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Tytuł fragmentu relacji Podziemie po 1944 roku

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe działalność opozycyjna, podziemie po 1944 roku, represje komunistyczne

Podziemie po 1944 roku

Oni mieszkali na 1-go Maja i ja mieszkałem na 1-go maja. No i jak to koledzy zawsze myśmy się
spotykali, tam był taki nazwa „Ogród Żydowski”, tu teraz jest tam hotel, czy coś tam jest. Tam
był „Ogród Żydowski”, myśmy tam zawsze w piłkę grali itd. I tak pomału, pomału oni, ci koledzy
moi tam włączyli się do tej organizacji, a ja nie chciałem. I mnie aresztowali z drukarni, ze
Skłodowskiej 2, od razu na ten, jak to się nazywa? Na Krótke, w podziemiach. Tam 2 tygodnie
przesiedziałem. Tak jak się w spodenkach króciutkich no i potem za 2 tygodnie wywieźli. Ten, co
wydał nas wszystkich przynosił mnie tekst, żeby to złożyć. To wszystko było przeciwko Polski
Ludowej, a przede wszystkim przeciwko Związku Radzieckiemu. No i ja robiłem. I robiłem, nie
odbijałem, drukowanie, tylko skład zrobiłem, taką foremkę, farbą posmarowałem, papier
położyłem i odciski zrobiłem. Tak lipne takie. To w ubikacji odbijałem i u siebie w domu i nawet u
niego w domu. I potem powydawał nas. Ale każdy za swoje czyny odpowiadał. Druga sprawa, te
tymczasowe aresztowanie mam, mam dokument, akt oskarżenia, też mam dokument i mam też
zwolnienie z więzienia, też mam dokument. Po iluś tam latach, jak już Polska Ludowa powstała
itd. no to dostałem odszkodowanie. Że jako niesłusznie byłem No i musiałem to też przedstawić,
te dokumenty Wypisałem niby ile, no tak na stare pieniądze to było dziesięć, ja oceniłem 10.000,
to dostałem 6.000. Sprawa była, 10.000 dostałem odszkodowania, w starych pieniądzach. To już
będzie ładne lata, 10,15 lat temu.
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