa#niewskiego w procesie z gazet" �4ycie�; odznaczony m in. Krzy$em Armii Krajowej, Krzy$em 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; B. Wróblewski, Zmar#!(1926-2010)!Tadeusz!de!Virion,!�Gazeta!Wyborcza�!

2010, nr 271. s. >; C. Czapli'ski, J. Bolek, Adwokaci!w!walce!o!sprawiedliwo$<, Warszawa 200:, s. 29-:6.
87 Piotrowski Leszek )19>8-2010*. Absolwent UWr.; adwokat; pose! na Sejm III kadencji; senator I i II kadencji; 

sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwo#ci w rz"dzie J. Buzka )199<-1999*; radny sejmiku woj. #l"skiego  

)2006-2010*; cz!onek Porozumienia Centrum, Partii Centrum, PSL; obro'ca w procesach politycznych, m.in. A. S!omki; 

doradca strajkuj"cych górników; uczestnik obrad Okr"g!ego Sto!u; J. Krzyk, W. Czuchnowski, Mec.!Leszek!Piotrowski! 

)19>8-2010*, �Gazeta Wyborcza�, 2010, nr 72, s. 6.
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Józefowi Pi!sudskiemu w 120 rocznic& urodzin. Ale po kolei. Na pocz"tku roku wyda-
li#my wspomniany ju$ znaczek blok zatytu!owany �II Proces KPN > III-2 IV 1986�.  
Na znaczku by!y r&ce )d!onie* oskar$onego, które przemawia!y i wo!a!y o sprawiedliwo#%. 
Znaczek by! w g!&bokiej czerni, z której wy!ania!y si& bia!e d!onie przemawiaj"ce z !awy 
oskar$onych. Oparcie dla drugiej d!oni zeznaj"cego stanowi!a s"dowa !awa, dla której 
oparcie by!o w kolorze bia!o czerwonym. Z g!&bokiej czerni wy!ania! si& tak$e tytu! znacz-
ka u góry, oraz napisy na dole bloku, informuj"ce o wysoko#ci wyroków wi&zienia, jakie 
otrzymali poszczególni przywódcy KPN. Blok ten by! bez perforacji. Znaczek kosztowa! 
70 z!otych i zosta! wydrukowany na bia!ej kredówce. Projekt znaczka jak i wszystkich 
innych w 1986 roku wykona! Stasiu Stachura )zob.= fot. nr 91*. Pomys! projektu tego 
znaczka zosta! ju$ wkrótce wykorzystany tak$e na ok!adce �Drogi� nr 21.

Kolejny znaczek )blok* by! wydany w listopadzie 1986 r. w 68. rocznic&  
11 Listopada. Przedstawia! kolumn& $o!nierzy J. Pi!sudskiego w marszu w kolorze 
zielonym. Napisy w dolnej i górnej cz&#ci bloku by!y w kolorze czarnym. Znaczek 
kosztowa! <0 z!otych i by! wydrukowany na bia!ej kredówce farbami akrylowymi. 
Nak!ad znaczka wynosi! ok. 2700 egzemplarzy. Blok by! perforowany poziomo wzd!u$ 
maszeruj"cej kolumny. Osobi#cie uwa$am, $e to jeden z najbardziej udanych projektów 
naszego plastyka )zob.= fot. nr 92*. 

Ostatnim znaczkiem )blokiem* wydrukowanym przez nas w 1986 r. by!o 
upami&tnienie grudnia 19<0 roku. Blok utrzymany by! w tych samych proporcjach co 
listopadowy. W #rodkowej i dolnej cz&#ci by!o wida% posta% osoby pochylaj"cej si& 
nad inn" osob" le$"c" na bruku rann" lub zabit" w wyniku wydarze' grudniowych. 
Ta cz&#% znaczka mia!a kolor ciemny lila )akrylowy*. W górnej cz&#ci by! znany ju$ 
wcze#niej napis �19<0� z krzy$em przy siódemce wy!aniaj"cy si& z koloru czarne-
go )akrylowego*. Znaczek upami&tnia! 16 rocznic& wydarze' grudniowych. Mia! 
podobn" perforacj& jak znaczek listopadowy i kosztowa! 70 z!otych. Do wydruku u$yto 
bia!ego papieru kredowego. Opisane wy$ej znaczki zosta!y wydrukowane w nak!adzie  
ok. 2700 sztuk88. Niestety nie zachowa! si& $aden egzemplarz opisanego powy$ej bloku.

Na koniec tego$ roku ukaza! si& kolejny kalendarz KPN. By!a to robota na sicie o ile 
dobrze pami&tam w trzech kolorach czarnym, czerwonym i niebieskim. Wykona!a to nasza 
drukarnia na bia!ym papierze kredowym w formacie A:. Nie zachowa! si& $aden wiarygo-
dny opis tego kalendarza. Niestety nie zachowa! si& te$ $aden egzemplarz tego kalendarza.

Rok 1987

Rok 198< przyniós! kolejne publikacje !ódzkiego Wydawnictwa Polskiego.  
W tym$e roku wydali#my dwa kolejne numery �Drogi� 2> i 2:. Z pocz"tkiem roku 
ukaza! si& numer 2> opatrzony ok!adk" z $o!nierzem rosyjskim z pepesz" !owi"cym ryby 
w przer&bli o kszta!cie granic Afganistanu. W tle by!y symbole olimpijskie, nawi"zuj"ce 
do bojkotu Igrzysk w Atlancie przez ZSRR i pa'stwa Uk!adu Warszawskiego, w tym 
Polsk&. Kolor ok!adki zewn&trznej by! zielony )akryl* a wewn&trznej czarny )pasta 
88 Katalog!znaczków..., s. 17.
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Komfort*. �Droga� zawiera!a sporo dokumentów mówi"cych o bie$"cych dzia!aniach 
KPN w kraju oraz Biura Zagranicznego KPN w Szwecji. Ten numer �Drogi� liczy!  
76 stron. Ok!adka by!a wydrukowana na bia!ym papierze maszynowym. Cena pu-
blikacji wynosi!a prawdopodobnie 1<7 z!otych )zob.= fot. nr >>*.

Kolejny czerwcowy numer �Drogi� mia! na ok!adce posta% Jana Paw!a II co 
by!o zwi"zane z trzeci" pielgrzymk" Ojca 5wi&tego do Polski m.in. do (odzi pomi&dzy  
8 i 1: czerwca 198< roku. Ok!adka mia!a kolor br"zowy )akrylowy* a diapozytyw 
Ojca 5wi&tego przygotowa! nasz plastyk. Ten numer liczy! :: strony i kosztowa!  
1<7 z!otych. Ok!adka by!a na bia!ym papierze maszynowym. W publikacji znalaz!y si& 
przede wszystkim relacje z pielgrzymki Ojca 5wi&tego, ale tak$e wiele dokumentów 
i o#wiadcze' kierownictwa KPN. Do tego numeru by!a tak$e za!"czona niewielka  
wk!adka formatu A6 jednostronnie zadrukowana informuj"ca o #mierci dzielnego  
adwokata, obro'cy dzia!aczy KPN � Witolda Ferfeta )zob.= fot. nr >:*.

Kolejne numery �Drogi� by!y drukowane przez inny zespó! z (odzi zwi"zany  
z Andrzejem Ostoja-Owsianym. Mieli oni dost&p do offsetowej maszyny drukarskiej, 
czego my w tym czasie jeszcze nie posiadali#my. 

�Droga� numer 27 ukaza!a si& pod koniec 198< r. z $yczeniami na 1988 rok. 
By!a wydrukowana na maszynie offsetowej A> z ok!adk" z tzw. bia!ego bristolu przy 
czym wewn&trzne strony ok!adki by!y puste. �Droga� liczy!a :8 stron wliczaj"c wymie- 
nione wy$ej dwie puste strony ok!adki. Cena �Drogi� wynosi!a 200 z!otych. Na ostat-
niej stronie by! podpis Wydawnictwa Polskiego, ale generalnie ta i kilka nast&pnych 
�Dróg� mia!y ca!kowicie zmienion" szat& gra3czn" )zob.= fot. nr :>*. 

Numer 26 �Drogi� by! wydrukowany na maszynie drukarskiej offsetowej  
w 1988 roku. Zachowywa! podobn" winiet& do wcze#niejszych numerów Wydawni-
ctwa Polskiego jedynie nieco powi&kszon". Na ok!adce znajdowa! si& obraz Artura  
Grottgera pt.= �Bój� w kolorze czarnym. Numer liczy! 76 stron i podobnie jak nasze nie 
by! przycinany gilotyn". Egzemplarz kosztowa! 270 z!otych )zob.= fot. nr ::*. Numery 
27, 26 posiada!y napis Wydawnictwo Polskie. Natomiast kolejne dwa numery 2< i 28  
w 1989 r. nie by!y sygnowane napisem Wydawnictwa Polskiego.

�Droga� nr 2< zosta!a wydrukowana z dat" XI 1988 � I 1989. Liczy!a :8 stron  
wydrukowanych na papierze kredowym )zarówno ok!adka jak i pozosta!e strony* tech-
nik" offsetow". Na ok!adce znajdowa!a si& karykatura Marsza!ka Józefa Pi!sudskiego. 
Nie okre#lono ceny egzemplarza. Nowo#ci" by!o przyci&cie gilotyn" introligatorsk"  
i wyrównanie wszystkich kraw&dzi publikacji )zob.= fot. nr :7*.

�Droga� nr 28 ukaza!a si& z dat" luty-marzec 1989. Liczy!a 72 strony. Ok!adka 
by!a wykonana na mi&kkim papierze kredowym i zapowiada!a, $e g!ównym celem 
KPN b&d" starania o wolne wybory. Pismo nie posiada!o ceny i by!o wydrukowane  
w najwy$szej jako#ci )zob.= fot. nr :6*. �Droga� zosta!a wydana z dat" czerwiec-wrzesie' 
1989 r. Na kartonowej ok!adce by! czarny orze! w koronie z podpisem Konfederacja  
Polski Niepodleg!ej. Poni$ej widnia! napis= �Zaufaj naszym kandydatom�. Numer liczy! 
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:: strony. )zob.= fot. nr 72*. Wi&cej numerów tego pisma nie powsta!o. W przeci"gu dwu 
lat nowa redakcja i drukarnia wyda!y pi&% kolejnych numerów �Drogi�.

Decyzj" Warszawy zostali#my jako Wydawnictwo pod koniec 198< r. oddzieleni 
od �Drogi�. Nasza organizacyjna podleg!o#% pionowa nadal zosta!a zachowana, zatem 
co miesi"c przedstawiali#my relacj& z naszych dzia!a' i plan kolejnych przedsi&wzi&%. 
Pozostali#my nadal struktur" wydzielon" i podleg!" tylko Warszawie.

W 198< nasze wydawnictwo wydrukowa!o tak$e kilka pozycji znaczków poczto-
wych. Pierwsz" by! znaczek wydrukowany technik" sitodrukow" z Ojcem 5wi&tym 
z okazji trzeciej wizyty w Polsce. Projekt by! przygotowany przez S. Stachur& i by! 
pomniejszeniem ok!adki �Drogi� nr 2:. (adna, u#miechni&ta twarz Ojca 5wi&tego Jana 
Paw!a II. Znaczki by!y wydrukowane w pi&ciu kolorach czerwonym, czarnym, zielo-
nym, niebieskim i br"zowym. Katalog znaczków KPN b!&dnie podaje, $e by!y tylko 
cztery kolory. Znaczki by!y perforowane a jeden kosztowa! 70 z!otych. Ten znaczek do 
z!udzenia przypomina! s!ynne brytyjskie znaczki królowej Anglii, jednak$e niew"tpliwie 
by! w mniejszej ilo#ci barw ni$ te brytyjskie. Wed!ug Katalogu zosta!y one wydruko-
wane w nak!adzie 2 tys. sztuk, ale niew"tpliwie by! to nak!ad wy$szy, gdy$ znaczki  
w kolorze czerwonym by!y wykorzystywane do produkcji kart okoliczno#ciowych 
z okazji II Kongresu Eucharystycznego, który by! o3cjaln" przyczyn" Trzeciej  
Pielgrzymki Ojca 5wi&tego do Polski w czerwcu 198< roku )zob.= fot. nr 9>-9<*. 

Karta by!a wydrukowana na sicie w dwóch kolorach br"zowym i zielono szarym. 
W lewej cz&#ci karty by! wizerunek u#miechni&tego Jana Paw!a II z has!em Kongresu= 
�Do ko'ca ich umi!owa!�. Zawiera!a tak$e ma!e logo naszego Wydawnictwa. Na 
kart& by! przylepiony znaczek z papie$em w kolorze czerwonym, który zosta! opisany 
powy$ej. Cz&#% kart by!a tak$e ostemplowana okr"g!" piecz&ci" Konfederacji Polski 
Niepodleg!ej (ód/, w kolorze 3oletowym )by% mo$e stemplowanie zosta!o wykonane 
w okresie pó/niejszym*. Cena karty wynosi!a 100 z!otych )70 plus 70 znaczek*. Do 
sprawdzenia pozostaje, czy na karty by!y przyklejane inne kolory znaczków papieskich 
ni$ czerwone )zob.= fot. nr 98, 1:<*.

Kolejny znaczek by! te$ po#wi&cony wizycie Jana Paw!a II w Polsce w 198< roku.  
Tym razem znaczek by! podobny do opisywanych wcze#niej znaczków w rocznic&  
11 Listopada i wydarze' Grudnia 19<0 roku wydanych w 1986 r. Na wizerunku papie$ 
mia! uniesion" d!o' w ge#cie pozdrowienia a mo$e b!ogos!awie'stwa i by! u#miechni&-
ty. Tytu! mówi! o Trzeciej Pielgrzymce do Polski Ojca 5wi&tego. Blok mia! podwójn" 
perforacj& poziom" po obrysie wizerunku papie$a i by! wydrukowany w kolorze zie-
lonym )druga wersja mówi, $e kolor by! z!oty* na papierze bia!ym, farb" akrylow"  
w nak!adzie ok. 2000 sztuk. Cena znaczka wed!ug katalogu wynosi!a 70 z!otych. Nie-
stety nie zachowa! si& $aden egzemplarz tego znaczka w znanych mi zbiorach. 

Na koniec roku wydrukowali#my kolejny znaczek )blok* na rocznic& wydarze' 
19<0 roku. Nasz plastyk S. Stachura po raz kolejny zaproponowa! wcze#niejsze wzory 
znaczków z 1986 r. na rocznic& 11 Listopada i wydarze' grudniowych oraz Pielgrzymki  
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Jana Paw!a II do Polski w 198< roku. Górna cz&#% znaczka to bia!y napis 19<0 z krzy-
$em wy!aniaj"cy si& z czarnego t!a akrylowego. Dolna cz&#% to granatowy )akrylowy* 
wizerunek s!ynnego mostu gdy'skiego podczas wydarze' grudniowych. Blok by! per-
forowany poziomo. Jego nak!ad wynosi! 2000 egzemplarzy. Kosztowa! <0 z!otych.  
Podobnie jak wszystkie inne znaczki sygnowany by! jako Poczta KPN )zob.= fot. nr 1:7*.

Rok 1988

Nasze wydawnictwo jeszcze metod" sitodrukow" wydrukowa!o w 1988 r. 
broszur& pt.= Ustrój! gospodarczy!Polski!wyzwolonej autorstwa Jana Marczewskiego. 
Ok!adka informowa!a, i$ broszura jest z cyklu �Zeszyty My#li Politycznej Konfederacji 
Polski Niepodleg!ej� z dopiskiem �Seria B Ustrój Trzeciej Rzeczypospolitej Nr 2�. Tym 
razem broszura wydawnictwa nie informowa!a ju$, które to kolejne dzie!o drukarzy 
!ódzkich Wydawnictwa Polskiego. O ile sobie dobrze przypominam, to w momencie, 
kiedy drukowali#my t& publikacj& byli#my si& ju$ w posiadaniu offsetu formatu A:. 
Ko'czyli#my wi&c w po#piechu t& ostatni" publikacj& sitow" my#l"c ju$ o profesjo-
nalnym druku offsetowym w wydaniu Wydawnictwa Polskiego. Publikacja liczy!a  
>2 strony a ok!adka by!a w kolorze czerwonym bez projektu gra3cznego plastyka. Cena 
broszury wynosi!a 170 z!otych )zob.= fot. nr >8*.

W 1988 r. wydrukowali#my jeszcze na sicie dwa rodzaje ulotek. Obie by!y 
zwi"zane z wydarzeniami strajkowymi w Polsce na Wybrze$u oraz na 5l"sku. 
Celem by!o poparcie dzia!a' robotniczych i próba �rozruszania� !odzian. Obie ulot-
ki by!y w tym samym ciemnoczerwonym kolorze. Pierwsza z nich, w formacie A6 
by!a o#wiadczeniem ko'cz"cym si& $"daniem legalizacji �Solidarno#ci�. Podpisali 
owe o#wiadczenie dzia!acze �Solidarno#ci� Jerzy D!u$niewski, Ryszard Kostrzewa  
i Pawe! Lipski89. Z lewej strony istnia!y podpisy KPN i Wydawnictwa Polskiego.  
W górnym prawym rogu znajdowa!o si& logo �Solidarno#ci�. Ulotka by!a sygnowana 
dat" � 19 )lub 10* sierpie' 1988 rok )zob.= fot. nr 6:*. 

Druga by!a w formacie nieco mniejszym i by!a sygnowana przez KPN  
i Wydawnictwo Polskie. Widnia!o tak$e nietypowe logo Konfederacji zawieraj"ce  
jednak zwyczajowo or!a w koronie z Polsk" Walcz"c". Odezwa skierowana do 
mieszka'ców (odzi informowa!a o nieudolno#ci w!adz PRL-u, oraz wzywa!a do popar-
cia s!usznych $"da' strajkuj"cych robotników 5l"ska i Szczecina )zob.= fot. nr 67*. 

Pami&tam nie odmówi!em sobie przyjemno#ci z!apania nieco adrenaliny i dwuk-
rotnie zorganizowa!em indywidualn" akcj& ulotkow" )w wi&kszo#ci ten nak!ad przej"! 
kolporta$*. Ich nak!ad si&ga! kilkunastu tysi&cy. Jak"# cz&#% pozostawi!em sobie  
i pozwoli!em kolportowa% wiatrowi. Wsiad!em do autobusu na rogu Limanowskiego  

89 Lipski Pawe! )ur. 197:*. Pracownik Zak!adach Przemys!u Odzie$owego im. A. Próchnika w (odzi; cz!onek UW;  

NSZZ �Solidarno#%�; przewodnicz"cy KZ; cz!onek RKW; wspó!organizator podziemnego wydawnictwa �Fakt�;  

autor tekstów, redaktor, drukarz, kolporter �Solidarno#ci Walcz"cej� )III zespó!*; Organizator Punktu Pomocy Osobom 

Zwolnionym z Pracy; internowany od maja do czerwca 1982 r.; wg zapisów ewidencyjnych TW �W!adek�, �Wiktor� 

)19<8-1990*; S#ownik!niezale%ni�; S#u%ba!Bezpiecze*stwa�, s. >92.
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i Zachodniej w kierunku po!udniowym, stan"!em szybko pod wywietrznikiem na tyle 
autobusu i po sprawdzeniu, $e nikt mnie nie obserwuje wyci"gn"!em ok. 700-1000 ulotek  
i poprzez wywietrznik po!o$y!em na dachu autobusu. Nast&pnie przesun"!em si& do  
przodu pojazdu i czeka!em. Drzwi autobusu si& zamkn&!y, pojazd ruszy! i zacz&!o si&  
sypanie ulotek, które niczym pióropusz ci"gn&!y si& za autobusem. Ostro$nie zerka!em 
k"tem oka i widzia!em, $e ludzie wchodz" na trawniki i ulic&, $eby podnie#% ulotk&. 
Ten sam manewr wykona!em jeszcze raz w tramwaju na ulicy Zgierskiej, w okolicach 
Ba!uckiego Rynku. Efekt ten sam. Du$a adrenalina, zadowolenie cho% by!o to wbrew 
zasadom �bhp�. W przysz!o#ci nie kontynuowa!em tej dzia!alno#ci.

W tym$e 1988 r. wydali#my kilka publikacji 3latelistycznych na coraz wy$szym 
poziomie. Pierwsz" by! znaczek przypominaj"cy rocznic& katy'sk". Nie znam pre-
cyzyjnie wszystkich wydawnictw znaczkowych drugiego obiegu. Starali#my si&  
je wszystkie odnotowywa% z kolporta$u, ale mo$e co# przeoczy!em. Znaczek nasz by! 
w kszta!cie trójk"ta i mia! perforacj& � takiego o ile wiem wcze#niej nikt nie zrobi!. Po 
wtóre, w technice sitowej zastosowali#my po raz pierwszy jak"# farb& nam podarowan", 
która dawa!a po!ysk i to wysoki po!ysk. Projektowa! znaczek nasz plastyk. Z czarnego, 
po!yskliwego t!a wy!ania! si& bia!y drukowany napis �Katy'� ze stylizowanymi litera-
mi. Litera �T� by!a wy$sza i znajdowa!a w najwy$szym punkcie trójk"tnego znaczka. 
Litera zosta!a wyposa$ona na górze w poprzeczn" lini&, która dawa!a znak krzy$a. Na 
dole na bia!ym pasku by!y napisy KPN, Poczta Polska oraz cena 70 z!otych. Wed!ug 
katalogu nak!ad wynosi! >700 egzemplarzy )zob.= fot. nr 101*. 

W tym samym roku wydrukowali#my blok i trzy znaczki zatytu!owane �Delegaci 
Rz"du Rzeczypospolitej Polskiej Na Kraj w latach 19:0-19:7�. Wszystkie znaczki w 1988 r.  
projektowa! dla nas Stasiu Stachura. Blok by! w trzech kolorach czarnym, czerwonym 
i niebieskim wydrukowanym na bia!ym, cienkim papierze kartonowym. Na znaczkach 
by!y postacie Cyryla Ratajskiego90, Jana Pieka!kiewicza91 i Stanis!awa Jankowskiego92. 
Cena bloku wynosi!a 200 z!otych, a ka$dego pojedynczego znaczka 60 z!otych. Znacz-
ki by!y tak$e w trzech kolorach, na bia!ym papierze technik" sitodrukow". Znaczek  
z Jankowskim mia! kolor czerwony, z Pieka!kiewiczem zielony a Ratajskim kolor czarny. 
Blok by! ci&ty a oddzielne znaczki by!y profesjonalnie perforowane )zob.= fot. nr 120-12>*. 

Tak$e na sicie by!a wydrukowana okoliczno#ciowa karta )mo$na uznawa% ten 
wydruk tak$e za blok 3latelistyczny* na <0. rocznic& odzyskania niepodleg!o#ci. Karta 

90 Ratajski Cyryl )18<7-19:2*. Pseud. �Górski�, �Wartski�, �Wrzos�; absolwent Uniwersytetu w Berlinie; zwiazany  

z Frontem Morges i Stronnictwem Pracy; od XII 19:0 r. Delegat Rzadu RP na Kraj; zrezygnowa! ze wzgl&du na ci&$k" 

chorob& w VIII 19:2 r.; A. K. Kunert, S#ownik! biogra'czny! konspiracji! warszawskiej! 1939-1944, Warszawa 198<,  

t. 2, s. 17<-179.
91 Pieka!kiewicz Jan )1892-19:>*. Pseud. �Julia'ski�, �Wernic�, �Wiktor�, �Wroc!awski�; absolwent Politechniki  

w Petersburgu; zwi"zany z ruchem ludowym; od VIII 19:2 r. Delegat Rz"du RP na Kraj; aresztowany w II 19:> r.,  

w czerwcu zmar! w celi na Pawiaku; ibidem, s. 1:8-170.
92 Jankowski Stanis!aw Jan )1882-197>*. Pseud. �Doktor�, �Jan�, �Klonowski�, �Sobolewski�, �Soból�; absolwent  

Politechniki w Pradze i UJ; zwi"zany z Narodow" Parti" Robotnicz" i SP; od II 19:> r. Delegat Rzadu RP na Kraj;  

od V 19:: r. wicepremier rz"du RP; aresztowany w X 19:: r. i s"dzony w tzw. procesie szesnastu w Moskwie;  

skazany na 8 lat wi&zienia; wg Radzieckiego Czerwonego Krzy$a zmar! w 197> r.; ibidem, t. 1, s. 88-89.
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by!a wydrukowana na bia!ym papierze kredowym w trzech kolorach podstawowym 
$ó!tym, czarnym i czerwonym. Z $ó!tego koloru wy!ania!a si& posta% Marsza!ka Józefa 
Pi!sudskiego po powrocie do Polski z wi&zienia w Magdeburgu. W miejscu znaczka 
by!a kopia znaczka zaborowego niemieckiego w kolorze $ó!tym, z or!em czerwonym  
i czarnym dopiskiem �Poczta Polska� i nomina!em 27 Fen)nigów*. Cena karty wynosi!a 
270 z!otych. Nak!ad wynosi! zapewne ok. 2 tys. egzemplarzy )zob.= fot. nr 1:9*.

Kolejn" publikacj" by!y dwa znaczki na <0-lecie odzyskania niepodleg!o#ci.  
W katalogu znaczków KPN otrzyma!y tytu! �Alegoria�. Przedstawia!y Józefa 
Pi!sudskiego i w tle jego $o!nierzy, zmierzaj"cych w kierunku wroga. Dominuj"ca  
w znaczku by!a posta% Pi!sudskiego i skrzyde! orlich, które niejako popycha!y 
$o!nierzy Legionów do walki. Nowo#ci" by!o zastosowanie podk!adu )papieru*, który 
otrzymali#my ze Szwecji od Paw!a Wielechowskiego. Po raz pierwszy skorzystali#my 
z bia!ego i zielonego papieru aby wydrukowa% te znaczki. Nowy papier dawa! #wietny 
efekt, na rynku polskim by! wówczas praktycznie nieosi"galny. Znaczki by!y perforo-
wane i ka$dy kosztowa! 80 z!otych. Ten na kolorze zielonym mia! barw& czarn", nato- 
miast bia!y znaczek by! wydrukowany w kolorze zielonym. Razem stanowi!o  
to po$"dany efekt. Znaczki zosta!y wydrukowane technik" sitow" )zob.= fot. nr 99-100*.

W tym$e 1988 r. wykonali#my jeszcze du$e dzie!o 3latelistyczne trzy bloki  
i 17 znaczków. Wszystkie akcydensy by!y perforowane i wykonane na sicie. Bloki  
zosta!y wydrukowane na bia!ym papierze kredowym w trzech kolorach jasno br"zowym, 
czarnym i amarantowym. Ka$dy blok prezentowa! pi&ciu przywódców Komendy  
G!ównej Armii Krajowej a szóstym sk!adnikiem )znaczkiem* ka$dego bloku by! orze! 
w koronie. Bloki i znaczki prezentowa!y przywódców KG AK z okresu lipca 19:: roku. 
Na pierwszym bloku by!y sylwetki Antoniego Sanojcy ps. �Kortum�93 )kolor papieru 
ciemno niebieski pojedynczego znaczka*, Tadeusza Komorowskiego ps. �Bór�94 )kolor 
$ó!ty*, Józefa Szostaka ps. �Filip� )kolor jasno niebieski*, Kazimierza Iranek � Osmec-
kiego ps. �Heller�95 )kolor ciemno oliwkowy* oraz Jana Szypowskiego ps. �Le#nik�96 

)kolor jasno br"zowy* )zob.= fot. nr 102-10<*. Na kolejnym bloku widnieli Bernard  

93 Sanojca Antoni )1899-1990*. Pseud. �Kortum� ; absolwent Politechniki Lwowskiej; dzia!acz POW; uczestnik wojny 
polsko-bolszewickiej )1920-1921* i kampanii wrze#niowej 19>9 r.; szef Oddz. I KG SZP-ZWZ-AK; od 19:: r. zast&pca 
sztabu KG AK; bra! udzia! w Powstaniu Warszawskim; nale$a! do za!o$ycieli WiN; aresztowany w 19:7 r. skazany na 
6 lat wi&zienia; odznaczony m.in. Virtuti Militari, Krzy$em Niepodleg!o#ci i :-krotnie Krzy$em Walecznych; S#ownik!
biogra'czny!historii�, t. 2, s. 1>:7.
94 Komorowski Tadeusz )1897-1966*. Pseud. �Bór�, �Gajowy�, �Korczak�, �Lawina�, �Prawdzic�, �Znicz�; gen. dyw.; 
$o!nierz armii austriackiej; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.; od VII 19:1 r. z-ca Kom. G!. ZWZ � Dowódcy AK; 
od VII 19:> Dowódca AK; po upadku Powstania Warszawkiego w niewoli niemieckiej; od IX 19:: r. od V 19:7 r. Naczelny 
Wódz PSZ na obczy/nie; premier rz"du emigracyjnego )19:<-19:9*; zmar! na emigracji; A. K. Kunert,!op.!cit., t. 2, s. 90-9>.
95 Iranek-Osmecki Kazimierz )189<-198:*. Pseud. �Anoni�, �Heller�, �Antoni Heller�, �Jarecki�, �Makary�, �Pstr"g�; 
p!k; $o!nierz Legionów Polskich; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.; od VI 19:2 r. szef Oddz. VI )kwater- 
mistrzowskiego* a od XII tego roku z-ca szefa Oddz. Planowania Sztabu Naczelnego Wodza; od IV 19:> r. szef  
Oddz. IV )kwatermistrzowskiego* K-dy G!. AK; od I 19:: szef Oddz. II )informacyjno-wywiadowczego*; uczestnik 
Powstania Warszawskiego; zmar! na emigracji; ibidem, t. 2, s. 69-<1.
96 Szypowski Jan )1889-1970*. Pseud. �Le#nik�, �Jan Kochanowski�; p!k; uczestnik I wojny #wiatowej )armia 
rosyjska*; szef uzbrojenia AK, twórca podziemnego przemys!u zbrojeniowego; uczestnik Powstania Warszawskiego; 
odznaczony Krzy$em Virtuti Militari V klasy; G. (ukomski, Jan! Szypowski, [w:] Kawalerowie! Virtuti! Militari! 
1<92-19:7, red. B. Polak, Koszalin 1999, t. 7, cz. 1.
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Zakrzewski ps. �Hipolit�97 )kolor jasna oliwka*, Leopold Okulicki ps. �Nied/wiadek�98 

)kolor jasny lila*, Jan Mazurkiewicz ps. �Rados!aw�99 )kolor ciemno zielony*, Józef 
Koczwara ps. �Zbigniew�100 )kolor czerwony* oraz Konrad Zieli'ski ps. �Karola�101 )kolor  
jasno be$owy* )zob.= fot. nr 108-11>*. Na trzecim bloku by!y nast&puj"ce postaci= Jan 
Rzepecki ps. �Prezes�102 )kolor jasno br"zowy*, Tadeusz Pe!czy'ski ps. �Grzegorz�103 

)kolor jasno niebieski*, Kazimierz Pluta-Czachowski ps. �Kuczaba� )kolor jasno zielo-
ny*, Ludwik Muzyczka ps. �Benedykt�104 )kolor pomara'czowy* oraz Stanis!aw Thun 
ps. �Leszcz�105 )kolor pojedynczego znaczka ciemno oliwkowy* )zob.= fot. nr 11:-119*. 
Pojedyncze znaczki przywódców akowskiego podziemia by!y wydrukowane ka$dy 
na innym kolorze papieru, pozyskanego od naszych przyjació! ze Szwecji. Znaczki 
te mia!y  czarny nadruk sitodrukowy )akrylowy*. Ka$dy blok kosztowa! >00 z!otych  
a pojedynczy znaczek 70 z!otych. Z oblicze' wynika, $e pe!na seria trzy bloki  
i 17 znaczków kosztowa!a 1670 z!otych.

W 1989 r. dysponowali#my ju$ pierwsz" maszyn" drukarsk". Je#li dobrze pami&tam 
odbioru w (odzi dokonali#my ju$ zim" 1988 roku. Jak wcze#niej pisa!em kupili#my j"  

97 Zakrzewski Bernard )190<-198>*. Pseud. �Hipolit�, �Oskar�; pp!k; absolwent UAM; od IV 19:1 r. szef Wydzia!u 
Bezpiecze'stwa i Kontrwywiadu Oddz. II K-dy G!. ZWZ-AK; uczestnik Powstania Warszawskiego; A. K. Kunert,  
op.!cit., t. 1, s. 166-16<.
98 Okulicki Leopold )1898-19:6*. Pseud. �Jan�, �Kobra 2�, �Lula�, �Leopold�, �Mrówka�, S&p�, �Nied/wiadek�,  
�Termit�; gen. bryg; $o!nierz Legionów Polskich; uczetnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.; $o!nierz SZP; uczestnik 
Powstania Warszawskiego; Szef Sztabu Armii Polskiej gen. W. Andersa; ostatni Dowódca AK; w X 19:: r. aresztowany 
i s"dzony w tzw. procesie szesnastu w Moskwie; skazany na 10 lat wi&zienia; zmar! w wi&zieniu w Moskwie w 19:6 r; 
ibidem, t. 2, s. 1>8-1:1.
99 Mazurkiewicz Jan )1896-1988*. Pseud. �Rados!aw�; genera!; $o!nierz Legionów Polskich; cz!onek POW; inspektor 
Zwi"zku Strzeleckiego )19>0 r.*; wspó!organizator TOW; nast&pnie szef Kedywu KG AK )od 19:: r.*; uczestnik Powstania  
Warszawskiego; w 19:7 r. aresztowany przez s!u$by bezpiecze'stwa; zwolniony z wi&zienia, przewodniczy! Centralnej Komisji 
Likwidacyjnej AK; ponownie aresztowany i wi&ziony do 1976 r., po czym zrehabilitowany; aktywny dzia!acz ZBOWiD; 
odznaczony Virtutti Militari, Krzy$em Niepodleg!o#ci z Mieczami i Krzy$em Walecznych; S#ownik!biogra'czny�, t. 2, s. 9:2.
100 Koczwara Józef )1889-19<8*. Pseud. �Zbigniew�; p!k; $o!nierz Legionów Polskich; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 

w 1920 r.; od VIII 19:1 Inspektor K-dy G!. ZWZ-AK; od VI 19:> r. G!ówny Inspektor Wojskowej S!u$by Ochrony Pow-

stania K-dy G!.AK; uczestnik Powstania Warszawskiego; A. K. Kunert, op. cit., t. 2, s. 89-90.
101 Zieli'ski Konrad )188:-1979*. Pseud. �Karola�; p!k; absolwent UW, dr; $o!nierz Legionów Polskich; uczestnik wojny 

polsko-rosyjskiej w 1920 r.; w 19>2 r. przeniesiony do rezerwy; od II 19:1 r. do I 19:7 r. szef S!u$by Sprawiedliwo#ci 

oraz przewodnicz"cy WSS przy K-dzie G!. AK; uczestnik Powstania Warszawskiego; ibidem, t. 1, s. 166-16<.
102 Rzepecki Jan )1899-198>*. Pseud. �Bia!ynia�, �Burmistrz�, �Górski�, �Krawczy�, �O$óg�, �Rejent�, �Prezes�, 

�S&dzia�, �5lusarczyk�, �Wolski�; p!k; $o!nierz Legionów Polskich; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.;  

od X 19:0 r. szef Odzia!u VI )Biuro Informacji i Propagandy*; uczestnik Powstania Warszawskiego; p.o. komendanta  

organizacji �Nie�; od VIII 19:7 r. prezes G!ównego Komitetu Wykonawczego Zrzeszenia �WiN�; s"dzony w tzw. pro-

cesie kierownictwa WiN; skazany na 8 lat wi&zienia, u!askawiony przez B. Bieruta; ibidem, s. 1><-1>9.
103 Pe!czy'ski Tadeusz )1892-1987*. Pseud. �Adam�, �Alois�, � Robak�, �Grzegorz�, �Wolf�; gen. bryg; $o!nierz  

Legionów Polskich; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.; uczestnik Powstania Warszawskiego; od VII 19:1 r. 

Szef Sztabu K-dy G!. ZWZ-AK; od IX 19:> z-ca Kom. G!. AK; zmar! na emigracji; ibidem, t. 2, s. 1:>-1:7.
104 Muzyczka Ludwik )1900-19<<*. Pseud. �August�, �Benedykt�, �Su!kowski�, �Jacek�, �Ludwik�, �Wilk�; gen. bryg.; 

$o!nierz Legionów Polskich; uczestnik tzw. buntu gen. L. 4eligowskiego w 1920 r.; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej  

w 1920 r.; od 19:2 r. szef Biur Wojskowych K-dy G!. ZWZ-AK; uczestnik Powstania Warszawskiego; wyznaczony  

na szefa sztabu �Nie�; ibidem, t. 2, s. 1>>-1>7.
105 Thun Stanis!aw )189:-19::*. Pseud. �Janusz�, �Leszcz�, �Malcz�, �Nawrot�; pp!k; absolwent SGH; $o!nierz  

Legionów Polskich; uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.; od X 19>9 r. szef Oddz. VII )kontroli i 3nansów* SZP, 

ZWZ-AK; poleg! w Powstaniu Warszawskim; ibidem, t. 1, s. 177-176.
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z Warszawy. Finansowo uda!o to si& zrobi% dzi&ki naszemu Biuru Zagranicznemu  
w Szwecji i Paw!owi Wielechowskiemu. A dalej, dzi&ki temu, $e do  Biura w Szwecji 
tra3a!y nasze znaczki pocztowe i publikacje, które nast&pnie by!y kolportowane i sprze-
dawane przez Paw!a do wolnego #wiata. Pieni"dze, które wraca!y do Szwecji tra3a!y te$ 
do nas. Pami&tam kiedy dokonywali#my zakupu maszyny to p!acili#my jakimi# dziwny-
mi pieni&dzmi cz&#% by!a na przyk!ad w markach 3'skich. Wszystko to nie stanowi!o 
problemu, po latach poniewierki jako wydawnictwo, wreszcie mieli#my maszyn&,  
a to dawa!o zupe!nie inne mo$liwo#ci. Ten sprz&t do zakupu znalaz! dla nas Micha!  
Janiszewski. Przy odbiorze maszyny dokonali#my od razu pierwszego rozruchu. Micha! 
Janiszewski, który zjawi! si& z drukarzem z Warszawy przywie/li ze sob" wywo!ane 
blachy i mogli#my zrobili% próbny rozruch i wydruk. Tajemniczym drukarzem  
warszawskim by! Marek Gogacz, którego nazwisko poznali#my w pó/niejszym okre-
sie. Problemem na przysz!o#% pozostawa!o przygotowywanie blach i ich wywo!ywanie. 
Trzeba by!o zmieni% technik&. Niepotrzebne by!y ramki z sitami, nadal jednak 
niezb&dne by!y diapozytywy. Technika na#wietlania blach zosta!a szybko rozpraco-
wana metod" prób i b!&dów, podobnie jak wywo!ywanie blach. Technika by!a znacznie  
prostsza, w cz&#ci dotycz"cej wywo!ywania blach i samego druku, natomiast  
pozosta!e czynno#ci by!y nadal bardzo pracoch!onne np. przygotowanie diapozytywów, 
zebranie papieru i inne czynno#ci logistyczne. Mimo, $e posiadali#my wymarzon" 
maszyn& drukarsk", a ju$ w najbli$szym czasie tak$e profesjonaln" gilotyn& drukarsk" 
)potem kolejn"*, nie ca!kiem zrezygnowali#my z techniki sitowej. Gilotyny drukarskie  
o ile dobrze pami&tam pozyskali#my tak$e z Warszawy. 

Rok 1989

W 1989 r. wydrukowali#my na naszej nowej maszynie publikacj& pt.= Droga!
Krzy%owa! Polskiego! Narodu! (KPN)! w! G#ogowcu! ko#o! Kutna autorstwa Antoniego  
Lenkiewicza106. Broszura liczy!a :: strony. Koszt publikacji nie by! okre#lony. Zapewne 
decydowa! o tym kolporta$. Ok!adka mia!a kolor czarny, cho% zachowa!y si& tak$e  
egzemplarze w kolorze ok!adki ciemnoniebieskim. Po raz pierwszy ta publikacja by!a 
przyci&ta na naszej gilotynie. Broszura zawiera!a rastrowane zdj&cie proboszcza para3i 
i wielkiego patrioty ksi&dza Mariana Lipskiego107, fotogra3& ko#cio!a w G!ogowcu  
i wewn&trznych malowide! #ciennych oraz rysunkowe prezentacje wszystkich stacji  
drogi krzy$owej. Publikacja zawiera!a tak$e pie#ni religijne a tak$e fotogra3e  
obrazu Matki Bo$ej G!ogowieckiej i jednej z polichromii w ko#ciele przedstawia- 
j"cej papie$a Jana Paw!a II, kardyna!a Stefana Wyszy'skiego, ksi&dza Jerzego 
Popie!uszk& oraz #wi&tego Maksymiliana Kolbe. Efekt u$ycia offsetu by! rewelacyjny  
i bardzo satysfakcjonuj"cy )zob.= fot. nr >9*. 

106 Pe!ny tytu!= Droga!Krzy%owa!Polskiego!Narodu!w!G#ogowcu!k/Kutna, Lenkiewicz Antoni )ur. w 19>: r.*
107 Lipski Marian, ks. kanonik kat., proboszcz Sanktuarium Matki Bo$ej w G!ogowcu kQKutna w latach 1982-1998; 

kapelan podziemnej Solidarno#ci; gospodarz i uczestnik spotka' opozycji i organizator patriotycznych mszy #wi&tych  

i manifestacji; htpp://sanktuarium.glogowiec.pl
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Rok 1989 by! dziesi&cioleciem dzia!alno#ci KPN � pierwszej niezale$nej partii 
w okresie komunistycznym. Ju$ wkrótce mia!y powsta% nast&pne, ale ponad wszelk" 
w"tpliwo#% Konfederacja Polski Niepodleg!ej by!a pierwsz" parti" antykomunistyczn" 
w ca!ym bloku sowieckim. Ten rok by! okresem, kiedy pojawia!o si& wiele publikacji 
rocznicowych. Nasza drukarnia wydrukowa!a z tej okazji dwie serie znaczków, jeden 
pojedynczy znaczek oraz proporzec.  Pierwsza seria nosi!a tytu! �10 rocznica powsta-
nia KPN 19<9-1989�. Znaczek by! w kolorze czarnym na czterech ró$nych kolorach 
papieru � ciemno niebieskim, jasno $ó!tym, czerwonym i be$owym. Ka$dy znaczek 
kosztowa! 100 z!otych. Projekt znaczka zosta! przygotowany przez naszego plastyka  
i zosta! wydrukowany na offsecie w nak!adzie >700 sztuk. Na znaczku by! orze!  
w koronie, w którego by!y wpisane nazwy KPN, WiN, AK, ZWZ, SZP i POW. Wszy-
stkie znaczki by!y perforowane )zob.= fot. nr 129-1>2*.

Wed!ug wspomnianego ju$ Katalogu kolejnym by! znaczek pt.= �1.IX.19<9-1989�. 
Ten pojedynczy znaczek by! wydrukowany w dwóch kolorach czarnym i czerwonym  
na papierze $ó!tym. Nak!ad wynosi! >700 sztuk a znaczek by! z"bkowany. Cena znaczka 
wynosi!a 200 z!otych. Na znaczku by! orze! w koronie, który wy!ania! si& z koloru czer-
wonego. Napisy by!y czarne a druk by! wykonany technik" offsetow". Pomys! znaczka 
pochodzi! od naszego plastyka )zob.= fot. nr 1>:*.

�W X. rocznic& utworzenia KPN 19<9-1989� taki tytu! mia!a kolejna seria znacz-
ków na rocznic& Konfederacji. By!y to trzy ró$ne znaczki o kszta!cie kwadratu wydru-
kowane technik" offsetow", kolorem czarnym na trzech ró$nych kolorach papieru. Na 
pomara'czowym kolorze papieru znajdowa!a si& konfederatka, na ciemnoniebieskim 
logo Wydawnictwa Polskiego, a na jasno zielonym stylizowana sygnatura KPN )jakby 
napis ze stanu wojennego malowany na murach* z kotwic" Polski Walcz"cej. Wszystkie 
trzy znaczki kosztowa!y po 100 z!otych i by!y perforowane )zob.= fot. nr 126-128*.

Wed!ug katalogu znaczków KPN w tym$e 1989 r. wydrukowali#my jeszcze 
dwa znaczki. Oba projekty przygotowa! nasz plastyk. Pierwszy z nich prezentowa! bu- 
dynek Uniwersytetu we Lwowie. Znaczek by! wydrukowany na offsecie w nak!adzie 
>700 sztuk. Na jasno zielonym kolorze papieru by! budynek uniwersytetu w kolorze 
br"zowym. Format perforowanego znaczka by! stosunkowo ma!y a jego cena wynosi!a 
200 z!otych )zob.= fot. nr 1>>*. 

Drugim by!a seria dwóch znaczków wydanych pod tytu!em= �W <2 rocznic& 
Rewolucji Pa/dziernikowej � KPN�. By% mo$e jest to b!"d kataloguj"cych, gdy$  
ta rocznica przypada!a w 1990 roku. Wymaga to jeszcze dalszych bada' historycznych. 
Znaczki by!y wydrukowane na offsecie kolorem czarnym )by! taki sam nadruk dla obu 
znaczków* oraz drugim niebieskim i czerwonym na poszczególnych znaczkach. Na 
pierwszym niebieskim znaczku )na papierze bia!ym* by!a nienaturalnie d!uga posta% 
wychudzonego cz!owieka o wielkich, bosych stopach i d!oniach uniesionych ku górze, 
jakby wo!aj"ca o pomoc. Ten znaczek by! wydrukowany na papierze w kolorze bia!ym. 
Drugi znaczek z serii by! wydrukowany na papierze jasno zielonym i przedstawia! 
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posta% Karola Marksa w surducie, kapeluszu podobnym do cylindra i zbyt wielkich bu-
tach. Ów Marks mia! wyci"gni&te ze spodni kieszenie, które by!y puste. Cena ka$dego 
ze znaczków wynosi!a >00 z!otych )zob.= fot. nr 12:-127*.

Na 10 rocznic& KPN wydrukowali#my jeszcze proporzec okoliczno#ciowy. By! 
nieco wi&kszy ni$ ten sprzed pi&ciu lat. Nikt ze znajomych Konfederatów nie pami&ta 
ceny wydawnictwa. Proporzec by! wykonany w dwóch kolorach czerwonym i czarnym 
na ka$dej ze stron. Na jednej stronie by!a konfederatka przedzielona poziomo kolo-
rem czerwonym. Ta sama strona by!a podzielona pionowo kolorem czerwonym. Na 
tej samej stronie oprócz Konfederatki dominowa!a �X� na dziesi&ciolecie KPN. Na 
tej$e stronie widnia! tak$e dyskretny symbol Wydawnictwa Polskiego. Po drugiej 
stronie dominowa! czarny rastrowany wizerunek osób maszeruj"cych z transparentem  
Konfederacja Polski Niepodleg!ej i napisy rocznicowe. Proporzec by! otoczony ozdob- 
nym sznurkiem bia!ym i ofoliowany. Nak!ad wynosi! ok. 1000 sztuk. Nasza drukar-
nia w tym przypadku wykona!a jedynie druk offsetem. Wyko'czenie )sznurek i foli&* 
wykona! dla nas nieznany mi z nazwiska rzemie#lnik z okolic pogranicza (odzi  
i Pabianic. Niestety jego nazwiska nie pami&tam. Cena publikacji nie zosta!a okre#lona 
i zwyczajowo decydowa!y o tym struktury kolporta$owe. Projekt wykona! nasz plastyk. 
Szczegó!y tej publikacji wymagaj" dalszych bada' i ustale' historycznych. Struktury 
kolporta$owe informowa!y o bardzo dobrej sprzeda$y proporca )zob.= fot. nr 68-69*.

W tym$e 1989 r. nasza drukarnia wydrukowa!a tak$e dwie okoliczno#ciowe karty 
pocztowe. Pierwsza z nich by!a wydrukowana technik" sitow" i farbami akrylowymi na 
5wi&ta Wielkiej Nocy. Na bia!ym kredowym papierze zosta!y zastosowane dwa kolo-
ry ciemno br"zowy i $ó!ty. Tym drugim by!y wydrukowane dwa dzwony o nazwach 
Wolno#% i Niepodleg!o#%. Oba dzwony mia!y w górze wpisan" nazw& KPN. Drugim 
kolorem wydrukowano �Alleluja, Alleluja� oraz znaczek i stempel. Ten ostatni podawa! 
dat& Wielkiej Nocy w tym$e roku � 26.0>.1989. Cena znaczka ze #wi"tecznymi ba-
ziami wynosi!a 60 z!otych a ca!ej karty 170 z!otych. Projekt publikacji przygotowa! 
nasz plastyk )zob.= fot. nr 1:8*.

Kolejna karta zosta!a wydana na okoliczno#% rocznicy 1< wrze#nia. Druk zosta! 
wykonany technik" offsetow" w dwóch kolorach czerwonym i czarnym na grubym 
papierze bia!ym ) kartonowym*. Kolorem czarnym wydrukowano znaczek )orze! w ko-
ronie z Polsk" Walcz"c"* i stempel oraz cyfry 1, 9 i cz&#% 8, która by!a jej dope!nieniem 
z cyfry �>� po cyfrze �1� czyli data 19>9 r. Reszta by!a w kolorze czerwonym tzn. 
napisy 1< wrze#nia pisane w poziomej kolumnie z lewej strony karty oraz cyfry > i 9. 
Projekt przygotowa! nasz plastyk  Stasiu Stachura. Cena opisywanej karty wynosi!a  
170 z!otych. Nak!ad kart wynosi! od 1000 do 1700 sztuk )zob.= fot. nr 1:6*.

Rok 1990

Jeszcze w 1989 r. rozpocz&li#my prac& nad nasz" pierwsz" prawdziw" ksi"$k". 
Publikacja liczy!a 2:: strony. Nak!ad wynosi! 2 tysi"ce egzemplarzy. By! to przedruk 
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londy'skiego wydania ksi"$ki Stefana Korbo'skiego �Polskie!Pa*stwo!Podziemne�. 
By!a to znakomita pozycja autora m.in. równie doskona!ej, bezdebitowej ksi"$ki  
�W! imieniu!Kremla� � niezwykle poczytnej w okresie stanu wojennego. Publikacja 
mia!a $ó!t" ok!adk& )papier szwedzki* zaprojektowan" przez Ilon& Twardowsk", która 
w ostatnim okresie funkcjonowania Wydawnictwa Polskiego wspó!pracowa!a z nami. 
Na ok!adce widnia!a bia!o czerwona @aga. W czerwony kolor by! wpisany tytu! pub-
likacji, gdzie pierwsze �P� w tytule mia!o kszta!t Polski Walcz"cej. Ok!adka by!a  
w kolorach czerwonym i czarnym. Na tylnej ok!adce by! znak Wydawnictwa Polskiego. 
Na pierwszej za# dodatkowo nowo#% dopisek �(ód/ 90�. Sprawia!o nam dum&, $e na-
sza publikacja wygl"da!a jak prawdziwa ksi"$ka, mia!a wypro3lowany prawid!owo  
grzbiet, na którym by! nadruk z autorem i tytu!em ksi"$ki. Ksi"$ka by!a przyci&ta 
gilotyn" i profesjonalnie wydrukowana )zob.= fot. nr :0*.

W tym samym roku tu$ przed Okr"g!ym Sto!em wydali#my jeszcze jedn" 
publikacj& b&d"c" przedrukiem londy'skiego wydawnictwa, tym razem tak obszern", $e 
zrobili#my to w dwóch tomach. Autorem by! dzia!acz Zrzeszenia Wolno#% i Niezawis!o#% 
Stanis!aw Kluz108. Tytu! ksi"$ki brzmia! �W!potrzasku!dziejowym.!WiN!na!szlaku!AK�. 
Publikacja liczy!a :<2 strony a nak!ad wynosi! ok. 2 tysi&cy egzemplarzy. Pierwszy  
i drugi tom mia! ok!adki w ró$nych kolorach )be$ i ró$owy* oraz dwa kolory farb czer-
wony i czarny. Projekt ok!adki zosta! przygotowany tak$e przez Ilon& Twardowsk"109. 
Przedstawia! serce zwi"zane linami. Na tylnej ok!adce by! znak Wydawnictwa  
Polskiego. To by!a wielka praca z uwagi na bardzo du$" ilo#% potrzebnych diapozyty-
wów i blach a tak$e tony zadrukowanego papieru do sk!adania. Dla mnie by!o tak$e 
du$" przyjemno#ci", $e edycja polska zosta!a zaopatrzona we wst&p mojego autorstwa  
)by!em wówczas studentem trzeciego lub czwartego roku historii Uniwersytetu 
(ódzkiego*. Nie pami&tam ceny tej ksi"$ki. Nie zosta!a ona wydrukowana na ksi"$ce. 
Zapewne i tym razem okre#li! to kolporta$. Publikacja zosta!a wydrukowana równie 
profesjonalnie jak poprzednio opisana )zob.= fot. nr :1-:2*.

W 1990 r. nadal drukowali#my znaczki pocztowe a tak$e karty okoliczno#ciowe. 
Wed!ug katalogu pierwszym znaczkiem w tym roku by! blok zatytu!owany �Ziemie 
Wschodnie. Pami"tki Tolerancji Wyznaniowej�. Nie pami&tam kto by! autorem pro-
jektu. Jest bardzo prawdopodobne, $e ten projekt otrzymali#my jako zlecenie do 
wykonania z Warszawy. W bloku by!o sze#% znaczków po 200 z!otych perforowa-
nych wydrukowanych technik" offsetow". Oddzielnych znaczków nie by!o. Zabytki 
by!y wydrukowane kolorem ciemno niebieskim a napisy czerwonym, a wszystko 
na papierze piaskowym. Na poszczególnych znaczkach prezentowano Ostr" Bram&  
w Wilnie, synagog& w Trembowli z XVII wieku, cerkiew w górach w Tatarowie, 

108 Kluz Stanis!aw )191<-1982*. Duchowny rzymskokatolicki, $o!nierz AK; cz!onek WiN; aresztowany w X 19:6 r.  

i przetrzymywany do X 19:9 r.; proboszcz w Wa!brzychu; ponownie aresztowany w XII 1972; w 1976 r. wyszed! na 

wolno#%; w 1961 r. wyemigrowa! do Wielkiej Brytanii; Z. K. Wójcik, Ksi dz!Stanis#aw!Kluz, �Zeszyty Historyczne 

WiN-u�, 1992, nr 2, s. 2<->>.
109 Twardowska Ilona. Artysta plastyk; w strukturach !ódzkiego KPN od 1990 r.;!relacja!M.!Michalika.
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cerkiew drewnian" w Drohobyczu, przydro$ny krzy$ unicki w woj. bras!awskim  oraz 
klasztor Bernardynów we Lwowie )zob.= fot. nr 1>8*. 

Kolejny znaczek nosi! tytu!= �10 lat, 10 miesi&cy, 10 tygodni, 10 dni�. Znaczek 
by! wydrukowany na bia!ym papierze w kolorach niebieskim i czerwonym technik" 
offsetow". Znaczek nawi"zywa! do procesu odzyskiwania niepodleg!o#ci przez pa'stwa 
bloku sowieckiego. Polska odzyska!a niepodleg!o#% w 10 lat, W&gry w 10 miesi&cy, 
Czechos!owacja w 10 tygodni a NRD w 10 dni. Te napisy oraz god!a pa'stw by!y  
w kolorze niebieskim, natomiast napisy by!y w kolorze czerwonym. Cena ka$dego  
z czterech znaczków wynosi!a >00 z!otych. Znaczki by!y perforowane. Projekt znaczków  
zosta! nam prawdopodobnie przekazany z Warszawy. Nak!ady opisanych znaczków 
zwyczajowo wynosi!y ok. 2000 egzemplarzy )zob.= fot. nr 1>7*.

Kolejne znaczki zosta!y wydrukowane w zwi"zku z pierwszymi wolnymi  
wyborami do samorz"dów lokalnych, w katalogu okre#lone jako wybory do samorz"dów 
Rzeczpospolitej. Dwa znaczki mia!y ten sam projekt gra3czny, ale by!y drukowane 
na ró$nych kolorach papieru i ró$nymi kolorami farb. I tak na papierze bia!ym orze!  
w koronie by! w kolorze czerwonym a napisy w zielonym, natomiast nast&pny by! na 
papierze ró$owym, przy czym ten sam orze! by! w kolorze czarnym a napisy w kolo-
rze niebieskim. Tym razem nowo#ci" by!o, $e znaczek mia! kszta!t kwadratu jednak$e 
przesuni&tego o 90 stopni, tak$e nie le$a! poziomo tylko na jednym z rogów. Projekt 
znaczka zrobi! dla nas nasz plastyk. Ka$dy ze znaczków kosztowa! 700 z!otych i zosta!y 
wydrukowane technik" offsetow" w nak!adzie 2000 sztuk. Znaczki by!y oczywi#cie 
perforowane. Nowo#ci" by!o, i$ znaczek by! sygnowany jako Poczta Polska a nie KPN, 
niemniej ten ostatni napis te$ si& pojawia! )zob.= fot. nr 1>6-1><*.

Wed!ug Katologu wydali#my w tym$e roku jeszcze trzy znaczki. Pierwszym mia! 
by% blok na 17 rocznic& Wydawnictwa Polskiego. Blok by! wydany technik" offsetow" 
na papierze ró$owym w dwóch kolorach z!otym i niebieskim. Tym ostatnim by!y 
wydrukowane napisy, natomiast z!otym sam rysunek, który by! rycin" #redniowiecznej 
manufaktury drukarskiej )zapewne okres Jana Gutenberga*. Blok sk!adaj"cy si&  
z dwóch znaczków by! wewn&trznie perforowany. Ciekawostk" by!o, $e na obu znacz-
kach by!y dwa loga Wydawnictwa Polskiego � !ódzkie i warszawskie. Blok kosztowa! 
tysi"c z!otych po 700 z!otych za ka$dy znaczek. W zasobach archiwalnych zachowa!y 
si& te bloki jeszcze w innych kolorach papieru zielonego, jasno i ciemno niebieskiego, 
ale wydaje si&, $e by!y to egzemplarze tylko okazowe, natomiast dominuj"cym kolorem 
by! ró$owy. Tak$e te znaczki by!y sygnowane jako Poczta Polska, ale w innym miejscu 
pojawia!a si& te$ nazwa KPN. Projekt bloku zosta! przygotowany przez naszego plasty-
ka Stasia Stachur& )zob.= fot. nr 1>9*.

Kolejne znaczki upami&tnia!y wizyt& Ojca 5wi&tego Jana Paw!a II w Czechach 
i S!owacji w 1990 r.. Trzy znaczki zosta!y wydrukowane technik" offsetow" na trzech 
ró$nych kolorach papieru i ró$nymi kolorami farby przy czym projekt by! jeden.  
Pielgrzymka mia!a miejsce 21-22 kwietnia 1990 r., wi&c prawdopodobnie te znacz-
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ki zosta!y wydrukowane wcze#niej ni$ samorz"dowe opisane powy$ej. Znaczek 
sk!ada! si& z dwóch symboli god!a papieskiego i czeskiego, przy czym ten ostatni by! 
ka$dorazowo wydrukowany kolorem czerwonym. Natomiast god!o papieskie, które 
by!o ka$dorazowo tzw. pierwszym kolorem by!o wydrukowane na papierze bia!ym  
w kolorze z!otym, na papierze $ó!tym w niebieskim a na papierze ciemnoniebieskim  
w kolorze czarnym. Cena ka$dego ze znaczków wynosi!a >70 z!otych. Te znaczki zosta!y 
tak$e sygnowane jako Poczta Polska, jednak pojawia! si& te$ napis KPN. Projektowa! 
znaczek prawdopodobnie nasz plastyk )zob.= fot. nr 1:2-1::*. 

Ostatni wed!ug Katalogu znaczek to= �Litwa 1990�. By!y to dwa du$e znaczki  
niez"bkowane wydrukowane na papierze $ó!tym. Wydrukowane zosta!y technik" 
offsetow". Na pierwszym w kolorze czerwonym by! radziecki Dekret o Prawie  
do Samostanowienia Narodów, na drugim za# god!o Litwy pogo' litewska. Drugim 
czarnym kolorem by! zrobiony na ka$dym ze znaczków nadruk symbol G!asnosti w"$  
z dwoma g!owami w kszta!cie u#miechni&tych ust. Ka$dy z dwóch znaczków kosztowa! 
:00 z!otych. Bior"c pod uwag&, i$ g!ówne wydarzenia na styku z imperializmem 
rosyjskim mia!y miejsce w marcu 1990 r. a uznanie Litwy przez ONZ mia!o miejsce  
we wrze#niu tego$ roku, jest to prawdopodobny okres wydruku tych dwóch znaczków110.

Podczas ostatniej kwerendy w 2012 roku uda!o si& jeszcze odnale/% kolejny 
znaczek wydrukowany przez !ódzkie Wydawnictwo Polskie. By!y to dwa bloki znacz-
ków wydrukowane na 77 rocznic& #mierci Marsza!ka J. Pi!sudskiego. Znaczki te nie 
zosta!y opisane we wcze#niej przywo!ywanym �Katalogu...�. Bloki zosta!y wydruko-
wane technik" offsetow" na bia!ym papierze )szwedzkim*. Oba bloki by!y perforowa-
ne tworz"c w bloku cztery znaczki. Dwa z nich prezentowa!y sylwetk& Marsza!ka  
a dwa pozosta!e przywo!ywa!y znane powiedzenia Pi!sudskiego. Napisy na obu blokach 
by!y w kolorze czarnym natomiast sylwetki i sentencje na pierwszym by!y w kolorze 
zielonym, na kolejnym bloku w kolorze sepii. Cena ka$dego znaczka w bloku wynosi!a  
700 z!, a wi&c ka$dego bloku 2000 z!. Projekt znaczków prawdopodobnie otrzymali#my 
je z Warszawy, cho% nie mo$na wykluczy% innego autora )zob.= fot. nr 1:0-1:1*.

W jednym z ostatnich lat przed Okr"g!ym Sto!em KPN !ódzki wyda! zdj&cie kolo- 
rowe )orwowskie � pierwsze klisze kolorowe produkowane w NRD* ze stacj" M&ki 
Pa'skiej w G!ogowcu ko!o Kutna. Nie wiem kto by! autorem zdj&cia i jego kopii. Na 
jednej z zachowanych fotogra3i znajduje si& stempel organizacji m!odzie$owej KPN. 
Jest dalece prawdopodobne, $e by!o to ich dzie!o )zob.= fot. nr 12*. Nie mam te$ pewnych 
informacji co do nak!adu i sposobu kolporta$u. Pami&tam natomiast, $e ju$ w okresie 
wcze#niejszym do tego w!a#nie sanktuarium cz!onkowie KPN pielgrzymowali a struk-
tury zbiera!y dobrowolne datki na ufundowanie jednej ze stacji Drogi Krzy$owej.

Kilka!uwag!ko'cowych!i!uzupe$nie'

Do ko'ca 198< r. nasze Wydawnictwo Polskie wydrukowa!o 10 kolejnych nu-
merów �Drogi� )od numeru 1:Q17 do 2:*. Trzeba przypomnie%, $e numer 1:Q17 by! 
110 Zob.= Katalog!znaczków..., s. 71.
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wykonywany dwukrotnie. W ca!ym okresie dzia!ania naszych drukarni w (odzi jako 
Wydawnictwo Polskie wydali#my jeszcze 12 ksi"$ek, 28 znaczków, serii, bloków pocz- 
towych oraz trzy rodzaje ulotek, dwa proporce, trzy przywieszki plastikowe, dwa  
albumy i pojedyncze zdj&cia, trzy rodzaje kart pocztowych, koperty, banknoty, zapa!ki 
i pajacyka Urbana. ("cznie od 198> r. !ódzkie Wydawnictwo Polskie opublikowa!o  
<0 ró$nych pozycji. Mo$e to nie wygl"da imponuj"co ale trzeba pami&ta%, 
$e dzia!o si& to w warunkach nielegalnych a ponadto spójrzmy na to inaczej.  
22 publikacje ksi"$kowe to zgrubnie ok. 1700-2000 mo$e nawet 2700 zadrukowanych 
ryz papieru. W znakomitej wi&kszo#ci wydrukowanych technik" r&czn".

Po kilku wpadkach !ódzkich podziemnych drukarni w latach 198> i 198: 
bezpiecze'stwo by!o zagadnieniem priorytetowym. Struktury Wydawnictwa Polskie- 
go by!y wydzielone ze struktur obszarowych i okr&gowych. Podlegali#my tylko  
Warszawie. Usytuowanie Wydawnictwa Polskiego, centralnej struktury poligra3cz-
nej KPN by!o zabiegiem celowym maj"cym na celu zmylenie bezpieki, która za naj-
silniejsze struktury tej partii uwa$a!a województwa #l"skie, warszawskie i krakowskie. 
Na tylnej ok!adce ka$dej �Drogi� istnia!a taka informacja, która wymienia!a wszystkie 
du$e miasta Polski nie wspominaj"c o (odzi. To taki zabieg, pozornie naiwny, bo kto# 
by móg! powiedzie%, $e to w!a#nie bardzo dobry i przejrzysty znak i sygna! dla bezpieki. 
Ale to wcale nie by!o takie proste i oczywiste. Takie dzia!anie niew"tpliwie przynaj-
mniej pocz"tkowo zapewnia!o jakie#, mo$e tylko pozorne bezpiecze'stwo, ale orga-
nizacji dawa!o ci"g!o#% wydawania �Drogi� i innych publikacji Konfederacji. Decyzja 
w tej sprawie by!a konsultowana z L. Moczulskim.

Po wyje/dzie do Szwecji Wielechowskiego utrzymywali#my z nim kontakt 
u$ywaj"c ró$nego rodzaju technik )wydr"$one ksi"$ki, telefony bezadresowe, kon-
takt przez kurierów, tak$e szyfrowane informacje � te ostatnie z Rybarkiewiczem*. 
Wydr"$one ksi"$ki by!y ju$ wcze#niej opisane, wi&c warto opisa% kontakty poprzez 
tzw. telefony bezadresowe. Nie wiem kto wpad! na ten pomys!, z pewno#ci" nikt go nie 
opatentowa!. Powa$nie mówi"c kto# z telekomunikacji musia! przekaza% podziemiu 
kilka b"d/ kilkana#cie numerów telefonów tzw. budek telefonicznych. W ka$dym razie 
moi koledzy ze Szwecji weszli w posiadanie numerów telefonów niektórych budek 
telefonicznych w (odzi. Pami&tam, $e korzysta!em z trzech automatów telefonicz- 
nych, w mie#cie na Zgierskiej przy kinie �Zach&ta�, na Zagajnikowej przy Wojska Pol-
skiego przy istniej"cym do dzi# postoju taksówek oraz na ulicy Kasprzaka na Kozinach  
w kierunku po!udniowym od Drewnowskiej. To by!a spora adrenalina. O umówion-
ej wcze#niej godzinie, ustalonym dniu i miejscu )budce telefonicznej* zjawia!em si&,  
z regu!y by!y to godziny wieczorne. Ustawia!em si& blisko budki, szukaj"c drobnych, 
$eby do kogo# zadzwoni%, lub kr"$"c wokó! miejsca udawa!em, $e czego# szukam. 
W!a#ciwie by!a w tym wzgl&dzie du$a dowolno#% sposobów na wyczekanie dzwon-
ka telefonicznego automatu. Po us!yszeniu dzwonka podchodzi!em szybko do auto-
matu i ustala!em kto po drugiej stronie. Byli tam zawsze Pawe! czasem wspólnie  
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ze Zbyszkiem. Rozmawiali#my w!a#ciwie bez ogranicze', ale z regu!y od dziesi&ciu 
do >0 minut w zale$no#ci od potrzeb. Istnia!a konieczno#% zachowania pewnego 
bezpiecze'stwa, co prawda budki by!y zmieniane jednak nie by!o pewno#ci, czy kto# 
nie wpadnie na trop naszej rozmowy i nie za!o$y pods!uchu. Ponadto nie mieli#my 
informacji jak wygl"da praca w centralach telefonicznych, jakie s" mo$liwo#ci namie-
rzenia nas itd. Si!" rzeczy zachowywali#my jednak pewn" ostro$no#% i ograniczone 
zaufanie. Wydaje mi si&, $e rozmowy na telefon bezadresowy by!y pomi&dzy 1986  
a 1989 rokiem. Mog!o ich by% ok. 20->0, by% mo$e wi&cej.

Pawe! Wielechowski niemal natychmiast po wyje/dzie zosta! szefem Biura KPN 
na Skandynawi& i Europ&. Przedmiotem wymiany z (odzi" by!y publikacje podziemne  
i znaczki Poczty KPN z Polski, które by!y ze Szwecji kolportowane do emigracji polskiej 
na #wiecie. Ze strony Szwecji dociera!y materia!y o dzia!alno#ci Polonii w Skandynawii, 
ale tak$e w Londynie i Stanach Zjednoczonych, przedruki )reprinty* �Drogi� oraz bro-
szury pod nazw" �Dokumenty� zawieraj"ce wszystkie o3cjalne stanowiska, programy, 
akty KPN. Potem t& dzia!alno#% wspiera! Zbyszek jako przedstawiciel Wydawnictwa 
Polskiego na Europ& a tak$e Bo$ena i Mania po wyje/dzie i osiedleniu si& w Örebro. 
Wed!ug mojej wiedzy Biuro wspierali tak$e inni Polacy z wcze#niejszych fali emi-
gracji. Mam nadziej&, $e Pawe! zechce co# kiedy# na ten temat powiedzie%. Spo#ród 
wielu publikacji kserowanych w Szwecji na du$ych kserokopiarkach i kolportowanych 
po o#rodkach polonijnych na ca!ym #wiecie trzeba przypomnie% nast&puj"ce pozycje=  
Z cyklu �Dokumenty� � Uchwa#a!Polityczna!II!Kongres!KPN,!Grudzie*!1984 )stron 2:*; 
Akt!Konfederacji!Polski!Niepodleg#ej, Deklaracja!Ideowa, Statut,!Uchwa#y!nr!2,!3,!4!!
z! II!Kongresu!KPN )stron 12* oraz wywiad z Leszkiem Moczulskim z pa/dziernika 
1986 roku )stron 16* )zob.= fot. nr >7-><*. Publikacje te mia!y ok!adki z kolorowego  
papieru �szwedzkiego� � tak go nazwali#my, gdy dostali#my pierwsz" dostaw& tego 
papieru ze Szwecji.

Wi&kszo#% wymienionych publikacji zachowa!o si& w moich zbiorach, ale 
pami&tam, $e Biuro Zagraniczne w Szwecji wyda!o tak$e Geopolityk& oraz �Kto!prosi#!
ruskie?� w bardzo !adnej oprawie gra3cznej. Ok!adka by!a z twardego papieru, publikacja  
by!a wyrównana gilotyn". Ponadto o ile wydanie krajowe mia!o niebieski kolor druku 
ok!adki to wydanie emigracyjne by!o czerwono czarne. Niestety poza fotogra3ami nie 
zachowa! si& $aden egzemplarz publikacji. Mo$e gdzie# w zakamarkach nowego domu 
Paw!a jeszcze co# si& znajdzie. By% mo$e egzemplarze okazowe b&dzie posiada! Zbyszek 
Rybarkiewicz lub kto# z ich ówczesnych wspó!pracowników111. Polskie Biuro w Szwecji 
kserowa!o tak$e polskie egzemplarze �Drogi�. Zachowa!y si& co najmniej dwie �Drogi� 
wykonane na kserokopiarkach. By!y to numery 2> i 27. Numer 2> mia! powielon" tak$e 
stron& pierwsz" z $o!nierzem rosyjskim w Afganistanie. Dla numeru 27 dzia!acze polscy ze 
Szwecji opracowali ok!adk& inn" ni$ wydanie polskie. Nie znamy nak!adów tych �Dróg�, 
ale wydaje si&, $e by!o to kilkaset egzemplarzy. Ka$dorazowo �szwedzkie� �Drogi�  

111 Rzeczywi#cie szwedzki egzemplarz Kto!prosi#!ruskie? odnalaz! si& w zbiorach Z. Rybarkiewicza )zob.= fot. nr 27*.
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by!y zaopatrywane w podstawowe informacje o Biurze Zagranicznym KPN na Europ& 
i przedstawicielach Wydawnictwa Polskiego. Z pewno#ci" numer 2> ja szmuglowa!em  
do Szwecji natomiast nie uda!o si& ustali% kana!u przerzutowego �Drogi� nr 27  
)zob.= fot. nr 71*.

Obie drukarnie oraz redakcja !ódzkiego Wydawnictwa Polskiego, mimo licznych 
niebezpiecze'stw i przygód, dotrwa!y do �okr"g!ego sto!u� w 1989 r. bez $adnych 
wpadek. Tutaj nale$y podkre#li%, $e w odró$nieniu od wielu podziemnych o3cyn dru-
karskich !ódzkie Wydawnictwo Polskie nie posiada!o ani 3nansowania, ani mo$liwo#ci 
zdobycia dobrego sprz&tu drukarskiego. Dopiero w 1988 r. uda!o nam si& kupi% od 
struktur warszawskich maszyn&. Wcze#niej mieli#my tylko sita. Praca by!a wi&c bardzo  
siermi&$na i wymaga!a wielu zabiegów i czynno#ci aby wydrukowa% obszerniejsz" 
broszur& lub ksi"$k&. By% mo$e nawet ten, kto nigdy nie drukowa!, zdo!a sobie wyobrazi%, 
$e aby wydrukowa% Wi&/niów Hrubieszowa w nak!adzie dwóch tys. trzeba by!o 
zadrukowa% r&cznie 108 ryz papieru formatu A: po obu stronach. By!o to 7: tys. kartek  
i 108 tys. stron a wi&c 108 tys. r&cznych obrotów tzw. rakl" drukarsk". By!y tak$e potrzebne 
7: na#wietlone sita. Tak na marginesie to tylu ramek nie posiadali#my. Oznacza!o to, $e 
przy tej publikacji musieli#my dokonywa% dodatkowego mycia sit wodorotlenkiem sodu.  
W przypadku ka$dej �Drogi� by!a to po!owa tej wielko#ci. W tamtej sytuacji, analizowali#-
my przecie$ obieg podziemny, mo$emy z du$ym prawdopodobie'stwem powiedzie%, $e 
byli#my najwi&ksz" w Polsce drukarni" podziemn" pos!uguj"c" si& technik" sitodrukow". 
W wi&kszo#ci ta technika by!a u$ywana do produkcji druków ulotnych, b"d/ pisemek 
dwu lub czterostronicowych. Je$eli ta teza o wielko#ci naszej drukarni jest nieprawdziwa 
b"d/ chybiona, to czekamy na dowody i przyk!ady wi&kszych drukarni od naszej+ Aby 
pozostawa% w prawdzie technika sitodrukowa mia!a tak$e plusy i to wa$ne, poniewa$ by!a 
bardzo cicha, dzi&ki czemu mo$na by!o drukowa% nawet w wynajmowanych pokojach  
i w ró$nych porach dnia. Tak by!o z naszymi bardzo d!ugo funkcjonuj"cymi drukarniami 
na ul. Nowotki )dzisiejsza Pomorska* i Lipowej. Pierwsza by!a w wynaj&tych pokojach, 
których w!a#ciciel )najemca* mieszka! w tym samym lokalu. Przypomnijmy ten lokal by! 
obok kamienicy, w której na pocz"tku XX wieku drukowa! Józef Pi!sudski )jego drukar-
nia zosta!a namierzona a on aresztowany*. Drugi z lokali by! tak$e w jaki# sposób histo-
ryczny. W nim wydrukowali#my pierwsz" �Drog&�. Ta drukarnia z niewielkimi przer-
wami funkcjonowa!a niemal do ko'ca lat 80. Co najmniej jednak kilkakrotnie mieszkanie  
Piotrka i Joli by!o �czyszczone do spodu� z obawy przed nalotami bezpieki. Ale te$ 
ci"gle co# by!o zmieniane aby podwy$szy% bezpiecze'stwo. Ten lokal zosta! wyposa$ony  
w tajny dzwonek konstrukcji i pomys!u Piotrka Kluszczy'skiego. Wiedzieli o nim tylko 
drukarze. Ten patent sprawdzi! si& #wietnie. Ju$ wiele lat po transformacji dla $artu nadal 
korzystali#my z ukrytego dzwonka.

Jako szef struktur poligra3cznych Wydawnictwa posiada!em z konieczno#ci 
nieliczne kontakty z dzia!aczami podziemia w (odzi Andrzejem Ostoja-Owsianym, 
jego synem Adamem, hurtownikami i kolporterami bibu!y= Franciszkiem Sadaw"  
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i B. Bi'kowsk". Ponadto do#% #ci#le wspó!pracowa!em z kolegami z KPN, którzy ju$ 
wcze#niej byli zdekonspirowani, ale prowadzili nadal na miar& mo$liwo#ci aktywn" 
dzia!alno#% tak$e poligra3czn". Chodzi o Marka i Ol& Wi&ckiewiczów, którzy wydawa-
li broszury i pisma podziemne oraz o Wies!awa 4y$niewskiego, który drukowa! 
z innym sk!adem drukarzy. W pierwszej po!owie 1986 r. zosta!em przedstawiony 
Leszkowi Moczulskiemu nast&pnie Krzysztofowi Królowi Adamowi S!omce i Andrze-
jowi Szoma'skiemu a tak$e Micha!owi Janiszewskiemu, który rozpocz"! budowa% 
Wydawnictwo Polskie w Warszawie. W tym czasie kierowane przeze mnie Wydawnictwo  
Polskie nadal pozostawa!o struktur" centraln" i eksterytorialn", nie podlegaj"c"  
Obszarowi (ódzkiemu KPN, lecz bezpo#rednio Centralnemu Kierownictwu Akcji 
Bie$"cej )CKAB* z Leszkiem Moczulskim na czele. W latach 198:-1987 mia!em 
tak$e kontakty z wroc!awsk" �Solidarno#ci" Walcz"c"�, a tak$e ze szczeci'skim struk-
turami studentów i �Solidarno#ci� )przeprowadzi!em dla nich szkolenie na sicie*. 
Efektem kontaktów z Solidarno#ci" Walcz"c" by!y co najmniej dwa-trzy wyjazdy do 
Wroc!awia i spotkania z zast&pcami Kornela Morawieckiego. Spotkania organizowa! 
oraz towarzyszy! mi Jerzy Bi'kowski112, by!y m"$ Bo$eny mieszkaj"cy we Wroc!awiu. 
Jedno ze spotka' by!o, jak pami&tam na tamtejszej Politechnice. Kontakty nast&pnie 
przekaza!em do Warszawy )Majce lub K. Królowi*.

I tak nie uchroni!em si& od zatrzyma' i wezwa' na milicj&. W maju 198< r.  
w ramach ogólnopolskiej akcji bezpieka zabra!a mnie z zak!adu pracy i przes!ucha!a 
na ul. Lutomierskiej w (odzi. By!o to niewiele miesi&cy, mo$e tygodni przed moim 
#lubem. Pracowa!em wówczas w Ch!odni Sk!adowej na Traktorowej 1<0 w (odzi. 
By!a to akcja zorganizowana w ramach ca!ego kraju i opisana nie tylko w ówczesnych 
gazetach ale tak$e zaprezentowana na konferencji rzecznika prasowego rz"du Jerzego 
Urbana113. W ksi"$ce Jerzego Holzera o historii �Solidarno#ci�114 tak$e zosta!a wy-
mieniona. W tej akcji chodzi!o w!adzom komunistycznym o udowodnienie, $e maj" 
podziemie bardzo g!&boko rozpracowane i inwigilowane. Gdy Lucyna dowiedzia!a 
si& o aresztowaniu zas!ab!a a ch!opcy chwilowo pochowali si& po dziurach. Pami&tam  
jednak, $e bardzo przestraszeni nie byli#my i w nast&pnych dniach dyskutowali#my  
o powrocie do drukar'. W dniu zatrzymania pracowa!em jak zwykle w moim miejs-
cu pracy w Ch!odni na Traktorowej. Zaczyna!em o 800. Oko!o pó! godziny pó/niej 
do warsztatu maszynowni wszed! dyrektor ds. technicznych Skoraczy'ski, nasz pio-
nowy prze!o$ony kierownik in$. Joachim Stawiszy'ski oraz bezpieczniacy bodaj 
dwóch. Nie dokonywali rewizji )co najmniej dwóch moich kolegów mia!o w szafkach 

112  Bi'kowski Jerzy. Dr in$. nauk eletronicznych i telekomunikacyjnych )19<< r.*; pracownik naukowy Politech-

niki Wroc!awskiej; zob.= Politechnika! Wroc#awska.! 40! lat! Instytutu! Telekomunikcji! ,! Teleinformatyki! i! Akustyki,  

Wroc!aw 2008, s. 17
113 Urban Jerzy, w!a#ciwie Jerzy Urbach )ur. 19>>*. Polityk, dziennikarz, pisarz; w latach 1981-1989 rzecznik prasowy 

rz"du PRL; redaktor naczelny tygodnika �Nie�; zob. m.in.= J. Urban,! Jajakoby#y:! spowied@! %ycia! Jerzego!Urbana,  

Warszawa 1992.
114 J. Holzer, �Solidarno$<�!1980-1981.!Geneza!i!historia, Pary$ 198:.
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niewielkie ilo#ci bibu!y*. Przyszli tylko po mnie, pozwolili mi si& przebra% i w ich  
eskorcie przeszed!em przez ca!y zak!ad do ich samochodu zaparkowanego na parkingu 
od strony Traktorowej. Zawie/li mnie na Lutomiersk", gdzie dosz!o kilkugodzinnego 
przes!uchania. By!o trzech przes!uchuj"cych, jeden zajmowa! si& tylko obserwacj" moich 
reakcji. By! to typowy przyk!ad przes!uchania. Nie podawali $adnych nazwisk, nie grali 
vabank. Ale wyg!aszali teksty typu= �Czy!zdaje!Pan!sobie!spraw&!ile!osób!b&d cych!przy-
wódcami!KPN!i!�Solidarno$ci�!jest!naszymi!wspó#pracownikami,!i!to!ci!najwa%niejsi,!
z! pierwszych! stron! gazet?>� Pytali o rzeczy ogólne, dla mnie najwa$niejsze, i$ nie  
pytali o Lucyn&, Andrzeja, Piotrka, Jol&, Franka oraz Wie#ka czyli moich najbli$szych 
wspó!pracowników.

G!ównym moim problemem i zmartwieniem po tym i kolejnym przes!uchaniu 
by! tekst, który podpisa!em. Martwi! mnie on a$ do czerwca 1992 r. tzn. do tzw. akcji 
lustracyjnej Antoniego Macierewicza115. Na czym moje obawy polega!y? Po wielo-
godzinnym przes!uchaniu przez trzech funkcjonariuszy jeden z nich porucznik !ódzkiej 
bezpieki Biernacki )prawdopodobnie nazwisko fa!szywe* podsun"! mi do podpisania 
pismo sk!adaj"ce si& z dwóch trzech zda'. By% mo$e owe zdania napisa!em pod dyk-
tando. Ich tre#% sprowadza!a si& do tego, i$ nie b&d& mówi! osobom trzecim o prze-
biegu spotkania na Lutomierskiej. To nie budzi!o moich w"tpliwo#ci, by!em wcze#niej 
przeszkolony i wiedzia!em, $e ta formu!a niczemu nie szkodzi i podpis pod ni" jest 
bezpieczny. Oczywi#cie nasi adwokaci i prawnicy zawsze doradzali, i$ najlepiej nic nie 
podpisywa% je$eli bezpieka si& tego nie domaga. W rzeczywisto#ci bardzo cz&sto taki 
dokument do podpisania by! oczekiwany przez przes!uchuj"cych. By!em pewien, $e 
podpisa!em bezpieczny dokument ale mój kilkuletni niepokój budzi!o jak podpisa!em? 
Czy mój podpis z!o$y!em bezpo#rednio pod tekstem, czy te$ pozostawi!em na przyk!ad 
miejsce na dwa trzy dodatkowe wiersze, które bezpieka mog!a w dowolny sposób 
dopisa% )�zagospodarowa%�*. To by!y takie �stukostrachy�. Nie pami&ta!em tego  
i nawet zwierzy!em si& z moich obaw Micha!owi Janiszewskiemu, kiedy zostali#my 
pos!ami I Kadencji Sejmu RP. Potem konsultowa!em t& spraw& jeszcze z innymi oso-
bami m.in. Paw!em Wielechowskim. Obawa si& wzmocni!a po s!ynnej nocy rz"du 
Jana Olszewskiego116 i ujawnieniu dokumentów i agentów. Jednym z nich mia! by% 
Leszek Moczulski. Nigdy w to nie wierzy!em i do dzi# nie wierz&. Wówczas Adam 
S!omka, który mia! spotkanie bodaj z Macierewiczem i Olszewskim, gdzie pokazywano  

115 Macierewicz Antoni )ur. 19:8*. Absolwent UW; minister spraw wewn&trznych w rz"dzie J. Olszewskiego;  

wiceminister obrony narodowej w rz"dzie J. Kaczy'skiego, pose! na Sejm I, III, IV i V kadencji; cz!onek m. in.= NSZZ 

�Solidarno#%�, ZChN, ROP; PiS; uczestnik wydarze' tzw. marca 1968; wspó!za!o$yciel KOR )pomys!odawca nazwy*, 

KSS KOR; uczestnik strajku w Stoczni Gda'skiej im. Lenina; internowany do IX 1982 r. kiedy to ucieka z miejsca  

odosobnienia w (upkowie Nowym; przeciwnik Okr"g!ego Sto!u; Encyklopedia! Solidarno$ci�, s. 262; Opozycja!!

w!PRL�, t. 1, s. 219-222.
116 Olszewski Jan )ur. 19>8*. Absolwent UW; premier Polski 1991-1992; pose! na Sejm I, III i IV kadencji; cz!onek 

Trybuna!u Stanu; doradca prezydenta RP L. Kaczy'skiego; twórca i przewodnicz"cy Ruchu dla Polski, ROP; 

wspó!za!o$yciel PPN, KOR; wspó!pracownik ROPCiO; obro'ca w procesach politycznych, m.in.= A. Michnika,  

K. Modzelewskiego, J. Kuronia )lata 60.*, L. Wa!&sy, Z. Bujaka, Z. Romaszewskiego )lata 80.*; doradca KKP NSZZ 

�Solidarno#%� )od X 1981 r.*; Encyklopedia!Solidarno$ci�, s. >>0->>1; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 2<:-2<<.
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im teczk& Leszka Moczulskiego opowiada!, $e by! tam poziomy skrawek papieru a na 
nim potwierdzenie otrzymania kwoty pieni&$nej. Adam i wielu innych konfederatów 
krytykowa!o ten dowód wyja#niaj"c, $e w!a#nie w ten sposób móg! by% spreparowany 
przez bezpiek&. To jeszcze wzmacnia!o moje obawy. Czyli Leszek podpisa! jaki# tekst, 
dokument, co# pisanego odr&cznie lub na maszynie, podpisa! go du$o ni$ej tak$e uda!o 
si& odci"% poziomy skrawek z jego oryginalnym podpisem i stworzy% na maszynie pi-
sarskiej 3kcyjne zobowi"zanie z prawdziwym podpisem. Tego samego obawia!em 
si& ja. Strach ma wielkie oczy. Po tej pierwszej lustracji pó/niej by!em sprawdzany  
i lustrowany wielokrotnie. Po latach kiedy otrzyma!em z IPN status pokrzywdzonego  
i kopie istniej"cych i dotycz"cych mnie dokumentów, w!a#nie tego dokumentu, który 
podpisa!em w !ódzkiej bezpiece nie by!o. Zreszt" jak wielu innych, które spodziewa!em 
si& znale/% np. dotycz"cych agenta Andrzeja Mazura TW �Wac!aw�. Po tym zatrzy-
maniu w nast&pnych miesi"cach jeszcze dwukrotnie by!em wzywany, co ka$dorazowo 
hamowa!o akcj& drukarsk". Przes!uchiwa! mnie porucznik Biernacki. Te rozmowy na 
Lutomierskiej nie wnosi!y nic nowego, nie pokazywa!y mi nowych zagro$e'. Strach nie 
wzrasta!, wr&cz przeciwnie powstawa!o co# w rodzaju ch&ci pokazania, $e wygramy,  
$e nie z!api" nas, $e jeste#my dobrzy, sprawni i nie mo$na nas z!apa%. Nie bez zna-
czenia by!a te$ ogólna sytuacja polityczna w $argonie potocznym okre#lana jako=  
�komuna s!abnie�.

Zachowane!dokumenty

Po oko!o roku czasu od chwili wej#cia w $ycie ustawy o Instytucie Pami&ci 
Narodowej jeszcze jako wiceminister #rodowiska skorzysta!em z mo$liwo#ci z!o$enia 
wniosku do IPN o wydanie stosownego za#wiadczenia w sprawie mojej dzia!alno#ci,  
a wcze#niej oczywi#cie zbadanie zachowanego zasobu archiwalnego dokumentów bez-
pieki i wszystkich innych archiwaliów obj&tych ustaw"117 na przyk!ad z paszportówki

Na podstawie zachowanych dokumentów w IPN otrzyma!em status pokrzywdzo- 
nego wed!ug ustawy. Wed!ug otrzymanych przeze mnie akt IPN, w dokumentach 
bezpieki zosta!em zarejestrowany w maju 1987 r. w ramach akcji kryptonim �Gryf�. 
Nazwa pochodzi!a zapewne ze Szczecina poprzez moj" wspó!prac& kolporta$ow"  
i szkoleniow", wspomnian" powy$ej. Wspó!pracowa!em wówczas z Tamar"118 

studentk" matematyki z Wy$szej Szko!y Pedagogicznej ze Szczecina. Przywozi!em 
bibu!& do Tamary z (odzi i Warszawy i zabiera!em materia!y szczeci'skiego podzie-
mia do (odzi. Poprzez Tamar& deklarowa!em pomoc dla poligra3i szczeci'skiej. Za 
jej po#rednictwem przekaza!em materia!y instrukta$owe oraz spotka!em si& w (odzi ze 
studentem ze Szczecina. Pami&tam miejscem naszego spotkania by!o mieszkanie moich 
rodziców w wie$owcu na Traktorowej. Nie wiem jak ale w!a#nie ze Szczecina i tamtej-

117 Ustawa!z!dnia!18!grudnia!1998!r.!o!Instytucie!Pami&ci!Narodowej!�!Komisji!Qcigania!Zbrodni!przeciwko!Narodowi!

Polskiemu, Dz. U. 1998, nr 177, poz. 1016 z pó/n. zm.
118 Tamara, brak bli$szych danych. Zob.= AIPN Ld, 08:Q6, t. 1, Ocena! prawna! nr! 48/88! dot.! Sprawy! operacyjnego!!

rozpracowania!krypt.!�Gryf�!nr!ew.!50791,!18!IV!1988!r.
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szej bezpieki zosta!a prawdopodobnie zosta!a przekazana informacja do !ódzkiej bez-
pieki. Nazwa � kryptonim �Gryf� pochodzi!a z pewno#ci" ze Szczecina. Drugim tropem 
spoza (odzi by!a bezpieka krakowska, która w marcu 1989 r. poinformowa!a bezpiek& 
!ódzk", $e otrzyma!em zaproszenie do Szwecji. Jednocze#nie dokument informowa!, $e 
�przekaza#em!Paw#owi!numer!konta!w!PKO!SA!na!Piotrkowskiej!211!dodaj c,!%e!posia-
dam!liczne!propozycje!zakupu�119. Z pewno#ci" �propozycje� dotyczy!y maszyn drukar-
skich. Zaproszenie do Szwecji by!o w 1988 r. W lipcu i sierpniu i byli#my w Karlstad. 
To dziwne, $e krakowska bezpieka informuje !ódzk" bezpiek& w lutym 1989 r. )sic+*, 
$e mamy ró$ne propozycje zakupu maszyn drukarskich+ Przypomn& tylko, $e maszyn& 
mieli#my od pó/nej jesieni lub wczesnej zimy 1988 roku+ Po wtóre bezpieka krakowska 
informuje w lutym 1989 r., $e dosta!em zaproszenie do Szwecji+ Przypomn&, $e pod  
koniec sierpnia 1988 r. ju$ wrócili#my ze Szwecji z Andrzejem Smulikiem. I ten 
powrót by! raczej g!o#ny. Podczas pobytu u Paw!a mieli#my te$ okazj& widzie% si&  
ze Zbyszkiem Rybarkiewiczem i Andrzejem Trautmanem. Pawe! i Zbyszek byli po spo-
tkaniu w Londynie z L. Moczulskim. Przywie/li z Londynu do Szwecji ok. 70 emigra-
cyjnych wydawnictw, których Leszek nie chcia! zabiera% ze sob" s!usznie podejrzewa-
j"c, $e zostan" na granicy skon3skowane. Mieli#my je przewie/% my i przekaza% 
Leszkowi w Warszawie. Musz& przyzna%, $e specjalnie nie przywi"zywali#my uwa-
gi do tego zadania. Wcze#niej mieli#my wiele obaw, czy zostaniemy wypuszczeni 
poza granice Polski. Przewie/% kilkadziesi"t ksi"$ek to pestka. W dobrych humo-
rach dop!yn&li#my promem do 5winouj#cia czekaj"c na odpraw&. O ksi"$kach nikt  
z nas nie my#la!. Oddali#my paszporty do odprawy i spotkali#my si& z kuzynem mojej 
$ony Lucyny zamieszkuj"cym w 5winouj#ciu, zreszt" by!ym celnikiem. To od niego 
dowiedzieli#my si&, $e jest co# nie w porz"dku. Wycofali nas z kolejki, prawdopodo-
bnie zadzwonili do szczeci'skiej bezpieki i po trzech godzinach rozpocz&li przeszukanie 
naszego samochodu marki (ada 1700 i naszych baga$y. Oczywi#cie znale/li wszystkie 
publikacje emigracyjne. Wszystko zarekwirowali, daj"c jednak pokwitowanie. Wida% 
d!ugo nie mogli si& zdecydowa% co z nami zrobi%, w ko'cu jednak po ok. 1: godzinach 
nas pu#cili. (upem bezpieki i celników pad!y ksi"$ki emigracyjne wiezione dla Leszka 
Moczulskiego. Nigdy tych ksi"$ek nie odpu#ci!em. Pisa!em odwo!ania i skargi. Ju$ po 
okr"g!ym stole zosta!y mi zwrócone wszystkie egzemplarze. By!em dumny i zwróci!em 
je Leszkowi. By! to rok 1990. Wszystko wskazuje na to, $e nasz przyjazd do Polski ze 
Szwecji by! oczekiwany. Nikt nie by! kontrolowany tylko my. Wniosek prosty � kto# 
nas zadenuncjowa!. Co prawda w tamtym czasie zrzuca!em win& na siebie uwa$aj"c, $e 
to !ódzka bezpieka dowiedzia!a si& o naszym wyje/dzie i po prostu cynicznie czekali 
na nasz powrót. W 2010 r. po ujawnieniu wielu dokumentów i publikacji my#l&, $e 
by!o inaczej. By! rok 1988. Komuna s!ab!a ale mog!o by% ró$nie a po za tym to w!a#nie 
oni rz"dzili. S"dz&, $e o naszej przesy!ce do Polski doniós! kto# ze Szwecji. Wszyst-

119 Ibidem, 084/6,! t.! II,! Pismo!Wojewódzkiego!Urz&du! Spraw!Wewn&trznych!w!Krakowie! do!Wojewódzkiego!Urz&du!

Spraw!Wewn&trznych!w!"odzi,!20!II!1989!r.
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ko wskazuje na Andrzeja Trautmana. Je#li to pomówienie przeprosz&, b&d& si& cieszy!  
i naprawi& szkody. I na koniec spraw z IPN, wed!ug przywo!anych dokumentów bez-
pieki by!em tak$e zarejestrowany w innej akcji maj"cej na celu rozpracowanie !ódzkiej 
Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Akcja ta nosi!a kryptonim �Ekipa�. 

W dokumentach bezpieki dopiero w meldunkach z 1988 r. znajduje si& zapis,  
$e �'gurant!Marek!Michalik!kieruje!kilkunastoosobow !grup !drukarzy,! tworz cych!
zespó#! centralnej! drukarni! KPN,! mieszcz cej! si&! na! terenie! "odzi�120. W ostatnim 
meldunku zawartym w mojej teczce w !ódzkim IPN z pa/dziernika 1988 r. istnieje 
zapis �...w!chwili!obecnej!dysponujemy!potwierdzonymi! informacjami!operacyjnymi,!
%e!'gurant![M.M.]!pe#ni!funkcj&!szefa!g#&boko!zakonspirowanej!drukarni!Wydawnict-
wa!Polskiego!z!siedzib !w!"odzi.!Wydawnictwo!jest!komórk !organizacyjn !podleg# !
bezpo$rednio! Centralnemu! Kierownictwu! Akcji! Bie% cej! KPN! w! Warszawie��121. 
Oznacza to, $e w pa/dzierniku 1988 r. moja dzia!alno#% by!a znana ju$ bezpiece !ódzkiej 
)na pocz"tku tego roku jeszcze nie*. 

Zachowa!o si& 12 teczek w Instytucie Pami&ci Narodowej w (odzi dokumentów 
bezpieki i paszportówki na mój temat. To wcale niema!o. Nie ma tam jednak jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, kto i kiedy przekaza! informacje o mnie do s!u$b 
bezpiecze'stwa. Ka$da wersja ma swoje mocne i s!abe strony prawdopodobie'stwa. 
Niektóre z nich ju$ opisywa!em jak spotkanie konspiracyjne u Andrzeja Ostoja 

-Owsianego z udzia!em Leszka Moczulskiego i Andrzeja Mazura TW �Wac!aw�, czy 
te$ spotkanie po$egnalne Zbyszka Rybarkiewicza przed wyjazdem do Szwecji, a tak$e 
spotkania ze studentami ze Szczecina. By! tak$e fakt, bez dokumentów w IPN, z roku 
198< mo$e 1988, i$ spotka!em si& za spraw" Adama Ostoja-Owsianego z niejakim 
Konstantynowiczem. By!o to krótkie spotkanie ju$ po moim #lubie w mieszkaniu na 
M!ynarskiej z Adamem i Konstantynowiczem. Nie wiem jak pami&ta to Adam Ostoja 

-Owsiany ale jako# podczas spotkania nie uda!o si& zbudowa% zaufania. Przypadek? 
Raczej nie+ Konstantynowicz okaza! si& wspó!pracownikiem. Na szcz&#cie spotkanie 
odby!o si& tylko raz i o raz za du$o.

Dokumenty !ódzkiej bezpieki dostarczy!y kolejnych #ladów, momentami bardzo 
zaskakuj"cych. W moich teczkach znalaz!y si& obszerne opisy dzia!a' operacyjnych 
bezpieki tzw. �wniosków o opracowanie kandydata na tajnego wspó!pracownika�. Oba 
dzia!ania !ódzkiej bezpieki rozpocz&!y si& z pocz"tkiem drugiej cz&#ci 1986 r. Jako# to 
si& zbiega!o z wyjazdem Zbyszka Rybarkiewicza do Szwecji. W tym czasie pracowa- 
!em w Ch!odni Sk!adowej na Traktorowej. Pierwszy z wniosków mia! na celu zwer- 
bowanie tajnego wspó!pracownika w Ch!odni, który by na mnie donosi!. Wybra-
no telefonistk& Stanis!aw& Grabowsk", której nigdy nie pozna!em, by% mo$e kiedy# 
widzia!em w czasie mojej pracy w Ch!odni. Wed!ug dokumentów SB przez okres 
drugiej po!owy 1986 r. trwa!y intensywne zabiegi, aby S. Grabowska pods!uchiwa!a 
moje rozmowy w pracy. Telefonistka zwleka!a, kluczy!a, aby ostatecznie odmówi%  

120 Ibidem, 08:Q6, t. 1, Ocena!prawna!nr!48/88...
121 Ibidem, Meldunek!zako*czeniowy!nr!674,!12!X!1988!r.
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w lutym 198< r., powo!uj"c si& na ró$ne niezale$ne od niej przeszkody. W tej sprawie 
zachowa!o si& 1< kart dokumentów niezwykle interesuj"cych, pokazuj"cych sposoby  
i techniki bezpieki przy pozyskiwaniu wspó!pracowników. Telefonistka zachowa!a si& 
dzielnie. Mimo oczywistego szanta$u i wielkiego stresu odmówi!a w istocie wspó!-
pracy na rzecz SB122.

Drug" osob", któr" bezpieka próbowa!a zwerbowa% by!a moja nie$yj"ca ju$ 
ciotka Zenona Sady12>. Mieszka!a tak$e na Honorowej 20, czyli w naszej rodzinnej  
kamienicy. By!a $on" mojego dalszego kuzyna Adama Sady, wcze#niej tak$e dzia!acza 
�Solidarno#ci�. Tak$e i tutaj kandydat na TW nie spe!ni! pok!adanych nadziei. 
Zachowa!o si& 10 kart dokumentów, notatek informacyjnych, wniosku o opracowanie 
kandydata na TW, planów rozpracowania kandydata, planów rozmów z ktw �ZS�, no-
tatek s!u$bowych. Bezpieka rozpocz&!a gr& operacyjn" z moj" ciotk" w sierpniu 1986 r.  
a zako'czono w lutym 198< r. Ostatecznie moja ciotka nie zosta!a TW i prowadz"cy 
spraw& bezpieczniacy zdecydowali, $e �fakt wspó!pracy wyko'czy!by psychicznie 
Zenon& Sady�. Oznacza!o to, $e pozosta!a kandydatem na TW a jej sprawa zosta!a prze-
kazana do archiwum Wydzia!u �C�. Ciotka zachowa!a si& bardzo dzielnie, nie uleg!a 
namowom bezpieki, nie podda!a si& szanta$owi. Prowadzi!a gr& z bezpiek", udawa!a 
osob& znerwicowan" o s!abej i rozchwianej psychice. To podzia!a!o, by!o skuteczne. 
Wed!ug zapisków bezpieki ciotka kilkakrotnie p!aka!a. Ochroni!a mnie, nie mam co do 
tego w"tpliwo#ci. Niezbyt wiele osób do mnie przychodzi!o, ale jednak takie wizyty  
by!y i nijak nie da!o si& ich ukry%. Moi go#cie i wspó!pracownicy musieli przej#%  
>0-metrowe podwórko na wprost okien Z. Sady. Musia!a widzie% i to niejednego 
mojego wspó!pracownika. Ciotka niestety kilka lat temu zmar!a a wi&c nie mog&  
z ni" dzi# porozmawia% o tamtych faktach. Ale pami&tam pewnego lata podczas !adnej 
pogody ca!a du$a rodzina siedzia!a na podwórku. By!y le$aki, rozmowy rodzinne, 
po prostu odpoczynek. Zenka, bo tak j" nazywa!em, podesz!a do mnie i powiedzia!a 
s!owa, których dzi# nie pami&tam dok!adnie. Wiem jednak jaki mia!y sens. Pierwsza 
uwaga zmierza!a do tego abym zaniecha! dzia!alno#ci. Druga sugerowa!a, $e bezpieka  
o mnie wie, szuka dowodów itd. Przyj"!em informacje do wiadomo#ci, o nic nie pyta!em, 
udawa!em, $e to jakie# nieporozumienie. Oboje rozumieli#my troch& wi&cej, ale te$ 
oboje wówczas byli#my bardzo ostro$ni. Dzi# musz& powiedzie%, $e jestem bardzo, 
bardzo wdzi&czny mojej ciotce+ 

W 198< r. po pomy#lnie zdanych egzaminach rozpocz"!em studia dzienne na 
Wydziale Filozo3czno-Historycznym na kierunku historia na Uniwersytecie (ódzkim. 
Pod koniec czwartego roku )1991* zosta!em wybrany pos!em na Sejm Rzeczy- 
pospolitej Polskiej I Kadencji z okr&gu sieradzko-koni'skiego z listy Konfederacji  
Polski Niepodleg!ej. Studia uko'czy!em z rocznym po#lizgiem w 199> r. Niew"tpli- 
wie by!em pierwszym studentem Uniwersytetu (ódzkiego, który zosta! wybrany pos!em 
na Sejm. Takie to by!y czasy+

122 Grabowska Stanis!awa )ur. 19>>*. Akta sprawy zob.= ibidem, 00:0Q12<1.
12> Dokumentacja sprawy zob.= ibidem 00:0Q1272.
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