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Drukarnia w Nowosolnej.

Po stanie wojennym pozosta!o kilka drukarni w "odzi, gdzie ocala!y, na ów czas, 
pewne punkty kontaktowe. Pracuj#cy tam ludzie za dzia!alno$% podziemn# ryzyko-
wali sta!# utrat& miejsca pracy i wykonywania zawodu. W drugiej po!owie lat 80. na 
prowadzenie drukarni nale'a!o uzyska% koncesj& Ministerstwa Kultury i Sztuki a tak'e 
spe!ni% wymóg zatrudnienia milicjanta na emeryturze, a ju' najlepiej SB-ka. To taka 
�wtyczka�, mia!a monitorowa% ca!y proces zamawiania, drukowania i rozliczania.

Zadaniem kieruj#cego drukarni# by!o zaanga'owanie owego �pracownika� np.  
w organizacj& zaopatrzenia i cz&ste wyjazdy do fabryk papieru. Tak# drukarni& prowadzi-
!em w ramach spó!dzielni �Siódemka� a pó(niej PHU �Grafpol� w Nowosolnej k/"odzi. 

Podczas nieobecno$ci �opiekuna� wykonywane by!y ró'ne ulotki �Solidarno$ci� 
a przede wszystkim periodyk KPN �Droga�. Nak!ad tej ksi#'eczki si&ga! rocznie  
ok. 3 tys. egzemplarzy. Ponadto drukowane by!y ró'nego rodzaju komunikaty lub ode-
zwy. Przedrukowywane by!y równie' utwory literackie Czes!awa Mi!osza1, Stanis!awa 
Bara)czaka2 oraz *lozofów Leszka Ko!akowskiego3 i Jerzego Roberta Nowaka4. 

Koordynatorem �zlece)�, jak i kieruj#cym sieci# dystrybucyjn# by! kol. Andrzej 
Terlecki. Poniewa' Andrzej prowadzi! *rm& rzemie$lnicz#, o*cjalnie wykonywane 
by!y dla niego ró'nego rodzaju druki. Notesy z wizerunkami nieosi#galnych dola-
rów, funtów angielskich oraz plakaty z popularnymi wtedy wykonawcami jak Olivi#  
Newton-John5, Bee Gees6 oraz z aktorami *lmowymi � np. Sylwestrem Stallone7 czy 

1 Mi!osz Czes!aw +1911-20045. Poeta, t!umacz, eseista; wyk!adowca Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley  

i Uniwersytetu Harvardzkiego; od 1961 r. na emigracji; wspó!pracownik Instytutu Literackiego i paryskiej �Kultury�; 

laureat literackiej Nagrody Nobla +19805; S ownik!pisarzy!polskich, red. E. Zarych, Kraków 2008, s. 307-30:.
2 Bara)czak Stanis!aw +ur. 19475. Poeta, *lolog; pracownik naukowy UAM i Harvard University; sygnatariusz  

�Listu 69� +19:6 r.5; wspó!za!o'yciel KOR, KSS �KOR�, TKN; cz!onek PZPR +197:-19795, ZLP +19:1-19835 od 1980 r.  

w NSZZ �Solidarno$%�; Opozycja w PRL. S ownik!Biogra"czny!1956-1989, red. J. Skórzy)ski, Warszawa 2000, t. 1., s. 23-26.
3 Ko!akowski Leszek +192:-20095. Filozof; pracownik naukowy UW, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley  

i Uniwersytetu Oksfordzkiego; od 1978 r. na emigracji; sygnatariusz �Listu 69� +19:6 r.5; cz!onek KSS �KOR�, PPR/PZPR  

+1947-19775, ZLP +1976-19835, cz!onek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodnicz#cym NSZZ �Solidarno$%� L. Wa!&sie 

+1988-19905; Leszek Ko!akowski. Biogra*a, S ownik!encyklopedyczny.!Literatura!polska, Wroc!aw 2000, s. 200-201. 
4 Nowak Jerzy Robert +ur. 19405. Publicysta, historyk, dr hab. nauk politycznych; od 2004 r. pracownik Wy'szej Szko!y 

Kultury Spo!ecznej i Medialnej w Toruniu; honorowy obywatel miasta Jedwabne; odznaczony m.in. Krzy'em Kawaler-

skim Odrodzenia Polski; http://jerzyrobertnowak.com
5 Newton-John Olivia +ur. 19485. Australijska piosenkarka i aktorka; znana z g!ównej roli w musicalu Grease; http://nndb.com
6 W!a$ciwie The Bee Gees, brytyjska grupa softrockowa; powsta!a w 1968 r. i dzia!aj#ca do 2003 r.; reaktywowana  

w 2009 r.; za!o'ycielami byli bracia< Robin, Barry i Maurice Gibb; ibidem.
7 Stallone Sylvester +ur. 19475. Ameryka)ski aktor i re'yser; w Polsce znany przede wszystkim z g!ównych ról  

w *lmach �Rambo� i �Rocky� oraz ich kontynuacji; ibidem.
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Patrickiem Swayze8. 
Andrzej dzi&ki tej o*cjalnej dzia!alno$ci rozprowadzania notesów i plakatów nie-

mal po ca!ej Polsce, móg! przekazywa% ca!y podziemny dorobek wydawniczy. 
Spo$ród drukarzy wtajemniczonych nale'y wymieni% Kazia Sadowskiego9, 

który bardzo starannie przyk!ada! si& do jako$ci drukowanych zamówie) dla podzie-
mia. By! zaufanym pracownikiem, który jak tylko trzeba by!o, zostawa! na noc, 
aby szybko sko)czy% nak!ad podziemnych druków. Pod nieobecno$% �opiekuna�  
� dawnego milicjanta, nale'a!o dzia!a% szybko, 'eby upora% si& z pozadebitow# prac# 
przed jego powrotem z trasy.

Transport druków �zakazanych� odbywa! si& �maluchem� Andrzeja i moim 
s!u'bowym Fiatem pick-upem. Dostawy papieru organizowali$my z Andrzejem je'd'#c 
od fabryki do fabryki z walizk# gotówki a pó(niej wysy!ali$my �opiekuna�. =rednio 
jego objazd po zak!adach papierniczych trwa! od paru dni nawet do tygodnia. Za$  
po papier trzeba by!o je(dzi% mniej wi&cej raz na miesi#c.

Drukarnia dzia!a!a przy ul. Topolowej 4 w otoczeniu ró'nych biznesów ro- 
dzinnych. W s#siedztwie by!a stolarnia, nieopodal szwalnia i *rma budowlana. Zak!ad 
usytuowany by! w alei z domkami jednorodzinnymi. Niektóre z nich zas!ugiwa!y na 
nazw& willi, bo by!y porz#dnie wybudowanymi obiektami, tak'e nasza drukarnia. Alej- 
ka by!a równoleg!# uliczk# do g!ównej trasy w odleg!o$ci ok. 700 m od s!ynnego  
w województwie 8-ramiennego skrzy'owania w sercu Nowosolnej, cho% tak naprawd& 
w granicach "odzi.

W tej willi, zaadaptowanej na potrzeby produkcji i hurtowni, sta!y nasze cenne 
maszyny poligra*czne. W g!ównej hali umieszczone by!y dwa �Romayory�. Jeden  
310 i nowszy 313 � czeskiej produkcji, dobrej klasy offsety. Notabene, w ramach 
podzia!u ga!&zi produkcji w RWPG, Czechos!owacja mia!a obowi#zek i przywilej pro- 
dukowania maszyn poligra*cznych. Wykonywano je w *rmie �Adast�. Tej samej, 
która dostarcza!a dystrybutory do stacji CPN-u i innych pa)stw socjalistycznych. W tej  
du'ej hali sk!adowany by! tak'e, trudno zdobywany, �za!atwiany� papier. Stale 
posiadali$my papier szary o gramaturze �70�, ale równie' powszechn# �80-tk&�,  
a czasami porz#dn# kred&. W s#siednim pomieszczeniu sta!a stara maszyna typogra- 
*czna kupiona w Drukarni Dzie!owej10 +rzadko z niej korzystali$my5. Ponadto mieli$-
my dwie kserokopiarki Nashua � dobre japo)skie ówczesne technologie. 

Maszyny do pisania to NRD-owskie �robotrony�, czyli tzw. sk!adopisy, na których 
przygotowywane by!y makiety do wykonywania matryc. Sprz&t uzupe!nia!y gilotyna 
marki Adast i zszywarka z !ódzkiej fabryki Introma. Blachy offsetowe, dostarcza! nam 
po znajomo$ci, zak!ad poligra*i przy ul. Nawrot 100. Ten sam, który po odzyskaniu 
niepodleg!o$ci drukowa! materia!y KPN-u do wyborów samorz#dowych i do Sejmu RP.  

8 Swayze Patrick +1962-20095. Ameryka)ski aktor, tancerz i choreograf; w Polsce znany przede wszystkim z g!ównych 

ról w *lmie �Dirty Dancing� oraz serialu �Pó!noc-Po!udnie�; ibidem.
9 Kazimierz Sadowski, brak bli'szych danych.
10 Drukarnia Dzie!owa, róg ulic Rewolucji 1906 r. i POW.
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Przygotowalnia by!a domen# Andrzeja Terleckiego, dopracowana do perfekcji. Nikt 
oprócz Andrzeja nie wiedzia! gdzie i kto wykonywa! tak znakomitej jako$ci prac&. Ju' 
w czasach wolnej Polski, Andrzej powiedzia! mi, 'e to ówczesne dzie!o sztuki przy-
gotowalni to robota Andrzeja Potapczyka11 z Politechniki "ódzkiej. Wykonywane  
w technice komputerowej � wtedy prawie niespotykanej.

Kim byli ludzie pracuj#cy w tym zak!adzie poligra*i? O znakomitym fachowcu  
Kaziu Sadowskim ju' wspomnia!em. To cz!owiek, który wydobywa! z tych maszyn, 
dzi&ki równie' dobrej przygotowalni, wszystko co najsubtelniejsze z czterech pod-
stawowych kolorów. Kserokopiarki obs!ugiwa! m!ody absolwent Technikum Poli-
gra*cznego przy ul. Edwarda w "odzi � S!awek Znyk12. Ch!opak pe!en zapa!u, ale 
i niecierpliwo$ci. Szybko uciek! do swojego prywatnego kserografu w korytarzu 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Andrzeja Struga. Ksi&gowo$% prowadzi!a 
skrupulatnie pani Ela Ksi&'ak13, by!a pracownica "ódzkich Zak!adów Gra*cznych. 
Sporadycznie doje'd'a!a do Nowosolnej. Administratorem, stró'em i �z!ot# r#czk#� 
by! pan Ireneusz Metrycki14 � mieszkaniec Nowosolnej. �Opiekun� � pan Zbyszek, 
przydzielony z �resortu� do zak!adu, pojawi! si& z celowo chyba urobion# legend#. 
Jako milicjant odmówi! pono% wykonania polecenia czy rozkazu w pierwszych dniach 
stanu wojennego. Mianowicie sam twierdzi!, jak i z ró'nego otoczenia nap!ywa!y po-
twierdzenia tego zdarzenia, 'e odmówi! udzia!u przy aresztowaniu Andrzeja S!owika 
i rewizji w MKZ-cie. W tamtych czasach �oddelegowani opiekunowie� cz&sto mieli 
doprawiane g&by tzw. nieszkodliwych, �równych ch!opów�. Akurat w tym przypad-
ku rzeczywi$cie nie odczuwali$my du'ej presji ani podgl#dactwa. Trudno jest jednak  
oceni% to obiektywnie. Je'eli pojawi# si& jakie$ dokumenty z jego raportów, wtedy co$ 
wi&cej b&dzie mo'na powiedzie%. Sekretark# by!a Ma!gosia Gonera15 spod Kalisza,  
która pó(niej wyemigrowa!a na sta!e do Kanady. Wcze$niej, tzn. w tamtym czasie 
opisywanym, wspó!pracowa!a z biurem turystycznym Grzegorza Rachausa16 i Kostka  
Szwemberga17, z którymi mia!em od lat sta!y kontakt poprzez ich biuro. A tak'e  
poprzez s!ynny pokój Tomka Filipczaka w kinie �Przedwio$nie�18. 

11 Potapczyk Andrzej +ur. 19415. Praconik naukowy P", dr in'.; cz!onek NSZZ �Solidarno$%�, cz!. KZ; cz!. +wicepre- 

zydent5 Zarz#du miasta "odzi +1990-19945, Radny RM +I kadencja5; przedsi&biorca prywatny; M. Niewiadomska-

Cudak, 20!lat! ódzkiego!samorz#du.!Pi$%!elekcji!�!pi$%!kadencji!1990-2010, "ód( 2010, s. 14.
12 S!awomir Znyk, brak bli'szych danych.
13 El'bieta Ksi&'ak, brak bli'szych danych.
14 Ireneusz Metrycki, brak bli'szych danych.
15 Ma!gorzata Gonera, brak bli'szych danych.
16 Rachaus Grzegorz +ur. 19605. Kierownik O$rodka Bada) Spo!eczno-Zawodowych przy ZR NSZZ �Solidarno$%�;  

internowany od maja do pa(dziernika 1982 r. +"owicz, Kwidzy)5; Stan!wojenny!w!regionie!  ódzkim!w!dokumentach!

S u&by!Bezpiecze'stwa, oprac.< M. Kopczy)ski, R. Rabiega, Warszawa-"ód( 2008, s. 289.
17 Szwemberg Konastanty +ur. 19475. Absolwent U" i PWSTViT; wspó!pracownik KSS KOR; wspó!za!o'yciel 

Wolno$% - Sprawiedliwo$% � Niezawis!o$%; za!o'yciel i przewodnicz#cy KZ NSZZ �Solidarno$%� w Wytwórni Filmów 

Fabularnych w "odzi; organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin; internowany od maja do lipca 1982 r.;  

Stan!wojenny!w!regionie!  ódzkim�, s. 288; S ownik!niezale&ni!dla!kultury!1976-89,!Stowarzyszenie!Wolnego!S owa, 

http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl
18 Ul. >eromskiego :4/:7.
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W zak!adzie poligra*i pracowa! równie' absolwent historii, wcze$niej porzuci-
wszy zawód nauczyciela. Ów kolega by! wsz&dobylski, jak si& pó(niej okaza!o, pra-
wdopodobnie, nie bez powodu. Odkrywane dokumenty w IPN-ie prawdopodobnie dadz# 
jednoznaczn# odpowied(.19 Natomiast Zbyszek Natka)ski20, zwany �Prezydentem�,  
dostarcza! nam nieocenionej literatury podziemnej. Piotrek Uzna)ski21 natomiast 

przygotowywa! produkcj& papieru czerpanego, wcze$niej wykonuj#c we w!asnej wan-
nie w domu znakomite próbki. Ten cz!owiek z pasj#, absolwent chemii, wraz z Wojtkiem  
Grochowalskim22 wytypowali stare maszyny z fabryki papieru w Konstancinie  
� Jeziornie do zakupu i do sprowadzenia do Nowosolnej. 

W ca!ym przedsi&wzi&ciu najwi&ksze koszty mia! pokry% Andrzej Terlecki.  
Z produkcji papieru niestety nic nie wysz!o poniewa', bogata wówczas *rma Karimex 
przej&!a projekt wraz z Grochowalskim. Marian Miszalski23, zas!u'ony dzia!acz podzie-
mia solidarno$ciowego i kapeenowskiego, obecny dziennikarz �Niedzieli�24, redagowa! 
artyku!y w prasie bezdebitowej a tak'e ksi#'ki wydawane w drugim obiegu. O*cjalnie 
wykonywa! u nas � tygodnik ilustrowany. Ponadto by! autorem zabawnych wersji tygo-
dniowych programów telewizyjnych. By!a to konkurencja dla gazet, bo przecie' te o*-
cjalne �gadzinowe� mia!y monopol na drukowanie programów. Same, wi&c nasze progra-
my, sz!y jak ciep!e bu!eczki. G!ównymi punktami ich sprzeda'y by! róg ul. Wólcza)skiej 
i Andrzeja Struga oraz usytuowana nieopodal � =ródmiejska Biblioteka Publiczna.

Z du'ym talentem handlowca, zmar!y w tym roku Józef Dobruchowski25  

systematycznie zwi&ksza! zamówienia. Ziutek prowadzi! handel odzie'#, równie'  
w =ródmiejskiej Bibliotece Publicznej. Pozwala!a na to przychylna nam dyrektor 
El'bieta Urbanowicz26. Sprowadzane przez Józka kurtki ortalionowe z Jugos!awii 
robi!y furor& i d!ugo by!y przebojem naszego sklepu. Nale'y wspomnie% ówczesne-

19 Chodzi tu o Bogdana Konstantynowicza; por.< M. Michalik, Wydawnictwo!Polskie! 1983-1990, [w<] (ódzka!KPN.!

Od!PRL!do!Niepodleg o)ci, red. K. Chylak, M. Michalik, "ód( 2012, s. 180; A. Wi&ckiewicz +Koz!owska5, Pi#tka!!

z!polskiego, [w<] ibidem, s. 192; Stra&nik!pami$ci.!*ycie!niew a)ciwie!urozmaicone.!Rozmowa!z!Wies awem!*y&niewskim, 

[w<] ibidem, s. 284-286.
20 Natka)ski Zbigniew +ur. 19685. Absolwent U", historyk; nauczyciel; w stanie wojennym uczestnik strajku  

na Wydziale Prawa U"; redaktor �Nowych Dróg� +organ ZMD w "odzi, wydawany w IH U"5; kolporter �Biuletynu 

"ódzkiego�, �Tygodnika Mazowsze�, �Solidarno$ci Walcz#cej�, �G!osu "ódzkiego�, �Prze$witu�, �Gotowo$ci�; Stan!

wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 363; S ownik!niezale&ni�
21 Piotr Uzna)ski, brak bli'szych danych.
22 Wojciech Grochowalski +ur. 19685. Absolwent P", U" i UW, !ódzki przedsiebiorca, animator kultury, wydawca  

i redaktor naczelny �Kultury i Biznesu�; organizator Mi&dzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Artura Rubinsteina 

w "odzi; wydawca i autor ksi#'ek o "odzi i historii Polski; http://www.lodzianinroku.pl; Kto!jest!kim!w!województwie!

(ódzkim, "ód( 1992, s. 72.
23 Miszalski Marian +ur. 19485. Absolwent U"; cz!onek KPN, PC, UPR; dziennikarz !ódzkiego �G!osu Robotni-

czego�, �G!osu Porannego�, �Solidarno$ci Ziemi "ódzkiej�, �Dziennika "ódzkiego�, �Niedzieli�; uczestnik strajków 

studenckich w marcu 1978 r., od wrze$nia 1980 r. w NSZZ �Solidarno$%�; wspó!organizator Duszpasterstwa  

Ludzi Pracy i Duszpasterstwa Akademickiego; wspó!za!o'yciel i redaktor pisma �Kurs�; uhonorowany odznak# 

Zas!u'ony Dzia!acz Kultury i Z!otym Krzy'em Zas!ugi; Encyklopedia! Solidarno)ci.! Ludzie, wersja elektroniczna,  

http://www.encyklopedia-solidarno)ci.pl
24 �Niedziela� � tygodnik katolicki wychodz#cy od 1927 r. w Cz&stochowie; od wznowienia w 1982 r. red. nacz. jest ks. dr 

Ireneusz Skubi$; http://www.niedziela.pl
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go, ale i nadal obecnego wójta gminy Nowosolna Tomasza Bystro)skiego27. Pomaga! 
nam w pracy w szczególny sposób. Cz&sto, w tamtych czasach, wy!#czany by! pr#d 
przez �krasnoludków�. Tomek za ka'dym razem po naszej interwencji przysy!a! ekip&  
elektryków, którzy usuwali �dziwne� awarie. Wreszcie jego zas!ug#, jest pod!#czenie 
telefonu w zak!adzie. Monopol telekomunikacji w latach osiemdziesi#tych powodowa!, 
'e za!o'enie telefonu, by!o cz&sto wystanym w kolejce, drogim luksusem. Z ca!ego sk!adu 
sta!ych i dochodz#cych pracowników, wed!ug aktualnej wiedzy �opiekun� oraz jeszcze 
jeden kolega historyk, czujnie obserwowali 'ycie wydawnicze w Nowosolnej. A jednak  
da!o si& tak zorganizowa% czas produkcji podziemnej, 'e nie wszystko widzieli. 

To w tej drukarni powsta!a pierwsza ksi#'ka �To! nic! innego! jak! dom!

wieczno)ci� autorstwa prof. Isaaka Kersza27 o cmentarzu 'ydowskim w "odzi  
ze skompletowanym wykazem dotycz#cym tej najwi&kszej nekropolii 'ydowskiej  
w Europie. Tutaj te' próbowali$my o*cjalnie wyda% �Pami$tniki!(upaszki� Dariusza 
Fikusa28, ju' w 1988 roku, ale cenzura nie pozwoli!a. Pozosta!o wi&c, wydawanie  
w podziemiu druków KPN.

25 Józef Dobruchowski, brak bli'szych danych.
26 El'bieta Urbanowicz, brak bli'szych danych.
27 Tomasz Bystro)ski, +ur. 19635. Dzia!acz samorz#dowy, od 1990 r. wójt gminy Nowosolna; od 2002 cz!onek  

Zarz#du Zwi#zku Gmin Wiejskich RP; K. Felner, Wójt,!który!pokonuje!przeciwno)ci, �Forum Samorz#dowe� 200:.
28 Kersz Isaak +1918-19905. Nauczyciel historii w LO im. I. Pereca; inicjator Spo!ecznego Komitetu Opieki  

nad Cmentarzem >ydowskim w "odzi; A. Kempa, M. Szkudlarek, *ydzi!dawnej!(odzi.!S ownik!biogra"czny!*ydów!

 ódzkich!oraz!z!(odzi#!zwi#zanych, t. 3, "ód( 2003, s. 69.
29 Fikus Dariusz +1932�19975. Absolwent UW; cz!onek ZMP, PZPR, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; redagowa!, 

wspó!redagowa! i wspó!pracowa! m.in. z �Sztandarem M!odych�, �Expressem Wieczornym�, �Polityk#�, �Domami 

Spó!dzielczymi�, �Niewidomym Spó!dzielc#�, �Gazet# Bankow#�, �Gazet# Wyborcz#�, �Rzeczpospolit#�; organizator 

pomocy dla dziennikarzy bez zatrudnienia, a tak'e wspó!pracownik pism niezale'nych� �Most�, �Tygodnik Mazowsze�, 

�Krytyka�, �Horyzont�; uczestnik obrad Okr#g!ego Sto!u; Encyklopedia!Solidarno)ci.!Ludzie...
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