
NORBERT WOJCIECHOWSKI
ur. 1939; Smętów

Tytuł fragmentu relacji Pismo "Miesiące"

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Lublin, Miesiące pismo

Pismo "Miesiące"

W sierpniu 1980 r. Konstanty Turowski i prof. Jerzy Kłoczowski w porozumieniu z kardynałem
Wyszyńskim postanowili powołać na KUL-u Komitet Założycielski Niezależnych Samorządnych
Związków Zawodowych. We wrześniu powołano komitet uczelniany NSZZ „Solidarność”.
Wybrano też władze. Prezesem został Adam Stanowski, ja zostałem sekretarzem komitetu
uczelnianego „Solidarności”. Adam Stanowski był bardzo aktywny i w maju 1981 r., po
pierwszym regionalnym zjeździe „Solidarności” Regionu Środkowo–Wschodniego w Świdniku,
wraz z grupą między innymi KUL-owskich współpracowników zaczął wydawać pismo „Miesiące”.
Ja wtedy wszedłem do Prezydium Zarządu Regionu.

Pierwszy numer pisma miał bardzo charakterystyczną mapę na okładce. To była mapa Polski,

gdzie nie było nazw miejscowości tylko daty: grudzień’ 70; czerwiec’ 56; marzec’ 68, czerwiec’
76; lipiec’ 80 – wszystko zamiast nazw miejscowości. Ten pierwszy numer drukowany był na
KUL-u, w drukarni uniwersyteckiej. Kiedy się ukazał wezwał mnie do siebie ksiądz rektor Krąpiec
i pod naciskiem Służby Bezpieczeństwa, która groziła zamknięciem drukarni, nie pozwolił mi na
drukowane kolejnych numerów. Druk drugiego numeru „Miesięcy” załatwiłem w drukarni
Politechniki Lubelskiej. Jej szefem został Stanisław Wojciechowski, były oficer lotnictwa. I on
przyjął do druku te „Miesiące”. Czuliśmy, że coś się szykuje, to był grudzień 1981 r. Ten
drugi/trzeci numer „Miesięcy”, który drukowano na Politechnice był gotowy dziesiątego,
jedenastego, dwunastego grudnia 1981 r. A druk wyglądał w ten sposób, że maszynista, który
drukuje po jednym arkuszu drukowanym falcuje, łamie i odkłada do kontroli dla szefa przed
oprawą. SB-cja w jakiś sposób ustaliła, że „Miesiące” były drukowane na Politechnice. Wpadła do
drukarni zabrała, wywiozła, zniszczyła, pokroiła, śladu nie ma. Nic. Cały nakład. Były wprawdzie
plotki, że kilka egzemplarzy przywieziono nieco wcześniej do Zarządu Regionu, ale to była
nieprawda, bo przecież coś bym o tym musiał wiedzieć. Po kilku miesiącach, gdy przestałem się
ukrywać po pierwszych akcjach stanu wojennego, spotkałem się w wielkiej tajemnicy i zaufaniu
ze Stanisławem Wojciechowskim, szefem drukarni na Politechnice. I on mi powiedział, że ma
egzemplarz „Miesięcy”, tych, które drukowaliśmy. UB-cja wszystko wzięła ale on zachował ten
egzemplarz kontrolny od maszynisty. Myśmy się znali i mieliśmy dobre relacje, bo on nie miał



żadnego doświadczenia poligraficznego. Ja też nie jestem z wykształcenia poligrafem, ale już od
sześćdziesiątych lat się tym parałem, więc udzieliłem mu wielu rad. I dał mi ten egzemplarz, pod
warunkiem, że zachowam wówczas absolutną tajemnicę skąd go otrzymałem. A ja ten
egzemplarz kilka lat później podarowałem panu Andrzejowi Paluchowskiemu, dyrektorowi
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. I do dzisiejszego dnia go mają w bibliotece. Pan Maciej Sobieraj,
pracownik IPN-u dotarł do tego egzemplarza i poinformował Andrzeja Peciaka i Tomasza
Pietrasiewicza i stąd właśnie „Miesiące” ukazały się niedawno po raz drugi.

To pismo to był ewenement na skalę krajową, tylko Region Środkowo–Wschodni wydawał takie
czasopismo. Było to czasopismo o ambicjach nie tylko publicystycznych, ale naukowych.
Zamieszczaliśmy tam artykuły ludzi, którzy dziś prawie wszyscy mają cenzus profesorski:
Wojciech Chudy, profesor KUL-u, już nie żyjący, Drwal Radosław, psycholog z UMCS-u, też już nie
żyje. Hanna Filipkowska, polonistka, profesorka KUL-u, też już nie żyje, Andrzej Kaczyński,
dziennikarz Rzeczpospolitej, Krzysztof Michałkiewicz, obecny poseł, Andrzej Niewczas po
polonistyce na KUL-u, poeta Krzysztof Paczuski, też już nie żyjący, profesor Władysław Panas,
polonista, też nie żyje, Jan Pomorski, historyk, profesor UMCS-u, Adam Stanowski, Zdzisław
Szpakowski redaktor „Więzi”, Janusz Szulakowski pracownik Towarzystwa Naukowego KUL,
Elżbieta Wolicka, profesor historii sztuki KUL, Michał Zieliński dziennikarz. To cały zespół
redakcyjny, z których większość niestety już nie żyje.

To aktualne wydanie ma chyba, według mnie, inną okładkę niż pierwotne wydanie i nie
rozumiem, dlaczego brakuje niektórych stron, może gdzieś jakiś arkusz zaginął, trudno
powiedzieć.
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