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Michał W o j e w ó d z k i ,  W  tajnych drukarniach Warszawy 1939^—1944, 
Wspomnienia, Warszawa 1976, ss. 416,

W spomnienia — przy wszystkich ich wadach — stanowią dla bada
cza jedno z cenniejszych źródeł, dają nam  bowiem indyw idualne św ia
dectwo o zdarzeniach i faktach stanowiących dziś już tzw. historię. Ksią
żka Michała Wojewódzkiego W ta jnych drukarniach W arszawy 1939— 
-—1944. W spomnienia  przedstaw ia fragm ent życia autora, stanowi część 
jego biografii, dla nas jest przyczynkiem  do rozszerzenia wiedzy o okre
sie w ojny i okupacji.

A utor początkowo związany był z Polską Organizacją Zbrojną.. 
W szeregach tej organizacji zdobywał szlify konspiratora i redaktora, 
początkowo jako pracow nik „Żołnierza Polskiego” , później jako redaktor 
powielanego czasopisma „Dwa Dni” . W cielenie POZ do AK latem  1942 r. 
oznaczało podporządkowanie innych akcji i komórek prasow o-propagan- 
dowo-wydawniczych Tajnym  W ojskowym Zakładom W ydawniczym. Wo
jewódzki podjął pracę w tej placówce. W iększa część jego wspomnień 
dotyczy właśnie tego okresu i działalności w TWZW,

A utor sięgając do odległego już w czasie, a jakże bliskiego emocjonal
nie okresu, posługiwał się własną pamięcią, relacjam i kolegów z TWZW 
ustnym i lub drukow anym i, a wreszcie nielicznym i opracowaniam i o cha
rak terze naukowym , W tym  m iejscu można uczynić uwagę, że niektóre 
z nich, np. a rtyku ł Jana Rzepeckiego, zamieszczony w „W ojskowym 
Przeglądzie H istorycznym ” (1971), przytacza nieomal w całości. Taki sto
sunek Wojewódzkiego do publikacji wzbudzić może zastrzeżenia, wszak 
we wspom nieniach nie szukam y tego, co znane, już opublikowane, lecz 
czegoś „od au to ra”. To przecież najcenniejsze w książce tego rodzaju.

Nie trzeba nikogo przekonywać,- jak niezw ykle ważną rolę w życiu 
odciętego od źródeł inform acji społeczeństwa pełniła prasa konspiracyj
na. Charakterystyczne, że Biuro Inform acji i Propagandy określone by
ło jako VI Oddział Sztabu, zaś zadania, k tóre wykonywało, kw alifikow a
ło je jako samodzielną i współrzędną, „bojową” placówkę.

Tajne W ojskowe Zakłady W ydawnicze były kom pleksem  w ydaw ni
czo-poligraficznym stanowiącym  przedsięwzięcie bez precedensu w skali 
światowej. Całkowicie zakonspirowane składały się z dw unastu tajnych  
zakładów. W śród nich znajdow ały się drukarnie prasowe, dziełowe, 
obcojęzyczne, offsetowe oraz in troligatornie i tzw. chemigrafia. Placów 
ki TWZW prowadziły różnoraką działalność: „jedynka” wydawała dy
w ersyjne „enki”, „dwójka” specjalizowała się w  produkcji broszur, 
„czwórka” , k tórej szefem w listopadzie 1943 r. został W ojewódzki, była 
najpotężniejszym  zakładem, drukarn ią  nastaw ioną na produkcję dużych 
nakładów. W jej lokalu na zbiegu ulic W awelskiej i Al. Niepodległości 
w daw nych doświadczalnych w arsztatach szybowcowych inżyniera 
Antoniego Kocjana drukowano następujące ty tu ły: „Biuletyn Inform a-
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eyjny”, „Wiadomości Polskie”, „Żołnierz Polski” , „Insurekcja”, „Towa
rzysz Pancerny”.

Sugestyw ny opis „czwórki” w relacji Bora-Komorowskiego przyto
czony przez autora graniczy nieom al z fan tastyką powieści (s. 167). P rzy 
toczmy jego fragm enty: „mój przew odnik zmiótł ostrożnie grubą w ar
stwę kurzu z niewielkiej przestrzeni podłogi i w tedy ukazał się mało 
widoczny zarys kw adratu  około 1 m 2. Teraz zacisnął zardzewiały gwóźdź 
w ścianie na znak, że ktoś ze swoich, kto chce zejść i trzeba mu otwo
rzyć ukry te  wejście. Zarys kw adratu  zaznaczył się w tedy ostrzej, drgnął
i podniósł się jako płyta betonowa, pod k tórą ukazała się w otworze w ą
ska drabina. Zeszliśmy na dół, a pły ta zam knęła się nad nami. Znale
źliśmy się w m ałym  jak gdyby przedpokoju. Siedziało w niej dwu żoł
nierzy uzbrojonych w granaty  ręczne i pistolety. W razie w ykrycia d ru 
karni przez wroga pozostawała tylko walka. S tam tąd wychodziło się 
bezpośrednio do dość dużej sali, gdzie stały  m aszyny: płaska drukarska
i linotyp. Pracowało przy nich czterech mężczyzn rozebranych do pasa 
z powodu panującego tam  upału.' Po kilku chwilach brak świeżego po
wietrza. W tych w arunkach drukarze pracowali po dwanaście godzin. 
Musieli przychodzić i odchodzić każdy z osobna. Należało zachować jak 
najw iększą ostrożność, aby nie budzić podejrzeń” .

W ypada zgodzić się z autorem  w stępu Zbigniewem  Załuskim, że 
„książka nie jest o redaktorach i autorach »Biuletynu« i innych druków  
w ydaw anych w TWZW. Choć autor cytuje wspom nienia »Bora« — Ko
morowskiego, rozkazy »Montera« — Chruściela, relacje »Rejenta«, «Sę
dziego» — Rzepeckiego — to nie ich sławę głosi” (s. 11). Istotnie, bo
hateram i wspom nień Wojewódzkiego jest zbiorowość •—• drukarze 
TWZW, do dziś bezim ienni i nie rozszyfrowani.

A utor podnosi więc wartość pracy samej w sobie i pracy dla Ojczy
zny, nie podejm uje natom iast w ątku politycznego i ideologicznego, nie 
pisze o tym, co było drukowane, a więc o treści prasy i druków pod
ziem nych drukarni, mimo że problem y polityczne, zwłaszcza w m omen
cie ożywienia działalności lewicy i upowszechnienia się prasy  lewico
wej, szczególnie peperow skiej, staw ały się w form ułow aniu program u, 
w kształtow aniu obrazu przyszłej Polski pierwszoplanowe.

A utor koncentruje się na pokazaniu czynów pełnych b raw ury  i fan
tazji wśród groźnych i okrutnych okoliczności okupacyjnych. Ale czy 
tylko tego opisu barwnego i dram atycznego w wielu m iejscach oczekiwa
liśmy? W ydaje się, że każde wspomnienie, refleksja na tem at przeszło
ści zawierać winna pewien obrachunek. Problem  jest tym  ważniejszy, 
że dotyczy naszej teraźniejszości. Jaka była życiowa droga, jaki bagaż 
doświadczeń, jakie przem iany dokonały się w um yśle i sercu wówczas 
dwudziestolatka, a po wojnie człowieka dojrzałego różnorakim i doświad
czeniami w owym brzem iennym  .w w ydarzenia sześcioleciu okupacyj
nym  i wojennym , które kazały mu wracać do k raju  — nowej jakościowo 
Polski i „z najw iększym  zapałem, entuzjazm em  i poświęceniem stanąć 
do jego odbudowy”?
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