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Wstęp

Ta de usz Sta ni sław Dziech ciow ski uro dził się 12 mar ca 1940 r. w Ka zi mier -
ce, nie wiel kiej wsi na Wo ły niu, gdzie je go oj ciec, To masz, gó ral spod Za ko pa ne -
go, w 1939 r. zo stał po wo ła ny do Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i peł nił służ bę
w oko li cy Ko sto po la. W oba wie przed be stial ski mi mor da mi, do ko ny wa ny mi przez
ge sta po i ukra iń skich na cjo na li stów, ostrze żo na przez miej sco we go księ dza pra -
wo sław ne go, ro dzi na Dziech ciow skich zgło si ła się „na ro bo ty” do Nie miec. Po
woj nie, choć mie li moż li wość po zo sta nia w za chod niej stre fie oku pa cyj nej, jak ty -
sią ce pol skich ro dzin wró ci li do Pol ski i osie dli li się na Po mo rzu Za chod nim.
W 1964 r. Ta de usz, ja ko je dy ny z sied mior ga ro dzeń stwa, ukoń czył stu dia wyż sze
(po lo ni sty kę na Wy dzia le Na uk Hu ma ni stycz nych Ka to lic kie go Uni wer sy te tu
Lubel skie go). Okres stu diów sil nie wpły nął na kształ to wa nie się je go po sta wy i po -
glą dów. Po stu diach po wró cił do Szcze ci na. Po nie waż był ab sol wen tem „za ka za nej”
uczel ni, o ucze niu dzie ci „lu do wej” oj czy zny nie mo gło być mo wy. Od mo wa
kurato rium za trud nie nia go ja ko na uczy cie la zwe ry fi ko wa ła je go pla ny ży cio we.
Zmu si ło go to nie ja ko do ukoń cze nia Po dy plo mo we go Stu dium Bi blio te ko znaw -
stwa na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, co na stą pi ło w 1968 r.
W tym sa mym ro ku wziął ślub.

Jesz cze na dru gim ro ku stu diów roz po czął pra cę bi blio te ka rza w Wo je wódz -
kiej i Miej skiej Bi blio te ce Pu blicz nej w Szcze ci nie. Od krył wów czas w so bie po trze -
bę wy kra cza nia po za obo wiąz ki za wo do we. Or ga ni zo wał wy jaz dy do od da lo nych
bi blio tek, wy sta wy zdjęć, za pra szał na spo tka nia in te re su ją cych lu dzi. Szyb ko prze -
stał być w śro do wi sku ano ni mo wy. W la tach 1970–1977 pra co wał ja ko ku stosz
w Bi blio te ce Na uko wej Po mor skiej Aka de mii Me dycz nej. In for ma cje o straj kach
na Wy brze żu w sierp niu 1980 r. za sta ły go w Bi blio te ce Na uko wej Wyż szej Szko -
ły Pe da go gicz nej w Szcze ci nie, gdzie od 1977 do wrze śnia 1980 r. był ku sto szem
i jed no cze śnie peł nił funk cję za stęp cy dy rek to ra. Eu fo ria sierp nio wych dni za wio -
dła go do ro dzą cej się w Szcze ci nie „So li dar no ści”. 

Zo stał człon kiem Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Ro bot ni czej. Na prze ło mie
czerw ca i lip ca 1981 r. był de le ga tem na I Wal ny Zjazd De le ga tów Re gio nu Po mo -
rze Za chod nie, a na stęp nie człon kiem Za rzą du Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Po -
mo rze Za chod nie. W tym okre sie je go ży cie upły wa ło jed nak przede wszyst kim
pod zna kiem ty go dni ka „Jed ność”. By ło to pierw sze pi smo związ ko we, któ re uzy -
ska ło de bit wy daw ni czy i od 10 stycz nia 1981 r. uka zy wa ło się ofi cjal nie w kio -
skach RU CH-u. Se kre ta rzem re dak cji „Jed no ści” był od wrze śnia 1980 r. Pra ca
w ko le gium po chło nę ła go bez resz ty. Był współ or ga ni za to rem dzia łal no ści wy -
daw ni czej, a tak że au to rem waż nych tek stów, m.in. Pa le nie mo stów o na ra sta ją cym
kon flik cie na li nii Zwią zek – wła dza, a tak że wy wia dów: z Ja nem Ku ła jem, Pio trem
Baum gar tem, Ja nu szem Roż kiem, Ma ria nem Jur czy kiem (wspól nie z To ma szem



Zie liń skim) czy Ed mun dem Ba łu ką. In te re so wał się nie tyl ko spra wa mi po li tycz -
ny mi, ale też prze mia na mi do ko nu ją cy mi się na pol skiej wsi. Oce nia ny był ja ko je -
den z bar dziej ra dy kal nych dzien ni ka rzy w ty go dni ku. Je den z na pi sa nych przez
nie go ar ty ku łów stał się nie mal za rze wiem straj ku. W tek ście pt. W in te re sie stocz -
nio wych za łóg, dla za gwa ran to wa nia so cja li stycz nej od no wy, któ ry miał uka zać
się w trzy na stym nu me rze „Jed no ści”, od po wie dział na atak „Try bu ny Lu du”
na szcze ciń skich dzia ła czy „So li dar no ści”. Wy sto so wa li oni 26 lu te go 1981 r.
oświad cze nie kry ty ku ją ce Sta ni sła wa Ka nię za je go wy stą pie nie na XXVI Zjeź dzie
Ko mu ni stycz nej Par tii Związ ku Ra dziec kie go. Tekst Dziech ciow skie go zo stał zdję ty
przez cen zu rę, co nie mal do pro wa dzi ło do ogło sze nia po go to wia straj ko we go
w Szcze ci nie. Osta tecz nie przy chy lo no się do proś by Le cha Wa łę sy, by za nie chać
ak cji straj ko wej i nie dru ko wać po le micz ne go ar ty ku łu.

Ta de usz Dziech ciow ski na ra żał się jed nak nie tyl ko rzą dzą cym, ale tak że ko -
le gom z Za rzą du Re gio nu, któ rzy chcie li uczy nić z ty go dni ka or gan Związ ku.
Dziech ciow ski, wspól nie z in ny mi re dak to ra mi, bro nił nie za leż no ści pi sma. Pod -
kre ślał, że po win no być związ ko we, słu żyć in te re som kla sy ro bot ni czej i wszyst kich
lu dzi świa ta pra cy, ale że na je go ła mach po win ny ście rać się róż ne po glą dy, z któ -
ry mi re dak cja wca le nie mu si się zga dzać. By ła to ce cha wy róż nia ją ca „Jed ność”.
Re dak cja wy ty ka ła brak re form go spo dar czych w pań stwie, od waż nie ata ko wa ła
wła dzę, nie re spek tu ją cą in te re sów kla sy ro bot ni czej, nie rzad ko po wo łu jąc się
w swej re to ry ce na kla sy ków mark si zmu. Ra dy kal ny kry ty cyzm „Jed no ści” spo wo -
do wał, że urząd cen zor ski nie do pu ścił do uka za nia się nu me rów trze cie go i dzie -
sią te go. Jed no cze śnie kry ty ko wa no do rad ców „So li dar no ści” za ich zbyt nią
ule głość, włą czo no się w dys ku sję do ty czą cą od wo ła nia z pre zy dium gdań skie go
MKZ An ny Wa len ty no wicz, a po wy gra nych przez Le cha Wa łę sę je sie nią 1981 r.
wy bo rach na prze wod ni czą ce go „So li dar no ści” re dak cja po da wa ła w wąt pli wość
ja kość je go pro gra mu. Za sta na wia no się tak że, jak po go dzić po li tycz ne aspi ra cje
NSZZ „So li dar ność” z je go czy sto związ ko wą dzia łal no ścią. 

Choć pro ble mów w Związ ku z każ dym mie sią cem by ło co raz wię cej, au tor
dzien ni ka uwa żał ten okres za naj lep szy w swo im ży ciu. Jak sam mó wił, moż li -
wość pi sa nia, bez kłamstw i pro pa gan dy, by ła speł nie niem je go snów o Pol sce.
Utwo rzył w re dak cji swo je go ro dza ju en kla wę, w któ rej, jak wspo mi na li po la tach
ci, któ rzy ją od wie dza li, od dy cha ło się wol nym sło wem. Mi mo że sta no wi sko re -
dak to ra na czel ne go peł nił Le szek Dlo uchy, to nie by ło ta jem ni cą, że w rze czy wi -
sto ści „Jed ność” re da go wa li Ta de usz Dziech ciow ski i To masz Zie liń ski. 

Kie dy w no cy z 12 na 13 grud nia 1981 r. wpro wa dzo no stan wo jen ny i roz -
po czę to za trzy ma nia dzia ła czy związ ko wych i opo zy cjo ni stów, Dziech ciow ski udał
się do Stocz ni Szcze ciń skiej im. Adol fa War skie go, gdzie w za kła do wej dru kar ni
przy go to wy wał straj ko we wy da nie „Jed no ści”. Prze by wał w niej aż do pa cy fi ka cji
za kła du w no cy z 14 na 15 grud nia. Przez kil ka dni ukry wał się w miesz ka niu,
któ re wy na jął po roz sta niu z żo ną, dla te go funk cjo na riu sze SB mie li pro ble my
z usta le niem miej sca je go po by tu. Schro nie nie zna lazł tak że w do mu pań stwa Bier -
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naw skich przy ul. Ko zie row skie go. Po nie waż znaj do wał się na przy go to wy wa nych
od kil ku mie się cy li stach po nad 4 tys. osób prze zna czo nych do in ter no wa nia, za -
trzy ma nie go by ło tyl ko kwe stią cza su. Na stą pi ło to kil ka dni póź niej, 26 grud nia.
Po cząt ko wo prze trzy my wa no go w Aresz cie Śled czym w Szcze ci nie, skąd 31 grud -
nia 1981 r. zo stał prze wie zio ny do Ośrod ka Od osob nie nia w Go le nio wie. Za stał
tam swe go bra ta, Zyg mun ta, in ter no wa ne go już 13 grud nia. Na stęp nie, wraz
z grupą szcze ci nian, 11 stycz nia 1982 r. prze wie zio no go do ośrod ka od osob nie -
nia zlo ka li zo wa ne go w Za kła dzie Kar nym w Wierz cho wie Po mor skim. Po kil ku
mie sią cach do łą czył do nich trze ci z bra ci, Sła wo mir. Na czel ni kiem ZK był mjr
Ma rek Ga dom ski. Ko men dan ta mi ośrod ka od osob nie nia by li ko lej no: mjr Ja nusz
Mi ko ła jew ski i mjr Ma rian Ostrow ski. Ad mi ni stra cyj nie pod le gał on Okrę go we -
mu Za rzą do wi Za kła dów Kar nych w Ko sza li nie, któ re go dy rek to rem był płk
Tadeusz Ju dyc ki. Miej sce prze zna czo ne dla in ter no wa nych for mal nie po wsta ło
na pod sta wie De kre tu o sta nie wo jen nym (art. 41 ust. 1) i Za rzą dze nia
nr 50/81/CZZK Mi ni stra Spra wie dli wo ści z 13 XII 1981 r. Na ich mo cy w ca łym
kra ju utwo rzo no kil ka dzie siąt ośrod ków od osob nie nia, prze zna czo nych do in ter -
no wa nia dzia ła czy opo zy cji. Do Wierz cho wa Po mor skie go skie ro wa no dzia ła czy
związ ko wych i opo zy cyj nych z wo je wództw szcze ciń skie go i ko sza liń skie go. By li
wśród nich człon ko wie obu za rzą dów re gio nów, człon ko wie Ko mi sji Kra jo wej,
dzia ła cze Nie za leż ne go Zrze sze nia Stu den tów. Znacz ny od se tek sta no wi ły oso by
z wyż szym wy kształ ce niem. In ter no wa no tak że sze ściu by łych funk cjo na riu szy
Mili cji Oby wa tel skiej, dzia ła czy Związ ku Za wo do we go Funk cjo na riu szy MO.
W ośrod ku prze by wa li tak że in ter no wa ni więź nio wie kry mi nal ni. W cza sie sta nu
wo jen ne go wy da no w su mie 10 132 de cy zje o in ter no wa niu, przy czym z wo je -
wódz twa szcze ciń skie go in ter no wa no 252 oso by (11 osób dwu krot nie). 

Wa run ki, w któ rych prze by wa li opo zy cjo ni ści, nie by ły ła twe i zde cy do wa -
nie roz mi ja ły się z ofi cjal nym prze ka zem władz do ty czą cym miejsc in ter no wa nia.
Po sęp ne, przez wie le ty go dni za mknię te ce le, w któ rych za miesz ki wa ło od czte rech
do dzie wię ciu osób, kiep skie je dze nie, złe wa run ki sa ni tar ne, brak cie płej wo dy
w ce lach. Z łaź ni, któ ra znaj do wa ła się w są sied nim pa wi lo nie, ko rzy sta no nie sys -
te ma tycz nie: cza sa mi dwa ra zy w ty go dniu, czę sto tyl ko raz, np. za ka rę za pro te -
sty prze ciw ko nie prze strze ga niu przez ad mi ni stra cję wię zie nia sta tu su
in ter no wa nych. My dło czy pa stę do zę bów otrzy ma no do pie ro po kil ku dniach
in ter no wa nia, na do da tek nie od ad mi ni stra cji wię zie nia, lecz od PCK. To a le ta,
od dzie lo na pół to ra me tro wym pa ra wa nem, znaj do wa ła się w ce li. In ter no wa ni byli
czę sto prze miesz cza ni po mię dzy ce la mi, co na le ża ło by tłu ma czyć po trze bą tworze -
nia sta le no wych grup, tak, aby osa dze ni za każ dym ra zem na no wo wy mie nia li się
in for ma cja mi ze współ lo ka to ra mi, a tym sa mym po sze rza li stan wie dzy pod słu -
chu ją cych ich funk cjo na riu szy. Ci ostat ni za pew ne nie chcie li rów nież do pu ścić do
kon so li da cji in ter no wa nych. 

Apo geum re pre sji przy pa dło na 13 lu te go 1982 r., kie dy w ośrod ku do szło
do bru tal ne go po bi cia in ter no wa nych. Przy czy ną był ich pro test prze ciw ko uka ra -
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niu Jac ka Fi gla i Bro ni sła wa Śli wiń skie go, któ rzy kil ka dni wcze śniej wy kry li w celi
pod słuch. Po bi to około czter dzie stu osób. W na stęp stwie te go wy da rze nia wy mie -
nio no część funk cjo na riu szy służ by wię zien nej, a dzię ki te mu, że spra wa zy ska ła
roz głos, wkrót ce na stą pi ło stop nio we roz luź nie nie ry go ru. Spra wą za ję ła się tak -
że za wia do mio na przez in ter no wa nych pro ku ra tu ra w Ko sza li nie. Osta tecz nie
spra wę umo rzy ła, a czę ścio wą od po wie dzial no ścią za po bi cie ob cią ży ła in ter nowa -
nych, któ rzy rze ko mo „spro wo ko wa li re ak cję straż ni ków”. Od tąd jed nak prze szu -
ka nia cel, czy li tzw. ki pi sze, od by wa ły się z mniej szą czę sto tli wo ścią, a nie ba wem
otwar to ce le (do tąd in ter no wa ni kon tak to wa li się mię dzy so bą przez okna bądź
przy po mo cy in ter no wa ne go le ka rza, Zbi gnie wa Zda no wi cza, dzia ła cza związ ko -
we go, któ re mu z ra cji wy ko ny wa ne go za wo du po zwa la no w na głych przy pad kach
na kon tak ty z in ter no wa ny mi prze by wa ją cy mi w in nych ce lach). Czę ściej przy zna -
wa no też pra wo do do dat ko wych wi dzeń z naj bliż szy mi, do tąd ry go ry stycz nie
prze strze ga no czę sto tli wo ści raz w mie sią cu. Zmia ny by ły rów nież skut kiem wi zy ty
przed sta wi cie li Mię dzy na ro do we go Komitetu Czer wo ne go Krzy ża, któ ra mia ła
miej sce w po ło wie mar ca 1982 r.

Dziech ciow ski opi su je obo zo wą co dzien ność, pró by za cho wa nia po zo rów
nor mal no ści i od two rze nia bo daj na miast ki do mo wej at mos fe ry, choć by przez spo -
sób przy go to wy wa nia po sił ków w ce li. In ter no wa ni sta ra li się zor ga ni zo wać so bie
czas wol ny, na ile po zwa la ły na to wa run ki wię zien ne. Po cząt ko wo w stop niu bar -
dzo ogra ni czo nym, ale po roz luź nie niu ry go ru pierw szych ty go dni nie ogra ni cza -
li się do gry w sza chy, bry dża czy pi sa nia li stów, ale też gra li w ping -po nga, oglą da li
te le wi zję, czy ta li książ ki wy po ży cza ne z za kła do wej bi blio te ki, któ rą opie ko wał się
Mi chał Pa ziew ski, czy uczy li się ję zy ków ob cych. In ter no wa ni mie li do stęp do ofi -
cjal nej pra sy, a tak że do nie le gal nie prze ka zy wa nej im z ze wnątrz pra sy pod ziem -
nej. Stwo rzy li też wła sne (nie le gal ne) kil ku stro ni co we pi sem ka: „Wierz cho wo
Njus” i „So li dar ność In ter no wa nych”, po dob nie jak w in nych ośrod kach pro du -
ko wa li oko licz no ścio we stem ple, znacz ki czy ko per ty. Wy ko rzy stu jąc moż li wość
sa mo kształ ce nia, or ga ni zo wa li wy kła dy. Mie li pra wo do go dzin ne go po by tu na
świe żym po wie trzu na nie wiel kim, ogro dzo nym kol cza stym dru tem pla cu spa ce -
ro wym, przy le ga ją cym do pa wi lo nu in ter no wa nych. W obo zie roz wi ja ło się tak że
ży cie re li gij ne, o któ re go roz wój dba li m.in. in ter no wa ni dzia ła cze Szcze ciń skie go
Klu bu Ka to li ków: Prze my sław Fen rych, Jan Tar now ski czy Ewa ryst Wa li gór ski.
In ter no wa ni mie li pra wo do co nie dziel nej mszy świę tej, od pra wia nej w sa li te le -
wi zyj nej. Ośro dek od wie dza li też bi sku pi: Igna cy Jeż, Jan Ga łec ki, Ka zi mierz Maj -
dań ski, Sta ni sław Ste fa nek.

2 sierp nia 1982 r., wraz z gru pą 34 szcze ci nian, Ta de usz Dziech ciow ski zo -
stał prze wie zio ny do ko lej ne go, ostat nie go już miej sca od osob nie nia – Strze bie lin -
ka. Ośro dek od osob nie nia umiesz czo ny w Za kła dzie Kar nym w Strze bie lin ku
funk cjo no wał od 13 grud nia 1981 do 23 grud nia 1982 r. Był jed nym z naj więk -
szych ośrod ków dla in ter no wa nych, głów nie z pół no cy kra ju. Łącz nie prze by wa -
ło w nim 491 osób. Wśród nich by li dzia ła cze z re gio nów gdań skie go i słup skie go,
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za trzy ma ni w sie dzi bie „So li dar no ści” w Gdań sku człon ko wie Ko mi sji Kra jo wej.
W mar cu 1982 r. prze wie zio no dzia ła czy z re gio nów to ruń skie go i byd go skie go,
in ter no wa nych do tąd w Ośrod ku Od osob nie nia w Po tu li cach, w sierp niu 1982 r.
przy wie zio no gru pę in ter no wa nych z Re gio nu NSZZ „So li dar ność” Po mo rze
Zachod nie, prze by wa ją cą wcze śniej w Wierz cho wie Po mor skim, a we wrze śniu
1982 r. in ter no wa nych z ośrod ka w War sza wie -Bi ał oł ęce. 

Ośro dek w Strze bie lin ku, w po rów na niu z po przed nim miej scem prze by wa -
nia Ta de usza Dziech ciow skie go, miał lep szy stan dard, któ ry pod wyż sza ła choć by
cie pła wo da w kra nach czy du ża, ja sna sto łów ka. Uciąż li we by ły wieloos ob owe cele,
ale ogól ne wa run ki by to wa nia by ły przy zwo it sze. Po mny kon spi ra cyj nych na wy ków
z Wierz cho wa Po mor skie go, nie przy sta ją cych do swo bod niej szych wa run ków panu -
ją cych w Strze bie lin ku, sta rał się od na leźć w no wym miej scu. Już sa mo spo tka nie
z ko men dan tem ośrod ka, mjr. Fran cisz kiem Kacz mar kiem, by ło do świad cze niem
dia me tral nie od mien nym od nie przy jem nych roz mów z ko men dan ta mi po przed nie -
go miej sca in ter no wa nia. Znacz nie więk szy plac spa ce ro wy i moż li wość dłuż sze go
prze by wa nia na świe żym po wie trzu – w za im pro wi zo wa nym ogród ku upra wia nym
przez in ter no wa nych czy na bo isku do gry w siat ków kę – bu dzi ły za chwyt i nie do -
wie rza nie. Oprócz te go in ter no wa ni mie li pra wo do re gu lar nych, co nie dziel nych
wi zyt ro dzin, or ga ni zo wa li wy kła dy i kur sy ję zy ko we, kon cer ty pio se nek czy za ję cia
spor to we w ra mach „Spar ta kia dy Strze bie liń skiej”. Po pra wa wa run ków nie ob ję ła
jed nak opie ki me dycz nej, kil ku na sto oso bo wych cel czy cen zu ry ko re spon den cji. Po -
dob nie jak w in nych ośrod kach od osob nie nia, pro du ko wa no tu stem ple i znacz ki
obo zo wej pocz ty, ma lo wa no pla ka ty, wy da wa no ape le i oświad cze nia, ob cho dzo no
świę ta re li gij ne i na ro do we, a tak że mie sięcz ni ce wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go. In -
ter no wa ni w Strze bie lin ku utwo rzy li tzw. Ra dę Obo zu (zwa ną też Ra dą Star szych),
któ ra mia ła re pre zen to wać ich w kon tak tach z wła dza mi ośrod ka. W jej skład we -
szli przed sta wi cie le po szcze gól nych re gio nów „So li dar no ści”, a na cze le stał Kon rad
Ma ru sczyk. Nie wszy scy ak cep to wa li jej nad rzęd ność.

Po dob nie jak w Wierz cho wie Po mor skim, tak że w Strze bie lin ku za zna czy ły
się po dzia ły mię dzy gru pa mi in ter no wa nych. Dzia ła cze za chod nio po mor skiej „So -
li dar no ści”, w tym Ta de usz Dziech ciow ski, spo tka li się z ludź mi, któ rzy w ostat -
nim ro ku mie li re al ny wpływ na po li ty kę Związ ku. Au tor dzien ni ka szcze gól nie
ce nił so bie roz mo wy z ko le gą z ce li, Le chem Ka czyń skim, na wet gdy ten nie szczę -
dził słów kry ty ki pod ad re sem „Jed no ści”, za rzu ca jąc jej jed no stron ność. Szcze ci -
nia nie zde rzy li się też z po glą da mi naj bar dziej ra dy kal ne go na cjo na li stycz ne go
skrzy dła „So li dar no ści”, z ja ki mi do tej po ry nie mie li kon tak tów, a któ re w ośrod -
ku w Strze bie lin ku wy ra żał m.in. Jan Ko zia tek.

W Ośrod ku Od osob nie nia w Strze bie lin ku nie do cho dzi ło do przy pad ków
sto so wa nia prze mo cy fi zycz nej jak w Za łę żu, Wierz cho wie Po mor skim czy Kwi dzy -
nie. Wy ko rzy sty wa no jed nak me to dy pra cy ope ra cyj nej, któ re po zwa la ły kon tro -
lo wać i wpły wać na in ter no wa nych: roz mo wy ope ra cyj ne prze pro wa dza ne przez
funk cjo na riu szy SB z in ter no wa ny mi, na ma wia nie do pod pi sy wa nia „lo ja lek”
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(w Wierz cho wie Pomorskim na zy wa nych „za jaw ka mi”), do współ pra cy bądź do
wy jaz du z kra ju. SB wy ko rzy sty wa ła w swej pra cy w ośrod kach od osob nie nia rów -
nież taj nych współ pra cow ni ków. 

Kwe stia współ pra cy in ter no wa nych z SB po zo sta je od ręb nym za gad nie -
niem. Nie któ rzy taj ni współ pra cow ni cy zna leź li się w ośrod kach od osob nie nia
już 13 grud nia, in nych za trzy my wa no, czy ra czej wpro wa dza no do ośrod ka, póź -
niej, a jesz cze in nych zwer bo wa no do współ pra cy w trak cie in ter no wa nia, szcze -
gól nie w pierw szym je go okre sie, wy ko rzy stu jąc przede wszyst kim strach.
W wy ni ku roz mów ope ra cyj nych pro wa dzo nych od 13 grud nia 1981 do 20 lute go
1982 r. w Strze bie lin ku po zy ska no do współ pra cy 29 in ter no wa nych, na to miast
w Wierz cho wie Po mor skim, przez ca ły okres funk cjo no wa nia ośrod ka, prze by wa -
ło po nad 30 taj nych współ pra cow ni ków, po zy ska nych do współ pra cy przed
wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go bądź w trak cie po by tu w ośrod ku. In ter no wa -
ni taj ni współ pra cow ni cy prze by wa li w od osob nie niu, wy ra ża jąc na to uprzed -
nio zgo dę, przy czym za swo ją pra cę otrzy my wa li wy so kie wy na gro dze nie. Gdy by
na pod sta wie wy pi sów z ewi den cji ope ra cyj nej po by łym KW MO/WUSW
w Szcze ci nie pod jąć pró bę osza co wa nia licz by taj nych współ pra cow ni ków
w Wierz cho wie Po mor skim, to na le ża ło by przy jąć, że w każ dej ce li by ło co naj -
mniej jed no oso bo we źró dło in for ma cji. Stan za cho wa nia ma te ria łów ar chi wal -
nych nie po zwa la na jed no znacz ne opi sa nie cha rak te ru tej współ pra cy. Na le ży
pa mię tać, że SB wspie ra ła się też tech ni ką ope ra cyj ną w po sta ci pod słu chów.
W przy pad ku dzien ni ka Dziech ciow skie go istot na wy da je się szcze gól nie współ -
pra ca Fran cisz ka Skwier czyń skie go, taj ne go współ pra cow ni ka o pseu do ni mach
„Śmia ły”, „Ka mil” i „Port”. Do współ pra cy po zy ska ny zo stał 10 stycz nia 1964 r.
przez ofi ce ra De par ta men tu I MSW Mieczysława Wentla. Szko lo ny do re ali za cji
za dań za gra ni cą, nie po ra dził so bie z na le ży tym opa no wa niem ję zy ka an giel skie -
go, co by ło jed ną z przy czyn prze ka za nia go w 1968 r. do Wy dzia łu III KW MO
w Szcze ci nie. In for mo wał o spra wach go spo dar czych w miej scu pra cy – Fa bry ce
Me cha ni zmów Sa mo cho do wych „Po lmo”, na stro jach w śro do wi sku, opra co wy -
wał cha rak te ry sty ki osób, któ ry mi in te re so wa ła się SB. Za li cza ny do gro na cen -
nych i od da nych współ pra cow ni ków, był do brze wy na gra dza ny (na po cząt ku lat
osiem dzie sią tych by ły to kwo ty oscy lu ją ce w gra ni cach 6–10 tys. zł mie sięcz nie,
do dat ko wo otrzy my wał pre mie za wy ko na nie waż niej szych za dań oraz spe cjal ną
pre mię sze fa SB MSW, gen. bryg. Wła dy sła wa Cia sto nia). Od sierp nia 1980 r.
wy ko rzy sty wa no go do roz pra co wy wa nia szcze ciń skiej „So li dar no ści”. Był jed -
nym z naj lep szych agen tów w jej ło nie. Spo tka nia ze swym ofi ce rem pro wa dzą -
cym od by wał co dzien nie, a za war tość czte rech to mów akt, do ku men tu ją cych
współ pra cę, nie po zo sta wia złu dzeń co do je go ro li w roz bi ja niu Związ ku. Prze -
nik nął do naj wyż szych struk tur, sta jąc się człon kiem pre zy dium Za rzą du Re gio -
nu. 13 grud nia 1981 r. zo stał za swo ją zgo dą in ter no wa ny, naj pierw
w Go le nio wie, na stęp nie w Wierz cho wie Po mor skim. Pod czas czte ro mie sięcz ne -
go po by tu w ośrod kach prze ka zy wał in for ma cje do ty czą ce in ter no wa nych, ich
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po staw, pla nów, nie for mal ne go przy wódz twa, ka na łów łącz no ści, me tod prze my -
ca nia gryp sów, pla no wa nych ini cja tyw czy spraw oso bi stych. Wpły wał na emo cje
in nych in ter no wa nych, przy czy nia jąc się do po wsta ją cych mię dzy ni mi spo rów.
Pew nym pro ble mem by ły spo so by kon tak to wa nia się i prze ka zy wa nia in for ma cji.
Czę ste wyj ścia z ce li na spo tka nia z ofi ce rem pro wa dzą cym kpt. Waldemarem
Wojciechowskim tłu ma czył roz mo wa mi na te mat sta nu zdro wia i sta ra nia mi
o zgo dę na prze pro wa dze nie ope ra cji w szpi ta lu. W tym cza sie pra cow ni cy
„Polmo” ze bra li znacz ną su mę pie nię dzy na po moc je go ro dzi nie. Po wyj ściu z in -
ter no wa nia kon ty nu ował pra cę w pod zie miu, roz bi ja jąc je go struk tu ry. Wy ko rzy -
stał do te go m.in. zna jo mość z ro dzeń stwem Ta de usza Dziech ciow skie go, bra tem
Sła wo mi rem czy sio strą Te re są. Ko bie ta, nie świa do ma po dwój nej ro li, ja ką
Skwier czyń ski odgrywał w pod zie miu, prze ka zy wa ła mu dru go obie go we wy daw -
nic twa i pró bo wa ła za je go po śred nic twem uzy skać pa pier do ich dru ku. 

W śro do wi sku ucho dził za „za go rza łe go zwo len ni ka Związ ku i pod zie mia”,
co znacz nie uła twia ło mu zdo by wa nie po uf nych in for ma cji do ty czą cych dzia łań
po dej mo wa nych w pod zie miu. Co waż ne, we wrze śniu 1982 r. TW „Ka mil”
wszedł w po sia da nie frag men tów dzien ni ka Ta de usza Dziech ciow skie go, któ re
otrzy mał z proś bą o prze ka za nie ich dzia ła czom pod zie mia. Skwier czyń ski prze ka -
zał je funk cjo na riu szo wi SB, a ten spo rzą dził z nich fo to ko pie i mi kro film, któ ry
znaj du je się dzi siaj w Ar chi wum IPN Od dział w Szcze ci nie.

*  *  *

Dzien nik jest za pi sem dni spę dzo nych przez Ta de usza Dziech ciow skie go
w ośrod kach od osob nie nia w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin -
ku. Pierw sze spo rzą dzo ne przez nie go no tat ki są frag men ta rycz ne i cha otycz ne.
Au tor roz po czął je, jak sam twier dzi, dość póź no (7 stycz nia 1982 r.), po nie waż
wcze śniej nie miał na czym pi sać. Po pew nym cza sie, bę dąc już w Wierz cho wie
Po mor skim, uzu peł nił tzw. okres go le niow ski in ter no wa nia, w czym po mo gły mu
roz mo wy z in ny mi in ter no wa ny mi. Od po cząt ku nie miał zresz tą wąt pli wo ści co
do te go, że mu si po zo sta wić ja kiś ślad po tych wy da rze niach, a zda jąc so bie spra -
wę z ulot no ści ludz kiej pa mię ci, sta rał się za pi sy wać to, co dzia ło się wo kół nie go
dzień po dniu. Z ro bio nych czę sto na ko la nie, w ką cie, cza sa mi przy zga szo nym
świe tle no ta tek, wy no szo nych dys kret nie pod czas wi dzeń, czę sto prze my ca nych
w skar pet ce, wy ła nia się nie zwy kle cie ka wy za pis tych, jak że trud nych dla wie lu,
dni. Dziech ciow ski no tu je w iście kro ni kar skim sty lu, z dzien ni kar skim za cię ciem,
od da jąc pa nu ją cą w ośrod ku at mos fe rę. In ter no wa ni od no si li się do bie żą cych wy -
da rzeń, dys ku to wa li o nich, roz pa try wa li róż ne wa rian ty roz wo ju sy tu acji. Dziech -
ciow ski opi su je re ak cje in ter no wa nych na wia do mo ści do cie ra ją ce do nich
z ze wnątrz, to czo ne wów czas dys ku sje, wy wo ły wa ne za rów no przez in for ma cje,
któ re uzy ski wa li dzię ki prze my ca nej do ośrod ka pra sie dru go obie go wej, jak i te po -
da wa ne w ofi cjal nych me diach. 
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Spi sa na przez nie go kro ni ka jest wia ry god na i zo sta ła skon fron to wa na z in -
ny mi do stęp ny mi źró dła mi i li te ra tu rą, o czym ni żej. Co waż ne, au tor nie jed no -
krot nie za zna cza, któ rych wy da rzeń był świad kiem, co oso bi ście wi dział bądź
sły szał, a co zo sta ło mu prze ka za ne przez in ne oso by. Nie ucie ka od przy ta cza nia
plo tek, za wsze jed nak wska zu je, że nie był na ocz nym ob ser wa to rem opi sy wa nych
sy tu acji. Po nie waż są to in for ma cje, któ re funk cjo no wa ły w obie gu in ter no wa nych
i wpły wa ły na po dej mo wa ne de cy zje i za cho wa nia, do da ją au ten ty zmu opi so wi
obo zo wej co dzien no ści. Dzien nik pe łen jest aneg dot i in for ma cji o dzia ła czach
opo zy cji. Je że li au tor nie do wie rzał ja kimś in for ma cjom, przy za pi sie sta wiał znak
za py ta nia. 

Na kar tach dzien ni ka znaj dzie my wie le ocen au to ra na ce cho wa nych su biek -
ty wi zmem, czę sto kry tycz nych. Opi su je on tak nie daw ne zda rze nia, jak i lu dzi bio -
rą cych w nich udział. Da le ki jest od pa to su i pa te ty zmu, nie ukry wa przy tym
roz cza ro wa nia po sta wą nie któ rych przy wód ców „So li dar no ści”. W ośrod kach roz -
trzą sa no sta re spo ry, jak gorz ko od no to wał: „funk cjo nu ją mniej sze i więk sze ko -
te rie, ukła dy”. Nie stro ni rów nież od kry tycz nych ocen, do ty czą cych np. na głe go
wzro stu re li gij no ści wśród nie któ rych in ter no wa nych czy nie sto sow no ści róż nych
za cho wań, pięt nu je „at mos fe rę pik ni ku”, któ ra z cza sem wy two rzy ła się w obo zie
i po sta wę tych, któ rzy za czę li przy po mi nać wcza so wi czów. 

Jed ną z war to ści dzien ni ka są emo cje, któ re au tor opi su je, a któ re nie ro ze -
rwal nie zwią za ne by ły z po by tem w ośrod kach od osob nie nia. W izo la cji pod chwy -
ty wa no każ dą in for ma cję do ty czą cą wyj ścia na wol ność. Plot ka o ko lej nym
ter mi nie, kie dy ośro dek mia ła opu ścić więk sza gru pa lu dzi, ura sta ła do ran gi in -
for ma cji wy wo łu ją cej po ru sze nie i ocze ki wa nie na funk cjo na riu sza służ by wię zien -
nej, na wo łu ją ce go do za bra nia rze czy z ce li i roz cza ro wa nie, gdy nikt z ta kim
po le ce niem się nie po ja wiał.

Ta de usz Dziech ciow ski po ru sza tak że spra wy bar dzo oso bi ste, któ re na ło ży -
ły się na czas za wi ro wań hi sto rycz nych. Przez ca ły okres po zba wie nia wol no ści to -
wa rzy szy ła mu sta ła, zwią za na z roz łą ką nie pew ność. Był to czas waż ny w je go
ży ciu nie tyl ko z po wo du in ter no wa nia, ale też ze wzglę du na ży cie oso bi ste, roz -
wód, pró bę uło że nia ży cia z no wą part ner ką, Mał go rza tą Pie ka rą. Au tor wie lo -
krot nie wspo mi na o głę bo kim uczu ciu do niej. Ta oso bi sta war stwa dzien ni ka
do da je mu jesz cze bar dziej ludz kie go wy mia ru. 

Au tor nie ucie ka od spraw trud nych. Jed nym z po waż niej szych za gad nień,
któ re wy wo ły wa ło skraj ne od czu cia w ośrod kach od osob nie nia, by ła kwe stia wy -
jaz du z kra ju. Emi gra cja by ła te ma tem nie ła twym. Dzie li ła in ter no wa nych i z cza -
sem sta ła się jed nym z naj częst szych wąt ków dys ku sji. Dla czę ści dzia ła czy wy jazd
był de zer cją, dla in nych pró bą roz po czę cia wszyst kie go od no wa, szan są i na dzie -
ją na lep sze ży cie. Au tor nie oce nia tych wy bo rów. Sam sil nie od czu wał po trze bę
nor mal ne go ży cia, jed nak dłu go wzbra niał się przed de cy zją wy jaz du. 

20 listopada 1982 r. z cięż kim za pa le niem płuc i ogól nym wy cień cze niem
orga ni zmu, w sta nie wy ma ga ją cym na tych mia sto we go le cze nia szpi tal ne go, otrzy -
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mał prze pust kę zdro wot ną, by 9 grud nia 1982 r. na sta łe opu ścić Ośro dek Od -
osob nie nia w Strze bie lin ku. Wkrót ce ure gu lo wał swe spra wy oso bi ste, 30 grud nia
otrzy mał roz wód i nie ba wem po now nie się oże nił. W lu tym 1983 r. przy wró co -
no go do pra cy w uczel nia nej bi blio te ce Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Szcze ci -
nie, nie wró cił jed nak na po przed nio zaj mo wa ne sta no wi sko wi ce dy rek to ra.
Od de le go wa no go do pra cy w pro win cjo nal nej bi blio te ce na obrze żach mia sta,
gdzie peł nił funk cję ku sto sza. Rów nież je go żo na, Mał go rza ta, zo sta ła od su nię ta od
bez po śred nie go kon tak tu z czy tel ni ka mi i prze nie sio na do dzia łu opra co wań.

Pod wpły wem żo ny oraz stra chu o ro dzi nę sta rał się ogra ni czyć kon tak ty
z daw ny mi ko le ga mi do mi ni mum, choć nie raz, jak sam stwier dził, mu siał upra -
wiać „po dwój ną kon spi ra cję”. Za an ga żo wał się w dzia łal ność pod ziem nej struk -
tu ry „So li dar no ści” w śro do wi sku aka de mic kim WSP w Szcze ci nie, na dal pi sał
ar ty ku ły dru ko wa ne w pi smach pod ziem nych, m.in. „Ob ra zie” i „Jed no ści Pod -
ziem nej”. W mar cu 1983 r. na krót ko wró cił jesz cze do pi sa nia dzien ni ka, jed nak
no ta tek tych nie włą czo no do ni niej szej edy cji, nie do ty czą bo wiem po by tu
w ośrod kach od osob nie nia. Na dal był re pre sjo no wa ny, za trzy my wa no go
na 48 go dzin. Kie dy za czę ły się po gróż ki pod ad re sem je go cię żar nej żo ny, udał się
do am ba sa dy szwedz kiej, by zło żyć wnio sek o wi zę. We wrze śniu 1983 r. wraz
z żoną udał się na emi gra cję do Szwe cji, gdzie od kil ku mie się cy prze by wał z rodzi -
ną jego młod szy brat, Sła wo mir, a z cza sem przy był też ko lej ny, Zyg munt. 

Po po by cie w ośrod ku dla uchodź ców w Oxelösund w środ ko wej Szwe cji
(gdzie po trzech ty go dniach od przy jaz du uro dził się je go syn To masz) zo stał asy -
sten tem bi blio te ka rza w Bi blio te ce In sty tu tu Sla wi sty ki Uni wer sy te tu w Lund,
gdzie pra co wał do eme ry tu ry w 2005 r. Pró bu jąc po go dzić obo wiąz ki ro dzin ne
z po win no ścia mi wo bec kra ju, za an ga żo wał się w po moc Po la kom po zo sta łym
w oj czyź nie. Zo stał człon kiem Ko mi te tu Po mo cy „So li dar ność”, swój sprze ciw wo -
bec sy tu acji w oj czyź nie wy ra żał tak że po przez udział w ma ni fe sta cjach pod am -
ba sa dą i kon su la tem PRL w Szwe cji w ko lej ne rocz ni ce wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go.

*  *  *

Fakt, że dzien nik jest jed nym z nie licz nych, tak szcze gó ło wych za pi sów ży -
cia w in ter no wa niu był tyl ko jed nym z po wo dów de cy du ją cych o je go wy da niu.
Choć wie lu in ter no wa nych, zda jąc so bie spra wę z ulot no ści wspo mnień, po dej -
mo wa ło pró by za pi sy wa nia wy da rzeń ma ją cych miej sce w ośrod kach od osob nie -
nia, to czę ste prze szu ka nia cel, jak i uda ją cych się na wi dze nie z naj bliż szy mi
in ter no wa nych, nie sprzy ja ły wy do sta niu się spo rzą dza nych no ta tek na ze wnątrz.
Ta de usz Dziech ciow ski opi su jąc nie mal dzień po dniu czas spę dzo ny w ośrod kach
od osob nie nia, po ka zu je, jak wy glą da ło ży cie wy peł nio ne cią głym ocze ki wa niem na
wyj ście. Peł ne znie cier pli wie nia, wy wo ły wa ne go strzęp ka mi in for ma cji z zewnątrz,
czę sto nie spój nych, ale jed nak sta le ana li zo wa nych, po zwa la ją cych pla no wać czas
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po wyj ściu. Do strze gal na jest tak że na ra sta ją ca z cza sem apa tia i ner wo wość, kie -
dy do in ter no wa nych do cie ra ła świa do mość te go, że na ze wnątrz ży cie to czy się
wła snym to rem, lu dzie ży ją wła sny mi pro ble ma mi, a in ter no wa ni nie znaj du ją się
w cen trum za in te re so wa nia spo łe czeń stwa. Dzien nik jest bar dzo oso bi stym wy -
zna niem, a rów no cze śnie do ku men tem jed ne go z naj waż niej szych wy da rzeń hi -
sto rycz nych ostat nie go pół wie cza w Pol sce. Jest zaj mu ją cym ob ra zem obo zo we go
ży cia, źró dłem uzu peł nia ją cym wie dzę, szcze gól nie o ośrod kach od osob nie nia i sta -
nie wo jen nym na Po mo rzu. O ile dys po nu je my kil ku na sto ma re la cja mi in ter no wa -
nych w in nych ośrod ka ch1, to jest to pierw sze te go ty pu źró dło do ku men tu ją ce
in ter no wa nie w ośrod kach od osob nie nia w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim
(nie li cząc kil ku krót kich wspo mnień za miesz czo nych w in ter ne cie i frag men tów
pa mięt ni ka Wi tol da Ro ma now skie go, opu bli ko wa nych w al bu mie Stan wo jen ny
okiem in ter no wa ne go, wy da nym w 2001 r. przez uczniów i na uczy cie li VI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w Szcze ci nie w ra mach se rii „Spo tka nia z Hi sto rią”). 
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E.A. Szcze pań ska, Za nim wy ba czę. Pa mięt nik wal ki i zdra dy, Za krze wo 2009.



Nota edytorska

Dzien nik Ta de usza Dziech ciow skie go, w la tach osiem dzie sią tych prze ka zy -
wa ny „z rąk do rąk” wśród za ufa nych dzia ła czy, funk cjo no wał – przy naj mniej we
frag men tach – w pod ziem nym obie gu. Część za pi sków znaj du je się w tecz ce pra -
cy taj ne go współ pra cow ni ka o pseu do ni mach „Śmia ły”, „Ka mil” i „Port”, o czym
już wspo mnia no. Ca ły dzien nik zo stał prze ka za ny do In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej w 2009 r. przez Da nu tę Dą brow ską, któ ra przez 25 lat by ła de po zy ta riusz ką
po żół kłych, za pi sa nych drob nym pi smem kar tek.

Au tor ka opra co wa nia do ło ży ła wszel kich sta rań, aby czy tel nik, szcze gól nie
młod sze go po ko le nia, mógł zna leźć w przy pi sach wy ja śnie nia być mo że nie za wsze
kla row nych dla nie go za gad nień, nie zbęd nych dla zro zu mie nia mi nio nej epo ki. 
Dzien nik za opa trzo no w przy pi sy oso bo we i rze czo we. Za miesz czo ne bio gra my
więk szo ści dzia ła czy opo zy cyj nych za czerp nię to z pierw sze go to mu En cy klo pe dii
So li dar no ści. Opo zy cja w PRL 1976–1989, pod red. M. Łąt kow skiej (War sza wa
2010) oraz z wy da nia elek tro nicz ne go, za miesz czo ne go na sta le uak tu al nia nej stro -
nie in ter ne to wej www.en cy klo pe dia -s ol ida rn osci.pl. Część bio gra mów stwo rzo no
na podstawie pu bli ka cji, m.in.: Kryp to nim „Wa sa le”. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec
Stu denc kich Ko mi te tów So li dar no ści 1977–1980, wy bór, wstęp i oprac. Ł. Ka miń -
ski, G. Wa li gó ra (War sza wa 2007); Kryp to nim „Pe gaz”. Służ ba Bez pie czeń stwa
wobec To wa rzy stwa Kur sów Na uko wych 1978–1980, wy bór, wstęp i oprac. Ł. Ka -
miń ski, G. Wa li gó ra (War sza wa 2008); So li dar ność Wal czą ca w do ku men tach, t. 1:
W oczach SB, wy bór, wstęp i oprac. Ł. Ka miń ski, W. Sa wic ki, G. Wa li gó ra (War sza -
wa 2007); Kryp to nim „Gra cze”. Służ ba Bez pie czeń stwa wo bec Ko mi te tu Obro ny
Ro bot ni ków i Ko mi te tu Sa mo obro ny Spo łecz nej „KOR” (1976–1981), wy bór, wstęp
i oprac. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra (War sza wa 2010); Przed i po 13 grud nia. Pań stwa
blo ku wschod nie go wo bec kry zy su w PRL 1980–1982, t. 1–2, red. Ł. Ka miń ski
(War sza wa 2006–2007); Fik cja czy rze czy wi stość. Wy bór au dy cji Pol skie go Ra dia
Szcze cin z lat 1946–1989, wy bór, wstęp i oprac. P. Szulc (Szcze cin 2009); W. Ro -
do wicz, Ko mi tet na Piw nej. Fak ty – do ku men ty – wspo mnie nia (War sza wa 1994).

W prze wa ża ją cej czę ści bio gra my ogra ni czo no do dzia łal no ści kon kret nych
osób w la tach osiem dzie sią tych, choć są od tej re gu ły wy jąt ki. Po nad to przy opra -
co wy wa niu przy pi sów rze czo wych ko rzy sta no m.in. z prac: J. Eisler, „Pol skie mie -
sią ce” czy li kry zys(y) w PRL, (War sza wa 2008); A. Pacz kow ski, Woj na
pol sko -j ar uze lska. Stan wo jen ny w Pol sce 13 XII 1981–22 VII 1983 (War sza wa
2006); W. Po lak, Czas lu dzi nie po kor nych. Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo -
do wy „So li dar ność” i in ne ugru po wa nia nie za leż ne w To ru niu i Re gio nie To ruń skim
(13 XII 1981–4 VI 1989) (To ruń 2003); idem, Stan wo jen ny – pierw sze dni
(Gdańsk 2006); idem, Wy daw nic two „Al ter na ty wy”. Z dzie jów gdań skiej 
po li grafii pod ziem nej (Gdań sk –T oru ń–B ydgoszcz 2009); idem, Ana to mia agen ta.



Hi sto ria taj ne go współ pra cow ni ka Służ by Bez pie czeń stwa o pseu do ni mie „Ka rol” 
(1978–1983) (Gdańsk 2005); idem, Naj trud niej sze eg za mi ny. Nie za leż ne Zrze sze -
nie Stu den tów Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu na tle wy da rzeń w kra -
ju i re gio nie (1980–1982) (To ruń 2001); Stan wo jen ny w Pol sce 1981–1983,
red. A. Du dek (War sza wa 2003); NSZZ „So li dar ność” 1980–1989, t. 3: Pol ska
północ na, red. Ł. Ka miń ski, G. Wa li gó ra (War sza wa 2010); Stan wo jen ny w doku -
men tach władz PRL (1980–1983), wy bór, wstęp i oprac. B. Kop ka, G. Maj chrzak
(War sza wa 2001); S. Cenc kie wicz, An na So li dar ność. Ży cie i dzia łal ność An ny
Walen ty no wicz na tle epo ki (1929–2010) (Po znań 2010); En cy klo pe dia Szcze ci na,
t. 1–2 oraz su ple men ty, red. T. Bia łec ki (Szcze cin 1999–2000); A. Fry dry siak, Soli -
dar ność w wo je wódz twie ko sza liń skim 1980–1989 (Ko sza lin 2006); A. Wa len ty -
no wicz, A. Ba sza now ska, Cień przy szło ści. Pa mięt ni ki, wspo mnie nia, bio gra fie
(Kra ków 2009). 

Na pre cy zyj ne okre śle nie dat in ter no wa nia, wi zy ta cji, na zwisk oraz po twier -
dze nie wie lu fak tów opi sy wa nych przez au to ra dzien ni ka po zwo li ły do ku men ty za -
cho wa ne w Ar chi wum IPN w Gdań sku, Szcze ci nie i War sza wie, Ar chi wum Akt
No wych oraz Ar chi wum Opo zy cji Ośrod ka „Kar ta” w War sza wie. Oprócz te go
wy ko rzy sta no ba zy umiesz czo ne na por ta lu www.ipn.gov.pl (ka ta lo gi Biu ra Lu -
stra cyj ne go), www.13grud nia 81.pl (spis spraw kar nych z lat 1981–1983) oraz
www.in ter no wa ni.xg.pl.

W bio gra mach świa do mie po mi nię to in for ma cje o współ pra cy ze Służ bą
Bez pie czeń stwa, tak że w przy pad kach już opi sa nych w li te ra tu rze przed mio tu.
Dzien nik jest źró dłem wy jąt ko wym, uzna no za tem, że ogra ni cze nie się do „su -
chych” za pi sów ewi den cyj nych w przy pi sach oso bo wych, któ re czę sto nie od da ją
skom pli ko wa nych przy pad ków, np. osób for mal nie za re je stro wa nych, choć
w danym cza sie uni ka ją cych roz mów z funk cjo na riu sza mi SB, nie by ło by do brym
roz wią za niem, zwłasz cza gdy brak do wo dów na wpływ ich współ pra cy na lo sy
Tade usza Dziech ciow skie go. Wy ją tek uczy nio no dla opi sa ne go we wstę pie Fran -
cisz ka Skwier czyń skie go, któ re go dzia ła nia bez po śred nio prze ło ży ły się na lo sy
dzien ni ka. Od nie sio no się tak że do współ pra cy Zyg mun ta Lam pa sia ka, o któ rej
au tor wspo mniał w tek ście.

W na wia sach kwa dra to wych roz wi nię to skró ty oraz ini cja ły. W sy tu acji gdy
wy stę pu je tyl ko imię, aby unik nąć po mył ki (by ło kil ka osób no szą cych to sa mo
imię) kon se kwent nie do da no na zwi sko, za wy jąt kiem dru giej żo ny, Mał go rza ty,
na zy wa nej przez au to ra rów nież „Emi kiem” bądź „M.” oraz by łej żo ny au to ra
dzien ni ka, na zy wa nej „Pań cią” bądź „W”.

Au tor czę sto od wo ły wał się do po szcze gól nych nu me rów cel. Nie pod ję to
pró by usta le nia ich skła du oso bo we go, po nie waż, z opi sa nych wy żej po wo dów,
bar dzo czę sto ule gał on zmia nie. 
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*  *  *

W tym miej scu pra gnę po dzię ko wać za po moc w pra cy nad dzien ni kiem.
Przede wszyst kim Pań stwu Mał go rza cie i Ta de uszo wi Dziech ciow skim, któ rzy
mimo od le gło ści Szcze ci na od Eslöv nie szczę dzi li życz li wo ści, słów wspar cia i cier -
pli wo ści w od po wia da niu na mo je licz ne za py ta nia. Za wni kli wą lek tu rę i cen ne
uwa gi dzię ku ję re cen zen tom, prof. Woj cie cho wi Po la ko wi oraz Grze go rzo wi Maj -
chrza ko wi, ale rów nież dr. Sła wo mi ro wi Cenc kie wi czo wi, Prze my sła wo wi Fen ry -
cho wi, dr. Mi cha ło wi Pa ziew skie mu, Mar ci no wi Ró żań skie mu, dr. Mar ci no wi
Ste fa nia ko wi, dr. Paw ło wi Szul co wi i Ja no wi Tar now skie mu. Za po moc archi wal -
ną ser decz nie dzię ku ję Ewie Mu zy czuk. Szcze gól ne po dzię ko wa nia składam dr. Se -
ba stia nowi Li gar skie mu. 
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1982

Wierz cho wo Po mor skie

7 stycz nia 

Roz mo wa z[e] S[ta ni sła wem] W[ądo łow skim]1.
Jak wzię to Wa łę sę2 – Mi li cja no cą. Po wie dział, że nie wpu ści, żo na3 przez

okno za czę ła wo łać o po moc. Za czę li się gro ma dzić lu dzie. Wa łę sa po wie dział, że
wyj dzie, je że li przyj dą wo je wo da4 i Fi szba ch5. Przy wie zio no ich i Wa łę sa sa mo cho -
dem wy wie zio ny zo stał do War sza wy.

Kto przy go to wy wał uchwa ły na ostat niej Kra jów ce6? – Eks per ci7. (Ge re -
mek8...). Przed sta wi li pro jekt, któ ry zo stał od rzu co ny ja ko za ma ło zde cy do wa ny.

1 Sta ni sław Wą do łow ski (ur. 1938) – 1966–2002 prac. SSz, uczest nik straj ków 1970, 1971 i 1980 tam że,
w sierp niu 1980 r. czło nek Pre zy dium MKS, w gru pie ne go cju ją cej z de le ga cją rzą do wą, sy gna ta riusz Po -
ro zu mień Sierp nio wych; od wrze śnia 1980 r. w „So li dar no ści”, czło nek Pre zy dium KKP, wi ce przew. ZR,
de le gat na I KZD, wi ce przew. KK; 13 XII 1981–30 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz -
cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; ko or dy na tor pod ziem nych struk tur „S” na Po mo rzu Za chod nim,
1982–1985 or ga ni za tor spo tkań przed sta wi cie li TKZ, 1986–1987 czło nek Tym cza so wej Ra dy Ko or dy -
na cyj nej Po mo rza Za chod nie go, w kwiet niu 1987 r. współ za ło ży ciel Gru py Ro bo czej KK do ma ga ją cej
się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r., 1987–1989 przew. TKZ w SSz; w 1987 r. za ło ży ciel Sto wa rzy sze -
nia Chrze ści jań skiej My śli Po li tycz nej.

2 Lech Wa łę sa (ur. 1943) – od 1967 r. za trud nio ny ja ko elek tryk w SG, 1978–1980 dzia łacz WZZ Wybrze -
ża, po roz po czę ciu 14 VIII 1980 r. straj ku w SG sta nął na je go cze le, ne go cja tor i sy gna ta riusz Po ro zu -
mień Sierp nio wych, pierw szy przew. NSZZ „So li dar ność”; 13 XII 1981 r. za trzy ma ny, prze trzy my wa ny
w ośrod kach rzą do wych w Chy li cach i Otwoc ku pod War sza wą, de cy zję o in ter no wa niu otrzy mał
26 I 1982, 11 ma ja tr. prze wie zio ny do ośrod ka rzą do we go w Ar ła mo wie, zwol nio ny 14 li sto pa da tr.;
po wró cił do pra cy w SG, przez wła dze trak to wa ny był ja ko oso ba pry wat na; w 1983 r. otrzy mał Po ko -
jo wą Na gro dę No bla; 30 IX 1986 r. po wo łał Tym cza so wą Ra dę „S”; od 25 X 1987 r. na cze le KKW,
utwo rzo nej z po łą cze nia Tym cza so wej Ra dy „S” i TKK, zi gno ro wał tym sa mym żą da nia Gru py Ro bo czej
KK „S”, któ rej uczest ni cy od wrze śnia 1987 r. do ma ga li się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r.; w ma ju
i sierp niu 1988 r. uczest nik straj ków w SG; 31 VIII 1988 r. spo tkał się z min. spraw we wnętrz nych gen.
Cze sła wem Kisz cza kiem, co za po cząt ko wa ło roz mo wy dot. wa run ków po now nej le ga li za cji „S” i przy -
go to wań do ob rad Okrą głe go Sto łu; 1990–1995 pre zy dent III RP.

3 Da nu ta Wa łę sa (ur. 1949) – od 1969 r. żo na Le cha Wa łę sy.
4 Wo je wo da gdań ski – Je rzy Ko ło dziej ski.
5 Ta de usz Fi szbach (ur. 1935) – 1975–1982 I se kre tarz KW PZPR w Gdań sku.
6 Kra jów ka, Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność” – wy bra na pod czas I KZD struk tu ra władz NSZZ „S”

(wcze śniej Kra jo wa Ko mi sja Po ro zu mie waw cza), na cze le któ rej stał prze wod ni czą cy Lech Wa łę sa. W jej
skład wcho dzi li tak że przew. 38 re gio nów oraz 69 osób wy bra nych przez de le ga tów. Pierw sze po sie dze -
nie KK od by ło się 8 X 1981 r.; ko or dy no wa ła m.in. dzia łal ność struk tur re gio nal nych związ ku, re pre -
zen to wa ła go w roz mo wach z wła dza mi.

7 Eks per ci – gru pa osób wy wo dzą ca się m.in. z KSS KOR, do ra dza ją ca ro bot ni kom pod czas ro ko wań z wła -
dza mi w sierp niu 1980 r., któ ra na stęp nie za an ga żo wa ła się w two rze nie związ ku. Na le że li do niej m.in.:
Bro ni sław Ge re mek, Ja cek Ku roń, Ta de usz Ma zo wiec ki. Eks per ci we szli w skład utwo rzo ne go na mo cy
uchwa ły KKP z 8 I 1981 r. Ośrod ka Prac Spo łecz no -Z aw od owych, któ re go przew. zo stał Ge re mek,
a wice przew. Wie sław Chrza now ski i An drzej Ty mow ski. Ośro dek peł nił ro lę or ga nu do rad cze go i kon -
sul ta cyj ne go wo bec KKP, pro wa dził ba da nia i opra co wy wał pro gno zy, opi nie i pro po zy cje dot. sta no wi -
ska NSZZ w za kre sie spraw go spo dar czych i spo łecz nych, przy go to wy wał ma te ria ły do szko le nia
związ ko we go i dzia łal no ści oświa to wej, opra co wał sze reg do ku men tów związ ko wych.

8 Bro ni sław Ge re mek (1932–2008) – hi sto ryk, dzia łacz opo zy cyj ny, współ za ło ży ciel i wy kła dow ca TKN,
1955–1985 prac. na uko wy In sty tu tu Hi sto rii PAN w War sza wie, 1962–1965 wy kła dow ca Sor bo ny i dyr. 



Eks per ci się ob ra zi li. Ro bi li Ka rol [Mo dze lew ski]9 i Ja nek [Ru lew ski]10. Gwiaz da11

był im prze ciw ny.
Kto uciekł? – Bu ja k12 i Je dy na k13 po szli na dziw ki (?). Bo ru se wi cz14 uciekł

z IV pię tra po pio ru no chro nie. Strze la li za nim.
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Ośrod ka Kul tu ry Pol skiej w Paryżu; 1950–1968 w PZPR, wy stą pił w pro te ście prze ciw agre sji wojsk Ukła -
du War szaw skie go na Cze cho sło wa cję; 20 VIII 1980 r. sy gna ta riusz Ape lu 64 in te lek tu ali stów, popie ra -
ją ce go po stu la ty straj ku ją cych stocz niow ców, od 22 sierp nia tr. obec ny w SG, od 24 sierp nia tr. czło nek
Ko mi sji Eks per tów MKS, do rad ca MKZ Gdańsk, KKP, nast. KK, przew. Ra dy Pro gra mo wo -Ko nsu lt acyj -
nej Ośrod ka Prac Spo łecz no -Z aw od owych, uczest nik I KZD, przew. Ko mi sji Pro gra mo wej, współ au tor
pro gra mu po li tycz ne go „S” pt. „Sa mo rząd na Rzecz po spo li ta”; 13 XII 1981–23 XII 1982 in ter no wa ny
w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu i Dar łów ku; 17 V 1983 r. aresz to wa ny pod za rzu tem or ga ni zo wa nia nie le -
gal nych ze brań, w lip cu tr. zwol nio ny na mo cy amne stii. Od 1983 r. do rad ca TKK „So li dar ność” i Le -
cha Wa łę sy; 1988–1990 czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie; w 1989 r. uczest nik
ob rad ple nar nych Okrą głe go Sto łu oraz ze spo łu ds. re form po li tycz nych.

9 Ka rol Mo dze lew ski (ur. 1937) – hi sto ryk, dzia łacz opo zy cyj ny, pod czas straj ków w sierp niu 1980 r. krót -
ko prze by wał w SG; od wrze śnia 1980 r. w „S”, wi ce przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go we wro cław -
skich pla ców kach PAN, czło nek Pre zy dium MKZ we Wro cła wiu, współ au tor po my słu utwo rze nia jed nej
re pre zen ta cji NSZZ, wspól nej re je stra cji oraz przy ję cia na zwy „So li dar ność”; czło nek KKP, XI 1980–IV
1981 jej rzecz nik pra so wy (zło żył re zy gna cję po kry zy sie byd go skim), czło nek Pre zy dium ZR, de le gat na
I KZD, czło nek KK. 13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce, 23 XII 1982 r. aresz -
to wa ny pod za rzu tem pró by oba le nia ustro ju PRL, osa dzo ny w AŚ War sza wa -M ok otów, w lip cu 1984 r.
zwol nio ny na mo cy amne stii; w 1983 r. zwol nio ny z pra cy, 1987–1992 prac. na uko wy PAN.

10 Jan Ru lew ski (ur. 1944) – 1974–1980 spe cja li sta kon struk tor w Ośrod ku Roz wo jo wo -B ada wczym Za -
kła dów Ro we ro wych Ro met w Byd gosz czy, przew. Ra dy Za kła dów ZZ Me ta lur gów tam że. W sierp niu
1980 r. Ra da Za kła do wa ZZR Ro me tu (pod je go prze wod nic twem) we zwa ła ofi cjal ne związ ki za wo do -
we do po par cia po stu la tów straj ku ją cych ro bot ni ków Wy brze ża, 25 sierp nia za trzy ma ny, na stęp ne go
dnia po in ter wen cji za ło gi Ro me tu zwol nio ny. Od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. MKZ w Byd gosz czy,
czło nek Pre zy dium KKP, przew. ZR Byd goszcz, czło nek KK; 19 III 1981 r. po bi ty przez funk cjo na riu szy
MO na se sji WRN, co sta ło się przy czy ną tzw. kry zy su byd go skie go i po sta wi ło w stan go to wo ści straj -
ko wej ca ły kraj; w lip cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Byd go skie go, de le gat na I KZD; 13 XII
1981 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce, 19 XII 1982 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny
w AŚ War sza wa -M ok otów; uczest nik gło dó wek, w tym 21 -dni owej, m.in. o sta tus więź nia po li tycz ne go
i prze ciw osa dza niu więź niów po li tycz nych w jed nej ce li z kry mi nal ny mi, zwol nio ny w sierp niu 1984 r.
na mo cy amne stii; w 1987 r. współ za ło ży ciel Gru py Ro bo czej KK do ma ga ją cej się zwo ła nia KK w skła -
dzie z 1981 r., 8 IX 1988 r. współ or ga ni za tor Ra dy Or ga ni za cyj nej Re gio nu Byd go skie go, 18 IV 1989 r.
współ or ga ni za tor i przew. Tym cza so we go ZR Byd go skie go.

11 An drzej Gwiaz da (ur. 1935) – dzia łacz opo zy cyj ny, współ za ło ży ciel i dzia łacz WZZ Wy brze ża, współ twór ca
NSZZ „S”, je den z dwóch z-ców Le cha Wa łę sy, wi ce przew. MKZ, KKP, KK; 13 XII 1981 r. in ter no wa -
ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce; 22 XII 1982 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza wa -
-Mok otów, zwol nio ny w lip cu 1984 r. na mo cy amne stii; w kwiet niu 1987 r. współ za ło ży ciel Gru py
Ro bo czej KK do ma ga ją cej się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r.; prze ciw nik ob rad Okrą głe go Sto łu.

12 Zbi gniew Bu jak (ur. 1954) – współ prac. KSS KOR, od 1980 r. przew. MKZ Ma zow sze, póź niej ZR Ma -
zow sze, czło nek pre zy dium KKP, póź niej KK; w sta nie wo jen nym ukry wał się w Gdań sku i War sza wie;
au tor wie lu oświad czeń i tek stów pro gra mo wych pu bli ko wa nych głów nie na ła mach pod ziem ne go „Ty -
go dni ka Ma zow sze”. 22 IV 1982 r. współ za ło ży ciel TKK „S”, 8 ma ja tr. współ za ło ży ciel RKW „S” Ma -
zow sze. W mar cu 1983 r. za trzy ma ny, zdo łał uciec; w ma ju 1986 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ
War sza wa -M ok otów, 11 IX 1986 zwol nio ny na mo cy amne stii. Od wrze śnia 1986 r. czło nek jaw ne go
RKW Ma zow sze, od 29 wrze śnia tr. w Tym cza so wej Ra dzie „S” po wo ła nej przez Le cha Wa łę sę; od 25 X
1987 r. w KKW „S”; od 18 XII 1988 r. w KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie.

13 Ta de usz Je dy nak (ur. 1949) – 1974–1981 prac. KWK „Ma ni fest Lip co wy” w Ja strzę biu- Zdr oju, 29 VIII–3 IX
1980 uczest nik straj ku, sy gna ta riusz po ro zu mie nia ja strzęb skie go. Od wrze śnia 1980 r. w „S”, wi ce przew.
MKS w Ja strzę biu- Zdr oju, wi ce przew. ZR Ślą sko -D ąbro wski ego, de le gat na I KZD, czło nek KK oraz redak -
cji „Na szej So li dar no ści”; 13 XII 1981–23 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Ka to wi cach, Za brzu -Z a borzu,
No wym Łup ko wie. Od czerw ca 1983 r. w ukry ciu, przew. RKW Re gio nu Ślą sko -D ąbro wski ego, czło nek
TKK. 17 VI 1985 r. aresz to wa ny w War sza wie, 11 IX 1986 r. zwol nio ny na mo cy amne stii. We wrze śniu
1986 r. wszedł w skład jaw nej Tym cza so wej Ra dy „S”, 7 X 1986 r. Tym cza so wej Ra dy „S” Re gio nu Ślą sko -
-D ąbro wski ego; w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w pod ze spo le gór ni czym.



Jak by ło w Gdań sku? – psy wy cią ga ły lu dzi ze stocz ni.
Błę dy Związ ku 15? – hi ste ria an ty ra dziec ka, trze ba by ło w ogó le za bro nić.

Hi ste ria an ty par tyj na. Wol ne wy bo ry do sej mu (nikt nie od da je wła dzy). Nie po -
trzeb ne, nie re al ne uchwa ły. Brak kon se kwen cji w re ali za cji przy ję tych do ku men -
tów. Brak peł nej in for ma cji w dół i w gó rę. Za ma ło kon sul ta cji. Po mi ja nie spraw
ty po wo związ ko wych. Par tie po li tycz ne trze ba by ło wy rzu cić po za Zwią zek. 

Co bę dzie? – czo łów ce przy go to wu je się pro ce sy, in nych się wy pu ści, ale bez
moż li wo ści pra cy w związ ku. Nie bę dziesz Ta dziu 16 pi sać w „Jed no ści”17. Ani ty,
ani Le szek [Dlo uchy]18. „Jed ność” mo że bę dzie, ale bez was. Mnie też nie bę dzie.

Roz mo wy z Glem pe m19 – oko ło 8 XII. Py tał Ka ro la [Mo dze lew skie go]: Pan
wi dzi, do cze go pro wa dzi to, co pan gło si. Dla ko go pan to ro bi? Mó wił też, że
trze ba po zbyć się ta kich jak Jur czy k20, Ru lew ski, Roz pło chow ski 21, Ko pa czew ski22.

______________________________________________________________________________

14 Bog dan Bo ru se wicz (ur. 1949) – dzia łacz opo zy cyj ny, współ prac. KOR, KSS KOR, WZZ Wy brze ża, czło -
nek re dak cji „Ro bot ni ka” i „Ro bot ni ka Wy brze ża”; ini cja tor i współ or ga ni za tor straj ku w SG, współ autor
po stu la tów straj ko wych, czło nek pre zy dium MKZ w Gdań sku, 14–16 XII 1981 r. uczest nik straj ku w SG,
po je go pa cy fi ka cji w ukry ciu, or ga ni za tor pod ziem nych struk tur „S”, od ma ja 1982 r. czło nek RKK
Gdańsk, od 1984 r. TKK; w stycz niu 1986 r. aresz to wa ny, zwol nio ny we wrze śniu tr. na mo cy amne stii.
Od li sto pa da tr. czło nek Tym cza so wej Ra dy „S”, w ma ju i sierp niu 1988 r. wspie rał straj ki w SG. Od
1989 r. w Pre zy dium KKW „S”; od mó wił udzia łu w ob ra dach Okrą głe go Sto łu, uzna jąc po ro zu mie nie
z wła dza mi za przed wcze sne.

15 Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność” – po wstał po pod pi sa niu po ro zu mień z rzą dem
30 VIII 1980 r. w Szcze ci nie, 31 sierp nia tr. w Gdań sku i 4 wrze śnia tr. w Ja strzę biu- Zdr oju. 17 IX 1980 r.
przy jął for mu łę ogól no pol ską. 10 li sto pa da tr., po za re je stro wa niu przez SN, uzy skał oso bo wość praw ną. 

16 Cho dzi o au to ra dzien ni ka, Ta de usza Dziech ciow skie go.
17 „Jed ność” – od 24 VIII 1980 r. or gan MKS przy SSz, póź niej pi smo i biu le tyn in for ma cyj ny MKZ NSZZ

„S”, od stycz nia 1981 r., po otrzy ma niu de bi tu wy daw ni cze go, ty go dnik NSZZ „S” Po mo rza Za chod -
nie go, pierw szy w Pol sce ofi cjal nie wy da wa ny pe rio dyk NSZZ „S”. Po my sło daw cą, za ło ży cie lem i re dak -
to rem na czel nym był Le szek Dlo uchy, a w skład re dak cji wcho dzi li pi szą cy w róż nych okre sach i z róż nym
na tę że niem: Ta de usz Dziech ciow ski (se kre tarz re dak cji, głów ny od po wie dzial ny za li nię pro gra mo wą),
Ka rol Mar kow ski (red. tech nicz ny), Mi chał Pa ziew ski, Li dia Ko wa liń ska -M aśla nka, To masz Zie liń ski,
Sta ni sław Wisz niew ski, Ewa Gut kow ska, Ja ro sław Pi war i An drzej Wę glarz. Na kład się gał 100 tys. egz.,
z cze go 35 tys. tra fia ło do kio sków, a resz ta roz pro wa dza na by ła przez po szcze gól ne in stan cje „S”;
w 1981 r. wy szło 49 nu me rów. 

18 Le szek Dlo uchy (ur. 1953) – prac. SSR „Gry fia”, w sierp niu 1980 r. rzecz nik pra so wy MKS, pierw szy
red. na czel ny ty go dni ka „Jed ność”, 13 XII 1981–19 VIII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz -
cho wie Po mor skim; w 1982 r. wy emi gro wał do Szwe cji, po 12 la tach wró cił do Pol ski.

19 Jó zef Glemp (ur. 1929) – du chow ny rzym.-kat., 1981–1992 me tro po li ta war szaw sko -gnie źnie ński, 
1981–2004 przew. KEP, 1981–2009 pry mas Pol ski. 

20 Ma rian Jur czyk (ur. 1935) – od 1954 r. prac. SSz, 18–30 VIII 1980 r. przew. KS tam że, nast. MKS, pro -
wa dził ne go cja cje z de le ga cją rzą do wą, 30 VIII 1980 r. sy gna ta riusz szcze ciń skich Po ro zu mień Sierp nio -
wych; przew. MKR w Szcze ci nie, czło nek KKP, de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, przew.
ZR, de le gat na I KZD, czło nek KK, w wy bo rach na przew. „S” kontr kan dy dat Le cha Wa łę sy – za jął
2. miej sce, uzy sku jąc 201 gło sów (24,1%); 13 XII 1981–18 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie,
Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku, w grud niu 1982 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza -
wa -M ok otów, zwol nio ny w sierp niu 1984 r. na mo cy amne stii, zwol nio ny z pra cy, pod ko niec 1984 r.
za trud nio ny po now nie – w ma ga zy nie SSz, od 1986 r. na ren cie; 22 X 1986 r. współ twór ca Tym cza so -
wej Ra dy Re gio nal nej Po mo rza Za chod nie go; w kwiet niu 1987 współ za ło ży ciel Gru py Ro bo czej KK do -
ma ga ją cej się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r., w opo zy cji wo bec Le cha Wa łę sy, 7 X 1988
współ or ga ni za tor TZR Po mo rze Za chod nie.

21 An drzej Roz pło chow ski (ur. 1950) – me cha nik sa mo cho do wy, 1977–1983 prac. Hu ty Ka to wi ce w Dą -
bro wie Gór ni czej; 29–31 VIII 1980 r. uczest nik straj ku tam że, od 31 sierp nia tr. przew. MKS tam że,
nast. MKR, 11 wrze śnia tr. sy gna ta riusz po ro zu mie nia ka to wic kie go, przew. MKZ „S” w Ka to wi cach,
czło nek Pre zy dium KKP, 1981 r. współ za ło ży ciel Kra jo we go KOWzP i czło nek re gio nal nych struk tur, 
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Roz mo wa z Tom., M., Fr.23 – S[ta ni sław] W[ądo łow ski] po wie dział mi, że
po dej mie dzia łal ność w każ dej „So li dar no ści”, na ja ką bę dzie zgo da władz. Opo -
wia dał (S[ta ni sław] W[ądo łow ski]) o spo tka niu z Gl[em pem] (oko ło 8 XII), pod -
czas któ re go wy ra żo no zgo dę, że wła dza bę dzie mo gła de cy do wać, kto nie mo że
być w „So li dar no ści”. Ma to być w usta wie o zw[iąz kach] zaw[odo wych].

Błę dy Związ ku – ak cen ty an ty ra dziec kie. Nie od po wie dzial ni lu dzie, wy po -
wie dzi (Rul[ew skie go], Rozpł[ochow skie go], Jur czyka w Trze bia to wie 24).

Zw[iąz ki] bę dą mu sia ły ba lan so wać w mar gi ne sie le gal no ści. Prze bu do wę
trze ba roz ło żyć na la ta.

8 stycz nia

Wy szedł Lam pa sia k25. Plot ki: ubek, pod pi sał ko la bo ra cję. (?) 
Le szek [Dlo uchy]: Wol na [Eu ro pa]26 po da ła, że Au stria ofi cjal nie zwró ci ła się

do rzą du o przy ję cie na azyl wszyst kich in ter no wa nych. Ba łu ka 27: to moż li we.

24 _______________________________________________________________________

przed sta wi ciel „S” w Ko mi sji ds. usta wy o związ kach za wo do wych, de le gat na I i II WZD (woj. ka to wic -
kie go) Re gio nu Ślą sko -D ąbro wski ego, de le gat na I KZD, czło nek Ko mi sji Pro gra mo wej, KK; 13 XII
1981 r. in ter no wa ny w OO w Ka to wi cach, Za brzu -Z ab orzu, Grod ko wie i Uher cach, 23 XII 1982 r.
oskar żo ny o „pró bę oba le nia si łą ustro ju PRL”, prze trzy my wa ny bez wy ro ku w AŚ War sza wa -M ok otów,
zwol nio ny na mo cy amne stii w lip cu 1984 r.; dzia łacz pod ziem nej „S”, od 1985 r. czło nek Pre zy dium
Pol skiej Par tii Nie pod le gło ścio wej, od paź dzier ni ka 1986 r. czło nek jaw nej Tym cza so wej Ra dy „S” w Re -
gio nie; od 1988 r. na emi gra cji w USA. 

22 An to ni Ko pa czew ski, ps. „Mi chał Jo dłow ski” (ur. 1941) – dzia łacz opo zy cyj ny, przew. MKZ i ZR w Rze -
szo wie, czło nek KKP, de le gat na I KZD, czło nek KK; 13 XII 1981–6 VIII 1982 in ter no wa ny w OO w Iła -
wie i Za łę żu k. Rze szo wa; 1983–1989 przew. So li dar no ści Wal czą cej Od dział Rze szów. 

23 Nie uda ło się usta lić, do ko go na le żą wy mie nio ne ini cja ły.
24 Cho dzi o za wie ra ją ce an ty se mic kie ak cen ty wy stą pie nie Jur czy ka w Trze bia to wie 25 X 1981 r., w któ -

rym we zwał do ra dy kal nych roz li czeń z ko mu ni sta mi, mó wił o bu do wa niu szu bie nic. Wła dze wy ko rzy -
sta ły je do pro pa gan do we go ata ku na „So li dar ność”.

25 Piotr Zyg munt Lam pa siak (ur. 1927) – praw nik, prac. WSM, do rad ca MKR Szcze cin, rad ca praw ny ZR
NSZZ „S” Po mo rza Za chod nie go, bli ski współ prac. Ma ria na Jur czy ka; 21 XII 1981–8 I 1982 in ter no -
wa ny w Go le nio wie. Z akt zgro ma dzo nych w ar chi wum IPN wy ni ka, że od wrze śnia 1980 r. kon tak to -
wał się z Wydz. II KW MO w Szcze ci nie, gdzie pro wa dził roz mo wy nt. sy tu acji w szcze ciń skim MKR.
Do ku men ta cja jest nie peł na i koń czy się w lu tym 1981 r., brak do ku men tów wska zu ją cych na sfor ma li -
zo wa nie tej współ pra cy.

26 Ra dio Wol na Eu ro pa – utwo rzo ne w 1949 r. w No wym Jor ku, au dy cje nada wa ło od 4 VII 1950 r., z sie -
dzi bą w Mo na chium. 1952–1994 w struk tu rze RWE funk cjo no wa ła Roz gło śnia Pol ska, któ rej dy rek to -
ra mi by li: Jan No wa k-J ezi ora ński (1952–1976), Zyg munt Mi cha łow ski (1976–1982), Zdzi sław Naj der
(1982–1987), Ma rek Ła tyń ski (1987–1989), Piotr Mro czyk (1989–1994). Nada wa ło au dy cje do kra jów
blo ku wschod nie go, któ re po II woj nie świa to wej zna la zły się w or bi cie wpły wów ZSRR. W za ło że niu
mia ło prze ła my wać mo no pol in for ma cyj ny władz, ujaw nia no nie pra wo ści sys te mu, m.in. dzię ki in for -
ma cjom prze ka zy wa nym przez oso by zza że la znej kur ty ny. Służ by państw ko mu ni stycz nych po dej mo wa -
ły sta łe pró by za głu sza nia ra dia.

27 Ed mund Ba łu ka (ur. 1933) – 1958–1972 prac. SSz, uczest nik straj ku oku pa cyj ne go tam że w 1970 r., or -
ga ni za tor i przy wód ca dru gie go straj ku tam że w stycz niu 1971 r. De le gat na VII Kon gres CRZZ w War -
sza wie – ja ko je dy ny gło so wał prze ciw ko sta tu to wi, któ ry po twier dzał fak tycz ną pod le głość związ ków
za wo do wych wo bec PZPR. 1 V 1971 r. współ or ga ni za tor wy pro wa dze nia z ofi cjal ne go po cho du ok.
2 tys. osób w tzw. czar nym mar szu z żą da niem uka ra nia win nych zbrod ni w Grud niu ’70. W li sto pa dzie
1972 r. zwol nio ny z pra cy; w 1973 r. za trud nio ny w PŻM w Szcze ci nie, 2 III 1973 r. wy pły nął na po -
kła dzie m/s Sie kier ki, opu ścił sta tek w Las Pal mas. 1973–1981 na emi gra cji, ak tyw ny po li tycz nie, w Wiel -
kiej Bry ta nii współ prac. emi gra cyj nej PPS, we Fran cji w kon tak cie z troc ki stow ską gru pą OCI
(Or ga ni sa tion Com mu ni ste In ter na tio nal le), 1977–1980 w Pa ry żu wy daw ca i red. na czel ny pi sma „Szer -
szeń”, w mar cu 1980 r. w Pa ry żu współ or ga ni za tor emi gra cyj nej Pol skiej So cja li stycz nej Par tii Pra cy. 



Sala opra co wa ła pi smo do na czel ni ka wię zie nia 28 o po pra wie nie wa run ków na -
sze go po by tu.

Plot ka – ko men dant: w po nie dzia łek wy wie zie ni zo sta nie cie pod Wałcz do
ośrod ka przy spo so bie nia spo łecz ne go.

Roz mo wa z M[aria nem] J[urczy kiem], F[ran cisz kiem] Ł[uczko]29, E[dmun -
dem] B[ału ką], J[anem] N[owa kiem]30, J[anem] K[ostec kim]31. Układ po II woj nie32

od po wia da wszyst kim (???). Za chód opu ści nas, bo za gra ża my po rząd ko wi.
(Niepraw da, ten układ nie od po wia da bar dzo wie lu. Oba wa przed ko mu ni zmem,
któ ry eks por tu je Są sia d33, za gra ża in te re som spo łe czeństw za chod nich. Wal ka przy
po mo cy go spo dar ki, no wo cze snej tech no lo gii. Je ste śmy wszy scy w ich kie sze niach
i nad szedł mo ment, w któ rym po sta no wio no to bez względ nie wy ko rzy stać. In ną
for mą był sza leń czy wy ścig zbro jeń, któ re go nie mo że my wy trzy mać). To mo że
dać zwy cię stwo bez dzia łań mi li tar nych, bez zmian gra nic. 

Co bę dzie?
1) po czę ścio wym spa cy fi ko wa niu spo łe czeń stwa zwol ni się nas, za bra nia jąc

dzia łal no ści związ ko wej. [Powstanie] no wa „So lid[ar ność]”.
2) opty mi stycz ny wa riant. Blo ka da zro bi swo je. Ko lej na zmia na war ty. Zwol -

nie nie wszyst kich. „So li dar ność” wzno wi dzia łal ność z za strze że niem, że tyl ko sta -
tut. Stwo rze nie po zo rów no we go F[ron tu] J[ed no ści] N[aro du]34.

______________________________________________________________________________

Od kwiet nia 1981 r. w Pol sce na fał szy wym fran cu skim pasz por cie, od 21 tm. na te re nie SSz: po po rę -
cze niu KZ „S” prac. SSz, we wrze śniu 1981 r. za ło ży ciel w Szcze ci nie PSPP; 13 XII 1981–3 VI 1982 in -
ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; 3 VI 1982 r. (w cza sie in ter no wa nia)
aresz to wa ny, 30 VI 1983 r. ska za ny wy ro kiem są du POW w Byd gosz czy na 5 lat wię zie nia i po zba wie -
nia praw oby wa tel skich, osa dzo ny w ZK w Bar cze wie, zwol nio ny 11 VIII 1984 r. na mo cy amne stii,
zwol nio ny z pra cy; w li sto pa dzie 1984 r. czło nek Spo łecz ne go Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Pra -
wo rząd no ści w Szcze ci nie; wio sną 1985 r. wy emi gro wał do Fran cji.

28 Na czel ni kiem ZK był mjr Ma rek Ga dom ski, po cząt ko wo tak że ko men dan tem OO, póź niej za stą pił go
mjr Ja nusz Mi ko ła jew ski (do 8 X 1982 r.) i mjr Ma rian Ostrow ski. Ga dom ski przez in ter no wa nych na -
zy wa ny był „ka tem z Czar ne go”, ze wzglę du na stłu mio ny w tam tej szym ZK bunt.

29 Fran ci szek Łucz ko (ur. 1932) – na uczy ciel hi sto rii, dzia łacz „S”, w 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu
Po mo rze Za chod nie, czło nek ZR, de le gat na I KZD, przew. „S” Pra cow ni ków Oświa ty i Wy cho wa nia Po -
mo rza Za chod nie go; 13 XII 1981–8 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor -
skim, pro wa dził wy kła dy hi sto rycz ne i hi sto rycz no -r el igi jne, uczest nik 3-dni owej gło dów ki, w lu tym
1982 r. ra zem z kil ku dzie się cio ma in ny mi in ter no wa ny mi po bi ty, po zba wio ny pra wa wy ko ny wa nia za -
wo du; wy kła dow ca w Szcze ciń skim Klu bie Ka to li ków oraz pa ra fiach Po mo rza Za chod nie go (w ra mach
Sto wa rzy sze nia PAX), w 1988 r. uczest nik straj ku w ZPSz-Ś.

30 Jan No wak (ur. 1940) – kie row ca WPKM w Szcze ci nie, dzia łacz WZZ Po mo rza Za chod nie go, kol por -
ter wy daw nictw pod ziem nych, od wrze śnia 1980 r. dzia łacz „S”, czło nek ZR NSZZ „S” Po mo rza Za -
chod nie go; dwu krot nie in ter no wa ny: 13 XII 1981–4 II 1982 i 13 V–1 X 1982, w OO w Go le nio wie
i Wierz cho wie Po mor skim; w 1982 r. wy emi gro wał do Ka na dy.

31 Jan Ko stec ki (ur. 1926) – od 1946 r. w woj sku, od 1949 r. w PZPR, w 1975 r. zwró cił le gi ty ma cję par tyj -
ną; 1975–1982 prac. PKS, od wrze śnia 1980 r. w „S”; 13 XII 1981–24 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go -
le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Dar łów ku; w 1983 r. zde gra do wa ny ze stop nia ma jo ra do sze re go we go.

32 Cho dzi o dwu bie gu no wy układ sił na świe cie, któ ry po wstał w wy ni ku roz pa du ko ali cji an ty hi tle row -
skiej. W Eu ro pie Środ ko wo- Wscho dniej do szło do utwo rze nia wy łącz nej stre fy wpły wów ZSRR. Roz -
pad sys te mu państw sa te lic kich ZSRR roz po czął się w 1989 r.

33 Cho dzi o ZSRR.
34 Front Jed no ści Na ro du – utwo rzo na w 1952 r. (do 1956 pod na zwą Front Na ro do wy) or ga ni za cja spo łecz no -

-p ol ityc zna, w skład któ rej wcho dzi ły par tie po li tycz ne, związ ki za wo do we i or ga ni za cje spo łecz ne; pod po rząd -
ko wa na PZPR, mia ła mo no pol na zgła sza nie kan dy da tów do sej mu i rad na ro do wych; ist nia ła do 1983 r.
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Me mo riał do Na czel ni ka Zakł[adu] Kar ne go. Żą da nia: otwar te ce le, msze
w nie dzie lę, świe tli ca, go dzin ne spa ce ry i wi dze nia, stwo rze nie Ko mi te tu In ter no -
wa nych. Ter min re ali za cji 24 go dzi ny. Je śli nie, to prze sy ła my do Epi sko pa tu
i Czer wo ne go Krzy ża.

No wa wia do mość o wy wie zie niu nas: Ma ły Mi cha ł35: Po łczyn- Zdrój.
Ja siu K[ostec ki] miał wi dze nie: za żo ną ła żą ja cyś gno je i wul gar nie stra szą.
Do wieź li Mi cha ła K[awec kie go]36. Po dob no za stra szo ny.

10 stycz nia

O 14.00 msza św. Po le wej stro nie sto łu, któ ry przy kry ty bia łym ob ru sem
peł nił funk cję oł ta rza, na ścia nie du ży czer wo ny na pis „So li dar ność” (na prze ście -
ra dle). Prze mek [Fen rych]37 czy tał lek cję 38, Zyg munt [Dziech ciow ski]39 pro wa dził
śpiew. Ko lę dy. Z sa li lu dzie wy po wia da li gło śno in ten cje. Za przy wró ce nie spo ko -
ju i spra wie dli wo ści, za cier pią cych w wię zie niach, za są dzo nych w Byd gosz czy40,
... za Ma ria na [Jur czy ka], aby zna lazł w so bie si łę i roz wa gę (Łucz ko). Kil ka dzie -
siąt osób u spo wie dzi i ko mu nii (Jur czyk, Wą do łow ski). Na za koń cze nie Bo że coś
Pol skę. Póź niej msza dla dru giej gru py. 

26 _______________________________________________________________________

35 Cho dzi o Mi cha ła Pa ziew skie go, zob. da lej, przyp. 66.
36 Mi chał Ka wec ki (ur. 1947) – psy cho log, 1976–1983 asy stent i star szy asy stent w Za kła dzie Psy cho lo gii

WSP w Szcze ci nie; w 1968 r. uczest nik stu denc kich de mon stra cji mar co wych, zmu szo ny do prze nie sie -
nia się z UAM na UJ; 1970–1981 czło nek PZPR, 1975–1980 za ło ży ciel Szcze ciń skie go Ośrod ka Spo łecz -
nej Po mo cy Ro dzi nie przy pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki w Szcze ci nie; od wrze śnia 1980 r. czło nek „S”;
w 1980 r. współ za ło ży ciel ty go dni ka „Jed ność”, au tor ar ty ku łów, re dak tor. W 1981 r. ini cja tor spo tkań
mię dzy uczel nia nych w ce lu po wo ła nia w Szcze ci nie uni wer sy te tu, re ali za tor po my słu włą cze nia lu dzi
na uki (Ewy Gut kow skiej, Mał go rza ty Pie ka ry, Ba zy le go Ba ra na, Ta de usza Dziech ciow skie go, Je rze go
Woj cie chow skie go) do pra cy MKR. Od 14 XII 1981 r. uczest nik straj ku oku pa cyj ne go w SSz; 5 I –12 VI
1982 r. in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po wyj ściu z in ter no wa nia dzia -
łacz pod zie mia, or ga ni za tor szko leń, kol por ter.

37 Prze my sław Fen rych (ur. 1951) – 1979–1983 star szy bi blio te karz w WiMBP w Szcze ci nie, dzia łacz DA,
ROP CiO i RMP, 1980–1984 współ or ga ni za tor i wi ce pre zes Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków, pro wa dził
m.in. wy kła dy z hi sto rii Ko ścio ła i Pol ski w Szcze ci nie i Go rzo wie Wiel ko pol skim, kon fe ren cje na piel -
grzym kach. W sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku so li dar no ścio we go w Wo je wódz kiej i Miej skiej Biblio -
te ce Pu blicz nej w Szcze ci nie; w 1980 r. wi ce przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go w WiMBP w Szcze ci nie,
póź niej wi ce przew., a nast. przew. Ko mi sji Za kła do wej, przew. Ogól no pol skiej Mię dzy bi blio tecz nej Komi -
sji Po ro zu mie waw czej NZSS „S”, czło nek Pre zy dium ZR, uczest nik I WZD Re gio nu Po mo rza Za chod -
nie go, de le gat na I KZD, współ za ło ży ciel, red. na czel ny i je den z au to rów „Ko mu ni ka tu Za rzą du Re gio nu
NSZZ »So li dar ność«”; 13 XII 1981–24 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Pomor -
skim i Strze bie lin ku; w 1989 r. współ za ło ży ciel i czło nek pre zy dium OKP NSZZ „S” Zie mi Szcze ciń skiej.

38 Lek cja – w li tur gii chrze ści jań skiej czy ta nie wy jąt ku z Li stów Apo stol skich, naj czę ściej św. Paw ła, skła -
do wa część li tur gii sło wa, pier wot nie lek cję czy tał kle ryk zwa ny lek to rem.

39 Zyg munt Dziech ciow ski (ur. 1942) – 1964–1983 prac. ZPSz-Ś, 20–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku
tam że; od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ w Por cie Szcze ciń skim, przew. Ko mi sji Od dzia ło wej w Pio -
nie Eks plo ata cji ZPSz-Ś, czło nek KZ, współ wy daw ca, red. cza so pi sma „Ko mu ni kat” wy da wa ne go przez
ZPSz-Ś, V–XII 1981 r. je den z re dak to rów ty go dni ka „Jed ność”; 13 XII 1981–24 VII 1982 in ter no wa -
ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; od 1983 r. na emi gra cji w Szwe cji, po 14 latach
powrócił do Polski.

40 Cho dzi o tzw. pro ces je de na stu dzia ła czy szcze ciń skiej „S” przed są dem POW w Byd gosz czy. Po pa cy fi -
ka cji SSz w no cy 14/15 XII 1981 r. za trzy ma nym związ kow com po sta wio no za rzut zor ga ni zo wa nia straj -
ków w szcze ciń skich za kła dach pra cy. Wy rok ogło szo no 4 III 1982 r., sąd POW w Byd gosz czy ska zał
An drze ja Mil cza now skie go na 5 lat po zba wie nia wol no ści oraz na 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych,
Mie czy sła wa Usta sia ka na 4 la ta po zba wie nia wol no ści oraz 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych, 



Plot ki – BBC41 i Głos Ame ry ki 42 na pod sta wie li stu Ja ru zel skie go 43 do Re a -
gana 44 o de por ta cji in ter no wa nych wraz z ro dzi na mi na Za chód, dla 20 osób
(Gwiaz da, Jur czyk, Roz pło chow ski, Ka rol Mo dze lew ski) – pro ce sy 45. 

In na – w naj bliż szych dniach wy wio zą nas do Wy szko wa Po mor skie go ko ło
Zło cień ca 46. Jest tam O[śro dek] P[rzy spo so bie nia] S[po łecz ne go]47. Do łą czą:
Kosza lin i Pi ła.

Wie czo rem zro bi li mi w ce li awan tu rę, że nic się nie ro bi z „Jed no ścią”. Nie -
waż ne, czy bę dzie to po wie la ne w du żej ilo ści, czy bę dzie krą żyć w po je dyn czych
eg zem pla rzach. To bę dzie du ża rzecz. In for ma cja o nas, świa dec two na szej po sta -
wy oraz zwy kły tre ning. 

Lam pa siak ogło sił swo je oświad cze nie 48. So kal ski 49 dał do te go ko men tarz, b[ar -
dzo] wred ny. Ze szma cił się. Stresz cza no to wy stą pie nie jesz cze w dwóch dzien ni kach.
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Ta de usza Li cho tę na 3,5 ro ku po zba wie nia wol no ści oraz 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych, Ry szar -
da Drew nia ka, Wi tol da Ka ro lew skie go i Ste fa na Nie wia dom skie go na 1,5 ro ku po zba wie nia wol no ści,
wo bec Ja na De ni se wi cza, Woj cie cha Du kla now skie go, Krzysz to fa Ja giel skie go i Ry szar da Len da sa po stę -
po wa nie umo rzo no, Ewa ryst Wa li gór ski zo stał unie win nio ny. 

41 BBC – Sek cja Pol ska BBC by ła od dzia łem Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion, dzia ła ła w latach 1939–2005,
pierw szą au dy cję nada no ty dzień po roz po czę ciu II woj ny świa to wej, w PRL-u wła dze pró bo wa ły ogra -
ni czać do stęp do nie za leż nych in for ma cji z roz gło śni. 

42 Głos Ame ry ki – ra dio sta cja na le żą ca do rzą du USA, 1942–2004 au dy cje nada wa ne w ję zy ku pol skim, po -
dob nie jak w RWE i BBC, rów nież by ły za głu sza ne przez wła dze PRL.

43 Woj ciech Ja ru zel ski (ur. 1923) – gen., dzia łacz par tyj ny, pań stwo wy i woj sko wy, od 1943 r. w Ar mii Pol -
skiej w ZSRR i WP, od 1947 r. w PPR/PZPR; 1961–1989 po seł, 1968–1986 mi n. obro ny na ro do wej, 
1971–1989 czło nek BP KC PZPR, 1981–1989 I se kre tarz KC PZPR, 1981–1985 pre mier, 1981–1983
przew. WRON, 1985–1989 Prze wod ni czą cy Ra dy Pań stwa, 1989–1990 pre zy dent PRL/RP.

44 Ro nald Re agan (1911–2004) – ame ry kań ski po li tyk re pu bli kań ski, 1981–1989 pre zy dent Sta nów Zjed -
no czo nych.

45 Spra wa je de nast ki – we wrze śniu 1982 r. z art. 123 kk: „Kto, ma jąc na ce lu po zba wie nie nie pod le gło ści,
ode rwa nie czę ści te ry to rium, oba le nie prze mo cą ustro ju lub osła bie nie mo cy obron nej Pol skiej Rze czy po -
spo li tej Lu do wej po dej mu je w po ro zu mie niu z in ny mi oso ba mi dzia łal ność zmie rza ją cą do urze czy wist -
nie nia te go ce lu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy od lat 5 al bo ka rze śmier ci”
po sta wio no za rzu ty i zmie nio no kwa li fi ka cję z in ter no wa nia na aresz to wa nie dzia ła czom KSS KOR: Jac -
ko wi Ku ro nio wi, Ja no wi Li tyń skie mu, Ada mo wi Mich ni ko wi, Zbi gnie wo wi Ro ma szew skie mu, Hen ry ko -
wi Wuj co wi; w grud niu tr. człon kom KK „S”: An drze jo wi Gwieź dzie, Se we ry no wi Ja wor skie mu,
Ma ria no wi Jur czy ko wi, Ka ro lo wi Mo dze lew skie mu, Grze go rzo wi Pal ce, An drze jo wi Roz pło chow skie -
mu, Ja no wi Ru lew skie mu. Za rzu ty po sta wio no tak że dzia ła czom KSS KOR prze by wa ją cym za gra ni cą:
Jano wi Jó ze fo wi Lip skie mu i Mi ro sła wo wi Cho jec kie mu. Śledz two od 1 II 1982 r. pro wa dzi ła Na czel na
Pro ku ra tu ra Woj sko wa, po wo ła no też spe cjal ny ze spół skła da ją cy się z przed sta wi cie li Wydz. Ad mi ni stra -
cyj ne go KC PZPR, Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej i Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej; spra wę od po wie dzial no -
ści kar nej Le cha Wa łę sy pla no wa no roz strzy gnąć osob no. Przy wód ców „S” za mie rza no są dzić w związ ku
z jed nym z za pi sów uchwa ły KK z 12 XII 1981 r., wzy wa ją cym do straj ku po wszech ne go w ra zie uchwa -
le nia przez Sejm PRL Usta wy o nad zwy czaj nych upraw nie niach dla rzą du lub wpro wa dze nia re pre sji unie -
moż li wia ją cych nor mal ną dzia łal ność Związ ku. W lip cu 1983 r. na mo cy amne stii zwol nio no więk szość
osób aresz to wa nych, z wy jąt kiem 11 dzia ła czy „S” i KSS KOR. Prze trzy my wa nie w wię zie niu zna nych
dzia ła czy od bi ło się sze ro kim echem na świe cie, co sta ło się pro ble mem dla władz PRL, w paź dzier ni ku
1983 r. mi n. spraw we wnętrz nych Cze sław Kisz czak przed sta wił abp. Bro ni sła wo wi Dą brow skie mu pro -
po zy cję wy jaz du z kra ju ca łej „je de nast ki” na 5 lat. Osta tecz nie śledz two w spra wie człon ków KK „S”
umo rzo no 26 VII 1984 r. na mo cy amne stii.

46 Cho dzi o Wierz cho wo Po mor skie w woj. za chod nio po mor skim (daw niej ko sza liń skim), w pow. draw skim.
47 Znaj do wał się tam Za kład Kar ny.
48 Oświad cze nie b. do rad cy Za rzą du Re gio nal ne go NSZZ „So li dar ność” Po mo rza Za chod nie go – Zyg mun -

ta Lam pa sia ka, „Wia do mo ści Szcze ciń skie” 9–10 I 1982, s. 6. Z za miesz czo ne go ko men ta rza Ja nu sza
So kal skie go wy ni ka, że Lam pa siak przy słał na ad res re dak cji list za ty tu ło wa ny Chwi la za sta no wie nia,
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Po zga sze niu świa tła roz mo wa z Ed mun dem [Ba łu ką] o pro gra mie je go par tii50.
Bzdet. Nie war to się tym zaj mo wać na se rio. A sam Ba łu ka?

11 stycz nia

Prze wie zio no nas do Wy szko wa Po mor skie go, 12 km od Zło cień ca. Pierw -
sza gru pa by ła już na spa ce rze, kie dy po rucz nik za czął cho dzić z li sta mi. Za bra li
z na szej ce li Ko stec kie go oraz To ma szew skie go 51, Gru dę 52 i Kry sto sia ka 53. Po wieź -
li ich ja ko naj star szych do Dar łów ka 54, póź niej za bra li Mik szę 55. Na koń cu ja z Ba -
łu ką. Po wieź li nas czte re ma wiel ki mi su ka mi po 20 osób. Wa run ki pod łe. Po ściel
za tłusz czo na bru dem. Jest nas 7 w ce li: Zyg munt [Dziech ciow ski], Ka zik Ko strzew -
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w któ rym pro sił o umoż li wie nie mu za pre zen to wa nia na ła mach dzien ni ka sta no wi ska od no śnie do swo -
jej dzia łal no ści w „S”. Lam pa siak, bli ski współ prac. Ma ria na Jur czy ka, za rzu cał związ ko wi upo li tycz nie -
nie i zbyt du ży wpływ ugru po wań opo zy cyj nych, pi sał o pa nu ją cej w związ ku at mos fe rze nie na wi ści
i dys kry mi na cji wo bec PZPR. 

49 Ja nusz So kal ski (ur. 1941) – 1967–1991 dzien ni karz „Gło su Szcze ciń skie go”. Ko men tu jąc za miesz czo -
ny w „Wia do mo ściach Szcze ciń skich” list Lam pa sia ka, za rzu cił mu krót ką pa mięć i chęć wy bie le nia się.

50 Pol ska So cja li stycz na Par tia Pra cy – za ło żo na w 1980 r. na emi gra cji we Fran cji przez Ed mun da Ba łu kę.
Pro gram par tii sfor mu ło wa ny zo stał w 13 punk tach: 1. Wol ność kra ju; 2. Znisz cze nie mo no po lu PZPR;
3. Ewa ku acja wojsk Krem la z te re nów Pol ski; 4. Roz wią za nie sił re pre syj nych MSW, wzo ro wa nych na
for ma cjach hi tle row skich SS i sta li now skiej NKWD; 5. Nie za leż ne Związ ki Za wo do we nie pod le ga ją ce
żad nej par tii po li tycz nej; 6. Pra wo do straj ku za gwa ran to wa ne kon sty tu cyj nie; 7. Gwa ran cja wol no ści
oso bi stej, wol no ści zrze sza nia się, wol no ści zgro ma dzeń; 8. Wol ność ra dia, pra sy, TV, znie sie nie cen zu -
ry; 9. Po wo ła nie Rad Ro bot ni czych we wszyst kich za kła dach pra cy; 10. Zmia na or dy na cji wy bor czej do
sej mu; 11. Za gwa ran to wa nie pra wem kon sty tu cyj nym, że WP i uzbro jo ne for ma cje MO nie bę dą in ter -
we nio wa ły prze ciw de mon stra cjom i straj ku ją cym ro bot ni kom; 12. Za gwa ran to wa nie kon sty tu cyj ne au -
to no mii uni wer sy te tów i wyż szych uczel ni; 13. Unie waż nie nie za war tych trak ta tów krzyw dzą cych Pol skę
w sto sun ku do ZSRR, w tym unie waż nie nie ukła dów z Jał ty, Te he ra nu i Pocz da mu.

51 Je rzy To ma szew ski (ur. 1923) – żoł nierz AK, eko no mi sta, ren ci sta; 13 XII 1981–20 II 1982 in ter no wa -
ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Dar łów ku, zwol nio ny po orze cze niu ko mi sji le kar -
skiej, któ ra uzna ła, że in ter no wa ny ze wzglę du na stan zdro wia nie mo że prze by wać w wa run kach
ośrod ka od osob nie nia. 

52 Mie czy sław Gru da (ur. 1921) – rad ca praw ny, w cza sie straj ku 1980 r. w Szcze ci nie peł nił ro lę eks per -
ta, czło nek ZR, przew. KZ SR „Par ni ca” w Szcze ci nie, 13 XII 1981–20 V 1982 in ter no wa ny w OO
w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Dar łów ku.

53 Alek san der Kry sto siak (1922–2002) – od 1941 r. żoł nierz NSZ-AK, nast. w Na ro do wym Zjed no cze niu
Woj sko wym, w kwiet niu 1947 r. ujaw nił się, w 1948 r. aresz to wa ny, w 1951 r. ska za ny wy ro kiem WSR
w War sza wie na 8 lat wię zie nia; 1956–1981 prac. SR „Par ni ca” w Szcze ci nie, uczest nik straj ku 1970 r.
w SSz, współ prac. WZZ Po mo rza Za chod nie go, 18–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku w „Par ni cy”, przew.
KS, czło nek MKS w SSz, od wrze śnia tr. w „S”, czło nek Pre zy dium MKR w Szcze ci nie, de le gat na I WZD
Re gio nu Po mo rze Za chod nie, wi ce przew. ZR, de le gat na I KZD; 13 XII 1981–1 VI 1982 in ter no wa ny
w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Dar łów ku, zwol nio ny w związ ku z cięż ką cho ro bą sy -
na, zwol nio ny z pra cy; dzia łacz pod ziem nej „S”, kol por ter, w 1986 r. współ or ga ni za tor Tym cza so wej
Ra dy Ko or dy na cyj nej Po mo rza Za chod nie go, 1986–1989 czło nek za ło ży ciel Pol skiej Li gi Obro ny Praw
Czło wie ka w Szcze ci nie, 1987–1988 w PPS; od 1988 r. na emi gra cji w USA.

54 Ośro dek Od osob nie nia w Dar łów ku – tzw. zło ta klat ka, mie ścił się w ośrod ku wcza so wym „Gniew ko”
,,Mo sto sta lu” Wro cław, dzia łał od 13 XII 1981 do 23 XII 1982 r., prze by wa ło w nim po nad 200 in ter -
no wa nych ko biet i męż czyzn, po cząt ko wo po 55. ro ku ży cia, od ma ja 1982 r. w ośrod ku umiesz czo no
in te lek tu ali stów prze wie zio nych z OO w Ja wo rzu, m.in. An kę Ko wal ską, Gra ży nę Ku roń, Jo an nę Duda -
-Gwia zdę, Ha li nę Mi ko łaj ską, Bro ni sła wa Ge rem ka, Ta de usza Ma zo wiec kie go, Wik to ra Wo ro szyl skie -
go, An drze ja Czu mę, An drze ja Dra wi cza, Ja nu sza Szpo tań skie go.

55 Bru non Mik szo (ur. 1949) – prac. Przed się bior stwa Prze my sło wo -Ha ndl ow ego Cen tra la Ryb na Szcze cin,
przew. KZ NSZZ „S” tamże; 13 XII 1981–30 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho -
wie Pomor skim.



ski 56, He niek Gre la 57, Grze gorz Olej ni k58 i jesz cze dwóch, nie pa mię tam te raz na -
zwisk, Ta dek Ja nu kie wi cz59. Chleb jak gli na, czar ny. Do tar li śmy do pie ro na ko la -
cję. Chleb, mar ga ry na i ka wa. W ce li zlew i ubi ka cja. Ce le ca ły czas za mknię te.
Wszy scy uwa ża ją, że nie wyj dzie my przed la tem. Są ta cy, któ rzy twier dzą, że bę -
dzie my tu taj co naj mniej rok.

Ośro dek Od osob nie nia dla Osób In ter no wa nych
70–530 Wierz cho wo Zło cie niec kie

woj. Ko sza lin

13 stycz nia

Zyg munt [Dziech ciow ski] od kil ku dni cier pi na ja kieś sil ne bó le w no dze.
To od cza su Go le nio wa 60 i spa nia przy ścia nie. Dzi siaj miał bar dzo bo le sny atak.
Za wo ła li śmy od dzia ło we go, Zyg munt pro sił, że by za wo łał dr. Zda no wi cza 61 z są -
sied niej ce li, al bo że by po zwo lił mu tam pójść. Od dzia ło wy od mó wił, po wie dział,
że po nie waż nie ma dzi siaj le ka rza dy żur ne go 62 za dzwo ni po po go to wie do od -
ległe go o 3 km Wierz cho wa. Dłu go nie wra cał. Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] za-
czął do bi jać się do drzwi (dzwo nek ze psu ty). Zja wił się od dzia ło wy. Zyg munt
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56 Ka zi mierz Ko strzew ski (ur. 1944) – to karz -fr ezer w SSz, dzia łacz „S”, od de le go wa ny do ZR ja ko kier.
dzia łu in ter wen cji; 13 XII 1981–8 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

57 Hen ryk Gre la (1936–1982) – dzia łacz opo zy cyj ny, w sierp niu 1980 r. ini cja tor, współ or ga ni za tor straj -
ku w PŻM, od wrze śnia 1980 r. w „S”, wi ce przew. KZ w PŻM w Szcze ci nie, w czerw cu 1981 r. de le gat
na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, czło nek Ko mi sji Re wi zyj nej; 13 XII 1981–13 III 1982 in ter no -
wa ny w OO w Goleniowie i Wierz cho wie Po mor skim, 30 I 1982 r., na znak po par cia pro kla mo wa ne go
przez pre zy den ta Re aga na Dnia So li dar no ści z Pol ską, uczest nik gło dów ki, ska za ny na kar cer, od 13 lute -
go tr. (po ak cji po bi cia współ więź niów) cięż ko cho ry na ser ce, po zba wio ny spe cja li stycz nej po mo cy
medycz nej, 13 mar ca tr. zwol nio ny w wy ni ku in ter wen cji MKCK. Szy ka no wa ny w pra cy, od su nię ty od
obo wiąz ków, III –VIII 1982 r. re gu lar nie prze słu chi wa ny, pod da wa ny re wi zjom. Je go po grzeb stał się
ma ni fe sta cją nie pod le gło ścio wą.

58 Grze gorz Olej nik (ur. 1951) – prac. ZPD „Lu xpol” w Star gar dzie Szcze ciń skim, od wrze śnia 1980 r.
dzia łacz „S”, czło nek ZR Po mo rza Za chod nie go; 13 XII 1981–4 II 1982 in ter no wa ny w OO w Go le -
nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

59 Ta de usz Fe liks Ja nu kie wicz (ur. 1934) – 1963–1981 tech nik den ty stycz ny, od wrze śnia 1980 r. w „S”,
przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go przy 109. Woj sko wym Szpi ta lu Gar ni zo no wym w Szcze ci nie, od li sto -
pa da tr. przew. KZ „S” Pra cow ni ków Cy wil nych MON i MSW przy MKR w Szcze ci nie, czło nek RKK
Służ by Zdro wia, Pre zy dium KKK Pra cow ni ków Cy wil nych MON i MSW przy MKZ w Gdań sku. 
13–14/15 XII 1981 r. uczest nik straj ku w SSz, 14 XII 1981 r. zwol nio ny z pra cy; 15 XII 1981–15 X 1982
in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; po tem dzia łacz pod zie mia,
od lip ca 1983 r. na emi gra cji w Szwe cji.

60 Ośro dek Od osob nie nia w Go le nio wie w woj. szcze ciń skim – dzia łał od 13 XII 1981 do 11 I 1982 r.
Prze by wa li w nim dzia ła cze związ ko wi ze Szcze ci na i Ko sza li na, któ rych nast. prze wie zio no do OO
w Wierz cho wie Po mor skim i Darłówku.

61 Zbi gniew Bo na wen tu ra Zda no wicz (ur. 1933) – chi rurg, dzia łacz opo zy cyj ny, 16–30 VIII 1980 r. or ga -
ni za tor pro te stu so li dar no ścio we go w swo jej przy chod ni, de le gat służ by zdro wia do SSz, uczest nik straj -
ku oku pa cyj ne go tam że, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ Pra cow ni ków ZOZ, nast. KZ
Pra cow ni ków ZOZ w Szcze ci nie, de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, czło nek ZR, kon so -
li da tor (z dr. M. Ku row skim) KZ w wo je wódz twie, de le gat na I KZD; 13 XII 1981–4 XII 1982 in ter -
no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; dzia łacz pod ziem nej „S”,
or ga ni za tor po mo cy uwię zio nym i ich ro dzi nom, or ga ni za tor bi blio te ki wy daw nictw pod ziem nych we
wła snym do mu, dzia łacz Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków; w 1989 r. czło nek, nast. przew. OKP „S” Re -
gio nu Po mo rza Za chod nie go. 

62 Le ka rzem w OO w Wierz cho wie Po mor skim był dr Ja nusz Ra dom ski.
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za gro ził skar gą do pro ku ra to ra. Po szedł zno wu po po go to wie. Po dłuż szej chwi li
zja wił się, że by usta lić na zwi sko, imię i rok uro dze nia (za pierw szym ra zem więc
nie dzwo nił). Po ja kiejś go dzi nie we zwa no go do le ka rza. Kie dy wró cił, oka za ło się,
że był po trzeb ny ja kiś za strzyk, po nie waż jed nak nie ma ją tu taj igieł, po sła li po
ka ret kę do Wierz cho wa.

Ze staw le ków, któ ry mi dys po nu je le karz, jest po dob no skan da licz ny. Ja kieś
środ ki opa trun ko we, pa bial gi na 63. Do pie ro te raz bę dą to uzu peł niać.

Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] opo wie dział o jesz cze jed nym skan da licz -
nym przy pad ku, któ re go był świad kiem. Zja wił się wię zień, skar żąc się na za to ki,
a le karz, na pod sta wie zdję cia wy ko na ne go przed ro kiem usi ło wał wmó wić pacjen -
to wi, że ni cze go tam nie wi dzi (zwra ca jąc się ca ły czas do więź nia bez oso bo wo, tak
jak kla wi sze).

Dzi siej szy dzień spo koj ny. Pół go dzi ny spa ce rek, obiad – pół do pią tej (ka-
puśniak i ma ka ron z reszt ka mi ja kie goś mię sa). Krót ko po tem ko la cja (czar na kawa
i zno wu ten cho ler ny gli nia sty chleb, po któ rym brzuch pęcz nie je jak ba lon).
Dodat ko wo na si ka li fak to rzy 64 po da li nam ka wę, a póź niej za po mnie li o chle bie.
Po go dzi nie za czę li śmy się upo mi nać. Cią gle nie ma my no ża i po słu gu je my się
prze my co nym przez An drze ja [Ka miń skie go]65 scy zo ry kiem.

He niek Gre la miał sen sa cje z ser cem i wy wie zio no go do szpi ta la. Wszy scy
ma my na dzie ję, że wyj dzie do do mu. Jest na dzie ja, że za wia do mi ro dzi ny. Do sta -
li śmy się wresz cie do tu tej szej bi blio te ki. Mi chał [Pa ziew ski]66 i Ry siek Ukiel ski 67

są bi blio te ka rza mi. Wy po ży czy łem tek sty Iło wiec kie go 68 Nasz wiek XX i Zie le na
kra te rze 69.

Fen rych roz ma wiał dzi siaj z ko men dan tem obo zu 70. Nie zga dza się na otwar -
te ce le, cho ciaż jest ta ka moż li wość. Na spa ce rze po sta no wio no, że bę dzie roz ma -
wiać jesz cze Jur czyk. Są też ja kieś trud no ści z mszą św. w nie dzie lę. Przed
po łu dniem po ker. Zgra łem się kom plet nie z pa pie ro sów. 
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63 Pa bial gi na – lek o dzia ła niu prze ciw bó lo wym i prze ciw go rącz ko wym, dzia ła też uspo ka ja ją co i na sen nie.
64 Ka li fak tor – w gwa rze wię zien nej ozna cza więź nia funk cyj ne go, np. roz no szą ce go po sił ki.
65 An drzej Ka miń ski (ur. 1946) – 1979–1980 in spek tor tech nicz ny w PŻM, 18/19 VIII 1980 r. współ or ga -

ni za tor wie cu w PŻM, de le gat do MKS w SSz; od wrze śnia 1980 r. w „S”, od grud nia 1980 r. w KZ, czło -
nek Pre zy dium, rzecz nik pra so wy i red. na czel ny „Biu le ty nu In for ma cyj ne go NSZZ »S« w Pol skiej
Że glu dze Mor skiej”, de le gat na I WZD, czło nek Sek cji Mor skiej „S” (struk tu ra kra jo wa zrze sza ją ca ar -
ma to rów), rzecz nik pra so wy, or ga ni za tor pi sma „Głos Ma ry na rza”; 13 XII 1981–16 VI 1982 in ter no -
wa ny w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, uczest nik 11 -dni owej gło dów ki prze ciw sta no wi
wo jen ne mu; od sierp nia 1982 r. na emi gra cji w Szwe cji.

66 Mi chał Pa ziew ski (ur. 1953) – ab sol went hi sto rii w WSP, po li to log, ar chi wi sta, współ prac. KSS KOR, red.
„Jed no ści”, czło nek KOWzP w Szcze ci nie; 13 XII 1981–9 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie,
Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku, współ re da go wał ga zet kę „Wierz cho wo Njus”; 1982–1989
współ re da go wał mie sięcz nik „Ob raz” i pi smo stocz niow ców „Grot”. 

67 Ry szard Ukiel ski (ur. 1947) – prac. na uko wy PS, czło nek KZ NSZZ „S” tam że; 19 XII 1981–17 III 1982
in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

68 Ma ciej Ta de usz Iło wiec ki (ur. 1935) – po eta, dzien ni karz. 
69 Po wieść Mel chio ra Wań ko wi cza.
70 Ma rek Ga dom ski (ur. 1939) – mjr SW, ko men dant ZK w Wierz cho wie Po mor skim, od 13 XII 1981 r.

ko men dant OO. 



Ra zem z na mi jest tu taj 16 ko sza li nia kó w71. By ło ich po nad trzy dzie stu, ale
resz ta już wy szła. Kie dy przy wieź li nas tu taj, tam ci by li kom plet nie za stra sze ni.
Trak to wa no ich jak kry mi na li stów. Te raz i oni ma ją le piej.

Wczo raj wszyst kie na sze ce le pod ję ły pró bę „uro bie nia” ob słu gi. Wy sto so -
wa no po stu la ty: otwar te ce le, wi dze nia w nie dzie le, msza nie dziel na, wy mia na
poście li (do sta li śmy znisz czo ne, po dar te prze ście ra dła), trze ci do dat ko wy koc
(w ce lach jest bar dzo zim no), świe tli ca, bi blio te ka. Nie skut ko wa ło. Za czę ło się
więc tłu cze nie do drzwi. Ka no na da trwa ła kil ka na ście mi nut. Wresz cie wpa dła jed -
nost ka ochro ny, pał ki, ka ski. Na szczę ście do wód ca był w mia rę roz sąd ny. Za czę -
ły się roz mo wy w po szcze gól nych ce lach. Obie ca no stop nio wą re ali za cję żą dań. 

Przy dzia ły do cel by ły ro bio ne już wcze śniej i wszy scy za cho dzą w gło wę,
we dług ja kie go klu cza. Jur czyk, Ko cja n72, Wą do łow ski, Jan No wa k i Skwier czyń -
ski 73 są w jed nej ce li.

Wczo raj wie czo rem wpusz czo no nas do świe tli cy, dzie ląc wszyst kich na dwie
gru py. Uzgod ni li śmy, że trze ba bę dzie da lej wo jo wać o wol ne ce le. Po te le wi zji po -
szli śmy z Heń kiem [Gre lą] na bry dżo wy re wanż. Skoń czy li śmy już po zga sze niu
świa tła. Kla wisz pysz czył tro chę, ale wszyst ko skoń czy ło się do brze.

Spe ku la cje na te mat ter mi nu wyj ścia nie usta ją. Wszy scy li czy my bar dzo na
si łę na ci sków Za cho du.

15 stycz nia

I no wa fa la spe ku la cji. Zbie ra my róż ne okru chy wia do mo ści, po twier dza ją -
ce opi nię, że wła dza, WRO N- a74, jak ma wia Ba łu ka, nie jest już tak pew na sie bie.

______________________________________________________________________________

71 Mię dzy in ny mi: To masz Czar nik, Zbi gniew Dłu go łęc ki, Ja cek Fi giel, Hen ryk Ja siec ki, Ma rian Kracz -
mar, Pa weł Mi cha lak, Wie sław Ro ma now ski, Grze gorz Sta cho wiak, Wła dy sław Szpin dor, Bro ni sław Śli -
wiń ski. 

72 Sta ni sław Ko cjan (ur. 1942) – 1971–1987 prac. Za kła dów Che micz nych „Po li ce”, od wrze śnia 1980 r.
w „S”, współ przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go tam że, nast. przew. KZ, IX 1980–V 1981 wi ce przew.
MKR, w czerw cu i lip cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, se kre tarz ZR, de le gat
na I KZD, wi ce przew. Zjaz du, czło nek KK; sy gna ta riusz po ro zu mień spo łecz nych Ko mi sji Mie sza nej ds.
Re ali za cji Po stu la tów Straj ko wych (z udzia łem Ka zi mie rza Bar ci kow skie go i Sta ni sła wa Mal ca ze stro ny
rzą do wej); 13 XII 1981–6 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze -
bie lin ku, zwol nio ny z pra cy; po tem dzia łacz pod zie mia, w kwiet niu 1987 r. współ za ło ży ciel Gru py Ro -
bo czej KK do ma ga ją cej się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r., współ or ga ni za tor dru ku i kol por ta żu pism
pod ziem nych, dzia łacz Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki.

73 Fran ci szek Skwier czyń ski (ur. 1941) – prac. FMS „Po lmo”, czło nek pre zy dium ZR Po mo rze Za chod nie;
13 XII 1981–9 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; zob. Wstęp. 

74 WRON – Woj sko wa Ra da Oca le nia Na ro do we go – po za kon sty tu cyj ny or gan ad mi ni stru ją cy Pol ską
w cza sie sta nu wo jen ne go, po gar dli wie na zy wa ny WRO N-ą. Ist niał od 12 XII 1981 do 22 VII 1983 r.,
w skła dzie: przew. gen. ar mii Woj ciech Ja ru zel ski, gen. dyw. Jó zef Ba ry ła (wi ce min. obro ny na ro do wej),
płk Ka zi mierz Gar ba cik, ppłk Mi ro sław Her ma szew ski, gen. dyw. Ta de usz Hu pa łow ski (min. ad mi ni stra -
cji go spo dar ki te re no wej i ochro ny śro do wi ska), adm. Lu dwik Jan czy szyn (dow. Ma ry nar ki Wo jen nej),
gen. bryg. Mi chał Ja ni szew ski (szef URM), gen. bryg. Je rzy Ja rosz (dow. 1. War szaw skiej Dy wi zji Zme -
cha ni zo wa nej), gen. dyw. Cze sław Kisz czak (min. spraw we wnętrz nych), gen. dyw. Ta de usz Krep ski (dow.
Wojsk Lot ni czych), płk Ro man Leś, gen. dyw. Lon gin Ło zo wic ki (dow. Wojsk Obro ny Po wietrz nej Kra -
ju), płk Ta de usz Ma ka re wicz, gen. bro ni Eu ge niusz Mol czyk (wi ce min. obro ny na ro do wej), gen. dyw.
Wło dzi mierz Oli wa (dow. War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go), gen. dyw. Cze sław Pio trow ski (min.
gór nic twa i ener ge ty ki), gen. dyw. Hen ryk Ra pa ce wicz (dow. Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go), gen. dyw. 
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Wczo raj miał wi dze nie Ry siek Ukiel ski. Koń czy się już zwal nia nie z pra cy, np.
w redak cji „Ku rie ra”75 nie wy ma ga ją od lu dzi sa mo okre śle nia się. Nie ma już tak,
że al bo „So li dar ność”, al bo pra ca. Po prze sta ją na przy ję ciu oświad cze nia, że bę dzie
się wy peł niać po le ce nia służ bo we. W „War skim”76 na no wo chcie li przyj mo wać
po zwal nia nych w pierw szym od ru chu lu dzi 77, na tu ral nie nie wszyst kich. To oczy -
wi ście nie z sym pa tii do lu dzi, ale dia bli wzię li pro duk cję. Naj waż niej sze, że lu dzie
otrzą snę li się po dob no z szo ku. Nie ma jesz cze po wszech ne go opo ru, ale skoń czy -
ło się po dob no to przy gnę bie nie i apa tia. W Gdań sku i War sza wie wy cho dzą nie -
le gal ne biu le ty ny.

Wczo raj po dzien ni ku TV78 i po fil mie sie dzie li śmy z Ka zi kiem [Ko strzew -
skim] i Grze go rzem [Olej ni kiem] jesz cze dłu go po zga sze niu świa tła. Opo wia da li
o ści ga niu afer prze stęp czych. To jest okre śle nie tro chę ba nal ne, ale jak ina czej na -
zwać te wszyst kie afe ry z Go le nio wa, Gry fi na, Szcze ci na. Afe ry, w trak cie któ rych
trze ba by ło do brze pa trzeć na rę ce lu dziom z NI K-u, że by przy pad kiem nie za tu -
szo wa li spra wy. Pro ku ra tu ra otrzy my wa ła dzie siąt ki do ku men tów spraw, któ re
nada wa ły się do na tych mia sto we go roz po czę cia pro ce sów. Re zul tat jest ta ki, ja ki
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Flo rian Si wic ki (z-ca człon ka BP KC PZPR, wi ce min. obro ny na ro do wej), gen. bro ni Ta de usz Tu czap ski
(wi ce min. obro ny na ro do wej), gen. dyw. Jó zef Użyc ki (dow. Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go), ppłk Je -
rzy Wło siń ski, gen. dyw. Zyg munt Zie liń ski (szef De par ta men tu Kadr MON). Nie któ rzy o udzia le we
WRON do wie dzie li się z ob wiesz czeń.

75 „Ku rier Szcze ciń ski” – dzien nik wy da wa ny w Szcze ci nie od 7 X 1945 r., po cząt ko wo ja ko po po łu dniów -
ka, od 1994 r. ja ko dzien nik po ran ny.

76 Stocz nia Szcze ciń ska im. Adol fa War skie go (SSz) – po wsta ła na te re nach dwóch przed wo jen nych nie miec -
kich stocz ni, 1945–1950 wcho dzi ła w skład przed się bior stwa Zjed no czo ne Stocz nie Pol skie Przed się -
bior stwa Pań stwo we w Gdań sku Od dział w Szcze ci nie, w 1950 r. prze kształ co na w przed się bior stwo
pań stwo we Stocz nia Szcze ciń ska, od 1959 r. pod na zwą Stocz nia Szcze ciń ska im. Adol fa War skie go,
wiodą cy w ca łym re gio nie za kład. W la tach sie dem dzie sią tych za trud nia ła po nad 12 tys. prac., w 1980 r.
ok. 10 tys., pod ko niec lat osiem dzie sią tych – po nad 6 tys. By ła miej scem wie lu wy stą pień ro bot ni czych.
Do naj bar dziej dra ma tycz ne go do szło po ogło szo nych przez rząd PRL 12 XII 1970 r. pod wyż kach cen.
W wy ni ku wy da rzeń, któ re zo sta ły za po cząt ko wa ne pod wyż ką, w Szcze ci nie zgi nę ło 16 osób, a kil ka -
dzie siąt zo sta ło ran nych. W kon se kwen cji ko lej ne go straj ku w stycz niu 1971 r. do SSz przy był Edward
Gie rek. Po je go roz mo wach ze stocz niow ca mi do szło do za koń cze nia straj ku 25 I 1971 r. Ko lej ny pro -
test ro bot ni czy w stocz ni wy buchł 18 VIII 1980 r. Po wstał wów czas MKS, na cze le któ re go sta nął Marian
Jur czyk, wy su nął 36 po stu la tów, do ma ga jąc się m.in. utwo rze nia wol nych związ ków za wo do wych.
30 VIII 1980 r. po spo tka niu Pre zy dium MKS z Ko mi sją Rzą do wą pod pi sa no po ro zu mie nie szcze ciń skie,
w wy ni ku któ re go za koń czo no strajk. 17 XII 1980 r. przed głów ną bra mą stocz ni do ko na no uro czy ste -
go od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej po świę co nej ofia rom Grud nia ’70 w Szcze ci nie. Do ko lej nych pro -
te stów do cho dzi ło w 1981 i 1988 r. 

77 13 XII 1981 r. w SSz po wstał MKS z przew. Mie czy sła wem Usta sia kiem, któ ry wśród po stu la tów po sta -
wił żą da nie zwol nie nia wszyst kich za trzy ma nych i za koń cze nie sta nu wo jen ne go. W straj ku uczest ni czy -
ło po nad 8 tys. osób. Wie czo rem 14 grud nia stocz nię oto czy ły od dzia ły WP, MO i ZO MO, któ re w no cy
wtar gnę ły na te ren za kła du. Mi mo za trzy ma nia kil ku dzie się ciu osób, 15 grud nia ra no po now nie pod ję -
to strajk. Nie przy jął on cha rak te ru oku pa cyj ne go, za ło ga przy cho dzi ła do pra cy, jed nak jej nie po dej mo -
wa ła, trwał tzw. strajk wło ski. 18 grud nia wła dze za kła du za wie si ły dzia łal ność stocz ni i przy stą pi ły do
zwal nia nia pra cow ni ków, jej dzia łal ność wzno wio no 4 I 1982 r. W wy ni ku re pre sji po straj ko wych zwol -
nio no z pra cy ok. 1,5 tys. osób, z któ rych póź niej po now nie więk szość przy ję to.

78 Dzien nik Te le wi zyj ny (DTV) – głów ny pro gram in for ma cyj ny TVP w PRL, nada wa ny 1958–1989. Od
1965 r. głów ne wy da nie emi to wa no o godz. 19.30. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go pre zen te rzy
dzien ni ka wy stę po wa li w mun du rach wojskowych. Po nie waż DTV był głów nym ośrod kiem pro pa gan -
dy i na rzę dziem ma ni pu la cji w rę kach władz w PRL, był boj ko to wa ny przez część spo łe czeń stwa, któ ra
w go dzi nie je go emi sji wy cho dzi ła na spa cer. 



jest – sie dzą ci, któ rzy wska zy wa li zło dziei. W dzien ni kach ra dio wych i TV, w pra -
sie (czy te kil ka ty tu łów za słu gu je na po dob ne okre śle nie?) in for ma cje o wy ro kach
na dzia ła czy „So li dar no ści” prze pla ta ją się z na zwi ska mi osób in ter no wa nych za
czer pa nie ko rzy ści z zaj mo wa nych sta no wi sk79 (tak to ład nie okre śla się zło dziei).
I trud no na praw dę zro zu mieć, że po trze ba by ło do pie ro sta nu wo jen ne go, że by się
za to za brać. Ty go dnia mi straj ko wa ły ca łe re gio ny, aby roz li czyć wo je wo dów, pre -
zy den tów. Wła dza wo la ła na ra zić go spo dar kę, niż przy znać, że zwią zek ma ra cję,
że wśród rzą dzą cych nie bra ku je po spo li tych zło dziei. I ta pro pa gan da, któ ra to -
wa rzy szy ła te mu wszyst kie mu, to roz dzie ra nie szat nad ru iną go spo dar ki kra ju,
nad war chol stwem, za ni kiem dys cy pli ny spo łecz nej. Nie do brze ro bi się na sa mo
wspo mnie nie. Naj gor sze zaś, że nic od te go cza su się nie zmie ni ło. Ko men ta rze
„Try bu ny Lu du”80, „Żoł nie rza Wol no ści”81, nie mó wiąc już o ga dzi nów ka ch82

regio nal nych, są tak pry mi tyw ne, że wie rzyć się wprost nie chce. Ale to nie jest
błąd w sztu ce. To chłod no wy kal ku lo wa na me to da. Ogłu piać i trzy mać za mor dę.
Ba wie nie się w ar gu men ta cję mo gło by oka zać się nie bez piecz ne, no i uczy ło by lu -
dzi my śleć. Naj gor sze co mo że się zda rzyć.

W gru pie spo kój. Na dal nie moż na prze ła mać za mknię tych cel, od wie dzi ny
tyl ko w dni ro bo cze. Ko men dant ośrod ka po wie dział, że nie za le ży to od nie go.
Jur czy ko wi obie ca no spo tka nie z ko men dan tem wo je wódz kim MO ze Szcze ci na83,
któ re mu pod le ga my.

Ka zik [Ko strzew ski] i Grze gorz [Olej nik] by li wczo raj na prze słu cha niach.
Sztam pa: co bę dą ro bić po wyj ściu, ja ki bę dzie zwią zek, jak oce nia stan Ko mi sja
Kra jo wa, jak się czu ją ko le dzy. Grze go rza py ta li o mnie. Na „Dzien ni ku TV” oka -
za ło się, że prze słu chi wa li pra wie ca łe pre zy dium. Ka ro li nia k84 z pięt nast ki, któ ry
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79 Cho dzi o in ter no wa nych w Głę bo kiem by łych pro mi nen tów PZPR, uzna nych za od po wie dzial nych za
do pro wa dze nie w la tach sie dem dzie sią tych do kry zy su pań stwa i nad uży wa nie sta no wisk do wła snych
ko rzy ści. Prze by wa li tam: Te re sa An drze jew ska, Edward Ba biuch, Lu dwik Drożdż, Edward Gie rek, Zdzi -
sław Gru dzień, Piotr Ja ro sze wicz, Sta ni sław Ju ra szek, Fran ci szek Ka im, Wie sław Ki czan, Ber nard Ko kow -
ski, An to ni Kry siak, Ed mund Leh mann, Wło dzi mierz Lej czak, Jó zef Ła bu dek, Je rzy Łu ka sze wicz, Jó zef
Maj chrzak, Zbi gniew Mru ko wicz, Zbi gniew Nad ra tow ski, Jan Pi skor ski, Prze my sław Pi skor ski, Jan Przy -
tar ski, Ta de usz Py ka, Jan Stę pień, Jan Szo tek, Jan Szy dlak, Wła dy sław Śle bo da, An drzej Śli wiń ski, Wło -
dzi mierz Ty ras, Mi ro sław Wierz bic ki, Ma rek Wo ły niak, Ta de usz Wrzasz czyk, An drzej Zaj del, Je rzy
Za sa da, Zdzi sław Żan da row ski.

80 „Try bu na Lu du” – dzien nik uka zu ją cy się od 1948 r., pierw szy nu mer wydano 16 grud nia, w cza sie kon -
gre su zjed no cze nio we go PPS i PPR, w wy ni ku któ re go po wsta ła PZPR. „Try bu na Lu du” sta ła się or ga -
nem KC PZPR i by ła głów ną tu bą pro pa gan dy par tii w PRL. Na kład się gał do ok. 1,5 mln egz.;
1948–1990 red. na czel ny mi by li: Le on Ka sman, Wła dy sław Ma twin, Ro man We rfel, Je rzy Mo raw ski,
Wa len ty Tit kow, Sta ni sław Moj kow ski, Jó zef Ba rec ki, Wie sław Bek, Je rzy Maj ka.

81 „Żoł nierz Wol no ści” – dzien nik WP, wy da wa ny 1943–1991. Po wstał z ini cja ty wy pol skich ko mu ni stów sku -
pio nych w ZPP dla po trzeb pro pa gan do wych for mu ją cej się w ZSRR 1. Dy wi zji Pie cho ty im. T. Ko ściusz -
ki; 1945–1950 pod zmie nio ną na zwą „Pol ska Zbroj na”. Pre zen to wał pro ble ma ty kę woj sko wą i ofi cjal ne
sta no wi sko par tii. Był dru gą, obok „Try bu ny Lu du”, naj waż niej szą tu bą pro pa gan do wą rzą dzą cych w PRL.

82 Ga dzi nów ka – okre śle nie wy da wa nej przez Niem ców w cza sie II woj ny świa to wej pol sko ję zycz nej pra -
sy uwa ża nej za ko la bo ra cyj ną. Tu po gar dli wie o ofi cjal nej pra sie w PRL.

83 Ośrod ki od osob nie nia for mal nie pod le ga ły ko men dan tom wo je wódz kim MO, któ rzy wy da wa li de cy zje
o in ter no wa niu i zwol nie niu. 1 XII 1981–15 III 1990 ko men dan tem wo je wódz kim MO/WUSW w Szcze -
ci nie był płk Ja ro sław Wer ni kow ski (ur. 1934).

84 Brak bliż szych da nych. Praw do po dob nie cho dzi o Mie czy sła wa Ko rol ko.
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do stał kil ka dni izo lat ki, pro wa dzi gło dów kę. Nie wie my do brze, od jak daw na, bo
nie po zwo lo no, aby ob słu gi wa li go na si ka li fak to rzy.

Do sta liśmy dzi siaj do ce li taką wia do mość na kart ce. ¼ kart ki zwykłym 
pismem ręcz nym, coś w ro dza ju wię zien nej ga zet ki „So li dar ność In ter no wa nych
ZK Wierz cho wo”:

„Ko le dzy: Trwa ją re pre sje i ogra ni cze nia na szych praw. W ce li 8 kpr. Ma -
ru szew ski 85 skon fi sko wał fla gę z na pi sem »So li dar ność«. R[adzi mierz] No wa kow -
ski86, któ ry wziął na sie bie »wi nę« wy ko na nia fla gi z ręcz ni ka wię zien ne go, ma
zo stać uka ra ny przez ko men dan ta mjr. Ga dom skie go na wnio sek por. Jan ko wia -
ka 87 wstrzy ma niem wi dzeń. Za po wie dzia no ści słe eg ze kwo wa nie we wnętrz ne go
za ka zu uży wa nia em ble ma tów na sze go związ ku. Po nie waż »So li dar ność« nie zo -
sta ła zde le ga li zo wa na, nie mo że my pod da wać się bez praw nym na ka zom gor li wej
ad mi ni stra cji wię zie nia. Pro po nu je się, aby od dziś wszy scy no si li w wi docz nym
miej scu pla kiet ki »So li dar no ści In ter no wa nych«. Trzy maj cie się. Dnia 15 stycz nia
1982 r.”

Każ dy w ce li do stał pla kiet kę z na pi sem „So li dar ność In ter no wa nych”, które
ma my no sić.

Ko la cja: czar na ka wa, mar ga ry na, chleb, ce bu la.

16 stycz nia

Do tarł do na szej ce li sztan dar związ ko wy. Tro chę dłuż sza kart ka pa pie ru.
Bia łe płót no za tłusz czo ne bru dem. Na pis „So li dar ność In ter no wa nych”. W le wym
ro gu gór nym: 

Go le niów 13 XII [19]81.
Wierz cho wo 11 I [19]82.
Z le wej stro ny okno wię zien ne z po ła ma ny mi kra ta mi. Na ich tle li te ra

„V”88. Nad sło wem „So li dar ność” me da lik Mat ki Bo skiej. Na od wro cie wszy scy
pod pi su ją.
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85 An drzej Ma ru szew ski (ur. 1957) – ka pral SW, od dzia ło wy w ZK w Wierz cho wie Po mor skim. 
86 Ra dzi mierz No wa kow ski (ur. 1951) – 1975–1980 asy stent pro jek tan ta w PKZ w Szcze ci nie; od 1978 r.

współ prac. ROP CiO w Szcze ci nie, kol por ter nie za leż nych wy daw nictw, 18–30 VIII 1980 r. uczest nik
straj ku ro ta cyj ne go w PKZ w Szcze ci nie, od paź dzier ni ka 1980 r. w „S”, czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel -
skie go w PKZ; w 1981 r. za trud nio ny w re dak cji „Biu le ty nu In for ma cyj ne go Za rzą du Re gio nu Po mo rza
Za chod nie go NSZZ »So li dar ność«”; 13 XII 1981–20 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie
i Wierz cho wie Po mor skim; od 1982 r. kol por ter pism pod ziem nych, red. „Jed nod niów ki Bez oko licz no -
ścio wej”, do lip ca 1983 r. bez za trud nie nia, od lip ca 1983 r. na emi gra cji w Szwe cji, 1983–1989 współ -
prac. Biu ra In for ma cyj ne go „S” w Sztok hol mie.

87 Sta ni sław Jan ko wiak – por. SW, ko men dant pa wi lo nu, z-ca ko men dan ta Ga dom skie go.
88 Pierw sza li te ra ang. vic to ry, „zwy cię stwo”. W PRL w kształt li te ry „V” ukła da no sym bo licz nie pal ce dło ni.



18 stycz nia (po nie dzia łek)

Wczo raj na wi dze niu Te re ska 89 da ła mi list od Mał go rza ty 90. To pierw szy list,
ni gdy nie by li śmy tak dłu go roz łą cze ni. Prze czy ta łem go do pie ro po po wro cie do
ce li. Jest ko cha na. Mo że jesz cze ja koś się uło ży, tak bar dzo bym te go chciał.

Dzi siaj na spa ce rze Ju rek Zi mow ski 91 re la cjo no wał swo ją wczo raj szą roz mo -
wę z ko men dan tem ośrod ka. Po wie dział otwar cie, że po ję cie in ter no wa nia, kon fe -
ren cja pra so wa Urba na 92 i wy po wie dzi in nych osób na ten te mat są dla za gra ni cy,
a tak na praw dę to jest to areszt tym cza so wy wraz z wszyst ki mi kon se kwen cja mi93.
Nie ma mo wy o otwar tych ce lach, o kon tak tach gru po wych po za gru pa mi spa ce ro -
wy mi. Je dy ne co uzy skał, to zgo da na pra cę przy ka pli cy wię zien nej. Wia do mo ści
z in nych wi dzeń są po nu re. Wra ca ją cza sy sta li now skie. Woj sko wi przy cho dzą do
szkół (od III kla sy) i prze ko nu ją dzie ci, że je ste śmy przy czy ną wszyst kich nie szczęść,
że trze ba nas (in ter no wa nych) ży wić, pod czas kie dy bra ku je żyw no ści dla ro bot ni -
ków, że je ste śmy w do mach wy po czyn ko wych, ma my luk su so we wa run ki, bo do po -
mi na ją się o to ci, któ rzy fi nan su ją ca łą „So li dar ność”. An drzej Ka miń ski opo wia dał
o ta kiej lek cji w VIII kla sie, w któ rej jest je go cór ka. Kie dy dziew czy na po wie dzia -
ła, że to nie praw da, bo jej oj ciec jest w wię zie niu w Go le nio wie, woj sko wy za czął
krę cić, że mo że to ja kiś po je dyn czy przy pa dek, ale że tak jest z Jur czy kiem, któ ry jest
prze cież kry mi na li stą i zbrod nia rzem. Dziew czy na na to, że Jur czyk sie dzi ra zem
z jej oj cem. W kla sie zro bił się szum. Woj sko wy ze brał pa pie ry i wy szedł. Po dob ny
przy pa dek zda rzył się z dziec kiem Sto dol ne go 94. Podob no dzie ciom gro zi się, że jak
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89 Sio stra Ta de usza Dziech ciow skie go.
90 Mał go rza ta Pie ka ra (ur. 1951) – w 1975 r. ukoń czy ła Wydz. Po lo ni sty ki na UAM, asy stent ka w WSP w Szcze -

ci nie, na stęp nie bi blio te kar ka w Bi blio te ce Na uko wej oraz na Wy dzia le Przy rod ni czym tam że; od wrze śnia
1980 r. w „S”, współ pra co wa ła z ty go dni kiem „Jed ność”; od 1983 r. żo na Ta de usza Dziech ciow skie go.

91 Je rzy Zi mow ski (1941–2007) – po li tyk, ad wo kat, 1989–1991 po seł na sejm, 1964–1972 pro ku ra tor
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Szcze ci nie, 1972–1980 rad ca praw ny m.in. w WPKM w Szcze ci nie; kol por -
ter nie za leż nych wy daw nictw, w 1980 r. wy stą pił z PZPR i wstą pił do „S”, 1980–1981 do rad ca MKR
w Szcze ci nie, nast. dy rek tor Biu ra Praw ne go Re gio nu Po mo rze Za chod nie, 1980/1981 do rad ca straj ku -
ją cych rol ni ków w Ustrzy kach Dol nych i Rze szo wie; 13 XII 1981–23 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO
w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; or ga ni za tor ze spo łu do radz twa i po mo cy praw -
nej dla re pre sjo no wa nych, dzia łacz pod ziem nych struk tur NSZZ „S”, od 1984 r. współ pra cow nik Taj -
nej Ra dy Ko or dy na cyj nej „S” Po mo rza Za chod nie go, pi szą cy do pism pod ziem nych „Ob raz” i „Grot”,
w 1988 r. uczest nik straj ków w WPKM i Por cie Szcze ciń skim, od po wie dzial ny za udzie la nie in for ma cji
dla roz gło śni za gra nicz nych, od paź dzier ni ka tr. rzecz nik pra so wy MKO „S” w Szcze ci nie, w 1989 r.
czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie.

92 Je rzy Urban (ur. 1933) – dzien ni karz, od sierp nia 1981 do kwiet nia 1989 r. rzecz nik pra so wy rzą du
PRL, usta no wił tra dy cję trans mi to wa nych w TVP co ty go dnio wych kon fe ren cji pra so wych z udzia łem
dzien ni ka rzy pol skich i za gra nicz nych, któ re sta ły się tu bą pro pa gan do wą ko lej nych rzą dów PRL. Je go
ro la wy kra cza ła po za funk cje rzecz ni ka pra so we go rzą du, kre ował po li ty kę pro pa gan do wą władz PRL
w la tach osiem dzie sią tych. 

93 In ter no wa nie by ło środ kiem pre wen cyj nym, sto so wa nym wo bec osób, co do któ rych za cho dzi ło po dej -
rze nie, że po zo sta jąc na wol no ści, mo gą pro wa dzić dzia łal ność za gra ża ją cą bez pie czeń stwu pań stwa. Dla
za sto so wa nia in ter no wa nia nie by ło ko niecz ne po peł nie nie prze stęp stwa, opie ra ło się na de cy zji ad mi -
ni stra cyj nej. Na to miast tym cza so we aresz to wa nie sto so wa no w to ku po stę po wa nia kar ne go, w związ ku
z po peł nie niem kon kret ne go prze stęp stwa. 

94 Hen ryk Sto dol ny (ur. 1949) – prac. Szcze ciń skich Za kła dów Gra ficz nych, przew. KKK Pra cow ni ków
Po li gra fii NSZZ „S”, czło nek ZR Po mo rze Za chod nie; 13 XII 1981–9 IV 1982 in ter no wa ny w OO
w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.
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bę dą opo wia dać ta kie rze czy, to od po ku tu ją za to ich ro dzi ce. W „Wia do mo ściach
Szcze ciń skich”95 na ma wia się lu dzi, aby do no si li wła dzom, że ich są sie dzi ma ją np.
nie wia do mo skąd ben zy nę. Trud no wprost uwie rzyć, że ty le mie się cy po sierp niu96

mo gły ko muś przyjść do gło wy po dob ne po my sły. Plot ki: Bar ci kow ski 97 uciekł
podob no do Au strii. Po Pol sce krą żą po dob no ja kieś li sty pod pi sa ne przez 35 pro -
fe so ró w98, w Gdań sku dzia ła ją ja kieś nie zi den ty fi ko wa ne gru py ter ro ry stycz ne, wy -
ko nu ją ce wy ro ki śmier ci na funk cjo na riu szach M[ili cji] O[by wa tel skiej]99 i S[łuż by]
B[ez pie czeń stwa]100. Ja kimś po twier dze niem te go by ło by i to, co dziać się ma
w Szcze ci nie. Na osie dle Za wadz kie go 101, za sie dlo ne głów nie przez woj sko i mi li cję,
wstęp jest tyl ko dla miesz kań ców i z prze pust ka mi. Przed blo ka mi miesz kal ny mi sto -
ją po ste run ki, po zdej mo wa no z drzwi wi zy tów ki, a mi mo to ma lo wa ne są na
drzwiach czar ne krzy że. Po dob no Lam pa sia ko wi wy ma lo wa no na drzwiach trum nę.
A w ogó le jest w mie ście po dob no co raz wię cej ha seł i ulo tek.

W ce lach i pod czas spa ce rów bez u stan ne spe ku la cje. Te raz cze ka my wszy -
scy na po sie dze nie sej mu. Jesz cze z roz mo wy Zi mow skie go z ko men dan tem.
W naj bliż szym cza sie ma ją być u nas przed sta wi cie le Czer wo ne go Krzy ża z Ko sza -
li na 102, ma być też po dob no Ko mo row ska 103 al bo Ol brych ski 104 z ra mie nia Pa tro -
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95 „Wia do mo ści Szcze ciń skie” – dzien nik po wsta ły z po łą cze nia dwóch dzien ni ków: „Gło su Szcze ciń skie -
go” i „Ku rie ra Szcze ciń skie go”, wy da wa ny od 14 XII 1981 do 17 I 1982 r. Na zwą na wią zy wał do pe -
rio dy ku wy cho dzą ce go w Szcze ci nie w 1945 r. Uka za ło się 26 nu me rów o ob ję to ści od 4 do 8 stron. 

96 Po pod pi sa niu Po ro zu mień Sierp nio wych 30 i 31 VIII 1980 r. w Szcze ci nie i Gdań sku.
97 Ka zi mierz Bar ci kow ski (1927–2007) – po li tyk, dr na uk eko no micz nych, od 1953 r. czło nek PZPR, 1968–

–1990 czło nek KC, 1971–1980 z-ca człon ka, a 1980–1989 czło nek BP KC PZPR, 1968–1970 I se kre tarz
KW PZPR w Po zna niu, 1970–1974 se kre tarz KC, 1977–1980 I se kre tarz Ko mi te tu Kra kow skie go, 1980–
–1985 po now nie se kre tarz KC, 1974–1977 min. rol nic twa i czło nek Pre zy dium Rzą du, od lu te go do
paź dzier ni ka 1980 r. wi ce pre mier, 1980–1985 czło nek, a 1985–1989 z-ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Pań -
stwa, 1965–1989 po seł na Sejm PRL, przew. ko mi sji rzą do wej pro wa dzą cej w sierp niu 1980 r. ne go cja -
cje z MKS w Szcze ci nie, za koń czo ne pod pi sa niem po ro zu mie nia, do paź dzier ni ka 1980 r. przew. Ko mi sji
Mie sza nej ma ją cej na ce lu do pil no wa nie przez rząd re ali za cji za pi sów po ro zu mie nia. 

98 Praw do po dob nie cho dzi o list skie ro wa ny do Prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa Hen ry ka Ja błoń skie go
przez 30 hi sto ry ków pol skich (w tym 10 pro fe so rów), w któ rym wy ra zi li oni obu rze nie z po wo du
oszczer czych ar ty ku łów wy mie rzo nych w oso bę i do ro bek na uko wy in ter no wa ne go prof. Bro ni sła wa
Ge rem ka, eks per ta KK NSZZ „S”, któ re zo sta ły opu bli ko wa ne na ła mach „Żoł nie rza Wol no ści”, „Try -
bu ny Lu du” i „Dzien ni ka Lu do we go”.

99 Mi li cja Oby wa tel ska – for ma cja po rząd ko wa utwo rzo na w 1944 r. na mo cy de kre tu PKWN i pod po rząd -
ko wa na MBP, od 1955 r. MSW. 

100 Służ ba Bez pie czeń stwa – taj na po li cja po li tycz na ma ją ca na ce lu wal kę z wro ga mi ustro ju PRL, utwo rzo -
na na mo cy usta wy z li sto pa da 1956 r. ja ko je den z pio nów MSW. By ła kon ty nu ator ką dzia łań Urzę du
Bez pie czeń stwa, ist nia ła do lip ca 1990 r. 

101 Osie dle Za wadz kie go -Kl on ow ica po ło żo ne jest ok. 5 km na pół noc ny za chód od cen trum Szcze ci na.
102 Pol ski Czer wo ny Krzyż – dzia ła ją ca od 1919 r. pol ska or ga ni za cja hu ma ni tar na, jest czę ścią skła do wą

Mię dzy na ro do we go Ru chu Czer wo ne go Krzy ża i Czer wo ne go Pół księ ży ca. Zaj mu je się m.in. udzie la niem
po mo cy so cjal nej bądź po mo cy w cza sie wo jen.

103 Ma ja Ko mo row ska (ur. 1937) – pol ska ak tor ka te atral na, te le wi zyj na i fil mo wa, de biu to wa ła w te atrze
„Gro te ska” w Kra ko wie, póź niej zwią za ła się z te atrem Je rze go Gro tow skie go, wy stę po wa ła na sce nach
Kra ko wa, Wro cła wia i War sza wy. W cza sie sta nu wo jen ne go człon ki ni Pry ma sow skiej Ra dy Po mo cy In -
ter no wa nym i Ich Ro dzi nom, od po wie dzial na za wy jaz dy do ośrod ków od osob nie nia. 

104 Da niel Ol brych ski (ur. 1945) – pol ski ak tor te atral ny, te le wi zyj ny i fil mo wy, w cza sie sta nu wo jen ne go
czło nek Pry ma sow skiej Ra dy Po mo cy In ter no wa nym i Ich Ro dzi nom, od po wie dzial ny za wy jaz dy do
ośrod ków od osob nie nia.



na tu 105, ja kaś ko mi sja z Epi sko pa tu, a w mar cu Mię dzy na ro do wy Czer wo ny
Krzyż106 (a ja się cią gle łu dzę, że do te go cza su już wyj dzie my). W oce nie ko men -
dan ta 70 pro cent z nas to psy cho pa ci, lu dzie ży ją cy w ja kimś amo ku, ode rwa ni
od rze czy wi sto ści.

19 stycz nia (wto rek)

Ka zik Ko strzew ski w grud niu 1970 był w straj ku. Lu dzie z wy dzia łu (ok.
1500 osób, je den z więk szych wy dzia łów) chcie li, że by był prze wod ni czą cym ko -
mi te tu wy dzia ło we go. Od mó wił. Jest szcze ry. Bał się S[łuż by] B[ez pie czeń stwa],
prze słu chań, mi li cji. Był w ob sta wie Gier ka 107 i eki py, kie dy ci zja wi li się w stocz -
ni w 1971 ro ku. Gie rek był bar dzo pew ny sie bie, nie bał się. Za raz za bra mą za -
czął zwo ły wać lu dzi, chodź cie, chodź cie. Na świe tli cę wpu ści li tyl ko kie row nic two
wy dzia łów.

W sierp niu był już prze wod ni czą cym ko mi te tu wy dzia ło we go. Jak w 1970,
był sze fem ochro ny Bar ci kow skie go. Jest bar dzo trzeź wy: „Wiem, że nie mo gę
wyjść do władz po za re gion. Nie ta świa do mość. Znam swo je moż li wo ści”. W re -
gio nie był w dzia le in ter wen cji. Mie li śmy go w re dak cji za nie zbyt cie ka we go czło -
wie ka, tro chę przy pad ko we go. Po mył ka. Do brze rzeź bi. Zro bił mi ja kiś dro biazg
w ko st ce sza re go my dła. Dam Mał go rza cie na Dzień Ko biet.

Roz mo wa z ube kie m108. Ten sam, któ ry prze słu chi wał mnie na Ma ło pol -
skiej. Ani sło wa o stocz nio wych nu me rach „Jed no ści”. Ja kie mam pla ny, czy coś
pi szę na ze wnątrz, czy pro wa dzę ja kiś dzien nik. Czy nie chciał bym cze goś przy
nim na pi sać, co mo gło by pójść do te le wi zji. Bo wie pan, jak czy ta łem pa na tek sty,
to wy obra ża łem so bie pa na ja ko skraj ne go eks tre mi stę. Za po wie dział po now ne
spo tka nie za dwa ty go dnie.

Pio sen ka na me lo dię Na zie lo nej Ukra inie 109:
Ce le, cel otwie raj cie
A nam wol ność od da waj cie
Otwie raj cie wszyst kie bra my
My za stra szyć się nie da my
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105 Cho dzi o Pry ma sow ską Ra dę Po mo cy In ter no wa nym i Ich Ro dzi nom.
106 Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Czer wo ne go Krzy ża – dzia ła ją ca od 1864 r. nie za leż na, mię dzy na ro do wa or -

ga ni za cja hu ma ni tar na z sie dzi bą w Ge ne wie. Nie sie po moc ofia rom woj ny i prze mo cy, in ter we niu je
u władz pań stwo wych w spra wach jeń ców, in ter no wa nych itp. 

107 Edward Gie rek (1913–2001) – po li tyk, czło nek PZPR, po seł na sejm, 1949–1954 se kre tarz KW PZPR
w Ka to wi cach, od 1954 r. czło nek KC PZPR, 1970–1980 I se kre tarz KC PZPR, od po wie dzial ny za za -
cią gnię cie kre dy tów na Za cho dzie w la tach sie dem dzie sią tych. W sta nie wo jen nym in ter no wa ny w OO
w Głę bo kiem, oskar żo ny o przy własz cze nie do mu i dział ki w Ka to wi cach. 

108 Cho dzi o Je rze go Sy now ca (ur. 1949) – kpt. MO, człon ka PZPR, od 1974 r. w SB, 1975–1990 w Wydz.
III, IIIA KW MO w Szcze ci nie, nast. Wydz. V WUSW ja ko in spek tor ope ra cyj ny zaj mo wał się roz pra co -
wy wa niem szcze ciń skie go śro do wi ska opo zy cyj ne go.

109 Na zie lo nej Ukra inie – pio sen ka bie siad na au tor stwa pol sko -ukr ai ński ego po ety i kom po zy to ra To ma sza
Pa dur ry (1801–1871), śpie wa na na me lo dię Hej so ko ły.
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Re fren
Hej, hej, hej ube cy
Kto wam da je dziś do kie sy
Że nas wszyst kich tu trzy ma cie
Choć ro bi cie wszy scy w ga cie?
Re fren
Hej, hej, hej wo ja cy
Bądź cie ra zem z ludź mi pra cy
Bo gdy ra zem się zbie rze my
Ra zem wro nie do ko pie my

II. Sił bez pie ki się nie bój my
Pał ki, heł my im zdej muj my
Niech zmy ka ją skąd ich ród
Po zo sta nie po nich smród

Re fren
Hej, hej, hej ro da cy
Wy ru szy my znów do pra cy
Bo w fa bry ce tyś jest bra cie
Pa nem so bie przy warsz ta cie
Hej, hej, hej ro dzi ny
Żo ny, cór ki oraz sy ny
Ra zem stwórz my spój ny lud
Znów nad Wi słą bę dzie cud

III. Choć sie dzi my za krat ka mi
Ca ła Pol ska jest tu z na mi
A ci, któ rzy nas za mknę li
Ży ją jak by by li w ce li.

Re fren I
Gdy bę dzie my so li dar ni
Da my ra dę każ dej ar mii
I zo sta nie mo kra pla ma
Z czer wo ne go ata ma na

Re fren II
Niech ta pieśń się echem nie sie
Po przez mia sta, w po lu, w le sie
Niech się na ród ura du je
Niech ze stra chu bled ną zbó je

Re fren III
Hej, hej, hej mi li cjan ci
Nie bądź cie ta cy pa lan ci
Bierz cie przy kład z jed nej ce li
Gdzie z MO chłop cy sie dzie li
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20 stycz nia (śro da)

Przy gnę bia ją ca roz mo wa w świe tli cy, fa tal ny dzień. Oko ło 12.00 ogło szo no
przez gło śni ki no wy za ostrzo ny re gu la min. Apel w dwu sze re gu, re wi zje w ce lach
i re wi zje oso bi ste, za kaz po sia da nia pry wat nych rze czy (po za usta lo ny mi przez ko -
men dan ta). O 15.00 mi li cjan ci z dzie siąt ki za czę li bom bar do wać drzwi. Wie le cel
się przy łą czy ło, nie wie dząc, o co cho dzi. Po ape lu usły sze li śmy, że wy pro wa dza -
ją tych z dzie siąt ki. W świe tli cy spo tka li śmy się w nie wiel kiej gru pie. Ani Jur czy -
ka, ani Wą do łow skie go, ani Ko cja na. Lu dzi to ru szy ło i wte dy Ja siu No wak
wy ja śnił, że Wą do łow ski uwa ża sie bie tu taj za pry wat ną oso bę i bę dzie dzia łać tyl -
ko we wła snym imie niu, Ko cjan nie bę dzie przy cho dził do świe tli cy, bo roz mo wy
są o du pie Ma ry ni, a Jur czy ka... bo li gło wa. Wy mo gli śmy na No wa ku, że by spro -
wa dził Jur czy ka. Przy szedł i wy gło sił sta rą śpiew kę. On się nie boi ni cze go, za wsze
bę dzie z ludź mi, i po stą pi tak, jak chcą te go lu dzie. Ale on sam ni cze go nie wie. Po
że nu ją cych roz mo wach usta lo no, że nie przej mu je my się re gu la mi nem po dej mu -
jąc rów no cze śnie ener gicz ne sta ra nia o spro wa dze nie ko mi sji Epi sko pa tu. I żad -
nych po dob nych do dzi siej szej ak cji. W su mie nie wie le, ale do bre i to. Z każ dym
dniem wy raź niej ujaw nia ją się cha rak te ry, oka zu je się, ja cy są lu dzie, któ rzy na mi
kie ro wa li. I to jest wła śnie przy gnę bia ją ce.

Na pi sa łem list do Mał go rza ty, mam na dzie ję, że ju tro żo na Ka zia [Ko strzew -
skie go] do star czy go jej Bo że, że by to już się skoń czy ło, ty le rze czy mam jesz cze do
zro bie nia.

23 stycz nia (so bo ta)

Wczo raj wie czo rem wró cił He niek Gre la ze szpi ta la wię zien ne go na Ka szub -
skie j110. Oka za ło się jak bar dzo zży li śmy się. W ce li ogól na ra dość. Ca ło wa nia z du bel -
tów ki. Opo wieść o tym, co zda rzy ło się w cią gu te go cza su, tu taj i na Ka szub skiej, co
sły chać w mie ście. Tro chę zmar twio ny jest tyl ko Ka zik [Ko strzew ski], mu si zno wu
wra cać na gor sze łóż ko. Wa run ki w szpi ta lu fa tal ne. Ma leń kie dwu oso bo we ce le, okna
z blen da mi 111, za my ka ne drzwi, po sił ki po da wa ne przez otwór w drzwiach. Ści sła izo -
la cja. He niek [Gre la] miał w cią gu te go cza su tyl ko jed no wi dze nie z żo ną. Wy pi sał się
na wła sne żą da nie, uza sad nia jąc to wa run ka mi. Ra zem z nim wró ci li: Sta szek Wą do -
łow ski, Fra nek Skwier czyń ski, Ro szak (?)112, Jóź wia kow ski 113. Zo stał tyl ko dy rek tor
Mar kie wi cz114 i jesz cze dwóch in nych, któ rzy tra fi li tam ra zem z Heń kiem [Gre lą].
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110 Szpi tal Wię zien ny w Aresz cie Śled czym przy ul. Ka szub skiej 28 w Szcze ci nie. 
111 Blen dy – ciem ne szy by unie moż li wia ją ce wi docz ność, prze sło ny okien. W pol skich wię zie niach to naj -

czę ściej bla sza ne pu dła umiesz czo ne na oknach cel, wpusz cza ją ce świa tło je dy nie od gó ry.
112 Wło dzi mierz Ro szak (ur. 1951) – kie row ca w Przed się bior stwie Bu dow nic twa Ko le jo we go w Szcze ci nie,

dzia łacz „S”; 19 XII 1981–4 II 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.
113 Ju lian Jóź wia kow ski (ur. 1949) – 1969–1975 prac. Roz gło śni Pol skie go Ra dia w Szcze ci nie, 1975–1982

w TVP Szcze cin, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w szcze ciń skim PRiTV, przew. KS, od wrze śnia
1980 r. w „S”, or ga ni za tor i przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za -
chod nie; 22 XII 1981–8 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, 13 II
1982 r. z kil ku dzie się cio ma in ny mi in ter no wa ny mi cięż ko po bi ty, zwol nio ny z pra cy. 

114 Bliż szych da nych nie usta lo no.



Wczo raj dzień wi dzeń. Do nas by ło dwóch bra ci i ko bie ta. Nie wpu ści li ich
jed nak i nie wie my, kto to był. Mo że Mał go rza ta? Mo że zo sta wi li ja kiś list, ale
dają je do pie ro w nie dzie lę. By ły żo ny do Ka zi ka [Ko strzew skie go] i An drze ja
[Kamiń skie go]. Wia do mo ści z mia sta bar dzo opty mi stycz ne. Lu dzie wy zby li się
już stra chu, ma sa ulo tek. Do zwol nio nych stocz niow ców przy cho dzą przed sta wi -
cie le dy rek cji, pro sząc o po wrót do pra cy. Lu dzie, któ rzy do sta li po bo ry za 3 mie -
sią ce z gó ry (40–50 tys.) wy pi na ją się jed nak.

Co raz bar dziej praw do po dob ne wy da je się być na sze wyj ście w naj bliż szych
dniach.

Grze gorz [Olej nik] był u le ka rza ze swo im ci śnie niem, ten po wie dział, że
nie da mu żad nych le ków, bo la da dzień wy cho dzi my. To sa mo mó wią ube cy przy
wi dze niach. Po lu zo wa nie jest wi docz ne. Pod czas wi dzeń moż na prze ka zać na do -
brą spra wę na wet moź dzierz, jak to po wie dział Ka zik [Ko strzew ski].

Cią gle do cho dzą no wi lu dzie. Wczo raj przy wieź li (?)115 i jesz cze ko goś. Ja kiś
strasz ny fa cet. Mi chał Pa ziew ski, któ ry po wie dział mi o tym przez drzwi, nie zna
go. Od Mi cha ła wiem też, że Jan ka 116 wró ci ła do Po li tech ni ki. Tad ko wi [Janu kie wi -
czo wi] śni ło się dzi siaj, że wy szli śmy wszy scy. To sa mo śni ło się Grze go rzo wi [Olej -
ni ko wi]. To re zul ta ty wczo raj szych roz mów. Wszy scy obie cu je my so bie ogrom nie
du żo po naj bliż szym po sie dze niu sej mu 117. Wy da je się być oczy wi ste, że wła dze mu -
szą pod jąć ja kąś wy raź ną pró bę do ga da nia się ze spo łe czeń stwem. Muszą coś zro bić,
że by od blo ko wać re stryk cje go spo dar cze Za cho du 118. Na wczo raj szym po sie dze niu
Pre zy dium Rzą du 119 wi ce pre mier Ma de j120 mó wił o dra ma tycz nych bra kach ma te -
ria ło wych. Gro zi cał ko wi ty krach. Po moc kra jów RWP G121 nie jest w sta nie ni cze -
go zmie nić, sa mi prze cież le d wo wią żą ko niec z koń cem. Ubek, któ ry mnie
prze słu chi wał mó wił wpraw dzie, że moż na żyć i w le pian kach, ale to jest ab surd.
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115 Au tor po zo sta wił znak za py ta nia za pew ne z za mie rze niem póź niej sze go do pi sa nia po praw ne go na zwi -
ska. Jednym z przywiezionych 21 I 1982 r. do OO w Wierz cho wie Po mor skim był Wi told Ro ma now ski
(ur. 1938) – ślu sarz -sp awacz, od 1980 r. czło nek nie le gal nej PSPP w Szcze ci nie, od wrze śnia 1980 r.
w „S”; 12 I–7 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; od koń ca 1982 r.
na ren cie. 

116 Ja ni na Ko za kie wicz – wcze śniej pra co wa ła ja ko se kre tar ka i ad mi ni stra tor ka w re dak cji „Jed no ści”. 
117 Cho dzi o pierw sze po sie dze nie sej mu po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go z 25 I 1982 r., zob. przyp. 124.
118 23 XII 1981 r. Ro nald Re agan na ło żył sank cje go spo dar cze na PRL, m.in.: za blo ko wa nie do pły wu kre -

dy tów i no wo cze snych tech no lo gii, za kaz po ło wu na ame ry kań skich wo dach, wstrzy ma nie do staw dla
rol nic twa, za mro że nie gwa ran cji po życz ko wych Ban ku Eks por to wo -I mpo rt ow ego, sprze ciw wo bec przy -
ję cia do Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go. Kra je za chod niej Eu ro py nie przy łą czy ły się do
sank cji. Zo sta ły one cał ko wi cie znie sio ne 19 II 1987 r.

119 Pre zy dium Rzą du – nie for mal na część Ra dy Mi ni strów, w skład któ rej wcho dzi Pre zes Ra dy Mi ni strów
oraz wi ce pre ze si. W tym cza sie w skład pre zy dium wcho dzi li: Woj ciech Ja ru zel ski, An drzej Je dy nak, Ed-
ward Ko wal czyk, Zbi gniew Ma dej, Ja nusz Obo dow ski, Je rzy Ozdow ski, Ro man Ma li now ski, Mie czy sław
Ra kow ski.

120 Zbi gniew Ma dej (ur. 1932) – eko no mi sta, po li tyk, czło nek PZPR, 1975–1980 zwią za ny z re sor tem fi -
nan sów, 1981–1982 przew. Ko mi sji Pla no wa nia przy Ra dzie Mi ni strów, 1981–1983 wi ce pre mier w rzą -
dzie Woj cie cha Ja ru zel skie go.

121 Ra da Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej – utwo rzo na z ini cja ty wy Jó ze fa Sta li na 25 I 1949 r. pod czas kon -
fe ren cji mo skiew skiej. W jej skład we szły: Al ba nia, Buł ga ria, NRD, Pol ska, Cze cho sło wa cja, Ru mu nia, Wę -
gry i ZSRR. By ła so wiec ką kontr pro po zy cją na plan Mar shal la i po wsta nie Or ga ni za cji Eu ro pej skiej



W dzi siej szym prze glą dzie pra sy za cy to wa li ar ty kuł z „Try bu ny Lu du” po -
świę co ny „Jed no ści”122.

Dwie cie ka we wia do mo ści z „Dzien ni ka [TV]” o 7.00. Wła dze Pol ski wy sto -
so wa ły no ty do uczest ni ków K[on fe ren cji] B[ez pie czeń stwa i] W[spół pra cy w]
E[uro pie]123, pro te stu jąc prze ciw ko in ten cjom nie któ rych państw wpro wa dze nia
spra wy Pol ski na lu to we po sie dze nie tej kon fe ren cji, a te le wi zja pol ska od mó wi ła
udzia łu w mię dzy na ro do wej au dy cji te le wi zyj nej na nasz te mat, au dy cji przy go to -
wy wa nej przez Sta ny Zjed no czo ne. Okre śla się to ja ko pro wo ka cję. Nie po wtó rzo -
no na to miast in for ma cji o wy po wie dzi Ma de ja. 

25 stycz nia (po nie dzia łek)

Zno wu na zbie ra ło się tro chę wy da rzeń. Dzi siaj po sie dze nie sej mu 124. Wczo -
raj do póź na w no cy pro wa dzi li śmy burz li we roz mo wy. Zy ga [Zyg munt Dziech -
ciow ski] uwa ża, że nic ono nie zmie ni, ale więk szość uwa ża ła za bar dziej
praw do po dob ną mo ją pro gno zę. Do koń ca mie sią ca uwol nie nie więk szo ści in ter -
no wa nych (z wy jąt kiem bar dzo nie licz nej grup ki). W lu tym za twier dza nie usta wy
o związ kach za wo do wych i przy wró ce nie (mo że nie na tych miast) „So li dar no ści”.
Za każ de wyj ście po za for mu łę uzna ją cą kie row ni czą ro lę par tii de kret, a wła ści -
wie już usta wa o sta nie woj ny. Zo ba czy my. W tot ku 125, któ ry tu taj zor ga ni zo wa li -
śmy na okre śle nie ter mi nu wyj ścia tyl ko Grze gorz [Olej nik] wska zał li piec, a Ta dek
[Ja nu kie wicz] czer wiec. Po zo sta li uwa ża ją, że zo sta nie my zwol nie ni naj póź niej
przed Wiel ka no cą 126. Oczy wi ście moż li we, że bę dzie my mieć za kaz po dej mo wa -
nia pra cy, nad zór mi li cyj ny, ale wyj dzie my. Nie są w sta nie te go dłu żej utrzy mać,
wa li się go spo dar ka, po trzeb na jest po moc Za cho du. Wczo raj bar dzo od waż ne
prze mó wie nie pry ma sa 127. O po trze bie po jed na nia, ale czas skoń czyć ze szka lo wa -
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Współ pra cy Go spo dar czej (OEEC). Han del od by wał się na za sa dach dwu stron nych umów po szcze gól -
nych kra jów z ZSRR, na mo cy któ rych ZSRR ku po wał pro duk ty po ce nach niż szych, a sprze da wał po
wyż szych. Wa lu tą roz li cze nio wą RWPG był ru bel trans fe ro wy.

122 Opr. [zkl], Ce lów nie ukry wa no, „Try bu na Lu du”, 23 I 1982. W tek ście stwier dzo no m.in., że „Jed ność”
re ali zo wa ła ce le pro pa gan do we naj bar dziej eks tre mi stycz ne go skrzy dła „S” oraz że ode gra ła nie ma łą
rolę w do pro wa dze niu kra ju na skraj prze pa ści.

123 Kon fe ren cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie – wie lo stron ne ro ko wa nia na szcze blu rzą do wym
pro wa dzo ne od po cząt ku lat sie dem dzie sią tych przez pań stwa eu ro pej skie oraz USA i Ka na dę. W 1975 r.
przy wód cy 37 państw pod pi sa li Akt koń co wy KBWE, zw. rów nież Wiel ką Kar tą Po ko ju, któ ra by ła uro -
czy stą de kla ra cją in ten cji o zna cze niu po li tycz nym i mo ral nym dzie się ciu za sad rzą dzą cych wza jem ny mi
sto sun ka mi mię dzy uczest ni ka mi kon fe ren cji, uję ty mi w tzw. ko szy kach, m.in. po wstrzy ma nie się od
groź by uży cia si ły, po ko jo we za ła twia nie spo rów, nie na ru szal ność gra nic, współ pra ca mię dzy pań stwa -
mi, po sza no wa nie pra wa na ro dów do sa mo sta no wie nia, praw czło wie ka, wol no ści my śli, prze ko nań,
wy zna nia. W 1995 r. prze kształ ci ła się w Or ga ni za cję Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie. 

124 Na po sie dze niu sej mu 25 I 1982 r. gen. Woj ciech Ja ru zel ski uza sad niał wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go,
oskar żył „So li dar ność” o dą że nie do kon fron ta cji, pa ra li żo wa nie wła dzy, ter ro ryzm straj ko wy i ruj no wa -
nie go spo dar ki. Za po wie dział też dal sze re pre sje wo bec osób, któ re bę dą pro wa dzić dzia ła nia nie le gal -
ne. Po nad to sejm za twier dził wstecz ne de kre ty o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go.

125 „To tek” – To to -L otek, po pu lar na gra licz bo wa or ga ni zo wa na przez To ta li za tor Spor to wy. Po le ga na wy -
ty po wa niu wy ni ków lo so wa nia 6 liczb z za kre su od 1 do 49. Pierw sze lo so wa nie od by ło się w 1957 r. 

126 Wiel ka noc w 1982 r. przy pa da ła na 11–12 kwiet nia.
127 Ka za nie pry ma sa Jó ze fa Glem pa wy gło szo ne 24 I 1982 r. pod czas mszy świę tej w ko ście le Świętego

Krzy ża w War sza wie do ty czy ło za rów no po stę po wa nia wła dzy, jak i za cho wa nia spo łe czeń stwa. 
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niem lu dzi, po trzeb na jest praw da, rów nież w ży ciu pu blicz nym. Nie dziel na msza
św. by ła wła ści wie w in ten cji in ter no wa nych. Tym cza sem za raz po niej mie li śmy re -
wi zję. Kla wisz jak zwy kle za po wie dział spa cer, ale kie dy wy szli śmy na ko ry tarz
w piąt kę (Grze gorz [Olej nik] i Ta dek [Ja nu kie wicz] zo sta li w ce li) oka za ło się, że
je ste śmy sa mi i we dwój kę zro bi li nam ob ma cy wan kę. Na szczę ście He niek [Gre -
la] nie po zwo lił sie bie re wi do wać, zro bi ło się za mie sza nie i mia łem spo sob ność
scho wać no tat ki do bu ta. Kie dy do łą czy li śmy do spa ce ru ją cych oka za ło się, że była
to du ża ak cja. W so bo tę ode bra li nam pra wo ko rzy sta nia ze świe tli cy, po dob no
ktoś ją zde mo lo wał. W nie dzie lę nie by ło mszy św. Jesz cze wcze śniej ode bra no dru -
gą ką piel w ty go dniu. Wła śnie w tej chwi li He niek [Gre la] wy kłó ca się o kon sty -
tu cję. Nie ma ją. Nie chcą też dać ani re gu la mi nu, ani de kre tu. Dzi siaj ra no
za stę po wa łem Grze go rza [Olej ni ka] ja ko ka li fak tor. Pod czas spa ce ru do sta li śmy
ma sę bi bu ły 128. Więc naj pierw na sze: „Apel in ter no wa nych w Z[akła dzie] K[ar -
nym] Wierz cho wo Po mor skie” skie ro wa ny do spo łe czeń stwa pol skie go i lu dzi do -
brej wo li za gra ni cą o po par cie wy sił ków na rzecz przy wró ce nia pra wo rząd no ści,
uwol nie nia wię zio nych. Apel in for mu je o wa run kach in ter no wa nia oraz za po wia -
da, że od 30 stycz nia na znak pro te stu ca ła gru pa roz pocz nie od mo wę przyj mo wa -
nia po sił ków. Au to rzy pro szą o prze ka za nie go pry ma so wi, Mię dzy na ro do wej
Or ga ni za cji Pra cy 129 i Mię dzy na ro do we mu Czer wo ne mu Krzy żo wi. Dru gim do -
ku men tem był pro jekt li stu do sej mu i Ra dy Pań stwa. Po nie waż na sze środ ki obro -
ny wy czer pa ły się, od 30 stycz nia roz pocz nie się ak cja nie przyj mo wa nia po sił ków
oraz od mo wa wy ko ny wa nia wszel kich po le ceń ad mi ni stra cji wię zie nia. Żą da nia:
1) do sto so wa nie wa run ków na sze go po by tu do sta tu su (mię dzy na ro do we go) osób
in ter no wa nych oraz do za pew nień ofi cjal nej pro pa gan dy, 2) przy bycie ko mi sji Mię -
dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża oraz Epi sko pa tu, 3) umoż li wie nie udzia łu ka -
to li kom w co ty go dnio wych mszach jak gwa ran tu je to kon sty tu cja, 4) speł nie nie
po stu la tów so cjal no -b yt owych: za nie cha nie bez praw ne go ogra ni cze nia ko re spon -
den cji, wi dzeń i do star cza nia pa czek, za nie cha nia szy kan i szan ta żu przez pra cow -
ni ków S[łuż by] B[ez pie czeń stwa] pod czas prze słu chań, po zba wie nie moż li wo ści
ko rzy sta nia z pra sy i TV, za jęć k[ul tu ral no-]o[świa to wych], wy pi se k130, wia ry god -
nej kon tro li po sił ków (ka lo rycz ność, war to ści od żyw cze). Pro test do cza su speł -
nie nia żą dań.

Trze cia in for ma cja to plan ak cji. 24–26 stycz nia kon sul ta cje w gru pach, przy -
go to wa nie wska zań (dla nas), ape lu in ter no wa nych i li stu otwar te go. 26–29 stycz -
nia prze rzut na ze wnątrz li stu i ape lu. 29 stycz nia do star cze nie li stu na rę ce
ad mi ni stra cji Z[akła du] K[ar ne go] i da lej do K[omen dy] W[oje wódz kiej] M[ili cji]
O[by wa tel skiej]. 30 stycz nia roz po czę cie ak cji. Ra no za wie sze nie na drzwiach na pi -
su „gło dów ka” i spi su żą dań. Od ma wia nie przyj mo wa nia wszel kich po sił ków z wy -

42 _______________________________________________________________________

128 Bi bu ła – pra sa wy da wa na nie ofi cjal nie, w tzw. dru gim obie gu, bez zgo dy cen zu ry.
129 Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja Pra cy – utwo rzo na 28 VI 1919 r. na kon fe ren cji po ko jo wej w Pa ry żu or -

ga ni za cja zaj mu ją ca się pro ble ma mi pra cow ni czy mi, afi lio wa na przy ONZ, z sie dzi bą w Ge ne wie.
130 Wy pi ska – okre śle nie za ku pów do ko ny wa nych przez osa dzo nych w wię zien nej kan ty nie.



jąt kiem na po jów. Od mo wa wy ko na nia po le ceń (spa ce ry, ką piel, za ję cia świe tli co we,
wi dze nia). Nie wy cho dzi my z cel. Udział w ewen tu al nej mszy in dy wi du al ny.

Naj cie kaw sze by ły ma te ria ły z ze wnątrz. „Pod sta wo we za sa dy opo ru” opra -
co wa ne w Ryb ni ku i Ka to wi cach 21 grud nia 1981 r. przez Zwią zek Opo ru So li -
dar no ści 131. W 16 punk tach jest wszyst ko: to wa rzy ski boj kot gor liw ców,
do no si cie li, ko mi sa rzy i ich ro dzin, po moc ro dzi nom uwię zio nych i prze śla do wa -
nych, two rze nie kas po mo cy spo łecz nej, ma lo wa nie ha seł, pla ka tów, prze ka zy wa -
nie in for ma cji, roz pro wa dza nie bi bu ły.

Ulot ka za ty tu ło wa na „Być zwy cię żo nym i nie ulec to zwy cię stwo” (J. Pił -
sud ski 132) pod pi sa na przez Z[bi gnie wa] Bu ja ka, Wik to ra Ku ler skie go 133 (wi ce prze -
wod ni czą cy Ma zow sza) i Zbi gnie wa Ja na sa 134 (prze wod ni czą cy Z[arzą du]
F[abrycz ne go] Z[akła dów] M[echa nicz nych]135) za wie ra ła 12-pun kt owy ko deks
oku pa cyj ny (or ga ni zo wa nie po mo cy uwię zio nym, po ma ganie wy rzu co nym z pra -
cy, zbie ra nie i roz po wszech nia nie in for ma cji o re pre sjach i opo rze, kol por taż ulo -
tek, boj kot to wa rzy ski do no si cie li, słu żal ców). Koń czy ła się ha słem: Zo staw my
WRO N-ie ko sza ry, za kła dy pra cy. Uli ca, ko lej ka, osie dle są na sze. Oni ma ją tyl ko
czoł gi, ka ra bi ny, pał ki. Jesz cze pan nie wy grał tej woj ny ge ne ra le. 12 I 1982.

„Biu le tyn In for ma cyj ny”136 nr 3 Ko mi te tu Opo ru So li dar no ści 137 za wie rał spo -
ro wia do mo ści już nie ak tu al nych. Nasz list z Go le nio wa z 2 stycz nia do Mię dzy na -
ro do wej Or ga ni za cji Pra cy i Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża. Po dej rze wam,
że nie wie le osób o nim wie dzia ło. W War sza wie cen trum po mo cy in ter no wa nym
jest Ko ściół św. Mar ci na 138 na Sta rów ce. Brak tam już miej sca na pacz ki (3 kg ty to -
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131 By ły po wie la ne na ma szy nach do pi sa nia w War sza wie przez An nę i Bog da na Ro wiń skich.
132 Jó zef Pił sud ski (1867–1935) – dzia łacz nie pod le gło ścio wy, 1918–1922 Na czel nik Pań stwa, od 1918 r.

na czel ny wódz Ar mii Pol skiej, od 1922 r. pierw szy Mar sza łek Pol ski, w 1926 r. do ko nał za ma chu sta nu,
roz po czy na jąc tzw. rzą dy sa na cji, 1926–1928 i 1930 pre mier Pol ski.

133 Wik tor Ku ler ski (ur. 1935) – hi sto ryk, dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny z Pol skim Pod zie miem Nie -
podle gło ścio wym, KOR, „S”, wi ce przew. ZR Ma zow sze, de le gat na I WZD Re gio nu Ma zow sze i I KZD;
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go ukry wał się, po szu ki wa ny li stem goń czym; 1982–1989 wcho dził
w skład pod ziem ne go RKW, 1986–1987 czło nek TKK; w 1988 r. w skła dzie KO przy Prze wod ni czą cym
„S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w pod ze spo le ds. na uki, oświa ty i po stę -
pu tech nicz ne go. 

134 Zbi gniew Ja nas (ur. 1953) – dzia łacz opo zy cji w PRL, zwią za ny z KSS KOR, ROP CiO i „S”, de le gat na
I WZD Re gio nu Ma zow sze i I KZD, czło nek KK; w cza sie sta nu wo jen ne go ukry wał się, dzia łał w pod -
ziem nych struk tu rach związ ku, 1982–1984 czło nek RKW; 1985–1989 dzia łacz pod ziem nej So li dar no -
ści Pol sko -Cz ech osł owa ckiej, w 1989 r. za ło ży ciel So li dar no ści Pol sko -W ęgie rskiej.

135 Za kła dy Me cha nicz ne „Ur sus”, znaj du ją ce się w war szaw skiej dziel ni cy Ur sus, pro du ku ją ce głów nie cią -
gni ki rol ni cze. 

136 „Biu le tyn In for ma cyj ny” – ze wzglę du na du żą ilość biu le ty nów o tym sa mym ty tu le (wy cho dzą cych
w tym cza sie) trud no usta lić, o któ re pi smo cho dzi.

137 Ko mi tet Obro ny So li dar no ści lub Ko mi te ty Opo ru Spo łecz ne go – dzia ła ją ce w pod zie miu po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go kil ku oso bo we gru py dzia ła czy opo zy cyj nych; wy da wa li biu le ty ny, tzw. KO S-y. 

138 Ko ściół św. Mar ci na przy ul. Piw nej 9 na Sta rym Mie ście w War sza wie – w 1977 r. stał się miej scem
dwu tyg. gło dów ki opo zy cjo ni stów na rzecz uwol nie nia aresz to wa nych w 1976 r. ro bot ni ków. Od 17 XII
1981 r., pod pa tro na tem pry ma sa Glem pa, dzia łał przy nim Pry ma sow ski Ko mi tet Po mo cy Oso bom
Pozba wio nym Wol no ści i ich Ro dzi nom – spo łecz no -k oście lna in sty tu cja cha ry ta tyw na, zor ga ni zo wa na
wo kół ka pe la na fran cisz ka nek, Bro ni sła wa Dem bow skie go. Ko mi tet niósł po moc in ter no wa nym i ich
ro dzi nom, gro ma dził in for ma cje o lo sie i miej scu po by tu re pre sjo no wa nych, udzie lał po mo cy praw nej,
do star czał uwię zio nym pacz ki.
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niu dla L[echa] Wa łę sy). Wia do mo ści o pro ce sie Usta sia ka 139 i po zo sta łej dzie siąt ki140.
Oka za ło się, że in for ma cja o prze ka za niu spra wy do są du cy wil ne go by ła nie prawdzi -
wa. Cen trum po mo cy w Szcze ci nie jest ko ściół na Pocz to we j141. To już nie ak tu al ne.
Zre zy gno wa no z ta kie go cen trum. Ro bią to wszyst kie pa ra fie. W Urzę dzie Cel nym
w Szcze ci nie po sta wio no pra cow ni kom ul ti ma tum: al bo „So li dar ność”, albo pra ca.
30 osób zwol nio no (1,5 kart ki ma szy no pi su).

Naj cie kaw szym ma te ria łem jest „Ty go dnik Wo jen ny NSZZ So li dar ność
Region Ma zow sze”142 nr 1–2 z 7 I 1982 (5 stron ma szy no pi su). Otwie ra go apel
Wa łę sy do na ro du: „Nie daj my się za ła mać. Po dej muj my straj ki w wiel kich za kła -
dach pra cy, w ma łych sto suj my bier ny opór. W ra zie sto so wa nia si ły przez woj sko
po stę puj my tak, aby nie do szło do prze le wu krwi. Po ma gaj my so bie wza jem nie,
a udo wod ni my, że nasz zwią zek ist nie je i działa na dal. Bądź my so li dar ni” (Chy licz -
ki 15 XII 1981).
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139 Mie czy sław Usta siak (ur. 1936) – 1980–1981 ad iunkt na PS, w 1983 r. wy cho waw ca w Do mu Opie ki Mło -
dzie ży Upo śle dzo nej Umy sło wo w Szcze ci nie, 1984–1989 tech no log w Fa bry ce Urzą dzeń i Apa ra tu ry Mle -
czar skiej w Szcze ci nie. Od 1977 r. uczest nik DA pro wa dzo ne go przez o. Hu ber ta Czu mę; od 1978 r. współ red.
nie za leż ne go pi sma „Ko rze nie”, dzia łacz ROP CiO w Szcze ci nie. Od wrze śnia 1980 r. w „S”, współ za ło ży ciel
„S” na PS, przew. KZ „S” Pra cow ni ków PS; od 1980 r. czło nek Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków, w 1981 r.
współ za ło ży ciel i czło nek Re gio nal ne go KOWzP. W czerw cu i lip cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po -
mo rze Za chod nie, czło nek Pre zy dium ZR i wi ce przew. ZR, 13–15 XII 1981 r. przew. MKS w SSz, uczest nik
straj ku oku pa cyj ne go do mo men tu spa cy fi ko wa nia SSz; aresz to wa ny, osa dzo ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino wro -
cła wiu i Byd gosz czy, 4 III 1982 r. ska za ny w try bie do raź nym wy ro kiem są du POW z sie dzi bą w Byd gosz czy
(w tzw. pro ce sie je de na stu) na 4 la ta wię zie nia i 3 la ta po zba wie nia praw oby wa tel skich, osa dzo ny w ZK
w Ko ro no wie, Po tu li cach, Wro cła wiu, wa run ko wo zwol nio ny 14 XII 1982 r. ze wzglę du na stan zdro wia. Po
wyj ściu po zba wio ny pra wa wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la. Od wrze śnia 1988 r. czło nek MKO Po mo rza
Za chod nie go, od 17 III 1989 r. czło nek Oby wa tel skie go Ko mi te tu Po ro zu mie waw cze go „S” Re gio nu Po mo -
rza Za chod nie go, przew. OKP do wy bo rów par la men tar nych 4 VI 1989 r.

140 Zob. przyp. 40.
141 Cho dzi o ko ściół św. An drze ja Bo bo li w Szcze ci nie – od lu te go 1946 r. pa ra fia pro wa dzo na jest przez

Towa rzy stwo Je zu so we. Od 1947 r. funk cjo no wa ło tu DA (kie ro wa li nim m.in. o. Wła dy sław Si wek –
1950–1954 i 1957–1970, o. Hu bert Czu ma – 1975–1978). W stycz niu 1955 r. je zu ici, oskar że ni przez
wła dze pań stwo we o ne ga tyw ny wpływ na mło dzież i śro do wi ska in te li genc kie, zmu sze ni zo sta li do opusz -
cze nia mia sta. W paź dzier ni ku 1957 r., po stwier dze niu bez pod staw no ści za rzu tów, po now nie ob ję li pa -
ra fię. Od lat sie dem dzie sią tych w pa ra fii or ga ni zo wa no Ty go dnie Kul tu ry Chrze ści jań skiej, dys ku sje
i wy kła dy, w któ rych uczest ni czy li m.in.: Wła dy sław Bar to szew ski, Ste fan Ki sie lew ski, Wie sław Chrza now -
ski, Le szek Mo czul ski, Alek san der Hall, Wła dy sław Si ła -N owi cki, Ta de usz Ma zo wiec ki, Ka zi mierz Wó y -
cic ki. Od wrze śnia 1980 r. w po miesz cze niach pa ra fii od by wa ły się spo tka nia or ga ni za cyj ne „S”.
W paź dzier ni ku 1980 r. świec cy dzia ła cze ka to lic cy po wo ła li przy pa ra fii Szcze ciń ski Klub Ka to li ków. 
Po 13 XII 1981 r. w ko ście le od pra wia ne by ły msze świę te za oj czy znę. Z ini cja ty wy An ny Tar now skiej -
-Tie rling, dzia ła ją cej w Sek cji Cha ry ta tyw nej przy ko ście le Je zu itów św. An drze ja Bo bo li, za zgo dą ów cze -
sne go pro bosz cza o. Mie czy sła wa Be re siń skie go, zor ga ni zo wa no tak że punkt po mo cy dla in ter no wa nych
– Bi sku pi Ko mi tet Spo łecz no -Ch ar yt aty wny, któ ry udzie lał po mo cy po szko do wa nym w wy ni ku wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go. Sie dzi ba oraz ma ga zy ny ko mi te tu mie ści ły się w po miesz cze niach udo stęp nio -
nych przez je zu itów. W lu tym 1982 r. w skład kie row nic twa wcho dzi li: Ma ria Te re sa Dziem bow ska, Ma ria
Ka ta rzy na Gliń ska, Wan da Kar czew ska, Ja dwi ga Ko siń ska, Ja nusz Na giel i Tar now ska -Tie rling. Zbie ra no
da ne o aresz to wa nych, in ter no wa nych, zwol nio nych z pra cy, or ga ni zo wa no dla nich po moc dusz pa ster -
ską, ma te rial ną, praw ną bądź me dycz ną. For mal ny pa tro nat nad sek cją w kwiet niu 1982 r. ob jął ks. bp
Ka zi mierz Maj dań ski, a zwierzch nic two nad nią po wie rzył ks. bp. Sta ni sła wo wi Ste fan ko wi.

142 „Ty go dnik Wo jen ny NSZZ So li dar ność Re gion Ma zow sze” – pi smo za ło żo ne przez Wal de ma ra Ba ra -
niew skie go, Wło dzi mie rza Ci chom skie go, Pio tra Szu ber ta, Cze sła wa P. Stań czy ka, Ewę Na wój, Pio tra Bi -
go sia, Jo an nę De ręg, Jo an nę i Wi ta Mu lar czy ków, Cze sła wa Apie cion ka, To ma sza Trep kę, Ry szar da
Hol ze ra i Ja na Strę kow skie go. Wy da wa ne 2 I 1982–24 III 1985 w War sza wie, naj pierw ja ko „Ty go dnik
Wo jen ny”, od nr. 17 z ma ja 1982 r. pt. „Ty go dnik Wo jen ny Re gion Ma zow sze”.



Bar dzo po trzeb na in for ma cja pra cow ni ków Wy dzia łu Pra wa U[ni wer sy te -
tu] J[agiel loń skie go] z 14 XII 1981 r., że Ra da Pań stwa 143 nie mia ła pra wa wy dać
de kre tu o sta nie woj ny 144. Ma ta kie pra wo tyl ko mię dzy se sja mi sej mu, brak też ja -
kich kol wiek pod staw do uzna nia, że fak tycz nie za szły prze słan ki do wpro wa dze -
nia go. Kon sty tu cja nie prze wi du je też cze goś ta kie go jak WRO N-a. W tej sy tu acji
nie jest na ru sze niem pra wa igno ro wa nie jej po le ceń.

Obo zy in ter no wa nych – ma ich być po dob no oko ło 78145. Wa run ki od do -
brych (Bia ło łę ka 146) do fa tal nych (nie ogrze wa ne na mio ty na po lu 147). Do pie ro pod
ko niec grud nia zli kwi do wa no obóz na sta dio nie we Wro cła wiu 148. Ka to wi ce –
Z[mo to ry zo wa ne] O[dwo dy] M[ili cji] O[by wa tel skiej]149 uczest ni czą ce w ak cji
w ko pal ni Wu je k150 by ło pod wpły wem środ ków wy zwa la ją cych agre sję. Po dob no
w Pa fa wa gu 151, Do lme lu 152, w Hu cie im. Le ni na 153 uży to psów mi li cyj nych.
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143 Ra da Pań stwa – ko le gial ny or gan na czel ny wła dzy pań stwo wej RP i PRL w 1947–1989, mia ła kom pe -
ten cje wła dzy usta wo daw czej, wy ko naw czej i są dow ni czej; 1952–1989 peł ni ła obo wiąz ki ko le gial nej
gło wy pań stwa (od po wied nik pre zy den ta) oraz za pew nia ła cią głość naj wyż sze go kie row nic twa pań stwo -
we go po upły wie ka den cji sej mu (dzia ła ła aż do wy bo ru no wej Ra dy Pań stwa przez no wo wy bra ny sejm).
W okre sach mię dzy se sja mi sej mu wy da wa ła de kre ty z mo cą usta wy, któ re by ły przed sta wia ne sej mo wi
na naj bliż szej se sji do za twier dze nia.

144 De kret o sta nie wo jen nym – wy da ny przez Ra dę Pań stwa w no cy z 12 na 13 XII 1981 r. (an ty da to wa ny,
Dz. U. 1981, nr 29, poz. 154). Wpro wa dzał stan wo jen ny na te ry to rium ca łe go kra ju. Ra da Pań stwa mia ła
wpraw dzie pra wo wy da wać de kre ty w okre sach mię dzy se sja mi sej mu, ale po nie waż w grud niu 1981 r. trwa -
ła se sja, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go by ło nie zgod ne z kon sty tu cją PRL. 25 I 1982 r. Sejm PRL uchwa lił
usta wę o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie sta nu wo jen ne go, za twier dza ją cą de kre ty grudniowe.

145 Licz ba ośrod ków od osob nie nia sta le się zmie nia ła. Za rzą dze niem nr 50/81/CZZK Mi ni stra Spra wie dli wo -
ści z 13 XII 1981 r. utwo rzo no 46 ośrod ków od osob nie nia: w ZK w Byd gosz czy -Fo rd onie, Cie szy nie, Gę -
ba rze wie k. Gnie zna, Gło go wie, Go le nio wie, Grod ko wie, Hru bie szo wie, Iła wie, Ja strzę biu -Sz er okiej,
Ka mie niu Po mor skim, Ka mien nej Gó rze, Kiel cach -Pi askach, Kra snym sta wie, Kwi dzy nie, Lu bli nie, Lubliń -
cu, Łę czy cy, Ło wi czu, Mie cho wi cach k. By to mia, Mie lę ci nie k. Wło cław ka, No wym Łup ko wie, No wym
Wi śni czu, Ny sie, Ostro wie Wiel ko pol skim, Piotr ko wie Try bu nal skim, Po tu li cach, Ra ci bo rzu, Sie ra dzu,
Strze bie lin ku k. Wej he ro wa, Strzel cach Opol skich, Uher cach, War sza wie -Bi ał oł ęce i Ol szyn ce Gro chow -
skiej, Wierz cho wie Po mor skim, Wło da wie, Wro cła wiu, Wron kach, Za brzu -Z ab orzu, Za łę żu k. Rze szo wa;
w AŚ w By to miu i Opo lu, w aresz cie KW MO w Ka to wi cach; po nad to: w ośrod kach wcza so wych w Dar -
łów ku, Goł da pi, Ko kot ku k. Tar now skich Gór i Ja wo rzu. Po tem utwo rzo no ko lej ne, pod ko niec 1981 r.
wła dze wię zien ne wy mie nia ły 52 ośrod ki. Z bie giem cza su ich licz ba sys te ma tycz nie spa da ła.

146 Ośro dek Od osob nie nia w Bia ło łę ce – utwo rzo ny 13 XII 1981 r. w AŚ na te re nie za kła du kar ne go dla
męż czyzn w war szaw skiej dziel ni cy Bia ło łę ka. Funk cjo no wał do 23 XII 1982 r. Prze by wa li w nim głów -
nie opo zy cjo ni ści z War sza wy i oko lic, m.in.: Ja nusz Onysz kie wicz, Ka rol Mo dze lew ski, Ja cek Ku roń,
Hen ryk Wu jec, Jan Ru lew ski, Bro ni sław Ge re mek.

147 Nie by ło ośrod ków od osob nie nia umiesz czo nych w na mio tach. W ta kich wa run kach prze trzy my wa no
póź niej nie któ rych dzia ła czy opo zy cyj nych wy sła nych na „szko le nia woj sko we”. Krą ży ły tak że plot ki
o prze trzy my wa niu in ter no wa nych w nie ogrze wa nej Ha li Lu do wej we Wro cła wiu. 

148 Nie by ło ta kie go obo zu. Ośro dek Od osob nie nia we Wro cła wiu ulo ko wa no w ZK przy ul. Klecz kow skiej.
149 Im pul sem do ich utwo rze nia by ły wy da rze nia po znań skie go Czerw ca 1956 r. Od dzia ły wy po sa żo ne m.in.

w pał ki, heł my, ar mat ki wod ne, gra na ty łza wią ce, szko lo ne by ły do walk ulicz nych i roz pra sza nia tłu mów.
Sta ły się po wszech nie znie na wi dzo nym sym bo lem wła dzy PRL, po gar dli wie na zy wa ni zo mow ca mi bądź
„bi ją cym ser cem par tii”; ZO MO roz wią za no 7 IX 1989 r.

150 Cho dzi o pa cy fi ka cję w KWK „Wu jek”, do któ rej do szło 16 XII 1981 r., w wy ni ku ak cji MO, WP
i ZOMO zgi nę ło 9 gór ni ków, a 21 zo sta ło ran nych.

151 Pa fa wag – Pań stwo wa Fa bry ka Wa go nów – za kład we Wro cła wiu, pro du ku ją cy wa go ny, lo ko mo ty wy,
zespo ły trak cyj ne, na po trze by PKP.

152 Dol no ślą skie Za kła dy Wy twór cze Ma szyn Elek trycz nych „Do lmel” – utwo rzo ne w 1947 r., by ły wy łącz -
nym do staw cą ma szyn elek trycz nych du żej mo cy na ry nek pol ski.

153 Hu ta im. Wło dzi mie rza Le ni na – za kład prze my sło wy -ko mb inat me ta lur gicz ny w dziel ni cy No wa Hu ta
w Kra ko wie, po wstał w 1954 r.
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Par tia: od da li le gi ty ma cje m.in.: E[rnest] Bryl l154, P[iotr] Kun ce wi cz155, Tade usz
Łom nic ki 156, ca ła or ga ni za cja par tyj na Te atru Ate neu m157. Koń czą ca łość życze nia
świą tecz ne Zbi gnie wa Bu ja ka.

26 stycz nia (wto rek)

Prze słu cha nia za czy na ją się na ostro. Grze go rzo wi [Olej ni ko wi] przed sta wi -
li oświad cze nia po twier dza ją ce urzą dza nie li ba cji. Nie je stem pe wien, czy po wtó -
rzył wszyst ko, ale wró cił lek ko za ła ma ny. My ślę, że cho dzi o ja kiś szan taż. Stra szy li
depor to wa niem i zgno je niem na wie le lat w kry mi na le. Za raz po nim był Ka zik
[Kostrzew ski]. Je go chcą zno wu wro bić w ja kieś spra wy po li tycz ne. Przy pusz czam,
że ju tro pój dę ja z Zy gą [Zyg mun tem Dziech ciow skim]. I wszyst ko to po pierw -
szym dniu po sie dze nia sej mu. Po dzie się ciu dniach ocze ki wa nia chłop cy po szli
wresz cie do fry zje ra. By łem dzia łaj u le ka rza, gdzieś się prze zię bi łem. Mam trzy dni
le że nia w łóż ku.

27 stycz nia (śro da)

Prze nie śli mnie do in nej ce li. Za raz po obie dzie. Zy ga [Zyg munt Dziech -
ciow ski] miał dzi siaj ko lej kę my cia stat kó w158. Nie zdą ży łem na wet za pa lić pa pie -
ro sa, wszedł kla wisz i po wie dział, że bym się zbie rał ze wszyst ki mi rze cza mi. Nie
wie dzie li śmy, co jest gra ne. Jesz cze przed chwi lą żar to wa li śmy z An drze ja [Ka miń -
skie go], że nie wia do mo, mo że jesz cze dzi siaj wyj dzie my. Przez chwi lę też mi to
cho dzi ło po gło wie. Do pie ro po chwi li zaj rzał po raz dru gi i wte dy od po wie dział,
że pój dę do in nej ce li. Wy lą do wa łem w szó st ce. Ża łu ję tam te go skła du, tu taj są
zwa rio wa ni dzia ła cze. Znam lu dzi z wi dze nia: Ry siek Śnie g159 z „Gry fii”160, Mie -
tek [Stan kie wicz]161. Mie li śmy z nim ro bić wy wiad, ale już nic z te go nie wy szło.
Ja kiś Woj te k162 ze stocz ni w Świ no uj ściu 163, je den z bra ci Wit kow ski ch164. Jest nas
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154 Er nest Bryll (ur. 1935) – po eta, pi sarz, dzien ni karz, czło nek ZLP, PEN Clu bu, tłu macz, kry tyk fil mo wy,
dy plo ma ta.

155 Piotr Kun ce wicz (1936–2007) – po eta, pi sarz, kry tyk te atral ny i li te rac ki, hi sto ryk li te ra tu ry, pu bli cy sta,
od 1965 r. czło nek, a nast. pre zes ZLP.

156 Ta de usz Łom nic ki (1927–1992) – ak tor, re ży ser te atral ny, za ło ży ciel i pierw szy dy rek tor war szaw skie go
Te atru na Wo li, le gi ty ma cję par tyj ną zło żył 17 XII 1981 r.

157 Te atr Ate neum im. S. Ja ra cza w War sza wie – za ło żo ny w 1928 r., je go sie dzi ba mie ści się na Po wi ślu.
158 Po tocz nie o zmy wa niu na czyń.
159 Ry szard Śnieg (ur. 1951) – me cha nik -ki ero wca w SSR „Gry fia”, przew. Wy dzia ło wej Ko mi sji NSZZ „S”

i czło nek Pre zy dium KZ; 13 XII 1981–23 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie
Po mor skim, od 26 V do 8 VI 1982 r. urlo po wa ny. 

160 Szcze ciń ska Stocz nia Re mon to wa „Gry fia” – po wsta ła w 1952 r., mie ści się na po ło żo nej na Od rze wy -
spie Gry fia, po cząt ko wo mia ła ob słu gi wać SSz. Pra cow ni cy przed się bior stwa bra li udział w ko lej nych
waż nych wy da rze niach: gru dnio wych w 1970 r., stycz nio wych 1971 r., straj ko wa li w 1976 i w sierp niu
1980 r. Po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go kil ku pra cow ni ków stocz ni zo sta ło in ter no wa nych, m.in.
Le szek Dlo uchy czy Ry szard Bor kow ski.

161 Mieczysław Stankiewicz – przew. KZ w NBP, 13 XII 1981–16 VIII 1982 internowany w OO w Gole-
niowie i Wierzchowie Pomorskim.

162 Cho dzi o Woj cie cha Strze szew skie go (ur. 1940) – ślu sa rza, prac. Mor skiej Stocz ni Re mon to wej w Świ no uj -
ściu, przew. KZ; 13 XII 1981–16 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

163 Mor ska Stocz nia Re mon to wa w Świ no uj ściu – po wsta ła w 1970 r., zaj mo wa ła się m.in. re mon tem ma -
łej i śred niej wiel ko ści jed no stek han dlo wych, flo ty ry bac kiej; 1982–1987 za trud nia ła 1200–1400 osób.



szóst ka, szó sty jest Woj tek z Wi skor du 165. To je den z tych, któ rzy ostrzy gli się do
go łej skó ry. By ła z te go afe ra, fry zjer do stał op[ie]r[nicz], bo Ga dom ski uznał to za
pro wo ka cję.

W „Gło sie”166, któ ry tu taj ma ją, po ka za li mi ar ty kuł Chmie low skie go 167 o sy -
gna ta riu szach szcze ciń skich Klu bów Rze czy po spo li te j168 – Lesz ku [Dlo uchym] i Mi -
cha le P[aziew skim]169. Naj wię cej do sta ło się Mi cha ło wi (...). Bo ję się każ de go
nu me ru, nie wiem, dla cze go mnie do tej po ry oszczę dza ją. Chmie low ski pi sze, że
zja dli wość Mi cha ła w nisz cze niu ustro ju nie wie le od bie ga od „spe ców” z „Jed no -
ści”. My ślę, że mo że to cho dzić o mnie. W każ dym ra zie ro bio ne to jest bar dzo na -
chal nie i pry mi tyw nie. Nie co fa ją się przed żad ny mi środ ka mi. Przy kład Grze go rza
[Olej ni ka] jest bar dzo zna czą cy. Dzi siaj ra no słu cha li śmy przy go to wa nej re la cji
z dys ku sji sej mo wej. Trud no w to uwie rzyć. Przy cho dzą na myśl naj gor sze wzor ce
z daw nych lat. Wy stą pie nie Przy ma now skie go 170 jest wprost ku rio zal ne. Mie li śmy
wia do mo ści, że pię ciu po słów od da ło man da ty po sel skie 171. Za póź no za bra ła się
„So li dar ność” za wy bo ry do wszel kich ciał przed sta wi ciel skich, te raz po zo sta je tyl -
ko li czyć na doj rza łość spo łe czeń stwa. W koń cu bę dzie mu sia ło do tych wy bo rów
dojść. Ja ru zel ski rze czy wi ście po wie dział w sej mie, że nie bę dą wpraw dzie si łą niko -
go de por to wać (a Grze go rza [Olej ni ka] ubek stra szył), ale ni ko mu nie bę dą robić
prze szkód w opusz cze niu kra ju. Zo ba czy my, co z te go wszyst kie go wyj dzie.

29 stycz nia (pią tek)

Od ju tra ma za cząć się gło dów ka czę ści gru py. Jesz cze wczo raj Ju rek Zi mow -
ski, któ ry po wie dział, że czte ry ce le nie przy łą cza ją się, usi ło wał coś zmie nić – bez
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164 W OO w Wierz cho wie Po mor skim prze by wa ło dwóch bra ci Wit kow skich, Jan i Mi ro sław. W celi
nr 6 prze by wał Jan.

165 Chodzi o Wojciecha Rudnickiego (ur. 1949) – 13 XII 1981–30 VII 1982 internowany w OO w Gole-
niowie i Wierzchowie Pomorskim, potem wyemigrował do Szwecji.

166 „Głos Szcze ciń ski” – dzien nik uka zu ją cy się od 1947 r., do 1990 r. or gan KW PZPR w Szcze ci nie. Począt -
ko wo ja ko mu ta cja „Gło su Lu du”, or gan KC PZPR, pod na zwą „Szcze ciń ski Głos Lu du”, od 1949 r.
jako „Głos Szcze ciń ski”. Ko lej no red. na czel ny mi do 1990 r. by li: Sta ni sław Szy dłow ski, An to ni Po kor -
ski, Adam Per łow ski, Wła dy sław Ślę zak, Bro ni sław Szmyt -K owa lski, Jó zef Ba ran, Wie sław Ro gow ski,
Ste fan Ja nu sie wicz, Hen ryk Praw da, Ja nusz So kal ski, Krzysz tof Ma tlak. 

167 Hen ryk Chmie low ski – dzien ni karz „Gło su Szcze ciń skie go”.
168 Klu by Sa mo rząd nej Rzecz po spo li tej Wol ność – Spra wie dli wość – Nie pod le głość po wsta ły 22 XI 1981 r.

Od wo ły wa ły się do uchwa lo ne go na zjeź dzie „S” pro gra mu „Rzecz po spo li ta Sa mo rząd na”. Wśród sy gna -
ta riu szy by li m.in. Zbi gniew Bu jak, Jan Li tyń ski, Ja cek Ku roń, Adam Mich nik, Ja nusz Onysz kie wicz. 

169 H. Chmie low ski, Ku roń, Mich nik i ... eki pa szcze ciń ska. Jesz cze o „Klu bach Rze czy po spo li tej Sa mo rząd -
nej”, „Głos Szcze ciń ski”, 26 I 1982. O Mi cha le Pa ziew skim pi sał ja ko o czło wie ku „try ska ją cym ja dem
i nie na wi ścią do wszyst kie go, co tchnie so cja li zmem”. 

170 Ja nusz Przy ma now ski (1922–1998) – pi sarz, au tor m.in. po wie ści Czte rej pan cer ni i pies, po eta, dzien -
ni karz m.in. „Skrzy dla tej Pol ski” i „Żoł nie rza Pol skie go”, sce na rzy sta, 1980–1985 po seł na sejm, płk
WP, za de kla ro wa ny zwo len nik wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go w Pol sce. W prze mó wie niu sej mo wym
25 I 1982 r. po wie dział m.in.: „Nie któ re za rzą dy re gio nów [„S”] wy mie nia ły na li stach pro skryp cyj nych
rów nież i dzie ci. Co praw da po wy żej lat sze ściu, ale Dżyn gi s-chan był bar dziej ła ska wy, bo wiem mor du -
jąc pod bi te na ro dy, wy rzy nał je po wy żej osi wo zu, a wo zy miał na ko łach wy so kich. Mie ści ły się po ni -
żej osi dzie ci 11- czy 12-le tnie”. 

171 Cho dzi praw do po dob nie o po słów, któ rzy 25 I 1982 r. zrze kli się man da tów po sel skich: Lu dwi ka Droż -
dża (bez par tyj ny), Jó ze fa Gry gie la (PZPR), Jó ze fa Ha en se la (PZPR), Mie czy sła wa Heb dę (PZPR). 
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skut ku. Te głu po le mu szą gło do wać, bo: „co po wie dział bym dzie ciom, sie dzia łem
w kry mi na le i nie bi li mnie, nie gło do wa łem” – jak mo no lo go wał nie raz gło śno Ry -
siek Śnieg. Ta ka jest wła śnie szóst ka. Wczo raj wie czo rem roz bo la ła gło wa Miet ka
Stan kie wi cza, więc Ry siek [Śnieg] i Woj tek Rud nic ki w du ecie od śpie wa li, a ra czej
od ry cze li, pieśń wie czor ną (mu szę za pi sać póź niej jej sło wa), a po zga sze niu świa -
tła wspól nie z czwór ką i piąt ką Bo że coś Pol skę i Jesz cze Pol ska. I nikt nie czu je nie -
sto sow no ści sy tu acji słów obu hym nów. Jest te raz oko ło go dzi ny 22 i wszy scy
twar do śpią, przy świe tle obu ża ró wek i na da ją cym bez prze rwy od go dzi ny ósmej
gło śni ku. Wczo raj po dob nie. Wsta ną, kie dy po da wać bę dą śnia da nie, prze my ją
twa rze, zje dzą, dy żur ny upo rząd ku je ce lę, a póź niej [a], czy ta ją go tu taj ca łym [b],
prze ry wa ny do mi nem, od kie dy za bra li kar ty, i dys ku sja mi, dla cze go jest w Pol sce
wiecz nie źle? Bo nikt nie jest za in te re so wa ny w efek cie pra cy, w zy skach. Stąd nad -
miar biu ro kra cji. Śnieg opo wia da, iż kie dy w 1962 ro ku po szedł do „Gry fii” ja ko
kie row ca, to ca łą ba zę trans por to wą pro wa dził je den czło wiek, te raz są trzy pa -
nien ki z kal ku la to rem i wiecz nie coś jest za wa lo ne. Woj tek Strze szew ski ze Świ no -
uj ścia mó wił o ro bot ni kach, któ rzy po otrzy ma niu ry sun ku mu szą go naj pierw
spraw dzić, po tem za bie ra ją się do szu ka nia ma te ria łów. To są spra wy oczy wi ste
dla wszyst kich. No, bo kie dy każ dy mu si mieć pra cę, czy chce te go, czy nie, kie dy
wy sił ki pra cow ni ków na kie ro wu je się w kie run ku speł nie nia jed ne go z fi la rów
ideolo gicz nych za pew nia ją cych wyż szość dzie jo wą, to kto i jak ma to póź niej po -
go dzić z twar dy mi re gu ła mi kon ku ren cji. Two rzą więc po stęp. Wczo raj to czy ły się
ta kie wła śnie roz mo wy. Szko da, że nie do szło to tam, gdzie po win no. Od kil ku
dni ad mi ni stra cja za czy na dbać o nas nad po dziw. Po wsta wia li po wy bi ja ne szy by,
da li pro szek do my cia na czyń, każ da ce la do sta ła od pis re gu la mi nu. Wszyst ko każe
się spo dzie wać ja kiejś wi zy ty w naj bliż szych dniach.

Co się dzie je z Emi kiem? Śni się nie raz ca ła ta mo ja ka ba ła. Bo że, gdy Ona
nie wy trzy ma te go cze ka nia i tych wszyst kich kło po tów, któ re są jesz cze przed na -
mi, to nie umiem so bie wy obra zić, co wte dy. Chy ba zde cy do wał bym się na wy jazd
za gra ni cę. Aż trud no uwie rzyć, że wszyst ko to przy tra fi ło mi się w rze czy wi sto -
ści. To wię zie nie, że stra ci ła pra cę i mo gę Jej już ni gdy nie mieć, że za wsze ta ki
przy wią za ny do ro dzi ny, do do mu mo gę na gle w wie ku czter dzie stu pa ru lat zo -
stać po zba wio ny te go wszyst kie go. Czy w po zo sta łych mi [dniach] zdo łam to jesz -
cze wszyst ko od ro bić?

30 stycz nia (so bo ta)

Dzień so li dar no ści z Pol ską ob cho dzo ny przez Sta ny Zjed no czo ne 172. Za czę -
ła się gło dów ka. Na drzwiach ce li Ja nek Wit kow ski na le pił żą da nia na kart ce A4:
„Gło dów ka pro te sta cyj na, i ni żej: żą da my: 1) otwar cia cel, 2) przy by cia ko mi sji
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a Wy raz nie czy tel ny.
b Wy raz nie czy tel ny.

172 Ro nald Re agan ogło sił Dzień So li dar no ści z Pol ską na 30 I 1982 r.



Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża i Epi sko pa tu, 3) po sług re li gij nych i mszy
w każ dą nie dzie lę, 4) za prze sta nia cen zu ro wa nia ko re spon den cji, ogra ni cza nia wi -
dzeń oraz pa czek, 5) za prze sta nia przez SB i służ bę wię zien ną szan ta żu oraz wy -
mu sza nia zgo dy na współ pra cę z SB, 6) peł nej moż li wo ści ko rzy sta nia ze świe tli cy
TV, pra sy, wy pi sek, 7) za prze sta nia sto so wa nia kar dys cy pli nar nych wo bec in ter -
no wa nych ce lem ich ster ro ry zo wa nia oraz za stra sze nia, 8) wia ry god nej kon tro li
po sił ków w za kre sie ich ka lo rycz no ści oraz war to ści od żyw czej, 9) pra wi dło wej
opie ki le kar skiej”. W pra wym dol nym ro gu: „So li dar ność”. Pod na szy mi drzwia -
mi mi ska z chle bem, któ ry był w ce li. Po ran ny apel spo koj ny. Dy żur ny prze czy tał
żą da nia i nie za re ago wał. Awan tu ra za czę ła się do pie ro przy roz no sze niu śnia da -
nia. Prze ko na łem ce lę, że trze ba wy sta wić na ko ry tarz mi ski i ta le rze. Woj tek Rud -
nic ki zro bił to z wiel kim hu kiem. Kla wisz coś tam mru czał, że to nie po trzeb ne, ale
zo sta ły. Po pew nym cza sie wpadł za stęp ca ko men dan ta – Si kor ski 173. W rę ku miał
li stę peł ną żą dań z in nych cel. Był wście kły. Krzy czał, że to wię zien ne me to dy, że
tak nie wol no. Mi ski wy lą do wa ły w ce li pod drzwia mi. Po dob no tyl ko dzie wiąt -
ka (Ju rek Zi mow ski) i czter nast ka (Jur czyk) nie przy łą czy ły się do ak cji.

Wczo raj mia łem roz mo wę ze swo im ube kie m174. Na po cząt ku pod su nął mi
pod kre ślo ny frag ment wy stą pie nia Ja ru zel skie go do ty czą cy in ter no wa nych. Roz -
mo wa nie róż ni ła się od po przed nich: że prze glą dał jesz cze raz „Jed ność” i nie ma
wąt pli wo ści, że by łem naj bar dziej ra dy kal ny, ile tek stów od rzu ci ła mi cen zu ra, kto
na pusz czał Jur czy ka na mnie: „Nie my śli pan, że to Lam pa siak i Fen rych?”, co
będę ro bił, jak wyj dę, no i pro po zy cja współ pra cy, że oczy wi ście oni nie mo gą pro -
po no wać jej wszyst kim, bo nie chcą by le ko go, ale na mo ją de cy zję cze ka ją. Ca ła
roz mo wa nie trwa ła wię cej jak pół go dzi ny. O na stęp nym spo tka niu już nie mówił.
I już po ak cji. Woj tek Rud nic ki od py sko wał coś głu pio Si kor skie mu. „Za pa mię tam
pa na” – po wie dział Si kor ski od cho dząc. Po ja kimś cza sie zja wił się kla wisz Ca p175

i za ko mu ni ko wał, że Woj tek [Rud nic ki] ma przy go to wać wszyst kie rze czy. Po wie -
dzie li śmy, że pod czas gło dów ki nikt z ce li nie wyj dzie.

Kla wisz wy szedł, prze ka za li śmy wia do mość do są sied nich cel, uzgad nia jąc,
że nie po zwo li my ni ko go za brać. Mi nął zno wu ja kiś czas i wła do wa ło się do ce li
oko ło 10 lu dzi z ochro ny. Stan kie wi cza, któ ry z ni mi roz ma wiał, wzię li za Wojt ka
[Rud nic kie go]. Za czę li krzy czeć, że by wy szedł do bro wol nie, bo uży ją si ły. Da li
5 mi nut na spa ko wa nie i wy szli. Po kil ku mi nu tach zja wi li się na po wrót do Miet -
ka [Stan kie wi cza], któ ry po wie dział wte dy, że on nie jest Rud nic ki. Zja wił się
Sikor ski i wska zał Wojt ka [Rud nic kie go]. Za czę li wy cią gać go si łą. Ten w krzyk, że
ła mią mu rę kę. Pod nim śpi Woj tek [Strze szew ski] ze Świ no uj ścia, ja na do le.
Zaczą łem tłu ma czyć jed ne mu z nich, grzecz nie, że by te go nie ro bi li: „Niech pan
będzie czło wie kiem”. Szar pa ni na trwa ła da lej. Ce la peł na mun du ro wych
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173 Lu bo mir Si kor ski (ur. 1941) – por. SW, do lu te go 1982 r. p.o. z-cy ko men dan ta OO w Wierz cho wie Po -
mor skim ds. in ter no wa nych. 

174 Cho dzi o por. Je rze go Sy now ca.
175 Alek san der Cap – plut. SW, straż nik w OO w Wierz cho wie Po mor skim.
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w kaskach, z pał ka mi. Przez mo ment nie wie dzia łem, co ro bić. Głu pio tak przy -
glą dać się bez czyn nie. Pod nio słem się z łóż ka i za czą łem od cią gać jed ne go z nich.
Ry siek Śnieg, któ ry śpi na są sied nim łóż ku, też za czął się zbie rać. Ja nek Wit kow -
ski, z łóż ka na de mną też. Przy Miet ku [Stan kie wi czu] stał ca ły czas z wy cią gnię tą
pał ką je den z gli nia rzy. I wte dy je den z nich użył ga zu. Do sta łem pro sto w oczy. Za -
czą łem się du sić. Wit kow ski i Śnieg rów nież. Zro bił się tu mult. W ce lach za czę to
wa lić w drzwi. Woj tek [Strze szew ski] ze Świ no uj ścia i Mie tek [Stan kie wicz] po -
otwie ra li okna i po cią gnę li nas do świe że go po wie trza. Oczy pie kły i łza wi ły, zbie -
ra ło mi się na wy mio ty. Ca ła ak cja trwa ła nie wię cej niż 15–20 mi nut.

31 stycz nia (nie dzie la)

Dzi siej szą mszę św. od pra wiał bp I[gna cy] Je ż176 z die ce zji ko sza liń skiej. Była
to je dy na jak do tąd oka zja spo tka nia ca łej gru py. Mie li śmy więc ra cję – te nad zwy -
czaj ne przy go to wa nia nie by ły przy pad ko we. Za miast ho mi lii bi skup od czy tał list
kon fe ren cji Epi sko pa tu z 19 stycz nia, wy ra ża ją cy jed no znacz ne sta no wi sko Kościo ła
wo bec wszyst kie go, co wo kół nas się dzie je. Bi sku pi pi szą, że ogra ni cze nie wol no -
ści ro dzi opór i bunt. Po twier dze nie te go sły sze li śmy w dzien ni ku o 19. W Gdań -
sku do szło do za mie szek ulicz ny ch177. I zno wu dłuż sza go dzi na po li cyj na oraz
sze reg in nych ogra ni cze ń178. Za czy na na ra stać spi ra la nie na wi ści. Aż strach po my -
śleć, do cze go mo że to do pro wa dzić.

Gło dów ka ja ko ak cja pro te sta cyj na nie uda ła się. Trud no po wie dzieć do -
kład nie, kto się wy ła mał, ale jest spo ro ta kich cel – Jur czyk, Zy ga [Zyg munt
Dziech ciow ski], Fen rych, Mi chał P[aziew ski]. Bi skup, któ ry od wie dzał po mszy
wszyst kie ce le ape lo wał, aby za cho wać si ły na in ny czas, ale dwaj to wa rzy szą cy
mu księ ża z za in te re so wa niem czy ta li li stę żą dań na drzwiach cel (trze ci eg zem -
plarz, dwa pierw sze ze rwa li). My ślę, że wy ko rzy sta też in for ma cję o uży ciu ga zu
wczo raj. Ca ła ta ak cja gło dów ko wa nie uzy ska ła po par cia pre zy diu m179. Jur czyk
cho dzi z te go po wo du przy bi ty. Jesz cze raz oka za ło się, że brak mu in stynk tu przy -
wód cy, któ ry ma na przy kład Ba łu ka. My ślę, że kosz tu je go to wie le roz my ślań.
Fakt, że ak cja wła ści wie nie wy pa li ła, od bi ja się bar dzo na po zo sta łych. Mie tek
Stan kie wicz od wczo raj opy cha się cu kier ka mi, dzi siaj do łą czył do nie go Woj tek
Strze szew ski. My się ja koś trzy ma my, ale nie ukry wam, że nie mo gę do cze kać się
zu py śnia da nio wej. 
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176 Igna cy Jeż (1914–2007) – bp rzym.-kat., 1960–1972 bp po moc ni czy go rzow ski, 1972–1992 bp die ce -
zjal ny ko sza liń sko -k oł obrz eski, w 1989 r. zło żył re zy gna cję z obo wiąz ków bi sku pa die ce zji. Zmarł
w przeded niu ogło sze nia go kar dy na łem.

177 Cho dzi o zaj ścia zwią za ne z ob cho da mi Mię dzy na ro do we go Dnia „So li dar no ści”. W Gdań sku pod po -
mni kiem Po le głych Stocz niow ców zgro ma dzi ło się kil ka ty się cy osób, któ re za pa la ły świecz ki i skła da ły
kwia ty. De mon stran ci zo sta li za ata ko wa ni przez ZO MO. W wy ni ku roz ru chów za trzy ma no 260 osób. 

178 Go dzi ną mi li cyj ną w Gdań sku wy dłu żo no od 20.00 do 5.00. Oprócz te go w Gdań sku wy łą czo no te le -
fo ny, ogra ni czo no wy da wa nie upo waż nień ze zwa la ją cych na wy jazd z mia sta, wstrzy ma no sprze daż pa -
li wa i za ka za no ru chu pry wat nych sa mo cho dów. 

179 Cho dzi o prze by wa ją cych w ośrod ku człon ków Pre zy dium ZR NSZZ „S” Po mo rze Za chod nie z je go
przew. Ma ria nem Jur czy kiem. 



Du żo i nie zbyt ra do śnie my śla łem dzi siaj o M. Bo ję się o nią, nie wiem, jak
so bie da je ra dę, trze ba po zbyć się ma nia kal nej my śli o mo ich la tach, o róż ni cy wie -
ku. Czy wy star czy jej uczu cia, że by wią zać się ze mną? Ni cze go nie mam wię cej.
Je śli nic się nie zmie ni, to nie wy obra żam so bie uło że nia ży cia. Miesz ka nie, pra -
ca... przy tych ce nach, ile trze ba za ra biać, że by za bez pie czyć ro dzi nę. Mi mo tych
wszyst kich wąt pli wo ści za le ży mi na Niej strasz nie. Róż nie by ło na Po mo rza -
nach180, ale jest prze cież ty le pięk nych wspo mnień. W tym wszyst kim nie mo gę
po zbyć się wy rzu tów su mie nia wo bec W181. I moż na po wie dzieć, że my ślę o Niej
ty le sa mo. Zo sta ła prze cież zu peł nie sa ma. Jesz cze dzi siaj ten Ry siek Śnieg, któ ry
jest tak pro sty i tak pry mi tyw ny, ale tra fia cza sem bez błęd nie. I w cza sie ja kiejś
głu piej roz mo wy na te mat wier no ści za pe rzył się: no prze cież tej swo jej Ja dzi przy -
się ga łeś na Ewan ge lię. Łu dzę się, że Pań cia ja koś się już urzą dzi ła. W koń cu, cho -
ciaż z trud no ścią, prze bi ja się to przez te wy rzu ty su mie nia, by łem trak to wa ny
przez la ta w spo sób rze czy wi ście nie uczci wy. Nie mo gę mieć ża lu do M., że by ła
tyl ko raz, wiem prze cież, ile ma za jęć i kło po tów, ale tak bar dzo chciał bym Ją zo -
ba czyć. Aż bo ję się czy tać ten list, któ ry od Niej do sta łem. Jest zbyt pięk ny i bo ję
się, że to mo że się skoń czyć. Że by tyl ko wyjść w lu tym.

2 lu te go (wto rek)

Pierw sze śnia da nie po trzech dniach gło dów ki. Ka sza na mle ku, ku bek go -
rą cej czar nej ka wy. Spo kój i od prę że nie. Trzy do by to ni by dro biazg, ale kie dy dzi -
siaj wsta łem ra no, że by się myć, zro bi ło mi się ciem no w oczach, i gdy by nie drzwi,
nie utrzy mał bym się na no gach. Nie mo głem tej no cy spać, obu dzi łem się, mu sia -
łem za pa lić pa pie ro sa. My śla łem o li ście do M. Jak po wie dzieć, że bar dzo mi Jej
brak. Nie po tra fi łem ni cze go wy my ślić, co nie by ło by ba na łem. Uświa do mi łem to
so bie tym wy ra zi ściej, że je stem bez po śred nio po lek tu rze Dzien ni ków Nał kow -
skiej182 z cza sów woj ny. 

W ran nym prze glą dzie pra sy mó wi li o wy po wie dzi Za wadz kie go 183 do ty -
czą cej in ter no wa nych. Po wtó rzył to, co mó wił Ja ru zel ski w sej mie, że nie bę dą
robić prze szkód w opusz cze niu kra ju.

Do bry, bar dzo do bry dzień. Zu peł nie nie li cząc na to, mia łem wi dze nie.
I była Mał go rza ta, pod czas spa ce ru uzgod ni łem z Ja siem Tar now ski m184, któ ry
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180 Na Po mo rza nach znaj do wa ło się wy na ję te przez Ta de usza Dziech ciow skie go miesz ka nie, w któ rym miesz -
kał z Mał go rza tą.

181 Wie sła wa, pierw sza żo na Ta de usza Dziech ciow skie go.
182 Zo fia Nał kow ska (1884–1954) – pi sar ka, po et ka, pu bli cyst ka, po słan ka do KRN, Sej mu Usta wo daw cze -

go i Sej mu I ka den cji (do śmier ci w 1954), dzia łacz ka Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich
w Pol sce, au tor ka m.in. po wie ści Gra ni ca i opo wia dań Me da lio ny. Od 1899 do 1954 r. pi sa ła Dzien ni ki.

183 Syl we ster Za wadz ki (1921–1999) – prof. na uk praw nych, po li tyk, 1967–1981 red. na czel ny mie sięcz -
ni ka „Pań stwo i Pra wo”, 1972–1989 po seł na Sejm PRL, 1980–1981 pre zes Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go, 1981–1983 min. spra wie dli wo ści, 1985–1989 czło nek Ra dy Pań stwa, uczest nik ob rad
Okrą głe go Sto łu.

184 Jan Tar now ski (ur. 1937) – 1967–1992 prac. Biu ra In we sty cji Po mor skiej DOKP, dzia łacz DA, współ prac.
ROP CiO, kol por ter i dru karz pra sy nie za leż nej, od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek KZ w Biu rze 
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spo dzie wał się żo ny, że prze ka żę list do Mał go rza ty i na stęp ną par tię no ta tek.
Bałem się, czy uda mi się to za ła twić, kie dy kla wisz za po wie dział, że bym się ubie -
rał na wi dze nie. Przed opusz cze niem blo ku re wi zja oso bi sta. Usta wi łem się na koń -
cu i scho wa łem pa pie ry do bu ta. Ca ła go dzi na roz mo wy. By li też obo je
Sław ko wie 185 i Te re ska. Oka za ło się, że Mał go rza ta by ła i po przed nim ra zem, ale
nie po zwo lo no Jej zo ba czyć się ze mną. To sta ra szko ła, bar dzo czę sto sto so wa na
tu taj. Jest bar dzo ko cha na, a ja je stem bez den nie głu pi. Kie dy przy po mnia łem sobie
dzi siej sze roz wa ża nia noc ne, czu łem się bar dzo głu pio.

Od Mał go rza ty do wie dzia łem się, że w tym ty go dniu, w któ rym zwi nię to
mnie na al. Jed no ści 186, zja wi ła się „su ka”187 peł na glin na ul. Ko zie row skie go 188.
Szu ka li mnie i mie li prze szu kać dom. By li bar dzo za sko cze ni kie dy Da necz ka 189 –
i zno wu na nią to wy pa dło – po wie dzia ła im, że je stem już na Ma ło pol skie j190. Na -
tych miast spraw dzi li krót ko fa lów ką i uspo ko je ni od je cha li. 

Wzru sza ją ca jest pa mięć lu dzi o nas. Wła dze na praw dę po peł ni ły błąd in ter -
nu jąc nas – za fun do wa ły so bie ty sią ce bo ha te rów i mę czen ni ków. To jed no czy lu -
dzi. I aż wstyd przyj mo wać te wszyst kie pacz ki z je dze niem i odzie żą. Wie my
prze cież, ja kim kosz tem się to od by wa, oni tam prze cież sa mi nie ma ją co jeść.
A jesz cze te raz, po ty lu pod wyż kach. Ubek, któ ry pil nu je nas pod czas wi dze nia, jest
bar dzo to le ran cyj ny. Nie ma kło po tów ani z prze ka za niem cze go kol wiek, ani
z ode bra niem, wzbo ga ci łem się więc o pil nik do pa znok ci. Ale to jesz cze nie
wszyst ko. Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] dał mi ze ga rek, bo oni ma ją w ce li dwa,
więc ma my wresz cie i w swo jej ce li ze ga rek.

Na si opo wia da li, że w mie ście jest spo kój, ale Ta dek Ja nu kie wicz, któ ry też
dzi siaj miał wi dze nie, mó wił, że „War ski” zno wu oto czo ny jest woj skiem i mi li cją.
Po dob no stoi też ca łe Trój mia sto 191. W ja kimś stop niu po twier dził to Grze gorz
Olej nik, któ ry miał dzi siaj ko lej ną roz mo wę ze swo im opie ku nem. Po wie dział mu
on, że mie li śmy wyjść jesz cze w lu tym, ale że sy tu acja w Gdań sku skom pli ko wa ła
wszyst ko. Po twier dzi ła się też wia do mość, że ja cyś lu dzie ob cię li „na ze ro” se kre -
tar kę Te re nię [Kro wic ką] z Za rzą du Re gio nu. Nie wia do mo, co o tym są dzić.

Nie dziel na wi zy ta bpa Je ża nie mi nę ła bez śla du. Wczo raj wró cił do ce li Woj -
tek Rud nic ki, do stał 7 dni, ale w za wie sze niu na mie siąc. Zmie nił się też sto su nek
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In we sty cji, nast. czło nek Pre zy dium MKR w Po mor skiej DOKP, de le gat na WZD Re gio nu Po mo rze Za -
chod nie, czło nek Pre zy dium ZR oraz Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej Ko le ja rzy i Okrę -
go wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej Ko le ja rzy, współ or ga ni za tor i kier. Ośrod ka Ba dań Spo łecz nych przy
ZR; 13 XII 1981–9 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; 1982–1989
czło nek TKZ w Po mor skiej DOKP, współ or ga ni za tor MKK w Szcze ci nie, 1988–1989 w Pre zy dium MKO. 

185 Tak o naj młod szym bra cie, Sła wo mi rze i je go żo nie Ja dwi dze.
186 Przy al. Jed no ści Na ro do wej (od 2007 al. Ja na Paw ła II) mie ścił się aka de mik dla prac. WSP, w któ rym

miesz ka ła Mał go rza ta Pie ka ra. 
187 Po gar dli wie o ra dio wo zie mi li cyj nym.
188 Przy ul. Ko zie row skie go znaj do wa ło się miesz ka nie ro dzi ców Mał go rza ty.
189 Da nu ta Sa wic ka – naj młod sza sio stra Mał go rza ty Pie ka ry.
190 Przy ul. Ma ło pol skiej mie ści ła się Ko men da Wo je wódz ka MO w Szcze ci nie. 
191 1 II 1982 r. w Gdań sku i Gdy ni do szło do starć z mi li cją. Nie by ły one jed nak już tak gwał tow ne jak te

z 30 stycz nia, bra ła w nich udział głów nie mło dzież.



kla wi szy. Dzi siej szy dy żur ny po zwo lił mi na wet wejść do ce li Zyg mun ta [Dziech -
ciow skie go], mo głem po ga dać i na wet wy pić ka wę. Kosz to wa ło mnie to tyl ko
pacz kę pa pie ro sów, któ rą przy jął bez zmru że nia oka. To też rzad kie, nor mal nie
nie po zwa la ją so bie na ta ką swo bo dę. Do sta li śmy też do ce li kar ty do bry dża. Mo -
że więc przy wró cą moż li wość ko rzy sta nia ze świe tli cy, kto wie? Zwłasz cza że
w naj bliż szą nie dzie lę ma być u nas bp Maj dań ski 192, któ ry przy wie zie ze so bą oso -
bi ste po zdro wie nia pa pie ża dla na sze go obo zu.

Wie czo rem wresz cie do sta li śmy „ko ni kiem”193 bi bu łę z ze wnątrz: „Ode zwa
do stocz niow ców »War skie go« i »Gry fii«” (bar dzo sła bo od bi ta na po wie la czu spi -
ry tu so wym, A4, pod pi sa na przez NSZZ „So li dar ność” „War skie go” i „Gry fii”, ape -
lu je o or ga ni zo wa nie po mo cy uwię zio nym i in ter no wa nym oraz ich ro dzi nom,
sy gno wa na przez Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Obro ny „So li dar no ści” w Gdań sku),
„Do rzą dów i na ro dów świa ta” (wy ko na na tą sa mą tech ni ką, też bar dzo nie czy tel -
na, od da je ca ły dra mat obec nej sy tu acji w kra ju). Ape lu ją bo wiem o utrzy ma nie
wszel kiej po mo cy dla Pol ski. I to jest wła śnie ta kie trud ne, bo wstrzy ma nie tej po -
mo cy, utrud nia jąc do raź ne po pra wie nie dna go spo dar cze go kra ju, jest za ra zem je -
dy ną szan są na zmu sze nie wła dzy do ustępstw na rzecz spo łe czeń stwa. W ja kimś
więc sen sie istot nie jest tak, że im go rzej, tym le piej. Od wle ka jąc do raź ny efekt
uzy sku je się ja kąś szan sę na za bez pie cze nie zdo by czy okre su po sierp nio we go. Gdy -
by to się po wio dło, nie groź ny był by ża den kry zys. Przy po mi na mi się w tym miej -
scu mo ja roz mo wa z ube kiem, któ ry zbi ja jąc mo je oba wy co do efek tów obec nej
po li ty ki władz, po wie dział, że bym się nie mar twił: „Stać nas na to, aby za każ dym
pra cow ni kiem po sta wić mi li cjan ta czy woj sko we go”. A jak bę dzie po trze ba, to
prze cież i w le pian kach lu dzie mo gą miesz kać. Wszyst ko to w imię obro ny dok try -
ny, któ ra jest war to ścią naj wyż szą. Obłęd.

Do tej sa mej spra wy na wią zu ją au to rzy in nej ode zwy do spo łe czeń stwa. Po cho -
dzi ona tak że z Gdań ska. Ję zyk jest rze czy wi ście nie zbyt wy szu ka ny, ale traf nie, w spo -
sób naj bar dziej przy stęp ny wy ja śnia, dla cze go blo ka da go spo dar cza kra ju jest je dy ną
na dzie ją spo łe czeń stwa. Wszyst ko spro wa dza się do fak tu, że ci, któ rzy po da ją się za
re pre zen ta cję na ro du, dba ją cą o in te res pań stwa, ni gdy w grun cie rze czy nie by li tą au -
ten tycz ną re pre zen ta cją. W tych wa run kach in te re sy, któ re oni sta ra ją się za bez pie -
czyć, ni gdy nie by ły in te re sa mi spo łe czeń stwa. Bar dzo pro ste i... prze ra ża ją ce.

W dzi siej szych dzien ni kach ra dio wych ani sło wa o sy tu acji w Gdań sku. Zwy -
kły beł kot. We wtor ko wej „Try bu nie Lu du” ne kro log Zdzi sła wa Grud nia 194, któ ry
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192 Ka zi mierz Maj dań ski (1916–2007) – bp rzym.-kat., w 1962 r. mia no wa ny bp. po moc ni czym die ce zji
wło cław skiej, 1979–1992 or dy na riusz die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej, od 1992 r. abp ad per so nam.

193 „Ko nik” – w gwa rze wię zien nej urzą dze nie do po ro zu mie wa nia się po mię dzy ce la mi. Skła da się z po dwój -
ne go sznur ka, roz pię te go mię dzy kra ta mi okien są sia du ją cych ce li. Do owi nię te go wo kół krat sznur ka
przy cze pia się pu deł ko (np. od za pa łek), do któ re go wkła da się kart kę z in for ma cja mi. Prze su wa nie
sznur ka po wo du je prze su wa nie się pu deł ka. W ten spo sób łą czy się rzę dy cel, co umoż li wia szyb kie po -
ro zu mie wa nie się mię dzy ni mi.

194 Zdzi sław Gru dzień (1924–1982) – po li tyk, gór nik, czło nek PZPR, 1971–1980 I se kre tarz KW PZPR w Ka -
to wi cach, 1964–1981 czło nek KC PZPR, 1971–1975 z-ca człon ka, a 1976–1980 czło nek BP KC PZPR,
1965–1982 po seł na Sejm PRL; in ter no wa ny w OO w Głę bo kiem, zm. tam 30 I 1982 r. na za wał.
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zmarł na atak ser ca w Syl we stra. Jesz cze pa rę po dob nych ne kro lo gów i bę dzie my
wie dzie li wresz cie, kto ro bił „Grun wald”195.

3 lu te go (śro da)

Noc ne ro da ków roz mo wy do trze ciej nad ra nem. Przede wszyst kim o związ -
ku, że la zny te mat więk szo ści tu tej szych roz mów. Przy oka zji spo ro wia do mo ści
o lu dziach z ce li. Je stem tu taj na miej scu Mir ka Wit kow skie go 196, któ ry po szedł na
mo je miej sce, po zo stał w szó st ce je go młod szy brat Ja n197, „kor nik”198 z Gry fi na.
Jest z 1952 r., żo na, dwo je dzie ci. Pra cu je w „Dol nej Od rze”199. Do 1976 r. nie in -
te re so wał się po li ty ką, cho ciaż za wsze sam szu kał so bie od po wie dzi na py ta nia,
któ re go in te re so wa ły. Z te go po wo du zo stał wy rzu co ny ze szko ły gór ni czej w Za -
brzu w 1971 r. Po kłó cił się z na uczy cie lem hi sto rii o współ cze sną hi sto rię Pol ski.
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195 Zjed no cze nie Pa trio tycz ne „Grun wald” – po wsta łe w paź dzier ni ku 1980 r. z ini cja ty wy frak cji PZPR
(tzw. be to nu), sto wa rzy sze nie po li tycz ne o cha rak te rze an ty se mic kim, ko mu ni stycz no -n ar od owym. Je -
go dzia ła cze wy wo dzi li się z róż nych śro do wisk ide owych: od PZPR, po przez woj sko wych i ofi ce rów
MO, po gru py na ro do wo -k at oli ckie, sku pio ne wo kół tzw. kon ce sjo no wa nych stron nictw ka to lic kich
w PRL. Roz wią za ło się w 1995 r.

196 Mi ro sław Wit kow ski (ur. 1955) – 1974–1980 prac. w Za kła dach Su chej De sty la cji Drew na w Szcze ci -
nie, 1980–1981 prac. tech nicz ny w Te atrze La lek Ple ciu ga, 1983–1984 sto larz w pry wat nym za kła dzie
sto lar skim w Szcze ci nie, 1984–1989 re fe rent w Biu rze Pro jek tów Gry fpro jekt w Szcze ci nie. Od 1977 r.
współ prac. KOR, nast. KSS KOR, kol por ter wy daw nictw nie za leż nych KOR i ROP CiO, 1978–1981
współ prac. re dak cji pi sma „Ro bot nik”; w 1979 r. współ za ło ży ciel WZZ Po mo rza Za chod nie go, red.
nie za leż ne go pi sma „Ro bot nik Szcze ciń ski”, or ga ni za tor kon tak tów z dzia ła cza mi WZZ w Gdań sku:
Bog da nem Bo ru se wi czem, An drze jem Gwiaz dą, Krzysz to fem Wy szkow skim, An ną Wa len ty no wicz. Od
wrze śnia 1980 r. w „S”, od 1981 r. prac. Biu ra In for ma cji w ZR Po mo rza Za chod nie go; 13 XII 1981–
–23 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim (współ twór ca pi sma in ter -
no wa nych „Wierz cho wo Njus”) i Strze bie lin ku. Po wyj ściu z in ter no wa nia dzia łacz struk tur pod ziem -
nych „S”, kol por ter pod ziem nych wy daw nictw, uczest nik de mon stra cji; 23 XI 1984 r. sy gna ta riusz
de kla ra cji za ło ży ciel skiej Re gio nal ne go Spo łecz ne go Oby wa tel skie go Ko mi te tu Obro ny Pra wo rząd no ści
Re gio nu Po mo rza Za chod nie go, sy gna ta riusz pro te stu skie ro wa ne go do Sej mu PRL, Prze wod ni czą ce go
Ra dy Pań stwa, Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej i Ko mi sji Praw Czło wie ka ONZ prze ciw ko od mo wie za re je stro -
wa nia RSO KOP, uczest nik gło dów ki pro te sta cyj nej w ko ście le św. Krzysz to fa w Pod ko wie Le śnej w obro -
nie uwię zio ne go Mar ka Adam kie wi cza, dzia łacz Ru chu WiP i DA u je zu itów w Szcze ci nie, uczest nik
spo tkań ze śro do wi skiem cze cho sło wac kiej Kar ty 77, wie lo krot nie za trzy my wa ny, pod da wa ny re wi zjom,
1987–1989 wy daw ca pi sma li te rac kie go (art -zin) „Ska fan der”.

197 Jan Wit kow ski (ur. 1952) – 1975–1984 elek tro mon ter w Ze spo le Elek trow ni „Dol na Od ra” w No wym
Czar no wie, 1984–1987 elek tryk w Kom bi na cie Re mon to wo -B udo wl anym „Pre fa bud” w Szcze ci nie. Od
1977 r. współ prac. KSS KOR, 1978–1981 w re dak cji pi sma „Ro bot nik”, w 1979 r. współ za ło ży ciel WZZ
Po mo rza Za chod nie go, współ twór ca, red. i wy daw ca nie za leż ne go pi sma „Ro bot nik Szcze ciń ski” w Gry -
fi nie. Od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek Pre zy dium KZ w „Dol nej Od rze”, w 1981 r. przew. Ko mi sji
Re wi zyj nej przy gry fiń skiej De le ga tu rze ZR Po mo rze Za chod nie. W 1981 r. oskar żo ny (z bra tem Mi ro -
sła wem) o nie le gal ne wy da wa nie pi sma, Sąd Re jo no wy w Gry fi nie umo rzył spra wę. 13 XII 1981–19 XI
1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku. W 1983 r. twór ca
i współ prac. pi sma pod ziem ne go „Kra wędź. Zie mia Gry fiń ska” dru ko wa ne go na te re nie Elek trow ni
„Dol na Od ra”. Po wyj ściu z in ter no wa nia uczest nik wie lu de mon stra cji, wie lo krot nie za trzy my wa ny,
pod da wa ny re wi zjom, za stra sza ny, po bi ty przez ZO MO, 11 XI 1983 r. ska za ny na rok wię zie nia, osa -
dzo ny w ZK w Go le nio wie i Bra nie wie, w lip cu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii, kol por ter wy daw -
nictw pod ziem nych w Re gio nie Szcze ciń skim, zwol nio ny z pra cy.

198 Zwią za ny z KSS KOR.
199 Elek trow nia „Dol na Od ra” – w No wym Czar no wie k. Gry fi na, zbu do wa na w 1970–1977, jest głów nym

pro du cen tem ener gii elek trycz nej w woj. za chod nio po mor skim. Wśród pra cow ni ków elek trow ni by li
współ pra cow ni cy KSS KOR, współ za ło ży cie le WZZ Po mo rza Za chod nie go: Jan Wit kow ski i Zdzi sław
Po dol ski, któ rzy kol por to wa li na te re nie za kła du nie za leż ne wy daw nic twa, m.in. „Ro bot ni ka”.



Uzna no, że ob ra ził na uczy cie la. Z tam te go okre su po zo sta ło mu zdję cie – uścisk
dło ni z Gier kiem, któ ry jesz cze ja ko I se kre tarz w Ka to wi cach uświet niał ja kąś
szkol ną uro czy stość. W 1976 r. „Dol na Od ra”, ja ko je dy ny obok „Gry fii” za kład
w re gio nie, przy łą czy ła się do straj ków Ra do mia i Ur su sa 200. Strajk za ła mał się,
a po kil ku dniach wie lu z nich ma ni fe sto wa ło na sta dio nie „Po go ni”201. I to był
prze łom. Usły szaw szy o po wsta niu K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków]202 Mi rek
[Wit kow ski] po je chał do War sza wy i tak zo stał „kor ni kiem”. W pierw szym nu me -
rze „Ro bot ni ka”203 na pi sał o straj ku, dy rek tor po czuł się do tknię ty i za czę ły się
awan tu ry. Prze nie sio no go na in ny wy dział, do nie zna nych lu dzi. Przed je go przyj -
ściem uprze dzo no bry ga dę, że przyj dzie ta ki roz ra biacz, wróg kra ju, któ ry fi nan -
so wa ny jest przez ośrod ki na Za cho dzie. Upły nę ło spo ro cza su za nim wy ja śni li
so bie o co cho dzi. Przez kil ka lat żad nych awan sów, pre mii, na gród. Go ła pen sja,
nie wie le po nad 2 ty sią ce. I nie ustan ne re wi zje, dwa, trzy ra zy w ty go dniu.
W 1979 r. wy da li pierw szy nu mer „Ro bot ni ka Szcze ciń skie go”, 20 stron, 3 ty sią -
ce na kła du na ręcz nej ram ce. W kon se kwen cji pro ces i kon fi ska ta je dy nej ma szy -
ny do pi sa nia. Jesz cze w mar cu 1981 r., po kil ku mie sią cach ist nie nia
„So li dar no ści”, ka pi tan Ani mu ski 204 pod czas re wi zji zwra cał się do żo ny per kur -
wo: „Jak zła pię cię za d... to wy rzu cę cię przez okno”. W tym naj trud niej szym
okre sie po 1976 r. ko rzy stał rze czy wi ście z po mo cy KO R-u: 2 tys. mie sięcz nej za -
po mo gi. Nie dał by bez te go ra dy. Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go i je mu po gma -
twa ło ży cie. Koń czył za ocz ne tech ni ku m205, wy bie rał się na stu dia do Po zna nia.
Nie wia do mo, co z te go wyj dzie, ale nie tra ci opty mi zmu. Naj bar dziej zmar twio -
ny jest tym, że sze ścio let ni To mek po wie dział ma mie, że on bę dzie bran żow cem,
bo nie chce sie dzieć w wię zie niu tak jak ta tuś. A ta ki był z nie go kon spi ra tor. Kie -
dy szli uli cą, ma ły na wi dok mi li cjan ta na tych miast uprze dzał go: „Ta ta, cho waj
»Ro bot ni ka«, idzie gli na”. Zda rzy ło się też kie dyś, że pod czas re wi zji ubek zwró cił

______________________________________________________________________________

200 24 VI 1976 r. rząd Pio tra Ja ro sze wi cza ogło sił dra stycz ne pod wyż ki cen. Naj więk sze pro te sty mia ły miej -
sce w Ra do miu, Płoc ku i Ur su sie, ale łącz nie za straj ko wa ło nie mal 100 za kła dów pra cy, w tym Elek -
trow nia „Dol na Od ra” ko ło Gry fi na. 25 czerw ca w za kła dzie do szło do jed no dnio we go straj ku
oku pa cyj ne go. Wy bra no KS z Je rzym No wa kiem na cze le, wy zna czo no war ty i ro bot ni cze pa tro le. Strajk
za koń czo no po wie czor nym prze mó wie niu te le wi zyj nym Ja ro sze wi cza.

201 Po pro te stach ro bot ni ków w czerw cu 1976 r. wła dze or ga ni zo wa ły ma so we wie ce po par cia dla par tii, po -
tę pia ją ce „war cho łów z Ur su sa”. Od by wa ły się one na pla cach i sta dio nach miast. Je den z nich miał miej -
sce 28 czerw ca na sta dio nie szcze ciń skiej „Po go ni”. 

202 Ko mi tet Obro ny Ro bot ni ków – or ga ni za cja opo zy cyj na po wsta ła 23 IX 1976 r., jej ce lem by ła obro na ro -
bot ni ków, wo bec któ rych za sto so wa no re pre sje po pro te stach z czerw ca 1976 r. Jej człon ko wie do ma ga -
li się m.in. ujaw nie nia ska li re pre sji, uka ra nia win nych ła ma nia pra wa, przy ję cia do pra cy zwol nio nych
pra cow ni ków oraz amne stii wo bec ska za nych za udział w straj kach. Wśród człon ków KOR by li m.in.:
Jerzy An drze jew ski, Sta ni sław Ba rań czak, Se we ryn Blumsz tajn, Bog dan Bo ru se wicz, An drzej Ce liń ski,
Ludwik Cohn, Ja cek Ku roń, Edward Li piń ski, Jan Jó zef Lip ski, Jan Li tyń ski, An to ni Ma cie re wicz, Adam
Mich nik, Piotr Na im ski, An to ni Paj dak, Zbi gniew Ro ma szew ski, Jó zef Ry bic ki, Anie la Ste ins ber go wa,
Adam Szczy pior ski, Hen ryk Wu jec, ks. Jan Zie ja, Woj ciech Ziem biń ski. Na stęp cą KOR był KSS KOR. 

203 Cho dzi o art. Mi ro sła wa Wit kow skie go Strajk w Dol nej Od rze, umiesz czo ny w pierw szym nu me rze
„Robot ni ka Szcze ciń skie go” z 31 III 1980 r. By ło to pi smo Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go WZZ Po mo rza
Zachod nie go, w skład re dak cji wcho dzi li m.in. Jan Wit kow ski, Mi ro sław Wit kow ski, Ste fan Ko złow ski. 

204 Bliż szych da nych nie usta lo no.
205 Tech ni kum Me cha nicz no -Ene rg etyc zne w Szcze ci nie.
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się do chłop ca, czy ta tuś czy ta „Ro bot ni ka”. – „Ta ta czy ta tyl ko »Głos Szcze ciń ski«”
– od po wie dział ma ły. Go rzej zno si to żo na, ale ja koś tam się trzy ma. Je go brat,
Mi rek, pra co wał u nas w Za rzą dzie Re gio nu w ko mór ce pro pa gan dy. Te raz sie dzą
tu taj obaj, po dob nie jak my z Zy gą [Zyg munt Dziech ciow ski].

Zno wu po ja wia ją się no we plot ki o na szym dal szym lo sie. Po pięt na stym
ma my zo stać prze wie zie ni w su wal skie. Nie wia do mo, od ko go to wy szło.

4 lu te go (czwar tek)

Dzień pe łen nie spo dzia nek. Po okre sie pierw sze go za wie sze nia bro ni ra nek
za czął się ostro. Mie tek Stan kie wicz, star szy ce li, we zwa ny zo stał do ko men dan ta
za upo rczy we na le pia nie na drzwiach ce li żą dań, któ re wy su wa li śmy pod czas trzy -
dnio we go pro te stu gło do we go i za gło śne śpie wy. Ode bra no nam pra wo do jed -
nej pacz ki żyw no ścio wej w tym mie sią cu. Kla wisz wi docz nie wie dział, co jest gra ne
i ro ze grał to tak, jak oni po tra fią:

– Oby wa tel Mie czy sław Stan kie wicz.
– Słu cham.
– Pro szę na ko ry tarz. – By łem w po bli żu drzwi i wyj rza łem z ce li. Ko ry tarz

był pu sty. 
– Nie mo że pan po wie dzieć, o co cho dzi? – za py ta łem. 
– Nie mam obo wiąz ku.
– Ale nie mo że pan te go zro bić ot tak, od sie bie? 
– Ani mi się śni.
Po po wro cie Miet ka wia do mość przez okno z są sied niej ce li. Za sko cze ni po -

da ją, że wzy wa li ich po je dyn czo, otrzy ma li na ga ny za gło śne spra wo wa nie się,
a Łucz ko do stał po le ce nie spa ko wa nia się. Zo sta nie prze nie sio ny do in nej ce li. Za
chwi lę kla wisz jest u nas po now nie. Ja siu Wit kow ski wzy wa ny jest do ube ka. Od -
ma wia. Jesz cze chwi la i kla wisz jest zno wu. Tym ra zem pro si mnie mój ubek. Też
od ma wiam. Te spo tka nia rze czy wi ście nie ma ją sen su, nie jest to prze cież żad ne
for mal ne prze słu cha nie, nie jest spi sy wa ny ża den pro to kół. Dia bli wie dzą, do cze -
go mo gą wy ko rzy stać roz mo wę i co mo gą z niej wy pich cić. Jesz cze nie sko men to -
wa li śmy te go wszyst kie go i zja wił się por. Si kor ski, za stęp ca ko men dan ta. Woj tek
Rud nic ki idzie do sie dem nast ki (Fen rych), a Mie tek [Stan kie wicz] do szes nast ki
(mo ja po przed nia ce la). Na ko ry ta rzu zro bi ło się gło śno. Wie dzie li śmy, że nie są
to je dy ne prze miesz cze nia. Rze czy wi ście, na ich miej sce prze nie sio no An drze ja An -
to sie wi cza 206 z szes nast ki i Ryś ka Bor kow skie go 207 od Fen ry cha. Po wsta ła nie ocze -
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206 An drzej An to sie wicz (1953–2008) – od 1972 r. prac. SSz, czło nek KS tam że w sierp niu 1980 r., nast. MKS
tam że, od wrze śnia 1980 r. czło nek „S”, przew. Ko mi sji Ro bot ni czej Wydz. W-2, czło nek KZ, de le gat na
I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie; 13 XII 1981–24 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie
i Wierz cho wie Po mor skim; 1982–1989 czło nek TKZ w SSz.

207 Ry szard Bor kow ski (ur. 1946) – prac. SSR „Gry fia”, od 1976 r. w kon tak cie z KOR, nast. KSS KOR, kol -
por ter wy daw nictw bez de bi to wych, 20–30 VIII 1980 r. or ga ni za tor straj ku w „Gry fii”, czło nek KS i MKS
z sie dzi bą w SSz; od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go i Pre zy dium KZ,
w czerw cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie; 18 XII 1981 r. zwol nio ny z pra cy, 



ki wa nie stocz nio wa ce la. An drzej [An to sie wicz] jest z „War skie go”, a Bor kow ski
i Śnieg z „Gry fii”.

Od An drze ja [An to sie wi cza] do wie dzie li śmy się o sen sa cji dnia. Zwol nie ni
zo sta li: No wak, Olej nik, Na chu me niu k208 i Ro szak, a pod czas roz mów z ube ka mi
lu dzie do wie dzie li się, że bę dzie my pusz cza ni par tia mi. No wak cie szył się, ale Grze -
gorz [Olej nik] był za sko czo ny i za nie po ko jo ny: „Co ja po wiem lu dziom, zna jo -
mym? Jak im wy tłu ma czę, że ni cze go nie pod pi sa łem?” Za czę ły się spe ku la cje.
Skąd to zwol nie nie dwóch człon ków Pre zy dium Za rzą du Re gio nu?209 By li śmy
wszy scy świę cie prze ko na ni, że oni wła śnie od sie dzą naj dłu żej. Ktoś przy po mniał
so bie o plot ce z wy wie zie niem gru py pod Su wał ki. Mo że bę dzie tak, że część lu -
dzi po zwal nia ją, a po zo sta łych po zbie ra nych z róż nych obo zów prze wio zą w su -
wal skie?

Spa cer do pie ro przed dru gą. Od Ja sia Tar now skie go do wia du ję się, że dok -
tor Zda no wicz ro bi sta ra nia, aby Po dol ski 210, któ ry znaj du je się w bar dzo cięż kim
sta nie w szpi ta lu na Ja giel loń skie j211, mógł być umiesz czo ny w któ rymś ze szpi ta -
li kli nicz nych. Bar dzo cięż ki jest też stan Bal ce rza ka 212. Miał on kie dyś otwie ra ną
czasz kę i od te go cza su no si ja kąś płyt kę me ta lo wą. I wła śnie coś się z nią sta ło. Czy
szpi tal wię zien ny na Ka szub skiej jest mu w sta nie za pew nić wła ści wą opie kę?

Do sta łem zgo dę na do dat ko we wi dze nie w tym mie sią cu. Mo że uda mi się
prze ka zać wia do mość Mał go rza cie przez żo nę Mi cha ła Ka wec kie go, któ ry ju tro
ma mieć wi dze nie.

Przed chwi lą An drzej [An to sie wicz], któ ry uzy skał po zwo le nie na pój ście do
szes nast ki po le kar stwa, przy niósł wia do mość, że ju tro ma ją po dob no wy pu ścić
dal szych ośmiu lu dzi.

5 lu te go (pią tek)

Ode zwa otrzy ma na „ko ni kiem” z sió dem ki „Do człon ków NSZZ »So li dar -
ność« Re gio nu Po mo rza Za chod nie go” (po wie lacz A4) da to wa na w Szcze ci nie
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do 23 XII 1981 w ukry ciu, 23 XII 1981–4 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie
Po mor skim; 1982–1987 ślu sarz w SR „Par ni ca” w Szcze ci nie.

208 Ry szard Na chu me niuk (ur. 1950) – rol nik, dzia łacz „S”, 13 XII 1981 r. in ter no wa ny, w Ka mie niu Po -
mor skim i dwu krot nie w Wierz cho wie Po mor skim: do 4 II 1982 i 17 IX 1982–19 XI 1982.

209 Grze go rza Olej ni ka i Ja na No wa ka.
210 Zdzi sław Po dol ski (ur. 1938) – 1974–1979 prac. Elek trow ni „Dol na Od ra” w Gry fi nie, od 1977 r. współ -

prac. KSS KOR, 1978–1980 kol por ter pi sma „Ro bot nik”, współ za ło ży ciel i dzia łacz WZZ Po mo rza Za -
chod nie go, w 1980 r. współ za ło ży ciel pi sma „Ro bot nik Szcze ciń ski”; wie lo krot nie za trzy my wa ny
i pod da wa ny re wi zjom, w 1979 r. zwol nio ny z pra cy w „Dol nej Od rze”, w stycz niu 1981 r. przy wró co -
ny; od wrze śnia 1980 r. w „S”; 13 XII 1981–10 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho -
wie Po mor skim, 13 II 1982 r. po bi ty, pro wa dził gło dów kę, od 11 mar ca tr. ho spi ta li zo wa ny, zwol nio ny
z pra cy; dzia łacz grup pod ziem nych sku pio nych wo kół bra ci Ja na i Mi ro sła wa Wit kow skich oraz Ed mun -
da Ba łu ki, kol por ter pod ziem nych wy daw nictw na te re nie Gry fi na, m.in. „Ro bot ni ka Po mo rza Za chod -
nie go”, w 1983 r. współ wy daw ca pod ziem ne go pi sma „Kra wędź. Zie mia Gry fiń ska”, za an ga żo wa ny
w po moc dla re pre sjo no wa nych.

211 Szpi tal przy ul. Ja giel loń skiej 44 w Szcze ci nie, ist nie je od 1946 r.
212 Je rzy Bal ce rzak (ur. 1951) – asy stent pro jek tan ta w „Gry fpro jekt” Szcze cin, przew. KZ tam że; 13 XII

1981–2 II 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.
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19 stycz nia. Za wie ra oce nę wy da rzeń z dy stan su mie sią ca trwa nia sta nu wo jen ne -
go. Ha sła pro pa gan do we: sta bi li za cja sy tu acji w kra ju, ochro na go spo dar ki przed
osta tecz nym kra chem, za po bie że nie woj nie do mo wej, są lan so wa ne tak pry mi tyw -
nie, że nie znaj du ją po słu chu na wet w krę gach lu dzi za prze da nych. Au tor(-zy)
twier dzi, że po za ple ca mi eki py pod pi su ją cej po ro zu mie nia z Gdań ska i Szcze ci na
przy go to wy wa no pla ny uni ce stwie nia związ ku (obie gru py ści śle ze so bą współ pra -
co wa ły). Idea za ma chu po ja wi ła się już przed mar cem i by ła prze są dzo na, gdyż
sier pień uru cho mił me cha ni zmy, któ re mu sia ły do pro wa dzić do upad ku do tych cza -
so wą eki pę i wpro wa dzić no we me cha ni zmy ży cia spo łecz ne go, unie moż li wia ją ce
ta ką for mę spra wo wa nia wła dzy. Prze pro wa dzo no za tem świa do my de mon taż
gospo dar ki, zan ta go ni zo wa no gru py spo łecz ne, stwa rza no psy cho zę anar chii
i chaosu. Za war ta w ode zwie oce na wy da rzeń po 13 grud nia za kła da dłu go trwa -
ły stan wo jen ny, któ ry ma umoż li wić sil ny apa rat wła dzy, wy tę pie nie wszel kich
prze ja wów nie za leż ne go my śle nia. Człon ko wie związ ku win ni od bu do wy wać ogni -
wa związ ko we, eli mi nu jąc pro wo ka to rów i agen tów (wie lu z nich znaj do wa ło się
na wet we wła dzach związ ku). Ode zwa ostrze ga przed ak ta mi ter ro ru ja ko ob cy mi
du cho wi związ ku, tyl ko bier ny opór. Po trzeb na jest pra ca od pod staw. Ja siu
Witkow ski, ży jąc ca ły mi dnia mi na swo im pię trze, za do mo wił się tam zu peł nie:
czyta książ ki, pro wa dzi no tat ki (prze czy tał ją gło śno i za chwi lę prze ka że my ją do
piąt ki tą sa mą dro gą).

Mam dzi siaj nie zbyt uda ny dzień, od ra na ból gło wy, Mi chał K[awec ki],
któ re mu prze ka za łem list do Emi ka (z no tat ka mi z ostat nich dni) i list do me ce -
na sa War skie go 213, nie miał te go wi dze nia. Nie mo gę so bie da ro wać, że nie za bez -
pie czy łem się jesz cze kimś in nym. Obie cy wa łem, że dzi siaj je prze ślę i tak
za wa li łem spra wę. Wy obra żam so bie Jej roz cza ro wa nie ju tro. Wczo raj sze wia do -
mo ści o wyj ściu ósem ki nie spraw dzi ły się. Nie li czy łem, że wyj dę aku rat ja, ale
za wód po zo stał.

6 lu te go (so bo ta)

Pu sty dzień. Żad nych no wych wyjść, żad nych cie ka wych wia do mo ści. Spa -
cer skró co no nam o pół go dzi ny, bo so bo ta jest „dniem z łaź nią”. Wie czo rem przy -
szedł do ce li dok tor Zda no wicz, któ ry ja ko le karz ma nie co wię cej moż li wo ści
opusz cza nia ce li. Przy niósł trzy ko per ty opie czę to wa ne wy ko na ny mi przez na szych
lu dzi znacz ka mi, coś dla fi la te li stów. Do wie dzie li śmy się przy oka zji, że uzy ska no
wstęp ną zgo dę, aby w jed nej z cel pro wa dzić lek to ra ty an giel skie go i nie miec kie -
go dla po cząt ku ją cych i za awan so wa nych. Nie wiem, kto bę dzie pro wa dził nie -
miec ki, na to miast an giel ski bę dzie pro wa dził on sam. Jest też kil ka wia do mo ści
z Gdań ska, do ty czą cych zajść w dniu 30 stycz nia. Wczo raj przy wie zio no tu taj
z Gdy ni jed ne go z re dak to rów „Kwa dra tu”214, Pro cha 215, któ re go zdję to tam kil -
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213 Zyg munt War ski zaj mo wał się spra wą roz wo do wą Ta de usza Dziech ciow skie go.
214 „Kwa drat” – dwu ty go dnik spo łecz no -z aw od owy KKK Pra cow ni ków Po li gra fii „S”, wy da wa ny w Szcze ci nie

9 IV–9 XII 1981 w obie gu ofi cjal nym. Uka za ło się 18 nu me rów, dru ko wa nych w na kła dzie 45 tys. egz.



ka dni te mu. Po dob no bra ło w nich udział wie lu ro bot ni ków i to wła śnie oni sta -
no wi li więk szość, nie zaś „gru py wy rost ków”, jak przed sta wia ła to ofi cjal na pro -
pa gan da. Po raz ko lej ny pod pa lo no też bu dy nek ko mi te tu. Na to miast po
wpro wa dze niu pod wy żek ce n216 wie lu ro bot ni ków z Trój mia sta wy sła no na urlo -
py. No i jesz cze jed na cie ka wost ka. Oka za ło się, że wi zy to wa li nas dzi siaj przed -
sta wi cie le Czer wo ne go Krzy ża. Dwie oso by, ko bie ta i męż czy zna. Nie wie my
na wet, w któ rych ce lach by li. Mó wi li coś o ja kichś pacz kach, któ re ma my do stać,
a po za tym by li po dob no tak prze stra sze ni, że zmy li się tak szyb ko, jak tyl ko się
dało. Dzi siaj w no cy śni ła mi się Mał go rza ta. Mam ca ły czas pre ten sję do sie bie,
że nie po tra fi łem prze słać Jej li stu. Mi chał [Ka wec ki] prze pra szał mnie dzi siaj raz
jesz cze za za wód, ale ni cze go to nie zmie nia. Cze ka ła. Mam na dzie ję, że ju tro uda
mi się to za ła twić.

8 lu te go (po nie dzia łek)

Bi skup Maj dań ski do trzy mał sło wa i cho ciaż tro chę się spóź nił, mar z ną ca
mżaw ka, to przy je chał. Ho mi lia, a wła ści wie ga wę da, jak sam po wie dział, bar dzo
tra fi ła do wszyst kich. To, co mó wił o po trze bie za cho wa nia god no ści, o cza sie,
któ re go nie po win no się mar no wać, o sen sie na sze go lo su, by ło prze ko nu ją ce, bo
mó wił to czło wiek, któ ry sam prze szedł nie miec kie obo zy kon cen tra cyj ne 217. Prze -
ka zał też oso bi ste bło go sła wień stwo od Oj ca św.218, któ ry bar dzo wie le cza su i uwa -
gi po świę ca swo jej oj czyź nie. Przy wiózł też ze so bą le ki i wi ta mi ny, obie cu jąc
w na stęp ną nie dzie lę chy ba ja kieś pacz ki. W cza sie tej ho mi lii po in for mo wał, że
w rocz ni cę Grud nia ’70219 zo sta ła od pra wio na w „War skim”, a póź niej w Ka te -
drze 220 msza św. i że bra ły w nich udział tłu my lu dzi.

Po mszy od wie dzał po szcze gól ne ce le, por. Si kor ski nie omiesz kał po ka zać
ko tłów z obia dem, któ rym mógł się po chwa lić: ro sół i sztu ka mię sa. Moż na tyl -
ko ża ło wać, że ksiądz bi skup nie zo ba czył już ko la cji: czar na ka wa, chleb i tro chę
dże mu. Przed mszą, po wyj ściu z ce li, po raz pierw szy re wi zja oso bi sta. Spo dzie -
wa li się, że bę dzie my prze ka zy wać so bie ja kieś ma te ria ły, bar dzo słusz nie. Ka ro -
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W skład re dak cji w róż nych okre sach wcho dzi li: Ro man Ły czy wek, Sła wo mir Ma jew ski, Bar ba ra Owcza -
rek, Krzysz tof Próch nie wicz (z-ca se kre ta rza re dak cji), Le szek Sła wiń ski (red. na czel ny), Hen ryk Sto dol -
ny, Jo lan ta Bro dzi ska, Woj ciech Cho cia no wicz (se kre tarz po zmia nie re dak cji), Ma ciej Miel nic ki,
Ka zi mierz Proch (red. na czel ny po zmia nie re dak cji), Ta de usz Szu mi graj.

215 Ka zi mierz Proch (ur. 1940) – czło nek KKK Pra cow ni ków Po li gra fii „S” w Szcze ci nie, dru karz i red. na -
czel ny pi sma „Kwa drat”, 4 II–9 IV 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim.

216 Cho dzi o dra stycz ne pod wyż ki cen wpro wa dzo ne w lu tym 1982 r., ce ny żyw no ści wzro sły o 241%. 
217 Sach sen hau sen i Da chau.
218 Jan Pa weł II (Ka rol Woj ty ła, 1920–2005) – du chow ny rzym.-kat. (od 1946), ak tor, po eta, fi lo zof,

od 1958 r. bp ty tu lar ny Ombrii i bp po moc ni czy Kra ko wa, ak tyw ny uczest nik So bo ru Wa ty kań skie go II,
od 1964 r. abp me tro po li ta kra kow ski, od 1967 r. kar dy nał, 1978–2005 pa pież. 

219 Gru dzień 1970 r. – bunt ro bot ni czy, któ ry miał miej sce w dniach 14–22 XII 1970 r., głów nie w Gdań -
sku, Gdy ni, Szcze ci nie i El blą gu. Bez po śred nią przy czy ną by ła pod wyż ka cen ar ty ku łów spo żyw czych
z 12 grud nia. De mon stra cje straj ku ją cych ro bot ni ków zo sta ły krwa wo spa cy fi ko wa ne. We dług ofi cjal nych
da nych śmierć po nio sło 45 osób, 1165 zo sta ło ran nych, a za trzy ma no po nad 3 tys.

220 Ba zy li ka Ar chi ka te dral na św. Ja ku ba Apo sto ła w Szcze ci nie – świą ty nia sta ro miej ska, naj waż niej szy ko -
ściół Szcze ci na.
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lo wi Mar kow skie mu 221 zwi nę li pa mięt nik, trzy mał go w kie sze ni. By łem prze zor -
niej szy, swój ma te riał mia łem w skar pet ce. Mia łem szczę ście, prze ka za łem go
chłop cu, któ re go nie znam z na zwi ska, ale znam go z wi dze nia. Miesz kał na par -
te rze na Ma zo wiec kie j222. Po wi dze niach do sta łem li sty od Mał go rza ty i od Sław -
ka. Ten od Mał go rza ty bar dzo nie do bry, nie uspo ko ję się aż do na stęp ne go
wi dze nia.

Póź nym wie czo rem z sió dem ki ca ły pa kiet in for ma cji. Ja siu Wit kow ski
czy tał go gło śno już po zga sze niu świa tła, przy oknie oświe tlo nym od ze wnątrz.
Najcie kaw sze są dwa pierw sze nu me ry „Biu le ty nu In for ma cyj ne go NSZZ »So li -
dar ność« Re gio nu Po mo rza Za chod nie go”223 z 28 stycz nia i 1 lu te go, 3 kart ki
for ma tu A4, obu stron nie za pi sa ne. W nu me rze pierw szym krót ka oce na sy tu acji
sta nu wo jen ne go z ape lem o kon ty nu owa nie dzia łal no ści związ ko wej, o prze ła -
ma nie stra chu, na któ rym opie ra się si ła wła dzy. W „Ka len da rzu wy da rzeń”
infor ma cja o straj ku w „War skim”224 i „Gry fii”, któ ra trzy ma ła się aż do
17 grud nia. I wła śnie w rocz ni cę tam te go Grud nia 225, w cza sie, gdy pod ta bli -
cą pa miąt ko wą w „War skim” od by wa ła się msza św., na ba gni stej czę ści wy spy,
na któ rej znaj du je się „Gry fia”, wy lą do wał de sant. Strajk zo stał stłu mio ny.
W tym samym nu me rze in for ma cje o na szym obo zie, na zwi ska lu dzi w po szcze -
gól nych ce lach.

Nu mer dru gi roz po czy na kró ciut ki tekst o pod wyż kach – ich wy so kość jest
nie spo ty ka na w żad nym in nym kra ju, sta no wią ra chu nek za ca ły po wo jen ny okres,
w isto cie sta no wią isto tę ca łej re for my. Na wią zu je do te go tek stu apel Wa łę sy
o prze ciw sta wie nie się pod wyż kom, tak jed nak, aby nie znisz czyć oca la łych struk -
tur związ ku. W tym sa mym nu me rze zna la zła się in for ma cja o na szym ape lu.
I wresz cie wia do mość o zwol nie niach z pra cy, któ re wbrew ak to wi abo li cji są for -
mą re wan żu za dzia łal ność sprzed 13 grud nia. „War ski” – 1648 osób, Z[arząd]
P[or tu] S[zcze cin] – 102 oso by. Wyż sze uczel nie: za wie szo no oko ło 30 stu den tów.
List od Mał go rza ty mó wi o przy go to wy wa nych li stach do zwol nie nia w W[yż szej]
S[zko le] P[eda go gicz nej]226. W Pro ku ra tu rze Wo je wódz kiej 8 osób (człon ków
związ ku) zło ży ło re zy gna cję na znak pro te stu prze ciw pró bie wy mu sze nia skła da -
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221 Ka rol Mar kow ski (ur. 1942) – tech nik po li graf, kier. dzia łu ga ze to we go Za kła dów Gra ficz nych, dzia łacz
„S”, 1980–1981 red. tech nicz ny „Jed no ści”; 13 XII 1981–11 II 1982 in ter no wa ny w Go le nio wie i Wierz -
cho wie Po mor skim.

222 Jed na z ulic śród miej skich Szcze ci na. 
223 „Biu le tyn In for ma cyj ny NSZZ »So li dar ność« Po mo rza Za chod nie go” – pi smo wy da wa ne w Szcze ci nie

28 I 1982–III/IV 1989, po cząt ko wo przez „S” Re gio nu Po mo rza Za chod nie go, a od 1986 r. przez Spo -
łecz ny Ko mi tet Na uki. Uka za ło się 95 nu me rów, od nr. 22. z 13 XII 1982 ja ko „BiS” z pod ty tu łem:
„Biu le tyn in for ma cyj ny NSZZ »So li dar ność« Re gio nu Po mo rza Za chod nie go”, nast. „Pi smo Spo łecz ne -
go Ko mi te tu Na uki. Biu le tyn in for ma cyj ny »So li dar no ści«” W skład re dak cji wcho dzi li: Ja nusz Sza ban,
Da nu ta Ka cza now ska (ps. rys), Ka zi mierz Jor dan, Ma rek Ta ła sie wicz (ps. Jan Ta tar ski, jt).

224 Strajk w Stocz ni Szcze ciń skiej im. A. War skie go trwał od 13 grud nia, zo stał spa cy fi ko wa ny w no cy
z 14/15 grud nia. 

225 Cho dzi o Gru dzień ’70.
226 Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na – roz po czę ła dzia łal ność 1 X 1973 r. Rek to ra mi ko lej no by li: Hen ryk Le -

siń ski, Ka zi mierz Ja skot, Ta de usz Kla now ski. W 1985 r. prze kształ co na w Uni wer sy tet Szcze ciń ski.



nia oświad czeń po tę pia ją cych uchwa ły ra dom skie i gdań skie 227. Wy po wie dze nia
otrzy ma li też dzien ni ka rze, człon ko wie ko mi sji za kła do wych. Otrzy ma li śmy też
wia do mość o lo sach je de nast ki z „War skie go”228. Pro ces dwu krot nie za wie sza ny
(po raz pierw szy z po wo du bra ku świad ków, dru gi raz ze wzglę du na brak do wo -
dów, po twier dza ją cych go dze nie w obron ność kra ju) roz pocz nie się w try bie do -
raź nym przed są dem woj sko wym i prze bie gać bę dzie w trzech tu rach: 8–11, 15–19
i 22–23 lu te go. Na dal brak wszel kiej łącz no ści z Gdań skiem. Po dob ne za miesz ki
mia ły po dob no miej sce rów nież we Wro cła wiu i Lu bli nie 229.

Kli nicz nym przy pad kiem sto so wa nych me tod pro pa gan do wych, zna mien -
ne, że rów nież we wnątrz par tii, jest 78 nu mer „In for ma cji KW PZPR”230 z 25 stycz -
nia. Do kład nie to sa mo, co ser wu je TV i pra sa. Na zwi sko do za pa mię ta nia Ma ciej
Lu dwi kow ski 231. Te mat na póź niej: dzia łal ność or ga ni za cji par tyj nej w Ze spo le
Por to wy m232 – co to za „nie zli czo ne do wo dy za an ga żo wa nia i ak tyw no ści or ga ni -
za cyj nej”? Wspól nie z dy rek cją par tia prze pro wa dza we ry fi ka cję ca łej ka dry kie -
row ni czej, po czy na jąc od bry ga dzi stów: „Szcze gól ną uwa gę w tej oce nie
po świę ca my tym wszyst kim kie row ni kom, któ rzy od da li le gi ty ma cje par tyj ne bądź
od da li li się na ich zda niem »bez piecz ną« od le głość i sta no wi li gru pę par tyj nych
sta ty stów”. In for ma cja pod pi sa na przez KZ.

Do spraw dze nia: W Trzciń sku- Zdr oju na rzecz po wo dzian człon ko wie par -
tii prze ka za li po nad 20 tys. zł. Pra cow ni cy PKS Ka mień Po mor ski za ku pi li w dziw -
now skiej Bel lo nie kon ser wy ryb ne na su mę 30 tys. zł i prze wieź li je wła sny mi
trans por tem do Płoc ka. Szcze ciń skie Za kła dy Prze my słu Ziem nia cza ne go w Nowo -
gar dzie prze ka za ły do Płoc ka 16 820 zł i żyw ność za kwo tę 1 200 000. Są to wy -
pra co wa ne do dat ko wo pro duk ty na ba zie prze twór stwa ziem nia cza ne go.

Do sta li śmy te trzy au ten tycz ne ulot ki re żi mo we. Pry mi tyw. I wresz cie dzi siaj
na spa ce rze prze ka za no nam „Bie żą ce za da nia ogniw za kła do wych związ ku”. Har -
cer stwo.

Przed chwi lą wy szła ko mi sja: Zda no wicz, wię zien ny le karz, pie lę gniar ka
i por. Si kor ski spraw dza li za opa trze nie w le ki i wi ta mi ny. Si kor ski zo sta wił ka za -
nie Maj dań skie go wy gło szo ne w ka te drze dru gie go lu te go. Zda no wicz mó wił też
o pro jek cie stwo rze nia ko mi sji go spo dar czej, któ ra dbać bę dzie, aby ci, któ rzy
mniej do sta ją z do mu, nie gło do wa li. Po za wszyst kim in nym jest to szan sa za pew -
nie nia kon tak tu mię dzy ce la mi. Czyż by za no si ło się na dłuż sze sie dze nie?
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227 Cho dzi o po sie dze nia Pre zy dium KK i prze wod ni czą cych za rzą dów re gio nów w Ra do miu 3 XII 1981 r.
i Ko mi sji Kra jo wej w Gdań sku 11–12 XII 1981 r., gdzie w re ak cji na dzia ła nia władz wzy wa no do pod -
ję cia przez „S” ra dy kal nych kro ków wo bec rzą du.

228 Cho dzi o tzw. pro ces je de na stu dzia ła czy szcze ciń skiej „S” przed są dem POW w Byd gosz czy; zob. przyp. 40.
229 15 i 17 II 1982 r. w Lu bli nie zor ga ni zo wa no pro te sta cyj ne spa ce ry w cza sie nada wa nia głów ne go wy da -

nia DTV, w któ rych wzię ło udział ok. 3 tys. osób.
230 „In for ma cje KW PZPR” – we wnętrz ny biu le tyn KW PZPR w Szcze ci nie kol por to wa ny w in stan cjach

par tyj nych, ma ją cy na ce lu wy ja śnia nie człon kom par tii na bie żą co wszyst kich naj waż niej szych kro ków
po dej mo wa nych przez wła dze. 

231 Brak bliż szych da nych.
232 Ze spół Por to wy Szcze cin -Św in ou jście.
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Wczo raj do sta łem od Mi cha ła P[aziew skie go] je go za pi ski. Są bar dzo nie -
czy tel ne, ale uzu peł nię so bie mo że pierw szy okres go le niow ski.

Bar dzo nie spo koj nie dzi siaj spa łem. Obu dzi łem się gru bo przed po bud ką.
Wczo raj szy list nie da je mi spo ko ju, jak mo gła w ten spo sób od czy tać tam to nie -
szczę sne zda nie. Jak Ją prze ko nać, że jest dla mnie wszyst kim?

9 lu te go (wto rek)

Dzi siaj po po łu dniu przy wieź li An drze ja Kam row skie go 233 i Wald ka Ja dłow -
skie go 234. Kam row ski jest chy ba w na szej gru pie i spo tka my się z nim na spa ce rze
ju trzej szym. Przy wieź li też ze szpi ta la Zdzi cha Po dol skie go. Woj tek [Rud nic ki] był
na ko ry ta rzu, kie dy wno si li go sie dzą ce go na krze śle. Nie ustan ne gło dów ki do -
pro wa dzi ły do te go, że nie mo że cho dzić. Po co jed nak ta kie go czło wie ka przy wo -
zi się tu taj, dla cze go nie idzie do szpi ta la? Jest też pew na wia do mość, że Iwo na
Szu bry t235 do sta ła wy rok – 3 la ta. Ja siu Wit kow ski jest przy gnę bio ny. Pra co wa li
ra zem i bar dzo ją ce nił. No a po za wszyst kim in nym jest bar dzo atrak cyj na.

Wy pi ska. Wy bra łem na oko ło 250 zł. Ni cze go nie ma, ogór ki kon ser wo we,
krem do go le nia, pu deł ko „Ni vea”, ma łe lu ster ko, 3 ży let ki, 10 li za ków, ja kieś pa -
lusz ki. No praw da, jesz cze ćwiart ka smal cu. Na ko la cję po pół jabł ka, ka wa i chleb.

Nie uda ło mi się wy rzu cić na ze wnątrz li stu do Mał go rza ty. Li czy łem, że An -
drzej [An to sie wicz] bę dzie miał wi dze nie i wy cho dząc na spa cer scho wa łem go do
bu ta w oba wie przed re wi zją. Z wi dze nia An drze ja nic nie wy szło, a gdy bym list
miał pod rę ką mógł bym go mo że prze ka zać Mi cha ło wi P[aziew skie mu], któ ry
prze cho dził obok na wi dze nie z mat ką. Szko da. Po cie szam się jed nak, że do tarł
już list prze ka za ny w nie dzie lę.

Ca łe po po łu dnie kłót nia w ce li. O po li ty ce związ ku, o tak ty ce wal ki, o na -
szych sto sun kach ze wschod nim są sia dem, o sen sie na sze go sie dze nia. Za czy na się
spo koj ną roz mo wą, a koń czy ska ka niem do oczu. Wi docz nie nie wy trzy mu je my już
psy chicz nie.

11 lu te go (czwar tek)

Sen sa cją ostat nich dwóch dni jest wy kry ty pod słuch w ce lach. Wczo raj przed
po łu dniem wy kry li go ko sza li nia nie w dwój ce i trój ce. Za mo ment prze ka za no
nam to z piąt ki, któ ra to od na la zła w wy wietrz ni ku. An drzej [An to sie wicz] na -
tych miast zaj rzał do na sze go i oczy wi ście zna lazł prze wo dy. Mi kro fon ulo ko wa ny
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233 An drzej Kam row ski (ur. 1954) – geo de ta, prac. Okrę go we go Przed się bior stwa Geo de zyj no -Ka rt ogr aficz -
n ego w Szcze ci nie, współ za ło ży ciel WZZ Po mo rza Za chod nie go, czło nek „S”; 9 II–9 IV 1982 r. in ter -
no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim.

234 Wal de mar Ja dło wski (ur. 1951) – elek tro nik, współ za ło ży ciel WZZ Po mo rza Za chod nie go, dzia łacz „S”,
red. „In for ma to ra So li dar no ści Wiej skiej”; 25 I 1982–17 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie
Po mor skim i Strze bie lin ku. 

235 Iwo na Szu bryt (ur. 1956) – oskar żo na o to, że 19 XII 1981 r. po sia da ła przy so bie i roz po wszech nia ła
ulot ki i bro szu ry pt. Dwie Oj czy zny, Dwa Pa trio ty zmy, ska za na na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści oraz
ka rę do dat ko wą po zba wie nia praw pu blicz nych na okres 2 lat, za są dzo no od niej tak że kosz ty po stę po -
wa nia i opła tę na rzecz Skar bu Pań stwa w wy so ko ści 4200 zł.



zo stał pod tyn kiem. Le d wie zdą żył prze rwać prze wo dy, zja wi li się kla wi sze. Wy -
pro wa dzi li nas z ce li do pu stej pięt nast ki. Wró ci li śmy po pół go dzi nie. Urzą dza nie
zo sta ło zde mon to wa ne, otwór za gip so wa ny. Przy oka zji prze pro wa dzo no w ce li re -
wi zję. Po za bie ra no znacz ki, szka ple rze oko licz no ścio we. Na szczę ście mo je rze czy
oca la ły, a mia łem tak że, nie li cząc za pi sek i li stu do M., pierw szy i dru gi nu mer
„Biu le ty nu In for ma cyj ne go Re gio nu Po mo rza Za chod nie go”. Naj wię cej za mie sza -
nia wy wo ła ła gru pa ko sza liń ska. Zde mon to wa li ca łe urzą dze nie i ukry li je. Przez
resz tę dnia, noc i na stęp ne przed po łu dnie ube cy po szu ki wa li te go. Prze słu chi wa -
no wszyst kich ko sza li nia ków. Po nie waż nie chcie li do bro wol nie opu ścić ce li,
wezwa no od dział ochro ny. Zja wi li się uzbro je ni w pał ki, heł my i tar cze. Ko sza li -
nia ków wy pro wa dzo no. Po zo sta łe ce le po na szej stro nie zna la zły się przy otwar -
tych oknach. Skan do wa li gło śno – Ban dy ci! Pał ka rze! Za chwi lę od śpie wa no
War sza wian kę, póź niej Ro tę ze zmie nio nym tek stem: „Nie bę dzie Mo skal pluł nam
w twarz i dzie ci nam nie wo lił”. Do póź na w no cy prze ka zy wa no so bie przez okna
in for ma cje o szcze gó łach ca łej ak cji.

Dzi siaj no wa nie spo dzian ka. Zwol nio no na stęp ne trzy oso by: Ka ro la Mar -
kow skie go, Ryś ka Droz do wi cza 236 i Bron ka Mo drze jew skie go 237. Od ży ły na nowo
spe ku la cje. Kto na stęp ny i kie dy. No we prze słu cha nia. Woj tek Strze szew ski sie -
dział prze szło 2 go dzi ny. I zno wu stra szo no pro ce sem, na ma wia no do współ pracy,
wy py ty wa no o ko le gów, kto pro wa dzi pa mięt ni ki, kto prze ka zu je gryp sy. Ja siu
Wit kow ski i An drzej An to sie wicz od mó wi li. Bez po śred nio po spa ce rze wszedł do
ce li Zby szek Kucz kow ski 238 z „Wia do mo ści Za chod nich”239. Do tej po ry nie wie,
czy ga ze ta bę dzie się jesz cze uka zy wać. Nie za leż nie od te go stra cił już pra cę, po -
nie waż jest rol ni kiem z wy kształ ce nia pój dzie praw do po dob nie do P[ań stwo we go]
G[ospo dar stwa] R[ol ne go]240. Pod czas ca łej roz mo wy za sta na wia łem się nad so bą.
Zo ba czy my, naj waż niej sze, że by wyjść, no i że bym po tra fił prze ko nać, że jest na -
praw dę tak, jak to Jej tłu ma czę. 

Wie czo rem da li zno wu znać o so bie kla wi sze. Woj tek [Strze szew ski] do stał
sil ne go bó lu żo łąd ka. Od dzia ło wy od mó wił spro wa dze nia Zda no wi cza z ce li nie -
mal na prze ciw ko. Po wie dział, że mo że tyl ko we zwać po go to wie. Mi nę ła chy ba
go dzi na i oka za ło się, że prze ka zał już służ bę ko le dze, nie prze ka zu jąc mu, o co
cho dzi. Zmien nik też nie mógł we zwać Zda no wi cza i po sła no po le ka rza wię zien -
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236 Ry szard Droz do wicz (ur. 1954) – rol nik, przew. Za rzą du Wo je wódz kie go NSZZ RI „S” w Szcze ci nie;
13 XII 1981–11 II 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

237 Bro ni sław Mo drze jew ski (ur. 1942) – prac. WPKM w Szcze ci nie, dzia łacz KOR, współ za ło ży ciel WZZ
Po mo rza Za chod nie go, czło nek „S”; 13 XII 1981–11 II 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz -
cho wie Po mor skim.

238 Zbi gniew Kucz kow ski (ur. 1952) – rol nik, dzien ni karz „Wia do mo ści Za chod nich”, czło nek „S”; 13 XII
1981–30 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

239 „Wia do mo ści Za chod nie” – lo kal ny ty go dnik spo łecz no -g osp oda rczy w Szcze ci nie. Re dak to ra mi na czel -
ny mi by li ko lej no: Ju liusz Mia now ski (1960–1962), Sta ni sław Paw ło wicz (1962–1967), Ire ne usz Je lo -
nek (1967–1973), Ta de usz Wój cik (1973–1981). Zaj mo wa ło się m.in. spra wa mi wsi. 

240 Pań stwo we Go spo dar stwa Rol ne – w 1949–1993 du że go spo dar stwa rol ne, któ rych wła ści cie lem by ło
pań stwo. 
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ne go. Spro wa dzo no go spe cjal nie. In ter wen cja u ofi ce ra dy żur ne go nic oczy wi ście
nie da ła. Nie wol no, ta kie są po le ce nia. 

W czwart ko wej „Try bu nie Lu du” zło wro gi wy wiad mi ni stra spra wie dli wo -
ści prof. Za wadz kie go na te mat prac le gi sla cyj nych sej mu 241. Za sta na wia ją ce, że
gło sząc w pro pa gan dzie ha sła trwa nia przy za po cząt ko wa nych sierp niem pro ce -
sach od no wy prof. Za wadz ki wy ra ża ty le obaw nur tu ją cych wła dze (i po słów?),
aby in sty tu cjo nal ne gwa ran cje de mo kra ty za cji ży cia spo łecz ne go nie mo gły być
wy ko rzy sty wa ne przez prze ciw ni ków ustro ju. Al bo ile to cza su zaj mu je wła dzom
po szu ki wa nie ta kich roz wią zań praw nych, któ re unie moż li wi ły by przy szłym or -
gani za cjom związ ko wym wy kra cza nie po za upraw nie nia sta tu to we, że by tyl ko
broń Bo że nie prze kształ ci ły się w ruch spo łecz ny czy par tię po li tycz ną. Al bo jak
roz bro ić praw nie strajk, al bo nie ukry wa ne za do wo le nie, że wresz cie nie trze ba
kon sul to wać ni cze go z ty mi okrop ny mi związ ka mi za wo do wy mi, któ re czę sto blo -
ko wa ły ini cja ty wy rzą do we. Tra gicz ne, gdy by to mia ła być wi zja przy szłej „so cja -
li stycz nej” de mo kra cji.

Do cie ka wo stek, ale bar dzo cha rak te ry stycz nych dla na szych wa run ków spo -
łecz no -ustr oj owych, za li czyć moż na po da ne przez Al bi now skie go 242 w jed nym
z ostat nich nu me rów „Try bu ny” wy zna nia wi ce pre mie ra Ma de ja, od po wie dzial ne -
go za go spo dar kę kra ju, iż do pie ro nie daw no do szedł do wnio sku, że błę dem jest
opie ra nie go spo dar ki kra ju na wę glu(!) Czy sty obłęd. Czyż moż na dzi wić się
czemu kol wiek, je śli rzą dzą na mi ta cy lu dzie, a dzien ni karz prze cho dzi nad po dob -
nym tek stem bez sło wa ko men ta rza.

13 lu te go (so bo ta)

Po bi to nas pod czas ape lu. Ca ły dzień ni cze go nie za po wia dał. Skró co ny jak
zwy kle w so bo ty spa cer, nie by łem na nim już dru gi dzień – mo je bu ty za bra no do
na pra wy po zło że niu po da nia. Ką piel, obiad, któ ry trze ba by ło wy rzu cić do ubi -
ka cji i do pie ro oko ło go dzi ny 18. na stą pił pierw szy in cy dent. Jed ne go z ko sza li -
nia n243 za bie ra no do izo lat ki i ca ła część na sze go blo ku za czę ła gwiz dać i krzy czeć.
I wte dy wpro wa dzo no od dział ochro ny uzbro jo ny w pał ki, na ko ry tarz wpro wa -
dzo no wę ża od hy dran tu. Do sió dem ki obok nas wpa dli mi li cjan ci z ochro ny, spa -
ło wa li ce lę i wszyst kich za bra li 244. Przed ape lem od dzia ło wy za po wie dział, że
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241 Bo ga ty pro gram prac le gi sla cyj nych. Roz mo wa z mi ni strem Spra wie dli wo ści S. Za wadz kim, „Try bu na
Ludu”, 10 II 1982.

242 Sta ni sław Al bi now ski (1923–2005) – eko no mi sta, dzien ni karz, pu bli cy sta eko no micz ny, au tor kil ku na -
stu ksią żek o te ma ty ce go spo dar czej. W la tach osiem dzie sią tych czło nek Rzą do wej Ko mi sji ds. Re for my
Go spo dar czej oraz gru py eks per tów do prac nad rzą do wym Ra por tem o sta nie go spo dar ki i Pro gra mem
prze zwy cię ża nia kry zy su.

243 Cho dzi o Bro ni sła wa Śli wiń skie go (ur. 1950) – rad ca praw ny w przed się bior stwie „Au to san” w Bar wi cach,
od wrze śnia 1980 r. wi ce przew., a od 21 III 1981 r. przew. MKZ NSZZ „S” w Szcze cin ku, w czerw cu
1981 r. prze by wał w An glii na kon gre sie Związ ku Ro bot ni ków; rad ca praw ny Re gio nu Po brze że NSZZ „S”
(od dział Szcze ci nek), de le gat na I KZD; 16 XII 1981–30 X 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz -
cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku, 13 lu te go zo stał uka ra ny 7-dni ową izo lat ką za nie wsta nie na apel. 

244 W ce li nr 7 umiesz cze ni wte dy by li: Hen ryk Ja rzą bek, Ju lian Jóź wia kow ski, Zbi gniew Kucz kow ski,
Ryszard Bo gacz, Jan Tar now ski i Ma rian Sa dłow ski.



ma my być w dwu sze re gu. Po trak to wa li śmy to jak każ de go dnia. Ry siek Bor kow -
ski po ło żył się ro ze bra ny do łóż ka, An drzej [An to sie wicz] za czął ana li zo wać par -
tię sza chów, a ja z Ryś kiem Śnie giem i Ja siem Wit kow skim usie dli śmy do kart. Jak
zwy kle pusz czo no dzien nik o 19. i za chwi lę dzwo nek na apel. Wszedł po rucz -
nik245. „Apel! Po wstać z miejsc!” Sie dzi my mil cząc. „Po móż cie im wstać” – krzyk -
nął do ko ry ta rza. Ce la za peł ni ła się mi li cjan ta mi z ochro ny. Heł my, tar cze, pał ki
w rę kach. Woj tek [Strze szew ski] twier dził póź niej, że spra wia li wra że nie al bo pod -
chmie lo nych, al bo czymś odu rzo nych. My ślę jed nak, że to nie to, oni by li peł ni
nie na wi ści, któ rej nie ukry wa li cze ka jąc tyl ko na chwi lę, że by się z na mi za ba wić.
Po rucz nik jesz cze raz rzu cił swo je „Po wstań”. Za mo ment na znak gło wą za czę li
bić. Ja ki kol wiek opór był bez sen su. Wsta li śmy z miejsc. Usta wi li śmy się. Po rucz -
nik, je den z tych naj bar dziej wred nych z tu tej szej ob słu gi, do słow nie wy ce dził:
„Tak ma być co dzien nie. Skoń czy ły się piesz czo ty. Ma my ze zwo le nie ge ne ra ła”.

Do tąd nie mo gę się uspo ko ić, trzę sę się ca ły ze zde ner wo wa nia. Nie dla te -
go, że do sta łem pa łą, ale nie mo gę oswo ić się z sa mym fak tem uży cia si ły. Jesz cze
na chwi lę przed ape lem uspo ka ja łem chłop ców. Ba łem się szcze gól nie o Ryś ka
Śnie ga: „Nie daj cie się spro wo ko wać, nie mo gą nas ude rzyć”. Jesz cze jed no złu -
dze nie. Póź niej dłu go nie by ło spo ko ju. Wy pro wa dza li chłop ców z cel. Me ta lo we
drzwi nie po zwa la ły ła pać sen su słów. Ko ry tarz pe łen był śmie chu, ja kichś dow ci -
pów, trium fo wa li.

Mi ja dzi siaj do kład nie dwa mie sią ce od wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.
Uczczo no to. W ce li mil cze niem. Nie wia do mo, co bę dzie ju tro.

14 lu te go (nie dzie la)

Pod czas spa ce ru i przed mszą, któ rą od pra wiał bp Ga łec ki 246, uzy ska li śmy
no we in for ma cje o wczo raj szych zaj ściach. Oka zu je się, że nie po bi to je dy nie cel
Jur czy ka oraz ko sza li nia ków, któ rzy nie wy trzy ma li i za mel do wa li pod czas ape lu
tak, jak wy ma ga te go ob słu ga. We wszyst kich po zo sta łych ce lach po bi to lu dzi, przy
czym w kil ku przy pad kach bar dzo po waż nie 247. Je den z na szych mi li cjan tów, Ła -
kom ski 248, od wie zio ny zo stał do szpi ta la z po dej rze niem wstrzą su mó zgu, w in nej
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245 Cho dzi o Edwar da Am bry szew skie go (ur. 1950) – por. SW, w ZK w Wierz cho wie Po mor skim od 1979 r.,
tech nik pe ni ten cjar ny, in struk tor ds. BHP, do wód ca zmia ny. 13 II 1982 r. w dniu po bi cia był ofi ce rem
dy żur nym, wspól nie z por. Ka zi mie rzem Wron kow skim do wo dził ak cją tzw. ścież ki zdro wia, przez więź -
niów na zy wa ny „Gi bu sem”.

246 Jan Ste fan Ga łec ki (ur. 1932) – du chow ny rzym.-kat., dr fi lo zo fii, 1974–2004 bp po moc ni czy szcze ciń -
sko -k amie ński, od 2007 r. bp se nior ar chi die ce zji szcze ciń sko -k amie ńskiej.

247 Wśród po waż nie po bi tych in ter no wa ni wy mie nia li: Pio tra Baum gar ta, Jac ka Fi gla, Hen ry ka Ja rząb ka, Ju -
lia na Jóź wia kow skie go, Hen ry ka Ma kie łę, Bru no na Mik szę, Grze go rza Ostrow skie go, Zbi gnie wa Kucz -
kow skie go, Wi tol da Ro ma now skie go, Ma ria na Sa dłow skie go, Bro ni sła wa Śli wiń skie go, Eu ge niu sza
Wą so wi cza.

248 Zdzi sław Ła kom ski (ur. 1944) – 1970–1972 mi li cjant w KM MO w Szcze ci nie, 1973–1980 dziel ni co -
wy w KD MO Szcze cin -P ogo dno, w 1981 r. st. sier żant dziel ni co wy w IV Ko mi sa ria cie MO w Szcze ci -
nie. W 1976 r. wy stą pił z PZPR, w 1981 r. współ za ło ży ciel nie za leż nych związ ków za wo do wych
w Ko mi sa ria cie MO Szcze cin -P ogo dno, 26 V 1981 r. wi ce przew. Tym cza so we go Ko mi te tu Za ło ży ciel -
skie go ZZF MO woj. szcze ciń skie go, 17 VI 1981 r. zwol nio ny z pra cy; 25 IX 1981 uczest nik ak cji 
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ce li mło dy chło pak, stu dent, do stał pał ką w twarz. Zbysz ka Kucz kow skie go z sió -
dem ki wy cią gnę li z ce li za no gi i prze wle kli w ten spo sób przez ca ły dłu gi ko ry tarz.
Już po ca łej ak cji, kie dy ci z ochro ny śmie jąc się i dow cip ku jąc bu szo wa li po ko -
ry ta rzu, je den z nich chwa lił się, że wy fro te ro wał ko ry tarz. Sió dem ka by ła jed ną
z naj bar dziej po szko do wa nych cel, bo w cza sie pierw sze go zaj ścia wpa dli tam bi -
jąc na oślep. Ry siek Bo ga cz249, któ ry miał zwol nie nie le kar skie i le żał na łóż ku,
do stał tak moc no po no gach, że nie mógł dzi siaj sta nąć o wła snych si łach. To właś -
nie z sió dem ki za bra li czte rech do pią te go pa wi lo nu. Po zo stał tyl ko Tar now ski
i Bo gacz. Z in nych cel za bra no rów nież 6 osób. Na tych miast po ca łej ak cji spro -
wa dzo no le ka rza. Przy jął oko ło 20 osób.

Le szek Dlo uchy po wie dział mi dzi siaj, że je go zda niem ca ła ak cja by ła z góry
za pla no wa na. W so bo tę ra no był ze skar gą o skró ce nie spa ce ru u por. Si kor skie -
go, za stęp cy ko men dan ta, i ten miał mu po wie dzieć: „Niech pan po cze ka, cze ka
was dzi siaj jesz cze nie spo dzian ka”. Opo wie dział też o wi zy cie u ko men dan ta
Gadom skie go jed ne go z mi li cjan tów z ich ce li oraz te go chłop ca z Ko sza li na, o któ -
re go po szła póź niej pierw sza awan tu ra 250. Ga dom ski, na zy wa ny Ka tem z Czar ne -
go 251, świa do mie oby dwu pro wo ko wał. Był wul gar ny, zwra cał się ca ły czas per
„ty” i ko sza li nia nin dał się spro wo ko wać. Wdał się w py sków kę i w re zul ta cie do -
stał ileś dni izo lat ki. Resz ta by ła już ła twa do prze wi dze nia.

Do póź na w no cy nie mo gli śmy się uspo ko ić, ci na ko ry ta rzu za cho wy wa li
się zresz tą tak gło śno, że trud no by ło usnąć. Prze cha dza li się, li cy to wa li się na wza -
jem: „Jak przy pier do li łem jed ne mu, to aż mi rę ka zdrę twia ła”; „Wi dzia łeś, jak za -
ła twi łem te go pod oknem?”

Na dzi siej szy apel ocze ki wa li śmy z nie po ko jem. Po sta no wi li śmy na nie go
nie wsta wać, je że li wej dą z pał ka mi, trud no. Kie dy roz legł się dzwo nek na apel
zro bi ło mi się chłod no w pier si, w ci szy, któ ra trwa ła aż do zgrzy tu klu cza
w drzwiach, wy da wa ło mi się, że ser ce bi je zbyt gło śno. Na szczę ście wszyst ko
prze szło spo koj nie. Ofi cer dy żur ny wszedł do ce li, prze li czył nas w łóż kach, za dał
py ta nie: „Co to, nie sły sze li ście dzwon ka na apel?” i wy szedł wie dząc, że nie bę -
dzie i tak od po wie dzi. Od dzia ło wy po otwar ciu ce li stwier dzał gło śno, że szóst ka
ca ła, za pi sał to i by ło po wszyst kim. Snu li śmy do my sły, co bę dzie da lej, kie dy kla -
wisz wszedł do ce li i za po wie dział mi wi dze nie. Za bie ra łem się wła śnie do sprzą -
ta nia, któ re dzi siaj na mnie wy pa dło. To by ła nie spo dzian ka. Ba li śmy się, że
od bio rą nam wi dze nia. Re wi zja przed wyj ściem z pa wi lo nu wy jąt ko wo sta ran na.
Jak ni gdy ob szu ka no mi ca łą kurt kę, ob ma cu jąc ją po ka wał ku. Li sty od Mał go rza -
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prote sta cyj nej w Ha li Gwar dii w War sza wie prze ciw ko od mo wie re je stra cji ZZF MO, po 13 XII 1981 r.
uczest nik straj ku oku pa cyj ne go w SSz; 17 XII 1981–25 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie
i Wierz cho wie Po mor skim, 7 V–7 VII 1982 po now nie w Wierz cho wie Po mor skim; po tem kol por ter
pism bez de bi to wych.

249 Ry szard Bo gacz (ur. 1941) – prac. PKP, czło nek ZR NSZZ „S” Po mo rze Za chod nie, czło nek Pre zy dium
KK; 24 XII 1981–10 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

250 Cho dzi o Bro ni sła wa Śli wiń skie go.
251 Przy do mek uzy skał po stłu mie niu la tem 1980 r. bun tu w wię zie niu w Czar nem.



ty, któ re trzy ma łem pod pod szew ką wpa dły. Rzu cił się na nie, ocze ku jąc wi docz -
nie, że jest tam Bóg wie co. Prze stu dio wał je sta ran nie, ale na szczę ście zwró cił.
Upo jo ny tym szczę ściem, nie zaj rzał do skar pe tek, gdzie by ły no tat ki i list. By ła
Mał go rza ta. Przy je cha ła z Ka ziem, Józ kiem i Sław kie m252. Wy glą da bar dzo mi zer -
nie, ale nad ra bia mi ną. Wra ca łem szczę śli wy i na wet kla wisz, ten sam, któ ry mnie
re wi do wał, wy dał mi się te raz znacz nie sym pa tycz niej szy. Że by tyl ko jak naj szyb -
ciej wró cić.

Bi skup Ga łec ki przy je chał póź niej niż zwy kle, msza za czę ła się do pie ro oko -
ło 14. Miał bar dzo pięk ne i mą dre ka za nie o war to ści cier pie nia. Przed mszą Jur -
czyk opo wie dział o wczo raj szym zaj ściu. Te nie dziel ne msze sta no wią dla nas du że
prze ży cie. Kie dy na za koń cze nie śpie wa li śmy Bo że coś Pol skę, a póź niej Ro tę, wie -
lu pła ka ło. Ci sa mi lu dzie wczo raj wie czo rem wy trzy ma li spo koj nie pa ło wa nie.
Ale czy nie mo że ści skać za gar dło, gdy kil ku dzie się ciu męż czyzn w nie wiel kiej sa -
li śpie wa peł nym gło sem: „Przed Twe oł ta rze za no sim bła ga nie, Oj czy znę wol ną
racz nam zwró cić Pa nie”? Jak każ dej nie dzie li po mszy bi skup ob cho dził wszyst -
kie ce le, mó wi ło się przede wszyst kim o wczo raj szych zaj ściach. Ofi cer dy żur ny
i in ni funk cjo na riu sze z ob słu gi obec ni by li we wszyst kich ce lach. Ja cy układ ni
i grzecz ni by li. Ich wczo raj nie by ło, o ni czym nie wie dzą. Spraw dzą, ju tro al bo po -
ju trze bę dzie zresz tą pro ku ra tor, wszyst ko się wy ja śni.

Wie czor ny apel też mi nął spo koj nie. Zo ba czy my, co bę dzie da lej. Na strój
w ce li stop nio wo po pra wia się, wy ga da li śmy się dzi siaj, wi dze nia mie li An drzej
[An to sie wicz] i Ry siek Bor kow ski. Zro bi li śmy ka wę. Przy wią za li śmy się do sie bie,
cie szy my się z każ de go wi dze nia. Jest do brze.

17 lu te go (śro da)

Wró ci li chłop cy za bra ni w so bo tę na pią ty pa wi lon. Roz ma wia łem ze Zbysz -
kiem Kucz kow skim i z Jóź wia kow skim. Opo wia da ją strasz ne rze czy. Wte dy, kie -
dy wy wle kli ich z ce li, bo so, w ko szu lach, urzą dzo no im re gu lar ną ra dom ską
ścież kę zdro wia 253. Wzdłuż ko ry ta rza, w szpa le rze bi ją cych na oślep lu dzi z ochro -
ny. Przy nie usta ją cych wy zwi skach: „Wy skur wy sy ny, po pa mię ta cie!” Bi to po gło -
wach, rę kach. Jóź wia kow ski po któ rymś tam ude rze niu za czął krwa wić. Do
Ma kie ły 254 z dwu dziest ki do sko czył w pew nym mo men cie któ ryś z „po stron nych”
kla wi szy, ude rzył z ca łej si ły pię ścią w żo łą dek. Chło pak nie wy trzy mał, zwy czaj -
nie ze srał się na tych miast. Kie dy pro wa dzo no ich obok łaź ni, funk cjo na riu sze z ob -
słu gi, któ rzy tam sta li, do pin go wa li swo ich ko le gów: „Do pier dol cie im zdro wo.
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252 Młod si bra cia Ta de usza Dziech ciow skie go.
253 „Ścież ka zdro wia” – iro nicz ne okre śle nie na sto so wa ną wo bec dzia ła czy opo zy cji w PRL for mę tor tur.

Po le ga ła na bi ciu pał ka mi mi li cyj ny mi bie gną ce go po mię dzy dwo ma szpa le ra mi funk cjo na riu szy SB, MO
czy ZO MO aresz tan ta. Jed nym z naj gło śniej szych przy pad ków by ła „ścież ka zdro wia” za sto so wa na wo -
bec ro bot ni ków straj ku ją cych w czerw cu 1976 r. w Ra do miu.

254 Hen ryk Ma kie ła (ur. 1954) – ope ra tor dźwi gu w Przed się bior stwie Usług Tech nicz nych PGR Szcze cin;
13 XII 1981–31 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po tem wy emi -
gro wał do Szwe cji.
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Na ucz cie ro zu mu tych wa łę sia ków”. Bi to po gło wie, rę ce, któ ry mi je osła nia li,
czer nia ły na tych miast od ude rzeń. Bru non Mik szo po śli znął się na za la nej wo dą
po sadz ce, upadł, ude rza jąc o nią gło wą. Utra cił przy tom ność. Ofi cer dy żur ny zła -
pał go za koł nierz ko szu li i kop nął do przo du. Na tych miast, kie dy roz miesz czo no
ich po ce lach, spro wa dzo no le ka rza 255, obej rzał ca łą dzie siąt kę, po spo rzą dzał opi -
sy ob ra żeń.

Wie czo rem nor mal ny apel. Wpadł do ce li ofi cer dy żur ny i zno wu wrzask:
„Wsta wać na tych miast, do dwu sze re gu!” Zmal tre to wa ni lu dzie z tru dem ze bra li
się do zej ścia z łó żek. „Szyb ciej, ma my wam po móc!? Do sta li śmy po zwo le nie od
mi ni stra i chroń cie swo je skó ry”. Przez otwar te drzwi ce li wtła cza ła się do ce li
gro ma da „pał ka rzy”, go to wych na tych miast przy stą pić do ak cji. Pod pie ra jąc się
o porę cze krze seł usta wi li się w dwu sze re gu. W nie dzie lę do Jóź wia kow skie go
i Zbysz ka Kucz kow skie go przy je cha ły ro dzi ny. Nie ze zwo lo no na wi dze nia. Nie
do pusz czo no też do spo tka nia z obec nym w ośrod ku bi sku pem Ga łec kim. Nikt
nie wie dział, czym to się skoń czy.

Nie dziel ne wi dze nia zo sta ły po po łu dniu prze rwa ne. Nie wy star czy ło już,
że po zwo lo no się wi tać z ro dzi na mi tyl ko po je dyn czo, nie wy star czy ło roz dzie le -
nie dwo ma sto ła mi. Je den z mi li cjan tów z ce li Jur czy ka za czął gło śno opo wia dać
o so bot nich zaj ściach. Ko bie ty za czę ły pła kać. Tym cza sem jesz cze w nie dzie lę szes -
nast ka roz po czę ła gło dów kę 256. Za żą da li wi dze nia z wła dza mi z ze wnątrz. Prze nie -
sio no ich do pa wi lo nu na prze ciw ko nas. Tym cza sem wia do mo ści po szły na
ze wnątrz przez bpa Ga łec kie go i przez ro dzi ny. „Wol na Eu ro pa” już w nie dzie lę po -
da ła in for ma cję o zbio ro wym po bi ciu.

W po nie dzia łek przy je chał płk Paw la czy k257, głów ny in spek tor Cen tral ne go
Za rzą du Za kła dów Kar nych z War sza wy i nie zna ny z na zwi ska ppłk z Okrę go we -
go Za rzą du Za kła dów Kar nych z Ko sza li na 258. Od 12 do 18 roz ma wia li z gło du ją -
cą szes nast ką. Oprócz Jan ko wia ka za pro szo no na to spo tka nie dr. Zda no wi cza.
Dzi siaj do sta li śmy spo rzą dzo ny przez na szych „ko mu ni kat z roz mów”. Uzgod nio -
no, że Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Ko sza li nie roz pocz nie na tych miast po stę po wa -
nie wy ja śnia ją ce. W przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia pra wa zo sta nie wsz czę te
po stę po wa nie kar ne, w któ rym w cha rak te rze oskar ży cie li po sił ko wych bę dą mogli
wy stę po wać peł no moc ni cy osób po szko do wa ny ch259. Nie za leż nie od po stę po wa nia
kar ne go po szko do wa ni bę dą mo gli do ma gać się od szko do wa nia. Za pew nio no nas
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255 We dług re la cji świad ków oglę dzi ny le kar skie od by wa ły się w obec no ści nie zna ne go cy wi la i kil ku straż -
ni ków.

256 Pro wa dzą cy mi pro test gło do wy w ce li nr 16 by li: Zyg munt Dziech ciow ski, Hen ryk Gre la, Ta de usz Janu -
kie wicz, Hen ryk So snow ski, Mie czy sław Stan kie wicz, Mi ro sław Wit kow ski.

257 Ba zy li Paw la czyk – płk SW, na czel nik Wydz. In spek cji CZZK w War sza wie.
258 Cho dzi o płk. Ta de usza Ju dyc kie go, dyr. OZZK w Ko sza li nie.
259 18 VIII 1982 r. Woj sko wa Pro ku ra tu ra Gar ni zo no wa w Ko sza li nie wa run ko wo umo rzy ła śledz two wo -

bec funk cjo na riu szy ZK w Wierz cho wie Po mor skim, por. Ka zi mie rza Wron kow skie go i por. Edwar da
Am bry szew skie go. Pro ku ra tor zo bo wią zał obu funk cjo na riu szy do świad cze nia 10 tys. zł na rzecz Pań -
stwo we go Do mu Dziec ka w Ko sza li nie, usta lił dla nich 2-le tni okres pró by i zo bo wią zał do opła ty po 600 zł
kosz tów, tym sa mym uzna jąc ich wi nę.



rów nież, że na tych miast roz pocz nie się rów nież do cho dze nie służ bo we. Szes nast -
ka do ma ga ła się od wo ła nia osób od po wie dzial nych za prze pro wa dze ni so bot niej
ak cji, a w szcze gól no ści por. Edwar da Am bry szew skie go, któ ry peł nił funk cję ofi -
ce ra dy żur ne go te go dnia, i prze ja wiał wy jąt ko wą bru tal ność. Am bry szew skie go
rze czy wi ście nie ma od po nie dział ku, po dob nie jak por. Si kor skie go, za stęp cy
komen dan ta 260. Znik nął też je den z ka pra li naj bar dziej ak tyw nych. Ze wzglę du na
dłu gie wą sy na zy wa li śmy go mię dzy so bą Wa łę są. To wła śnie on prze chwa lał się, że
fro te ro wał ko ry tarz Ła kom ski m261. To on, kie dy wpa dli do śpie wa ją cej Wszyst kie
na sze dzien ne spra wy piąt ki, już po ca łej ak cji, ob ra ca jąc fan ta zyj nie młyn ka pał ką,
zwra cał się do ofi ce ra dy żur ne go: „Któ re mu przy pier do lić?”

Płk. Paw la czyk zo bo wią zał się do roz mów z kie row nic twem ośrod ka, ma ją -
cych na ce lu zli be ra li zo wa nie sto so wa nych wo bec nas prze pi sów. I rze czy wi ście
dzi siaj po po łu dniu ogło szo no przez gło śnik ko mu ni kat, że od ju tra po bud ka w dni
po wsze dnie od by wać się bę dzie go dzi nę póź niej, o go dzi nie 6.45. Paw la czyk po -
wie dział, że sy tu acja, któ ra po wsta ła w Wierz cho wie skraj nie od bie ga od te go, co
dzie je się w in nych ośrod kach. Pro si, aby po wstrzy mać się od czyn nych wy stą pień
in dy wi du al nych, gdyż on zda re la cję swo im prze ło żo nym i w przy szło ści nie doj -
dzie już do po dob nych in cy den tów. Gło dów ka szes nast ki zo sta ła prze rwa na. Wczo -
raj i dzi siaj trwa ją prze słu cha nia. Przy je chał ja kiś ma jor z Ko sza li na, po dob no
pro ku ra to r262. Do słow nie przed chwi lą Mi rek Wit kow ski po wie dział przez drzwi,
że wra ca ją z ko lej ne go prze słu cha nia u Ga dom skie go. Nie po dał żad nych szcze gó -
łów, po nie waż kla wisz stał tuż przy nim. Dzi siaj po po łu dniu był na prze słu cha niu
ktoś z piąt ki. Żad nych re we la cji. Py ta no o prze bieg zaj ścia w ich ce li. Wczo raj mie -
li roz mo wę z sę dzią pe ni ten cjar ny m263, wy pro si li go z ce li, kie dy stwier dził, że mi -
li cja ma pra wo ko rzy stać z pa łek i ga zu, a na te mat pod słu chu to dłu go trze ba by
roz ma wiać.

Na po ran nym spa ce rze roz ma wia łem z Bo ga czem, któ ry z trud no ścią się po -
ru sza. Miał dzi siaj roz mo wę ze swo im ube kiem. Ten oczy wi ście o ni czym nie miał
po ję cia, jest za sko czo ny. Współ czu je nam bar dzo. Bo gacz, któ ry jest czło wie kiem
bar dzo opa no wa nym, nie wy trzy mał tym ra zem i po pro sił o prze rwa nie roz mo wy.

Kla wi sze zmie ni li się nie do po zna nia, są uprzej mi, grzecz ni. Dzi siej szy od -
dzia ło wy, ka pral Ma ru szew ski, ten sam, któ ry w so bo tę da wał nam dwie mi nu ty
na wy czysz cze nie ju da sza, obie cu jąc, że bę dzie my to ro bić ze śpie wem na ustach,
py ta dzi siaj uni że nie, czy mo że ra no zga sić świa tło w ce li, czy nie bę dzie nam za
ciem no.
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260 13 II 1982 r. był ostat nim dniem służ by por. Lu bo mi ra Si kor skie go w OO w Wierz cho wie Po mor skim,
wró cił do po przed nie go miej sca służ by w Star gar dzie Szcze ciń skim.

261 Cho dzi o Ta de usza Ja na Na wroc kie go (ur. 1947) – st. sierż. SW, ma ga zy nier mun du ro wy w ZK w Wierz -
cho wie Po mor skim.

262 Do cho dze nie w tej spra wie pro wa dził pod pro ku ra tor Woj sko wej Pro ku ra tu ry Gar ni zo no wej w Ko sza li -
nie por. Ja nusz Ry chliń ski.

263 Cho dzi o Ja na Tup kę – sę dzie go Są du Wo je wódz kie go Wydz. V Pe ni ten cjar ne go w Ko sza li nie.
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Po po łu dniu mo gli śmy wy mie nić książ ki w bi blio te ce. Spo tka łem tam Zbysz -
ka Kucz kow skie go, opo wie dział mi o tym, co prze ży li w cią gu tam tej so bo ty. Nie
ro zu miem skąd w nich ty le nie na wi ści, skąd ta żą dza be stial skie go bi cia. Na mo -
ment zaj rzał do nas rów nież Jóź wia kow ski. Chłop cy z na szej ce li zno wu wró ci li do
te go, że tam ci by li pi ja ni, ale Ju lek [Jóź wia kow ski], zwa ny „Te le wi zo rem” z ra cji
swo jej pra cy w te le wi zji, nie zgo dził się z tym. Oni by li zu peł nie trzeź wi i wła śnie
dla te go jest to wszyst ko tak po twor ne. Chcie li nas świa do mie ska to wać, z pre me -
dy ta cją. Są dzę, że ma ra cję, że dzia ła nie pod wpły wem al ko ho lu czy in nych środ -
ków odu rza ją cych zdej mo wa ło by z nich część wi ny. By li by bez wol ny mi
na rzę dzia mi, a tak prze cież nie by ło. Dla cze go pod ju dza li ich funk cjo na riu sze przy
łaź ni, nie bio rą cy bez po śred nie go udzia łu w ak cji? Nie na wiść, ja kaś nie zro zu mia ła
nie na wiść, chęć ode gra nia się. Ale za co? Efekt co dzien nej pro pa gan dy są czo nej
w pra sie, ra diu i te le wi zji? Wy stą pie nie Si wa ka 264 i in nych orę dow ni ków „wo jen -
nej” od no wy?

Kie dy słu cha łem Kucz kow skie go i „Te le wi zo ra” by łem wstrzą śnię ty. Wra ca -
ły wspo mnie nia wszyst kich obo zo wych lek tur. Ale wte dy to by li ob cy, opa no wa -
ni obłęd ną ra cją wyż szo ści wła snej ra sy. A tu taj? Ci lu dzie, któ rzy w so bo tę pa stwi li
się nad na mi, ży ją prze cież wśród nas ja ko nor mal ni, zwy czaj ni lu dzie. Co prze -
kształ ca ich w zwie rzę ta, co wy zwa la żą dzę mor du? Wczo raj skoń czy łem Żart
Milana Kun de ry 265, książ kę z okre su błę dów i wy pa czeń w Cze cho sło wa cji. Ja kie
to wszyst ko ak tu al ne. A w tle in for ma cje z gło śni ka, jak to na si przed sta wi cie le
w Ma dry cie za pew nia ją o su mien nym re spek to wa niu praw czło wie ka i oby wa te la.
Czar ny hu mor.

17 lu te go, Go le niów – po cząt ki

Roz po czą łem pro wa dze nie tych no ta tek zbyt póź no, nie tyl ko dla te go, że
do star czo no mnie do Go le nio wa do pie ro w Syl we stra 1981 r. Za wa ży ły też oko -
licz no ści zu peł nie pro za icz ne – nie mia łem na czym pi sać, nie mia łem pa pie ru.
Wie le ra zy po sta na wia łem póź niej wró cić do te go po cząt ko we go okre su, od two -
rzyć go we wspo mnie niach lu dzi, któ rych przy wie zio no do Go le nio wa w pierw -
szych go dzi nach po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Wiem, że wie le osób
pro wa dzi ło róż ne go ro dza ju za pi ski, kie dyś bę dę mu siał do te go do trzeć.

Dzi siaj w bi blio te ce Mi chał Pa ziew ski opo wie dział mi o nie któ rych szcze -
gó łach. Cha otycz nie, wy ryw ko wo. Sta li śmy przy oknie świe tli cy, w któ rej od by wa -
ła się nie dziel na msza. Opo wia dał pół gło sem, bo po nad wszel ką wąt pli wość jest tu
pod słuch, spie szył się, bo w każ dej chwi li mógł wejść kla wisz. Przyj dzie więc jesz -
cze wie lo krot nie do te go okre su wra cać, ale to już póź niej.
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264 Al bin Si wak (ur. 1933) – od 1965 r. dzia łacz PZPR, zwią za ny z frak cją mo cza row ską, od 1980 r. z-ca
człon ka, a od 1981 r. czło nek KC PZPR, 1981–1986 czło nek BP KC PZPR.

265 Mi lan Kun de ra (ur. 1929) – cze ski i fran cu ski pi sarz. Je go pierw szy utwór pt. Żart (1967) był sa ty rą na
ży cie w ko mu ni stycz nej Cze cho sło wa cji. Z po wo du kry ty ki ra dziec kiej agre sji w 1968 r. na Cze cho sło -
wa cję je go utwo ry tra fi ły na czar ną li stę; w 1975 r. wy emi gro wał do Fran cji.



Cie ka we są in for ma cje o go rącz ko wych przy go to wa niach do przy ję cia in -
ter no wa nych. W so bo tę 12 grud nia na czel nik wię zie nia do stał po le ce nie opróż nie -
nia pa wi lo nu D. Za czę ło się prze miesz cza nie więź niów, przy go to wy wa nie cel.
Kie dy zna leź li się tam ran kiem 14 grud nia znać by ło śla dy te go po śpie chu, brud,
po zo sta wio ne rze czy. O go dzi nie 23. na czel nik zo stał we zwa ny te le fo nicz nie do
Ko sza li na, do okrę gu 266. Tam do wie dział się o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go,
do wie dział się też, dla ko go ma ją być prze zna czo ne opróż nio ne ce le. Po po wro cie,
już po pół no cy, od by ła się od pra wa, za rzą dzo no po go to wie służ by wię zien nej.

Po pierw szej w no cy przy wie zio no pierw szych in ter no wa nych: Grze go rza
Olej ni ka ze Star gar du i Koł pa czyń skie go 267 z Go le nio wa. Obaj w kaj dan kach. Mię -
dzy 4 a 5 nad ra nem wię zien ne bu dy, zwa ne „świe tli ca mi” al bo „dys ko te ka mi”,
przy wio zły ze Szcze ci na pod sta wo wą gru pę oko ło 54 osób. By ło w niej 5 lub 6 kobiet.
Mię dzy in ny mi Owcza re k268 z „Kwa dra tu”, Ewa Ro ma n269 z te le wi zji, Matja now -
ska 270. Chy ba po trzech dniach prze trans po no wa no je do Ka mie nia Po mor skie -
go271, gdzie utwo rzo no ośro dek dla ko biet. Osob no do star czo no Wojt ka
Strze szew skie go, bez po śred nio ze Świ no uj ścia Pio tra Baum gar ta 272 i Ar tu ra [Bala -
zsa]273, któ rych aresz to wa no w Szcze ci nie -D ąbi u274 w po cią gu.
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266 W Ko sza li nie mie ścił się OZZK.
267 Pa weł Koł pa czyń ski (ur. 1936) – rol nik, 13 XII 1981–24 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie

i Wierz cho wie Po mor skim.
268 Te re sa Bar ba ra Owcza rek -Sz ubert (ur. 1955) – dzien ni kar ka, od wrze śnia 1980 r. dzia łacz ka „S”, współ -

or ga ni za tor ka nie za leż nych struk tur związ ko wych w bia ło stoc kiej pra sie, od kwiet nia do 13 XII 1981 r.
red. i se kre tarz re dak cji w nie za leż nym pi śmie KKK „S” Po li gra fii „Kwa drat”, wy da wa nym w Szcze ci nie;
13 XII 1981–5 III 1982 in ter no wa na w Ka mie niu Po mor skim, Go le nio wie i Goł da pi.

269 Ewa Ro man -K ob yli ńska – dzien ni kar ka OTV Szcze cin, in ter no wa na 13–16 XII 1981 r.
270 Ma ria Ma tja now ska – na uczy ciel ka hi sto rii, dzia łacz ka „S”, łącz nicz ka mię dzy MKR a ku rią bi sku pią;

13 XII 1981–17 III 1982 in ter no wa na w OO w Go le nio wie i Goł da pi.
271 W OO w Ka mie niu Po mor skim umiesz cza no ko bie ty, któ re na po cząt ku stycz nia 1982 r. prze wie zio no

do Goł da pi. 
272 Piotr Baum gart (1941–2000) – tech nik -m ech anik, pod ko niec lat sześć dzie sią tych prac. szcze ciń skie go

od dzia łu przed się bior stwa Pol ska Pocz ta, Te le graf i Te le fon, wła ści ciel go spo dar stwa ogrod ni cze go; od
1979 r. kol por ter nie za leż nych wy daw nictw, głów nie wśród rol ni ków, w sierp niu 1980 r. do staw ca żyw -
no ści dla straj ku ją cych ro bot ni ków SR „Par ni ca” w Szcze ci nie; od wrze śnia tr. w „S”, współ twór ca struk -
tur „So li dar no ści Wiej skiej”, w 1981 r. przew. NSZZ RI „S” Po mo rza Za chod nie go oraz wi ce przew. KK
NSZZ RI „S”; 13 XII 1981–11 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim
(gdzie zo stał cięż ko po bi ty), po wyj ściu współ prac. pod ziem nych pism „Grot” i „Ro bot nik Po mo rza Za -
chod nie go”, 1 VII 1982 r. po now nie in ter no wa ny w Wierz cho wie Po mor skim, zwol nio ny w paź dzier -
ni ku tr. (od 24 lip ca urlo po wa ny w związ ku z le cze niem); od grud nia 1988 r. czło nek KO przy
Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. rol nic twa.

273 Ar tur Ba lazs (ur. 1952) – od 1977 r. wła ści ciel go spo dar stwa rol ne go w Łu sko wie k. Wo li na; 1978–1981
w PZPR, od wrze śnia 1980 r. współ za ło ży ciel (z Pio trem Baum gar tem) związ ku za wo do we go rol ni ków
w woj. szcze ciń skim, 14 XII 1980 r. uczest nik i czło nek Pre zy dium I Ogól no pol skie go Zjaz du NSZZ Rol -
ni ków So li dar ność Wiej ska na Po li tech ni ce War szaw skiej, 20 II 1981 r. sy gna ta riusz po ro zu mień rze -
szow sko -ustrzy ckich, 8–9 III 1981 uczest nik Zjaz du Zjed no cze nio we go związ ków za wo do wych rol ni ków
w Po zna niu, na któ rym po wo ła no Ogól no pol ski Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ RI „So li dar ność”, 5 XI –
–XII 1981 r. uczest nik straj ku w Sie dl cach, przew. ko mi sji ne go cja cyj nej z rzą dem; 13 XII 1981 r. in ter -
no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, w lip cu 1982 r. zwol nio ny na prze rwę na prze -
pro wa dze nie żniw, we wrze śniu tr. aresz to wa ny na 30 dni pod za rzu tem wy da wa nia pod ziem ne go pi sma
„So li dar ność Wiej ska”, prze trzy my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, nast. w paź dzier ni ku tr. w OO w Strze bie -
lin ku, zwol nio ny 9 XII 1982 r.; w 1986 r. czło nek Pre zy dium Tym cza so wej Kra jo wej Ra dy Rol ni ków „S”,
VIII/IX 1988 r. uczest nik straj ku w Por cie Szcze ciń skim, oskar żo ny przez Pro ku ra tu rę Re jo no wą 
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Po otwar ciu bud prze szli przez szpa ler zo mow ców sta cjo nu ją cych w Go le -
nio wie oraz funk cjo na riu szy wię zien nych. Zo mow cy z bro nią na pier siach. Zna -
leź li się za bra mą. Usta wio no ich w dwu sze re gu. Je den z ofi ce rów wy dał po le ce nie:
ja wy czy tam na zwi sko, je go wła ści ciel po da imię i przyj dzie na dru gą stro nę.
Chwyt do brze zna ny z li te ra tu ry do ty czą cej aresz to wań w Związ ku Ra dziec kim.
Po le co no od dać pa ski, sznu rów ki, klu cze, ze gar ki.

Na dal nie wie dzie li, o co wła ści wie cho dzi, co się dzie je. Za bra no ich
z miesz kań, pro sto z po ście li. Nie za bra li ze so bą ani szczo te czek do zę bów, ani
mydła, ani do dat ko wej bie li zny. Oko ło go dzi ny szó stej usły sze li z gło śni ków
umiesz czo nych w ce lach prze mó wie nie Ja ru zel skie go 275, do wie dzie li się o roz mia -
rach ka ta stro fy.

Przez pe wien czas pa no wa ło prze ko na nie, że jest to spra wa kil ku dni, że nie -
moż li we jest, aby coś ta kie go mo gło się dłu żej utrzy mać. Naj póź niej do koń ca roku
mu si się wy ja śnić, no, naj dłu żej do po ło wy stycz nia. Wie le osób spa ło nie roz bie -
ra jąc się. Ja kie kol wiek pró by po ro zu mie wa nia się mię dzy ce la mi by ły bru tal nie
likwi do wa ne. Zo mow cy, któ rzy sta cjo no wa li na gór nym pię trze, wpa da li do cel
stra sząc za pro wa dze niem „po rząd ku”. Heł my i pał ki nie da wa ły złu dzeń, w ja ki
spo sób bę dą go prze pro wa dzać.

Wa run ki, któ re im stwo rzo no by ły bar dzo trud ne dla lu dzi, któ rzy po raz
pierw szy w ży ciu zna leź li się w wię zie niu, to był szok. Zim ne ce le, zbyt ma ło ko -
ców, ku beł w ką cie ce li, do któ re go trze ba się by ło za ła twiać no cą, je dze nie jak dla
nie pra cu ją cych więź niów, ja kaś zu pa bez dru gie go da nia. Ma leń kie ce le, któ re mu -
sia ły zmie ścić po 4 oso by. Mi chał Pa ziew ski ob li czył, że wy pa da ło na każ de go po
pół to ra me tra kwa dra to we go. Jesz cze w nie dzie lę za czę ły się gło dów ki pro te sta -
cyj ne. Gło do wa ły ce le Ba łu ki, Baum gar ta, Dlo uche go. U Ba łu ki gło do wa no pięć
dni, naj dłu żej. Po wo li za czę ło zmie niać się na lep sze, da wa no do dat ko we ko ce,
uzu peł nia no bie li znę, po ściel. Na plus ob słu dze wię zie nia przy znać trze ba, że poza
spo ra dycz ny mi przy pad ka mi nie od no szo no się do in ter no wa nych wul gar nie.
Wprost prze ciw nie, wie lu kla wi szy nie kry ło sym pa tii. Woj tek Strze szew ski opo -
wia dał, że kie dyś w ko tłow ni je den z więź niów kry mi nal nych za czął mó wić, że
„So li dar ność” skoń czy ła się, wte dy kla wisz zwy my ślał go od głup ców. Nie wszy -
scy by li na tu ral nie wła śnie ta cy, ale w cza sie po by tu tu taj czę sto wra ca my wspo -
mnie nia mi do Go le nio wa, któ re wy da je się nam te raz bez po rów na nia bar dziej
li be ral ne. To wła śnie kla wi sze de cy do wa li o tym. Ale to by ło do pie ro póź niej, kie -
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w Szcze ci nie o or ga ni zo wa nie straj ku; od 18 XII 1988 r. czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu
Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. plu ra li zmu związ ko we go i usta wo daw -
stwa o związ kach za wo do wych rol ni ków in dy wi du al nych.

274 Szcze cin -D ąbie – jed na z dziel nic Szcze ci na, znaj du je się tam sta cja ko le jo wa. 
275 13 XII 1981 r. o godz. 6.00 w Pol skim Ra diu pusz czo no prze mó wie nie gen. Ja ru zel skie go na gra ne

o godz. 4.00 w bun krze puł ku łącz no ści WP przy ul. Żwir ki i Wi gu ry w War sza wie, gdzie mie ści ło się
za pa so we stu dio ra dio we. Ja ru zel ski po in for mo wał spo łe czeń stwo o wpro wa dze niu na te re nie ca łe go
pań stwa sta nu wo jen ne go, ukon sty tu owa niu się WRON oraz in ter no wa niu „gru py osób za gra ża ją cej
bez pie czeń stwu pań stwa”. 



dy już lu dzie po zby li się te go pierw sze go szo ku. Nie bra ko wa ło lu dzi cho rych. Fra -
nek Skwier czyń ski po wta rzał roz mo wę z le kar ką, któ ra po wie dzia ła mu, że gdy -
by to od niej za le ża ło, skie ro wa ła by go na tych miast na ope ra cję do szpi ta la, ale
po trzeb na jest na to, nie ste ty, zgo da ko men dan ta wo je wódz kie go MO. I tu taj zgo -
dy oczy wi ście nie by ło 276. Od wie zio no go póź niej wpraw dzie do szpi ta la wię zien -
ne go na Ka szub ską, ale wa run ki sa ni tar ne, któ re tam pa no wa ły, by ły ta kie, że na
wła sną od po wie dzial ność wo lał wró cić do ce li. Po dob nych przy pad ków by ło
znacz nie wię cej, moż na po wie dzieć, że nie spo dzia nie du żo: Wą do łow ski, Gre la,
Olej nik, Mo drze jew ski, Po dol ski, Bor kow ski.

Pierw sze wi dze nia

Ze zwo lo no na nie krót ko przed świę ta mi, dzień al bo dwa. Ja ko je den
z pierw szych wi dze nie z żo ną miał Ju rek Zi mow ski. Je go żo na jest sę dzią, ła twiej
by ło jej usta lić, co się sta ło z mę żem, gdzie prze by wa i jak uzy skać zgo dę na spo -
tka nie. Roz mo wa w obec no ści ube ka od by wa ła się na te le fon. Sie dzie li w dwu
osob nych po miesz cze niach, wi dząc się na wza jem przez szy bę. Ma gne to fon na gry -
wał ca łą treść roz mo wy. Póź niej stop nio wo wpro wa dza no co raz więk sze ulgi. Pod
ko niec moż na by ło roz ma wiać bez po śred nio po przez sto lik, do koń ca obec ny był
jed nak kla wisz lub ubek. Wi dze nia sta no wi ły oka zję do prze ka zy wa nia wia do mo -
ści na ze wnątrz. To by ła je dy na moż li wość. Zwy kła ko re spon den cja pod le ga ła cen -
zu rze, de cy do wa no się na tę dro gę tyl ko w spo ra dycz nych przy pad kach, przy
za ła twia niu spraw np. urzę do wych.

Uzy ska nie wi dze nia w tym po cząt ko wym okre sie nie by ło spra wą pro stą,
trud no by ło usta lić ro dzi nom w ogó le miej sce po by tu wzię tych z do mu. Prze pa dał
wszel ki ślad. Ko men da mi li cji od sy ła ła do pro ku ra tu ry, ta jesz cze gdzie in dziej.
Nikt nie wie dział. Zda rza ły się przy pad ki świad czą ce o świa do mym wpro wa dza -
niu ro dzin w błąd. Opo wia da się tak że hi sto rię, któ ra jest wprost zbrod nią. Żo na
Ro sza ka (P[rzed się bior stwo] B[udow nic twa] Kol[ejo we go w Szcze ci nie]), zwol nio -
ne go już zresz tą, po szła do Ko men dy Wo je wódz kiej MO szu kać o nim wia do mo -
ści. By ła już w trze cim mie sią cu cią ży. I wte dy je den z ko men dan tów miał jej
po wie dzieć, że z mę żem jest źle, nie wia do mo, czy w ogó le wyj dzie kie dy kol wiek.
Ra dzę pa ni usu nąć ra czej cią żę. Wiem, że to de cy zja bar dzo trud na, ale jak pa ni po -
ra dzi so bie sa ma. Wi dzi pa ni, co dzie je się w kra ju. Trud no mi w to uwie rzyć, ale
po dob no opo wia dał to sam Ro szak.

Po 3–4 dniach za czę to po da wać do cel pierw sze nu me ry „Wia do mo ści Szcze ciń -
skich”. Przy bra ku wi dzeń by ła to for ma „ob rób ki umy sło wej”. Gło śnik wię zien ny
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276 Był to ele ment ope ra cji pro wa dzo nej przez SB. Skar gi i proś by pi sa ne przez Fran cisz ka Skwier czyń skie -
go by ły pre tek stem do spo tkań z ofi ce rem SB. W roz mo wie z nim Skwier czyń ski twier dził, że czu je się
bar dzo do brze, a list do ko men dan ta z proś bą o skie ro wa nie do szpi ta la na ope ra cję wy ni kał z na ci sku
dr. Zda no wi cza i ko le gów z ce li, któ rym na tym za le ża ło. Wy ja śniał, że ko le dzy przy go to wu ją go do
ode gra nia ro li cho re go i że proś by ta kie na dal bę dzie mu siał pi sać, aby nie ulec de kon spi ra cji. Pro sił też
swe go ofi ce ra pro wa dzą ce go, aby po ewen tu al nej ope ra cji mógł po wró cić do ośrod ka od osob nie nia. 
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po wta rzał na okrą gło wia do mo ści o po stę pu ją cej nor ma li za cji, o ro sną cej dys cy -
pli nie pra cy, o co raz lep szych wy ni kach pro duk cji. Pierw sze wi dze nia wpro wa dzi -
ły ko rek ty, za czę ły na pły wać wia do mo ści o nie po ko jach, o po zo ro wa nej pra cy.
Z ce li do ce li po da wa no so bie in for ma cje prze ka zy wa ne przez roz gło śnie za chod -
nie, Wol ną Eu ro pę, BBC, Głos Ame ry ki. Po pierw szych dzie się ciu dniach wpro wa -
dzo no wresz cie spa ce ry. Stwo rzo no 3 gru py spa ce ro we i pod opie ką dwóch
straż ni ków wy pro wa dza no lu dzi na spa cer niak ogro dzo ny wy so ką siat ką za koń -
czo ną dru tem kol cza stym. Gło śniej sze roz mo wy prze ry wa ne by ły na tych miast
przez straż ni ków. Mi mo wszyst ko da wa ło to szan sę po ro zu mie wa nia się, prze ka -
zy wa nia „gryp sów”277. Od sa me go po cząt ku zna la zło się w Go le nio wie dwóch
praw ni ków: Mi rek Kwiat kow ski 278 i Ju rek Zi mow ski. Kwiat kow ski w prze ci wień -
stwie do Zi mow skie go re pre zen to wał szko łę, że nie mo że być dnia bez pi sma pro -
te sta cyj ne go. Szły więc od wo ła nia do pro ku ra tu ry w Szcze ci nie, do mi ni stra
spra wie dli wo ści. Kwe stio no wa no za sad ność de cy zji o in ter no wa niu, do ma ga no
się po pra wy wa run ków ży cia.

Kwiat kow ski pierw szy roz po czął też pró bę sta ty stycz ne go opi sa nia ca łej gru -
py. Miej sce pra cy, sta no wi sko, miej sce uro dze nia. Lu dzie, w któ rych wy kształ co -
no już po trze bę nie ustan ne go do ku men to wa nia wszyst kie go, gro ma dze nia
pa mią tek, bez szem ra nia wy peł nia li kil ka na ście ru bryk Mir ko we go kwe stio na riu -
sza. Po za wszyst kim in nym by ło to ja kieś za ję cie.

Po słu gi re li gij ne

Dla ni ko go nie sta no wi ło ta jem ni cy, że szcze ciń ska „So li dar ność” ma cha rak -
ter kle ry kal ny w stop niu więk szym niż w in nych re gio nach kra ju, Fen rych, Tar -
now ski, Usta siak, Wa li gór ski 279 by li czyn ny mi człon ka mi Klu bu In te li gen cji
Ka to lic kie j280. Bar dzo bli skie by ły kon tak ty z ku rią bi sku pią. Ja ki mia ło to wpływ
na dzia łal ność związ ko wą jest spra wą osob ną, i dla ko goś, kto bę dzie się w przy -
szło ści zaj mo wał dzia łal no ścią związ ko wą na Po mo rzu bę dzie to wy ma ga ło sta -

74 _______________________________________________________________________

277 Gryps – w gwa rze wię zien nej nie le gal nie prze my co ny list.
278 Mi ro sław Kwiat kow ski (1932–2000) – ad wo kat, w sierp niu 1980 r. do rad ca MKS w SSz, współ red. za -

pi sów po ro zu mie nia szcze ciń skie go, 1980–1981 rad ca praw ny struk tur związ ko wych Re gio nu Po mo rze
Za chod nie; 13 XII 1981–IV 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, 13 II
1982 r. cięż ko po bi ty przez służ by wię zien ne; 1982–1989 obroń ca wię zio nych i re pre sjo no wa nych dzia -
ła czy „S”.

279 Ewa ryst Wa li gór ski (ur. 1937) – od 1961 r. prac. PKP, 1979–1981 prac. Biu ra Eko no micz ne go Po mor -
skiej DOKP; współ prac. ROP CiO, kol por ter nie za leż nych wy daw nictw; od 1978 r. czło nek KIK,
w 1980 r. za ło ży ciel, do 1989 r. dzia łacz Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków; od wrze śnia 1980 r. w „S”,
od lu te go 1981 r. przew. KZ „S” Okrę gu Po mor skie go PKP, współ za ło ży ciel (1980/1981) nie za leż ne go
ty go dni ka w Po mor skiej DOKP „Wła ści wy Tor”, w czerw cu i lip cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu
Po mo rze Za chod nie, czło nek Pre zy dium ZR ds. współ pra cy z Ko mi sja mi Za kła do wy mi „S”, od paź -
dzier ni ka 1981 r. wi ce przew. Ogól no pol skiej Sek cji „S” Ko le ja rzy, de le gat na I KZD, współ za ło ży ciel,
dzia łacz KOWzP; 13–15 XII 1981 r. uczest nik straj ku w Stocz ni, 15 grud nia aresz to wa ny, osa dzo ny w AŚ
w Szcze ci nie, Ino wro cła wiu i Byd gosz czy, są dzo ny przez sąd POW w Byd gosz czy w tzw. pro ce sie je de -
na stu, unie win nio ny, zwol nio ny 5 III 1982; 5 V–2 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor -
skim i Strze bie lin ku; 1983–1989 dzia łacz kon spi ra cyj nych struk tur ko le ja rzy.

280 Cho dzi o Szcze ciń ski Klub Ka to li ków.



ran nej ana li zy. W go le niow skim wię zie niu stwo rzy ło to pro blem po sług re li gij -
nych. Brak mszy, spo wie dzi, sta no wi ły dla tej gru py do dat ko wy śro dek re pre sji, po -
zba wio no ich cze goś, co sta no wi ło jed ną z istot nych po trzeb du cho wych
za gwa ran to wa nych kon sty tu cją. By ło to jesz cze jed no ogra ni cze nie przy słu gu ją -
cych im swo bód oby wa tel skich.

W Wi gi lię do pusz czo no do nich po raz pierw szy księ dza. Pro boszcz z Go le -
nio wa 281 prze szedł po wszyst kich ce lach, roz ma wiał, do da wał otu chy, wy spo wia -
dał, roz dał ob raz ki. Świę ta Bo że go Na ro dze nia mi nę ły bez mszy św. Dla wie lu
z nich był to pierw szy przy pa dek w ży ciu. Pierw sza msza od by ła się już po mo im
przy by ciu do Go le nio wa, w No wy Ro k282.

18 lu te go (czwar tek, ra nek)

Wczo raj wie czo rem do sta li śmy z sió dem ki, zwy kłą dro gą, no wy pa kiet in for -
ma cji. Czy ta li śmy to jesz cze po zga sze niu świa tła, po nie waż na dzi siej szym spa ce -
rze trze ba rzecz prze ka zać piąt ce, no a po za tym, co wszy scy uzna li tu już za mój
obo wią zek, po win na to od no to wać „Jed ność”. Więk szość otrzy ma nych ma te ria -
łów jest fa tal nie wy ko na na, ca łe frag men ty są nie czy tel ne (za la na far ba, nie od bi te
wier sze). Pią ty nu mer „Ty go dni ka Wo jen ne go” Ma zow sza z 28 stycz nia nie za wie -
ra ni cze go re we la cyj ne go, ma te ria ły są prze sta rza łe, ale nie to jest prze cież naj waż -
niej sze. Zresz tą na wet te in for ma cje nie naj śwież sze ma ją dla nas swo ją war tość.
Jest więc in for ma cja o cięż kim po bi ciu przez służ bę wię zien ną w Ło wi czu 283 in ter -
no wa ne go Zb[ignie wa] Se kul skie go 284. Przy gnę bia ją ca wia do mość z Wro cła wia.
Tam tej si ube cy od wie dza ją przed szko la szko ląc przed szko lan ki, jak wy cią gać od
dzie ci in for ma cje o ewen tu al nym po wią za niu ich ro dzi ców z opo zy cją. Jak da le ko
moż na się po su wać w po ni ża niu nas. Nu mer koń czy tekst S[ła wo mi ra] Mroż ka 285

wy ja śnia ją cy cu dzo ziem com isto tę za cho dzą cych tu taj pro ce sów, oraz frag men ty
krą żą ce go osob no opra co wa nia „Wstęp na oce na sy tu acji na dzień 20 XII 1981 r.
wraz z ele men ta mi pro gno zy krót ko ter mi no wej”. Ten ostat ni tekst do sta li śmy osob -
no, wy da ny na kła dem „Biu le ty nu Opo ru” (8 stro nic A4, drob niut kie pi smo). Róż -
ni się ten tekst od ca łej pu bli cy sty ki po wie la nej za rów no po praw no ścią
ro zu mo wa nia, uni ka niem emo cji, jak i po praw no ścią ję zy ka. Nie prze sta je być przez
to mniej wy mow ny. Po rów na nie obec nej sy tu acji z okre sem oku pa cji hi tle row skiej
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281 Cho dzi o ks. Bog da na Edwar da Szmid ta, pro bosz cza pa ra fii św. Je rze go w Go le nio wie od 1974 r.
282 W tym frag men cie dzien ni ka au tor po wra ca do wcze śniej szych wy da rzeń, cho dzi oczy wi ście o gru dzień

1981 i sty czeń 1982 r. 
283 Ośro dek Od osob nie nia w Ło wi czu ulo ko wa no w ZK, ist niał od 13 XII 1981 do sierp nia 1982 r., kie dy

gru pę ok. 40 in ter no wa nych prze wie zio no do OO w Kwi dzy nie; prze by wa ło w nim oko ło 100 in ter no -
wa nych.

284 Zbi gniew Se kul ski (ur. 1947) – so cjo log kul tu ry, w la tach sie dem dzie sią tych wy stę po wał m.in. w klu bach
stu denc kich, śpie wa jąc bal la dy i wła sne utwo ry o tre ści an ty ustro jo wej, współ prac. KOR, nast. zwią za -
ny z ROP CiO, współ za ło ży ciel pol skiej sek cji Amne sty In ter na tio nal; in ter no wa ny w grud niu 1981 r.
w Łę czy cy i Ło wi czu; wy emi gro wał do USA.

285 Sła wo mir Mro żek (ur. 1930) – dra ma to pi sarz, pro za ik, sa ty ryk, fe lie to ni sta, świa to wą sła wę przy niósł mu
dra mat Tan go z 1964 r.
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czy pi no che tow skie go za ma chu sta nu w Chi le 286. Prze ra ża ją ce, jak wie le jest cech
wspól nych w roz mia rach wpro wa dzo nych ogra ni czeń, w po sta wie władz (ogra ni -
cze nia w swo bo dach po ru sza nia się więk sze niż w Ge ne ral nej Gu ber ni 287, spa ra li -
żo wa na łącz ność cy wil na, po dob ne ogra ni cze nie upraw nień pra cow ni czych
z za gro że niem ka rą śmier ci włącz nie). Nr 10 „Biu le ty nu In for ma cyj ne go Ma -
zowsza”, „Wia do mo ści” z 9 stycz nia (jed na kart ka A4) po da je m.in. treść li stu
do W[oj cie cha] Ja ru zel skie go pod pi sa ne go przez W[an dę] Wił ko mir ską 288, D[anie -
la] Ol brych skie go, M[aria na] Bran dy sa 289. „Praw da”290 (wol nych Po la ków)
nr 6 z 22–29 stycz nia 1982 r. Jest to jed no kart ko wy ty go dnik Wy daw nic twa
im. Kon sty tu cji 3 Ma ja 291. Wia do mo ści prze sta rza łe, ko men ta rze sztam po we. Cie -
ka wy jest na to miast list in ter no wa nych w Ja wo rzu 292 (ko ło Draw ska) do L[echa]
Wa łę sy. Cie ka wy nie dla swo jej tre ści, ale przez li stę osób tam prze by wa ją cych:
T[ade usz] Ma zo wiec ki 293, W[ik tor] Wo ro szyl ski 294, W[ła dy sław] Bar to szew ski 295,
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286 Woj sko wy za mach sta nu w Chi le, do ko na ny w 1973 r. przez Au gu sto Pi no che ta, dyk ta to ra, któ ry
w 1974–1990 peł nił urząd pre zy den ta.

287 Ge ne ral ne Gu ber na tor stwo – jed nost ka ad mi ni stra cyj no -t er yt oria lna (1939–1945) utwo rzo na na pod sta -
wie de kre tu Adol fa Hi tle ra na oku po wa nej czę ści te ry to rium II RP, któ ra nie zo sta ła bez po śred nio wcie -
lo na do III Rze szy. 

288 Wan da Wił ko mir ska (ur. 1929) – właśc. Jo lan ta Ra kow ska, skrzy pacz ka, pe da gog, pierw sza żo na Mie -
czy sła wa Ra kow skie go.

289 Ma rian Bran dys (1912–1998) – pro za ik, re por ta ży sta, ese ista, au tor ksią żek dla dzie ci i mło dzie ży; 
1945–1966 czło nek PPR/PZPR, czło nek ZLP (1950–1983) i SDP, sy gna ta riusz Me mo ria łu 101, ob ję ty
za ka zem dru ku, dzia łał w TKN.

290 „Praw da (Wol nych Po la ków)” – ty go dnik Wy daw nic twa im. Kon sty tu cji 3 Ma ja, nr 1 uka zał się w grud -
niu 1981 r., praw do po dob nie uka za ło się sie dem nu me rów pi sma.

291 Wy daw nic two im. Kon sty tu cji 3 Ma ja – za ło żo ne we wrze śniu 1978 r. pod ziem ne wy daw nic two, kie ro -
wa ne po cząt ko wo przez An drze ja Czu mę, a od 1979 r. przez Ma ria na Go łę biew skie go. Dzia łal ność wy -
daw nic twa by ła kon tro lo wa na przez SB m.in. za spra wą taj nych współ pra cow ni ków.

292 Ośro dek Od osob nie nia w Ja wo rzu zo stał umiesz czo ny w ośrod ku wcza so wym Do wódz twa Wojsk Lot -
ni czych. Prze by wa li w nim in te lek tu ali ści: pi sa rze, ar ty ści, na ukow cy, łącz nie ok. 60 osób; pa no wa ły tam
do bre wa run ki by to we; funk cjo no wał od 13 XII 1981 do 22 V 1982 r.

293 Ta de usz Ma zo wiec ki (ur. 1927) – pu bli cy sta, po li tyk; 1952–1955 w Sto wa rzy sze niu PAX, 1950–1952
z-ca red. na czel ne go „Sło wa Po wszech ne go”, 1953–1955 red. na czel ny „WTK”, współ za ło ży ciel war -
szaw skie go KIK, 1957–1963 i 1968–1969 czło nek za rzą du, 1975–1981 i 1988–1990 wi ce pre zes, 
1958–1981 red. na czel ny „Wię zi”; uczest nik pro te stów prze ciw ko zmia nie kon sty tu cji PRL, współ za ło -
ży ciel TKN, czło nek Ra dy Pro gra mo wej; w 1980 r. przew. Ko mi sji Eks per tów MKS w Stocz ni Gdań skiej,
do rad ca KKP i KK NSZZ „So li dar ność”, w 1981 i 1989 r. red. na czel ny „Ty go dni ka So li dar ność”; 
13 XII 1981–23 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Ja wo rzu i Dar łów ku; czło nek KO przy Prze wod ni czą -
cym „S” Le chu Wa łę sie, 1989–1990 pre zes ra dy mi ni strów, 1961–1972 i 1991–2001 po seł.

294 Wik tor Wo ro szyl ski (1927–1996) – po eta, pro za ik, tłu macz; od 1945 r. czło nek PPR/PZPR, przed sta -
wi ciel tzw. po ko le nia prysz cza tych, mło dych li te ra tów słu żą cych ide olo gii ko mu ni stycz nej, od 1946 r.
czło nek Aka de mic kie go Związ ku Wal ki Mło dych Ży cie, se kre tarz re dak cji „Po Pro stu”; od 1948 r. in -
struk tor Wy dzia łu Kul tu ry KC PPR, od 1949 r. czło nek ZLP; re dak tor m.in. cza so pi sma „Głos Lu du”,
„Po Pro stu”, „No wa Kul tu ra” (od 1956 red. na czel ny, w 1958 usu nię ty za re wi zjo nizm). Od 1956 r., po
wy da rze niach na Wę grzech, roz po czął kry ty kę ustro ju, w 1966 r. wy stą pił z PZPR na znak po par cia
Lesz ka Ko ła kow skie go. Od 1968 czło nek PEN Clu bu, sy gna ta riusz Me mo ria łu 101, 1977–1978 red.
na czel ny pierw sze go nie za leż ne go pi sma li te rac kie go „Za pis”; współ za ło ży ciel TKN, współ prac. KOR,
nast. „S”; 13 XII 1981–18 X 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu i Dar łów ku; od 1988 r. czło -
nek Za rzą du PEN Clu bu, w 1989 r. czło nek -z ał oż yciel SPP. 

295 Wła dy sław Bar to szew ski (ur. 1922) – pu bli cy sta, hi sto ryk, po li tyk; 1940–1941 wię zień obo zu kon cen -
tra cyj ne go Au schwitz, 1941–1943 stu dent taj ne go UW, żoł nierz AK, czło nek Ra dy Po mo cy Ży dom „Że -
go ta”, uczest nik po wsta nia war szaw skie go, z-ca kier. Re fe ra tu Ży dow skie go w De par ta men cie Spraw
We wnętrz nych De le ga tu ry Rzą du na Kraj, dzia łacz FOP, 1942–1944 red. kon spi ra cyj ne go mie sięcz ni ka 



A[ndrzej] Dra wi cz296, obaj Am ster dam scy, Pio tr297 i Ste fa n298, P[iotr] Wierz bic ki299,
Kę ci ko wie 300, B[ro ni sław] Ge re mek, M[aciej] Ray za che r301, i wie lu in nych. Ra zem
chy ba 60 osób. Jest tam rów nież ko le ga Jur ka Woj cie chow skie go 302 – Ja cek Bie re -
zi n303 oraz Oskar Czar ni k304, prze wod ni czą cy K[omi te tu] Z[akła do we go] NSZZ
„So li dar ność” w Bi blio te ce Na ro do wej.
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„Praw da Mło dych”; w 1946 r. współ za ło ży ciel Li gi do Wal ki z Ra si zmem, 1945–1946 współ prac. Głów -
nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Nie miec kich w Pol sce i IPN przy Pre zy dium Ra dy Mi ni strów, w 1946
i 1948 r. red. „Ga ze ty Lu do wej”, pra co wał w „Sto li cy”; dwu krot nie wię zio ny (1946–1948, 1949–1954),
zre ha bi li to wa ny w 1955 r.; 1972–1982 se kre tarz ge ne ral ny PEN Clu bu, od 1982 r. czło nek re dak cji
„Ty go dni ka Po wszech ne go”, współ za ło ży ciel i wy kła dow ca TKN; 13 XII 1981–28 IV 1982 in ter no wa -
ny w OO w Bia ło łę ce i Ja wo rzu. 

296 An drzej Dra wicz (1932–1997) – kry tyk i hi sto ryk li te ra tu ry, tłu macz, pu bli cy sta; prac. na uko wy UJ, UW
i PAN, współ prac. wie lu pism li te rac kich i po pu lar nych: „Sztan da ru Mło dych” (1952–1975), „Przy jaź ni”
(1961–1973), „Współ cze sno ści” (1962–1971), „Li te ra tu ry Ra dziec kiej” (1963–1976), „Kul tu ry” (1964–
–1972); 1969–1983 czło nek ZLP, sy gna ta riusz Me mo ria łu 59, od 1977 r. czło nek PEN Clu bu i współ prac.
nie za leż nych pism: „Za pis” i „TKN”; 13 XII 1981–20 X 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu
i Dar łów ku; w la tach osiem dzie sią tych pu bli ko wał w „Ty go dni ku Po wszech nym”, „Od rze”, „Kry ty ce”, „Kul -
tu rze Nie za leż nej” i „Pul sie”; od 1989 r. czło nek SPP, 1989–1991 pre zes Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji.

297 Piotr Am ster dam ski (1955–2008) – astro nom, tłu macz, al pi ni sta; współ prac. KSS KOR, dzia łacz NSZZ
„S”; 13 XII 1981–10 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu i Dar łów ku. 

298 Ste fan Am ster dam ski (1929–2005) – prof., fi lo zof, so cjo log, che mik; 1947–1968 w PPR/PZPR, w 1968 r.
usu nię ty z pra cy na Uni wer sy te cie Łódz kim, od 1979 r. prac. In sty tu tu Hi sto rii Na uki, Oświa ty i Tech -
ni ki PAN; uczest nik pro te stów prze ciw ko zmia nie kon sty tu cji PRL, współ za ło ży ciel TKN; 13 XII 1981–
–3 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu i Dar łów ku; od 1982 r. czło nek Spo łecz ne go Komi -
te tu Na uki, brał udział w ob ra dach Okrą głe go Sto łu w ra mach pod ze spo łu ds. na uki, oświa ty i po stę pu
tech nicz ne go.

299 Piotr Wierz bic ki (ur. 1935) – dzien ni karz, pu bli cy sta, pro za ik, kry tyk mu zycz ny; od 1952 r. czło nek
ZMP, w 1977 r. pod pi sał list w obro nie aresz to wa nych człon ków KOR, za co stra cił pra cę w re dak cji „Li -
te ra tu ry”; współ prac. m.in. „Ty go dni ka Po wszech ne go”, „Za pi su”, „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” KSS
KOR; od 1978 r. czło nek PEN Clu bu; 13 XII 1981–10 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja -
wo rzu i Dar łów ku.

300 Mał żeń stwo Wie sła wa i Ma rze ny Kę ci ków. Wie sław Piotr Kę cik (ur. 1946) – na uczy ciel, dzia łacz opo -
zy cyj ny, w 1970 r. czło nek Ru chu, aresz to wa ny i ska za ny na 3,5 ro ku wię zie nia, współ prac. KOR, od
1978 r. czło nek KSS KOR, współ or ga ni za tor wro cław skie go SKS oraz nie za leż ne go ru chu chłop skie go,
1979–1980 czło nek re dak cji „Pla ców ki”, współ twór ca NSZZ RI „S”, 1980–1981 wy da wał „So li dar -
ność Wiej ską”; 13 XII 1981–9 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, Ja wo rzu i Dar łów ku; 
1985–1991 na emi gra cji w Szwe cji. Ma rze na Kę cik (1945–1999) – po lo nist ka, dzia łacz ka opo zy cyj na,
uczest nicz ka Mar ca ’68, 1969–1970 w Ru chu, ska za na na 2 la ta, współ prac. KOR i KSS KOR, 
1979–1980 człon ki ni re dak cji „Pla ców ki”, 1980–1981 red. „So li dar no ści Wiej skiej”, w 1981 r. kie ro -
wa ła Nie za leż nym Wy daw nic twem Chłop skim; 13 XII 1981–19 IV 1982 in ter no wa na w OO w Ja wo -
rzu, zwol nio na z po wo du cią ży; 1985–1991 na emi gra cji w Szwe cji.

301 Ma ciej Ray za cher (ur. 1940) – ak tor, dzia łacz opo zy cyj ny, uczest nik pro te stów prze ciw ko zmia nie kon -
sty tu cji PRL, współ prac. KOR i KSS KOR, dzia łacz „S”; 13 XII 1981–20 III 1982 in ter no wa ny w OO
w Bia ło łę ce i Ja wo rzu.

302 Brak bliż szych da nych.
303 Ja cek Bie re zin (1947–1993) – po eta, kry tyk li te rac ki, za ło ży ciel Łódz kiej Gru py Po etyc kiej Cen trum,

z któ rą współ pra co wał w la tach 1967–1971; w mar cu 1968 r. ja ko stu dent I ro ku po lo ni sty ki czło nek
KS Uni wer sy te tu Łódz kie go, w 1971 r. usu nię ty z uczel ni za udział w nie za leż nej or ga ni za cji Ruch; współ -
prac. pism: „Więź” (1967–1974), „Stu dent” (1970–1972), „Po ezja” (1972–1973), „Li te ra tu ra” 
(1972–1974); w 1974 r. roz po czął stu dia et no gra ficz ne na Uni wer sy te cie Łódz kim, prze rwa ne w 1977 r.
re le go wa niem z uczel ni w związ ku z dzia łal no ścią w KOR; sy gna ta riusz Me mo ria łu 59, w 1977 r. współ -
za ło ży ciel i red. na czel ny (do 1983) kwar tal ni ka li te rac kie go „Puls”, od 1980 r. czło nek PEN Clu bu,
a od 1981 r. ZLP; 16 XII 1981–12 X 1982 in ter no wa ny w OO w Ja wo rzu i Dar łów ku; od 1982 r. na
emi gra cji we Fran cji, gdzie na wią zał współ pra cę z pa ry ską „Kul tu rą” i RWE, 1987–1989 red. dzia łu li -
te rac kie go mie sięcz ni ka „Kon takt”, od 1989 r. czło nek SPP.

304 Oskar Sta ni sław Czar nik (ur. 1937) – 1978–2008 bi blio te karz w BN, prof.; od wrze śnia 1980 r. w „S”,
przew. KZ BN; 13 XII 1981 r. za trzy ma ny, po kil ku go dzi nach zwol nio ny, 14 grud nia uczest nik straj ku 
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Do sta li śmy rów nież do dat ko wą in for ma cję o roz mo wach z po nie dział ku
w spra wie so bot nich zajść. Przy kro na wet o tym pi sać, bo zno wu da ją o so bie znać
we wnętrz ne po dzia ły w gru pie. Dla cze go pro wa dził je Zda no wicz, dla cze go od by -
wa no spo tka nie przy ka wie z płk. Paw la czy kiem? In for ma cja o prze bie gu na pi sa -
na bar dzo nie zręcz nie przez Zda no wi cza, ję zyk „Try bu ny Lu du” – „omó wio no
wszyst kie za sad ni cze i pod sta wo we dla nas spra wy” (ja kie?), „Zna leź li śmy wie le
punk tów zbież nych i zgod nych” – opa trzo na zo sta ła do dat ko wym ko men ta rzem
z ce li Jur ka Zi mow skie go, bar dzo zło śli wym i nie po trzeb nym.

Do póź na w no cy cią gnę ły się w ce li za wi łe i peł ne żół ci roz wa ża nia: kto,
z kim i jak. Nie po trzeb nie. Wie czo rem zno wu gło śne śpie wy przez okno Ro ty,
hym nu, Bo że coś Pol skę. To za wsze wy wo ły wa ło róż ni ce zdań. Po so bot nich zaj -
ściach spór za ostrzył się. Zno wu po dej rze nie o pro wo ka cję.

19 lu te go (pią tek)

Na spa ce rze roz ma wia łem z R[yszar dem] Bo ga czem, je go no gi po zwa la ją
mu już po ru szać się. Przy szłość Związ ku, stra te gia dzia ła nia. Wy wiad Ra kow skie -
go 305, re ak ty wo wa nie dzia łal no ści Ko mi te tu do spraw Z[wiąz ków] Z[awo do wych],
na ra da w K[omi te cie] C[en tral nym] nad przy szło ścią ru chu związ ko we go – to
wszyst ko po zwa la przy pusz czać, że już w naj bliż szym cza sie, mo że to być spra wa
dni, wła dze od kry ją kar ty w tej klu czo wej dla przy szło ści kra ju spra wie. Nie zna -
jąc szcze gó łów moż na do mnie my wać, ja ka bę dzie idea: uczy nie nie z „So li dar ności”
bar dzo wą sko poj mo wa ne go związ ku, zli kwi do wa nie go ja ko ru chu spo łecz ne go.
Bo gacz nie wąt pi, że wła dze bę dą mu sia ły pod jąć roz mo wy z Wa łę są, z pre zy dium
K[omi sji] K[ra jo wej]. Py ta nie, czy Zwią zek, je go wła dze, pój dą na kom pro mis, na
ja kąś for mę ak cep ta cji ogra ni czeń. Je go zda niem jest to szan sa, któ rą trze ba uchwy -
cić. Trze ba wró cić mię dzy lu dzi, od bu do wać struk tu ry, roz po cząć pra cę od pod -
staw. Al ter na ty wą jest ocze ki wa nie na re wo lu cję, krwa wą re wo lu cję. Od wie lu dni
wszyst kie roz mo wy w ce li koń czą się na tych roz wa ża niach. In ter no wa nie to czas
na wy pra co wa nie no wej stra te gii dzia ła nia, stwo rze nie ja kichś roz wią zań wa rian -
to wych. Po wyj ściu na wol ność mu si my mieć ja kiś w mia rę sen sow ny pro gram
dzia ła nia. Moż na go mo dy fi ko wać oko licz no ścia mi, o któ rych tu taj nie wie my, ale
ten pod sta wo wy szkie let mu si być przy go to wa ny. Już w tej chwi li wia do mo, że
doj dzie w sa mym Związ ku, wśród je go dzia ła czy, do po dzia łów, że obok lu dzi,
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w BN, przew. KS, 14 XII 1981–29 IV 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce i Ja wo rzu; 1984–1986 dzia -
łacz Dusz pa ster stwa Śro do wisk Twór czych w War sza wie, 1984–1988 czło nek Dusz pa ster stwa In ter no -
wa nych i Uwię zio nych, 1986–1989 czło nek Ra dy Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy w ko ście le św. Kle men sa
(przy ul. Ka rol ko wej) w War sza wie.

305 Mie czy sław Ra kow ski (1926–2008) – hi sto ryk i dzien ni karz, od 1946 r. w PPR, nast. PZPR, 1958–1982
za stęp ca, a nast. red. na czel ny „Po li ty ki”, 1958–1961 pre zes ZG SDP, od 1982 r. w Sto wa rzy sze niu
Dzien ni ka rzy PRL, 1972–1989 po seł na Sejm PRL, 1981–1985 wi ce pre mier, 1985–1988 wi ce mar sza -
łek sej mu, 1988–1989 pre mier PRL, 1981–1985 przew. Ko mi sji Ra dy Mi ni strów ds. Dia lo gu ze Związ -
ka mi Za wo do wy mi, 1983–1990 czło nek Na ro do wej Ra dy Kul tu ry, 1989–1990 ostat ni I se kre tarz
KC PZPR. 



któ rzy ze chcą pod jąć ta ką dzia łal ność, wie lu bę dzie trwać w na dziei to tal nej roz -
gryw ki. Py ta nie, co da je więk szą szan sę na zmia nę obec ne go sys te mu, sta re py ta -
nie, na któ re od po wie dzi szu ka ło i szu ka każ de po ko le nie.

Do cho dze nie w spra wie zajść z 13 lu te go roz my ło się ja koś. Nie wie my, co
dzie je się w tej spra wie. Na ape le na dal nie wsta je my i wła dze jak by to od pu ści ły,
ale nic wię cej. Por. Am bry szew ski jed nak po zo stał, był wczo raj zno wu ofi ce rem dy -
żur nym.

W czwart ko wej „Try bu nie Lu du”306 te mat na ma te riał do „Jed no ści”, pra ca
osie dlo we go Ko mi te tu Oca le nia Na ro do we go w Star gar dzie. Bę dę mu siał pro wa -
dzić ja kiś spe cjal ny wy kaz ta kich te ma tów. Przy da się, mam na dzie ję. Co raz ład -
niej na dwo rze, ra no przy mroz ki i póź niej du żo słoń ca. Co raz trud niej my śleć
o mie ście, o do mu. Bo że, wyjść jak naj prę dzej. Zdję cie Mał go rza ty prze ło ży łem
w port fe lu na sam wierzch, że by je mieć jak naj bli żej pod rę ką.

21 lu te go (nie dzie la, ra nek)

Przed chwi lą skoń czył się apel. Oprócz zna ne go nam ofi ce ra dy żur ne go cho -
dzi gru pa trzech, czte rech nie zna nych ofi ce rów. Ma ją sta no wić po dob ną no wą ob -
słu gę. Po wczo raj szej ką pie li do sta li śmy pacz ki Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy ża: kil ka my deł to a le to wych, pro szek do pra nia, wa ta, szczot ka i pa sta do zę -
bów, dwie pacz ki pa pie ro sów. Po za pa pie ro sa mi w ca ło ści dla Mał go rza ty. Od piąt -
ku ubył Ry siek Bor kow ski, za bra li go na spra wę są do wą, któ ra roz pocz nie się
w po nie dzia łek. Strajk w „Gry fii” w okre sie sta nu wo jen ne go. By li śmy tym bar dzo
prze ję ci, bo chło pak mo że wyjść z wy ro kiem, ale za po wiedź wy da rzeń przy szłe go
ty go dnia – po sie dze nie VII Ple nu m307, sejm, pro po zy cje rzą do we w spra wie związ -
ków za wo do wych – od su nę ły wszyst ko na dru gi plan. Mo że to być waż ny dla nas
ty dzień, pod ję te de cy zje mo gą mieć ogrom ne kon se kwen cje. In for ma cje po da wa -
ne nam przez wię zien ną szcze kacz kę wska zu ją, że w kra ju na dal nie ma spo ko ju.
Ak tyw ność mło dzie ży, że by nie po wie dzieć dzie ci – Zwią zek Wal ki o Nie pod le -
głość w Brod ni cy 308 – świad czy o na ra sta niu opo ru, któ re go roz mia ry prze kra cza -
ją wszyst ko, co mia ło miej sce w ostat nich la tach.
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306 T. Strumff, Po cząt ki, „Try bu na Lu du”, 17 II 1982. Po wsta ły w grud niu 1981 r. na os. XXX-l ecia w Star -
gar dzie Szcze ciń skim Osie dlo wy Ko mi tet Oca le nia Na ro do we go był jed nym z pierw szych w woj. szcze ciń -
skim, je go przew. był Ma rian Pa jąk. For ma sa mo or ga ni za cji spo łe czeń stwa te go osie dla zo sta ła
przed sta wio na czy tel ni kom ga ze ty za wzór god ny na śla do wa nia.

307 VII Ple num KC PZPR od by ło się 24–25 II 1982 r.
308 Zwią zek Wal ki o Nie pod le głość w Brod ni cy zo stał za ło żo ny 22 XII 1981 r. przez Ja na Kó ża, Ma rian nę

i Mie czy sła wa Ła szew skich, Zbi gnie wa Zie liń skie go, bra ci Ro ma na i Wło dzi mie rza Szmej che lów oraz
Ma riu sza Se we ryń skie go. 2 I 1982 r. opu bli ko wał pro gra mo wą Ode zwę, w któ rej pro te sto wał prze ciw -
ko sta no wi wo jen ne mu i re pre sjom oraz na wo ły wał do wal ki kon spi ra cyj nej. Gru pa pi sa ła ręcz nie ulot -
ki i przy kle ja ła na mu rach, pro wa dzi ła tak że ak cje za ma lo wy wa nia czer wo ną far bą na zwy PZPR na
ofi cjal nych ogło sze niach ulicz nych. Pod ko niec stycz nia 1982 r. człon ko wie gru py zo sta li za trzy ma ni.
20 III 1982 r. w pro ce sie przed są dem POW w Byd gosz czy Kóż, Ła szew ska i Zie liń ski zo sta li ska za ni na
4 la ta wię zie nia, Ła szew ski na 3 la ta, a Szmej chel na rok. Więk szość ska za nych zwol nio no w okre sie od
6 mie się cy do 1,5 ro ku, Kóż po zo sta wał w wię zie niu do stycz nia 1984 r.
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22 lu te go (po nie dzia łek, ra nek)

Mia łem za miar wró cić do wczo raj szej nie dzie li, do wi zy ty bpa Ste fan ka309,
ale dzi siej sze in for ma cje ra dio we o pro po zy cjach ko mi te tu Ra dy Mi ni strów
ds. Z[wiąz ków] Z[awo do wych] w spra wie przy szło ści ru chu związ ko we go po ru -
szy ły mnie do te go stop nia, że trud no mi my śleć o czym kol wiek in nym. Praw da,
to, co usły sza łem jest zbyt wy biór cze, aby oce niać je w spo sób peł ny, nie ule ga
jed nak wąt pli wo ści, że ge ne ral ne za ło że nie jest jed no – li kwi da cja „So li dar no ści”
w kształ cie sprzed 13 grud nia. Ro zu mu jąc na zim no, te go wła śnie na le ża ło ocze -
ki wać. Nie po to wpro wa dza się w kra ju stan woj ny, aby ho no ro wać póź niej
prze ciw ni ka, któ ry za gro ził in te re som wła dzy w stop niu uza sad nia ją cym ce lo -
wość pod ję cia ta kiej de cy zji, ale prze cież mi mo wszyst ko, wbrew ca łe mu zdro -
we mu roz sąd ko wi, tkwił ja kiś cień na dziei, mo że i głu piej, na iw nej, że cho dzi
jed nak o wspól ne do bro, o do ga da nie się ze spo łe czeń stwem. I na gle szy der cze
pro po zy cje nad kształ tem cze goś, co już ist nia ło, co uzy ska ło spo łecz ną apro ba -
tę, z czym wią za no ogrom ne na dzie je na osta tecz ne wyj ście z te go szam ba, w któ -
rym tkwi li śmy od dzie się cio le ci. Jak sil na mu si być żą dza utrzy ma nia wła dzy za
wszel ką ce nę, aby zde cy do wać się na coś po dob ne go? Kie dy jesz cze pa rę dni te -
mu no to wa łem re flek sje po roz mo wie z Ryś kiem Bo ga czem, pi sa łem o ko niecz -
no ści kom pro mi su. Ale prze cież do gło wy nam nie przy szło, cho ciaż nie mo gę
te go mó wić z ca łą pew no ścią za nie go, że tak bę dą te pro po zy cje wy glą dać. Są -
dzi łem, że mo że być bra ne w ra chu bę ści słe prze strze ga nia przez „So li dar ność”
za sad sta tu tu, re zy gna cja z am bi cji po li tycz nych. To, co usły sza łem dzi siaj ra no,
ozna cza po głę bie nie sta nu woj ny z jed no znacz nym okre śle niem wła snych po zy -
cji. Jest to od kry cie kart. Skoń czy ło się ogól ni ko we wo ła nie o po trze bie so cja li -
stycz nej od no wy, dzi siaj spre cy zo wa no je den z za sad ni czych wa run ków tej
od no wy. Kie dy skoń czył się dzien nik, nie wy trzy ma łem. Po wie dzia łem, że trze -
ba al bo z te go kra ju wy je chać, że by resz tę ży cia prze żyć jak czło wiek, al bo zła -
pać za ka ra bin ma szy no wy, de cy du jąc się na pod ję cie wal ki. Rze czy wi ście, kie dy
słu cha się ko men ta rzy ra dio wych, dys ku sji, kie dy czy ta się „Try bu nę Lu du”, ogar -
nia czło wie ka prze ra że nie. Kim ci lu dzie są, w ja ki spo sób my ślą, ja kich ar gu -
men tów trze ba użyć, aby do nich tra fić? Przy cho dzi na myśl nie sa mo wi ta,
nie re al na wi zja ja kichś istot, któ re zo sta ły w nie zna ny nam spo sób za pro gra mo -
wa ne, któ re nie do strze ga ją ni ko go i ni cze go, prą na przód. By le da lej, by le szyb -
ciej. Ten po twor ny mo loch spy cha nas nie ustan nie, po zo sta wia nam co raz mniej
miej sca. Ja kie kol wiek pró by zna le zie nia wspól ne go ję zy ka, zro zu mie nia mo ty -
wów ta kie go a nie in ne go po stę po wa nia są don ki szo te rią. Te go mo lo cha trze ba
po pro stu roz wa lać, znisz czyć go. 
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309 Sta ni sław Ste fa nek (ur. 1936) – bp rzym.-kat., chry stu so wiec, 1980–1996 bp po moc ni czy szcze ciń sko -
-k amie ński, od 1996 r. bp die ce zjal ny łom żyń ski.



Po po łu dnie

Mi ski i łyż ki po obie dzie po zmy wa ne, ca ła ce la na łóż kach. Chłop cy czy ta -
ją. An drzej [An to sie wicz] po raz ko lej ny prze glą da w „Gło sie Po mo rza”310 te zy
o kształ cie ru chu związ ko we go. Co bar dziej wred ne frag men ty od czy tu je gło śno
z nie cen zu ral nym ko men ta rzem.

Pod czas spa ce ru roz ma wia łem na ten te mat z R[yszar dem] Bo ga czem, nie
zna li śmy wte dy jesz cze peł ne go tek stu. Bo gacz są dził, że mi mo wszyst ko na le ży
wejść w tę no wą or ga ni za cję, ob sa dzić ją swy mi ludź mi i wy cią gnąć stam tąd ile się
da, prze kształ ca jąc ją w „na szą” or ga ni za cję. To sta ra kon cep cja, bar dzo wie lu lu -
dzi w ten spo sób chcia ło uzdro wić par tię. O re zul ta tach nie ma co mó wić. Po zo -
sta je chwi lo wo cze kać.

Mi chał P[aziew ski] nie miał jed nak wi dze nia, Mał go rza ta nie do sta ła li stu.
Na stęp na szan sa do pie ro za ty dzień. Ża łu ję i zno wu je stem zły na sie bie. Za bra kło
wy czu cia, trze ba by ło prze ka zać choć by Zbysz ko wi Kucz kow skie mu. Po każ dej
uda nej prze sył ce mia łem wra że nie, że roz ma wia li śmy ze so bą i ty dzień nie wy da -
wał się aż tak dłu gi.

Wczo raj pod czas mszy prze pro wa dzo no re wi zję w ce li Baum gar ta, za bra li
dzien nik, któ ry pi sał. Wczo raj sza nie dzie la to wi zy ta bpa Ste fan ka. Cze ka li śmy na
je go przy jazd, jest zna ny z cy wil nej od wa gi. Wła dze wię zien ne też to jed nak wie -
dzia ły i nie uzy skał zgo dy na wi zy ty w ce lach. W trak cie mszy dzwo nio no w tej
spra wie dwu krot nie do Szcze ci na, bez efek tów.

W cza sie mszy opo wie dział o sta ra niach Epi sko pa tu w spra wie na sze go po -
bi cia. Maj dań ski spo tkał się z mi ni strem spra wie dli wo ści311, on sam roz ma wiał
z ko men dan tem wo je wódz kim MO. Wszę dzie obie cu ją, że win ni zo sta ną uka ra ni,
a tu tej szy ry gor, po dob no wy jąt ko wy w po rów na niu z in ny mi obo za mi, zo sta nie
zła go dzo ny. Jak do tąd są to tyl ko za pew nie nia. Po bi cie z 13 lu te go na ro bi ło jed -
nak spo ro za mie sza nia. At mos fe ra w mie ście sta ła się po dob no bar dzo pod mi no -
wa na, gro zi ły nie po ko je. Sam Ste fa nek opo wia dał, że na spo tka niu w ko ście le
Ser ca Je zu so we go 312 mu siał uspo ka jać lu dzi. Je den z mi li cjan tów przy niósł z wi dze -
nia wia do mość, że aresz to wa ny zo stał na czel nik wy dzia łu do cho dze nio wo -śle d -
czego w ko men dzie wo je wódz kiej. Cho dzi ło o ja kieś nad uży cia, bra nie ła pó wek
przy ak cji in ter no wa nia. Z te go sa me go źró dła po cho dzi też wia do mość ja ko by
przy go to wy wa no w ko men dzie ak cję zwal nia nia w naj bliż szym cza sie znacz nej
gru py. Kucz kow ski przy niósł zno wu „pew ną” in for ma cję, że zmu sza się lu dzi do
opusz cza nia kra ju. Plot ki, plot ki, plot ki.

Nic nie wia do mo na pew no, chwy ta my każ dą in for ma cję stam tąd, eks cy tu -
je my się ni mi.

______________________________________________________________________________

310 „Głos Po mo rza” – dzien nik uka zu ją cy się od 1952 r. w Słup sku i Ko sza li nie, po cząt ko wo ja ko „Głos Ko -
sza liń ski”, pod obec ną na zwą od 1975 r. ja ko or gan KW PZPR.

311 Chodzi o Sylwestra Zawadzkiego, zob. przyp. 183.
312 Pa ra fia Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Szcze ci nie – daw ny ko ściół gar ni zo no wy, w czerw cu 1945 r.

prze ka za ny To wa rzy stwu Chry stu so we mu; 5 III 1974 r. ery go wa no pa ra fię pod ww. we zwa niem, 2 VI
1978 r. ko ściół kon se kro wa no.
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Ste fa nek prze ka zał nam też po zdro wie nia od Mil cza now skie go 313 i po zo sta -
łej dzie wiąt ki z pro ce su w Byd gosz czy. Są do brej my śli. An drzej za cho wu je się po -
dob no tak, jak by to on był oskar ży cie lem. Sę dzio wie, jak za żar to wał Ste fa nek,
jesz cze nie wie dzą, ja ki za pad nie wy rok. Ste fa nek, któ ry nie szczę dził nam kom -
ple men tów za śpiew pod czas mszy, za po wie dział, że mu si my „wy stą pić” w tym sa -
mym skła dzie już po wyj ściu na wol ność, w któ rymś ko ście le w mie ście.
Za im po no wał wszyst kim. Je go ka za nie, opar te na sce nie z nie dziel nej Ewan ge lii,
w któ rej Chry stus prze by wa jąc w oto cze niu „uczo nych w pi śmie” zaj mu je się epi -
lep ty kiem, by ło zna ko mi te. Waż ne są nie ogól ne za sa dy, pra wa, głę bo kie praw dy,
ale przede wszyst kim in dy wi du al ny czło wiek i je go krzyw da. Po wie dzia ne by ło
współ cze snym, świec kim ję zy kiem. Tra fia ło.

Co raz wię cej my ślę o przy szło ści. Za czy nam się nie mal ob se syj nie bać o pra -
cę. Mi nie jesz cze ja kiś czas i wyj dę, i co wte dy? Mał go rza ta jest dziel na, ale trze -
ba Jej za pew nić nor mal ny dom. Ma pra wo te go ocze ki wać, więc mo że rze czy wi ście
na le ża ło by wy je chać za gra ni cę. Spra wa z Pań cią 314 nie po win na trwać dłu go, a li -
czy się każ dy rok. By ła by mo że szan sa wresz cie po żyć po ludz ku.

Ry siek Śnieg przed chwi lą wró cił od fry zje ra. No wa sen sa cja. Ja kiś puł kow -
nik, któ ry tu taj przy je chał, miał po wie dzieć, że w naj bliż szych dniach więk szość
wy cho dzi. Po miesz cze nia po trzeb ne są po dob no dla więź niów, któ rzy pra cu ją
w po bli żu. W ce li kłót nia: „Głu pi je steś, je śli po trzeb ne są po miesz cze nia to mogą
nas wy wieźć choć by do tych cho ler nych Su wałk, nie od te go za le ży na sze wyj -
ście”... „A pa mię tasz te prze cie ki z ko men dy, o któ rych mó wi li mi li cjan ci?”...
„A te plot ki z mia sta?”... 
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313 An drzej Mil cza now ski (ur. 1939) – 1968–1980 rad ca praw ny w przed się bior stwach zwią za nych z go -
spodar ką rol ną, w WPKM w Szcze ci nie i Re jo no wym Przed się bior stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji tam -
że. Od 1978 r. w kon tak cie z KSS KOR, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w WPKM w Szcze ci nie,
czło nek KS, współ red. i współ wy daw ca (m.in. z Je rzym Zi mow skim) biu le ty nu straj ko we go „Tram wa -
jarz”; IX–XI 1980 r. czło nek Pre zy dium Ko mi sji Ro bot ni czej WPKM, X 1980–VI 1981 przew. ze spo łu
rad ców praw nych przy MKR w Szcze ci nie, od lip ca 1981 r. do rad ca ZR Po mo rze Za chod nie, rów no le -
gle rad ca praw ny i do rad ca KZ „S” w SSz. 13–14/15 XII 1981 r. fak tycz ny przy wód ca straj ku w SSz,
15 grud nia po pa cy fi ka cji aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino wro cła wiu i Byd gosz czy,
4 III 1982 r. ska za ny w try bie do raź nym wy ro kiem są du POW z sie dzi bą w Byd gosz czy (tzw. pro ces je -
de na stu) na 5 lat wię zie nia i 3 la ta po zba wie nia praw oby wa tel skich, osa dzo ny w ZK w Ko ro no wie i Po -
tu li cach, w czerw cu 1982 r. ini cja tor 10 -dni owej gło dów ki w obro nie po bi tych współ więź niów, ini cja tor
i au tor pe ty cji do władz ws. sta tu su więź nia po li tycz ne go, nast. osa dzo ny w Bra nie wie, na mo cy amne -
stii z lip cu 1983 r. wy rok zła go dzo no do 2 lat i 4 mie sią ce, zwol nio ny 17 IV 1984 r. W lip cu 1984 r. ini -
cja tor, czło nek Ra dy Ko or dy na cyj nej „S” Re gio nu Po mo rze Za chod nie, od li sto pa da 1984 r. czło nek
TKK, w 1985 r. za ło ży ciel pod ziem ne go pi sma „S” w WPKM „Ter mit”, w 1987 r. ani ma tor i współ or -
ga ni za tor ak cji skła da nia wnio sków w są dzie o re je stra cję za kła do wych or ga ni za cji „S”, w ma ju i czerw -
cu 1988 r. ini cja tor straj ków w WPKM, 17 VIII–3 IX 1988 współ or ga ni za tor straj ku w Por cie
Szcze ciń skim, czło nek KS, 18 VIII–3 IX 1988 ini cja tor straj ku w WPKM, czło nek MKS z sie dzi bą
w ZPSz-Ś, we wrze śniu 1988 r. se kre tarz jaw ne go MKO „S”, od 18 XII 1988 r. czło nek KO przy Prze -
wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu, w pod ze spo le ds. re for my pra wa
i są dów, od ma ja 1989 r. czło nek Pre zy dium KKW „S”, współ or ga ni za tor Oby wa tel skie go Ko mi te tu
w Szcze ci nie; 1990–1992 szef UOP, 1992–1995 min. spraw we wnętrz nych.

314 Cho dzi o roz wód z pierw szą żo ną au to ra.



Za no si się na grub szą dra kę, Ry siek ma na szczę ście jesz cze jed ną wia do -
mość: po dob no przy wie zio no wczo raj ja kieś pacz ki sa mo cho dem. 

– No, to ro zu miem. Mo że bę dą ja kieś za gra nicz ne pa pie ro sy... A mo że bę -
dzie ka wa? Przy da ła by się ta ka, ja ką miał Ta de usz, nie?

Awan tu ra roz cho dzi się po ko ściach. Po dob no tu tej si funk cjo na riu sze kol -
por tu ją plot kę, że po bi li nas nie oni, tyl ko więź nio wie. To są skur wy sy ny.

Wie czo rem kart ka z szóst ki. Naj now sze ka wa ły:
1) stan wo jen ny ma trwać 3 la ta, że by Si wak mógł skoń czyć pod sta wów kę;
2) wy mia na pie nią dza 1 Ja ru zel = 30 srebr ni ków;
3) naj sku tecz niej szy śro dek an ty kon cep cyj ny: kart ka nad tap cza nem z na pi -

sem: „I ty mo żesz zo stać oj cem Al bi na Si wa ka”;
4) zo mo wiec na gry wa na ma gne to fon, na gle te le fon. Za mo ment zo mo wiec

od kła da słu chaw kę i za czy na pa ło wać ma gne to fon. Py ta nie: co usły szał przez te -
le fon? Prze słu chać ta śmę;

5) pa trol ZO MO za trzy mu je prze chod nia o 21.45. Je den spraw dza mu do -
ku men ty, dru gi za czy na pa ło wać: „Co ro bisz – py ta ko le ga – nie ma prze cież jesz -
cze go dzi ny mi li cyj nej?” – „Ja go znam, on ma pół go dzi ny do do mu”.

„Hymn in ter no wa nych eks tre mi stów z Bia ło łę ki” (me lo dia nie zna na): 
Niech się jun ta wy strze la
Tra fi szlag Ja ru ze la 
Or ła WRO Na nie zdo ła po ko nać
Po tem wol ni związ kow cy
Eks tre mi ści, Ko row cy
Na pre mie ra wy bio rą Ku ro nia 315

Bę dą tań czyć wśród zglisz czy 
Gwiaz da, Jur czyk i Mich ni k316

______________________________________________________________________________

315 Ja cek Ku roń (1934–2004) – pe da gog, dzia łacz opo zy cyj ny i spo łecz ny, po li tyk; 1949–1953 dzia łacz
ZMP, usu nię ty za kry ty kę or ga ni za cji, 1952–1965 w PZPR, w 1965 r. współ au tor li stu otwar te go do
człon ków PZPR, aresz to wa ny i ska za ny na 3 la ta wię zie nia; w 1968 r. ini cja tor ak cji pro te sta cyj nych po
zdję ciu Dzia dów Ada ma Mic kie wi cza w reż. Ka zi mie rza Dejm ka z re per tu aru Te atru Na ro do we go, po -
now nie ska za ny na 3,5 ro ku wię zie nia; w 1975 r. współ or ga ni za tor ak cji prze ciw ko zmia nie kon sty tu cji
PRL, współ za ło ży ciel KOR i KSS KOR, w 1978 r. współ za ło ży ciel TKN, czło nek re dak cji kwar tal ni ka
„Kry ty ka”; do rad ca NSZZ „S”, w 1981 r. czło nek Ra dy Pro gra mo wo -Ko nsu lt acy jnej Ośrod ka Prac Spo -
łecz no -Z aw od owych przy KKP, nast. KK; w czerw cu 1981 r. uczest nik I WZD Re gio nu Ma zow sze;
13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce, 3 IX 1982 r. aresz to wa ny pod za rzu tem
pró by oba le nia si łą ustro ju PRL, prze wie zio ny do AŚ War sza wa -M ok otów, w lip cu 1984 r. zwol nio ny na
mo cy amne stii; współ pra cow nik pod ziem nych struk tur „S”, pu bli cy sta pra sy pod ziem nej, m.in. „Ty go -
dni ka Ma zow sze”, do rad ca RKW Ma zow sze i TKK; w 1988 r. współ twór ca KO przy Prze wod ni czą cym
„S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad ple nar nych Okrą głe go Sto łu w pod ze spo le ds. re form po -
li tycz nych. 

316 Adam Mich nik (ur. 1946) – hi sto ryk, dzien ni karz, uczest nik wy da rzeń mar co wych 1968 r., dzia łacz
KOR; w sierp niu 1980 r. aresz to wa ny, we wrze śniu tr. zwol nio ny na mo cy Po ro zu mień Sierp nio wych,
po tem do rad ca MKZ Ma zow sze, nast. ZR Ma zow sze i Ko mi sji Ro bot ni czej Hut ni ków w Hu cie im.
Lenina, uczest nik I KZD, w li sto pa dzie 1981 r. współ au tor De kla ra cji ide owej Klu bów Rze czy po spo li tej
Sa mo rząd nej Wol ność – Spra wie dli wość – Nie pod le głość; 13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce,
we wrze śniu 1982 r. aresz to wa ny i prze wie zio ny do AŚ War sza wa -M ok otów, pro wa dził 4-tyg. gło dów kę
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Wo kół trum ny Al bi na Si wa ka
Na wieść o tym sam Breż nie w317

Tak po tęż nie się ze rżnie
Że roz pad nie się mu mia Le ni na 318

Po tem wszyst kich Czer wo nych 
Hen, za Ural się zgo ni 
I gdy Pol ska uro dzi się no wa 
Chiń czyk gor szy od Be rii 319

Ka że im na Sy be rii 
Aż do śmier ci ko mu nę bu do wa ć320.
Bia ło łę ka ’81

23 lu te go (wto rek, ra nek)

Wczo raj póź nym wie czo rem otrzy ma li śmy z szóst ki zwy kłą dro gą naj now -
szy pa kiet in for ma cyj ny. Przede wszyst kim wy daw nic twa szcze ciń skie: „Biu le tyn
In for ma cyj ny NSZZ »So li dar ność« Re gio nu Po mo rza Za chod nie go” z 10 lu te go
(1,5 stro ny, A4, po wie lacz) przy no si in for ma cje, że we wto rek, 9 lu te go, roz po czę -
ła się dru ga część pro ce su Usta sia ka i gru py (A[ndrzej] Mil cza now ski, St[efan] Nie -
wia dom ski 321, T[ade usz] Li cho ta 322, W[oj ciech] Du kla now ski 323, K[rzysz tof]
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prze ciw ko pró bom wy mu sze nia na je de na stu aresz to wa nych dzia ła czach opo zy cji wy jaz du na emi gra cję,
w lip cu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii (spra wa uwol nie nia „je de nast ki”). Od lip ca 1984 r. do rad -
ca TKK, w lu tym 1985 r. po now nie aresz to wa ny, ska za ny wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku
na 3 la ta wię zie nia, osa dzo ny w ZK w Bar cze wie, w lip cu 1986 r. zwol nio ny na mo cy amne stii, od 1987 r.
do rad ca KKW „S”, od 18 XII 1988 r. czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, I–III 1989 r.
uczest nik po uf nych roz mów „S” z wła dzą w Mag da len ce k. War sza wy, ani ma tor ob rad Okrą głe go Sto -
łu, uczest nik ob rad ple nar nych oraz ze spo łu ds. re form po li tycz nych i pod ze spo łu ds. środ ków ma so we -
go prze ka zu; maj 1989–2004 red. na czel ny „Ga ze ty Wy bor czej”, 1989–1991 po seł RP z li sty KO „S”.

317 Le onid Breż niew (1906–1982) – po li tyk ko mu ni stycz ny, 1964–1966 I se kre tarz KC KPZR, 1966–1982
se kre tarz ge ne ral ny KC KPZR.

318 Wło dzi mierz Le nin (1870–1924) – teo re tyk ko mu ni zmu, współ za ło ży ciel i li der par tii bol sze wic kiej,
przy wód ca re wo lu cji paź dzier ni ko wej, a po tem ZSRR.

319 Ław rien tij Be ria (1899–1953) – ra dziec ki dzia łacz ko mu ni stycz ny, szef NKWD, od po wie dzial ny za „wiel -
kie czyst ki” okre su sta li now skie go.

320 Hymn in ter no wa nych po wstał w grud niu 1981 r. w Bia ło łę ce, je go au to rem był praw do po dob nie Ma -
ciej Ze mba ty.

321 Sta ni sław Nie wia dom ski (ur. 1936) – 1955–1982 prac. Fa bry ki Pa pie ru Szcze cin -Sko lwin, 1964–1970
w PZPR, w 1981 r. od de le go wa ny do pra cy związ ko wej, 18–22 XII 1970 r. przew. straj ku ro ta cyj ne go
w Fa bry ce Pa pie ru pro wa dzo ne go na znak po par cia straj ku ją cej SSz; od 1978 r. współ prac. ROP CiO, 
18–30 VIII 1980 r. or ga ni za tor straj ku w Fa bry ce Pa pie ru Szcze cin -Sko lwin, przew. KS, od wrze śnia
1980 r. w „S”, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, Ko mi sji Ro bot ni czej, nast. przew. KZ tam że; w li sto -
pa dzie 1980 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, czło nek ZR, de le gat na I KZD, wi ce -
przew. Kra jo wej Sek cji Pa pier ni ków, sy gna ta riusz po ro zu mie nia z mi ni strem le śnic twa i prze my słu
drzew ne go dot. Kar ty Pa pier ni ka Pol skie go; w 1981 r. współ prac. KOWzP; 13–14/15 XII 1981 r. uczest -
nik straj ku w SSz, po pa cy fi ka cji aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, w ZK w Ino wro cła -
wiu i AŚ w Byd gosz czy, są dzo ny w tzw. pro ce sie je de na stu, ska za ny na 1,5 ro ku wię zie nia, osa dzo ny
w ZK w Po tu li cach, zwol nio ny 24 III 1983 r., w mar cu 1982 r. zwol nio ny dys cy pli nar nie z pra cy (bez
pra wa do za trud nie nia); 1984–1989 czło nek Taj nej Ra dy Ko or dy na cyj nej Re gio nu Po mo rze Za chod nie,
do staw ca pa pie ru dla szcze ciń skich i łódz kich pod ziem nych wy daw nictw, kol por ter.

322 Ta de usz Li cho ta (ur. 1938) – 1962–1974 prac. SSz, 1974–1980 w pry wat nym warsz ta cie usłu go wym,
1980–1982 po now nie w SSz; 18–22 XII 1970 r. uczest nik straj ku oku pa cyj ne go tam że, 22–24 I 1971 r. 



Ja giel ski 324, R[yszard] Drew nia k325, W[itold] Ka ro lew ski 326, E[wa ryst] Wa li gór ski,
J[an] De ni se wi cz327 i R[yszard] Len da s328) uzu peł nio na frag men ta mi ory gi nal ne go
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współ or ga ni za tor tzw. straj ku Ba łu ki tam że; 18–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku oku pa cyj ne go, od li -
sto pa da 1980 r. w „S”, przew. Ko mi sji Wy dzia ło wej, czło nek Ra dy Za kła do wej „S” SSZ, uczest nik I KZD
w Gdań sku; 13–14/15 XII 1981 r. czło nek MKS straj ku oku pa cyj ne go w SSz, po pa cy fi ka cji aresz to wa -
ny, prze trzy my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino wro cła wiu i Byd gosz czy, są dzo ny w tzw. pro ce sie je de na stu
przez sąd POW w Byd gosz czy w try bie do raź nym, w mar cu 1982 r. ska za ny na 3,5 ro ku wię zie nia oraz
utra tę praw oby wa tel skich na 3 la ta, osa dzo ny w ZK w Ko ro no wie, Po tu li cach, Wro cła wiu i Strze li nie,
w lip cu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii; 1980–1985 czło nek nie le gal nej par tii po li tycz nej PSPP
(ps. Ma rian); kol por ter nie za leż nych wy daw nictw, dwu krot nie zwal nia ny z pra cy w SSz, od 1985 r. na
emi gra cji w Szwe cji.

323 Woj ciech Du kla now ski (ur. 1945) – 1971–1986 tech no log w Szcze ciń skiej Fa bry ce Kon te ne rów „Uni -
kon”, 20–30 VIII 1980 r. or ga ni za tor straj ku tam że, przew. KS; od wrze śnia 1980 r. czło nek „S”, od
paź dzier ni ka tr. przew. KZ „S” w „Uni ko nie”, czło nek ZR Po mo rze Za chod nie, de le gat na I WZD;
w 1981 r. czło nek -z ał oż yciel Szcze ciń skie go Klu bu Ka to li ków, współ prac. ty go dni ka „Jed ność”; 
13–14/15 XII 1981 r. uczest nik straj ku i czło nek MKS w SSz, aresz to wa ny i osa dzo ny w AŚ w Szcze ci -
nie, Ino wro cła wiu i Byd gosz czy, są dzo ny w try bie do raź nym w tzw. pro ce sie je de na stu przez sąd POW
w Byd gosz czy, 4 III 1982 r. unie win nio ny; po tem dzia łacz pod zie mia, 5 XI –23 XII 1982 in ter no wa ny
w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 

324 Krzysz tof Ja giel ski (ur. 1936) – och mistrz, prac. PLO w Szcze ci nie, w sierp niu 1980 r. przew. KS w PLO
w Szcze ci nie, czło nek Pre zy dium Ko mi sji Ro bot ni czej NSZZ „S” tam że, czło nek Pre zy dium MKR
w Szcze ci nie, w 1981 r. czło nek ZR Po mo rze Za chod nie; w 1983 r. wy emi gro wał do RFN.

325 Ry szard Wła dy sław Drew niak (ur. 1952) – wier tacz naf to wy, 1979–1981 prac. Kom bi na tu PGR Ba nie -
-L ub an owo, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, nast. przew. KZ Pra cow ni -
ków Kom bi na tu PGR, przew. Sek cji Rol nej w ZR Po mo rza Za chod nie go, prac. Biu ra In ter wen cji,
współ za ło ży ciel nie za leż ne go pi sma „Biu le tyn Rol ny”; w grud niu 1980 r. or ga ni za tor Zjaz du Kra jo we -
go Sek cji Rol nych i Ob słu gi Rol nic twa, w 1981 r. sy gna ta riusz po ro zu mie nia z mi ni strem rol nic twa ws.
ukła du zbio ro we go; 13–14/15 XII 1981 r. uczest nik straj ku w SSz, czło nek MKS, aresz to wa ny, prze trzy -
my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino wro cła wiu i Byd gosz czy, ska za ny w try bie do raź nym w tzw. pro ce sie
jede na stu przez sąd POW w Byd gosz czy na 1,5 ro ku wię zie nia, po ape la cji pro ku ra tor skiej na 2,5 ro ku,
osa dzo ny w ZK w Ko ro no wie i Po tu li cach, w lip cu 1983 r. zwol nio ny na mo cy amne stii; po tem kol por -
ter wy daw nictw pod ziem nych, od 1984 r. na emi gra cji w Szwe cji, or ga ni za tor po mo cy fi nan so wej,
lekarstw, ma te ria łów dru kar skich na po trze by pod ziem nej „S” w kra ju.

326 Wi told Ka ro lew ski (ur. 1944) – dzia łacz „S”, kie row ca za trud nio ny w SSz, czło nek KZ tam że; 13–14/15 XII
1981 r. uczest nik straj ku w SSz, czło nek MKS, aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino wro -
cła wiu i Byd gosz czy, ska za ny w try bie do raź nym w tzw. pro ce sie je de na stu przez sąd POW w Byd gosz -
czy na 1,5 ro ku po zba wie nia wol no ści.

327 Jan Te les for De ni se wicz (ur. 1936) – ofi cer -m ech anik w PŻM, przew. KZ tam że, od 1978 r. w kon tak -
cie z ROP CiO, od 1979 r. z KPN, prze ka zy wał ma szy ny do pi sa nia i ma te ria ły po li gra ficz ne, kol por ter
nie za leż nych wy daw nictw pol sko ję zycz nych z za gra ni cy, dzia łacz na rzecz Amne sty In ter na tio nal; od
wrze śnia 1980 r. w „S”; 18 XII 1980–13 XII 1981 przew. KZ PŻM, czło nek MKR, od po wie dzial ny za
in for ma cję i ko or dy na cję dzia łań w za kła dach pra cy i kon tak ty związ ko we z Fran cją, 9 III 1981 r. czło -
ne k- wspó łz ał oż yciel KOWzP w Szcze ci nie, w czerw cu 1981 r. de le gat na I WZD Po mo rza Za chod nie -
go, czło nek ZR, w 1981 r. współ za ło ży ciel pod ziem ne go „Biu le ty nu In for ma cyj ne go »S« PŻM”;
13–14/15 XII 1981 r. czło nek MKS w SSz, 16 grud nia aresz to wa ny, osa dzo ny w AŚ w Szcze ci nie, Ino -
wro cła wiu i Byd gosz czy, są dzo ny w try bie do raź nym (tzw. pro ces je de na stu) przez sąd POW w Byd gosz -
czy, 4 III 1982 r. zwol nio ny z bra ku do wo dów, zwol nio ny z pra cy, nast. za trud nio ny po now nie, 
8 V–15 VI 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, zwol nio ny ze wzglę du na stan zdro wia.

328 Ry szard Len das (ur. 1946) – 1974–1991 in for ma tyk na PS; 18–22 XII 1970 r. uczest nik straj ku oku pa -
cyj ne go, czło nek stra ży straj ko wej w SSR „Gry fia”; 1976–1980 kol por ter nie za leż nych wy daw nictw
KOR, nast. KSS KOR; 18–30 VIII 1980 uczest nik straj ku w In sty tu cie Okrę to wym PS, czło nek KS, de -
le gat do SSz, od wrze śnia 1980 r. w „S”; 13–14/15 XII 1981 r. uczest nik straj ku, czło nek MKS w SSz,
po spa cy fi ko wa niu straj ku aresz to wa ny, osa dzo ny w AŚ w Szcze ci nie, po tem w ZK w Ino wro cła wiu,
sądzo ny w try bie do raź nym przez sąd POW w tzw. pro ce sie je de na stu, 4 III 1982 r. zwol nio ny; 
1982–1984 dzia łacz pod ziem nej Taj nej Ko mi sji „S” na PS, do staw ca sprzę tu i ma te ria łów po li gra ficz nych
dla pod ziem ne go pi sma „Jed ność Pod ziem na”, in for ma tor RWE, kol por ter wy daw nictw pod ziem nych
w śro do wi sku aka de mic kim.
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ak tu oskar że nia z 29 stycz nia. Nic no we go: or ga ni za cja i kie ro wa nie straj ka mi
w stocz ni, co unie moż li wi ło jej nor mal ne funk cjo no wa nie, dzia ła nia na rzecz
obron no ści (ode zwy do woj ska i mi li cji, or ga ni zo wa nie straj ków w jed nost kach
zmi li ta ry zo wa nych, na wo ły wa nie do nie pod po rząd ko wa nia się po le ce niom). In for -
ma cje na ten te mat za wie ra „Biu le tyn In for ma cyj ny” nr 13 Ko mi te tu Obro ny So -
li dar no ści (1 stro na, A4, ma szy no pis) – w mia rę szcze gó ło we cha rak te ry sty ki
za cho wa nia się po szcze gól nych oskar żo nych. Kie dy czy ta łem oba te tek sty, do sta -
wa łem gę siej skór ki. Na praw dę nie ro zu miem, w ja ki spo sób nie włą czo no mnie
do tej spra wy. Je że li T[ade usz] Li cho ta skła dał ob szer ne i szcze gó ło we ze zna nia, je -
że li sy pa li in ni, to mie li wie le śla dów. Po za wszyst kim in nym ta prze klę ta biu ro kra -
cja, mu sia łem kwi to wać np. prze pust kę. I cho ciaż na zdro wy ro zum już nic mi nie
po win no z tej stro ny gro zić, to czu ję cią gły nie po kój. Nr 12 „Biu le ty nu” po da je
m.in., że B[ro ni sław] Ge re mek po zba wio ny zo stał sta tu tu in ter no wa ne go i wy wie -
zio ny do nie zna ne go wię zie nia 329, że zre zy gno wa li z pra cy w „Po li ty ce”330 m.in.
D[anu ta] Za grodz ka 331, A[lek san der] Pa szyń ski 332, A[ndrzej] K[rzysz tof] Wró blew -
ski 333, że 16 stycz nia zmar ła w szpi ta lu trzy na sta ofia ra z „Wuj ka”. Ra zem z ty mi,
któ rzy zgi nę li na miej scu jest to już dwa dzie ścia osó b334. W ko ście le Pio tra i Paw -
ła przy ul. Mi ko łow skiej w Ka to wi cach wznie sio no sank tu arium upa mięt nia ją ce
śmierć gór ni ków. By ła wresz cie wia do mość, że 13 stycz nia od by ło się spo tka nie
po zo sta ją cych na wol no ści człon ków K[omi sji] K[ra jo wej] i osób z nią zwią za nych335.
Je go uczest ni cy utwo rzy li Ogól no pol ski Ko mi tet Opo ru NSZZ „So li dar ność”336.
Po da no je dy nie pseu do nim prze wod ni czą ce go Miesz ko 337. O[gól no pol ski] K[omi -
tet] O[po ru] uwa ża się za na czel ny or gan związ ku do cza su od wo ła nia sta nu wojen -
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329 Bro ni sła wa Ge rem ka in ter no wa no w okre sie 13 XII 1981–23 XII 1982, prze by wał w OO w Bia ło łę ce,
Ja wo rzu i Dar łów ku.

330 „Po li ty ka” – ty go dnik spo łecz no -p ol ityc zny, wy da wa ny od 1957 r., sta no wił or gan KC PZPR. Pierw -
szym red. na czel nym był Ste fan Żół kiew ski, w 1958 r. za stą pił go Mie czy sław F. Ra kow ski (do 1982),
po nim Jan Bi jak (do 1994). 

331 Da nu ta Za grodz ka (1934–2007) – dzien ni kar ka, pu bli cyst ka, 1957–1975 pu bli cyst ka „Ży cia War sza wy”,
1975–1977 dzien ni kar ka „Ży cia Go spo dar cze go”, 1977–1981 – „Po li ty ki”, 1982–1984 z-ca red. na czel -
ne go mie sięcz ni ka „Prze gląd Or ga ni za cji”, 1984–1989 kier. dzia łu eko no micz ne go w „Za rzą dza niu”.

332 Alek san der Pa szyń ski (1928–2001) – po li tyk, pu bli cy sta, dzien ni karz, 1958–1962 red. ty go dni ka „Fun -
da men ty”, 1962–1982 w re dak cji ty go dni ka „Po li ty ka”, 1981–1982 z-ca red. na czel ne go.

333 An drzej Krzysz tof Wró blew ski (ur. 1935) – 1956–1981 dzien ni karz „Po li ty ki”, od 1960 r. czło nek SDP,
1984–1989 red. „Za rzą dza nia”. 

334 W KWK „Wu jek” zgi nę ło 9 gór ni ków, a 21 zo sta ło ran nych.
335 Na wol no ści po zo sta wa li m.in.: Wła dy sław Fra sy niuk, Zbi gniew Bu jak, Zbi gniew Ja nas, Zbi gniew Roma -

szew ski, Eu ge niusz Szu miej ko, Bog dan Lis, Bog dan Bo ru se wicz, Wła dy sław Har dek, An drzej Ko nar ski.
336 Ogól no pol ski Ko mi tet Opo ru – kie row ni cza struk tu ra pod ziem nej „S” utwo rzo na w stycz niu 1982 r.

przez Eu ge niu sza Szu miej kę i An drze ja Ko nar skie go, któ rzy po pa cy fi ka cji straj ku w SG zdo ła li unik nąć
aresz to wa nia i ukry wa li się. OKO był pierw szą ini cja ty wą po nadre gio nal ną, miał am bi cję peł nić funk cję
cen tral ne go przed sta wi ciel stwa za wie szo ne go Związ ku. Je go za ło ży cie le dą ży li do sko or dy no wa nia spon -
ta nicz ne go opo ru prze ciw ko wła dzom. Pod sta wo wy mi ce la mi by ły: do pro wa dze nie do od wo ła nia sta nu
wo jen ne go, uwol nie nia in ter no wa nych i aresz to wa nych za dzia łal ność związ ko wą oraz pod ję cie przez
rząd ne go cja cji z peł nym skła dem Pre zy dium KK. Za da tę za prze sta nia dzia łal no ści OKO przyj mu je się
22 IV 1982 r., kie dy po wo ła no do ży cia TKK „S”.

337 Wspól ny pseu do nim Eu ge niu sza Szu miej ki i An drze ja Ko nar skie go.



ne go i bie rze na sie bie za da nia ko or dy no wa nia dzia łal no ści kon spi ra cyj nej w ca -
łym kra ju. O[gól no pol ski] K[omi tet] O[po ru] prze strze ga przed ja ki mi kol wiek pró -
ba mi kon tak tów z wła dzą.

Cie ka wost ką jest „Jed ność. Ga ze ta Wo jen na” nr 73 (już) ze stycz nia 1982
(1 stro na A4, po wie lacz) fir mo wa na przez Re gion Po mo rza Za chod nie go. Są dzi my,
że to ro bo ta stu denc ka. My ślę, że każ dy z re dak cji czu je się dum ny. Oka za ło się bo -
wiem, że nie by ła ta ka naj gor sza ta „Jed ność”, że za pa dła ja koś w ludz ką pa mięć.
Bar dzo mi żal, że nie mo gę przy ło żyć do te go rę ki. Sam nu mer jest ma ło, nie ste ty,
cie ka wy. Jest to wła ści wie ode zwa do spo łe czeń stwa, bar dzo ste reo ty po wa. Do sta -
li śmy też ory gi nal ną ode zwę Ko mi te tu Obro ny So li dar no ści, a wła ści wie ode zwa
jest dzie łem Nie za leż nej Gru py „Wol ność” z lu te go 1982. Wy ko na na na po wie la -
czu o du żym for ma cie A2. I wresz cie nr 63/1 z 30 stycz nia „So li dar no ści”, pi sma
NSZZ „So li dar ność” sta no wią ce go kon ty nu ację biu le ty nu straj ko we go z Gdań -
ska. „Zo stać po ko na nym, a nie ulec – to zwy cię stwo”, sło wa Pił sud skie go sta no -
wią ha sło. I to jest wresz cie to, o co cho dzi w po dob nych wy daw nic twach. Krót kie
in for ma cje, ko men ta rze, po ra dy praw ne. Oma wia jąc dzia ła nia Ko ścio ła w obro nie
wię zio nych, in ter no wa nych i re pre sjo no wa nych, „So li dar ność” po da je, że we dług
opi nii Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy Oso bom In ter no wa nym naj gor sze wa -
run ki pa nu ją w obo zie w Ko mań czy 338. Pa mię tam, że kil ka lat te mu by łem w Ko -
mań czy i wie rzę w to. Nie daj Bo że tra fić na ta kie od lu dzie, dla te go z ta kim
prze ra że niem my ślę o Su walsz czyź nie, gdzie mo gli by śmy ewen tu al nie tra fić.

24 lu te go (śro da)

Za mie rza łem na pi sać dzi siaj do Mał go rza ty, ale wo lę to odło żyć na na stęp -
ne dni. Zbyt „czar ny” był by ten list. Od pa ru dni nie umiem so bie zna leźć miej -
sca, za czy nam po wo li nie wy trzy my wać te go bez ru chu. Ca ły mi dnia mi, od ra na do
póź nej no cy, nie li cząc krót kiej prze rwy na spa cer, w jed nej ce li, z ty mi sa my mi
ludź mi, któ rzy są na wet bar dzo po rząd ni, ale to, że nie moż na się wy izo lo wać, po -
zo stać bo daj na pe wien czas sa me mu... I cią gły lęk o przy szłość. Co bę dzie, kie dy
w koń cu stąd wyj dę. Szcze kacz ka 339, „Try bu na” i „Głos Po mo rza”, na któ re jest
się ska za nym, do pro wa dza ją w koń cu do te go, że za czy na się wąt pić w sens ja kie -
go kol wiek dzia ła nia. Ta pro pa gan da, ro bio na tak bez czel nie, po wta rza nie slo ga -
nów i fra ze sów zna nych od tak daw na, uni ka nia py tań, któ re się na rzu ca ją,
sta wia nia na gło wie naj bar dziej za sad ni czych prawd obu rza, bu dzi wście kłość.
Czło wiek dzi wi się, że lu dzie, któ rzy ży ją w tych sa mych wa run kach, mo gą nie wi -
dzieć i nie sły szeć te go co ja, Ry siek Śnieg i mi lio ny nam po dob nych. Mi mo te go
wszyst kie go nie brak lu dzi opo wia da ją cych ty le bred ni. Po pew nym jed nak cza sie,
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338 Ośro dek Od osob nie nia zlo ka li zo wa ny w ZK na Prze łę czy Łup kow skiej, 10 km od Ko mań czy, funk cjo -
no wał od 20 III do 23 XII 1982 r. (z prze rwą 3–28 VIII). Prze by wa ło w nim ok. 300 in ter no wa nych z po -
łu dnio wej Pol ski. Wa run ki by to we oce nia ne by ły ja ko do bre.

339 Szcze kacz ka – gło śnik za mon to wa ny w ce lach, przez któ ry po da wa no ofi cjal ne in for ma cje. 

87



zwłasz cza gdy jest się w ta kiej sy tu acji jak my tu taj, ro dzi się znie chę ce nie. Mo że
to rze czy wi ście jest po ry wa nie się z mo ty ką na słoń ce, mo że nie nad szedł jesz cze
czas sku tecz ne go opo ru z szan sa mi na wy gra ną. I nie są to tyl ko mo je wąt pli wo -
ści i roz ter ki. In ni też są już zmę cze ni. Ry siek Bo gacz mó wi, że ca ły mi go dzi na mi
w ich ce li pa nu je mil cze nie. Lu dzie prze sta li się już spie rać, le żą czy ta jąc książ ki,
śpią al bo sie dzą, nic nie ro bią. Kie dy się jesz cze coś dzie je, po ja wi się ja kaś no wa
sen sa cja, oży wia ją się, spe ku lu ją. Ry siek Śnieg, któ ry ma chy ba naj wię cej z nas siły
ży cia, za po wie dział dzi siaj wo bec ca łej ce li, że do pil nu je, że bym na spa ce rach nie
roz ma wiał z in te li gen ta mi, bo to źle na mnie dzia ła i wra cam póź niej przy ga szo -
ny. Z wie lu wzglę dów ła two mu to mó wić, ale swo ją dro gą za zdrosz czę mu tej
pew no ści sie bie.

Je stem co raz bar dziej prze ko na ny, że trze ba bę dzie prze ko nać Mał go rza tę
do wy jaz du na Za chód. Tkwić do koń ca ży cia w tej po twor nej szop ce nie ma naj -
mniej sze go sen su. Nie móc być so bą, mó wić i ro bić te go, co wy da je się słu żyć do -
brej spra wie, co wię cej, cier pieć przez to do koń ca ży cia. Po co to?

25 lu te go (czwar tek)

Ko lej ny ni ja ki dzień. Ry siek Bor kow ski na dal w Szcze ci nie, oba wia my się, że -
by przy pad kiem nie wro bio no go w ja kiś wy rok. W ce li co raz ci szej, od kie dy za -
bra li Bor kow skie go spo waż niał na wet Śnieg, któ ry to czył z tam tym gło śne spo ry,
an ga żu ją ce ca łą ce lę. W po łu dnie od czy ta no nam przez gło śnik no wy re gu la min.
Przy wró co no dwie ką pie le ty go dnio wo, we wtor ki i so bo ty, moż li wo ści ko rzy sta -
nia z te le wi zo ra, co w ję zy ku na szych opie ku nów na zy wa się za ję cia mi świe tli co -
wy mi. Li sta rze czy nie do zwo lo nych jest znacz nie dłuż sza. Nie ma więc mo wy
o żad nym sa mo rzą dzie in ter no wa nych, o otwar ciu cel i od wie dzi nach w in nych ce -
lach. Nie do zwo lo ne są tak że zbio ro we za ję cia sa mo kształ ce nio we, śpie wa nie w ce -
lach i w świe tli cy, pre nu me ro wa nie „Gło su Szcze ciń skie go”. Ma my oczy wi ście
pra wo pi sać skar gi i od wo ła nia, ale tyl ko in dy wi du al nie. Opor nych, za rów no tych,
któ rzy nie prze strze ga ją po rząd ku, jak i tych, któ rzy or ga ni zo wać bę dą ak cje pro -
te sta cyj ne, po zba wiać się bę dzie wi dzeń, pa czek, łaź ni, świe tli cy, a tak że za strze gli
so bie opie ku no wie moż li wość skie ro wa nia spra wy na dro gę są do wą. Gdy by zaś i te
środ ki oka za ły się nie wy star cza ją ce, ko men dant, któ re go na zwi ska ni gdy się nie
po da je, ma moż li wość sko rzy sta nia za spe cjal nych środ ków bez pie czeń stwa. Więc
jed nak pał ki są na dal w po go to wiu.

Po po łu dniu wy mia na ksią żek. Du żo te raz czy tam, tak zresz tą jak i wszy scy,
od ra biam za le gło ści z po przed nie go okre su. Wy bór nie jest zbyt wiel ki, ale za wsze
moż na zna leźć coś in te re su ją ce go. Ko rzy stam zresz tą ze „zna jo mo ści”. Mi chał
Paziew ski, któ ry jest jed nym z bi blio te ka rzy, za wsze odło ży mi coś cie ka we go.
Dzisiaj do sta łem Gras sa Kot i my sz340. 
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340 Wy da na w 1961 r. opo wieść Günte ra Gras sa Kot i mysz wcho dzi ła w skład tzw. try lo gii gdań skiej (obok
Bla sza ne go bę ben ka i Psich lat). W Pol sce po raz pierw szy uka za ła się w 1963 r.



Przy oka zji kil ka plo tek. Oto ob słu ga za kła du do sta ła po dob no pod wyż kę
w wy so ko ści 4000 zł. Jest to su ma tak du ża, że Ju rek Zi mow ski ma to gdzieś
spraw dzić. Usta lo no też, że straż ni cy do sta ją w ka sy nie do dat ko wo 2 li try wód ki
mie sięcz nie po za przy dzia łem kart ko wym. Po wtó rzył też in for ma cję, że w przy -
szłym ty go dniu ma wyjść du ża gru pa. To prze sta je już być plot ką, mó wił o tym
prze cież Ja ru zel ski wczo raj na Ple nu m341. Mo że więc się za bio rę? Aż bo ję się za -
pe szyć.

Py ta łem go też o pla ny na przy szłość, jest skłon ny wy je chać. Nie krył jed nak,
że ma tam do bre ukła dy. Spo sób, w ja ki to po wie dział, nie za chę cał do kon ty nu -
owa nia te ma tu. Wy glą da na to, że każ dy bę dzie urzą dzać się na wła sną rę kę. Do -
sta łem też od nie go kil ka re la cji z 13 lu te go. To, co chłop cy pi szą, bio rąc na wet
po praw kę na swo istą sty li sty kę, jest wstrzą sa ją ce. Pod pa li łem się na ja kiś ma te riał.
Wy star czy po usta lać jesz cze pew ne fak ty i rzecz mo gła by być zna ko mi ta. Tyl ko co
ja z tym zro bię? Gdy bym miał ja kieś doj ścia na Za chód, a tak... Ale zo ba czy my, po -
cho dzę za tym.

26 lu te go (pią tek, przed po łu dnie)

Wczo raj do póź na w no cy roz mo wa: co nas cze ka po wyj ściu. Roz pro sze ni po
swo ich za kła dach pra cy, bez moż li wo ści bez piecz nych kon tak tów, co ma my mó wić
lu dziom? A mo że je ste śmy im nie po trzeb ni, mo że bę dzie my im prze szka dzać? – za -
py tał w pew nym mo men cie Woj tek Strze szew ski ze Świ no uj ścia. Dla te go ko niecz -
ne jest usta le nie tu taj ja kiejś jed no li tej stra te gii, ko niecz ne jest przy go to wa nie
nie le gal nych kon tak tów. Dzi siaj ra no otrzy ma li śmy z sió dem ki list M[aria na] Jur -
czy ka do Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go 342 w spra wie zajść z 13 lu te go. Jest też wstęp ny
pro jekt oświad cze nia ca łej gru py o tej spra wie wraz z żą da nia mi: wsz czę cie śledz -
twa w spra wie po bi cia 43 in ter no wa nych, zba da nia po bi tych przez le ka rzy (z każ -
dym dniem ma le je ce lo wość te go żą da nia). W nie dzie lę pod ję ta bę dzie de cy zja
w spra wie ter mi nu roz po czę cia gło dów ki, któ ra zmu si ła by wła dze do za ję cia się tą
spra wą. Wszyst ko wska zu je na to, że roz pocz nie się ona czwar te go mar ca.

27 lu te go (so bo ta)

Wczo raj sza re wi zja prze szła swo imi roz mia ra mi wszyst ko, co by ło do tej po -
ry. I nic jej nie za po wia da ło. Nie ma my po ję cia, co mo gła ozna czać. Po nie waż po -
łą czo na by ła rów no cze śnie z no wy mi prze miesz cze nia mi w ce lach, nie któ rzy
przy pusz cza ją, że mo że cho dzi o oczysz cze nie te re nu przed wyj ściem ja kiejś więk -
szej gru py. Ca ła ak cja trwa ła bli sko trzy go dzi ny. Po śnia da niu, ocze ku jąc na spa -
cer spo strze gli śmy, że do dru gie go pa wi lo nu, na wprost na szych okien,
wpro wa dzo no sie dem nast kę i dwu dziest kę. Przez okno zdą ży li nam po wie dzieć, że
ro bią re wi zję w ce lach. Za czę li śmy bły ska wicz nie cho wać swo je ma te ria ły. Za
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341 Zob. przyp. 307.
342 Wów czas (1 XII 1981–31 V 1984) Pro ku ra to rem Ge ne ral nym był Fran ci szek Ru sek. 
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chwi lę wy pro wa dzi li nas tak że do dwój ki. Sta rym spo so bem, po przez okna usta -
li li śmy, że wy pro wa dzo no ca ły nasz pa wi lon. Po chwi li przy szła wia do mość, że cela
po ce li ro bią wszyst kim re wi zję oso bi stą i to tak do kład ną, jak ni gdy do tąd. Za czę -
ło się go rącz ko we szu ka nie naj lep szych skry tek. W ce li nie moż na by ło nicze go
cho wać, nikt nie miał pew no ści, że bę dzie szan sa wró ce nia z po wro tem. By łem
ca ły na fa sze ro wa ny, do słow nie, no tat ka mi i bi bu łą. W tam tą nie dzie lę nie uda ło mi
się prze cież wy pchać na ze wnątrz za pi sek z po przed nie go ty go dnia, poprzed nie -
go dnia do sta łem od Mi cha ła [Pa ziew skie go] trzy re la cje z 13 lu te go, po za tym
mia łem róż ne no tat ki do dat ko we, wresz cie li sty od Mał go rza ty, któ re zresz tą nosi -
łem przy so bie. Wie dzia łem, że nic nie da się scho wać do skar pe tek, na dno buta
czy pod pod szew kę w kurt ce. Nie by ło wy bo ru, część rze czy trze ba by ło znisz czyć,
moż li wie naj do kład niej ukryć za pi ski co dzien ne i re la cje, zaś ma te ria ły, któ re naj -
ła twiej moż na od two rzyć, ukryć tak, że by „wpa dły” i kłó cić się o nie od wra ca jąc
uwa gę od tych naj cen niej szych, któ re nisz cząc bu ty ukry łem mię dzy cho lew ką
a ocie pla czem. Po go dzi nie wy pro wa dzi li nas do wol nej ce li i trzech funk cjo na riu -
szy roz po czę ło in dy wi du al ną re wi zję. Ob ma cy wa li każ dy frag ment odzie ży, za glą -
da no do skar pe tek i bu tów. Zgod nie z umo wą sta ną łem w dru gim rzę dzie, że by
móc wy brać moż li wie naj mniej su mien ne go kla wi sza. I uda ło się. Wszyst ko prze -
bie gło tak, jak pla no wa łem. Nie któ re rze czy wy ją łem na tych miast, kie dy zaś za py -
tał, czy to rze czy wi ście wszyst ko, za czą łem gra jąc za ła ma nie wy cią gać spod
pod szew ki do dat ko we. No pro szę – za uwa żył z trium fem kla wisz. Po zo sta łe re wi -
zje już się skoń czy ły, a ja pod ją łem spór o ma te ria ły, któ re „wpa dły”. Kla wisz był
nie ustę pli wy, dłu go tłu ma czył mi, z kim mam roz ma wiać, gdy bym chciał je od zy -
skać. Prze cią ga łem roz mo wę jak dłu go by ło to moż li we. Znie cier pli wio ny wy rzu -
cał mnie nie mal z ce li. Wy sze dłem uszczę śli wio ny. Oca la ły! W ce li, z któ rej nas
wy pro wa dzo no, szu ka no, czy nie ukry li śmy cze goś przed wy pro wa dze niem.
Po trzech go dzi nach wró ci li śmy do swo jej szóst ki, któ rą prze trzą śnię to rów nie sta -
ran nie.

Na spa ce rze, już po obie dzie, pod li czy li śmy stra ty. Wpa dło kil ka pa mięt ni -
ków. Od Mi cha ła Pa ziew skie go do wie dzie li śmy się, że wy pusz czo no część lu dzi
z Dar łów ka. Pan To ma szew ski wy je dzie na dniach do Szwaj ca rii, cór ki już tam są.
Do na szej gru py do łą czył Le szek [Dlo uchy], któ ry zna lazł się w piąt ce oraz Wą do -
łow ski i Mi rek Kwiat kow ski. Ubył Ja siu Tar now ski, prze nie sio ny gdzieś da lej.

Wczo raj wró cił Ry siek Bor kow ski. Przez ca ły dzień cie szył się, że jest zno wu
z na mi. Sie dział ty dzień cza su w izo lat ce na Ma ło pol skiej. Kie dy po wie dzie li mu,
że wra ca do Wierz cho wa, cie szył się, jak by wra cał do do mu – opo wia dał. Nie przy -
wiózł żad nych no wi nek, przez 10 mi nut ze zna wał na roz pra wie. Nie wie, jak za -
koń czył się pro ces.

Po dzi siej szym spa ce rze po zwo lo no zo stać u nas Lesz ko wi [Dlo uche mu]
i Zbysz ko wi Kucz kow skie mu. Przez kil ka go dzin kłó ci li śmy się o zwią zek, o po -
peł nio ne błę dy, o naj bliż szą przy szłość. Co raz bar dziej umac niam się w prze ko na -
niu, że wy jazd z kra ju jest naj bar dziej sen sow nym roz wią za niem.
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2 mar ca (wto rek)

Po za Ja siem Wit kow skim ca ła sa la na „Dzien ni ku Te le wi zyj nym”, któ ry stał
się jed nym z na szych „suk ce sów”, oku pio nych bi ciem z 13 lu te go. W tę ce nę trze -
ba wkal ku lo wać bar dzo cięż ki stan Ła kom skie go, u któ re go wy stą pi ła po dob no
pa dacz ka po ura zo wa i za cho dzi ko niecz ność tre pa na cji czasz ki. Ta kie ma my tu taj
in for ma cje. Na strój jest w ogó le fa tal ny, po chmur ne, desz czo we dni i świa do mość
po raż ki, prze gra nej ży cio wej, z każ dym dniem do cie ra ją ca do więk szo ści z nas.
Nie wy klu czo ne, że jest to re zul tat bra ku peł nej in for ma cji, że spra wia to są czą ca
się pro pa gan da. Dzi siaj po łaź ni – dru ga w ty go dniu, jesz cze jed na na sza zdo bycz,
roz ma wia łem z Lesz kiem [Dlo uchym]. Bę dzie się ofi cjal nie sta rał o wy jazd na Za -
chód: „Nie chcę mar no wać ży cia. Co mnie tu taj cze ka? Brak pra cy, nie ustan ne
szy ka ny i per spek ty wa kon spi ra cyj nej dzia łal no ści z aresz to wa niem, śledz twem?”
Swo je oso bi ste spra wy po sta no wił ure gu lo wać tak, jak więk szość męż czyzn – wra -
ca do do mu. Twier dzi, że nie prze są dza te go de fi ni tyw nie, ale my ślę, że nie chce
przy znać się do po raż ki.

Pod czas spa ce ru roz ma wia łem z Wą do łow skim. Pierw sza dłuż sza roz mo wa
od bar dzo daw na. Nie kry je przy gnę bie nia. Usi łu je pod trzy mać na dzie ję, że mo że
jesz cze wio sna coś zmie ni, że mo że wiel kie ośrod ki prze my sło we zdo bę dą się jesz -
cze na ja kiś zryw, ale mó wi to bez więk sze go prze ko na nia. Jest przy kro za sko czo -
ny po sta wą wie lu dzia ła czy związ ko wych: „Po wiedz sam, gdzie są ci wszy scy
krzy ka cze ze spo tkań w »Ko ra biu«343, ze zjaz du 344? Ja cy by li od waż ni, jak wy rzu -
ca li nam brak zde cy do wa nia. Dla cze go nie ma ich tu taj? Jak to się sta ło, że cho -
dzą te raz spo koj nie do pra cy?” Opo wia dał o pró bach kom pro mi to wa nia lu dzi:
„Wy cią ga się zno wu nie pro por cjo nal nie du że za rob ki, pro mi nenc ki tryb ży cia. Ile
ra zy tłu ma czy łem Ma ria no wi [Jur czy ko wi], że by jeź dził do pra cy tram wa jem, że -
by nie ko rzy stał za czę sto ze związ ko wych sa mo cho dów. No i do cze kał się. Za po -
mniał w tym wszyst kim, że sam też nie jed no ma na su mie niu”. Opo wia dał, jak tuż
przed „woj ną” Glemp do ma gał się od cię cia od po glą dów Jur czy ka, Ru lew skie go,
Gwiaz dy. Twier dzi, że za bra kło cza su. Smut na roz mo wa, ja kie to wa rzy szą każ dej
po raż ce. Tak to już jest, że klę ska nie ma ro dzi ców.

Szu ka łem z nim tej roz mo wy nie tyl ko dla te go, że by po znać opi nię dru gie -
go czło wie ka w Związ ku. In te re so wał mnie je go wy jazd na po grzeb mat ki. Oko -
licz no ści, któ re mu to wa rzy szy ły by ły dość nie zwy kłe. Mat ka miesz ka ła gdzieś pod
Łom żą, a zmar ła w po przed nim ty go dniu. Ro dzi na wy sła ła te le gra my do Szcze ci -
na, któ re jed nak nie do tar ły ani do je go żo ny, ani do sio stry, któ ra miesz ka przy
Woj ska Pol skie go. Ube cy nie wie dzie li jed nak, że dwie in ne sio stry miesz ka ją
w Poli cach i w po nie dzia łek przed po łu dniem do tar ły one z wia do mo ścią do żony.
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343 Stocz nio wy Dom Kul tu ry „Ko rab” przy ul. 1 Ma ja zo stał od da ny do użyt ku w czerw cu 1979 r. ja ko bu -
dy nek na le żą cy do SSz. Od by wa ły sie tam spo tka nia pre zy dium MKR ze stocz niow ca mi oraz przed sta -
wi cie la mi in nych za łóg. 

344 Za pew ne cho dzi o I Kra jo wy Zjazd De le ga tów NSZZ „S”, któ ry od był się gdań skiej Ha li „Oli wia” 5–10 IX
i 26 IX–7 X 1981 r. lub o I WZD NSZZ „S” Regionu Pomorze Zachodnie 5–9 VI i 13–17 VII 1981 r.
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Ta po szła na tych miast do ko men dy sta rać się o ze zwo le nie na wy jazd Wą do łow -
skie go, nikt jed nak nie chciał przy jąć po da nia. Wą do łow ska po szła szu kać po mo -
cy u bi sku pa, któ ry obie cał in ter we nio wać. Wró ci ła zno wu do ko men dy, gdzie
wszyst ko za czę ło się od po cząt ku. Że by mieć świad ków za gro zi ła, że za dzwo ni po
po go to wie, po nie waż fa tal nie się czu je. I to po skut ko wa ło. Po da nie zo sta ło przy -
ję te, a wie czo rem Sta szek [Wą do łow ski] do wie dział się, że je że li chce, to we wto -
rek ra no bę dzie mógł wy je chać. Re wi zja przed wy jaz dem prze szła wszyst ko, z czym
mie li śmy do czy nie nia. Prze szu ka no wszyst ko, łącz nie z ka le so na mi. Po je chał fia -
tem, w to wa rzy stwie trzech straż ni ków. Na wie czór do tar li do Łom ży, no co wał
w aresz cie. Ra no, w wię zien nym stro ju, któ ry ka za no mu za ło żyć, po je cha li do
do mu. Że by przy pad kiem nie uciekł, do da no do eskor ty jesz cze je den sa mo chód
z ube ka mi – po dro dze do łą czył na stęp ny wóz. Przez go dzi nę mógł roz ma wiać
z ro dzi ną. Na noc prze wieź li go z po wro tem do aresz tu w Łom ży. Po grzeb od był
się w czwar tek przed po łu dniem, zno wu ta sa ma eskor ta. Po zwo lo no mu być na
mszy w ko ście le, a póź niej mógł nieść trum nę. Ube ków by ło nie wie le mniej niż
uczest ni ków po grze bu. Z cmen ta rza za bra no go wprost do sa mo cho du i wie czo -
rem był Wierz cho wie. Coś nie sa mo wi te go.

Wie czo rem w dzien ni ku ra dio wym re la cje z od by wa ją cych się „spon ta nicz -
nie” w ca łym kra ju... [c]

3 mar ca (śro da)

Przez ca ły dzień le je deszcz, ze spa ce ru wró ci łem kom plet nie prze mo czo ny.
Nic się nie dzie je. Mie li śmy mieć wy mia nę ksią żek w bi blio te ce, nie wia do mo jed -
nak, dla cze go nic z te go nie wy szło. Po spa ce rze uda ło mi się do stać od Kucz kow -
skie go zbiór re por ta ży z 1976 r. Klu cze do zda rze ń345, a do bi blio te ki mo że pusz czą
ju tro. Po po łu dniu chłop cy z ce li wście kli się, bo na szej gru py nie pusz czo no na
mecz w te le wi zji. Tak się uło żył plan za jęć „świe tli co wych”, a dwie gru py nie mo -
gą prze by wać ze so bą ra zem.

Wy szedł Krzy siek Sa ła ciń ski 346, mi nę ło to jed nak bez więk sze go wra że nia.
Mo że jed nak coś się ru szy na dniach?

4 mar ca (czwar tek)

Pod czas spa ce ru Ar tur Ba lazs mó wił o swo im wczo raj szym spo tka niu z ube -
kiem. Prze bieg roz mo wy ty po wy, na le ga nie, że by pod pi sał akt lo jal no ści, ale no -
we by ły pew ne szcze gó ły, do ty czą ce ca łej na szej gru py. W naj bliż szych dniach ma
więc wyjść ja kaś więk sza gru pa, pod ko niec mar ca na stęp na, a resz ta prze wie zio -
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c Brak w rkps jed nej kart ki za pi sa nej po obu stro nach.
345 Klu cze do zda rzeń. Wy bór re por ta ży z Pol ski i o Pol sce – an to lo gia wy bra nych re por ta ży pol skich z lat

1944–1974, wy da na przez re dak cję li te ra tu ry re por ta żo wej Pań stwo we go Wy daw nic twa „Iskry”
w 1976 r., w na kła dzie 15 275 egz., w se rii „Bi blio te ka Li te ra tu ry XXX-l ecia”.

346 Krzysz tof Sa ła ciń ski (1951–2000) – ar chi tekt, asy stent na Wydz. Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry PS, współ -
prac. „Jed no ści”, kol por ter; 17 XII 1981–3 III 1982 in ter no wa ny w OO w Goleniowie i Wierz cho wie
Po mor skim.



na zo sta nie do 2–3 cen tral nych obo zów dla in ter no wa nych, któ re to obo zy utrzy -
ma ne bę dą przez ca ły czas trwa nia sta nu wo jen ne go, a więc co naj mniej 2–3 la ta.
Al ter na ty wą bę dzie, tak twier dził ubek, wy jazd za gra ni cę, do stęp ny zresz tą, to nie
jest zbyt ja sne, nie dla wszyst kich.

W wie czor nym dzien ni ku ra dio wym re la cja z kon fe ren cji pra so wej w Urzę -
dzie Ra dy Mi ni strów na te mat pra wa w okre sie trwa nia sta nu wo jen ne go 347. I zno -
wu wie le uwa gi po świę co no na an te nie wy jaz dom z kra ju osób in ter no wa nych.
Roz mo wy przez ca ły dzień ob ra ca ły się wo kół tych spraw, czy pod pi sa nie te go
aktu lo jal no ści, za kła da jąc, że bę dzie on je dy nym wa run kiem wyj ścia stąd, nie
będzie ko rzyst niej sze, gdzie bar dziej moż na przy dać się związ ko wi i lu dziom, ja ka
ma być stra te gia dal sze go dzia ła nia? Opi nie na ten te mat by ły bar dzo róż ne, nie
bra ko wa ło krań co wych. Czy po zo sta wa nie tu taj nie jest uni ka niem ry zy ka?

A po za wszyst kim in nym wzglę dy czy sto ludz kie, ro dzin ne. Ry siek Bor kow -
ski nie kry je, że mu si na ten te mat po roz ma wiać z żo ną w cza sie naj bliż sze go wi -
dze nia. My ślę, że w ten sam spo sób po stą pi więk szość z nas. W czwart ko wej
„Try bu nie” dal sze gło sy z VII Ple nu m348. Nie trze ba spe cjal nych umie jęt no ści, aby
zro zu mieć, jak bar dzo za gma twa na jest sy tu acja w sa mej par tii, za fa sa dą sztam po -
wych uchwał wi dać ol brzy mie róż ni ce zdań, frak cyj ność. Nie bra ko wa ło gło sów
nie po ko ju o naj bliż szą przy szłość. Naj tra gicz niej sze, że jest ich tak ma ło, że gi ną
w obo wią zu ją cym na dal beł ko cie ide olo gicz nym.

Po po łu dniu zja wi ło się po dob no dwóch pro ku ra to rów woj sko wych, trwa -
ją prze słu cha nia w spra wie 13 lu te go. Ich przy jazd nie wy wo łał jed nak ja kie goś
wy jąt ko we go po ru sze nia. Cze ka my wszy scy na to, co bę dzie z na mi, kie dy wresz -
cie za czną wy pusz czać, i kto się za bie rze.

5 mar ca (pią tek)

Wy da rze niem dnia był dzi siaj przy jazd przed sta wi cie li mi ni sterstw spraw
we wnętrz nych, za gra nicz nych i mi ni ster stwa spra wie dli wo ści 349. Wy gło si li pre lek -
cję dla czę ści na szych lu dzi o po li ty ce pań stwa, o po trze bie utrzy my wa nia do brych
sto sun ków z są sia da mi, o po trze bie po jed na nia na ro do we go. Nie wia do mo, ja ki za -
sto so wa no klucz, z na szej ce li wzię li w tym udział Wit kow ski, Strze szew ski i Ry -
siek Śnieg. Po dwóch go dzi nach Ja siu Wit kow ski i Woj tek Strze szew ski wró ci li do
ce li. Po pro stu wy szli z sa li ra zem z kil ko ma in ny mi oso ba mi. Chcie li śmy póź niej
do wie dzieć się cze goś o sa mym spo tka niu, ale nie wie le po wie dzie li. W naj bliż -
szych dniach po dob ne spo tka nie ma być po wtó rzo ne dla po zo sta łych. Trwa ją prze -
słu cha nia w spra wia zajść z 13 lu te go. Mi rek Kwiat kow ski opo wia da, że Ga dom ski
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347 Kon fe ren cje pra so we pro wa dził Je rzy Urban, rzecz nik rzą du PRL, URM mie ści się w bu dyn kach przy
Al. Ujaz dow skich w Warszawie. 

348 (PAP), Jed ność gwa ran cją sku tecz ne go dzia ła nia, „Try bu na Lu du”, 4 III 1982.
349 Cho dzi o spo tka nie z lek to ra mi KC PZPR: Ta de uszem Go dlew ski z In sty tu tu Ru chu Ro bot ni cze go (prac.

na uko wy, spe cja li sta na uk po li tycz nych), Ma rian Cze kań ski z URM (eko no mi sta) i Jan Pie kar ski z MSZ,
te ma tem: „Mię dzy na ro do we uwa run ko wa nie sy tu acji w Pol sce”, wzię ło w nim udział 28 in ter no wa -
nych, 16 z nich opu ści ło sa lę w trak cie dys ku sji. 
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usi łu je przed sta wić to ja ko sa mo obro nę funk cjo na riu szy. Mie li po dob no ja kieś
prze cie ki, że przy go to wu je my ja kąś ak cję pro wo ka cyj ną i że by się za bez pie czyć
trzy ma no w po go to wiu uzbro jo ny od dział ochro ny(!). Ma ło te go, oskar ża się nie -
któ re oso by o czyn ną na paść na funk cjo na riu szy. Nie wie my jesz cze ko go się o to
oskar ża, ale są po dob no przy go to wy wa ne ak ty oskar że nia. Wie rzyć się nie chce.
Od Kwiat kow skie go wie my też, że Kuź mi szy n350 wy stą pił z po wódz twem cy wil -
nym w są dzie w Ko sza li nie o po bi cie i spra wa ma po dob no w naj bliż szym cza sie
tra fić na wo kan dę.

Wie czo rem by li śmy ze swo ją gru pą na te le wi zji. W Mo ni to rze Rzą do wy m351

roz mo wa z mi ni strem Cio skie m352 o przy szło ści związ ków, do brze pro wa dzo na
przez dzien ni ka rza. Nie ma żad nych wąt pli wo ści, nie bę dzie od wie sze nia „So li -
dar no ści”. Po zo sta je cze kać na „na szą wio snę”, je że li jed nak w cią gu naj bliż szych
2–3 mie się cy nic się nie zmie ni, je że li pro wa dzo na „dys ku sja spo łecz na” nie od wró -
ci się w ja kiś ra dy kal ny spo sób, to na na stęp ne 5–10 lat ma my zno wu wszyst ko
„z gło wy” i trze ba wy jeż dżać, nie oglą da jąc się na nic. Kie dy wy cho dzi li śmy z sali
Ka zik Ko strzew ski po wie dział mi, że ju tro do star czą na sze te zy do dys ku sji o związ -
kach, opra co wa ne przez Jur ka Zi mow skie go. Mam na nieść wła sne uwa gi i tekst
jak naj prę dzej prze ka zać na ze wnątrz. Bar dzo do bry po mysł.

W ra dio i te le wi zji po da no wia do mość o uję ciu spraw ców za ma chu na mi -
li cjan ta w War sza wie. Ofi cjal nie po da no, iż jed nym z po dej rza nych jest ksiądz,
u któ re go na ple ba nii zna le zio no bro ń353. Wy glą da to na pro wo ka cję, któ rej kon -
se kwen cje mo gą jesz cze bar dziej skom pli ko wać sy tu ację. Je śli po łą czy się to z gło -
sa mi na VII Ple num oskar ża ją cy mi Ko ściół o współ dzia ła nie z opo zy cją, to
dzi siej sza wia do mość na bie ra jed no znacz nej wy mo wy.
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350 Grze gorz Kuź mi szyn (ur. 1954) – 1978–1983 kon tro ler w Od dzia le Ro bót Bu dow la nych PKP w Star gar -
dzie Szcze ciń skim, współ za ło ży ciel DA przy ka te drze Nie po ka la ne go Po czę cia NMP w Ko sza li nie, od
wrze śnia 1980 r. w „S”, or ga ni za tor, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, nast. KZ w Od dzia le Ro bót Bu -
dow la nych PKP; 14 XII 1981 r. współ or ga ni za tor 1-godz. pro te stu w zmi li ta ry zo wa nej PKP, 17 XII
1981–23 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po tem dzia łacz pod -
ziem nej „S”, 13 XII 1983 r. po re wi zji w miesz ka niu aresz to wa ny, 4 II 1984 r. ska za ny przez Sąd Re jo -
no wy w Szcze ci nie na 2 la ta wię zie nia w za wie sze niu na 4 la ta i grzyw nę; od 5 III 1984 r. na emi gra cji
w Szwe cji.

351 „Mo ni tor Rzą do wy” – au dy cja nada wa na w pro gra mie I TVP po DTV. 
352 Sta ni sław Cio sek (ur. 1939) – 1972–1985 po seł na sejm, 1980–1981 czło nek KC PZPR, XI 1980–XI

1985 czło nek Ra dy Mi ni strów (ds. współ pra cy ze związ ka mi za wo do wy mi).
353 Cho dzi o przy pad ko we śmier tel ne po strze le nie sierż. Zdzi sła wa Ka ro sa w War sza wie. Do ko na li go mło -

dzi chłop cy z or ga ni za cji pod ziem nej pod na zwą „Po wstań cza Ar mia Kra jo wa – Dru ga Ka dro wa”, któ -
rzy za mie rza li ode brać mi li cjan to wi broń i 18 II 1982 r. za ata ko wa li go w dro dze do pra cy (zmarł 23 II
w szpi ta lu). Śmierć mi li cjan ta zo sta ła wy ko rzy sta na przez wła dze w kam pa nii pro pa gan do wej prze ciw
orga ni zu ją cym się struk tu rom pod ziem nej opo zy cji. Broń prze cho wy wa na by ła na ple ba nii ks. Syl we stra
Zycha (du cho we go opie ku na or ga ni za cji), któ ry wraz z resz tą człon ków or ga ni za cji zo stał oskar żo ny
o pró bę oba le nia si łą ustro ju PRL. Za pa dło 17 wy ro ków, w tym 25 lat dla bez po śred nie go spraw cy zabój -
stwa, Ro ber ta Che chła cza. Księ dza Zy cha ska za no na 6 lat, w 1989 r. zo stał za mor do wa ny przez nie zna -
nych spraw ców.



8 mar ca (po nie dzia łek)

Nie dzie la, do któ rej zno wu bę dę wra cać przez naj bliż sze ty go dnie. Mał go -
rza ta, ma ma i do te go pięk ny wio sen ny dzień. Już daw no ta go dzi na nie wy da wa -
ła mi się tak krót ka. Bar dziej niż kie dy kol wiek do tąd czu łem, że jest to jed nak
wię zie nie.

Pod czas mszy bp Ga łec ki po wie dział o wy ro kach w Byd gosz czy. An drzej
Mil cza now ski – 5 lat, Usta siak – 4 la ta, na stęp ne trzy wy ro ki nie co niż sze 354. W su -
mie znacz nie ni żej niż moż na się by ło oba wiać, pro ku ra tor żą dał zresz tą 11 lat dla
An drze ja i bez po rów na nia wię cej dla po zo sta łych. Pod czas ogła sza nia wy ro ku
obec ny był na sa li pry mas Glemp. Zby szek Kucz kow ski opo wia dał dziś o za sły sza -
nym zda rze niu z sa li są do wej. Pry mas po bło go sła wił naj pierw ska za nych i pu blicz -
ność, a póź niej miał zwró cić się do mi li cjan tów: „Ja te raz chcę po bło go sła wić
funk cjo na riu szy mi li cji oby wa tel skiej”. I w tym mo men cie obec ne na sa li „bi ją ce
ser ce par tii” pa dło na ko la na. Oso bi ście wąt pię w to nie co, ale Zby szek bo żył się,
że jest to praw da 355.

Jak po każ dej nie dzie li po ja wi ło się spo ro „pew nych” wia do mo ści. Od paru
dni krą ży już plot ka, że część z nas ma ją wy wieźć do Goł da pi 356. Nie wia do mo
było tyl ko, jak du ża ma to być gru pa. Dzi siaj mó wi się już tyl ko o sze ściu oso bach:
Jur czyk, Wą do łow ski, je den z mi li cjan tów i nie zna na trój ka. Cierp nę na myśl, że
mógł bym się zna leźć w tej szó st ce. Nie po koi mnie to tym bar dziej, że nie po ja wia
się od bar dzo daw na „mój” ubek, dla cze go? Le szek Dlo uchy od cho ro wał wczo raj -
sze wi dze nie. Żo na w obec no ści ro dzi ców Lesz ka opo wie dzia ła o roz mo wie ze
swo im dy rek to rem. Po wie dział jej, że po win na my śleć ener gicz nie o za bez pie cze -
niu swe go lo su, bo jej mał żeń stwo się roz pa dło. Opo wie dzia ła po dob no o ca łym
tym zda rze niu bez hi ste rii, ale Le szek cho dzi przy bi ty.

Wra ca jąc wczo raj z wi dze nia wi dzia łem się z Ła kom skim, któ ry wró cił ze
szpi ta la. Cią gle ma za wro ty gło wy.

9 mar ca (wto rek)

I zno wu spo ry do póź na w no cy, już daw no nie pa mię tam tak ostrych. Sie -
dzie li śmy po zga sze niu świa tła przy ka gan ku, ca łą szóst ką. Za czę ło się od py ta nia,

______________________________________________________________________________

354 Wy rok ogło szo no 4 III 1982 r., sąd POW w Byd gosz czy ska zał An drze ja Mil cza now skie go na 5 lat po -
zba wie nia wol no ści oraz na 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych, Mie czy sła wa Usta sia ka na 4 la ta po -
zba wie nia wol no ści oraz 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych, Ta de usza Li cho tę na 3,5 ro ku po zba wie nia
wol no ści oraz 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych, Ry szar da Drew nia ka, Wi tol da Ka ro lew skie go i Ste -
fa na Nie wia dom skie go na 1,5 ro ku po zba wie nia wol no ści, wo bec Ja na De ni se wi cza, Woj cie cha Du kla -
now skie go, Krzysz to fa Ja giel skie go i Ry szar da Len da sa po stę po wa nie umo rzo no, Ewa ryst Wa li gór ski
zo stał unie win nio ny. 

355 Obec ność pry ma sa Jó ze fa Glem pa na roz pra wie człon ków szcze ciń skie go MKS 2 III 1982 r. i po bło go -
sła wie nie je de na stu oskar żo nych jest po twier dzo na w wie lu źró dłach, jed nak fakt po bło go sła wie nia przez
pry ma sa tak że funk cjo na riu szy mi li cji nie znaj du je po twier dze nia. 

356 Ośro dek Od osob nie nia w Goł da pi funk cjo no wał w okre sie 6 I–24 VII 1982 r. w ośrod ku wcza so wym
Za rzą du Głów ne go Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków Pra sy, Książ ki, Ra dia i Te le wi zji w Goł da pi.
Ogó łem in ter no wa no tu 392 ko bie ty. Ze wzglę du na do bre wa run ki by to we wy ko rzy sty wa ny pro pa gan -
do wo przez wła dze.
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któ re sta wia ne jest wśród nas co raz czę ściej: ja ki sens ma na sze sie dze nie tu taj, czy
wyj ście na ze wnątrz na wet za ce nę pod pi su na ak cie lo jal no ści nie jest bar dziej ce -
lo we, czy przy pad kiem tam nie przy da li by śmy się bar dziej. Py ta nie w od nie sie niu
do wie lu z nas czy sto teo re tycz ne, ani mnie, ani wie lu in nym nikt nie pro po no wał
cze goś ta kie go, tym nie mniej to py ta nie wi si. Mo że się zda rzyć, że w każ dej chwi -
li trze ba bę dzie od po wie dzieć na nie.

Czy to jest ja kiś pro blem mo ral ny, czy rze czy wi ście ten pod pis sta no wi zdra -
dę, ka pi tu lanc two, kon for mizm? W ten wła śnie spo sób jest jed nak trak to wa ny, na -
wet ci, któ rzy twier dzą, że jest to de cy zja cał ko wi cie oso bi sta, mo ja wła sna, do pa tru ją
się w tym sła bo ści cha rak te ru. Nie pa mię tam już kto, Bor kow ski al bo Śnieg stwo rzy -
li teo rię, skąd to się bie rze. Ich zda niem część z nas, nie wia do mo jak wie lu, po zo -
sta nie do koń ca, na wet ewen tu al ne pod pi sa nie za jaw ki 357 nic im nie po mo że:
Jur czy ko wi, Ba łu ce, Wą do łow skie mu, Ko cja no wi, jesz cze kil ku in nym. I to wła śnie
oni wy twa rza ją ta ką psy cho zę. Czy tak jest istot nie, trud no po wie dzieć. Ale jest też
praw dą i sły sza łem to wie lo krot nie pod czas spa ce rów, wła śnie od Wą do łow skie go,
że naj wcze śniej wyj dą „drob ne płot ki”. Po wsta ła więc ja kaś we wnętrz na hie rar chia,
wyjść wcze śniej to zna czy, że je steś ta ką wła śnie „płot ką” i wie lu po czy tu je so bie za
ho nor, za wy róż nie nie być „kimś”. Głu pie to i szcze niac kie. „No ja to wyj dę wte dy,
kie dy za czną pusz czać Wa łę sę i sa mą gó rę” – po wie dział mi nie da lej jak wczo raj
Sta szek [Wą do łow ski]. W tych noc nych go dzi nach szcze ro ści nie bra ko wa ło i ta kich,
któ rzy twier dzi li, że zro bio no z nas mę czen ni ków i bo ha te rów na ro do wej spra wy,
i że jest to dość wy god ne bo ha ter stwo, bo w koń cu, po mi ja jąc przy pad ki skraj ne,
stwo rzo no nam w mia rę zno śne wa run ki, że nie je ste śmy na ra że ni na co dzien ne wy -
bo ry tych z wol no ści. Oczy wi ście nie są to spra wy tak pro ste i jed no znacz ne, jest
prze cież po czu cie więź nia, kra ty w oknach, to, że o każ de wyj ście do są sied niej ce li
trze ba pro sić kla wi sza, są roz my śla nia przed snem o naj bliż szych, o tym jak oni so -
bie ra dzą, ze świa do mo ścią, że nie tyl ko nie moż na im po móc, ale jest się dla nich
cię ża rem, przy czy ną kło po tów. An drzej An to sie wicz, Ja siu Wit kow ski wie dzą, że ich
żo ny nie do sta ją ich po bo rów, że sa me nie mo gą pra co wać za ję te dzieć mi. Jak dłu -
go to mo że trwać? Na tu ral nie jest świa do mość i te go, że na sza obec ność tu taj łą czy
tam tych z ze wnątrz, stwa rza do dat ko we wię zy, zbli ża lu dzi. Wie my, że sta no wi my
nie ustan ne oskar że nie wła dzy, je ste śmy do wo dem jej bez względ no ści, nie li cze nia się
z wła snym spo łe czeń stwem. Jak to się jed nak bi lan su je, w któ rym mo men cie ten
opór prze sta je mieć sens, prze sta nie być po trzeb ny?

Od te go tyl ko krok do spo rów o na sze ce chy na ro do we, czy po świę ca nie
się jest wię cej war te od nie efek tow nej pra cy li czą cej się z pew ny mi re alia mi. Pi sa -
łem już kie dyś o tym, ale te roz wa ża nia nie ustan nie wra ca ją, bo nikt nie da od po -
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357 Cho dzi o tzw. lo jal kę, pi sem ne zo bo wią za nie do za prze sta nia dzia łal no ści opo zy cyj nej. Wła dze PRL na -
kła nia ły do jej pod pi sy wa nia dzia ła czy opo zy cji w okre sie sta nu wo jen ne go. Oświad cze nie to mia ło na -
stę pu ją cą treść: „Ja, ni żej pod pi sa ny oświad czam i zo bo wią zu ję się do za nie cha nia wszel kiej dzia łal no ści
szko dli wej dla Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej, w szcze gól no ści do prze strze ga nia obo wią zu ją ce go
po rząd ku praw ne go”. Lo jal ka nie by ła zo bo wią za niem do współ pra cy z SB.



wie dzi jed no znacz nej, prze są dza ją cej osta tecz nie py ta nia i kłót nie o błę dy związ -
ku, o od po wie dzial ność za nie. Czy tyl ko Ru lew ski, Roz pło chow ski, Gwiaz da i ci
z Ra do mia i Gdań ska do pro wa dzi li do te go, co się sta ło? Dla cze go ani w ko mi sjach
za kła do wych, ani ja w swo jej „Jed no ści” nie po tra fi li śmy przy ha mo wać, prze tłu -
ma czyć, że gra o wszyst ko mo że tak się skoń czyć. 

Wy jazd za gra ni cę. I zno wu to sa mo. Zdra da, zdra da wo bec tych, któ rzy zo -
sta ną, bę dą bi ci w du pę. Bę dą zno wu przez la ta pod no si li się z klę czek. Na dzi siej -
szym spa ce rze wał ko wa li śmy zno wu te spra wy z Dlo uchym, Kucz kow skim,
Ja rząb kie m358 i kimś ze Świ no uj ścia. Pod ko niec do łą czył Ry siek Śnieg, na sa mą
koń ców kę mo no lo gu Lesz ka [Dlo uche go] o tym, że czas po czuć się Eu ro pej czy -
kiem, że te wszyst kie pol skie sen ty men ty są nie po trzeb nym ba la stem. Za koń cze -
nie roz mo wy od by ło się w ce li, ostre jak bo daj jesz cze ni gdy. Ro bol po zo sta nie
za wsze ro bo lem. Jak by ło do brze, to wszy scy chcie li się ze brać, być przy tym, pcha -
li się do sta no wisk. Ro bo le zo sta li na do le. Te raz ci „z gó ry” wy jeż dża ją za gra ni -
cę. I zno wu od po ku tu je za wszyst ko ro bol. Tam ci bę dą na Za cho dzie za ra biać na
swo im mę czeń stwie – to Bor kow ski i Śnieg. Zdra da, zdra da związ ku, nas ro bo li,
na ro du. Żad ne ar gu men ty nie tra fia ją, ani to, że ci sa mi lu dzie stam tąd bę dą mo -
gli zro bić wię cej dla związ ku, dla na ro du, dla nich wresz cie – ro bo li. Że ła two mó -
wić o oj czyź nie, o zdra dzie, kie dy jest się spa wa czem, kie row cą, kie dy dwie, trzy
fu chy za pew nią utrzy ma nie ro dzi nie. Be ton. Osta tecz nie zgo dzi li się, że sze re go -
wy czło nek związ ku osta tecz nie mo że wy je chać, „nie miał bym na wet pre ten sji do
cie bie”, ale nie wol no wy je chać tym, któ rzy kie ro wa li na mi, Jur czy ko wi, Ko cja no -
wi, Baum gar to wi.

Za pa dło mil cze nie i skoń czy ła się dys ku sja. Czy w in nych ce lach jest po dob -
nie, w mniej szym lub więk szym stop niu pew nie tak. Za czy na ją się po dzia ły.

Cią gle nie ma ube ków i na dal ocze ku je my, kie dy za czną wy pusz czać. Dzi siaj
wy szło dwóch z Ko sza li na 359, po dob no na wet bez pod pi sów. Otrzy ma łem za wia -
do mie nie o roz pra wie są do wej na 22 mar ca, wie czo rem bę dę mu siał wy stą pić
o zgo dę na do wie zie nie mnie tam.

11 mar ca (czwar tek)

Ry siek Bo gacz, He niek Gre la, Ja rzą bek, Jóź wia kow ski wy szli wczo raj przed
po łu dnie m360. Bez prze słu chań, bez pod pi sy wa nia cze go kol wiek, przy go to wu jąc

______________________________________________________________________________

358 Hen ryk Ja rzą bek (ur. 1946) – prac. PKP, od wrze śnia 1980 w r. „S”, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go,
nast. KZ w Dy rek cji Re jo no wej Ko lei Pań stwo wych, od paź dzier ni ka tr. przew. Ko mi sji Re wi zyj nej MKZ
Szcze cin, czło nek Pre zy dium Kra jo wej Sek cji Ko le ja rzy, wio sną 1981 r. przew. I KZD „S” Ko le ja rzy we
Wro cła wiu, w czerw cu/lip cu de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, przew. Ko mi sji Re wi zyj -
nej, de le gat na I KZD, od paź dzier ni ka 1981 r. de le gat do Mię dzy okrę go wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej
Ko le ja rzy „S”, współ za ło ży ciel Biu le ty nu In for ma cyj ne go Ko le ja rzy Po mor skiej Dy rek cji Okrę go wej Ko -
lei Pań stwo wych „Wła ści wy Tor”; 13 XII 1981–10 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz -
cho wie Po mor skim, do 1989 r. współ or ga ni za tor pod ziem nej edy cji pi sma „Wła ści wy Tor”, au tor,
or ga ni za tor kol por ta żu.

359 Cho dzi o Zyg mun ta Bą ka i Sta ni sła wa Ple ska cza z Ko sza li na, któ rych zwol nio no 9 III 1982 r.
360 10 III 1982 r. zwol nio no pięć osób. Oprócz wy mie nio nych przez au to ra tak że Zdzi sła wa Po dol skie go.
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się do spa ce ru usły sze li od od dzia ło we go, że ma ją się szy ko wać do wyj ścia. Po paru
mi nu tach wie dział ca ły od dział, przez otwar te okna prze ka zy wa no ad re sy, te le fo -
ny. Wy szli przed dwu na stą, przy peł nej „wi dow ni” ci sną cej się do okien, wy ma chu -
ją cej rę ka mi. Ca ły wczo raj szy dzień, wszyst kie roz mo wy pod po rząd ko wa ne by ły
te mu wyj ściu. Tak się zło ży ło, że jed no cze śnie za bra no dwie oso by do szpi ta la na
Ka szub skiej, w tym Mir ka Kwiat kow skie go. Za wsze to bli żej wol no ści, więc pod -
nie ce nie jest zro zu mia łe. W ce li ucho dzę za czło wie ka ob da rzo ne go zdol no ścią
prze wi dy wa nia, czy od ga dy wa nia przy szło ści. Na tych miast po po bud ce za po wie -
dzia łem, że dzi siaj bę dą wyj ścia, rze czy wi ście obu dzi łem się w na stro ju po że gnań,
roz bi ja nia na szej tu wspól no ty. Ale zbu do wa ły to też na praw dę roz mo wy pro wa -
dzo ne w cią gu ostat nich dni, roz mo wy, z któ rych wi dać, że każ dy za bie ga o za bez -
pie cze nie wła snej przy szło ści. Woj tek Strze szew ski okre śla to bar dzo wul gar nie,
ale traf nie – za sa da „rwd” (ra tuj wła sną du pę). 

No wa plot ka, od 15 mar ca li kwi du ją nasz obóz – część wyj dzie, a resz ta do
cen tral nych obo zów. Po twier dził to Zbysz ko wi Kucz kow skie mu pro ku ra tor pod -
czas prze słu cha nia, ale nie okre ślił cza su. Po wie dział tyl ko, że bę dą to wy god ne
obo zy, pra wie ta kie, o ja kich mó wił mi ni ster Urban.

12 mar ca (pią tek)

Wczo raj wy szedł Pio trek Baum gart, wszy scy ocze ku je my wyj ścia tej więk -
szej gru py. Pod czas wczo raj sze go spa ce ru wy rzu co no An drze ja [An to sie wi cza], któ -
ry miał po sprzą tać ce lę i prze pro wa dzo no re wi zję. Roz wa li li mi ca łe łóż ko. Dzi siaj
mo je uro dzi ny.

13 mar ca (so bo ta)

Jest pół do dzie wią tej, na spa cer pój dzie my wi docz nie póź niej. Woj tek [Strze -
szew ski] ocze ku je na dal szy ciąg prze słu cha nia u pro ku ra to ra. Sie dzi my przy nie -
do pi tych her ba tach, chłop cy opo wia da ją ja kieś epi zo dy z 13 grud nia, ta kie
rocz ni co we wspo min ki. Ry siek Śnieg mó wi, jak cie szył się Zby szek Kucz kow ski,
kie dy póź nym po po łu dniem ich „dys ko te ka” do tar ła do Go le nio wa. Je cha li po
ciem ku, wy cho dzi li z ko men dy w szpa le rze mi li cjan tów z bro nią na pier siach.
Skoń czy ło się już mia sto z oświe tlo ny mi uli ca mi, któ re roz po zna wa li po przez szpa -
ry wię zien nej bu dy, wje cha li w la sy. Sa mo chód chy bo tał się w ko le inach, w pew -
nym mo men cie za trzy mał się. By ło ich we wnątrz 16–17 osób. Czy wszy scy
po my śle li o tym, co po wie dział Kucz kow ski: „O Bo że, bę dą roz wa lać”. Nie po tra -
fią te raz opo wie dzieć o tej ci szy, któ ra za pa no wa ła, cze ka li, kie dy otwo rzą się drzwi
sa mo cho du. Kie dy po chwi li ru szy li da lej, zrzu ca li z sie bie tam tą ci szę by le ja ką głu -
pią roz mo wą, żar ta mi.

I nie był to przy pa dek od osob nio ny. Mi chał Pa ziew ski, któ ry wie zio ny był
wraz ze swo ją gru pą wcze snym ran kiem w nie dzie lę po twier dza, że oba wia li się
naj gor sze go. Jesz cze dra ma tycz niej od bie rać to mu siał Woj tek Strze szew ski. Z do -
mu za bra li go w nie dzie lę przed szó stą ra no, za wieź li na ko men dę w Świ no uj ściu,
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a póź niej w sa mo chód pe łen uzbro jo nych mi li cjan tów i da lej w dro gę, do Szcze ci -
na, jak po wie dział mu ko men dant, któ re go znał bar dzo do brze. Za Mię dzyz dro -
ja mi, po obu stro nach gę sty las. I zno wu, w pew nym mo men cie ko men da:
za trzy maj się. Kie row ca zga sił sil nik. Ca ły spię ty ob ser wo wał mi li cjan tów, któ ry
z nich wy pro wa dzi go na ze wnątrz. Nie po tra fi po wie dzieć, ile sta li, mi nu ty, se kun -
dy. Usły szał nad jeż dża ją cy z ty łu sa mo chód, za mo ment zła pał ich swo imi świa tła -
mi. Mo że to tam ci? Ode tchnął, kie dy usły szał: są wresz cie, je dzie my. Ru szy li.
Tam ci z ty łu sta no wi li do dat ko wą ob sta wę.

Mi rek Kwiat kow ski z ko lei był prze ko na ny, że wkro czy li Ro sja nie. Kie dy
ka za no mu przy go to wać się do wyj ścia, za brał wszyst kie naj cie plej sze rze czy, kil -
ka swe trów, cie płą kurt kę. Tam to bę dzie wła śnie naj bar dziej po trzeb ne. I on też
ode tchnął w Go le nio wie. By li szczę śli wi, do tar ło do nich, że nie bę dzie te go naj -
gor sze go, że prze ży ją. Dzi siaj opo wia da ją o tym ze śmie chem, za pi sa ne wy da je się
być nie do brą li te ra tu rą, trzy mie sią ce te mu wszyst ko wy da wa ło się zu peł nie in ne.

Wczo raj po po łu dniu prze słu chi wał mnie pro ku ra tor z pro ku ra tu ry ko sza -
liń skiej, w dal szym cią gu wy da rze nia z 13 lu te go. Sym pa tycz ny i nie kry ją cy życz -
li wo ści dla nas. Czy jed nak bę dzie to mieć ja kieś zna cze nie w osta tecz nym
wer dyk cie? Pierw sze py ta nie, czy wiem coś o ja kimś bun cie lub pro wo ka cji przy -
go to wy wa nej przez nas w tym dniu. Ry siek Bor kow ski miał spo tka nie ze swo im
ube kiem, [któ ry] na ma wiał [go] do współ pra cy. Rów nież Le szek [Dlo uchy] roz ma -
wiał z ube kiem. To sa mo, żad ne mu z nich nie za pro po no wa no wyj ścia pod wa run -
kiem pod pi sa nia ak tu lo jal no ści. Przed po łu dniem wy pi li śmy ka wę przy go to wa ną
wresz cie grzał ką z trzech ży le tek. Uro dzi no wa ka wa, mu sia łem obie cać chłop com
pi jań stwo już na wol no ści. To pierw sze uro dzi ny w ce li. 31 mar ca bę dzie ob cho -
dził swo je Ry siek Śnieg. 

Dzi siaj ra no Ja siu Tar now ski, któ ry jest te raz jed nym z ka li fak to rów, po wie -
dział, że wczo raj o 18-tej za pre zen to wa no w te le wi zji Piotr ka Baum gar ta, ka jał
się 361. Trud no w to wprost uwie rzyć.

17 mar ca (śro da)

Wczo raj wy szła ko lej na dwój ka, nie pa mię tam na zwisk, ja kiś star szy bu dow -
la niec i Fra nek z Por tu 362. I to wszyst ko, nic się nie dzie je. W so bo tę, 13-t ego
o 21.00 zga si li śmy na 13 mi nut świa tło. Gru py, któ rym wy pa dła te le wi zja od mó -
wi ły wyj ścia, ale wszyst ko ra zem już wła ści wie nie ro bi wra że nia. Nie bra ko wa ło
opi nii, że to dzie ci na da. At mos fe ra uci szy ła się do te go stop nia, że de cy zją ko men -
dan ta za wzo ro we za cho wa nie się in ter no wa nych prze dłu żo no spa cer w gru pach
do 90 mi nut. Lu dzie po pro stu „okla pli”. „Wio sna”, o któ rej ty le się mó wi ło, nie
nad cho dzi i co raz mniej na dziei na ja kąś ra dy kal ną zmia nę sy tu acji. Co dzien ne ga -
ze ty, „Po li ty ka”, któ rej trzy pierw sze nu me ry do tar ły ja koś, peł ne są in for ma cji
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361 In for ma cja nie znaj du ją ca po twier dze nia. 
362 Bliż szych da nych nie usta lo no. 
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o po stę pu ją cym cią gle roz kła dzie go spo dar ki, re for ma, któ ra sta no wić mia ła cu -
dow ny lek, roz pły wa się w bra ku za rzą dzeń wy ko naw czych, w in do len cji ad mi ni -
stra cji, ale co z te go wy ni ka?

Co raz bar dziej nie po koi mnie po nie dział ko wa roz pra wa, co zna czy ten „nie -
obo wiąz ko wy” udział, jak przyj mie to wszyst ko Emik. Kar tecz ka, któ rą do sta łem
w nie dzie lę, by ła ta ka wzru sza ją ca, ale ta spra wa mu si się wresz cie skoń czyć, mam
na dzie ję, że Pań cia to wresz cie zro zu mia ła.

Wczo raj wie czo rem Ja siu Wit kow ski czy tał gło śno no we nu me ry nie le gal -
nych wy daw nictw, któ re do nas do tar ły. Pierw szy nu mer, stycz nio wy „Prze glą -
du”363 pi sma Wy daw nic twa im. Kon sty tu cji 3 Ma ja (12 stro nic for ma tu A4),
po świę co ny jest w ca ło ści obo zo we mu ży ciu w Bia ło łę ce – 250 osób. Re wi zje, gło -
dów ki, nie dziel ne msze – wszyst ko to zna my bar dzo do brze. I u nas za sta na wia ją -
cy na wrót re li gij no ści, py ta nie tyl ko, w ja kim stop niu jest to au ten tycz ne. 

Cie ka wa jest re la cja z wi zy ty po słów, 3 oso by z sej mo wej Ko mi sji Spraw We -
wnętrz nych i Wy mia ru Spra wie dli wo ści (opra wa wi zy ty tra dy cyj na – ka li fak to rzy
w no wych far tusz kach i cza pecz kach, nad pro gra mo wa czy sta po ściel). Pierw sze
py ta nie, czy gło so wa li ście za za twier dze niem sta nu wo jen ne go, koń czy ło wi zy tę
w więk szo ści cel, bo oczy wi ście gło so wa li i wte dy wy pra sza no po pro stu z cel. Ale
by ły też i roz mo wy, sta wia no im py ta nia, prze ciw ko ko mu i w obro nie cze go wy -
pro wa dzo no na uli ce czoł gi i woj sko, dla cze go zwal nia no lu dzi z pra cy za przy na -
leż ność związ ko wą, czy zo mow cy, któ rzy „we wła snej obro nie” uży li bro ni
w ko pal ni Wu jek zo sta li za ata ko wa ni we wła snych ko sza rach, co ro bi ło woj sko na
te re nie in nych za kła dów pra cy. Py ta nia re to rycz ne, bo ja ka mo że być od po wiedź
po sła. Wy cho dzą cą trój kę że gna ły okrzy ki „Na szu bie ni cę Tar go wi cę”. Nu mer koń -
czy ła szop ka sa ty rycz na „Gniaz do wro nio” z Ja ru zel skim, Si wa kiem, Ol szow -
skim364, Urba nem, Bar ci kow skim i in ny mi „bo ha te ra mi” ostat nich mie się cy. Bra kło
cza su (tak) że by prze pi sać ca łą, a wie le frag men tów jest bar dzo do brych.

Ja ru zel ski: Jest żoł nier skim mym za wo dem
Lud obro nić przed Na ro dem (...) 

Ol szow ski: Oto suk ces nie by wa ły
Uda ło mi się pra sę ca łą 
Ca łą dzien ni kar ską hor dę 
Raz na resz cie wziąć za mor dę (...)

al bo chór żoł nie rzy: Pa no wie ge ne ra ło wie, raz, dwa, trzy
Gdzie ten wróg, niech któ ry po wie, raz, dwa, trzy 
Bo nim wro ga zo ba czy my 
Du py so bie od mro zi my, raz, dwa, trzy. 
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363 „Prze gląd” – mie sięcz nik pod ziem ny pu bli ko wa ny przez Wy daw nic two im. Kon sty tu cji 3 Ma ja od 1979 r.
364 Ste fan Ol szow ski (ur. 1931) – po li tyk PZPR, po seł, VI 1964–VII 1986 czło nek KC PZPR, VIII 1980–

–VII 1982 se kre tarz KC PZPR, VIII 1980–XI 1985 czło nek BP KC PZPR, 1971–1976 i 1982–1985 min.
spraw za gra nicz nych; opo wia dał się za twar dym kur sem wo bec „S”.



Z tek stem Ol szow skie go ko re spon du je wczo raj sza wia do mość, że po znań -
skie śro do wi sko dzien ni kar skie za pro po no wa ło roz wią za nie do tych cza so we go
S[to wa rzy sze nia] D[zien ni ka rzy] P[ol skich]365 i stwo rze nie no wej or ga ni za cji za -
wo do wej, zdol nej re ali zo wać po sta wio ne przez par tię za da nia. Zno wu część lu dzi
odej dzie z re dak cji, ale co to zmie ni?

Siód my nu mer ty go dni ka „Praw da wol nych Po la ków” z 29 I–6 II przy niósł
m.in. wia do mo ści o prze bie gu zajść w Gdań sku 30 stycz nia. 

(po spa ce rze)

No we wyj ścia, Ry siek Ukiel ski, Mi rek Bo jar ski 366 i Szy mań ski 367 z Aka de mii
Rol ni cze j368. Ryś ka wi dzia łem w oknie, wi dać by ło, jak moc no to prze ży wa, nie usi -
ło wał kryć. Wie czo rem bę dzie już w do mu. Czte rech z Ko sza li na wy wieź li do Dar -
łów ka, nie jest to zu peł nie pew ne, kla wi sze twier dzą, że wy cho dzą na wol ność.
Pod nie ce nie w ca łej gru pie, mó wi się o dal szych wyj ściach w naj bliż szych dniach.
Na spa ce rze by li śmy w mie sza nej gru pie, ra zem z Ja siem Tar now skim i ko sza li nia -
ka mi. Zby szek Kucz kow ski, któ ry ma dzi siaj imie ni ny, zbie rał ży cze nia: „Że byś
jak naj szyb ciej wy szedł”, „Że byś świę ta spę dził w do mu”... A póź niej po wę dro -
wał do gó ry pod rzu ca ny przez ca łą gro ma dę. Zo sta li śmy z Ryś kiem Śnie giem za -
pro sze ni na imie ni no we go bry dża przy ka wie.

Od sa me go ra na więź nio wie po rząd ku ją te ren, gra bią zie mię, zbie ra ją śmie -
ci. Ka li fak to rzy oczy ści li ko ry ta rze. Dzi siaj lub ju tro ma być wi zy ta cja Mię dzy na -
ro do we go Czer wo ne go Krzy ża.

Od kil ku dni Le szek [Dlo uchy] roz ma wia ze mną tyl ko o wy jeź dzie, prze ko -
nu je mnie, że po win ni śmy zro bić to ra zem, że ła twiej bę dzie znieść akli ma ty za cję. 

Że by skoń czyć jesz cze o siód mym nu me rze „Praw dy”. Wo kół Po mni ka
Stocz niow có w369 zgro ma dzi ło się bli sko 20 tys. lu dzi 370. Roz rzu co no ulot ki i śpie -
wa no pie śni pa trio tycz ne. O 16.00 ZO MO za po wie dzia ło, że da ją 5 mi nut na ro -
zej ście się. Kie dy mi nął ter min, przy stą pi li do ak cji. Dział ka wod ne, gaz, ra kiet ni ce,
któ ry mi strze la no bez po śred nio do lu dzi, pał ki. Za ata ko wa ny tłum bro nił się
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365 Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy Pol skich – zrze sza ją ce pol skich dzien ni ka rzy, po wsta łe w 1951 r. W okre -
sie kar na wa łu „S” kie ro wa ne przez Ste fa na Brat kow skie go, ści śle współ pra co wa ło z opo zy cją de mo kra -
tycz ną. Za wie szo ne 13 XII 1981 r., zli kwi do wa ne 19 III 1982 r. Dzień póź niej po wo ła no cał ko wi cie
pod le głe wła dzom Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy Pol skiej Rzecz po spo li tej Lu do wej zw. es du pe re lem. 

366 Mi ro sław Bo jar ski (ur. 1956) – stu dent AR, za trud nio ny w Za rzą dzie Por tu Szcze cin, czło nek NSZZ
„S”; 13 XII 1981–17 III 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim. 

367 Zbi gniew Szy mań ski (ur. 1957) – kie row ca w AR, przew. KU „S” AR; 13 XII 1981–17 III 1982 i 9 V–8 VII
1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 

368 Aka de mia Rol ni cza w Szcze ci nie – pań stwo wa uczel nia wyż sza, pod tą na zwą funk cjo no wa ła od 1972 r.,
prze mia no wa na z Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Szcze ci nie, dzia ła ją cej od 1954 r.

369 Po mnik Po le głych Stocz niow ców w Gdań sku (tzw. Po mnik Trzech Krzy ży) – po wstał w 1980 r., od sło -
nię ty 16 XII 1980 r. pod czas uro czy stej mszy świę tej, je go au to rem był Bog dan Pie trusz ka. Ma wy so kość
42 m i skła da się z trzech pro stych krzy ży z ko twi ca mi, złą czo ny mi we wspól nym krę gu; w dol nej czę -
ści mo nu men tu prze wi dzia no pła sko rzeź by ze sce na mi z ży cia stocz niow ców.

370 29 I 1982 r. w Gdań sku do szło do ma ni fe sta cji, a na stęp nie kil ku na sto go dzin nych roz ru chów. By ły one
re ak cją na za po wiedź dra stycz nych pod wy żek cen za po wie dzia nych od 1 II 1982 r. Żyw ność dro ża ła
śred nio o 241%, opał i ener gia o 171%. W in nych mia stach do szło do straj ków.
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kamie nia mi wy ry wa ny mi z to ro wisk. Na Hu ci sku 371 po sta wio no ba ry ka dę, kie dy
ją opa no wa no, lu dzie za czę li ucie kać w kie run ku Tar gu Wę glo we go 372. Z tram wa -
jów i au to bu sów mi li cja i SB wy cią ga ły wszyst kich mło dych lu dzi, spraw dza no,
czy ma ją czy ste rę ce, pa łu jąc na oślep. Tych, któ rych za bie ra no na ko mi sa ria ty,
trzy ma no go dzi na mi pod ścia ną. Za ple ca mi sły sze li trzask zwal nia nych i za bez pie -
cza nych zam ków ka ra bi no wych. Od so bo ty do po nie dział ku aresz to wa no po nad
500 osób. Po nad 40 stu den tów Po li tech ni ki de cy zją dzie ka na, prof. Ka zi mie rza
Wy sia tyc kie go 373 skre ślo no z li sty stu den tów. Po za koń cze niu ak cji mi li cję i ZO MO
za kwa te ro wa no w No vo te lu, Mo no po lu, Po sej do nie, Bał ty ku. Za mknię ci w po ko -
jach scho dzi li na sy gnał dzwon ka na po sił ki i do klu bu na fil my. Dzien na ra cja
mięsa wy no si ła 400 g.

W tej chwi li nada no przez gło śnik ko mu ni kat ko men dan ta ośrod ka. Przy je -
cha li przed sta wi cie le mi ni stra spra wie dli wo ści i spraw we wnętrz ny ch374. Przyj mo -
wa ne bę dą skar gi i za ża le nia po przez wy cho waw ców. Jesz cze je den chwyt
pro pa gan do wy, ale Bor kow ski usi łu je się ja koś do stać. Kla wi sze nie wie dzą.

W po nie dzia łek plac wo kół po mni ka ogro dzo ny zo stał dru tem kol cza stym,
ta bli ce in for mo wa ły, że jest to „Te ren woj sko wy”, „Wstęp wzbro nio ny”. W ser wi -
sie in for ma cyj nym z kra ju po da no, że w Goł da pi zwol nio no in ter no wa ną 14 grud -
nia Iza be lę Cy wiń ską 375, dy rek to ra Te atru No we go 376. Na to miast we Wro cła wiu
1 mar ca we wszyst kich więk szych za kła dach prze pro wa dzo no jed no go dzin ny
strajk so li dar no ścio wy, w dwóch miej scach obec ny był szef re gio nu Fra sy niu k377.
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371 Hu ci sko – jed na z ulic Gdań ska.
372 Targ Wę glo wy – plac w cen trum Gdań ska.
373 Ka zi mierz Wy sia tyc ki (ur. 1925) – prof., od 1967 r. kier. Za kła du Na uko we go Mo stów Sta lo wych na Wy -

dzia le In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki Gdań skiej, 1977–1979, 1981–1983, 1985–1996 kier. Ka te dry
Mo stów, dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa Lą do we go Po li tech ni ki Gdań skiej.

374 MSW re pre zen to wał płk W. Ro ma now ski – ofi cer łącz ni ko wy, peł no moc nik Cze sła wa Kisz cza ka ds. in -
ter no wa nych, a Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści płk Ba zy li Paw la czyk.

375 Iza bel la Cy wiń ska (ur. 1935) – re ży ser te atral ny i fil mo wy, kry tyk fil mo wy, 1970–1973 dyr. Te atru im.
Woj cie cha Bo gu sław skie go w Ka li szu, w 1973 r. re ak ty wo wa ła Te atr No wy w Po zna niu, któ rym kie ro -
wa ła do 1989 r.; 14 XII 1981–19 I 1982 in ter no wa na w OO w Po zna niu i Goł da pi (za wy sta wie nie
w 1981 sztu ki Oskar żo ny: czer wiec pięć dzie siąt sześć).

376 Te atr No wy w Po zna niu – dzia łał w la tach 1923–1937 (zban kru to wał), po woj nie re ak ty wo wa ny,
w 1945 r., ja ko pry wat ne przed się bior stwo Zbi gnie wa Szczer bow skie go, w 1949 r. prze szedł pod za -
rząd Dy rek cji Pań stwo wych Te atrów Dra ma tycz nych, au to no mię od zy skał w 1973 r. 

377 Wła dy sław Fra sy niuk (ur. 1954) – kie row ca w przed się bior stwach trans por to wych PKS i „Trans bud” we
Wro cła wiu, od 1978 r. w MPK; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w MPK w Za jezd ni nr 9, de le gat
do MKS, od wrze śnia 1980 r. w „S”, rzecz nik pra so wy MKZ we Wro cła wiu, od mar ca 1981 r. je go
przew., VI–X 1981 r. czło nek KKP, w czerw cu 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Dol ny Śląsk, przew.
ZR, de le gat na I KZD, czło nek Pre zy dium KK. W li sto pa dzie 1981 r. w wą skim gro nie (m.in. z Alek san -
drem La bu dą, Mie czy sła wem Zla tem) pod jął de cy zję o wy ję ciu pie nię dzy z kon ta ZR i ich ukry ciu. 13 XII
1981 r. or ga ni za tor i przew. RKS „S” Dol ny Śląsk, 14–18 XII 1981 r. uczest nik straj ków w ko lej no pa -
cy fi ko wa nych za kła dach pra cy: „Pa fa wag”, „Do lmel”, „Bu mar -F adr oma”, FAT; nast. w ukry ciu, po szu -
ki wa ny li stem goń czym, zwol nio ny z pra cy; ini cja tor pod ziem nych struk tur „S”, 1981–1982 kie ro wał
nie jaw nym RKS Dol ny Śląsk, w 1982 i 1986–1987 wcho dził w skład TKK; 1982–1986 wię zio ny w ZK
w Bar cze wie, Łę czy cy, Gdań sku i Lub sku (z krót ki mi prze rwa mi) za dzia łal ność opo zy cyj ną, w 1986 r.
zwol nio ny na mo cy amne stii; od 1986 r. w Tym cza so wej Ra dzie „S” po wo ła nej przez Le cha Wa łę sę,
6 VII 1987 r. sy gna ta riusz de kla ra cji Krę gu Przy ja ciół So li dar no ści Pol sko -Cz ech osł owa ckiej, od paź -
dzier ni ka 1987 r. w KKW „S”, od 1987 r. przew. dzia ła ją cej jaw nie RKW Dol ny Śląsk, uczest nik 



20 mar ca (so bo ta)

Mi ja ko lej ny ty dzień, jak z wie lo ma in ny mi, wią za li śmy z nim wie le na dziei.
Kie dy w po ło wie ty go dnia przy by ła de le ga cja Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy ża 378 ra zem z to wa rzy szą cy mi przed sta wi cie la mi P[ol skie go] C[ze rwo ne go]
K[rzy ża]379 oraz mi ni sterstw spra wie dli wo ści i spraw we wnętrz ny ch380, są dzi li śmy,
że coś się wresz cie ra dy kal nie zmie ni. I nic, wię cej, w wie lu spra wach spro wa dzo -
no nas na zie mię. W czwar tek po spa ce rze wszedł do ce li je den z dwu przed sta wi -
cie li P[ol skie go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża], jest zda je się za stęp cą na czel ne go re dak cji
„Służ by Zdro wia”381. Przy szedł zo rien to wać się czy nie ma przy pad ków wy ma ga -
ją cych in ter wen cji Czer wo ne go Krzy ża. Ry siek Bor kow ski po wie dział o żo nie, któ -
ra jest cięż ko cho ra na ser ce, o dwój ce dzie ci, któ re zo sta ną sa me, kie dy mat ka
bę dzie za bra na do szpi ta la, o bra ku pie nię dzy – żo na nie pra cu je, je go w grud niu
zwol nio no z pra cy z trzy mie sięcz ną wy praw ką. Za czę ła się roz mo wa. Ry siek [Bor -
kow ski] opo wia dał, w ja ki spo sób zwol nio no go z pra cy, jak stłu mio no strajk
w „Gry fii”. An drzej [An to sie wicz], Śnieg, Wit kow ski mó wi li o swo ich kło po tach,
są w po dob nej sy tu acji. Zwol nie ni z pra cy, po dwo je dzie ci, nie pra cu ją ce żo ny. Pan
re dak tor, oglą da jąc się co chwi la na nie do mknię tą ce lę, ści szo nym gło sem: „Na
pew no nie ma cie zno wu pod słu chu?” – wy py tał z prze ję ciem o szcze gó ły, za ła my -
wał rę ce: „O Bo że!” – kie dy chłop cy opo wia da li mu o ak cji 13 lu te go.

Za kwa drans dwu na sta, je ste śmy już po spa ce rze, po ką pie li. Za dwie, trzy
go dzi ny obiad i ko niec ty go dnia. Bę dzie my cze kać na ju trzej sze wi dze nia, na bi sku -
pa, któ ry mo że przy wie zie ja kieś wia do mo ści. Chłop cy po ukła da li się w łóż kach.
Woj tek [Strze szew ski] i Ja siu [Wit kow ski] szu ka ją czwór ki do kart, moż na spo koj -
nie wró cić do pi sa nia. Ten ze „Służ by Zdro wia” jest star szym czło wie kiem, po
pięć dzie siąt ce. Po kil ku na stu mi nu tach od ta jał na ty le, że pół gło sem (cią gle ten
pod słuch) za czął opo wia dać, jak oni to wszyst ko od bie ra ją tam w War sza wie. Dzię -
ki de le ga cji z Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża mie li oka zję obej rzeć wie -
le ośrod ków w kra ju. Więk szość z nich znaj du je się na te re nach wię zień, tyl ko
nie któ re ulo ko wa no po ośrod kach wcza so wych, to te dla star szych osób, dla in te -
lek tu ali stów. Pa no wie, wy ma cie tu taj zu peł nie przy zwo icie, cie płe po miesz cze nia,
du że okna, w mia rę czy sto. To, co wi dzie li śmy w Gło go wie, w Grod ko wie 382 jest
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po uf nych roz mów „S” z wła dzą w Mag da len ce k. War sza wy, 18 XII 1988–1990 czło nek KO przy Prze -
wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad ple nar nych Okrą głe go Sto łu oraz ze spo łu
ds. plu ra li zmu związ ko we go.

378 Wi zy ta cja przed sta wi cie li MKCK mia ła miej sce 16–17 III 1981 r., uczest ni czy li w niej Ber nard Grünen -
fel der i He inz Schla ep fer (le karz).

379 Ze stro ny PCK by li: W. Ko nie czyń ski, Ko wal czew ski, Prze ca liń ski. 
380 MSW re pre zen to wał płk W. Ro ma now ski – ofi cer łącz ni ko wy, a Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści płk Bazy li

Paw la czyk.
381 „Służ ba Zdro wia” – cza so pi smo o te ma ty ce me dycz nej i służ by zdro wia, ist nie ją ce od 1949 r. 
382 Ośro dek Od osob nie nia w Gło go wie – utwo rzo ny 13 XII 1981 r. na te re nie ZK dla więź niów z koń ców -

ka mi wy ro ków, funk cjo no wał do 30 VIII 1982 r. OO w Grod ko wie funk cjo no wał na te re nie ZK
od 13 XII 1981 do grud nia 1982 r. Prze by wa li tam męż czyź ni głów nie z Wro cła wia, Je le niej Gó ry, Nysy
i Opola, w więk szo ści z wyż szym wy kształ ce niem, m.in. gru pa wro cław skich dzien ni ka rzy.
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strasz ne. Brud, zim no, brak po ście li, po miesz cze nia za szczu rzo ne, ostry ry gor. Czy
są szan se na szyb ką nor ma li za cję, na uwol nie nie in ter no wa nych? „Nie ma się co
oszu ki wać. Ci z War sza wy są cią gle nie pew ni sy tu acji, zwol nie nie was mo gło by
do pro wa dzić do od no wie nia sy tu acji sprzed 13 grud nia, zno wu oży ły by za kła dy
pra cy, za czę ły by się żą da nia. Je dy ną szan są jest dla nich utrzy ma nie obec nej sy tu -
acji przez do sta tecz nie dłu gi czas, aby wy pa li ły się emo cje, aby lu dzie we szli w nor -
mal ny kie rat wal ki o ka wa łek chle ba”. I ści sza jąc jesz cze bar dziej głos: „A do te go
te nie ustan ne wal ki na gó rze. To nie jest żad na ta jem ni ca, że Ol szow ski, Ko cio -
łek383, Kar kosz ka 384, Ża biń ski 385, Grab ski 386 cze ka ją tyl ko na po tknię cie Ja ru zel -
skie go, któ re go uwa ża ją za zbyt mięk kie go, za zbyt li be ral ne go. A wa sze wyj ście?
Bę dą zwal niać, to jest oczy wi ste. Mó wi się, że w naj bliż szym cza sie zwol nią 
40–60%, w pierw szym rzę dzie rol ni ków, ro bot ni ków. Po zo sta łych zbie rze się w kil -
ku cen tral nych obo zach i po trzy ma się ich dość dłu go”. 

To, co mó wił po twier dza ło tyl ko na sze do my sły. Jest jed nym z tych, któ rzy
nie zga dza ją się z wła dzą, me to da mi, któ re sto su ją dla za cho wa nia pra cy, sta no -
wisk, a go dzą się być na rzę dziem tej wła dzy. Co mi z je go wia ry w wyż szą spra wie -
dli wość, w hi sto rię, co z je go we wnętrz ne go bun tu? Czy zmie ni to co kol wiek?

No co wa li oni wszy scy w Po łczy nie, wie czo rem na cześć go ści z Mię dzy na -
ro do we go Czer wo ne go Krzy ża wy da no uro czy stą ko la cję. Jak za sta rych, do brych
cza sów. Wy mie nia li śmy ze Szwaj ca ra mi po ro zu mie waw cze spoj rze nia, czuł i on
i tam ci nie smak, ale przy sto le obec ni by li puł kow ni cy z mi ni ster stwa spraw we -
wnętrz nych, więc ro zu mie cie sa mi... Oczy wi ście, ro zu mie my, że na tym wła śnie
po le ga si ła sys te mu. Kla wi sze, lu dzie, któ rzy nas pil nu ją, też ma ją na ten te mat
swo je pry wat ne zda nie, roz mo wy, któ re pro wa dzą wie czo rem w do mach, ko men -
ta rze pod czas dzien ni ka te le wi zyj ne go nie róż nią się ni czym od roz mów pro wa dzo -
nych w na szych do mach. A prze cież przy ję li te kil ka ty się cy pod wyż ki i na tych miast
prze ry wa ją nam pod czas spa ce ru roz mo wy z ko le ga mi z okien. No bo prze cież ko -
le ga mo że do nieść prze ło żo ne mu, że jest zbyt mięk ki, że przy my ka oczy. Sys tem
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383 Sta ni sław Ko cio łek (ur. 1933) – dzia łacz ko mu ni stycz ny, po li tyk, po seł na Sejm PRL, 1967–1970 I se -
kre tarz KW PZPR w Gdań sku, VII –XII 1970 r. wi ce pre mier, 1968–1971 czło nek BP KC PZPR, współ -
od po wie dzial ny za strze la nie do ro bot ni ków na Wy brze żu w grud niu 1970 r.; 1971–1978 am ba sa dor
w Kró le stwie Bel gii i Wiel kim Księ stwie Luk sem burg, 1978–1980 pre zes Cen tral ne go Związ ku Spół -
dziel czo ści Pra cy, w 1980 r. am ba sa dor PRL w Tu ne zji, 1980–1982 I se kre tarz Ko mi te tu War szaw skie -
go PZPR, 1982–1985 am ba sa dor w ZSRR; przed sta wi ciel do gma tycz ne go skrzy dła w PZPR, zwo len nik
twar de go roz pra wie nia się z „S”. 

384 Aloj zy Kar kosz ka (1929–2001) – dzia łacz ko mu ni stycz ny, po li tyk, po seł na Sejm PRL, 1967–1970 se kre -
tarz Ko mi te tu War szaw skie go PZPR, VII 1970–XII 1971 I se kre tarz KW PZPR w Gdań sku, 1976–1980
I se kre tarz Ko mi te tu War szaw skie go PZPR i przew. Sto łecz nej Ra dy Na ro do wej, 1976–1980 se kre tarz
KC PZPR, II –XII 1980 r. czło nek BP KC PZPR, 1971–1975 min. bu dow nic twa i prze my słu ma te ria łów
bu dow la nych, w 1976 r. wi ce pre mier w rzą dach Pio tra Ja ro sze wi cza.

385 An drzej Ża biń ski (1938–1988) – dzia łacz ko mu ni stycz ny, po li tyk, po seł na Sejm PRL, 1967–1972 przew.
Za rzą du Głów ne go ZMS, 1973–1980 I se kre tarz KW PZPR w Opo lu, 1980–1982 I se kre tarz KW PZPR
w Ka to wi cach, II–X 1980 r. se kre tarz KC PZPR, od 1980 z-ca człon ka, a od 1981 r. czło nek BP KC
PZPR; utoż sa mia ny z gru pą tzw. twar do gło wych w PZPR.

386 Ta de usz Grab ski (1929–1998) – VIII 1980–VII 1981 czło nek KC PZPR, XII 1980–VII 1981 czło nek BP
KC PZPR; utoż sa mia ny z gru pą tzw. twar do gło wych w PZPR.



dzia ła. Czy ma my pra wo ich po tę piać? Ma ją ro dzi ny, dzie ci na utrzy ma niu, są
ubez wła sno wol nie ni, ich byt za le ży cał ko wi cie od de cy zji tych, któ rzy nas tu taj
po sa dzi li za to, że usi ło wa li śmy po wstrzy mać try by ma chi ny, któ ra nisz czy nas
wszyst kich. I go dząc się na ro lę na rzę dzia, grze bią w ten spo sób szan sę po pra wie -
nia rów nież swo je go lo su. A jed nak go dzą, ale prze cież na to i tyl ko od cza su do
cza su, kie dy są np. po je dyn czo ra zem z nam na te le wi zji, po zwa la ją so bie na śmiech
ra zem z na mi, kie dy ła du je się nam wszyst kim do gło wy ja kąś ko lej ną bzdu rę. Czy
zmie ni się to kie dy kol wiek, czy jest ja kaś szan sa i jak to zro bić? Czy tam te raz Woj -
nę ży dow ską Feuch twan ge ra 387, książ kę na pi sa ną jak gdy by dla nas, po ka zu ją cą
me cha nizm dzia ła nia wła dzy, spo łe czeń stwa, wal ki o prze trwa nie na ro du, o za -
cho wa nie wła snej pań stwo wo ści. Po wta rza my te sa me dzia ła nia, szu ka my od po -
wie dzi na te sa me py ta nia, tak sa mo błą dzi my. Wczo raj by ła w ośrod ku Ma ja
Ko mo row ska i jesz cze ktoś z Ko mi sji Epi sko pa tu. Przy wieź li odzież, kil ka dzie siąt
ki lo ja błek, cy try ny, czo snek, ja kieś książ ki z hi sto rii, pod ręcz ni ki do nie miec kie -
go i fran cu skie go, pi łecz ki ping pon go we, pił ki. Spo tka li się z czwór ką wy ty po wa -
ną przez bi sku pa, Ja nem Tar now skim, Łucz ką i jesz cze dwie ma oso ba mi 388. Nie
wie my jesz cze, co bę dzie z ty mi da ra mi, ale na do brą spra wę bar dziej są one po -
trzeb ne w do mach star ców czy bied nym po pa ra fiach. Kil ka dni te mu przy wieź li
pierw sze go na czel ne go „Kwa dra tu” Sła wiń skie go 389. Zby szek Kucz kow ski żar tu -
je, że spro wa dzą tu taj ca łą pra sę so li dar no ścio wą.

Pod czas spa ce rów Dlo uchy bez prze rwy mó wi o Szwaj ca rii, gdzie się osie dli,
co bę dzie ro bił, gdzie po je dzie z syn kiem na nar ty. Bo ję się, że sta je się to już nie -
bez piecz ne. Każ dy ma ja kieś swo je zmar twie nia, mnie nie da je te raz spo ko ju spra -
wa z Pań cią. Że by to się już raz skoń czy ło, za mknąć to już za so bą. Za sy piam
i bu dzę się z my ślą o tym, to prze cież to już po ju trze, no i cią gle nie wiem, czy za -
wio zą mnie na spra wę.

27 mar ca (so bo ta)

Ju tro mi ną do kład nie trzy mie sią ce mo je go po by tu tu taj, stra ta w mo jej
sy tu acji ogrom na. Tak się ja koś skła da ło, że bar dzo póź no mo głem roz po cząć
to, co na praw dę mnie in te re so wa ło, wte dy, kie dy więk szość lu dzi ma już za so -
bą naj waż niej sze do ko na nia, kie dy umac nia swo ją po zy cję – ja do sta łem swo ją
szan sę. Do szły do te go jesz cze spra wy naj bar dziej oso bi ste i na gle to wszyst ko zo -
sta ło mi ode bra ne, nie mam wpły wu na roz wią za nia, któ re na stą pią. To praw da,
je stem teraz z ca łą pew no ścią znacz nie mą drzej szy, wie le spraw sta rał bym się ina -
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387 Lion Feuch twan ger (1884–1958) – pi sarz nie miec ki, au tor m.in. Woj ny ży dow skiej (1932, wyd. pol.
1960) czy Li sów w win ni cy (1946, wyd. pol. 1962).

388 Jed ną z tych osób był Zbi gniew Zda no wicz.
389 Le szek Ja kub Sła wiń ski (1927–1996) – 1942–1944 żoł nierz AK, po woj nie czło nek KW OM TUR, ZMP

i PZPR (usu nię ty w 1957); od je sie ni 1980 r. w „S”, od paź dzier ni ka tr. rzecz nik pra so wy MKZ w Bia -
łym sto ku, pierw szy red. na czel ny „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” MKZ Re gio nu Bia ły stok, od lu te go 1981 r.
red. pi sma KKK Pra cow ni ków Po li gra fii „S” „Kwa drat” w Szcze ci nie; 18 III–9 IV 1982 r. in ter no wa ny
w OO w Wierz cho wie Po mor skim.
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czej prowa dzić, ale nie moż na wy klu czyć, że nie do sta nę już szan sy spraw dze nia
te go, że nie bę dę mógł po wta rzać. I to przy gnę bia. A jesz cze do te go ten bez ruch,
do któ re go nie je stem przy zwy cza jo ny, któ ry jest mi ob cy. Od kil ku na stu dni za -
nie dba łem na wet co dzien ne no tat ki, apa tia. Ca ły mi ty go dnia mi ży łem na dzie ją,
że nie mo że to wszyst ko trwać tak dłu go, że coś mu si się wy ja śnić. Wszy scy kar -
mi li śmy się ty mi złu dze nia mi, po każ dym wi dze niu po wta rza li śmy so bie naj drob -
niej sze fak ci ki, plo tecz ki utwier dza ją ce nas w na dziei ry chłej zmia ny. Sło wa
otu chy bi sku pów pod czas nie dziel nych mszy św. wy two rzy ły w nas to ocze ki wa -
nie, któ re dzi siaj tak bar dzo mi cią ży, kie dy wszyst ko wo kół nas to czy się nor mal -
nym ryt mem. Wła śnie w tym mo men cie idzie przez ra dio roz mo wa o bu rzach,
grzmo tach, o ich war to ściach ję zy ko wych. A za oknem prze pięk na po go da, słoń -
ce, cie pło.

Lu dzie tu taj re agu ją roz ma icie. Są ta kie spa ce ry, pod czas któ rych wciąż na
no wo roz trzą sa ne są daw ne spo ry, pla ny na przy szłość. Tak jak daw niej, za do -
brych cza sów, funk cjo nu ją mniej sze i więk sze ko te rie, ukła dy. Straż nik, któ ry za
siat ką na sze go „wy bie gu” opa la się na krze śle po sta ran nym za mknię ciu bram ki,
mu si mieć nie raz do brą za ba wę, ob ser wu jąc wę dru ją ce w kół ko na prze strze ni
120–150 me trów grup ki za cie trze wio nych „pro mi nen tów”. Mi ja kil ka dni i ani
śla du wcze śniej sze go pod nie ce nia, na usta wio nej ła wecz ce i kil ku stoł kach przy nie -
sio nych z cel opa la ją się naj bar dziej opa no wa ni, kop cąc pa pie ro sy, ja kieś po je dyn -
cze dwu-, trzy oso bo we grup ki pro wa dzą swo je nie ustan ne roz wa ża nia o głu po cie
WRO N-y, o sta rych krzyw dach na ro do wych. Ta ką wła sną „szko łę” ma tu taj Łucz -
ko, kil ku je go daw nych uczniów trzy ma się ra zem z nim. In ną ta ką „szkół kę” two -
rzą na prze mian to Ju rek Zi mow ski, to Wą do łow ski, któ ry cią gle jesz cze znaj du je
chęt nych [do] wy słu cha nia je go wszyst kich „prze wag”, wy mie nia się tam też 
Kocjan, któ ry naj czę ściej trzy ma się jed nak osob no. Każ de go dnia znaj du ją się
entuzja ści spor tu, ma new ru jąc mię dzy spa ce ru ją cy mi usi łu ją bie gać czy na wet ćwi -
czyć. Jed nak od kąd za bra no do szpi ta la Mir ka Kwiat kow skie go, nie ma ich zbyt
wie lu. Żar ty, ka wa ły, któ re wszy scy zna my już na pa mięć. Od wie lu dni te ma tem
nu mer je den są wy jaz dy za gra ni cę, kan dy da tów jest nie spo dzie wa nie du żo, oko -
ło 15–20 osób. Wszy scy już się z tym oswo ili, cho ciaż cią gle oto cze ni są oni pięt -
nem zdra dy, zdra dy związ ku, kra ju. Bar dzo prze ży wa to Le szek [Dlo uchy],
go dzi na mi opo wia da mi ja cy to na praw dę są ci nie ugię ci, ci naj lep si – Wą do łow -
ski, Ko cjan, Jur czyk. Miesz kał z ni mi przez dłuż szy czas w ce li i przy po mi na te raz
tam te roz mo wy. Nie cie ka we i smut ne, ale ta cy są wła śnie lu dzie.

Wyj ścia, na któ re cią gle ocze ki wa li śmy, cią gle nie nad cho dzą. Co pa rę dni
wy cho dzi ktoś po je dyn czo, mi li cjant, Ła kom ski, ja kiś rol nik i to wszyst ko. Cią gle
na to miast do cho dzą no wi, w tym ty go dniu przy wie zio no dwie no we par tie, oko -
ło 18–20 osób. Nikt wła ści wie nie wie, kim są, po dob no nie ma ją nic wspól ne go
ze związ kiem. Po co w ta kim ra zie za sie dlo no ni mi nasz od dział? Za cho wu ją się też
za sta na wia ją co, nie pod trzy mu ją roz mów, nie szu ka ją żad nych kon tak tów, może
rze czy wi ście są kry mi na li sta mi? 
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Do pie ro wczo raj da li też znać o so bie ube cy, za czę ły się na no wo prze słu cha nia.
Tak ty ka cią gle ta sa ma, pod pi sa nie „za jaw ki”, współ pra ca. Cią gle cze kam na „swo je -
go”, na ra zie ci sza, któ ra mnie nie po koi. Mo że na po cząt ku przy szłe go ty go dnia?

Po sie dze nie sej mu, któ re wczo raj za koń czo no, nie przy nio sło dla nas ni cze -
go no we go. Spra wa przy szło ści związ ku cią gle jest nie zna na, bez prze rwy in for ma -
cje o dys ku sjach, tak sa mo beł ko tli wych, nie ry su ją cych żad nych kon kret nych
roz wią zań. Nie do bra to wróż ba i tym bar dziej nie zro zu mia ły jest dla mnie opty -
mizm nie któ rych z nas, wie rzą cych, że wszyst ko skoń czy się do brze, że „So li dar -
ność” w ta kim czy in nym kształ cie zo sta nie od wie szo na. Roz mo wy w ce li na ten
te mat są już zbyt mę czą ce, nie chce się do nich wra cać. Nie po ję te jest tyl ko, że po -
dob ne zda nie pod trzy mu ją też te naj bar dziej „wpły wo we” tu taj gru py. Cią głe to -
wa rzy stwo Lesz ka [Dlo uche go] utrud nia mi doj ście do tych lu dzi, za szu flad ko wa ny
zo sta łem ra zem z nim ja ko de fe ty sta, czło wiek „bez du cha”. Zno wu to, cho le ra,
wra ca ten „duch”. Tam ci zaś or ga ni zu ją ja kieś spo tka nia, opra co wu ją od ty go dnia
list do Epi sko pa tu, w któ rym spre cy zo wa ne ma być sta no wi sko (czy je?) wo bec li -
stu ostat niej Kon fe ren cji Epi sko pa tu. Ju rek Zi mow ski, Prze mek [Fen rych], Ja siu
Tar now ski, Wą do łow ski, Ko cjan. Wo kół nich krąg sa te li tów w ro dza ju Ryś ka Śnie -
ga czy An drze ja An to sie wi cza. Cho rzy lu dzie, spie ra ją cy się ty go dnia mi o po je dyn -
cze sło wa, a tym cza sem czas ucie ka i za nim skoń czą swój list, moż na go bę dzie
spo koj nie wy rzu cić do ko sza. Po trzeb ne są de cy zje, okre śla ją ce stra te gię dzia ła nia,
nie zaś ba wie nie się w „pier doł ki”. Ale to sta ry błąd, świad czą cy, jak nie wie le zro -
zu mie li z te go, co się wy da rzy ło po 13 grud nia.

I za ba wy w pro duk cję ko lej nych stem pel ków ze świę ty mi, ko lej ne wer sje
Mat ki Bo skiej. To, co mó wię wy glą da na zrzę dze nie, ale jak ina czej to na zwać?

Nie da je mi spo ko ju spra wa z Pań cią, jak to wresz cie skoń czyć, co mo gę zro -
bić. Tak bar dzo za le ży mi na upo rząd ko wa niu te go. Mał go rza ta nie mo że tkwić
w nie skoń czo no ści w za wie sze niu. I bez te go ma do syć kło po tów. Po za wszyst kim
in nym unie moż li wio ny mam wy jazd z kra ju.

(wie czór)

Mi chał Pa ziew ski na ma wia mnie do wy jaz du, tak jak Le szek [Dlo uchy] prze -
ko nu je, że nie bę dę mieć naj mniej szych kło po tów z pra cą: „Ktoś, kto tak pi sze, nie
prze pad nie”. Nie chcia łem go wpro wa dzać w szcze gó ły mo jej sy tu acji, ale prze cież
wie o wszyst kim. „Słu chaj, to nie jest spra wa kil ku dni, zdą żysz to wszyst ko ure -
gu lo wać”.

Roz ma wia łem z nim dzi siaj wy jąt ko wo dłu go, naj pierw na spa ce rze przez
okno, a przed chwi lą sko rzy sta łem z oka zji i pod po zo rem, że chcę wy brać coś
z da rów prze ka za nych przez Ko mo row ską, też uda ło się po roz ma wiać. Kil ka mi -
nut. Wczo raj miał ko lej ną roz mo wę z ube kiem, któ ry su ge ro wał mu, że po wi nien
dla wła sne go do bra wy je chać z kra ju.

Pod czas dzi siej sze go spa ce ru za mie ni łem też pa rę zdań z Zy gą [Zyg mun tem
Dziech ciow skim], nie wi dzia łem go chy ba od nie dzie li. Miał roz mo wę z ube kiem,
też py tał go, czy nie za mie rza wy je chać, Zyg munt jed nak zo sta je.
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Ostat nia sen sa cja: ta dwu dziest ka, któ rą przy wie zio no, sta no wi pierw szą
gru pę, któ ra nas tu taj zmie ni. Zo ba czy my.

28 mar ca (nie dzie la)

Od pra wa ca łe go sta nu? Te go tu taj jesz cze nie by ło, je dy ną te go ro dza ju oka -
zją by ła nie dziel na msza, to też snu to prze róż ne do my sły, co ze chcą nam prze ka -
zać. Na wszel ki wy pa dek wszel kie no tat ki po cho wa łem do skar pe tek, bo a nuż
zro bią re wi zję w ce lach. Spo tka nie po pro wa dził Ga dom ski w to wa rzy stwie wy -
cho waw ców i przed sta wi cie la Okrę go we go Za rzą du Za kła dów Kar nych. Ga dom -
ski po in for mo wał nas, iż Ko men da Wo je wódz ka MO wy ra zi ła zgo dę na
zła go dze nie re gu la mi nu. Od ju tra otwar te ce le od 8.30 do 21.30, moż li wość za -
jęć sa mo kształ ce nio wych, spa ce ry w dwóch gru pach, za ję cia re kre acyj ne (siat -
ków ka), ba, na wet mo że my upra wiać ogród ki. A po za tym wy dzie le nie ja dal ni,
moż li wość wspól nych po sił ków, za pew nią wa run ki do pra nia bie li zny, do go to -
wa nia her ba ty. Pe łen kom fort. Nie ma więc wąt pli wo ści, że za po wia da się dłu gi
po byt, i że ra czej nie wcho dzi w grę na tych mia sto we wy wie zie nie nas stąd. Do
tego ca łe go przy gnę bie nia, wy ni ka ją ce go z sa me go fak tu sie dze nia, do szedł te raz
do dat ko wy kac mo ral ny. Prze cież wszy scy na si naj bliż si, któ rzy ta kim kosz tem
zdo by wa ją żyw ność przy wo żo ną nam tu taj, o ileż cięż sze ma ją ży cie. Prze cież gdy -
bym nie prze ży wał tak bar dzo roz łą ki z Mał go rza tą, to, je że li mam być szcze ry,
nie mógł bym mieć spe cjal nie pre ten sji do lo su. Wa run ki, któ re nam tu taj stwo rzo -
no bę dą na praw dę nie złe, i ra cję ma Mi chał Pa ziew ski, że do pie ro tu taj ma wresz -
cie wa run ki uzu peł nić swo je oczy ta nie, że mo że po pra co wać nad so bą. I bez
wąt pie nia wie lu z nas po sta ra się wy ko rzy stać ten czas. An drzej [An to sie wicz] ma
wi dze nie. Koń czę.

29 mar ca (po nie dzia łek)

Spra wa z Pań cią kom pli ku je się da lej, nie wy ra ża zgo dy na roz wód. Po wczo -
raj szym li ście od Emi ka nie mo głem za snąć nie mal do ra na. Nie mam po ję cia, jak
mam to za ła twić, szcze gól nie te raz. He niek Sto dol ny opo wia da, że pod czas roz mo -
wy z ube kiem ten wy mie nił mu kil ka osób, któ re jak oświad czył, bę dą wcze śniej
czy póź niej zmu szo ne do wy jaz du z kra ju: Jur czyk, Wą do łow ski, Ko cjan, Dlo uchy
i jesz cze pa rę in nych na zwisk, wśród któ rych je stem rów nież ja. To wszyst ko zga -
dza ło by się i z opi nia mi Lesz ka [Dlo uche go], i z je go re la cja mi z roz mów z ube -
kiem. Je stem w mat ni. Na szczę ście Mał go rza ta jest wła śnie ta ka, ja ka jest, ina czej
nie wiem, co by się dzia ło. Jej wczo raj szy list jest wzru sza ją cy. Mu szę zro bić wszyst -
ko, aby oszczę dzić Ją, no i że bym Jej Bo że nie stra cił. Wy da je mi się te raz bliż sza
niż kie dy kol wiek do tąd.

Wczo raj wi dze nia, dzi siaj pierw szy dzień no we go re gu la mi nu. Po po ran nym
ape lu po zo sta wio no otwar te ce le. Trud no się jesz cze do te go przy zwy cza ić. Na -
tych miast po za koń cze niu ape lu za czął się nie by wa ły ruch, bez prze rwy ktoś za glą -
da do ce li. Po śnia da niu zo sta li na her ba cie i ka wie (to wkład Ja sia Wit kow skie go
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z wczo raj sze go wi dze nia). Mi rek Kwiat kow ski, Le szek [Dlo uchy], An drzej Ka miń -
ski, Mie tek [Stan kie wicz]. Roz mo wa, jak bar dzo wie le tu taj: co nas ocze ku je
w przy szło ści, nas ja ko ruch, ja ko pry wat nych lu dzi. Co raz po wszech niej sze jest tu -
taj prze ko na nie, że prze gra li śmy swo ją szan sę, że zwią zek nie od ro dzi się już
w swo im do tych cza so wym kształ cie. An drzej Ka miń ski po wie dział, że pod czas
spo wie dzi, dzie ląc się z księ dzem wąt pli wo ścia mi – wy je chać z kra ju czy zo stać –
usły szał: „Wa sza kar ta zo sta ła nie ste ty prze gra na i w tej grze, któ ra się bę dzie to -
czyć, nie wy bę dzie cie de cy do wać, a ziar no, któ re rzu ci li ście, mu si wy dać swój
plon”. Naj cie kaw sze, że ksiądz jest kanc le rzem w szcze ciń skiej ku rii, jest to więc
oce na war ta uwa gi. My ślę wpraw dzie, że nie jest to ta kie zu peł nie pew ne, czy wy -
pa dli śmy już z tej gry, że do świad cze nie, któ re zdo by li śmy, mo gło by za pro cen to -
wać w dal szej pra cy, wie le za le ży jed nak od te go, czy kie row nic two związ ku po tra fi
wy pra co wać te raz ja kąś sen sow ną kon cep cję tej dal szej gry. Ca ła na dzie ja w tym,
że nie za brak nie mą drych lu dzi, nie ste ty te go tu taj nie wi dać.

Już po kil ku go dzi nach na drzwiach więk szo ści cel po ja wi ły się kar tecz ki:
„Go ście nie mi le wi dzia ni”, „Ce la ci szy”, „Nie pro wa dzi my dys ku sji po li tycz nych”.
An drzej [An to sie wicz] i Ry siek [Śnieg] zmon to wa li z kar to nów imi ta cję ka me ry
fil mo wej i z po ży czo nym od ka li fak to rów czer pa kiem od ka wy, któ ry imi to wał
mi kro fon, bie ga li po ce lach prze pro wa dza jąc „wy wia dy”. Za kil ka dni po win no się
wszyst ko unor mo wać, ru szą też z pew no ścią ja kieś kół ka za in te re so wań. W każ -
dym ra zie my z Lesz kiem [Dlo uchym] umó wi li śmy się już wczo raj z Mi cha łem Ka -
wec kim na ja kąś szer szą roz mo wę, któ ra po zwo li ła by ja koś usys te ma ty zo wać na sze
in dy wi du al ne prze my śle nia na te mat te go wszyst kie go, co się wy da rzy ło.

Przed chwi lą był tu taj Ju rek Zi mow ski. Za pro po no wał, aby wspól nie z Mi -
cha łem Pa ziew skim przy go to wać nu mer ja kie goś biu le ty nu. Wa run ki w tej chwi li
są wy jąt ko we, ab so lut na nie mal swo bo da. Mo men ta mi za sta na wiam się, co tu jest
gra ne, nie chce się wprost wie rzyć, aby zre zy gno wa no z re wi zji i pod słu chów.
Zresz tą, de cy zja kie row nic twa ośrod ka od po cząt ku przy ję ta zo sta ła nie co po dejrz -
li wie. Wszy scy za cho dzi my w gło wę, co za tym wszyst kim się kry je. Nie bra ku je ta -
kich, któ rzy twier dzą, że jest to for ma przy go to wa nia grun tu pod zwol nie nie na wet
ca łej gru py. Ale twier dzą też, że ma my te raz za gwa ran to wa ny dłuż szy po byt, w naj -
lep szym ra zie na kil ka mie się cy. Czas po ka że, kto ma ra cję.

Wy da rze niem, dość sta ran nie do tąd ukry wa nym, jest ra dio w szes na st ce.
Uda ło się je ja koś prze my cić pod czas wi dze nia. I te raz już na praw dę nie wia do mo,
skąd po cho dzą róż ne re we la cje, jest ich kil ka. Chrzest ostat niej cór ki Wa łę sy, Wik -
to rii 390, prze kształ cił się po dob no w ma łą ma ni fe sta cję. Sam Wa łę sa nie uzy skał
po dob no zgo dy na udział w uro czy sto ści, ale wo kół ko ścio ła zgro ma dził się spo -
ry tłum. Lu dzie we wnątrz ko ścio ła zbio ro wo pod no si li rę ce ze zna kiem zwy cię -
stwa. Nie bra ko wa ło okrzy ków: „My chce my Lesz ka”.

______________________________________________________________________________

390 Ma ria Wik to ria Wa łę sa ur. 1982 r.

109



Opo wia da ją po nad to, że za rów no sa me go Wa łę sę, jak i je go żo nę, usi łu je
się na mó wić na wy jazd za gra ni cę. Krą ży po dob no gryps Wa łę sy, ja kiś nie sły cha -
nie pa trio tycz ny, że jest Po la kiem, że tu taj zło ży swo je pro chy i coś w tym sty lu. Jest
też wia do mość, że Brat kow ski 391 za skar żył do są du de cy zję o roz wią za niu S[towa -
rzy sze nia] D[zien ni ka rzy] P[ol skich]392, że na li ście pro te sta cyj nym ze bra no oko ło
150 pod pi sów, w tym wie le zna nych na zwisk.

30 mar ca (wto rek)

Jest już po łu dnie i na dal nie ma ni ko go z są du w spra wie roz wo du. Trze ba
cze kać da lej. Nie po ja wi li się też ube cy. Wczo raj wie czo rem zaj rzał do ce li Ma rian
Jur czyk. Ni ko go nie by ło i mia łem na dzie ję, że wy cią gnę go na ja kąś dłuż szą roz -
mo wę. Nic z te go. Jur czyk jest ta ki, jak mó wi to Le szek [Dlo uchy]: 

„– Gło wa do gó ry, pa nie Ta dziu. Ja je stem do brej my śli, jesz cze dłu go bę dzie -
my ze so bą pra co wa li, nie raz bę dzie my się jesz cze kłó cić. Ja wie rzę, że wszyst ko
roz wi ja się do brze dla nas.

– A co bę dzie, je śli utwo rzą no wy zwią zek, na wet nie du ży 2–4 mi lio ny lu -
dzi, człon ko wie par tii, bran ży ści, au to no mi ści, część z »So li dar no ści«, czy są dzi
pan, że po win ni śmy w ta ki zwią zek wejść?

– Pa nie Ta de uszu, ja wie rzę w spo łe czeń stwo i wie rzę, że im to się nie uda.
Lu dzie się du żo na uczy li i po wiem pa nu szcze rze, że na wet nie my ślę o ta kiej moż -
li wo ści”.

W tej sy tu acji dal sze py ta nia by ły bez sen su, trud no roz ma wiać z kimś, kto
go tów jest przyj mo wać tyl ko to, co mu od po wia da. Za py ta łem jesz cze o wy jaz dy
za gra ni cę, co są dzi o tych lu dziach, jak oce nia ta kie po stę po wa nie: „Po wiem pa -
nu szcze rze, że oce niam to źle. W tej chwi li jest za wcze śnie na ta kie de cy zje, oni
chcą się nas po zbyć i nie trze ba im uła twiać. Jak wyj dę i oka że się, że nie mam
pra cy, że bę dę prze śla do wa ny, to wte dy nie za rze kam się, ale te raz nie”.

A wia do mo ści z wi dzeń są wła śnie ta kie: ci, któ rzy wy cho dzą czu ją się z każ -
dym dniem go rzej. Ta ki Fe lek Kru pa 393 z por tu pod jął wła śnie ta ką de cy zję. Przy -
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391 Ste fan Brat kow ski (ur. 1934) – dzien ni karz, pu bli cy sta, pi sarz, od 1954 r. w PZPR, usu nię ty je sie nią
1981 r., w la tach pięć dzie sią tych zwią za ny z ty go dni kiem „Po Pro stu”, w 1978 r. za ini cjo wał Kon wer -
sa to rium „Do świad cze nie i Przy szłość”, w paź dzier ni ku 1980 r. współ ini cja tor (ze Zbi gnie wem Iwa no -
wem) tzw. struk tur po zio mych w PZPR, w li sto pa dzie tr. po rę czy ciel w spra wie wy pusz cze nia z aresz tu
Ja na Na roż nia ka i Pio tra Sa pieł ły, 1980–1982 i 1989–1990 pre zes SDP, w paź dzier ni ku 1981 r. usu nię -
ty z PZPR, 17 XI 1981 r. współ za ło ży ciel Przy mie rza Spo łecz ne go „Od ro dze nie”; po 13 XII 1981 r. au -
tor nie za leż ne go jed no kart ko we go „Biu le ty nu Brat kow skie go” oraz ar ty ku łów w „Le Fi ga ro”, pre le gent
w ko ścio łach w wie lu mia stach, or ga ni za tor Wol nej Wszech ni cy Ro bot ni czej przy pa ra fii św. Sta ni sła wa
Kost ki w War sza wie; 1983–1986 red. (z Le onem Bój ką, Sta ni sła wem Brodz kim i Ju liu szem Ra wi czem)
„Ga ze ty Nie co dzien nej”, 1983–1988 po my sło daw ca i au tor pu bli cy sty ki pre zen to wa nej w „Ga ze cie
Dźwię ko wej”, na gry wa nej przez Pio tra Szwe mi na i po wie la nej w na kła dzie do 20 tys. ka set (18 nr.),
31 V 1987 r. sy gna ta riusz oświad cze nia okre śla ją ce go pod sta wo we ce le pol skiej opo zy cji, 18 XII 1988–1990
czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu
w pod ze spo le ds. sto wa rzy szeń i sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

392 SDP roz wią za no 19 III 1982 r., w je go miej sce two rząc Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy PRL.
393 Fe liks Kru pa (ur. 1952) – kie row ca, sztau er w Za rzą dzie Por tu Szcze cin, dzia łacz „S”; 17 XII 1981–16 III

1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.



ję to go wpraw dzie do pra cy, ale zmie ni li mu sta no wi sko pra cy, ko le dzy i zna jo mi
za czę li go uni kać, lu dzie po pro stu się bo ją. A do te go jesz cze nie ustan ne śle dze -
nie każ de go kro ku przez SB, śle dze nie na chal ne, de mon stra cyj ne, ob li czo ne na
psy chicz ne wy koń cze nia. Ta ki sam los spo tkał po dob no Ka ro la Mar kow skie go.
Wró cił do dru kar ni, ale prze stał być kie row ni kiem, do stał gro szo wą pen sję,
podob no oko ło 4 ty się cy. No i nie ustan ne śle dze nie. Nie raz zda rza ło się po dob -
no, że w go dzi nę, dwie po wyj ściu od zna jo mych urzą dza no tam re wi zję. Nie
wszy scy to wy trzy mu ją, na wszel ki wy pa dek część zna jo mych wo la ła się od su nąć.
Po co na ra żać się na kło po ty? Fe lek Kru pa po dob no wręcz ża łu je, że go stąd
wypusz czo no. Ale mi mo wszyst ko wo lał bym być tam, z Mał go rza tą. Dzi siaj w nocy
zno wu nie mo głem spać, spra wa z Pań cią nie da je mi spo ko ju. Skąd w niej ty le
złośli wo ści?

Wczo raj po po łu dniu Łucz ko miał pre lek cję z hi sto rii Pol ski, z okre su po roz -
bio ro we go. W ce li te le wi zyj nej ze bra ło się oko ło 30 osób i co naj waż niej sze nie by -
ło ni ko go z funk cjo na riu szy, za do wo li li się kon spek tem, któ ry mu siał wczo raj
przed ło żyć. Wi docz nie ma ją za ufa nie do pod słu chu, któ ry tam nie wąt pli wie jest.

Dzi siaj z sa me go ra na spór w gru pie. Po szło o pie śni re li gij ne, któ re de mon -
stra cyj nie śpie wa ła ce la Łucz ki, przy otwar tych drzwiach. Z jed nej stro ny część
z nas oba wia się, że mo że to spo wo do wać po now ne za ostrze nie re gu la mi nu, ale
rów no cze śnie nie któ rych za czy na ra zić nad miar eks po no wa nia re li gij no ści. To rze -
czy wi ście jest prze sa da, wy cho dzą na jaw sta re, jesz cze przed wo jen ne grze chy. Nie
je ste śmy w koń cu kół kiem ró żań co wym, zwią zek nie jest prze cież związ kiem chrze -
ści jań skim. To zra ża ło wie lu lu dzi, a po za tym to, co ob ser wu je się tu taj, brzmi fał -
szy wie. Mo dli twa ko ja rzy się ra czej z ci szą, sku pie niem.

Uro dzi ny Zyg mun ta [Dziech ciow skie go] – koń czy dzi siaj 40 lat. Na tych -
miast po śnia da niu po szli śmy z Lesz kiem [Dlo uchym] zło żyć mu ży cze nia. W szes -
na st ce ze bra ło się kil ka na ście osób, Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] „szarp nął się”
i po sta wił ka wę.

Po raz dru gi po wta rza ją no wy re gu la min ośrod ka. Otwar te ce le, kół ka sa mo -
kształ ce nio we, ogró dek. Mi chał Pa ziew ski zo stał bi blio te ka rzem. Usta li li śmy z nim,
że bę dę się mógł za my kać w bi blio te ce, gdy bym chciał po pra co wać, a wie czo rem
Wol na Eu ro pa i BBC, bo szes nast ka je mu prze ka za ła swo je ra dio. Wła śnie wczo raj
wie czo rem po da no wia do mo ści, że pa pież nie przy je dzie w tym ro ku do kra ju, o ile
bę dzie trwał stan wo jen ny. Oświad czył to kar dy nał Ma char ski 394 w Rzy mie.

1 kwiet nia (czwar tek)

Wtor ko wa pre lek cja Łucz ki na te mat hi sto rii emi gra cji pol skich do pro wa dzi -
ła do kłót ni, ja kich tu taj jesz cze nie by ło. To, co nie uda ło się ube kom przez 3 mie -
sią ce, Łucz ko za ła twił w cią gu dwóch go dzin – pod su mo wał Woj tek Strze szew ski.

______________________________________________________________________________

394 Fran ci szek Ma char ski (ur. 1927) – 1978–2005 abp me tro po li ta kra kow ski, od 1979 r. kar dy nał, 1979–1994
wi ce przew. KEP, czło nek Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Epi sko pa tu.
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Wie lu lu dzi po dzie la ten po gląd. Wy kład, dość sła by, koń czą cy dzie je emi gra cji na
ro ku 1945, po mi ja ją cy bar dzo in te re su ją cy pro blem po li tycz nej emi gra cji po wo jen -
nej, zro bio ny zo stał ten den cyj nie, a na wią za nie do wy jaz dów wie lu osób spo śród
nas nie po zo sta wia ło żad nych wąt pli wo ści co do in ten cji pre le gen ta: jest to uciecz -
ka, ra to wa nie wła snej skó ry, zo sta wia nie na pa stwę lo su mi lio nów lu dzi. „Co by
to by ło, gdy by wszy scy po sta no wi li wy je chać, kto wte dy zo stał by w kra ju i co cze -
ka ło by tych lu dzi?”

Dys ku sja, któ ra się wy wią za ła do ty czy ła tyl ko te go jed ne go pro ble mu: ja ka
jest mo ral na oce na te go ro dza ju de cy zji. Sło wa, któ re pa dły by ły bar dzo ostre. Dla
mnie jest to de zer cja – oświad czył Mun dek Ba łu ka. W tej czy in nej for mie po wtó -
rzy ło to wie le osób. Na wet sie dzą cy obok mnie je den z wy cho waw ców, któ ry ma
opi nię ube ka, przy ta ki wał pół gło sem po dob nym opi niom. „Jest de zer cją opusz -
cze nie kra ju po pierw szej prze gra nej po tycz ce, po pierw szym nie po wo dze niu”.
Do pie ro wczo raj po wtó rzy łem to Lesz ko wi [Dlo uche mu], za sta na wia li śmy się
wspól nie, co ten czło wiek na praw dę my śli. To prze cież ube cy na kła nia ją do wy jaz -
dów. Ju rek Zi mow ski po twier dził mi wia do mość, że je stem na li ście osób, któ re
bę dą się sta rać wy je chać za gra ni cę za wszel ką ce nę, więc skąd na gle ta ka opi nia
u te go czło wie ka. Pa mię tam, Le szek [Dlo uchy] opo wia dał, że od da wał swo je pa -
pie ry na wy jazd wła śnie te mu wy cho waw cy i był wte dy po dob no bar dzo za sko czo -
ny: „Pan też się zde cy do wał?” Wte dy tłu ma czy li śmy to so bie zu peł nie ina czej, ale
te raz...

Przed wczo raj sze spo tka nie w świe tli cy sta ło się dra ma tycz ne, kie dy za bra li
głos ci, któ rzy zde cy do wa li się na wy jazd: An drzej Ka miń ski, He niek Ma kie ła, Le -
szek Dlo uchy. Bro ni li swe go pra wa do de cy do wa nia o swo im lo sie, mó wi li o obo -
wiąz kach wo bec naj bliż szych. Na szczę ście by ło już póź no i Wą do łow ski
za anon so wał za koń cze nie spo tka nia. Łucz ko za po wie dział, że na za koń cze nie po -
win ni śmy od śpie wać Bo że coś Pol skę. Część zo sta ła, bar dzo wie lu wy szło jed nak
z sa li. I był to ja kiś symp tom te go, co zda rzy ło się przed chwi lą, rze czy wi ście do -
szło do po dzia łu gru py. Kłót nie i spo ry w ce lach trwa ły do póź nej no cy.

Wczo raj szy wy kład Łucz ki o św. gó rze Ato s395, o tam tej szym sank tu arium
Ma ryj nym zgro ma dził już nie wie le osób i prze szedł wła ści wie bez echa, na to miast
bar dzo cie ka wa roz mo wa od by ła się póź niej w na szej ce li, by ła wła ści wie dal szym
cią giem tam te go spo tka nia, ale nie tyl ko. Ze bra ło się oko ło dzie się ciu osób. Tym,
któ ry roz bu dził emo cje, był Edek Ba łu ka. Nie mia łem za mia ru pro wa dzić tam te -
go spo ru, chcia łem usły szeć opi nię Ba łu ki na te mat oce ny te go wszyst kie go, co
zda rzy ło się w na szym kra ju, na te mat przy czyn 13 grud nia, chcia łem do wie dzieć
się wresz cie, jak wi dzi przy szłość. Każ da roz mo wa z Ba łu ką jest trud na, wy ło wie -
nie te go, co istot ne z po to ku słów, któ re wy le wa z sie bie, dzie siąt ków dy gre sji,
któ re roz wi ja i wzbo ga ca no wy mi dy gre sja mi, nie jest ła twa. Roz mo wa w gru pie
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395 Św. Gó ra Atos – du cho we cen trum pra wo sła wia i miej sce kul tu, gdzie za cho wa ły się bez cen ne skar by i re -
li kwie pra wo sław nej tra dy cji oraz licz ne za byt ki sztu ki z X–XIX w.



jest jesz cze trud niej sza, chłop cy da ją się wcią gać w te wszyst kie roz wa ża nia po -
bocz ne, gu bią za sad ni czy wą tek. Kie dy prze rwa łem to ga dul stwo, żą da jąc wy raź -
nej od po wie dzi, Mun dek uciekł w roz wa ża nia o na tu rze dzien ni ka rzy, i tak bez
koń ca. Osta tecz nie wy du sił z sie bie to, że ci, któ rzy tu taj sie dzą, dzia ła cze śred nie -
go i wyż sze go szcze bla, nie po win ni zaj mo wać się po li ty ką, nie zna ją się na niej, są
mo że i do bry mi ka to li ka mi, ale to nie da je pa ten tu na dzia łal ność roz po czę tą
w sierp niu. Wcho dze nie w ja kie kol wiek ukła dy z wła dzą jest nie po ro zu mie niem.
Je że li chce my rze czy wi ście stwo rzyć w tym kra ju praw dzi wy so cja lizm, na le ży „za -
orać” wszyst ko co by ło do tej po ry, i roz po cząć od pod staw. Czy on ja ko po li tyk,
kal ku lu ją cy na zim no wszyst kie za i prze ciw uwa ża, że wa run ki są od po wied nie
do pod ję cia te go ro dza ju de cy zji? Tak, nie ma co do te go żad nych wąt pli wo ści.
Za rów no sy tu acja w kra ju, jak i wy two rzo ny układ sił na ze wnątrz wska zu je,
że przy szedł ta ki czas. Dla te go wró cił do kra ju, dla te go wy jazd za gra ni cę uwa ża
za de zer cję. I zno wu roz po czął spór: jest to de zer cja czy nie, ma się obo wią zek
wobec ro dzi ny, dzie ci, czy też waż niej szy jest obo wią zek wo bec kra ju i spo łe -
czeństwa?

Wczo raj no wa se ria roz mów z ube ka mi. Py ta nia te sa me: czy za mie rza my
wy jeż dżać za gra ni cę i czy pod pi sze my „za jaw kę”. Ta ką wła śnie roz mo wę miał
rów nież Mi chał Ka wec ki.

Zno wu plot ki o zli kwi do wa niu obo zu do 20 kwiet nia. Je den z ube ków
oświad czył, że do świąt wyj dzie wie le osób, bar dzo o to za bie ga Ko ściół, po nad to
w naj bliż szym cza sie za pad nie de cy zja na naj wyż szym szcze blu, co zro bić z in ter -
no wa ny mi.

W ośrod ku zu peł ny luz, skoń czy ły się spa ce ry na wy bie gu, mo że my (w cza -
sie spa ce rów) po ru szać się na te re nie ca łe go ośrod ka. Oby dwie gru py spa ce ro we
gra ły wczo raj w pił kę, wy cho waw cy wda ją się w ko le żeń skie roz mo wy. O co w tym
wszyst kim cho dzi? Swo ich no ta tek nie mu szę już ro bić w ką cie na ko la nie. Trój -
ka, ce la „cyn ków”396, któ rych prze rzu co no do dru gie go od dzia łu, za mie nio na
zosta ła na po kój ci chej pra cy. Pięć sto li ków, krze sła, me ta lo we łóż ka za mie nio no
na ka na py. Kom fort.

W tej chwi li w świe tli cy od by wa się spo tka nie z peł no moc ni kiem ko men dan -
ta wo je wódz kie go MO w spra wie wy jaz dów, jest tym za in te re so wa ne po nad
20 osób. Spra wa Pań ci za wie sza mnie w próż ni. List od War skie go, któ ry wresz -
cie do sta łem, da je wpraw dzie na dzie ję: Pań cia zgo dzi się na roz wód, za bie ra jąc
wszyst ko, co się da, ale kie dy moż na bę dzie to sfi na li zo wać? Cią gle nie zja wia się
za po wie dzia ny praw nik, wy glą da na to, że bę dę mu siał po roz ma wiać z peł no moc -
ni kiem ko men dan ta wo je wódz kie go.

Mi rek Kwiat kow ski szu ka chęt nych do stwo rze nia ja kiejś sztu ki, któ rą moż -
na by kie dyś wy sta wić. Chce to oprzeć na praw dzi wym mo ty wie: lu dzie, któ rzy
nie ustan nie na ru sza ją pra wo, któ rzy nas in ter no wa li, bi li, po zba wi li pod sta wo -
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396 Czy li in for ma to rów.
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wych swo bód, usi łu ją na kło nić swo je ofia ry do pod pi sy wa nia ak tu lo jal no ści wo -
bec pra wa, te go sa me go pra wa, któ re dzia ła ło prze ciw ko nam. Swo je sta ra nia prze -
pro wa dza ją ła miąc to pra wo, stra sząc, szan ta żu jąc. 

Pod czas dzi siej sze go spa ce ru, już po skoń cze niu gry w pił kę, roz ma wia łem
z Mi cha łem Ka wec kim. O wy jeź dzie za gra ni cę, o tym jak wy glą dać bę dzie przy -
szłość kra ju. Mi chał jak zwy kle usi łu je roz wią zać wszyst ko przy po mo cy mark si -
zmu: „Par tia ma do ode gra nia wiel ką ro lę ja ko czyn nik przy spie sza ją cy na ra sta nie
pew nych pro ce sów spo łecz nych, któ re ni gdzie do tąd nie mia ły miej sca. Obo wiąz -
kiem na szym jest – jak stwier dził – wy ar ty ku ło wa nie te go no we go ru chu, kształ -
to wa nie no wej świa do mo ści. Zda je so bie oczy wi ście spra wę, że czas, któ ry
nad cho dzi, bę dzie naj bar dziej po nu rym okre sem na szej hi sto rii, pod po rząd ko wa -
ni już te raz bez resz ty Ro sji sta nie my się obiek tem na ra sta ją cych szy kan i re pre sji,
tłu mio na bę dzie każ da nie za leż na myśl, nie mó wiąc już o ja kich kol wiek dzia ła -
niach or ga ni za cyj nych”. Jak w tych wa run kach ma wy glą dać owo kształ to wa nie
no wej świa do mo ści? – te go już nie wy ja śnił, nie by ło zresz tą cza su, trze ba by ło
wra cać do od dzia łu.

3 kwiet nia (so bo ta)

I zno wu ten sam so bot ni wie czór. Ni by ten ty dzień był zu peł nie in ny: otwar -
te ce le, cią gle peł na świe tli ca z ping -po ngiem, gwar ny ko ry tarz, na wet dzi siej sze
kino noc ne..., ale prze cież ni cze go to w grun cie rze czy nic zmie nia. Tak bar dzo
chciał bym być już w do mu. Pi szę w „czy tel ni na uko wej”, tu taj za wsze pa nu je tro -
chę spo ko ju. W tej chwi li le ci wie czor ny dzien nik w te le wi zji i nie li cząc Mi cha ła
Ka wec kie go, któ ry sie dzi za pew ne nad swo im mark si zmem, je stem sam.

Po po łu dniu za koń czy łem dwa tek sty, któ re ju tro pój dą na ze wnątrz i praw -
do po dob nie uka żą się w „Ty go dni ku Wo jen nym”, mu sia łem prze pi sać je w trzech
eg zem pla rzach, po nie waż po ja dą trze ma róż ny mi ka na ła mi, a że chcia łem za cho -
wać po jed nym eg zem pla rzu rów nież dla sie bie, więc mam ab so lut nie do syć pi sa -
nia. Nie czu ję na wet te go od prę że nia, któ re jest za wsze po za mknię ciu ja kie goś
ma te ria łu, ale mi mo wszyst ko do brze, że osta tecz nie do te go do szło. Je że li się uda,
bę dzie my po dob ne ma te ria ły prze ka zy wać co ty dzień. Bę dzie to ja kaś na miast ka
pra cy re dak cyj nej.

Wy kry li śmy jesz cze je den pod słuch, tym ra zem w bi blio te ce. Chwi lo wo nikt
wię cej, po za Mi cha łem P[aziew skim] i Jur kiem Z[imow skim], o tym nie wie, póź -
niej za sta no wi my się, co z tym zro bić. Jest o ty le fa tal nie, że wła śnie w bi blio te ce
słu cha się ra dia, Mi chał [Pa ziew ski] ro bi z te go póź niej ser wis in for ma cyj ny i rzecz
idzie mię dzy lu dzi 397.
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397 Z ini cja ty wy Ste fa na Ko złow skie go in ter no wa ni w OO w Wierz cho wie Po mor skim wy da wa li pi sem ko
za ty tu ło wa ne „Wierz cho wo Njus”. Prze pi sy wa ne ręcz nie przez kal kę, w na kła dzie 3–4 egz., uka zy wa ło
się co 2–3 dni lub co dzien nie. W skła dzie ze spo łu by li: To masz Zie liń ski i Mi chał Pa ziew ski (na słuch BBC
i Gło su Ame ry ki), Mi ro sław Wit kow ski (wy ko ny wał stem ple z li no leum, któ ry mi od ci skał ty tuł, i ra zem
z Ko złow skim prze pi sy wał in for ma cje za no to wa ne wcze śniej przez Zie liń skie go lub Pa ziew skie go),



Dzi siaj imie ni ny oby dwu na szych Ryś ków, Bor kow skie go i Śnie ga. Od ra na
pro ce sje imie ni no we. Naj za baw niej szy [prezent] przy niósł Mi rek Kwiat kow ski,
z wiel ką ce re mo nią, z de le ga cją swo jej ce li, wkro czył nio sąc na alu mi nio wym tale -
rzu ma leń kie go kor ni szon ka. Ja ko za gryz kę pod al ko hol, któ ry po win ni po sta wić
so le ni zan ci. Skoń czy ło się oczy wi ście na her ba cie dla oko ło 20 osób. Zor ga ni zo -
wa li śmy z ze wnątrz jesz cze je den sto łek i zmon to wa ło się zu peł nie przy zwo ity stół
przy kry ty bia ły mi ręcz ni ka mi. Trud no wy mie nić na wet obec nych, z urzę du nie ja -
ko obec ny był Jur czyk. A póź niej by ło Sto lat i roz mo wy. Że by unik nąć wię zien -
nej, wspo min ko wej at mos fe ry po zwo lo no mó wić sta re mu Sła wiń skie mu. I tak
prze ga da li śmy do obia du.

Po po łu dniu, w świe tli cy Łucz ko mó wił o Pił sud skim. Nie mo głem pójść,
gdyż chcia łem skoń czyć za mó wio ne tek sty.

7 kwiet nia (śro da)

Spo tka nie z ko men dan tem wo je wódz kim MO – Wer ni kow skim, wyj ście Ryś -
ka Bor kow skie go, no wa fa la prze słu chań, nie uda ny te le fon do War skie go – pierw -
sza po ło wa Wiel kie go Ty go dnia nie szczę dzi ła jak wi dać wy da rzeń. A jesz cze do
te go nie dziel ny list od Mał go rza ty, spo tka nie ca łej gru py z bp Ste fan kiem po mszy,
spo ro no wej bi bu ły. Kie dy in dziej był bym roz e mo cjo no wa ny, snuł bym no we pla -
ny, tym ra zem jest jed nak ina czej. Prze bieg spra wy roz wo do wej nie da je mi spo ko -
ju, na wet wię cej – przy gnę bia i od bie ra chę ci do ja kie go kol wiek dzia ła nia.
Li czy łem, że roz mo wa z War skim po zwo li mi upo rząd ko wać wszyst ko. Nie chcę
za wie szać spra wy, mu szę ją roz strzy gnąć jak naj szyb ciej, czu ję, je stem prze ko na ny,
że to już doj rza ło, nie wąt pię, że Pań cia ro zu mie to rów nie do brze. Je stem prze -
ko na ny, że mam za so bą do sta tecz nie sil ne dla są du ar gu men ty i wszyst ko to na nic.
Bę dę mu siał rze czy wi ście na pi sać li sty do We ro ni ki i do Wan dy 398, ale czu ję, że
wpro wa dzam tym sa mym no wy ele ment do tej gry. Wcią gnię cie do niej ob cych lu -
dzi mo że ją prze dłu żyć, za czną się ko ro wo dy ze świad ka mi, kwe stio no wa nie ich,
pod wa ża nie ze znań. Bę dę tra cił czas, tym cza sem wszyst ko, co dzie je się tu taj, in -
for ma cje do cie ra ją ce do nas, wczo raj sze spo tka nie z ko men dan tem – wszyst ko to
prze ma wia za wy jaz dem za gra ni cę. Szcze gól nie w mo jej sy tu acji. Nie mam cza su
cze kać na po dźwi gnię cie się go spo dar cze kra ju, je stem zbyt sta ry, aby star to wać od
ze ra, nie mam pra wa na ra żać na to wszyst ko Mał go rza ty.

______________________________________________________________________________

Adam Wy ci chow ski (ry sun ki), Sła wo mir Dziech ciow ski i Je rzy Zi mow ski (au to rzy ko men ta rzy wy da -
rzeń). Za miesz cza no wia do mo ści z na słu chu BBC i Gło su Ame ry ki, pro wa dzo ne go z prze my co ne go ra -
dia (w cią gu dnia prze cho wy wa ne go w ka na le wen ty la cyj nym, bi blio te ce lub w wy wie szo nym za okno
wor ku ze zjeł cza łą mar ga ry ną) oraz in for ma cje prze ka zy wa ne przez oso by od wie dza ją ce in ter no wa nych.
Pi smo prze ka zy wa no z ce li do ce li.

398 Ko le żan ki Ta de usza Dziech ciow skie go, któ re by ły świad ka mi pod czas roz pra wy roz wo do wej. 
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9 kwiet nia (pią tek)

Pierw sza noc bez łóż ka nad so bą. Po wyj ściu Ryś ka Bor kow skie go wy nie śli -
śmy je go łóż ko, a Ja siu [Wit kow ski] prze niósł swo je pod ścia nę nad Wojt ka [Strze -
szew skie go]. Zo sta łem „na wi do ku” pu blicz nym, a w ce li zro bi ło się od ra zu
ja śniej. Ostat ni dzień przed świę ta mi, w któ rym ma szan sę wyjść ko lej na gru pa.
Jutro już Wiel ka So bo ta i wąt pli we, aby ko go kol wiek jesz cze pusz cza li. Jak do tąd
wszyst kie na sze na dzie je nie speł nia ją się. Wczo raj wy szedł wpraw dzie nie ocze ki -
wa nie Ka zik Ko strzew ski. Sto sun ko wo du żo wyjść wśród człon ków Pre zy dium jest
tu taj go rą co ko men to wa ne, ale to prze cież wszyst ko nie to. Roz mo wy z ube ka mi,
któ rych jest w tym ty go dniu wy jąt ko wo du żo, po zo sta ją jak do tąd bez efek tów.
Cią gle nie po koi mnie mil cze nie wo kół mo jej oso by. W cią gu ostat nich dni prze słu -
chi wa ni by li Le szek [Dlo uchy], Mi chał Ka wec ki i Mi chał Pa ziew ski, tyl ko nie ja.
Zu peł nie te go nie ro zu miem. Ka zik Ko strzew ski po wyj ściu od ube ka po wie dział,
że doj rzał na je go biur ku ja kąś li stę z mo im na zwi skiem na po cząt ku, ale nie zo -
rien to wał się, co to by ła za li sta. Cze kam na tę roz mo wę, mo że uzy skał bym ja kieś
in for ma cje o tym, co mnie cze ka, a tak po zo sta ją tyl ko do my sły. Le szek [Dlo uchy]
po wtó rzył zno wu, że pod czas swo jej roz mo wy py tał o przy szłość „Jed no ści” i ubek
po wtó rzył zno wu, że nie moż na wy klu czyć, że ga ze ta mo gła by się uka zy wać, być
mo że na wet Le szek mógł by ją pro wa dzić, ale w żad nym wy pad ku nie mo że to być
ten sam ze spół.

Śnieg za oknem wa li od sa me go ra na, kla wi sze bez sku tecz nie na wo ły wa li
do spa ce ru, nikt nie chce wy cho dzić na ze wnątrz. Wczo raj sza wy pi ska ni czym nie
róż ni ła się od po przed niej, ni cze go nie ma, na wet her ba ty. Ku pi łem tro chę kró wek,
dżem, pół ki lo ja błek, wa fel ki.

Spra wa roz wo du cią gle wy trą ca mnie z rów no wa gi, sta ram się pa no wać nad
so bą, ale nie szcze gól nie mi to wi docz nie wy cho dzi sko ro chłop cy bez prze rwy po -
kle pu ją mnie po ra mie niu, pro sząc, że bym się nie mar twił. Ale jak to zro bić? Pro -
si łem Mir ka Kwiat kow skie go przed wyj ściem, że by skon tak to wał się z War skim,
niech ru szy wresz cie tę spra wę, bo prze cież nie moż li we, że by to się tak cią gnę ło.

Na ko ry ta rzu kla wisz krzy czy, że by chłop cy szy ko wa li się do do mu: Kam -
row ski, Proch. Mu szę wyjść i spraw dzić. Tak, wy cho dzi aż szóst ka: Ja siu Tar now -
ski, Sto dol ny, Skwier czyń ski, Sła wiń ski. Ko ry tarz od ra na pu sty i ci chy, te raz jest
gło śny jak ni gdy do tąd. Zo sta je nas jesz cze 55. Mi chał Pa ziew ski, któ ry jest ze mną
w czy tel ni, zno wu zwra ca uwa gę, że więk szość Pre zy dium już wy szła, po zo sta li
tyl ko funk cyj ni. Mo że to być, jak twier dzi, sy gna łem re ali za cji pew nej kon cep cji,
któ rą przed sta wio no we wczo raj szej „Try bu nie Lu du”399 – „So li dar ność” tak, ale
po pew nych prze kształ ce niach or ga ni za cyj nych, po po zby ciu się ca łej eks tre my.
Je stem za nad to roz ko ja rzo ny, aby się te raz nad tym za sta na wiać, co chwi la wpa -
da ją zresz tą chłop cy, któ rzy wy cho dzą. Po że gna łem się już z ni mi, ale za glą da ją
jesz cze. Unie sio ny kciuk, po wo dze nia sta ry, do zo ba cze nia.
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399 W. Ro gow ski, Spoj rze nie w prze szłość, „Try bu na Lu du”, 7 IV 1982.



10 kwiet nia (Wiel ka So bo ta)

Już po łu dnie, nie zdą ży łem się za brać z pierw szą gru pą do ką pie li, bę dę mu -
siał po cze kać na na stęp ną. Gru pa uspo ko iła się już po wczo raj szych wyj ściach.
Jesz cze wie czo rem po wta rza no in for ma cję, z pew ne go źró dła, że dzi siaj wyj dą na -
stęp ni, ale nie ma już ra czej na co li czyć. Lu dzie sie dzą w ce lach, sprzą ta ją na ju -
trzej szą Wiel ka noc. U An drze ja Ka miń skie go za bra li się na wet do pa sto wa nia
pod ło gi i my cia okien. U nas po prze sta no na prze me blo wa niu ce li. Mo je łóż ko
po szło pod sa me okna, dłu gi stół spod ścia ny przy drzwiach sta nął po środ ku, a na
je go miej sce pod ścia nę po szedł „kar cia ny” sto lik. Na sto le czy sty bia ły ob rus
z czer wo ną pie cząt ką tu tej sze go Za kła du Kar ne go. Po imie ni no we stor czy ki, któ re
do stał z do mu Ry siek Bor kow ski oraz skrom niut ka pal ma wiel ka noc na, po da ru -
nek od bpa Ste fan ka, na da ją ce li rze czy wi ście świą tecz ny wy strój. Za po mnie li śmy
na wet o wczo raj szej re wi zji, tym bar dziej że spo sób jej prze pro wa dze nia był już nie -
co in ny. W ce li mo gła zo stać jed na oso ba jak świa dek. Po zo sta łych wy pro wa dzo -
no do świe tli cy, a kie dy prze szu ka no już ce lę, wpro wa dzo no nas z po wro tem,
prze pro wa dza jąc wcze śniej re wi zję oso bi stą. Trud no się by ło oprzeć wspo mnie -
niom sprzed kil ku ty go dni, a sa mi lu dzie, któ rzy trak tu ją nas te raz nie omal po ko -
le żeń sku, zno wu za czę li war czeć, po le ce nia zno wu ostre, prze ka zy wa li nas so bie
jak rze czy. Po wpro wa dze niu do ce li za mknię to ją zno wu aż do za koń cze nia ca łej
ak cji. Szu ka no naj wy raź niej ma tryc do stem pli oko licz no ścio wych, któ rych wy ko -
na no do tąd 35 al bo i wię cej. 

12 kwiet nia (po nie dzia łek) 

Dru gi dzień Wiel kiej No cy, dyn gus. Z sa me go ran ka ja kiś dia beł pod bech tał
chłop ców, ga nia li się po ko ry ta rzu ze sło ika mi wo dy. Ry siek Śnieg za siadł do śnia -
da nia w sa mych ka le so nach i no wej świą tecz nej ko szu li, któ rą do stał wczo raj na
wi dze niu. Spodnie i ko szu la wię zien na su szy ły się na ka lo ry fe rze, wró cił do ce li
prze mo czo ny od stóp do gło wy. Dyn gu so wy na strój udzie lił się rów nież ofi ce ro -
wi dy żur ne mu, pod czas ape lu otwo rzył ce lę i na tych miast od sko czył do ty łu. Nie
le ją u was? I do pie ro te raz od wa żył się wejść. Śla dy wo dy na mun du rze wska zy -
wa ły, że gdzieś pod da no go ob rzę do wi.

Wiel ka noc w wię zie niu. Ni gdy nie przy szło mi na myśl, że znaj dę się kie dyś
w ta kiej sy tu acji. Na sto le zna la zły się jaj ka, szyn ka po da ro wa na przez Ar tu ra [Ba -
laz sa] mia ła przy wo dzić na myśl daw ne cza sy, kie dy Wiel ka noc zy ska ła opi nię świąt
peł nych sto łów. Ni gdy w na szej ce li nie ce le bro wa li śmy wspól nych po sił ków przy
sto le, tym ra zem jed nak udzie lił się wszyst kim świą tecz ny na strój. Ja ko naj star szy
peł ni łem ro lę gło wy do mu, z alu mi nio wym ta le rzem w rę ku pod cho dzi łem do ko -
le gów z ży cze nia mi. By ły krót kie i zu peł nie nie ory gi nal ne: niech bę dą to ostat nie
świę ta spę dzo ne w ten spo sób, niech nie po wtó rzą się już ni gdy w ży ciu, aby jak
naj prę dzej nad szedł czas wol no ści, uści ski. By ły szcze re i na wet ci, któ rzy sta ra ją
się nie oka zy wać ni gdy swo ich prze żyć, tym ra zem ule gli chwi li. Był i smu tek, i wia -
ra w lep szy czas, i ja kaś ta ka ra dość, że je ste śmy wspól no tą, któ rą los doświad cza,
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ale któ ra ma w so bie si łę. Na pa pie rze brzmi to mo że fał szy wie, sztucz nie, ale było
coś nie po wta rzal ne go pod czas te go śnia da nia. I by ło wła ści wie ci cho, roz mo wa
nie kle iła się. Wszy scy my śle li śmy o tym sa mym. Mo głem prze cież być z Mał go -
rza tą. Jesz cze kil ka mie się cy te mu przy szłość wy da wa ła się być zu peł nie in na, było
ty le pla nów.

Nie skoń czy li śmy jesz cze śnia da nia, kie dy pierw sza par tia wy wo ła na zo sta -
ła na wi dze nia. Re wi zja tym ra zem by ła wy jąt ko wo skru pu lat na. U Rad ka No wa -
kow skie go zna le zio no więk szą ilość stem pli oko licz no ścio wych, ja wpa dłem
przy pad ko wo z nie wiel kim za pi skiem o Ga dom skim: kto to jest, dla cze go na zy wa -
ją go „Ka tem z Czar ne go”, by ły też na zwi ska funk cjo na riu szy szcze gól nie ak tyw -
nych pod czas bi cia 13 lu te go. Zu peł nie o tej kar tecz ce za po mnia łem, po da łem
spo koj nie do ku men ty nie zda jąc so bie spra wy, że ona tam jest. Na szczę ście in ne
rze czy oca la ły, cho ciaż już po za koń cze niu re wi zji pod da no jej mnie po wtór nie –
spraw dzić te go jesz cze raz. 

A póź niej dwu go dzin ne wi dze nie. Mał go rza ta, ma ma, Te re ska, Sła wek,
Kaziu 400. Mi nę ły te dwie go dzi ny nie wie dzieć kie dy, tak strasz nie trud no by ło wra -
cać. I jesz cze kło po ty Mał go rza ty, pró ba zwol nie nia z pra cy, stra ta po ko ju w aka -
de mi ku, kło po ty z co dzien nym ży ciem, o któ rych my tu taj nie ma my na wet
po ję cia. Rze czy wi ście nie ma ła twe go ży cia i ja jesz cze do te go wszyst kie go. Jak to
do brze, że jest wła śnie ta ka, że chce to wszyst ko zno sić, że cze ka. I wszy scy oni tam
na ze wnątrz, te do wo dy pa mię ci, kart ki, cu dow na pi san ka od dziew cząt z wy po -
ży czal ni. Aż trud no uwie rzyć, że ist nie je to wszyst ko przy tej wiel kiej pod ło ści,
nie na wi ści, wię zie niach peł nych nie win nych lu dzi, ty się cy sprze daw czy ków i po -
spo li tych pod le ców.

Wia do mo ści z ze wnątrz, któ ry mi dzie li li śmy się po po wro cie są ta kie sa me,
jest i zmę cze nie, re zy gna cja, ale rów no cze śnie i bier ny opór i ak cje ulot ko we.
W „Gry fii”, „Dol nej Od rze”, „War skim” nie uda ją się par tii dys ku sje o no wych
związ kach. Lu dzie nie go dzą się na roz mo wy. Nie ma żad nych dys ku sji, zwią zek
utwo rzo ny po sierp niu jest no wym związ kiem, nie chce my in ne go. Nie bę dzie my
roz ma wiać tak dłu go, jak dłu go ist nieć bę dą obo zy in ter no wa nych. Tak wła śnie
wy po wia da ją się lu dzie, ale rów no cze śnie ist nie ją ty sią ce nie wiel kich za kła dów,
w któ rych lu dzi znacz nie ła twiej za stra szyć i zła mać.

Ry siek Śnieg przy niósł wia do mość, że hut ni cy ze Stoł czy na za wie si li na ko -
mi nie ol brzy mią fla gę związ ku, nisz cząc dra bin ki. Trze ba by ło spro wa dzić spe cjal -
ną jed nost kę stra ży po żar nej, aby zdję ła fla gę 401. W szko le Łucz ki, w je dyn ce 402,
zo sta ła po dob no roz wią za na ca ła je go kla sa, ucznio wie po wie la li i kol por to wa li
ma so wo ulot ki. Wie lu chłop ców aresz to wa no, w mie ście wy buchł skan dal. W kło -
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400 Ro dzeń stwo Ta de usza Dziech ciow skie go.
401 7 IV 1982 r. na 50-m etr owym masz cie oświe tle nio wym w Hu cie „Szcze cin” (w Stoł czy nie, dziel ni cy

Szcze ci na) za wie szo no fla gę z na pi sem „So li dar ność”. Kil ku dzie się ciu pra cow ni ków za kła du unie moż li -
wia ło jej zdję cie.

402 Cho dzi o Li ceum nr 1 w Szcze ci nie, Fran ci szek Łucz ko był tam na uczy cie lem hi sto rii. 



po tli wej sy tu acji zna leź li się ci spo śród nas, któ rzy bę dąc dzia ła cza mi, z wy bo ru
zde cy do wa li się na emi gra cję. Tam na ze wnątrz jest to przyj mo wa ne fa tal nie, ja ko
uciecz ka. 

Świą tecz na msza znacz nie póź niej niż nor mal nie, bi skup Ga łec ki cze kał aż
skoń czą się wi dze nia. Zyg munt [Dziech ciow ski] do stał wresz cie swo je or ga ny elek -
trycz ne. Na tych miast po wi dze niu po biegł do świe tli cy i grał do sa mej mszy, wy -
ży wał się. Bi skup Ga łec ki od pra wił mszę wy jąt ko wo uro czy ście, w pur pu ro wych
bi sku pich bar wach. Po niej wspól ne dzie le nie się wiel ka noc nym jaj kiem. Prze sie -
dzie li śmy do pią tej po po łu dniu, śpie wa jąc ja kieś pie śni, któ rych uczył bi skup.
Dziwnie brzmia ło Ra duj my się, Al le lu ja, w oknach kra ty, w od da li wy so ki mur
wię zien ny wzmoc nio ny dru tem kol cza stym. I jesz cze śnieg, któ ry sy pie na prze -
mian ze słoń cem. Fen ry cha, któ ry za zwy czaj wy gła szał kil ka słów po dzię ko wa nia
skie ro wa ne go na rę ce bi sku pa, dla wszyst kich, któ rzy o nas pa mię ta ją, za stą pił tym
ra zem Wą do łow ski. Wy gło sił prze mó wie nie pro gra mo we. Sie dzi my tu taj, w wię -
zie niu, a prze cież wal czy li śmy tyl ko o de mo kra cję. Upa dli śmy, cier pi my, ale tak
jak Chry stus pod czas swo jej dro gi krzy żo wej pod nie sie my się i pój dzie my da lej.
Tro chę to by ło nie zręcz ne, ale kto zwra ca uwa gę na po dob ne sub tel no ści. Tu taj
każ da msza jest w isto cie de mon stra cją pa trio tycz ną. Czym że in nym jest Pieśń kon -
fe de ra tów bar ski ch403, któ ra roz po czy na mszę: „Ni gdy z kró la mi nie bę dziem
w alian sach, ni gdy przed mo cą nie ugnie my szyi”, „Nie zła mie nas głód ni ża den
fra su nek, ani zhoł du ją żad ne świa ta hoł dy”. Kie dy śpie wa to kil ku dzie się ciu męż -
czyzn, peł nym gło sem, z nie ukry wa nym prze ję ciem, mu si to ro bić wra że nie. Od
kil ku ty go dni na tę sa mą me lo dię śpie wa my zno wu Do Bo ga mo dli twę o zwy cię -
stwo Ste fa na Wi twic kie go 404: „Krwi nie wo ła my, zdo by czy nie chce my. Nie chce -
my mor dów, do ku piectw nie zdol ni. Tyl ko od zy skać oj czy znę pra gnie my. Tyl ko
być wol ni”. Ale te sło wa nie mó wią praw dy, kie dy się słu cha, z ja ką de ter mi na cją,
nie mal na gra ni cy krzy ku idzie ten śpiew – mro wie idzie po ple cach. I ro dzi się chęć
wzię cia od we tu, wy rów na nia swo ich krzywd, choć by si łą, bez cze ka nia na ła skę
zwy cięz ców. „Niech przed Twym lu dem wro gi się ustra szą, w mło dzień ców ser ca
tchnij ry ce rzy mę stwo. Za Two ją chwa łę i za wol ność na szą, daj nam zwy cię stwo”.
I za raz po tym Ro ta i koń czą cy spo tka nie hymn Bo że coś Pol skę z otwar tym „Oj -
czy znę wol ną racz nam zwró cić Pa nie”. To wszyst ko ro bi wra że nie i aż dziw, że na -
si opie ku no wie to le ru ją to do tąd. Ale je stem też wię cej niż pew ny, że mię dzy
in ny mi dla te go jest u nas tak ma ło wyjść. Do pie ro ostat ni ty dzień zmie nił tę sy tu -
ację. Jesz cze w Wiel ką So bo tę wy szła na stęp na trój ka: Proch, Sła wiń ski i Sto dol -
ny, a Łucz ko do stał pię cio dnio wą prze pust kę. Je go żo na mia ła wy pa dek i tra fi ła do
szpi ta la, ale nie zmie nia to fak tu, że na stą pi ła ja kaś od wilż, al bo że ra czej pod ję to
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403 Pieśń kon fe de ra tów bar skich z dra ma tu Ksiądz Ma rek Ju liu sza Sło wac kie go z 1843 r. jest ma ni fe stem wia -
ry ka to lic kiej, sym bo lem od wa gi i mi ło ści do oj czy zny.

404 Ste fan Wi twic ki (1801–1847), po eta, pu bli cy sta, zwo len nik ro man ty zmu i przy ja ciel czo ło wych je go
twór ców, zwłasz cza Ada ma Mic kie wi cza. W 1832 r. wy emi gro wał do Fran cji. W Piosn kach siel skich
(1830) opu bli ko wał po pu lar ne do dziś wier sze, np. Gdy bym ja by ła sło necz kiem na nie bie, do któ rych
me lo die kom po no wa li m.in. Fry de ryk Cho pin i Sta ni sław Mo niusz ko.
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w War sza wie ja kieś de cy zje, do ty czą ce za ła twie nia pro ble mu in ter no wa nych. Nie
wia do mo tyl ko, co bę dzie da lej.

Po wy jeź dzie bi sku pa wy pi li śmy u Ar tu ra [Ba laz sa] szam pa na, któ re go uda -
ło mu się prze my cić. Za lep sze cza sy, za wol ność.

13 kwiet nia (wto rek)

I już po świę tach. Wczo raj był bp Ste fa nek, msza, a póź niej tra dy cyj ne już
spo tka nia w świe tli cy, w tej sa mej, w któ rej od by wa się na bo żeń stwo. Roz mo wa zu -
peł nie in na niż ta z pierw sze go dnia świąt, bez pie śni, bez koń czą cych spo tka nie
ge stów sym bo li zu ją cych jed ność i bra ter stwo, mi mo wszyst ko nie co sztucz nych.
W Star gar dzie, w tam tej szym wię zie niu, zor ga ni zo wa no osob ny od dział dla uwię -
zio nych za tzw. dzia łal ność po li tycz ną, oko ło 20 osó b405. Są od izo lo wa ni od po zo -
sta łych więź niów, ma ją za kaz wy ko ny wa nia ja kiej kol wiek pra cy. Ste fa nek od pra wił
dla nich mszę. Do wie dzie li śmy się rów nież, że gru pa Usta sia ka i Mil cza now skie -
go prze nie sio na zo sta ła z Ino wro cła wia do Ko ro no wa pod Byd gosz czą. Pro ku ra -
tor Ge ne ral ny za skar żył ca ły byd go ski wy rok, do ma ga jąc się wyż szych kar. Ko cjan
twier dzi, że nie do ty czy to po dob no Usta sia ka i Mil cza now skie go. Roz mo wa ob -
ra ca ła się wo kół ogól nej sy tu acji w kra ju. To, co opo wia dał bi skup, nie brzmia ło
opty mi stycz nie i cho ciaż, jak twier dził, są to tyl ko je go wła sne opi nie, to prze cież
jest to znacz nie bar dziej wia ry god ne od na szych dy wa ga cji. Ma prze cież znacz nie
peł niej sze in for ma cje, jest le piej zo rien to wa ny, co rze czy wi ście dzie je się w kra ju.
Zwra cał nam uwa gę, że nie je ste śmy cen trum wszyst kie go, sta no wi my ja kiś drob -
ny frag ment ca łej rze czy wi sto ści. I, jak twier dził, cią gle brak de cy zji, któ re mo gły -
by zmie nić bieg wy pad ków. Roz mo wy Epi sko pa tu są bez owoc ne, roz ma wia ją
z ludź mi, któ rzy nie są wład ni po dej mo wać ja kich kol wiek istot nych de cy zji. Są to
kon tak ty, któ re nie mo gą w ża den spo sób za owo co wać. Za ak cen to wał spra wy go -
spo dar cze, roz wią za nia po dej mo wa ne przez rząd – trzy „S” przed się biorstw – pro -
wa dzą przy „krót kiej koł drze” do po wsta wa nia no wych za gro żeń. Ro śnie licz ba
lu dzi bez pra cy, lu dzi, w któ rych na ra sta nie za do wo le nie. Za wie sze nie dzia łal no -
ści związ ków po wo du je, że nie ma kto dbać o in te re sy tych lu dzi, ad mi ni stra cja nie -
do sta tecz nie dba o two rze nie no wych miejsc pra cy, nie uru cho mio no spraw ne go
me cha ni zmu prze kwa li fi ko wa nia. Lu dzie nie zda ją so bie spra wy, gdzie są i z kim
roz ma wia ją, usi ło wa li spro wa dzić roz mo wę na te mat przy czyn 13 grud nia, ale bi -
skup oka zał się wy traw nym gra czem i nie dał się w to wcią gnąć, acz kol wiek spo -
sób, w ja ki to zro bił, nie po zo sta wiał złu dzeń, że przy czy ny te by ły znacz nie głęb sze
i bar dziej zło żo ne niż chcie li by to wi dzieć nie któ rzy spo śród nas. „Wcho dzi my, moi
pa no wie na bar dzo grzą ski i nie bez piecz ny te ren, nie je ste śmy do sta tecz nie przy -
go to wa ni, aby się po nim po ru szać”. Bez nie do mó wień twier dził też, że nie moż -
na po sta wić zna ku rów no ści mię dzy „So li dar no ścią” a tym wszyst kim, co do bre,
szla chet ne, spra wie dli we. 
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405 W ZK w Star gar dzie Szcze ciń skim prze trzy my wa no oso by ska zy wa ne za dzia łal ność po li tycz ną, np. Piotra
Jur czyka, Ry szarda Dwo rzyń skiego. 



Bar dzo to od bie ga ło od prze mó wie nia Jur czy ka na za koń cze nie mszy: „Wal -
czy li śmy tyl ko o de mo kra cję, spra wie dli wość i wol ność. Je ste śmy gnę bie ni, ale wy -
trzy ma my. Wie rzy my, że już wkrót ce bę dzie my mo gli wró cić do nor mal nej
dzia łal no ści”. Nie bar dzo wiem, czy wię cej w tym na iw no ści, czy bla gier stwa.

Przed wie czor nym ape lem spo tka nie „swo ich” lu dzi u Jur czy ka, oko ło 15–20
osób. Sko rzy sta łem z ape lu i nie wró ci łem już do czter nast ki, po świą tecz nych
wizy tach du żo no wej bi bu ły. Spe cjal ne, świą tecz ne wy da nie „Ty go dni ka Wo jen ne -
go” na sze go re gio nu nr 12/13, nu mer „Ty go dni ka Wo jen ne go” Ma zow sza. O szcze -
ciń skim nie ma co mó wić, sła biut ki. Bez po rów na nia cie kaw szy jest ten
z Ma zow sza. Dys ku sja o kształ cie or ga ni za cyj nym pod ziem ne go pań stwa, o pro -
gra mie wal ki. In te re su ją ce in for ma cje o spo tka niach dzia ła czy „So li dar no ści”, m.in.
6 mar ca od by ło się ta kie w sie dzi bie Biu ra Za rzą du Pol skie go Związ ku Ka to lic ko -
-Sp ołec zn eg o406 w War sza wie. Obec ni by li m.in. Chrza now ski 407, Si ła -N owi ck i408,
od czy ta no też te zy prof. K[on stan te go] Tu row skie go 409 z K[ato lic kie go] U[ni wer -
sy te tu] L[ubel skie go], do rad cy tam tej szej „So li dar no ści”. Opi nie bar dzo róż ne,
a uzgod nio ne te zy bar dzo ogól ni ko we: re spek to wa nie re aliów geo po li tycz nych
i ustro jo wych, od wie sze nie związ ku ze struk tu rą te ry to rial no -bra nż ową, apo li tycz -
ne go (?). Oświad cze nie władz roz wią za ne go S[to wa rzy sze nia] D[zien ni ka rzy] P[ol -
skich]410. Z plo tek, któ re prze nik nę ły naj bar dziej go rą cą prze ka zał Ta dek
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406 Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Sp ołec zny – ogól no pol skie sto wa rzy sze nie ka to li ków za ło żo ne w 1981 r.
Pierw szym pre ze sem był Ja nusz Za błoc ki. W la tach 1981–1991 miał w sej mie 5- os ob owe Ko ło Po sel skie
PZKS, po wo ła ne przez kil ku je go za ło ży cie li, któ rzy by li bez par tyj ny mi po sła mi. Je go przed sta wi cie le nie
gło so wa li za usank cjo no wa niem sta nu wo jen ne go.

407 Wie sław Chrza now ski (ur. 1923) – praw nik, po li tyk, dzia łacz opo zy cyj ny; 1942–1945 w Stron nic twie Na -
ro do wym, żoł nierz Na ro do wej Or ga ni za cji Woj sko wej i AK, uczest nik po wsta nia war szaw skie go; w 1946 r.
aresz to wa ny, w 1956 r. współ twór ca Ka to lic kie go Klu bu Dys ku syj ne go „Start”, od koń ca lat sie dem dzie -
sią tych zwią za ny ze śro do wi skiem RMP, od 1980 r. w „S”, do rad ca KKP/KK, czło nek ze spo łów ne go cja -
cyj nych, współ au tor sta tu tu związ ku, peł no moc nik „S” (z Ja nem Ol szew skim) w po stę po wa niu
re je stra cyj nym przed Są dem Wo je wódz kim w War sza wie i SN, wi ce przew. Ra dy Pro gra mo wo -Ko nsu lt acy -
jnej Ośrod ka Prac Spo łecz no -Z aw od owych przy KKP/KK, w 1981 r. ne go cja tor w spra wie re je stra cji NZS,
1982–1984 czło nek Pry ma sow skiej Ra dy Spo łecz nej.

408 Wła dy sław Si ła -N owi cki (1913–1994) – ad wo kat, obroń ca w pro ce sach po li tycz nych, dzia łacz opo zy cyj -
ny; żoł nierz kam pa nii wrze śnio wej, od 1941 r. w ZWZ, nast. AK i WiN, od 1943 r. w Stron nic twie Pra -
cy; od 1961 r. czło nek war szaw skie go KIK, od 1977 r. współ prac. Biu ra In ter wen cyj ne go KOR, KSS KOR,
w 1980 r. współ twór ca dok.: Ra port ma dryc ki. O prze strze ga niu praw czło wie ka i oby wa te la w Pol sce;
1980–1981 do rad ca KKP, a nast. KK, współ au tor sta tu tu „S”, czło nek ogól no pol skie go KOWzP przy KKP,
nast. KK; po 13 XII 1981 r. w Pry ma sow skiej Ra dzie Spo łecz nej, obroń ca w pro ce sach przy wód ców KPN,
b. dzia ła czy KSS KOR, dzia ła czy pod zie mia, od ma ja 1983 r. peł no moc nik Bar ba ry Sa dow skiej – mat ki
za mor do wa ne go Grze go rza Prze my ka; w 1983 r. zmu szo ny do przej ścia na eme ry tu rę po ukoń cze niu 70.
ro ku ży cia; 1986–1989 czło nek Ra dy Kon sul ta cyj nej przy Prze wod ni czą cym Ra dy Pań stwa, w ma ju 1988 r.
do rad ca Le cha Wa łę sy pod czas straj ku w SG, w 1989 r. uczest nik ob rad ple nar nych Okrą głe go Sto łu oraz
ze spo łu ds. re form po li tycz nych po stro nie ko ali cyj no -rz ąd owej, współ prac. Gru py Ro bo czej KK.

409 Kon stan ty Tu row ski (1907–1983) – dzia łacz po li tycz ny i spo łecz ny, pu bli cy sta; w 1945 r. współ za ło ży -
ciel „Ty go dni ka Po wszech ne go”, czło nek Stron nic twa Pra cy, od 1945 r. je den z je go se kre ta rzy ge ne ral -
nych. Wo bec prób roz bi cia par tii przez ko mu ni stów, zło żył le gi ty ma cję po sel ską do Kra jo wej Ra dy
Na ro do wej, aresz to wa ny w 1948 r. i ska za ny na 15 lat wię zie nia, zwol nio ny w 1956 r.; red. „Ze szy tów
Na uko wych KUL” i dyr. Wy daw nic twa To wa rzy stwa Na uko we go KUL (1957–1973), w 1967 r. za ło ży -
ciel KIK w Lu bli nie, w 1981 r. za ło ży ciel PZKS.

410 Cho dzi o oświad cze nie SDP z 9 IV 1982 r., w któ rym 208 dzien ni ka rzy pro te sto wa ło prze ciw ko de cy -
zji pre zy den ta War sza wy o roz wią za niu SDP.
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Ja nu kie wicz: 13 grud nia roz strze la no w Star gar dzie za od mo wę wyj ścia z ko szar
płk Mu chę 411, do wód cę puł ku i pię ciu wyż szych ofi ce rów (wia do mość od cór ki
puł kow ni ka, któ ra tre nu je gdzieś wspól nie z Ja nu kie wi czem). Ja nu kie wicz twier -
dzi też, że na ra sta ruch opo ru wśród mło dzie ży, że mo że dojść do nie kon tro lo wa -
ne go wy bu chu. Na tych miast pod chwy cił to Mi chał Pa ziew ski: „Trze ba ata ko wać
pa tro le mi li cyj ne, or ga ni zo wać par ty zant kę miej ską”. Zu peł nie zgłu piał.

Po go da cią gle zmien na, na prze mian śnieg i słoń ce. Zim no. Ma ło kto po szedł
na spa cer. A od ra na za czę to pra ce przy bu do wa niu mu ru przed na szy mi okna mi.
Wszy scy za cho dzą w gło wę, co to jest i po co?

15 kwiet nia (czwar tek)

Ode bra no mi wczo raj pra wo do otrzy ma nia pacz ki żyw no ścio wej w kwiet -
niu. Uka ra no mnie w ten spo sób za kil ka zdań za pi sa nych na kar tecz ce zna le zio -
nej pod czas re wi zji przed wi dze niem świą tecz nym. No wy ko men dant ośrod ka 412,
do któ re go zo sta łem we zwa ny, uznał, że po peł ni łem prze stęp stwo pi sząc o ma jo -
rze Ga dom skim per „Kat z Czar ne go” (prze zwi sko nada ne mu przez więź niów po
stłu mie niu bun tu więź niów w Czar nem w ubie głym ro ku). Nie wiem, czy od no si -
ło się to też do na zwisk dwóch funk cjo na riu szy szcze gól nie ak tyw nych w cza sie
zbio ro we go bi cia 13 lu te go: Na wroc kie go 413 vel Wa łę sa i Ja ni szew skie go 414 vel Psy -
cho pa ta. Pan ko men dant ostrzegł mnie, że za sta no wi się, czy skie ro wać spra wę do
pro ku ra to ra. Nie by łem zresz tą sam, co naj mniej kil ka osób, przy któ rych za trzy -
ma no znacz ki oko licz no ścio we i ko per ty ze znacz ka mi zo sta ło uka ra nych na ga na mi. 

W śro dę, trzy na ste go [sic!], uczci li śmy dzień „So li dar no ści”. O 21.00 we
wszyst kich ce lach wy ga si li śmy oświe tle nie, po za pa la no świe ce i ka gan ki, a sa mi nie -
mal w kom ple cie spo tka li śmy się w świe tli cy. Świa tło wpa da ją ce z pla cu mię dzy
od dzia łem pierw szym i dru gim, oświe tlo nym ja rze niów ka mi, świecz ki i ka gan ki na
oknach i sto le ping pon go wym two rzy ły pół mrok da ją cy na strój, ale unie moż li wia -
ją cy jed no cze śnie swo bod ne po ru sza nie się po po miesz cze niu. Na szczę ście oby ło
się bez oko licz no ścio wych prze mó wień, za śpie wa li śmy Do Bo ga mo dli twę o zwy -
cię stwo, a póź niej in ne pie śni to wa rzy szą ce ko lej nym zry wom na ro do wym: Ma zu -
rek Dą brow skie go, Bo że coś Pol skę. Go rzej by ło z pie śnia mi bar dziej współ cze sny mi,
Zda no wicz nie zgo dził się na Pierw szą Bry ga dę 415, ktoś in ny na Czer wo ne ma ki 416.
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411 In for ma cja nie znaj du ją ca po twier dze nia. Brak bliż szych da nych o wy mie nio nej oso bie.
412 Ja nusz Mi ko ła jew ski – psy cho log, mjr SW, kier. Dzia łu Pe ni ten cjar ne go w OZZK w Ko sza li nie, ko men -

dant OO w Wierz cho wie Po mor skim do 8 X 1982 r.
413 Ta de usz Na wroc ki (ur. 1947) – st. sierż. SW, ma ga zy nier mun du ro wy w ZK w Wierz cho wie Po mor skim,

we dług re la cji za miesz czo nej w pi śmie „Nie pod le głość” (nr 3 z 1982) po ak cji po bi cia miał się chwa lić,
że jed nym z in ter no wa nych w Wierz cho wie Po mor skim mi li cjan tów, Zdzi sła wem Ła kom skim, fro te ro -
wał pod ło gę; przez in ter no wa nych na zy wa ny Wa łę są.

414 Ta de usz Ja ni szew ski – kpr. SW, przez in ter no wa nych na zy wa ny Psy cho pa tą.
415 Pierw sza Bry ga da – po wsta ła w 1916 r. pieśń I Bry ga dy Le gio nów Pol skich do wo dzo nych przez Jó ze fa

Pił sud skie go. Au to ra mi tek stu są An drzej Ha ła ciń ski i Ta de usz Bier nac ki.
416 Czer wo ne ma ki na Mon te Cas si no – pieśń woj sko wa, po wsta ła w no cy 17/18 V 1944 r., na kil ka go dzin

przed zdo by ciem klasz to ru, au to rem słów był Fe liks Ko nar ski.



Wcze śniej, po Ro cie, Ko cjan zgło sił zresz tą za strze że nie, że nie wy pa da tra we sto wać
ory gi nal ne go tek stu śpie wa jąc o „so wiec kiej za wie ru sze”, „Mo ska lu plu ją cym
w twarz” i „nie wo lą cym dzie ci”. Za koń czo no więc osta tecz nie tek stem po da nym
nam przez bi sku pa Ga łec kie go. Nic pa mię tam już słów, po wta rza ło się w każ dym
ra zie za wo ła nie „ra duj my się”. By ły też jesz cze Wierz by pła czą ce 417 i Dziś do cie bie
przyjść nie mo gę 418. Na ko niec mi nu ta ci szy dla uczcze nia ofiar ko lej nych „wy da -
rzeń”. Kla wi sze na szczę ście nie in ter we nio wa li i oby ło się bez żad nych scy sji.

Trwa ją spo tka nia to wa rzy skie or ga ni zo wa ne w po szcze gól nych ce lach, za czę -
ło się w po nie dzia łek u Jur czy ka. Póź niej po dob ne im pre zy by ły u Ma riu sza
Świont kow skie go 419, a wczo raj u Wą do łow skie go. Sto ły do słow nie za wa lo ne szyn -
ka mi, po lę dwi ca mi, sło dy cza mi, za każ dym ra zem odro bi na ja kie goś al ko ho lu.

Co raz bar dziej upo rczy wa jest plot ka o zli kwi do wa niu na sze go obo zu jesz -
cze w tym mie sią cu. Ci, któ rzy po zo sta ną, ma ją być po dob no prze trans por to wa -
ni do Ja wo rza.

17 kwiet nia (so bo ta)

No we prze me blo wa nia w ce li. W pią tek wy szedł Woj tek Strze szew ski, zu peł -
nie nie spo dzie wa nie. By li śmy na spa ce rze, Woj tek z An drze jem [An to sie wi czem]
zo sta li w ce li, po sta no wi li iść na spa cer z dru gą gru pą. Po świą tecz ny ty dzień był
spo koj niej szy niż przy pusz cza li śmy, nie przy jeż dża li ube cy, wy szedł tyl ko Wi tek
Szo sta ło 420 z Ko sza li na, nic się nie dzia ło. I wła śnie pod czas spa ce ru chłop cy za wo -
ła li przez okno, że wy cho dzi Woj tek [Strze szew ski]. Był tak prze ję ty, że nie przy -
szedł „na wy bieg” po że gnać się. Kie dy z Lesz kiem [Dlo uchym] wy szli śmy przed
wyj ście, zni kał już w bra mie, ob ju czo ny pacz ka mi. Dzi siaj nie je ste śmy te go tak
wpraw dzie pew ni, bo Wi tek [Szo sta ło] wy lą do wał osta tecz nie nie w do mu, ale
w Dar łów ku 421. Po wie dział to chło pak z Ko sza li na, któ re go przy wieź li dzi siaj właś -
nie z Dar łów ka. Nie trud no so bie wy obra zić, co mu siał prze żyć. Tak się cie szył,
kie dy stąd wy cho dził. W każ dym ra zie na tych miast po wyj ściu Wojt ka [Strze szew -
skie go] urzą dzi li śmy na no wo ce lę. Je go łóż ko po szło pod ścia nę, przy nie śli śmy
z dwój ki do dat ko wo ma te ra ce, ka py i urzą dzi li śmy ja ko ka na pę. Pod wi szą cą szaf ką
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417 Roz szu mia ły się wierz by pła czą ce – pieśń pol skich par ty zan tów z okre su II woj ny świa to wej. Jej pier wo -
wzo rem by ła pio sen ka Roz szu mia ły się brzo zy pła czą ce, we dług tek stu Ro ma na Ślę za ka.

418 Dziś do cie bie przyjść nie mo gę – pieśń pol skich par ty zan tów z okre su II woj ny świa to wej. Nie usta lo no
twór cy tych strof i me lo dii, do mnie ma ne au tor stwo przy pi sy wa ne by wa Sta ni sła wo wi Ma gier skie mu,
Bro ni sła wo wi Kró lo wi i Kry sty nie Kra hel skiej.

419 Ma riusz Świont kow ski – przew. KZ NSZZ „S” w Ze spo le Por tów Szcze cin -Św in ou jście; 13 XII 1981–
–14 VIII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po tem wy emi gro wał do
Szwe cji.

420 Wik tor Szo sta ło (ur. 1952) – ar ty sta pla styk z Ko ło brze gu, od 1976 r. dzia łał w SKS w Kra ko wie i na Uni -
wer sy te cie La ta ją cym, w 1979 r. za ło żył w Ko ło brze gu Eks pe ry men tal ny Pa ra fial ny Te atr Mi ste riów
i Śro do wi sko wą Ra dę Człon ków Związ ków Twór czych; dzia łacz NSZZ „S” w Ko sza li nie, wi ce przew.
MKZ NSZZ „S” w Ko ło brze gu, III –VII 1981 r. przew. TZR NSZZ „So li dar ność” Po brze że, współ twór -
ca ty go dni ka „Sier pień 80”; 23 XII 1981–1 V 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim
i Dar łów ku; we wrze śniu 1982 r. wy emi gro wał do Nie miec, a w mar cu 1983 r. do USA. 

421 Wik tor Szo sta ło w Dar łów ku prze trzy my wa ny był w ostat nim ty go dniu in ter no wa nia.
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An drzej [An to sie wicz] za mon to wał ża rów kę, pa pie ro wy klosz dał efekt noc nej
lamp ki, przy któ rej mo gę te raz pi sać, nie prze szka dza jąc chłop com. Ma my w ten
spo sób naj bar dziej eks klu zyw ną ce lę, po nie waż An drzej [An to sie wicz] za mon to wał
do dat ko wo pro wi zo rycz ne gniazd ko, tak że grzał ki, rów nież wła snej ro bo ty, nie
mu si my już te raz pod łą czać do ża ró wek pod su fi tem. Kom fort.

Na dzi siej szym śnia da niu go ści li śmy sió dem kę: Zbysz ka Kucz kow skie go, Ko -
cja na i Ma ria na Sa dłow skie go 422, jed ne go z or ga ni za to rów związ ku za wo do we go
funk cjo na riu szy mi li cji 423. Jak zwy kle w koń cu roz mo wa ze szła na wy da rze nia
z 13 grud nia, po raz trud no już zli czyć któ ry, opo wia da li o swo ich aresz to wa niach,
o tym co wte dy prze ży wa li. Wszy scy zna my to już nie mal na pa mięć, ale mi mo to
wra ca się do te go nie ustan nie. I za każ dym ra zem po wta rza się u wszyst kich to sa -
mo: ulga, kie dy zna leź li się w Go le nio wie, ulga, bo by li już pew ni, że nie spo tka
ich to naj gor sze – roz wał ka gdzieś w le sie. A póź niej Ko cjan zdo był się na chwi lę
szcze ro ści, po wspo mi nał nie co swo ją wię zien ną prze szłość. A ma te go spo ro, opo -
wia dał mi kie dyś o tym Le szek [Dlo uchy], któ ry był z nim w ce li dłuż szy czas. Nie
pa mię tam już te raz, jak to wy glą da ło w re la cji Lesz ka, a sam Ko cjan wła ści wie tyl -
ko za mar ko wał te mat. W któ rych wię zie niach sie dział, ja kie by ły wa run ki, prze -
sie dział w każ dym ra zie po nad 7 lat.

Po dzia ły wśród nas po głę bia ją się. Wczo raj pod czas spa ce ru za ata ko wa no
Jur ka Zi mow skie go za tekst w ostat nim „Ty go dni ku Wo jen nym”. I to jest do dat -
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422 Ma rian Wi told Sa dłow ski (ur. 1941) – 1964–1981 mł. chor., in spek tor do cho dze nio wy w KW MO
w Szcze ci nie, 1964–1982 w PZPR; w 1980 r. au tor ra por tu o prze stęp czej dzia łal no ści ofi ce rów MO na
te re nie Szcze ci na, zło żo ne go dro gą służ bo wą na rę ce ko men dan ta wo je wódz kie go płk. dr. Ze no na Trzciń -
skie go, w NIK i MSW; od 30 V 1981 r. czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go ZZF MO Gar ni zo nu Szcze -
ciń skie go, de le gat na zjaz dy OKZ ZZF MO; 17 VI 1981 r. zwol nio ny z pra cy, 1981–1982 st. eks pe dy tor
w Za rzą dzie Por tu Szcze cin, współ prac. ZR Po mo rza Za chod nie go; 10–13 XII 1981 r. współ or ga ni za -
tor straj ku gło do we go na te re nie SSz, 17 XII 1981–7 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz -
cho wie Po mor skim; po tem dzia łacz pod ziem nych struk tur, od 1984 r. na emi gra cji w Szwe cji.

423 Zwią zek Za wo do wy Funk cjo na riu szy MO – mi li cyj ny ruch związ ko wy, któ ry na ro dził się w ma ju 1981 r.
Po stu lo wał m.in.: za prze sta nie wy ko rzy sty wa nia MO do roz gry wek po li tycz nych, utwo rze nie związ ku
za wo do we go funk cjo na riu szy, od po li tycz nie nie re sor tu spraw we wnętrz nych i ode bra nie apa ra to wi PZPR
moż li wo ści in ge ren cji w dzia ła nia or ga nów ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści, od dzie le nie SB od MO,
wpro wa dze nie wy na gro dze nia za pra cę w go dzi nach nad licz bo wych i dniach wol nych. W czerw cu
1981 r. w War sza wie po wo ła no OKZ ZZF MO, pod prze wod nic twem por. Wik to ra Mi ku siń skie go,
wkrót ce za stą pił go Ire ne usz Sie rań ski. Wła dze nie wy ra zi ły zgo dy na two rze nie związ ku za wo do we go
w MO. Mi mo że 10 VI 1981 r. OKZ ZZF MO zło żył w Są dzie Wo je wódz kim w War sza wie wnio sek o re -
je stra cję związ ku, sąd go od rzu cił ze wzglę du na uchy bie nia for mal ne, póź niej, po do star cze niu wnio sku
uzu peł nio ne go, wy zna czo no ter min roz pra wy na 25 IX 1981 r. 22 września tr. na po sie dze niu nie jaw -
nym sę dzia Zdzi sław Ko ściel niak za wie sił po stę po wa nie do cza su roz strzy gnię cia przez SN za py ta nia
praw ne go Mini ster stwa Spra wie dli wo ści: „Czy funk cjo na riusz MO jest pra cow ni kiem w ro zu mie niu
art. 2 Usta wy z dn. 1 VII 1949 o związ kach za wo do wych w związ ku z art. 2 i 19 Ko dek su pra cy?” Oficjal -
nie od ro cze nie roz pra wy ogło szo no 25 IX 1981 r., w dniu nie do szłej roz pra wy re je stra cyj nej; te go
samego dnia OKZ prze kształ cił się w Ko mi tet Pro te sta cyj ny, na cze le któ re go sta nął Sie rań ski, pod ję to
oku pa cję war szaw skiej Ha li Gwar dii, prze rwa no ją jed nak po kil ku go dzi nach pod groź bą in ter wen cji.
W czerw cu 1981 r. roz po czę ły się czyst ki w MO, do 13 XII 1981 r. zwol nio no ok. 120 osób. 10 XII
1981 r. w SSz przed sta wi cie le ZZF MO pod ję li gło dów kę pro te sta cyj ną, 11 XII 1981 r. KK „S” po par -
ła utwo rze nie ZZF MO i wy ra zi ła go to wość udzie le nia po mo cy, sprze ci wi ła się też zwal nia niu funk cjo -
na riu szy za dzia łal ność związ ko wą. Po 13 XII 1981 r. in ter no wa no co naj mniej 25 funk cjo na riu szy, trzech
aresz to wa no pod za rzu tem ujaw nie nia ta jem ni cy służ bo wej. 



ko wy mo ment, któ ry spra wił, że od mó wi łem udzia łu w przy go to wa niu no we go
ma te ria łu. Kie dy przy go to wy wa li śmy swo je tek sty po przed nim ra zem, uma wia li -
śmy się, że po zo sta nie to na szą ta jem ni cą. Kto roz pa plał, nie wia do mo, w każ dym
ra zie wszy scy wie dzą, że au to rem „na sze go sta no wi ska” jest Ju rek [Zi mow ski].
Wi dzia łem wte dy ten tekst w brud no pi sie. Ju rek przed sta wił nam wła ści wie pro -
jekt, któ ry nie po wi nien, jak są dzi li śmy, wzbu dzać nie po ro zu mień. Sta ło się jed nak
ina czej. Część lu dzi uzna ła, że nie miał pra wa w ten spo sób przed sta wić pro ble mu:
nas zmu sza się do pod pi sa nia „za jaw ki”, do wy jaz du za gra ni cę, ale my nie zdra -
dzi my spra wy. Nie pój dzie my ani na jed no, ani na dru gie. Rze czy wi ście nie przed -
sta wił te go naj szczę śli wiej, ale roz pa try wa nie te go w ka te go riach zdra dy jest gru bą
prze sa dą. In na rzecz, że sta li śmy się wszy scy tro chę prze wraż li wie ni, że re agu je my
czę sto zbyt im pul syw nie, te kil ka mie się cy sie dze nia ro bi jed nak swo je.

Mi chał Ka wec ki, u któ re go by łem dzi siaj na her ba cie, nie po ko ił się bar dzo
o Lesz ka [Dlo uche go], że jest za ła ma ny, że trze ba mu ja koś po móc, bo mo że się za -
ła mać i nie daj Bo że zgo dzi się jesz cze na współ pra cę z ube ka mi. Twier dził, że są
to opi nie ko le gów Lesz ka z ce li, ale zbyt do brze pa su je to do nie go, to wła śnie on
uwa żał go za wsze za „cien kie go”, go nią ce go za urzą dze niem się w ży ciu. Ileż ta -
kich opi nii pa mię tam z roz mów w re dak cji, ile ra zy za rzu cał mu zdra dę „spra wy”.
A swo ją dro gą wy obra żam so bie opi nie na swój te mat. Zu peł ny obłęd.

21 kwiet nia (śro da)

Dwie go dzi ny po za Ośrod kiem. Draw sko, Zło cie niec, uli ce peł ne lu dzi i spo -
kój, aż trud no uwie rzyć, że kil ka dzie siąt ki lo me trów da lej jest coś ta kie go, jak nasz
Ośro dek – gru pa kil ku dzie się ciu osób, two rzą ca zu peł nie in ny świat. Ci lu dzie
z ulic Zło cień ca, Draw ska, wcho dzą cy i wy cho dzą cy ze skle pów, urzę dów, oku pu -
ją cy ośro dek zdro wia – wy glą da li naj zu peł niej nor mal nie, nie spra wia li wra że nia
bar dziej przy gnę bio nych, zła ma nych, zwy czaj ny tłum. Kie dy wpro wa dzo no mnie
do po cze kal ni, kla wisz i pie lę gniar ka, przy glą da no mi się jak dzi wa ko wi, czy do -
my śla li się, że je stem in ter no wa nym? Mo że i tak, zwy kły wię zień nie jest przy wo -
żo ny do ośrod ków miej skich, ma wię zien ny strój, jest do kład nie ostrzy żo ny
i wy go lo ny, więc na pew no wie dzie li, kim je stem, a jed nak nie by ło ani jed ne go po -
ro zu mie waw cze go ge stu, uśmie chu. Ob ser wo wa li mnie w mil cze niu. Jak nie re al -
nie, ode rwa ne od rze czy wi sto ści wy glą da ły wte dy na sze spo ry o for my opo ru
prze ciw ko WRO N-ie, wszyst kie roz wa ża nia o spo łe czeń stwie, trwa ją cym w opo -
rze bier nym, mil czą cym, ale wca le przez to nie mniej zde cy do wa nym. Kie dy wra -
ca li śmy już, Adam Wy ci chow ski 424 za uwa żył to sa mo: „Po pa trz cie, ani śla du
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424 Adam Wy ci chow ski (ur. 1950) – ar chi tekt, sym pa tyk KSS KOR, kol por ter nie za leż nych wy daw nictw, od
1978 r. dzia łacz ROP CiO; 23–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku w BSiPSZ, czło nek KS, od wrze śnia 1980 r.
w „S”, au tor ry sun ków sa ty rycz nych w tyg. „Jed ność” i „Ty go dni ku So li dar ność”; 14–15 XII 1981 r.
uczest nik straj ku w BSiPSZ, 21 grud nia za trzy ma ny po re wi zji w miej scu pra cy, prze trzy my wa ny w AŚ
w Szcze ci nie, 24 XII 1981–12 VI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim;
od sierp nia 1982 r. na emi gra cji w Szwe cji, 1983–1986 or ga ni za tor i dzia łacz gru py po mo co wej dla „S”
w kra ju. 
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woj ny”. Rze czy wi ście, nie li cząc woj sko we go pa tro lu w Zło cień cu, moż na by ło by
są dzić, że je ste śmy w zu peł nie in nej Pol sce. Kim wo bec te go je ste śmy my, czy przy -
pad kiem nie gra my hi sto rii Don Ki cho ta?

A w ogó le, to wra ca łem uspo ko jo ny. W po nie dzia łek na spa ce rze po tkną łem
się o coś i po le cia łem na be ton. Wie czo rem pra wa sto pa spu chła, nie mo głem
chodzić. Dia gno za Zda no wi cza by ła fa tal na: zła ma nie któ rejś tam ko ści śród sto -
pia. We wto rek ra no wię zien ny le karz wy pi sał skie ro wa nie do chi rur ga na zdję cie,
ale do pie ro dzi siaj zna lazł się trans port. Po je cha li śmy w trój kę. Przed wyj ściem na
ze wnątrz re wi zje, zo sta li śmy ob ma ca ni od szyi do skar pe tek. Za bra łem ze so bą
Dok to ra Fau stu sa 425, kla wisz oglą dał go przez dłuż szą chwi lę, po dejrz li wie prze -
kart ko wał, a w koń cu na wszel ki wy pa dek zde cy do wał, że mu szę zo sta wić go na
war tow ni: „Od bie rze ją pan so bie przy po wro cie”. Sto pa na szczę ście oka za ła się
być ca ła, są tyl ko po tłu cze nia i krwia ki. Kie dy wró ci li śmy trwał jesz cze spa cer. 
Co tam na wol no ści? I co moż na by ło im po wie dzieć? Nie uwie rzy li by i tak. Może
to i le piej?

No we prze słu cha nia. Po raz pierw szy od cza su świąt po ja wi li się ube cy. Wzy -
wa no po noć pa rę osób, mię dzy in ny mi Wieś ka Par chi mo wi cza 426, Rad ka No wa -
kow skie go, La cho wi cza 427. Na kła nia no do pod pi sa nia „za jaw ki”, tyl ko La cho wi cza
stra szo no pro ce sem, ale to dla te go, że jest ka pe enow ce m428. Wo kół mnie na dal ci sza.

Wy da rze niem ostat nich dni sta ło się przy wie zie nie Sław ka Ma jew skie go 429

z „Kwa dra tu”. Gra li śmy w bry dża u Ada ma [Wy ci chow skie go], gdy wpro wa dzo -
no go do ce li. Zro bi ło mi się cie pło. Ra zem ro bi li śmy prze cież straj ko wą „Jed -
ność”. Ostat ni raz wi dzia łem go krót ko przed pół no cą w stocz nio wej dru kar ni.
Sta szek W[ądo łow ski] wy pro wa dził mnie wte dy na ob chód stocz ni, a krót ko póź -
niej na stą pił atak mi li cji. W ce li zro bi ło się na tych miast gę sto i nie chcia łem już cze -
kać na wol ną chwi lę, że by moż na by ło po roz ma wiać. Wczo raj ra no sam zresz tą
przy szedł do na szej ce li i wy cią gnął mnie na ko ry tarz. Oka za ło się, że przez ca ły
czas ukry wał się w Gdań sku, w ubie głym ty go dniu nie wy trzy mał jed nak dłu żej
i sam zgło sił się na mi li cję, to by ło chy ba szes na ste go. Trzy ma no go na ko men dzie
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425 Dok tor Fau stus – na pi sa na w la tach 1943–1947 po wieść nie miec kie go pi sa rza To ma sza Man na. 
426 Wie sław Par chi mo wicz (ur. 1958) – ab sol went hi sto rii WSP w Szcze ci nie, zwią za ny z RMP i Wy daw nic -

twem im. Kon sty tu cji 3 Ma ja, uwa ża ny za łącz ni ka dzia ła czy opo zy cji przed sierp nio wej w Szcze ci nie
z opo zy cjo ni sta mi w kra ju; 13 XII 1981–6 VI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po -
mor skim.

427 Ma rek La cho wicz (ur. 1947) – dzia łacz KPN w Szcze ci nie; 16 XII 1981–24 VII 1982 in ter no wa ny w OO
w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po tem wy emi gro wał do Szwe cji. 

428 Czy li człon kiem KPN-u – Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej, an ty ko mu ni stycz nej par tii po li tycz nej, za ło -
żo nej 1 IX 1979 r. przez Lesz ka Mo czul skie go. 

429 Sła wo mir Ma jew ski (ur. 1955) – pro za ik, po eta, ce ra mik; 1980–1981 czło nek KK NSZZ „S” Pra cow ni -
ków Po li gra fii, od de le go wa ny z Gdań ska do Szcze ci na na sta no wi sko sze fa „pro pa gan dy i in for ma cji”;
dzien ni karz, czło nek ko le gium re dak cyj ne go dwu ty go dni ka „Kwa drat”, współ pra co wał z „Jed no ścią”;
13–14/15 XII 1981 r. brał udział w straj ku w SSz, po je go pa cy fi ka cji po szu ki wa ny li stem goń czym,
19 IV–12 VI 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, zwol nio ny wsku tek in ter wen cji
episko pa tu Pol ski i or ga ni za cji mię dzy na ro do wych; po wyj ściu z in ter no wa nia dzia łacz pod zie mia, współ -
pra co wał m.in. z RWE, współ za ło ży ciel nie za leż nej Gdań skiej Agen cji In for ma cyj nej, nada wał au dy cje
Ra dia „S”.



w Gdań sku, a w po nie dzia łek wy lą do wał u nas. Też usi ło wa no wro bić go w tam -
ten strajk, w ro bie nie ga ze ty. Za prze czył. Od nie go do wie dzie li śmy się, że jest ogól -
no pol ska li sta osób ukry wa ją cych się, ze zdję cia mi i ry so pi sa mi. Obej mu je kil ka set
osób. Ma też in for ma cje, że zo stał wy da ny na kaz aresz to wa nia na Tom ka Zie liń -
skie go 430. Wte dy ze stocz ni wy szedł ra zem ze stocz niow ca mi, wy szli w dwój kę
z dziew czy ną, któ rej imie nia już nie pa mię ta, jesz cze te go sa me go dnia do sta li się
do kon su la tu szwedz kie go 431, a wie czo rem po je cha li po cią giem do Gdań ska. Po -
ru szył mnie je go przy jazd, by łem już pe wien, że tam ta spra wa prze sta ła ist nieć,
a tu na gle on i to, że wy py ty wa no go tak szcze gó ło wo o stocz nię. Na wszel ki wy -
pa dek nie opo wie dzia łem ni cze go o so bie, co ze mną się wte dy dzia ło, co ro bi łem,
jak wy do sta łem się ze stocz ni. Tak na wszel ki wy pa dek, nie dla te go, że bym mu nie
wie rzył, że bym po dej rze wał o chęć ka po wa nia. Je go przy jazd stał się wydarze niem
tak że dla te go, że wszy scy ja koś pod świa do mie za ło ży li śmy, że te raz będzie nas już
tyl ko uby wać, że zbli ża się mo że roz wią za nie pro ble mu in ter no wa nych, a tu na gle
ktoś no wy. 

Dzi siaj po po łu dniu Ja cek Ta ra bic ki 432 mó wił o sztu ce, czym ona jest, co sta -
no wi o jej isto cie. Zu peł nie nie ocze ki wa nie te mat chwy cił bar dzo moc no, dys ku -
sja prze cią gnę ła się nie mal do wie czor ne go ape lu.

22 kwiet nia (czwar tek)

Przy wieź li Tom ka Zie liń skie go. Wczo raj oko ło po łu dnia „zdję li” go w Zdu -
no wie, do kąd wy brał się z żo ną i dzieć mi na spa cer. Wy sie dli na koń co wym przy -
stan ku, gdzie cze ka ły już dwa fia ty peł ne ube ków. Ka za li po że gnać się z żo ną
i dzieć mi, wsa dzi li do sa mo cho du i po wieź li na Ma ło pol ską. Prze słu cha nie nor mal -
ne, co ro bił, gdzie się ukry wał, czy był w stocz ni 14 grud nia, czy spo tkał tam ta -
kich a ta kich lu dzi (mię dzy in ny mi cho dzi ło o mnie), czym się zaj mo wał w re dak cji,
co ro bi li tam in ni. Prze słu chu ją cy go ubek po wie dział, co są dzi o je go do rob ku
w „Jed no ści” („cen zu ra wam to wpraw dzie pusz cza ła, ale wszy scy wie my, pod ja -
kim ogrom nym by ła na ci skiem”). Od no to wu ję to rów nież ze wzglę du na sie bie.
W pew nym mo men cie To mek za uwa żył, że był jed nym z bar dziej umiar ko wa nych
pu bli cy stów, na co tam ten za uwa żył: „No oczy wi ście, nie pi sał pan tak jak Dziech -
ciow ski, ale wy star czy i to, co pan pi sał”. Nie po koi mnie to po wra ca nie do stocz -
ni, tak się ja koś zło ży ło, że jest nas już te raz trzech. Mo że to i zbieg oko licz no ści,
ale li cho nie śpi. Nie oby ło się oczy wi ście bez pro po zy cji wy jaz du za gra ni cę: „Wie
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430 To masz Zie liń ski (ur. 1947) – 1977–1981 dzien ni karz w dzia le eko no micz no -mo rskim „Ku rie ra Szcze -
ciń skie go”, w sierp niu 1980 r. ob ser wa tor straj ku w SSz, od paź dzier ni ka tr. czło nek „S” w „Ku rie rze
Szcze ciń skim”, nie mal od po cząt ku zwią za ny z ty go dni kiem „Jed ność”, w 1981 r. przew. KZ NSZZ „S”
w ZR „So li dar ność” Po mo rza Za chod nie go, 12–13 XII 1981 r. uczest nik po sie dze nia KK NSZZ „S”
w Gdań sku, 13–14/15 XII 1981 r. uczest nik straj ku oku pa cyj ne go w SSz, od pa cy fi ka cji stocz ni do 19 IV
1982 r. w ukry ciu; 22 IV–20 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku;
po tem dzia łacz pod zie mia, 1983–1989 red. na czel ny pi sma „Ob raz”.

431 Kon su lat szwedz ki znaj do wał się w Szcze ci nie przy ul. Ma rii Skło dow skiej -C urie 4. 
432 Ja cek Ce re bież -T ar abi cki (ur. 1955) – ar ty sta, kul tu ro znaw ca; 16 XII 1981–29 VI 1982 in ter no wa ny

w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.
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pan co, pa nie Zie liń ski, w koń cu do ga da my się z Ko ścio łem i zwol ni my was, ale
ci, na któ rych nam za le ży i tak zmu sze ni w koń cu zo sta ną do wy jaz du. Nie bę -
dzie my ich de por to wać, sa mi się w koń cu na to zde cy du ją, nie bę dą mieć in ne go
wyj ścia”. Py tał tak że o pla ny na przy szłość, czy chciał by być da lej dzien ni ka rzem
– „Bo wie pan, to wszyst ko za le ży od nas, od Służ by Bez pie czeń stwa, ode mnie”.
W ten spo sób zna la zła się tu taj nie mal w kom ple cie ca ła re dak cja. Ra zem z Tom -
kiem przy wieź li też Adol fa Szut kie wi cza 433, bu dow lań ca, prze wod ni czą ce go Kra -
jo wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej Bu dow la nych, człon ka Za rzą du Re gio nu. Przez
mie siąc cza su [sic!] trzy ma no go na Ma ło pol skiej, sta ra jąc się wro bić w ja kąś afe -
rą ulot ko wą. W koń ca za ło żył gło dów kę i po pię ciu dniach zde cy do wa no się prze -
wieść go tu taj. Ju tro na spa ce rze do wiem się ja kichś szcze gó łów. Po po łu dniu,
o osiem na stej w świe tli cy urzą dzo no na bo żeń stwo z oka zji na wie dze nia ob ra zu
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej w na szej die ce zji, ta ka du ża im pre za re li gij na trwa -
ją ca ty dzień. Przez ca ły ten czas ob raz wy sta wio ny jest w ka te drze szcze ciń skiej
i od by wa się je go nie ustan na ad o ra cja. Bi sku pi bez sku tecz nie za bie ga li o od wo ła -
nie na ten okres go dzi ny mi li cyj nej. Wła śnie w dzi siej szym dniu ad o ro wać miał
nasz obóz, zo sta ło to po da ne do wia do mo ści ca łej die ce zji. Ca ła spra wa ma du że
zna cze nie pro pa gan do we. Ko ściół jesz cze raz ma ni fe stu je wła dzy swój zwią zek
z na ro dem, pod kre śla je go ka to lic ką toż sa mość. In for ma cja o ad o ra cji obo zu
w Wierz cho wie też jest nie bez zna cze nia. Tym bar dziej za ska ku ją ca by ła ni kła fre -
kwen cja, by ło nas do słow nie kil ku na stu.

Do sta łem zgo dę na do dat ko we wi dze nie w nie dzie lę.

24 kwiet nia (so bo ta)

Mia łem dzi siaj nie zwy kły sen. Do ce li wszedł kla wisz i uśmie cha jąc się mówi:
„No, szóst ka, go to wać się do wyj ścia”. By li śmy zu peł nie za sko cze ni, nie wie dzie -
li śmy, o co cho dzi: „Jak to do wyj ścia, co to zna czy?” – „Po pro stu, wy cho dzi cie
do do mu”. – „Wszy scy?” – „Tak, wszy scy”. Rzu ci li śmy się do pa ko wa nia, prze szka -
dza jąc je den dru gie mu. Sen był tak wy ra zi sty, że zwy czaj nie obu dzi łem się. By ło już
ja sno, ko ce spa dły mi z łóż ka. Po trze bo wa łem chwi li cza su, aby uświa do mić so bie,
że to tyl ko sen. Po pra wi łem ko ce i sta ra łem się za snąć na no wo, ale już nie mo -
głem. Po śnia da niu przy szedł Le szek [Dlo uchy]. Opo wie dzia łem mu, co mi się śni -
ło. I, o dzi wo, nie wy śmiał mnie, nie ob ró cił te go w żart, tyl ko zu peł nie se rio za czął
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433 Adolf Szut kie wicz (ur. 1940) – 1976–1983 prac. w KBO nr 1 w Szcze ci nie, 18–30 VIII 1980 r. przew.
KS w tam że, od wrze śnia 1980 r. czło nek „S”, przew. Ko mi sji Ro bot ni czej „S” przy KBO nr 1, czło nek
Pre zy dium MKR w Szcze ci nie, przew. Ko mi sji Ko or dy na cyj nej Bu dow nic twa przy MKR, do 13 XII
1981 r. wi ce przew. KKK Bu dow nic twa przy KKP w Gdań sku, ini cja tor straj ku w Szcze ciń skich Za kła -
dach Po li gra ficz nych na znak pro te stu prze ciw ko za trzy ma niu przez cen zu rę wy da nia pierw sze go nu me -
ru ty go dni ka „Jed ność Stocz nio wa”; w czerw cu 1981 r. de le gat na WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie,
13–14/15 XII 1981 r. czło nek KS w SSz; po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go dzia łacz pod zie mia, 25 III
1982 r. aresz to wa ny, do 22 kwiet nia tr. osa dzo ny w AŚ w Szcze ci nie, po gło dów ce i groź bach sa mo pod -
pa le nia 22 IV–4 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; od 1983 r. na
emi gra cji w Szwe cji. 



mi opo wia dać, że on wie rzy w ta kie sny, że sam miał w ży ciu kil ka przy pad ków,
kie dy coś mu się wy śni ło. Chłop cy sko ja rzy li to na tych miast z opóź nio nym te go
dnia ape lem: „Coś rze czy wi ście wi si w po wie trzu”. A kie dy w łaź ni do sta li śmy zu -
peł nie no we kom ple ty po ście li i bie li zny oso bi stej, też po łą czo no to w jed ną ca łość.
Rze czy wi ście wy glą da ło na to, że coś się szy ku je.

Pi szę to wszyst ko już gru bo po pół no cy i nic się oczy wi ście nie zda rzy ło,
a apel opóź nił się, po nie waż na si wy cho waw cy po pro stu za la li się wczo raj pod -
czas imie nin któ re goś z kla wi szy.

Od kil ku dni za sta na wia my się w ce li, ja ki cel ma ją wła dze urzą dza jąc po cho -
dy pierw szo ma jo we. I to wszę dzie, w ca łej Pol sce. Miej sco wy „Głos Po mo rza” pi -
sze o przy go to wa niach do tych po cho dów w naj mniej szych dziu rach. O co tu
cho dzi? Do nie daw na po trzeb na by ła zgo da na urzą dza nie imie nin, a tu taj na gle
ma ni fe sta cje. Mo że prze cież dojść do de mon stra cji, do awan tur. Czyż by za tem po -
trzeb ny był pre tekst do ko lej ne go do krę ca nia śru by? Do no wych re pre sji? Pa mię -
ta my wszy scy 1 Ma ja po Grud niu 1970 r.434, a te raz sy tu acja jest bez po rów na nia
po waż niej sza. Jak moż li we jest or ga ni zo wa nie ra do snych fe sty nów z mu zy ką,
z kwia ta mi rzu ca ny mi na try bu ny, ze skan do wa niem ra do snych ha seł? Kto to ma
ro bić? Lu dzie, któ rych tak po twor nie wy zu to z na leż nych swo bód i praw? Jak
moż na w ogó le wy ma gać te go od spo łe czeń stwa, trud no prze cież nie trak to wać
tego ja ko ko lej ne go po licz ka, ko lej ne go upo ko rze nia. Zresz tą, wy da je się, że decy -
zja by ła ogrom nie ry zy kow na i tym bar dziej in try gu ją ce są ce le, dla któ rych władza
po szła na to ry zy ko.

Ju tro wi dze nie, że by tyl ko by ła Mał go rza ta, że by coś Jej na gle nie wy pa dło.

25 kwiet nia (nie dzie la)

Trze cie spo tka nie z Mał go rza tą w tym mie sią cu, coś ta kie go zda rzy ło mi się
po raz pierw szy. A to prze cież jesz cze nie ko niec, obie ca ła, że przy je dzie rów nież
w na stęp ną nie dzie lę. Cią gle mnie za ska ku je, jest ta ka ser decz na, ta ka opie kuń -
cza, ty le po świę ca mi cza su i wy sił ku. Każ dy ta ki wy jazd to prze cież wcze sne wsta -
wa nie, to za pew ne sie dze nie do póź na w so bo tę, a w po nie dzia łek na no wo do
pra cy. I przy tym wszyst kim jest ta ka po god na, tak sta ran nie uni ka mó wie nia
o wła snych kło po tach, z któ ry mi mu si so bie sa ma ra dzić. Na tych miast po wi dze -
niu, ko rzy sta jąc z oka zji, że ni ko go nie by ło w ce li, prze czy ta łem list od Niej na -
pi sa ny w cią gu ty go dnia. Jesz cze raz uświa do mi łem so bie, że zda rzy ło mi się
w ży ciu coś, cze go nie je stem mo że wart i cią gle trwam w nie do wie rza niu w re al -
ność te go, co mnie spo tka ło, bo ję się, że bym te go nie znisz czył, że bym Jej nie za -
wiódł. I jesz cze list od Dan ki 435. Wy jąt ko wa, szczę śli wa nie dzie la.
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434 1 V 1971 r. w Szcze ci nie pod czas po cho du ro bot ni cy do po mi na li się uka ra nia win nych ma sa kry gru dnio -
wej oraz wy ja śnie nia wszyst kich oko licz no ści tej zbrod ni. Nie sio no trans pa ren ty, fla gi z ki rem oraz trum -
nę. Na cze le po cho du szedł brat jed ne go z za bi tych w Szcze ci nie, Hen ryk To czek (wzno szą cy dłoń
w czar nej rę ka wi cy).

435 Zob. przyp. 189.
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Jak po każ dym dniu od wie dzin, no wa por cja „spraw dzo nych” wia do mo ści,
plo tek i pół plo tek. Od Ryś ka Śnie ga do wie dzia łem się wie czo rem, że do tar ła po -
noć wia do mość, ja ko by Ja nek Tar now ski wraz z Wa li gór skim pod ję li pró bę na -
wią za nia roz mów z wła dza mi wo je wódz twa. Nie wia do mo, z kim się spo tka li,
z czy jej ini cja ty wy, w czy im imie niu wy stę po wa li. Po dob no mo gło to wyjść od
szcze ciń skich bi sku pów, ale dla cze go nie uzgod nio no te go wcze śniej z obec nym
tu taj kie row nic twem re gio nu, dla cze go nie mó wił nic na ten te mat bi skup Ste fa -
nek po przed niej nie dzie li? Sa me nie wia do me. Zresz tą na do brą spra wę, nie jest
na wet pew ne, czy mia ło to w ogó le miej sce. Jur czyk oce nia to wy da rze nie, je śli za -
ist nia ło, ne ga tyw nie. Uwa ża, tak jak wie lu tu taj, że nie my win ni śmy wy stę po wać
z pro po zy cja mi. Trud no to zresz tą oce niać bez roz mo wy z sa mym Jur czy kiem,
opie ra jąc się tyl ko na re la cjach Ryś ka.

Znacz nie waż niej sza jest na to miast in for ma cja po da na w ra diu i te le wi zji
o spo tka niu Ja ru zel skie go z Glem pem, do któ re go to spo tka nia mia ło dojść dzi siaj
wie czo re m436. Ale zno wu nie sły sza łem te go sam. Gdy by jed nak by ła to praw da,
moż na wów czas mieć na dzie ję na ja kąś zmia nę sy tu acji w kra ju. Oka za ło by się po -
nad to, że róż ne prze cie ki na te mat moż li wo ści znie sie nia dal szych re stryk cji zwią -
za nych ze sta nem wo jen nym nie by ły bez pod staw ne. W mie ście też krą ży plot ka,
że w naj bliż szym cza sie zwol nio na zo sta nie ja kaś więk sza par tia in ter no wa nych,
więc mo że... 

Wszyst kich pa sjo nu je tak że za po wie dzia ny pro gram ob cho dów 1 Ma ja, dla -
cze go wła dze zde cy do wa ły się na ten krok. Są ta cy, któ rzy twier dzą, że wła dze nie
mia ły in ne go wyj ścia, po pro stu te go rocz ne świę to pra cy mia ło być ob cho dzo ne
ja ko au ten tycz ne świę to lu dzi pra cy wal czą cych o swo je pra wa. Po dob no w wie -
lu ośrod kach, m.in. w Gdań sku, za po wie dzia ne zo sta ło spo tka nie czy ma ni fe sta -
cja ro bot ni ków. W tej sy tu acji pom pa, któ ra to wa rzy szyć ma te go rocz ne mu
świę tu, sta no wi pró bę zneu tra li zo wa nia tam tych za mia rów. W każ dym ra zie woj -
sko i mi li cja są w sta nie pod wyż szo nej go to wo ści bo jo wej. Na to miast przy go to -
wa nia do ofi cjal nych po cho dów ro bio ne są w spo sób przed sierp nio wy, al bo
jesz cze wcze śniej szy. Lu dzie w za kła dach pra cy do sta ją po dob no po le ce nia wzię -
cia udzia łu w po cho dzie, od mo wa jest rów no znacz na z utra tą pra cy. Co za cza -
sy! Z wia do mo ści, któ re do tar ły do nas dzi siaj wy ni ka po nad to, że naj bliż sze dni
i ty go dnie mogą przy nieść za ostrze nie sy tu acji w kra ju. Z jed nej stro ny wy stę pu -
ją cy na dal brak towa rów, a rów no cze śnie za czy na lu dziom bra ko wać pie nię dzy na
za kup te go, co jest. Na po nie dzia łek po 1 Ma ja za po wie dzia ny jest po dob no strajk
w „War skim”, gdy by zaś do szło do ja kichś za mie szek pod czas so bot nie go świę ta,
wte dy na praw dę mo że się zro bić zno wu go rą co. Bar dzo zło wiesz cze są w tym
kon tek ście ar ty ku ły w ro syj skiej pra sie i tam tej sze au dy cje te le wi zyj ne. Ro sja nie
da lej pod trzy mu ją te zę o trwa ją cej kontr re wo lu cji w na szym kra ju, co ozna cza, że

130 _______________________________________________________________________

436 Spo tka nie Woj ciecha Ja ru zel skie go z Jó ze fem Glem pem od by ło się w przed dzień wi zy ty Glem pa 25 IV
1982 r. w Wa ty ka nie.



eki pa Ja ru zel skie go nie po tra fi ła opa no wać sy tu acji. Aż strach my śleć, co z te go
mo że wy nik nąć.

Pa pie ry Lesz ka [Dlo uche go] o pasz port, któ re zło żył chy ba mie siąc te mu,
nie do tar ły cią gle do wy dzia łu pasz por to we go. Ta ką wia do mość przy wio zła mu
dzi siaj żo na. Dlo uchy nie kry je przy gnę bie nia. A tym cza sem am ba sa dy i kon su la -
ty państw za chod nich są prze peł nio ne ludź mi sta ra ją cy mi się o wy jazd. Co raz wię -
cej lu dzi wy jeż dża ją cych ofi cjal nie na Za chód nie wra ca do kra ju – spor tow cy,
ar ty ści. Z ostat nie go to ur nee „Ma zow sza” nie wró ci ło 11 osó b437. Po przed nio zo -
sta ło w An glii dwóch pił ka rzy re pre zen ta cji mło dzie żo wej, jesz cze wcze śniej nie
wró ci ło kil ku ho ke istów z mi strzostw świa ta 438, nie mó wiąc już o ma ry na rzach,
pi lo ta ch439. Nie sa mo wi te.

26 kwiet nia (po nie dzia łek)

Prze glą da łem spo rzą dzo ną przez Mi cha ła P[aziew skie go] ak tu al ną in for ma -
cję o skła dzie na szej gru py. Jest nas zno wu po nad pięć dzie się ciu, do kład nie pięć -
dzie się ciu pię ciu. Mi chał za dał so bie tro chę tru du, da ła tu o so bie znać żył ka
ar chi wi sty i po szu kał nie któ rych prze cięt nych. Pod dwo ma wzglę da mi nie od bie -
ga my od śred niej kra jo wej, je ste śmy sto sun ko wo mło dą wie kiem gru pą, śred nia
54 la ta. To nic no we go, już znacz nie wcze śniej zwra ca no uwa gę, że sier pień był
dzie łem trzy dzie sto lat ków, co szcze gól nie bo la ło rzą dzą cych. By ło to prze cież po -
ko le nie ukształ to wa ne w tym sys te mie, po ko le nie kar mio ne od naj młod szych lat
„pań stwo wą” ide olo gią, a jed nak za cho wa ło wła sne oce ny, zdro wy roz są dek,
odmien ne ide ały. To mógł być rze czy wi ście szok, stąd ty le uwa gi po świę ca się teraz
spra wom wy cho wa nia, ale rów no cze śnie to, co się ro bi w tej dzie dzi nie po
13 grud nia po twier dza te zę, że lu dzie de cy du ją cy o me cha ni zmach ży cia zbio ro -
we go nie po tra fią wy zwo lić się ze sta rych, „wy pró bo wa nych” me tod. To wszyst -
ko, co dzie je się w tej chwi li w szko łach, na uczel niach, w or ga ni za cjach
mło dzie żo wych. Przy go to wu je no we za stę py twór ców Sierp nia. Ten sam fałsz, to
sa mo za kła ma nie, te sa me do gma ty. Ta ki wi docz nie jest ten sys tem. Do ga tun ku
cie ka wo stek na le ży na to miast sto pień „upar tyj nie nia”. I on rów nież nie od bie ga od
śred niej kra jo wej, nie ma oczy wi ście ak tu al nych człon ków par tii, więk szość wy stą -
pi ła po Sierp niu, a nie któ re jed nost ki, jak np. Mun dek Wi śniew ski 440, je den z za -
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437 Ze spół Pie śni i Tań ca „Ma zow sze” od 21 I do 19 IV 1982 r. prze by wał na to urnée w USA i Ka na dzie. Po za -
koń cze niu kon cer tu w Ha mil ton 10 IV 1982 r. je de na stu człon ków ze spo łu od mó wi ło po wro tu do Pol ski.

438 Mi strzo stwa świa ta roz gry wa ne by ły w Au strii 18–27 III 1982 r.
439 W la tach 1981–1982 do ko na no 15 po rwań sa mo lo tów, a 1038 ma ry na rzy po rzu ci ło pol skie stat ki i po -

zo sta ło po za kra jem. 
440 Edward Fe liks Wi śniew ski (ur. 1947) – 1963–1981 funk cjo na riusz MO w Szcze ci nie, w ma ju 1981 r. ini -

cja tor po wo ła nia i przew. TKZ „S” ZZF MO woj. szcze ciń skie go, 1 i 9 VI 1981 r. de le gat na zjaz dy ogól -
no pol skie w War sza wie, od 1 VI 1981 r. czło nek Pre zy dium Ogól no pol skie go KZ ZZF MO, 17 VI 1981 r.
zwol nio ny z pra cy w MO, 1981–1982 z-ca kier. w Za kła dach Han dlu Opa łem WSS „Sa mo po moc Chłop -
ska” w Szcze ci nie; 17 XII 1981–7 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor -
skim, 13 II 1982 r. po bi ty pod czas tzw. ścież ki zdro wia; 1985–1987 dru karz i kol por ter wy daw nictw
pod ziem nych, od 1988 r. na emi gra cji w USA. 
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ło ży cie li Zw[iąz ku] Zaw[odo we go] Funk cjo na riu szy MO, zo sta ły z niej usu nię te
jako ele ment ob cy. Przy pa dek Mund ka jest o ty le cie ka wy, że ode brał tę de cy zję
jako jesz cze jed ną krzyw dę.

A tym cza sem co dzien ne ży cie gru py sta je się z każ dym dniem co raz bar dziej
mniej wię zien ne. Po ja wia się co raz czę ściej al ko hol, wczo raj po po łu dniu sió dem -
ka po fol go wa ła so bie zdro wo i Ko cjan przy pła cił to zdro wym ka cem. Na dzi siej -
szych imie ni nach u La cho wi cza śpiew od by wał się już przy akom pa nia men cie
gi ta ry, któ rą spro wa dził so bie Ra dek No wa kow ski. Ale co raz czę ściej od by wa ją
się po dob ne im pre zy w „swo im” gro nie, owo cu ją w ten spo sób otwar te ce le. Moż -
na to rów nież za ob ser wo wać na przy kła dzie sto sun ku do re li gii, róż nych na boż -
ni siów. Nie dziel ne msze by ły kie dyś jed nym z ce lów gło dów ki, kie dy je wresz cie
uzy ska no uczest ni czy li śmy w nich nie mal w kom ple cie. A te raz? Ow szem, przy jazd
bi sku pa sta no wi za każ dym ra zem wy da rze nie, ocze ku je my na ja kieś spraw dzo ne
in for ma cje z ewen tu al nych roz mów z wła dza mi, ale przy cho dzi na nie bez po rów -
na nia mniej lu dzi. Na in nych na bo żeń stwach jest to wi docz ne jesz cze bar dziej.
W tym ty go dniu jest w Szcze ci nie ob raz Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, od by wa
się w spo sób zor ga ni zo wa ny nie ustan na ad o ra cja w ka te drze. W pierw szym dniu
uzgod nio na by ła ad o ra cja na sze go ośrod ka, to po da ne zo sta ło do wia do mo ści we
wszyst kich ko ścio łach szcze ciń skich. A tym cza sem tu taj wy pa dło to bar dzo skrom -
nie, w świe tli cy, któ ra po zba wio na sto łu ping pon go we go wy da je się być ogrom na,
ze bra ła się garst ka lu dzi, naj wy żej kil ka na ście osób. W na stęp nych dniach Fen -
rych, na zy wa ny „bi sku pem” (to też świad czy o na stro jach), za pro po no wał or ga ni -
zo wa nie ta kich na bo żeństw w po szcze gól nych ce lach. Uczest ni czy w nich po kil ka
osób. Wła śnie dzi siaj wie czo rem Ry siek Śnieg uzgad niał z na mi, czy zor ga ni zu je -
my ta kie na bo żeń stwo w na szej ce li. Re zul tat? Nie od bę dzie się. Nie od czu wa my
ta kiej po trze by i Ry siek zgo dził się z tym. Co raz czę ściej sły szy się gło sy, że nie któ -
rzy spo śród nas prze sa dza ją z ma ni fe sto wa niem swo jej re li gij no ści. To też jest po -
wrót do „nor mal no ści” – ta ki mi by ła więk szość z nas na wol no ści. Al bo gdzie te
cza sy, kie dy po zga sze niu świa tła wszyst kie ce le śpie wa ły gło śno Ro tę, War sza wian -
kę, hymn pań stwo wy, Bo że, coś Pol skę. Ich tek sty prze pi sy wa ne na kar tecz kach
po da wa ne by ły z ce li do ce li po przez okna, przez ka li fak to rów. Ileż o to by ło scy -
sji i awan tur z ob słu gą. A te raz? Zno wu, nie od czu wa my ta kiej po trze by. Oczy wi -
ście nie zmie nił się nasz sto su nek do wła dzy, do te go wszyst kie go, co dzie je się
w kra ju, ty le że ina czej go wy ra ża my, bez hur ra pa trio ty zmu, bar dziej ra cjo nal nie.
My ślę, że dla wie lu lu dzi z ze wnątrz to wszyst ko o czym pi szę by ło by przy krym za -
sko cze niem, że nie mie ści się to w stwo rzo nym ob ra zie mę czeń stwa ce le bro wa ne -
go za mu ra mi, ale ta kie wła śnie jest ży cie. My ślę zresz tą, że i dla nas sa mych, gdy by
ktoś nam to po wie dział wprost, sta no wi ło by to za sko cze nie. Więk szość z nas nie
uświa da mia so bie z pew no ścią prze obra żeń, któ rym pod le ga my. Po dob nych przy -
kła dów moż na by ło by po dać wię cej. Czy jesz cze mie siąc, dwa te mu ktoś po my ślał,
że moż na grać z kla wi szem w ping -po nga, a te raz sta je się to czymś nor mal nym.
To praw da, za każ dym ra zem to wa rzy szy ta kim spo tka niom spe cy ficz na at mos fe -
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ra, każ dy mecz trak to wa ny jest pre sti żo wo, spra wia nam sa tys fak cję, któ rej nie
ukry wa my, kie dy w tych po je dyn kach wy gry wa my, nie chęt nie na wet gra my, ale
gra my. Coś się zmie ni ło. 

Jesz cze raz po wró cił te mat re por ta żu z obo zu w Goł da pi za miesz czo ne go
w „Gło sie”441. Ma tja now ska, któ ra przez ja kiś czas tam by ła, na stęp ne go dnia
po je go opu bli ko wa niu po szła obu rzo na do na czel ne go „Gło su”, Praw dy 442. Po -
wiedzia ła mu, co o tym my śli, za żą da ła wy ja śnie nia. To, któ re otrzy ma ła, by ło
niezmier nie wy mow ne. „– By ła pa ni w Goł da pi? – Mó wi łam prze cież pa nu, że
byłam. Wła śnie, dla te go przy cho dzę do pa na. – Dro ga pa ni, je śli nie chce pa ni tam
wrócić po now nie, niech pa ni da ru je so bie dal sze uwa gi”. Po pro stu, bez owi ja nia
w ba weł nę.

Wy wiad Urba na, spo tka nie Ja ru zel skie go z Glem pem, po sie dze nie sej mu wy -
zna czo ne na po nie dzia łek – wszyst ko to ro bi zno wu wśród nas at mos fe rę ocze ki -
wa nia. Zno wu po ja wi ły się „spraw dzo ne” wia do mo ści, że w pierw szych dniach
ma ja wyj dzie ja kaś więk sza gru pa, zno wu spe ku la cje, kto ma szan sę wyj ścia, a kto
nie i dla cze go. Sta je się to już de ner wu ją ce, sta ram się nie przyj mo wać te go w ogó -
le do wia do mo ści, prze ży łem już ty le roz cza ro wań, że chcę so bie oszczę dzić ko lej -
nych. Jest już póź na noc, mi nę ła chy ba dru ga. Po ra iść spać.

29 kwiet nia (czwar tek)

I zno wu dni peł ne wy da rzeń. Spo tka nie Ja ru zel skie go z Glem pem, de cy zje
WRO N-y ła go dzą ce stan wo jen ny 443, zwol nie nie 800 in ter no wa ny ch444, wyj ście
Ku ła ja 445. Spo dzie wa my się wszy scy, że ju tro część z nas zo sta nie zwol nio na. Lu -
dzie sta ra ją się nie po ka zy wać te go po so bie, żar tu ją, ale pa nu je na strój wy cze ki -
wa nia. Ilu nas w ogó le wyj dzie, kto to bę dzie, co zro bią z po zo sta ły mi? Dzi siaj po
po łu dniu od by ło się w trój ce spo tka nie, jak za cho wy wać się po wyj ściu. Nie ste ty,
nie by łem na nim, przez przy pa dek. W pla nie mia ła być pre lek cja Jur ka Z[imow -
skie go] na te mat wschod niej po li ty ki Brand ta 446 i w ostat niej chwi li, li cząc się
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441 D. Si dor ski, Dzień wśród in ter no wa nych, „Głos Szcze ciń ski”, 14 IV 1982. 
442 Hen ryk Praw da (ur. 1932) – dzien ni karz, od 1956 r. w „Gło sie Szcze ciń skim”, 1974–1984 red. na czel -

ny, 1984–1990 w od dzia le te re no wym „Try bu ny Lu du”.
443 Znie sie nie go dzi ny mi li cyj nej, przy wró ce nie łącz no ści te le fo nicz nej, mię dzy mia sto wej.
444 30 IV 1982 r. zwol nio no 800 in ter no wa nych i urlo po wa no 200.
445 Jan Ku łaj (ur. 1958) – od 1979 r. w ZSL, w grud niu 1980 r. przew. WKZ NSZZ Rol ni ków So li dar ność

Wiej ska woj. prze my skie go z sie dzi bą w Ja ro sła wiu, sy gna ta riusz po ro zu mień rze szow sko -ustrzy ckich;
przed sta wi ciel straj ku ją cych rol ni ków na ob ra dach KKP w Gdań sku, pod czas któ rych za pa dła de cy zja
o wspar ciu rol ni ków w ich dą że niach do stwo rze nia So li dar no ści Rol ni czej; 9 I 1981 r. pod czas zjaz du
zjed no cze nio we go So li dar no ści Wiej skiej, So li dar no ści Chłop skiej i NSZZ RI wy bra ny na przew. OKZ
„S” RI, w mar cu 1981 r. czło nek Ogól no pol skie go KS „S” RI w Byd gosz czy; 13 XII 1981 r. za trzy ma -
ny, prze trzy my wa ny w ZK w Iła wie, 15 XII 1981–28 IV 1982 in ter no wa ny w Kon stan ci nie -J ezio rnie
i Chy li cach; po wyj ściu wy stą pił w te le wi zji, skła da jąc sa mo kry ty kę, co zo sta ło ne ga tyw nie przy ję te przez
dzia ła czy związ ko wych i rol ni ków; w 1986 r. czło nek Ra dy Kon sul ta cyj nej przy Prze wod ni czą cym Rady
Pań stwa Woj cie chu Ja ru zel skim. 

446 Wil ly Brandt (1913–1992) – so cjal de mo kra tycz ny po li tyk nie miec ki, 1969–1974 kanc lerz RFN, w 1971 r.
lau re at Po ko jo wej Na gro dy No bla. Pro wa dzo na przez nie go po li ty ka wschod nia za kła da ła „zmia ny
poprzez zbli że nie”. Za swo ich rzą dów na wią zał sto sun ki z Ru mu nią, Ju go sła wią, pod pi sał ukła dy 
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z tym, że już ju tro mo że wyjść ja kaś więk sza gru pa, zmie nio no te mat. Prze bieg
tego spo tka nia znam więc tyl ko z re la cji Ryś ka Śnie ga i Jan ka Wit kow skie go.
W pierw szym mo men cie bar dzo te go ża ło wa łam, ale jak mi się te raz wy da je, nie -
wie le stra ci łem. W każ dym ra zie na pię cie w gru pie jest ła two wy czu wal ne. Ja sam
tym ra zem nie prze ży wam te go tak bar dzo, je stem pra wie pe wien, że nie wyj dzie
nikt z re dak cji, nikt, kto w ja ki kol wiek spo sób zwią za ny był z opo zy cją, z KPN-em,
KO R-em, P[ol ską] S[ocja li stycz ną] P[ar tią] P[ra cy]447. Po sie dzi my da lej, nie wy -
szedł prze cież na czel ny „So li dar no ści”448. Przy pusz cza my, że mo gą zwol nić oko ło
20 osób, że bę dą to przede wszyst kim ro bot ni cy. Wła dze lan su ją prze cież te zę
o zdro wym, ro bot ni czym trzo nie związ ku, ma ni pu lo wa nym przez sto sun ko wo wą -
ską gru pę ob cą ro bot ni kom. I wła śnie my je ste śmy ty mi ma ni pu la to ra mi, ob cy mi
ro bot ni czy ma som. By łem dzi siaj na ko la cji w ce li Jur czy ka. Mi rek Kłysz ko 449 i Le -
szek [Dlo uchy] przy go to wa li na go rą co kieł ba sę na ce bu li, a do te go zor ga ni zo wa -
li jesz cze zie lo ną sa ła tę. Ko la cja by ła tym bar dziej wy staw na, że za mie nio no nam
dzi siaj bla sza ne mi ski i ta la rze na „za sta wy” nie mal por ce la no we, a oprócz ły żek
do sta li śmy tak że i wi del ce. Pe łen Wer sa l450, zwłasz cza że po ko la cji mo gli śmy za -
pa lić za gra nicz ne go pa pie ro sa, do sta li śmy je bo wiem w pacz kach prze ka za nych
nam wczo raj przez Mię dzy na ro do wy Czer wo ny Krzyż. Przy her ba cie roz ma wia li -
śmy o tym wszyst kim, co się ak tu al nie dzie je, co mo że jesz cze na stą pić. Bez opty -
mi zmu. Coś się ru szy ło, rze czy wi ście po nie dział ko we po sie dze nie sej mu mo że
przy nieść dal sze de cy zje, ale wy da je się, że cią gle da le cy je ste śmy od tych naj bar -
dziej za sad ni czych roz wią zań. Nie bra ku je oczy wi ście ge stów, jak choć by od wo ła -
nie go dzi ny po li cyj nej, czy zwol nie nie czę ści in ter no wa nych, czy po wrót do
roz mów z Ko ścio łem, ale na ile jest w tym szcze rej chę ci do ga da nia się, a ile wy -
ra cho wa nia, po zy ska nia so bie lu dzi ma ło istot ny mi ustęp stwa mi – wy ka zać mo że
to do pie ro czas. W każ dym ra zie na iw no ścią by ło by obie cy wać so bie zbyt wie le.

Naj więk szą sen sa cją jest bez wąt pie nia zwol nie nie Ku ła ja, je go wy wiad w te -
le wi zji i de kla ra cja pod ję cia współ pra cy z wła dza mi. Wia do mość po dał naj pierw
wie czor ny dzien nik ra dio wy, a póź niej te le wi zja, ale nie wszy scy na te le wi zję cho -
dzi my. Mó wi ło się w każ dym ra zie, że „dał du py”. Przy po mnia łem so bie, co opo -
wia dał mi wcze śniej Ar tur B[alazs], pro sząc jed nak o dys kre cję, że za cho wu je się
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o nor ma li za cji wza jem nych sto sun ków z ZSRR, z Pol ską (za chod nie Niem cy uzna ły gra ni cę na Od rze
i Ny sie Łu życ kiej) i NRD. Pod czas wi zy ty w grud niu 1970 r. w War sza wie od dał hołd ofia rom get ta, upa -
da jąc na ko la na pod Po mni kiem Bo ha te rów Get ta w War sza wie.

447 Pol ska So cja li stycz na Par tia Pra cy (PSPP) – par tia za ło żo na 2 III 1980 r. na emi gra cji we Fran cji przez Ed -
mun da Ba łu kę, zob. przyp. 50. 

448 Cho dzi o in ter no wa ne go w OO w Ja wo rzu red. na czel ne go „Ty go dni ka So li dar ność”, Ta de usza Ma zo -
wiec kie go.

449 Mi ro sław Kłysz ko (ur. 1955) – 1979–1981 re fe rent ds. prze stępstw go spo dar czych w III Ko mi sa ria cie
MO w Szcze ci nie, 25 V 1981 r. współ za ło ży ciel TKZ ZZF MO w III Ko mi sa ria cie MO w Szcze ci nie,
nast. czło nek WKZ ZZF MO, 16 VI 1981 r. zwol nio ny z pra cy, or ga ni za tor spo tkań w wie lu za kła dach
pra cy, pre le gent, or ga ni za tor ak cji ulot ko wych, spo tkań z dzien ni ka rza mi; 17 XII 1981–16 VII 1982 in -
ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, wy ko naw ca ma tryc do dru ku znacz ków
i stem pli; po tem dzia łacz pod zie mia.

450 Wer sal – sie dzi ba kró lów fran cu skich, tu taj sy no nim luk su su. 



fa tal nie: al ko hol, ko bie ty, roz mo wy z przed sta wi cie la mi władz. Póź niej ja koś za -
po mnia łem o tam tej roz mo wie i na gle wczo raj sza wia do mość. Na dzi siej szy przed -
po łu dnio wy dzien nik te le wi zyj ny wy bra ło się wie le osób. Po wtó rzy li ca ły wy wiad,
wcze śniej po ka za li je go spo tka nie z pre mie rem Ma li now ski m451. Smut ne to by ło
rze czy wi ście, ani ra zu pod czas ca łe go wy wia du nie pa dła na zwa „So li dar no ści”.
Przy glą da łem mu się bar dzo uważ nie, nie raz z nim prze cież roz ma wia łem, u nas,
w re dak cji, w War sza wie. Pa mię tam go z re je stra cji związ ku, z sa li są do wej. Pa -
mię tam, jak się cie szył, gdy zwią zek zo stał za re je stro wa ny. Jest ogrom nym chło -
pem, wy so kim, bar czy stym. Wy rzu cił wte dy rę ce do gó ry, pod sko czył, ca ło wał się
z ludź mi. Cie szył się jak dzie ciak. A póź niej, kie dy wy nie sio no go na ra mio nach
z sa li są do wej, po sta wio no na przy go to wa nej na pręd ce try bu nie, owa cje war sza -
wia ków, trium fal ny po chód pod Grób Nie zna ne go Żoł nie rza 452, do Do mu
Chłopa453. Był jed nym z bo ha te rów na ro do wych. Mło dy, pro sty chło pak, no wy
Wi to s454. Bar dzo chciał bym z nim po roz ma wiać, do wie dzieć się, jak do te go do -
szło, dla cze go to zro bił. Ar tur [Ba lazs] wy szedł z sa li w trak cie wy wia du, dla nie -
go sy tu acja jest ja sna, oce na pro sta. Zdra dził, nie wy trzy mał, sprze dał się. Ale
prze cież Ku łaj mu si pa mię tać jesz cze le piej to wszyst ko, o czym my śla łem oglą da -
jąc go. Zda je so bie chy ba spra wę, jak to zo sta ło oce nio ne, więc dla cze go zde cy do -
wał się na to? Prze cież lu dzie z je go wio ski bę dą splu wać na je go wi dok, więc
dla cze go? Żyd Fla wiu sz455, Wal len ro d456? Ale prze cież ta woj na nie zo sta ła jesz cze
prze gra na, więc dla cze go już te raz ta kie po ni że nie? Wie le bym dał za roz mo wę
z nim, ale oba wiam się, że nie bę dę miał ta kiej oka zji przy naj mniej w naj bliż szym
cza sie.

Prze czy ta łem po ży czo ne od Mi cha ła P[aziew skie go] „Zda nie”457, no wy 
tytuł, or gan kra kow skiej „Kuź ni cy”458. Na zwi ska Hie ro ni ma Ku bia ka 459, 
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451 Ro man Ma li now ski (ur. 1935) – po li tyk ZSL, dr na uk eko no micz nych, 1976–1989 po seł, 1971–1973
przew. Pre zy dium WRN w Ło dzi, 1980–1985 wi ce pre mier, 1980 – min. prze my słu spo żyw cze go i sku -
pu, 1985–1989 mar sza łek sej mu; zwo len nik roz mów z opo zy cją.

452 Grób Nie zna ne go Żoł nie rza – miej sce sym bo licz ne, upa mięt nia ją ce bez i mien nych żoł nie rzy po le głych
w obro nie oj czy zny; znaj du je się na pl. Pił sud skie go w War sza wie.

453 Ho tel w War sza wie przy pl. Po wstań ców War sza wy 1. 
454 Po rów na nie do Win cen te go Wi to sa (1874–1945) – po li ty ka, dzia ła cza ru chu lu do we go, trzy krot ne go

pre mie ra (1920–1921, 1923 i 1926), je go ostat ni rząd zo stał oba lo ny w wy ni ku prze wro tu ma jo we go. 
455 Au tor na wią zu je do po sta wy Jó ze fa Fla wiu sza (39–po 94), ży dow skie go hi sto ry ka, któ ry pod czas woj ny

rzym sko -ż ydo wskiej zo stał, wraz z gru pą 40 ży dow skich po wstań ców (czy li ra zem 41 osób), oto czo ny
przez Rzy mian w ja ski ni. Po wstań cy od poj ma nia wo le li sa mo bój stwo, dla te go zde cy do wa li się utwo rzyć
krąg i za bi jać co trze cią oso bę, aż zo sta nie tyl ko jed na, któ ra po peł ni sa mo bój stwo. Fla wiusz wy li czył, że
je że li chce unik nąć śmier ci, po wi nien usta wić się na 16. miej scu. Dzię ki te mu po zo stał, ja ko przed ostat -
nia oso ba, przy ży ciu, a na stęp nie, wraz z oso bą z nu me rem 31., od dał się w rę ce Rzy mian i prze żył. 

456 Kon rad von Wal len ro de – ty tu ło wy bo ha ter po wie ści Ada ma Mic kie wi cza z 1828 r., ja ko dziec ko po rwa -
ny przez Krzy ża ków. Wy cho wy wa ny w za ko nie, nie stra cił po czu cia wła snej na ro do wo ści, po la tach
wkradł się w sze re gi prze ciw ni ka i zdo był je go za ufa nie, by na stęp nie wy nisz czyć go od we wnątrz.

457 „Zda nie” – mie sięcz nik, or gan kra kow skie go sto wa rzy sze nia „Kuź ni ca”, red. na czel nym był Zbi gniew Re -
guc ki, pi smo ucho dzi ło za or gan par tyj nych re for ma to rów. 

458 Kra kow skie Sto wa rzy sze nie „Kuź ni ca” – za ło żo ne w 1975 r. przez pi sa rza Ta de usza Ho łu ja sto wa rzy sze -
nie zrze sza ją ce po li ty ków o le wi co wych po glą dach, in te lek tu ali stów i ar ty stów.

459 Hie ro nim Ku biak (ur. 1934) – prof. so cjo lo gii, dzia łacz po li tycz ny, 1953–1989 czło nek PZPR, 1981–1982
se kre tarz KC PZPR, 1981–1986 czło nek BP KC PZPR, współ za ło ży ciel Kra kow skie go Sto wa rzy sze nia
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Ho łu ja 460 nie po zo sta wia ją wąt pli wo ści co do orien ta cji pi sma, ale tym nie mniej jest
tam, przy naj mniej w dru gim nu me rze, wie le in te re su ją cych ma te ria łów. Nie cho -
dzi już na wet o wy wiad z Tur lej ską 461 czy in ne tek sty do ty czą ce np. wa run ków
upra wia nia współ cze snej hi sto rii, naj cen niej sze jest to, że zna ko mi cie po ka zu je ca -
łą zło żo ność obec nej sy tu acji kra ju, je go go spo dar ki, spo łe czeń stwa. Po ka zu je świa -
do mość za gro żeń, świa do mość lu dzi, któ rzy za de kla ro wali się po stro nie wła dzy.
Po ta kiej lek tu rze jesz cze peł niej uświa da mia so bie czło wiek, w ja ką śle pą ulicz kę
je ste śmy wszy scy wpy cha ni, czym to gro zi. Bar dzo zna mien ne są pod tym wzglę -
dem tak że nie któ re wy stą pie nia na ostat nim ple num par tii.

A tym cza sem w Wierz cho wie Mi chał P[aziew ski] i Ste fan Ko złow ski 462 wy -
da ją w rę ko pi sie ko lej ne nu me ry dzien ni ka „Njus”, ostat nie wia do mo ści z na słu -
chu ra dio we go, cie ka wost ki z ży cia na szej gru py, na praw dę do bre ry sun ki Ada ma
Wy ci chow skie go. Z ostat nie go nu me ru, chy ba 25 – te go moż na do wie dzieć się, że
naj star si z nas to Zda no wicz i Ba łu ka (rocz nik 1933 r.), naj młod szy ja kiś chło pak
z Ko sza li na, o ile pa mię tam, Fi kie l463 z 1961 r., że ja na le żę do naj lep szych sza chi -
stów, a Adam W[yci chow ski] ra zem z Miet kiem Stan kie wi czem są naj lep szy mi de -
bli sta mi (ping -pong), a zno wu Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] jest naj lep szym
or ga ni stą. Ot, ta kie bzde ty.

1 ma ja (so bo ta)

Kil ka na ście mi nut po ósmej. W te le wi zji jak za daw nych do brych cza sów
uro czy sto ści pierw szo ma jo we z pla cu Czer wo ne go, w ra dio in for ma cje o ostat -
nich przy go to wa niach do po cho du i ma ni fe sta cji. Wszyst ko jak w ja kimś złym śnie,
jak gdy by nie by ło 13 grud nia, sta nu wo jen ne go, za bi tych w „Wuj ku” gór ni ków,
aresz to wa nych, in ter no wa nych. Ro bot ni cze ro dzi ny spie szą na miej sca zbió rek
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„Kuź ni ca”; re pre zen tant stro ny rzą do wo -k oal icy jnej pod czas ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. re form
po li tycz nych.

460 Ta de usz Ho łuj (1916–1985) – pi sarz, po eta, pu bli cy sta; w cza sie woj ny czło nek ZWZ-AK, wię zień obo -
zów kon cen tra cyj nych; czło nek PPR, z-ca kier. Wy dzia łu Pro pa gan dy KM PPR w Kra ko wie, po tem czło -
nek eg ze ku ty wy KW PPR, pre zes Od dzia łu Kra kow skie go ZZLP, w 1948 r. ustą pił z funk cji pre ze sa
ZZLP i z PPR, w 1953 r. re ak ty wo wa ny w pra wach człon ka ZLP; od 1956 r. w PZPR, od 1969 r. czło -
nek PEN Clu bu, 1972–1980 po seł na Sejm PRL, w 1979 r. czło nek KW PZPR w Kra ko wie, w 1982 r.
czło nek ko mi sji ini cju ją cej utwo rze nie Tym cza so wej Ra dy Kra jo wej PRON, od 1983 r. pre zes Od dzia łu
Kra kow skie go ZLP i czło nek ZG.

461 Ma ria Tur lej ska (1918–2004) – hi sto ryk, so cjo log, pu bli cyst ka, dzia łacz ka ko mu ni stycz na, 1950–1955
agent ka MBP ps. Kse nia, w 1955 r. usu nię ta z PZPR, od 1976 r. współ prac. dru gie go obie gu, pu bli ko -
wa ła pod ps. Łu kasz So cha. 

462 Ste fan Ko złow ski (ur. 1955) – od 1977 r. dzia łacz KSS KOR i ROP CiO, w 1979 r. współ au tor i sy gna -
ta riusz Kar ty Praw Ro bot ni czych, or ga ni za tor spo tkań z Ja nem Li tyń skim, Ste fa nem Ki sie lew skim, Ka -
zi mie rzem Wó y cic kim; 11 X 1979 r. współ za ło ży ciel WZZ Po mo rza Za chod nie go, czło nek re dak cji
„Ro bot ni ka” i „Ro bot ni ka Szcze ciń skie go”, kol por ter nie za leż nych wy daw nictw, 20–30 VIII 1980 r.
uczest nik straj ku w SSz; 13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim,
współ twór ca pi sma in ter no wa nych „Wierz cho wo Njus”, w czerw cu 1982 r. pod czas po by tu na prze pu -
st ce uciekł, do paź dzier ni ka w ukry ciu, 3 li sto pa da za trzy ma ny, prze wie zio ny do OO w Strze bie lin ku,
22 tm. zwol nio ny, w 1983 r. współ za ło ży ciel pod ziem ne go mie sięcz ni ka „Ob raz”; od 1984 r. na emi -
gra cji w RFN.

463 Cho dzi o Jac ka Fi gla (ur. 1961) – 27 I 1982–24 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor -
skim.



w Ka to wi cach, Lu bli nie, Gdań sku. Uli ce miast ude ko ro wa ne, sta ran nie przy go to -
wa ne. Te sa me mia sta, uli ce, ci sa mi lu dzie, któ rzy kil ka mie się cy te mu otwar cie
upo mnie li się o swo je pra wa, któ rzy rok te mu nie za wa ha li się rzu cić wła dzy
w twarz, że nie ma ona pra wa do or ga ni zo wa nia ro bot ni cze go świę ta, że sa ma
ode bra ła so bie to pra wo do rob kiem kil ku dzie się ciu lat lu do we go pań stwa. Dzi -
siaj, po za le d wie kil ku mie sią cach, wszyst ko wró ci ło „do nor my”, wię zien ny kla -
wisz ma ni fe stu je tu taj w Wierz cho wie ob no sząc pierw szo ma jo wy zna czek w kla pie,
pil nu jąc, czy przy pad kiem nie za po mniał za mknąć któ rejś ce li, ce li Śnie ga, An to -
sie wi cza, Wit kow skie go, Szut kie wi cza, ro bot ni ków z „War skie go”, „Gry fii”, „Dol -
nej Od ry” i kil ku na stu in nych za kła dów pra cy. Z oka zji pierw szo ma jo wej fe ty
lu do wa wła dza oka zu je swój wiel ko pań ski gest, zwal nia jąc z obo zów set ki lu dzi.
I szczy ci się tym, do kła da wy sił ków, aby ten gest do strzegł ca ły świat, nie wi dząc
w tym ni cze go już nie tyl ko kom pro mi tu ją ce go, ale na wet wsty dli we go, cze goś, co
na le ża ło by prze mil czeć. Obłą kań czy czas, cho rzy, za mro cze ni lu dzie.

Roz cza ro wa nie i za wód po przed wczo raj szych i wczo raj szych ocze ki wa -
niach. Wy szły za le d wie czte ry oso by: Zby szek Kucz kow ski, Grze gorz Ostrow ski464,
Mik szo i Ko cie ło wi cz465. Ar tur Ba lazs do stał 14 dni urlo pu i to wszyst ko. A przy -
go to wa nia za po wia da ły Bóg wie co. Re wi zje w ce lach, re wi zje oso bi ste. By li śmy
tak prze ję ci, że po za ukry ciem oso bi stych no ta tek, znacz ków, za po mnie li śmy
o wszyst kim in nym. W re zul ta cie zde mo lo wa no nam lamp kę noc ną, grzał kę.
Wszyst ko trze ba bę dzie przy go to wy wać na no wo. Mi rek Wit kow ski wpadł do nas
przed chwi lą. Wczo raj sza au dy cja ra dia „So li dar ność”466 prze rwa na zo sta ła po
trzech mi nu tach, tuż przed za po wie dzia nym wy stą pie niem Bu ja ka. Czyż by na kry -
li ich? W War sza wie sza la ła wczo raj mi li cja i es be cja. Peł no mi li cyj nych sa mo cho -
dów, re wi zje. To też pierw szy maj.

3 ma ja (po nie dzia łek)

Roz ru chy ulicz ne w War sza wie 467. Z re la cji BBC wy ni ka ło, że o dzie sią tej
wie czo rem, kie dy za go nio no nas do cel, nie po zwa la jąc obej rzeć trze cie go wy da nia
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464 Grze gorz Ostrow ski (ur. 1960) – 1976–1981 mon ter w SSz, 1981–1982 ope ra tor urzą dzeń me cha nicz -
nych w ZPSz-Ś, od 1980 r. czło nek PSPP w Szcze ci nie, od wrze śnia 1980 r. w „S”; 13 XII 1981–30 IV
1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, 3 V 1982 r. uczest nik de mon stra cji
pa trio tycz nej i zajść ulicz nych w Szcze ci nie, 7 ma ja tr. po sta wio ny przed ko le gium ds. wy kro czeń za lek -
ce wa że nie go dzi ny mi li cyj nej, 8 V–14 VI tr. po now nie in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim;
po tem dzia łacz pod zie mia.

465 Ta de usz Ko cie ło wicz (ur. 1956) – ra tow nik w Wod nym Ochot ni czym Po go to wiu Ra tun ko wym w Szcze -
ci nie, w 1979 r. współ za ło ży ciel WZZ Po mo rza Za chod nie go, dzia łacz „S”; 13 XII 1981–30 IV 1982
in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

466 Ra dio „So li dar ność” – nie za leż ne ra dio sta cje stwo rzo ne przez pod ziem ne struk tu ry „S” wio sną 1982 r.
Po wsta wa ły nie za leż nie od sie bie w kil ku mia stach, naj wcze śniej w War sza wie, pod kie row nic twem Zbi -
gnie wa i Zo fii Ro ma szew skich; pierw sza au dy cja zo sta ła wy emi to wa na 12 IV 1982 r.

467 Na pl. Zam ko wym zgro ma dził się ok. 7-tys. tłum. Ok. godz. 16 do szło do starć de mon stran tów z woj -
skiem, MO, ZO MO, RO MO. Do naj cięż szych starć do szło na Ryn ku Sta re go Mia sta, w oko li cach mo -
stu Ślą sko -D ąbro wski ego. Ma ni fe stan ci bro ni li się przed ar mat ka mi wod ny mi, ga za mi łza wią cy mi
i pa ła mi przy po mo cy ka mie ni i płyt chod ni ko wych, be to no wych kra węż ni ków. Na uli cach po wsta ły bary -
ka dy, np. na ul. Bed nar skiej z au to bu sów MZK. Po wie czor nej mszy św. w ka te drze zo mow cy atako wa li
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dzien ni ka te le wi zyj ne go (to za sko cze nie, do tąd nie zda rza ły się po dob ne rze czy,
czyż by ja kiś śro dek ostroż no ści?) w War sza wie, pod bo kiem ob ra du ją ce go nad po -
ro zu mie niem na ro do wym sej mu, mi li cja i ube cja roz ga nia ły uczest ni ków rocz ni -
co wej ma ni fe sta cji (Kon sty tu cja 3 Ma ja). Pał ki, dział ka wod ne, ga zy, śle pe na bo je.
Nie sły sza łem te go, ale na sza te le wi zja po da ła po dob no, że po dob ne zaj ścia mia -
ły miej sce rów nież w kil ku in nych mia sta ch468. Bo ję się, wy rzu cam so bie te raz, że
nie wy mu si łem na Mał go rza cie pod czas ostat nie go wi dze nia obiet ni cy, że bę dzie
trzy mać się z da le ka od udzia łu w po dob nych ma ni fe sta cjach.

Świa tło w ce li zga sło nam już dość daw no, pi szę to na okien nym pa ra pe cie
przy świe tle ja rze niów ki, któ ra pa li się w po bli żu nas i nie wiem, czy ju tro po tra -
fię to od czy tać, ale nie mo gę po ło żyć się spać od kła da jąc wszyst ko do ju tra. A poza
tym nie za snął bym, je stem zresz tą pe wien, że we wszyst kich ce lach pro wa dzo ne są
go rącz ko we roz wa ża nia sy tu acji, któ ra wy two rzy ła się dzi siej sze go wie czo ra.
W po łą cze niu z de mon stra cja mi pierw szo ma jo wy mi two rzy to pew ną no wą jakość,
któ ra mo że za owo co wać ja ki miś ra dy kal ny mi roz wią za nia mi. A do te go wszyst kie -
go jesz cze Emik. Mo że Bóg da, że po pra cy po szła na Ko zie row skie go 469 i mo że nie
pu ści li jej ni gdzie. Jest ta ka za pal czy wa i tak ma ło my śli o so bie, po co cho dzi ła na
ma ni fe sta cję pierw szo ma jo wą, czy i bez te go ma ma ło kło po tów? A naj gor sze, że
nie mo gę ni cze go zro bić, że mo gę mieć tyl ko na dzie ję. I jesz cze ten na rwa ny, dzie -
cin ny Sła we k470. Strach my śleć. 

Tym cza sem tu taj ogar nął lu dzi amok. Wy cho dząc od Ada ma [Wy ci chow skie -
go] spo tka łem na ko ry ta rzu Miet ka Stan kie wi cza. Tasz czył z „czy tel ni” ca łą ster tę
ksią żek, któ re trzy mał tam nie mal na sta łe. „Wiesz, nie wia do mo co mo że być ju -
tro”. Za dzi wia ją ce, ja kie wra że nie mo że wy wo łać jed na re la cja ra dio wa. Kie dy
w nie dzie lę przy nio słem z wi dze nia zdję cia z po cho du w Szcze ci nie, zro bi ły fu ro -
rę. Wie dzie li śmy już o de mon stra cji w War sza wie, wie dzie li śmy, że po dob ne
demon stra cje od by ły się rów nież w in nych mia stach, przy pusz cza li śmy, że w Szcze -
ci nie też mu sia ło do nich dojść. By li śmy jed nak za sko cze ni jej roz mia ra mi, kil ka -
dzie siąt ty się cy lu dzi, trans pa ren ty, ha sła, okrzy ki 471. Wszyst ko to w bia ły dzień,
przez cen trum mia sta, w asy ście ube ków i mi li cji, któ re po wstrzy my wa ły się jed -
nak od in ter wen cji. Cie szy li śmy się nie dla te go, że pa mię ta li o nas, do ma ga jąc się
uwol nie nia in ter no wa nych. Był to test sta nu świa do mo ści spo łecz nej, oka za ło się,
że nie zła ma no lu dzi, że pa mię ta ją, o co idzie gra i co naj waż niej sze, że nie za mie -
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lu dzi wy cho dzą cych z ko ścio ła. Pre zy dent War sza wy po now nie wpro wa dził go dzi nę mi li cyj ną od 24.00
do 5.00, a dla mło dzie ży do lat 18 – od 21.00 do 5.00, za wie szo no tak że dzia łal ność in sty tu cji kul tu ral -
nych i roz ryw ko wych.

468 Ob cho dy świę ta 3 Ma ja w 1982 r. mia ły bar dzo gwał tow ny prze bieg. Do ma ni fe sta cji ulicz nych do szło
w: Bia łym sto ku, El blą gu, Gdań sku, Gli wi cach, Kra ko wie, Lu bli nie, Ło dzi, Szcze ci nie, Świd ni ku, To ru -
niu, War sza wie i in nych mia stach. Wszę dzie in ter we nio wa ło ZO MO. 

469 Zob. przyp. 188.
470 Sła wo mir Dziech ciow ski, młod szy brat Ta de usza.
471 1 V 1982 r. w Szcze ci nie po nad 5-tys. tłum ma ni fe stan tów zgro ma dził się pod ta bli cą ofiar Grud nia ’70

przy głów nej bra mie SSz, uli ca mi mia sta ma sze ro wał w kie run ku Cmen ta rza Cen tral ne go.



rza ją z niej re zy gno wać. Re pre sje i na cisk ca łej ma chi ny, któ rą dys po nu ją wła dze,
oka za ły się na szczę ście ma ło sku tecz ne. Po raz ko lej ny oka za ło się, że spo łe czeń -
stwo, któ re do świad czy ło kil ku na sto mie sięcz nej wol no ści, na wet za kła da jąc
wszyst kie jej ogra ni cze nia, nie da się tak pręd ko znie wo lić. Ale to by ło wszyst ko.
Uspo ka ja li śmy się na wet na wza jem, aby nie wy pro wa dzać z te go zbyt da le ko idą -
cych wnio sków. Nie któ rzy prze bą ki wa li wpraw dzie, że prze cież w po nie dzia łek
jest 3 Ma ja, że mo że dojść do ko lej nych ma ni fe sta cji, ale wy da wa ło się to ma ło
praw do po dob ne. To prze cież zwy kły ro bo czy dzień, lu dzie wej dą zno wu w co -
dzien ny kie rat. Snu li śmy do my sły na te mat prze bie gu po sie dze nia sej mu, w pro -
gra mie ob rad by ła prze cież kwe stia po ro zu mie nia na ro do we go. Moż na było
ocze ki wać ja kichś pro po zy cji rzą do wych. Mo że – tak my śle li śmy – roz wią żą glo -
bal nie pro blem in ter no wa nych, mo że za czną nas zwal niać. By ło to tym bar dziej
praw do po dob ne, że chłop cy przy no si li nie co dzien ne wia do mo ści z wi dzeń. U żony
Tom ka [Zie liń skie go] był ubek: „Pa ni mąż wyj dzie w naj bliż szym cza sie, gdy by się
tak dłu go nie ukry wał, już był by w do mu”. Ma ło, po wie dział, że je że li ze chce, bę -
dzie mógł wró cić do „Ku rie ra”. Był w ogó le bar dzo ludz ki, bo lał nad sy tu acją ma -
te rial ną je go ro dzi ny, zo sta wił dzie ciom cze ko la dę. Żo na Tom ka oka za ła się jed nak
nie do sta tecz nie wdzięcz na i cze ko la da po wę dro wa ła do ko sza.

Rów nież Mi chał P[aziew ski] miał wyjść ich zda niem la da dzień. Ubek za po -
wie dział to rek to ro wi W[yż szej] S[zko ły] P[eda go gicz nej]472 i po przez zna jo mych oraz
ko le gów wia do mość do tar ła do je go do mu i od po ło wy ty go dnia ocze ki wa no go każ -
de go dnia. Mi chał sta ra się za cho wać twarz, że nie za le ży mu ni by na tym, że w to
nie wie rzy, ale wi dać by ło, że jest lek ko po ru szo ny tą per spek ty wą. I w ta kich na stro -
jach ocze ki wa li śmy po nie dział ku. O pią tej po po łu dniu w czy tel ni ze bra ło się oko ło
dwu dzie stu osób. Od śpie wa no War sza wian kę, Ro tę, Bo że coś Pol skę, tak[ie] rocz ni -
co we spo tka nie, a po nad to Prze mek [Fen rych] za po znał nas z pro po zy cja mi spo łecz -
nej Ra dy Epi sko pa tu do ty czą cy mi ugo dy na ro do wej, pro po zy cja mi, o któ rych
Obo dow ski 473 miał oświad czyć, że są po licz kiem dla rzą du – nasz obo zo wy „Njus”
okre ślił to ja koś ina czej. Od dru giej po po łu dniu trwa ło tym cza sem po sie dze nie sej -
mu, póź niej ktoś po dał wia do mość o roz ru chach w War sza wie. No i wte dy za czę ło
się. Po two rzy ły się grup ki i gru pecz ki dy wa gu ją ce za ja dle, co z te go wszyst kie go może
być. Ja kie de cy zje po dej mie trwa ją cy sejm, co na to wszyst ko Mo skwa, czy aby nie
cof nie ona man da tu za ufa nia Ja ru zel skie mu, czy gro zi nam in ter wen cja, co ozna cza
to bez po śred nio dla nas. Nie skoń czo na ilość wa rian tów, moż li wo ści. Ano zo ba czy my.
Że by tyl ko Mał go rza ta nie wplą ta ła się w ja kąś ka ba łę.
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472 Rek to rem WSP od lu te go 1982 r. był Ka zi mierz Ja skot (1936–2005).
473 Ja nusz Obo dow ski (ur. 1930) – eko no mi sta, po li tyk, 1980–1981 min. re sor tu pra cy, płac i spraw so cjal -

nych, 1981–1985 wi ce pre mier, 1982–1983 przew. Ko mi sji Pla no wa nia przy Ra dzie Mi ni strów w rzą dzie
Woj cie cha Ja ru zel skie go. 
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4 ma ja (wto rek)

Dru gi dzień zajść w Szcze ci nie 474. Na pla cu Zwy cię stwa pod pa lo no ho tel
mi li cyj ny (?). Ta ką in for ma cję prze ka zał dzi siaj pod czas po sie dze nia sej mu gen.
Kisz cza k475. Je stem prze ra żo ny, Bo że, co z Mał go rza tą, co ze Sław kiem. Ty le ra zy
pro si łem Ją w li stach i pod czas wi dzeń o roz są dek, o trzy ma nie się z da le ka od ja -
kiej kol wiek kon spi ra cyj nej pra cy, a tym ra zem ja koś za po mnia łem o tym. Ten po -
zor ny spo kój uśpił mnie i wła śnie bez po śred nio po wi dze niu mu sia ło wy da rzyć się
coś ta kie go. Nie wy ba czył bym so bie te go do koń ca ży cia.

Nie prze glą da łem dzi siaj wczo raj szych no ta tek, mia łem jed nak w cią gu dnia
wra że nie, że za re ago wa łem zbyt emo cjo nal nie, że tro chę to by ło pa ni kar skie, kie -
dy jed nak wie czo rem usły sza łem wy stą pie nie Kisz cza ka – zmar twia łem. Ja kieś
prze kleń stwo czy in ne fa tum cią ży nad na mi, co pcha nas do ka ta stro fy? Jak zro -
zu mieć sta no wi sko władz, któ re nie szu ka ją au ten tycz ne go po ro zu mie nia, na co
ob li czo na by ła far sa sej mo wa na te mat ugo dy na ro do wej? Jest prze cież oczy wi ste,
iż dal sze zwle ka nie z kon kret ny mi de cy zja mi, któ re uzy ska ły by ak cep ta cję spo łe -
czeń stwa, pro wa dzi do ra dy ka li za cji na stro jów, ra dy ka li za cji, któ ra mo że zna leźć
uj ście w nie kon tro lo wa nym wy bu chu. Za śle pie nie czy świa do me de cy zje?

7 ma ja (pią tek)

Dwa ko lej ne in te re su ją ce spo tka nia. W śro dę Mun dek Ba łu ka mó wił o szcze -
ciń skim grud niu ’70, zaś wczo raj Prze mek [Fen rych] po pro wa dził dys ku sję nad te -
za mi Ra dy Spo łecz nej Pry ma sow skie j476. To pierw sze mia ło, jak są dzę, dla
wszyst kie spo re war to ści po znaw cze. O grud niu ’70 w Szcze ci nie na pi sa no już wie -
le, zna my re la cje wie lu na ocz nych świad ków, bez po śred nich uczest ni ków. Wie lo -
krot nie pi sa li śmy o tych spra wach choć by w „Jed no ści”, po raz pierw szy jed nak
sły sza łem na ten te mat opi nię Ba łu ki, przy wód cy straj ko we go, czło wie ka, któ ry
stał się od tam te go Grud nia „za wo do wym re wo lu cjo ni stą” i dla któ re go zmie ni ło
się wte dy ży cie oso bi ste. Trud no się więc dzi wić, że cią gle są to dla nie go spra wy
ak tu al ne, że la ta mi sta rał się do ciec praw dy, zro zu mieć, co wła ści wie się wte dy
wy da rzy ło, dla cze go prze bieg wy pad ków był ta ki, a nie in ny.

Nie wie le jed nak bra ko wa ło, a nie po szedł bym w ogó le na to spo tka nie,
poprzed nie go wie czo ru po ko la cji po kłó ci łem się z nim ostro na sta ry te mat: co
może nam dać w tej chwi li re wo lu cja w kra ju, czy są wa run ki dla prze pro wa dze -
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474 3 i 4 V 1982 r. w Szcze ci nie do szło do za mie szek mię dzy ma ni fe stu ją cy mi zwo len ni ka mi „S” a dwu -
tysięcz ny mi od dzia ła mi MO i WOP. W cią gu dwóch dni za trzy ma no 520 osób, kil ka dzie siąt osób in ter -
no wa no.

475 Cze sław Kisz czak (ur. 1925) – od 1945 r. czło nek PPR/PZPR, gen. bro ni WP, po seł, 1972–1979 szef Za -
rzą du II Szta bu Ge ne ral ne go WP, 1979–1981 szef Woj sko wej Służ by We wnętrz nej, 1981–1990 min.
spraw we wnętrz nych, de sy gno wa ny na pre mie ra w lip cu 1989 r., nie zdo łał utwo rzyć rzą du, w rzą dzie
Ma zo wiec kie go peł nił funk cję wi ce pre mie ra; 6 lip ca 1990 r. wy co fał się z ży cia po li tycz ne go, prze ka zu -
jąc re sort spraw we wnętrz nych Krzysz to fo wi Ko złow skie mu. Był bli skim współ pra cow ni kiem gen. Ja ru -
zel skie go, człon kiem WRON, brał udział w przy go to wa niu sta nu wo jen ne go.

476 Cho dzi o te zy Pry ma sow skiej Ra dy Spo łecz nej z 5 IV 1982 r. w spra wie ugo dy spo łecz nej. Za wie ra ły one
m.in. po stu lat re ak ty wo wa nia „S” i in nych or ga ni za cji, wy co fy wa nia re stryk cji sta nu wo jen ne go i przy -
wra ca nia praw oby wa tel skich, pro po zy cje pro gra mu re for my ży cia spo łecz ne go i go spo dar cze go.



nia jej, czy ma szan sę po wo dze nia. Strze la nie by ło ostre, na zwa łem go ma nia -
kiem, a je go P[ol ską] S[ocja li stycz ną] P[ar tię] P[ra cy] „klu bem sa mo bój ców”. Wy -
szedł z ce li trza ska jąc drzwia mi. Nie mo głem jed nak nie pójść. By ło oko ło
dwu dzie stu osób, nie wiem, dla cze go za bra kło Jur czy ka i Ko cja na. Ba łu ka sta rał
się prze pro wa dzić te zę, że to, co zda rzy ło się w Szcze ci nie 17 grud nia by ło pro -
wo ka cją. To praw da, po pod wyż kach 12 grud nia, po zaj ściach w Gdań sku pa no -
wa ło w stocz ni du że wzbu rze nie, lu dzie od kil ku dni na do brą spra wę nie
pra co wa li, spę dza jąc czas na dys ku sjach. Nic jed nak nie za po wia da ło te go, co
mia ło się zda rzyć, by li nie zor ga ni zo wa ni. Sie dem na ste go wy pro wa dzo no ich jed -
nak na uli cę, pod bra mą stocz ni zja wi ło się czte rech czy pię ciu lu dzi, ja cyś ko le -
ja rze i tram wa ja rze, i za czę li na wo ły wać, aby stocz niow cy przy łą czy li się do nich,
że by po szli pod ko mi tet wo je wódz ki 477. At mos fe ra w Stocz ni by ła już tak pod mi -
no wa na, że to po skut ko wa ło. Kil ka ty się cy lu dzi ru szy ło do śród mie ścia przez
[ul.] Du bo is, Par ko wą, Mal czew skie go. Piąt ka, któ ra ich wy cią gnę ła, zgi nę ła
gdzieś. Nie po tra fi zro zu mieć, dla cze go wy bra li ta ką tra sę, pod ko mi tet moż na by -
ło dojść krót szą tra są. Szli w kie run ku pla cu Grun waldz kie go (po co?), na Świer -
czew skie go, tuż za skrzy żo wa niem z al. Wy zwo le nia za trzy ma ła ich mi li cja, uży to
ga zów. Roz pro szy li się, ktoś rzu cił ha sło, aby pójść do por tu, chcie li, że by by ło ich
wię cej. Wró ci li tą sa mą tra są, kie ro wa li się wzdłuż Od ry do mo stu. Zno wu za trzy -
ma ła ich mi li cja. Ba łu ka twier dzi, że za my ka no im wszyst kie tra sy, wol na by ła tyl -
ko jed na, do ko mi te tu. Ktoś chciał nas tam spro wa dzić, mó wił. Kie dy już po
grud niu usi ło wał wy ja śnić so bie nie któ re fak ty, usta lił, że ko men da mi li cji już od
kil ku dni przy go to wy wa ła się do ob lę że nia. Usu wa no me ble, gro ma dzo no wor ki
z pia skiem, wy da no funk cjo na riu szom dłu gą broń. Po co? Ba łu ka twier dzi, że dla
eki py Gier ka to, co wy da rzy ło się w Trój mie ście, by ło nie wy star cza ją ce, nie uza -
sad nia ło ko niecz no ści od su nię cia Go muł ki 478. Opo wia dał, jak Gie rek prze dzie -
rał się sa mo cho dem do War sza wy, jak, ni czym w gang ster skim fil mie, zo stał po
dro dze ostrze la ny. Mó wił o rę ko czy nach na po sie dze niu Biu ra Po li tycz ne go, któ -
re po wie rzy ło Gier ko wi funk cję I se kre ta rza. Trud no po wie dzieć, ile w tym praw -
dy, dla mnie cie ka we by ły frag men ty od no szą ce się do sa me go straj ku, do je go
or ga ni za cji i prze bie gu. To by ło cie kaw sze, bo prze cież za le d wie w dzie sięć lat
póź niej w tej sa mej stocz ni prze pro wa dzo no strajk w spo sób już do sko na le spraw -
ny. Wte dy, w grud niu, ci sa mi lu dzie wszyst kie go się uczy li. Ry siek Śnieg, już
w dys ku sji, przy po mniał, jak to się za czę ło u nich w „Gry fii”. Przed dy rek cją ze -
brał się tłum lu dzi, wzno szo no ja kieś okrzy ki, był tu mult. I wte dy sta ry, nie ży ją cy
już dzi siaj dy rek to r479 po wie dział im, jak ma ją zor ga ni zo wać strajk. – Lu dzie,
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477 KW PZPR w Szcze ci nie mie ścił się przy pl. Żoł nie rza Pol skie go.
478 Wła dy sław Go muł ka (1905–1982) – ps. Wie sław, od 1926 r. na le żał do KPP, nast. PPR i PZPR, dzia łacz

ko mu ni stycz ny, po seł, 1943–1948 se kre tarz KC PPR, 1956–1970 I se kre tarz KC PZPR. Współ od po wie -
dzial ny za krwa wo stłu mio ne ro bot ni cze ma ni fe sta cje na Wy brze żu w grud niu 1970 r., 20 grud nia pod
na ci skiem zwo len ni ków Edwar da Gier ka zmu szo ny do ustą pie nia ze sta no wi ska I se kre ta rza, a w 1971 r.
prze nie sio ny na eme ry tu rę.

479 Wil helm Pu stel nik – kie ro wał stocz nią w 1957–1971.
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wróć cie na wy dzia ły, wy bierz cie trój ki, któ re bę dą was re pre zen to wać, po spi suj -
cie żą da nia, z tych tró jek wy bierz cie je den ogól ny ko mi tet straj ko wy, upo rząd -
kuj cie ze bra ne żą da nia i wte dy przyj dzie cie do mnie. Szyb ko to po ję li, a dy rek tor
Pu stel nik też zo stał do ce nio ny. Już po grud niu wła dze da ły mu kop nia ka do zjed -
no cze nia. Uwa ża no, że bę dzie le piej, je śli nie bę dzie miał oka zji spo ty kać się bez -
po śred nio z za ło gą. I „War ski” po wtó rzył tyl ko lek cję „Gry fii”. Jesz cze pierw szy
ko mi tet straj ko wy, ten pię cio oso bo wy, któ re go sze fem był Mie czy sław Do pie ra -
ła 480, po zba wio ny był za ple cza tró jek wy dzia ło wych, ale już w stycz niu zro bi li to
do brze. Na uczy li się też pręd ko, że nie wol no wy cho dzić na uli ce, że naj sku tecz -
niej szy jest strajk oku pa cyj ny. Po do świad cze niach M[ie czy sła wa] Do pie ra ły zro -
zu mie li też, że ja kie kol wiek roz mo wy z wła dza mi trze ba pro wa dzić na wła sny mi
te re nie. Nie wszyst ko prze bie ga ło tak gład ko, nie do wszyst kich rów nie szyb ko
do cie ra ły do świad cze nia. Jesz cze w stycz niu, kie dy „Głos” za mie ścił zdję cie – fo -
to mon taż z Ru row ni, na któ rym to zdję ciu przed sta wio no za ło gę i wy eks po no wa no
ol brzy mie ha sło na ścia nie: „Za ło ga stocz ni po pie ra czy nem no we kie row nic two
par tii i rzą du”, lu dzie chcie li zno wu wyjść na uli ce mia sta, pod ko mi tet, chcie li
spa lić re dak cje miej skich ga ze t481. – Nie by ło ła two ich prze ko nać – wspo mi nał
Ba łu ka – że to nic nie da, że re dak cję trze ba bę dzie od bu do wać za ich wła sne ro -
bot ni cze pie nią dze. Spro wa dzi li wte dy do stocz ni Gier ka z Ja ro sze wi czem482.
Uzna li, że po wi nien wo bec nich, przy świad kach, zło żyć zo bo wią za nie, że bę dzie
rzą dzić uczci wie. Wy da wa ło im się, że to wy star czy, że ci dwaj pa mię tać bę dą
o ostrze że niu, któ re je den z ro bot ni ków stocz ni sfor mu ło wał wte dy gło śno: „Za -
pa mię taj cie, to wa rzy szu, je że li oszu ka cie nas, to i prze ciw ko wam za straj ku je my”.

Dzia ła ła wte dy na nich wszyst kich ma gia na zwi ska. Umie jęt nie ro bio na pro -
pa gan da szyb ko ugrun to wa ła opi nię Gier ka ja ko zbaw cy kra ju, czło wie ka ro zu -
mie ją ce go ro bot ni cze ży cie ze wszyst ki mi je go nie do la mi. Przed sta wia no wte dy
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480 Mie czy sław Do pie ra ła (ur. 1935) – przy wód ca straj ku w SSz w grud niu 1970 r., sta nął na cze le Ogól no -
miej skie go Ko mi te tu Straj ko we go, do pro wa dził do pod pi sa nia po ro zu mie nia z lo kal ny mi wła dza mi. Nie
an ga żo wał się w ko lej ne straj ki, któ re wy bu chły w stycz niu 1971 r. W lu tym tr. zo stał I se kre ta rzem KZ
PZPR, z funk cji par tyj nych zre zy gno wał kil ka na ście mie się cy póź niej.

481 19 I 1971 r. na Wy dzia le W-4 (ru row nia) w SSz zor ga ni zo wa no ma sów kę, w któ rej uczest ni czy ło ok. 300
ro bot ni ków. Trwa ła za le d wie ok. 15 mi nut, zo sta ła jed nak wy ko rzy sta na przez wła dze pro pa gan do wo.
Na stęp ne go dnia na pierw szej stro nie „Gło su Szcze ciń skie go” za miesz czo no zdję cie fo to re por te ra Mar -
ka Cza snoj cia, któ re pod da no re tu szo wi: przy cię to je w ta ki spo sób, że od bior ca miał wra że nie, iż w spo -
tka niu uczest ni czy ły praw dzi we tłu my. Po nad to Bog dan Czu ba sie wicz w swym ar ty ku le po dał
nie praw dzi wą in for ma cję, ja ko by ca ła za ło ga ru row ni (po nad 500 osób) chcia ła pra co wać w nie dzie lę.
Kie dy 21 stycz nia wy ło nio no KS z Ed mun dem Ba łu ką na cze le, wśród po stu la tów straj ko wych zna lazł
się punkt o spro sto wa niu nie praw dzi wych in for ma cji po da nych w pra sie. 

482 Spo tka nie I se kre ta rza KC PZPR Edwar da Gier ka i pre mie ra Pio tra Ja ro sze wi cza w to wa rzy stwie min.
obro ny na ro do wej Woj cie cha Ja ru zel skie go i Fran cisz ka Szlach ci ca z za ło gą stocz ni od by ło się
24 I 1971 r. w stocz nio wej świe tli cy, trwa ło ok. 9 go dzin. Piotr Ja ro sze wicz (1909–1992) – od 1944 r.
czło nek PPR/PZPR, gen. dyw. WP, po seł, 1970–1980 pre mier PRL, współ au tor tzw. ma new ru go spo -
dar cze go z 1976 r., któ ry po le gał na pod wyż ce cen żyw no ści po łą czo nej z wpro wa dze niem re kom pen -
sat, co do pro wa dzi ło do pro te stu ro bot ni ków w Ur su sie i Ra do miu, w lu tym 1980 r. usu nię ty przez
Gier ka z funk cji pre mie ra oraz z BP KC PZPR, a w 1981 r. z PZPR; 13 XII 1981 r. in ter no wa ny
w OO w Głę bo kiem ja ko czło nek eki py Gier ka od po wie dzial nej za do pro wa dze nie do kry zy su go spo -
dar cze go pań stwa. 



Gier ka ja ko au ten tycz ne go gór ni ka, czło wie ka pra cy. Czy ktoś ta ki mógł by ich za -
wieść, zdra dzić?

Gie rek zja wił się w stocz ni nie ocze ki wa nie. Straż przy bra mie mia ła wpraw -
dzie su ro wy za kaz wpusz cza nia ko go kol wiek, ale kie dy zja wił się przy bra mie, bez
ob sta wy, bez świ ty, kie dy po wie dział, kim jest, wpu ści li go bez skon tak to wa nia się
z ko mi te tem straj ko wym. „Te głu pie ch...” opo wia dał o nich Ba łu ka, ale mó wił
to ze śmie chem, bo kie dy nie ocze ki wa nie zo ba czył Gier ka, kie dy tam ten po dał
mu rę kę przed sta wia jąc się, też za czął się ją kać, cho ciaż ni gdy nie bra ko wa ło mu
tupe tu.

Spo tka nie prze mie ni ło się szyb ko w go dzi ny wspo mnień, wie lu z nas uczest -
ni czy ło prze cież w tam tych wy da rze niach bez po śred nio. Ale na wet wte dy da ły
o so bie znać mo men ty nie co dzien ne. Za brał głos na wet Mie tek Stan kie wicz, któ -
ry był wte dy... ofi ce rem mi li cji w ko men dzie wo je wódz kiej. Po twier dził przy go to -
wa nia, o któ rych mó wił Ba łu ka. A póź niej zda rzy ła się rzecz jesz cze bar dziej
nie ocze ki wa na. Ode zwał się Mun dek Wi śniew ski, mi li cjant i na gle oka za ło się, że
był wte dy też na pierw szej li nii, ty le że po dru giej stro nie. Był wte dy w... ZO MO,
w pierw szej kom pa nii, w pierw szej dru ży nie 483. Kie dy Ba łu ka opo wia dał, jak za -
trzy ma no ich w po bli żu pl. Grun waldz kie go, do gło wy mu nie przy szło, że sie dzą -
cy obok nie go ko le ga był wte dy wśród tych, któ rzy ich za trzy ma li. Przed wczo raj
ca ła sa la śmia ła się, kie dy Ry siek Śnieg prze rwał w pew nym mo men cie Wi śniew -
skie mu: „ale śmy wte dy po pę dzi li wam ko ta”. I nie by ło w tym ani cie nia ura zy,
gnie wu. Ten chło pak sie dzi prze cież tak sa mo jak my, kie dy 13 lu te go pa ło wa no
nas, on i je go ko le dzy nie by li by naj mniej oszczę dze ni. Tak po to czy ła się hi sto ria,
że ci któ rzy kil ka na ście lat te mu wy stę po wa li prze ciw ko so bie, są dzi siaj gnę bie ni
przez tę sa mą wła dzę, znaj du ją się w ta kim sa mym po ło że niu. Re la cja Mund ka
W[iśniew skie go] by ła zresz tą bar dzo dra ma tycz na. W cią gu tam te go dnia, przed
kil ku na stu la ty, nie raz zna lazł się w sy tu acji bę dą cej za gro że niem dla ży cia. Pał ka,
tar cza i hełm nie sta no wi ły do sta tecz ne go za bez pie cze nia w star ciu ze zde ter mi no -
wa nym tłu mem. By li wy po sa że ni wpraw dzie w broń krót ką, ale wte dy, na uli cy nie
mie li pra wa jej uży wać. Kie dy ucie ka li, cho wa li pi sto le ty pod kurt ki, ka bu ry, któ -
re im od bie ra no, by ły na szczę ście pu ste. Je że li mó wię, że by ła to re la cja dra ma -
tycz na, to przez swój wy miar jed nost ko wy, dla nie go mógł ten dzień za koń czyć
się rów nie tra gicz nie jak dla wie lu ofiar z grud nia. To praw da, uży to go do roz pę -
dza nia de mon stru ją cych ro bot ni ków, był na rzę dziem w rę kach opraw ców, ale
znam go prze cież ja ko uczci we go czło wie ka, któ ry nie za wa hał się w koń cu do ko -
nać wy bo ru, wy ma ga ją ce go od nie go znacz nie wię cej od wa gi niż od wie lu z nas.
A wte dy, za pa rę dni brał ślub. 

Zu peł nie in ne by ło spo tka nie wczo raj sze. By ło mniej wię cej ty le sa mo lu -
dzi, ty le że przy szedł i Jur czyk, i Ko cjan. To zro zu mia łe, prze cież te zy Ra dy Pry -
ma sow skiej są je dy nym do ku men tem for mu łu ją cym żą da nia spo łecz ne. Ale by ło to
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483 Edward Wi śniew ski był funk cjo na riu szem MO w Szcze ci nie w 1963–1981. 
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za ra zem nie mi łe spo tka nie, je go at mos fe ra przy po mi na ła ze bra nia związ ko we
sprzed 13 grud nia. Sie dzia łem prze ra żo ny, jak ma ło ci lu dzi ro zu mie ją z te go, co
wo kół nich się dzie je, jak bar dzo są za śle pie ni. Nie do cie ra do nich, że zwią zek
prze grał ja ko or ga ni za cja, ja ko okre ślo na si ła, że sy tu acja, ja ka wy two rzy ła się
w pięć mie się cy po wpro wa dza niu sta nu wo jen ne go wy ma ga prze my śle nia wie lu
za sad ni czych spraw, re orien ta cji po staw i po glą dów. Nie moż na w nie skoń czo ność
wy su wać tych sa mych wa run ków, nie oglą da jąc się na re alia, na moż li wość zre ali -
zo wa nia tych po stu la tów: „Nie roz ma wiać”, „Rzu cić rząd na ko la na”, „Wy pro wa -
dzić ze sta tu tu kie row ni czą ro lę par tii”, „Nie uzna wać żad ne go do ku men tu, któ ry
mó wi o ko niecz no ści uzna nia re aliów”, „Nie bę dzie my bi li się w pier si”. Za ska ku -
ją ca jest każ da te go ty pu wy po wiedź, bo prze cież nie są to sze re go wi człon ko wie
związ ku, ale lu dzie z pew ne go szcze bla do wo dze nia, od któ rych na le ża ło by ocze -
ki wać my śle nia bar dziej re ali stycz ne go, uwzględ nia ją ce go w owych pla nach i za -
mie rze niach to, co dzie je się wo kół nich. Nie od zy wał się zu peł nie Ko cjan,
o któ rym tu tej sza plot ka mó wi, że szy ko wa ny jest na no we go sze fa re gio nu.

Dzi siaj ra no po ja wi ła się plot ka, że Wa łę sę prze wie zio no gdzieś pod Goł da p484.

8 ma ja (so bo ta)

Zu peł nie o tym wczo raj za po mnia łem – w czwar tek przed po łu dniem zja wi -
ły się ja skół ki. Ma ją gniaz da po le pio ne nad na szy mi okna mi, do nie któ rych wpro -
wa dzi ły się już wcze śniej wró ble, ale część po zo sta ła wol na i te ras od wcze sne go
ran ka roz le ga się ja skół czy ja zgot. To już praw dzi wa wio sna.

Wy ro ki za de mon stra cje z pierw sze go i trze cie go ma ja jak do tąd za ska ku ją
po błaż li wo ścią władz, grzyw ny, dwa, trzy mie sią ce aresz tu. Wy glą da na to, że nie
za le ży im na za ostrza niu sy tu acji. Po twier dze niem te go jest rów nież od wo ła nie
nie któ rych re stryk cji pod ję tych bez po śred nio po zaj ściach, czy jed nak moż na są -
dzić, iż bli skie jest ja kieś za wie sze nie bro ni? Chy ba trze ba jed nak jesz cze tro chę
po cze kać, cho ciaż... Po ja wił się tu taj ja kiś do ku ment, oświad cze nie sy gno wa ne
przez dzia ła czy związ ku na sze go re gio nu, wy ra ża ją ce chęć ta kie go po ro zu mie nia.
Nie bar dzo wia do mo jed nak, kim są ci lu dzie, któ rzy je opu bli ko wa li. Te zy te go
do ku men tu idą tak da le ko w ustęp stwach, że nie moż na wy klu czyć ja kiejś ubec kiej
pro wo ka cji. Z dru giej stro ny wia do mo też, że dzia ła cze sku pie ni wo kół Bu ja ka
i Fra sy niu ka 485 rów nież wy ra zi li go to wość przy stą pie nia do roz mów, z tym że
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484 Lech Wa łę sa był prze trzy my wa ny od 13 XII 1981 r. w ośrod kach rzą do wych w Chy li cach i Otwoc ku pod
War sza wą, 11 V 1982 r. prze wie zio no go do ośrod ka rzą do we go w Ar ła mo wie, a zwol nio no 14 XI
1982 r.

485 Wła dy sław Fra sy niuk i Zbi gniew Bu jak by li współ twór ca mi po wsta łej 22 IV 1982 r. TKK NSZZ „S”. 
Była to ogól no pol ska struk tu ra kon spi ra cyj na, sku pia ją ca przy wód ców zor ga ni zo wa nych re gio nów pod -
ziem nej „S”: Bog dan Lis (Gdańsk), Zbi gniew Bu jak (Ma zow sze), Wła dy sław Fra sy niuk (Dol ny Śląsk),
Wła dy sław Har dek (Ma ło pol ska). TKK mia ła ko or dy no wać dzia ła nia zmie rza ją ce do od wo ła nia sta nu
wo jen ne go, zwol nie nia uwię zio nych, przy wró ce nia praw oby wa tel skich i wzno wie nia dzia łal no ści „S”.
Za mie rza no to osią gnąć poprzez zawarcie kom pro mi su z wła dza mi PRL, któ ry miał być osią gnię ty w wy -
ni ku wy war cia spo łecz nej pre sji na wła dze (po przez sa mo or ga ni za cję spo łe czeń stwa w struk tu rach pod -
ziem nych, or ga ni zo wa nie opo ru, z wy klu cze niem ter ro ru i prze mo cy).



warun ki wstęp ne są znacz nie tward sze – zwol nie nie in ter no wa nych, od wie sze nie
związ ku. Ju tro spo dzie wa my się przy jaz du któ re goś z bi sku pów i, być mo że, do -
wie my się ja kichś szcze gó łów z roz mów Epi sko pa tu z rzą dem. Dzi siaj przy je chał
do Zyg mun ta [Dziech ciow skie go] je go ka pe lan i po dał tro chę szcze gó łów o zaj ści-
ach trze cio ma jo wych. Ode tchną łem, bra ła w nich udział rze czy wi ście nie mal wy -
łącz nie mło dzież, więc mo że Mał go rza ta nie mia ła z tym nic wspól ne go.
Za sta na wia ją ce jed nak, że na kła niał Zyg mun ta do wy jaz du za gra ni cę. Dla cze go?
Roz mo wie przy słu chi wał się ca ły czas funk cjo na riusz i nie by ło moż li wo ści do -
wie dze nia się cze goś bliż sze go.

9 ma ja (nie dzie la)

Wy jąt ko wa nie dzie la. Tuż przed mszą po szła plot ka, że przy wo żą kil ka dzie -
siąt osób. Już po chwi li wie dzie li śmy, że nie jest to tym ra zem plot ka. Więź nio wie
za czę li przy go to wy wać trzy ce le, sprzą ta no, zno szo no łóż ka, ma te ra ce. Po mszy
ksiądz dy rek tor486 za pro sił wszyst kich na ka wę z oka zji [św.] Sta ni sła wa. W trak -
cie spo tka nia zja wi li się „no wi”, rze czy wi ście oko ło 25 osób, w tym spo ro zna jo -
mych: De ni se wicz, Wa li gór ski, Szy mań ski, któ ry wy szedł stąd kil ka ty go dni te mu,
Przy godz ki 487 z „Sel fy”, je den z twór ców „Od ro dze nia”488, trzech lub czte rech stu -
den tów z W[yż szej] S[zko ły] P[eda go gicz nej]489, ktoś z Wyż szej Szko ły Mor skie j490,
z P[omor skiej] A[ka de mii] M[edycz nej]491. Za bie ra no ich już od po ło wy ty go dnia
i trzy ma no na Ma ło pol skiej. Zna jo me go z „Po lmo”492 za bra li wczo raj w po łu dnie.
Za kil ka go dzin mie li przyjść imie ni no wi go ście, ktoś z ro dzi ny wy szedł po wód -
kę, żo na na kry wa ła do sto łu. For mal nie oskar żo no ich o przy go to wy wa nie de -
mon stra cji pierw szo ma jo wej, a tak na praw dę, to nikt nie wie dla cze go. Na pię cie
w ca łym kra ju gwał tow nie ro śnie, są ta cy, któ rzy twier dzą, że jest sztucz nie pod -
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486 Ks. Wincenty Jankowski (ur. 1937) – od 1971 r. wikariusz w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie,
od 1979 r. dyr. Wydz. Duszpasterskiego kurii diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

487 Ma rek Przy godz ki (ur. 1946) – in ży nier -m ech anik, spe cja li sta tech no log w Za kła dach Sprzę tu Elek tro -
grzej ne go „Pre dom -Se lfa”, 9 V–28 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, od
18 czerw ca na urlo pie ze wzglę dów zdro wot nych, nie wró cił do ośrod ka.

488 Przy mie rze Spo łecz ne „Od ro dze nie” – sto wa rzy sze nie spo łecz ne po wo ła ne 3 XI 1981 r. w Szcze ci nie,
któ re sta wia ło so bie za cel: dą że nie do udzia łu spo łe czeń stwa w spra wo wa niu wła dzy przez sa mo rzą dy
lo kal ne i te ry to rial ne, plu ra lizm po li tycz ny świa to po glą do wy, swo bod ne gło sze nie pro gra mów i idei.
Oświad cze nie pod pi sa li m.in.: An na Cza bań ska, Ar tur Frey, Da nu ta Ka cza now ska, Mie czy sław Ka cza -
now ski, Ja cek Ka miń ski, Je rzy Kar piń ski, Ry szard Len das, Woj ciech Li zak, Ka zi mierz Proch, Ma rek Przy -
godz ki, An drzej Strze lec ki, Mał go rza ta Skar bek, Ja nusz Sza ban, Ma rek Ta ła sie wicz, Jan Tar now ski,
Ewa ryst Wa li gór ski, An drzej Wit kow ski, Li dia Więc kow ska. Pro gram sto wa rzy sze nia zo stał za ata ko wa -
ny przez „Głos Szcze ciń ski”, któ ry stwier dzał, że je go ce lem jest zmia na sys te mu po li tycz ne go.

489 Ja nusz Bier nat (ur. 1958) – stu dent IV ro ku WSP, 9 V–8 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie
Po mor skim; Ja ro sław Ja siń ski (ur. 1956) – stu dent II ro ku WSP, 9 V–24 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO
w Wierz cho wie Po mor skim.

490 Da riusz Błasz kie wicz (ur. 1962) – stu dent I ro ku WSM, czło nek NZS, 9 V–8 VII 1982 r. in ter no wa ny
w OO w Wierz cho wie Po mor skim; Piotr Ku bi czek (ur. 1962) – stu dent I ro ku WSM, 9 V–24 VII 1982 r.
in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim.

491 Ja nusz Mać kow ski (ur. 1954) – stu dent PAM, 8 V–15 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po -
mor skim i Strze bie lin ku.

492 Sta ni sław Su szek (ur. 1938) – ślu sarz FMS „Po lmo” Szcze cin, czło nek Pre zy dium KZ, 9 V–24 VII 1982 r.
in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim.
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sy ca ne pro wo ka cyj nie przez naj bar dziej twar do gło wych we wła dzy. W dzi siej szym
dzien ni ku ra dio wym po da no po dob no in for ma cje o no wych de mon stra cjach, na
trzy na ste go za po wie dzia ny jest strajk ge ne ral ny. Być mo że za mie rzo no pro fi lak -
tycz nie usu nąć po ten cjal nych or ga ni za to rów. Ale rów no cze śnie Sta szek Wą do łow -
ski przy niósł wia do mość o na wo łu ją cych do straj ków ulot kach i ode zwach
sy gno wa nych przez „So li dar ność”, z któ ry mi zwią zek nie ma nic wspól ne go. I któ -
re są ewi dent ną pro wo ka cją. O co więc w tym wszyst kim cho dzi i kto pro wa dzi
tę grę i czy przy pad kiem te in ter no wa nia nie sta no wią ja kie goś ele men tu w tej
grze? Nikt z nas nie jest w sta nie od po wie dzieć na te py ta nia, ale wszy scy zda je my
so bie spra wę, że za czę ła się ja kaś gra. Po raz pierw szy od kil ku ty go dni za koń czy -
li śmy mszę hym nem Bo że coś Pol skę, a sło wa mo dli twy ma ryj nej, aby swym wsta -
wien nic twem ochro ni ła Oj czy znę przed krwi roz le wem i woj ną, za brzmia ły
wy jąt ko wo przej mu ją co. Pod czas mszy ksiądz od czy tał ko mu ni kat ze 184. Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu 493. Ko ściół po raz ko lej ny przed sta wił swo je sta no wi sko wo bec
wa run ków po ro zu mie nia na ro do we go i zno wu uwol nie nie in ter no wa nych i uwię -
zio nych z mo cy de kre tu przed sta wio ne zo sta ło ja ko je den z wa run ków wstęp nych.
Rów nież w trak cie mo dlitw wie le ra zy wra ca ły proś by o za pa no wa nie po ko ju
i spra wie dli wo ści, o uwol nie nie wszyst kich uwię zio nych i in ter no wa nych. Wy słu -
chaj nas Pa nie zno wu by ło wy peł nio ne mo że nie lę kiem, ale tro ską i prze ję ciem.
A prze cież po le ca jąc te wszyst kie spra wy opie ce Bo ga, wie dzie li śmy już, że w grę
nie wcho dzi nie tyl ko ewen tu al ne zwol nie nie in ter no wa nych, ale wprost prze ciw -
nie, by li śmy pew ni, że la da mo ment znaj dzie się ra zem z na mi na stęp nych kil ka -
dzie siąt osób. By ła pod czas ca łej tej mszy nie pew ność o to, co mo gą przy nieść
na stęp ne dni, do kąd to wszyst ko dą ży, gdzie szu kać oca le nia. A póź niej list od Emi -
ka, strasz ny, pe łen prze ra że nia tym, co wi dzia ła w mie ście w po nie dzia łek i wto -
rek. Bo że, jak wszyst ko to się uło ży ło. Dla cze go mu si zno sić to wszyst ko sa ma,
dla cze go nie mo gę jej w ni czym po móc? Wszyst kie złe prze czu cia po twier dzi ły się,
na wet wię cej. Wy da wa ło mi się, że wy star czy, aby nie mie sza ła się do ni cze go, aby
uni ka ła ja kichś nie ostroż nych dzia łań i bę dzie bez piecz na. Oka za ło się, że nie gwa -
ran tu je to ni cze go, że na ra sta ją ca nie na wiść i gniew ludz ki nie po zo sta wia ją ni ko -
go na ubo czu, nie chro nią przed ni czym. I wła śnie te raz mu si być sa ma. Bo że, jak że
ja mam już dość te go wszyst kie go, to są prze cież sza leń cy, któ rzy dla zre ali zo wa -
nia swo ich obłą kań czych za mia rów go to wi są po świę cić wła sny na ród. Jak moż -
na z ta ki mi ludź mi wcho dzić w ja kie kol wiek po ro zu mie nia? Opę ta ny wprost
zo sta łem my ślą, że by Ją za brać ze so bą i jak naj prę dzej wy je chać z te go kra ju, po -
żyć wresz cie jak czło wiek. Że by bez lę ku mo gła wyjść na uli cę, że by mo gła się
uspo ko ić i że by już ni gdy nie mu sia ła my śleć, że do bro dziej stwem jest brak dzie -
ci. Co za po twor ne cza sy, nie ludz kie.
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493 184. Kon fe ren cja Ple nar na Epi sko pa tu Pol ski ob ra do wa ła na Ja snej Gó rze 3–4 V 1982 r. 



10 ma ja (po nie dzia łek)

Pięk ny, sło necz ny dzień. Pod czas spa ce ru, któ ry skoń czył się o dwu na stej, lu -
dzie opa la li się po roz bie ra ni „do ro so łu”. Zda no wicz, Zi mow ski, Wą do łow ski
i jesz cze kil ka osób upra wia li swój ogró dek. Zda je się, że ma ją już wszyst ko ob sia -
ne i po sa dzo ne. A tym cza sem dzi siej szy „Njus” po da je, opie ra jąc się chy ba na za -
chod nich roz gło śniach, że w re zul ta cie utar czek w Szcze ci nie zmar ły trzy oso by 494.
Zno wu krew, spi ra la gwał tu pę dzi co raz za wrot niej do gó ry. Przed chwi lą kla wisz
po in for mo wał nas, że przy bę dą do na szej ce li na stęp ne dwie oso by, no wa dwu -
dziest ka in ter no wa nych znaj du je się już po dob no na te re nie wię zie nia. Bę dzie nas
zno wu po nad 90 osób i nie wia do mo, czy to już wszyst ko. Mó wi się o na stęp nym
trans por cie, któ ry do trze tu taj ju tro. Obłęd. Ilu lu dzi moż na osa dzić w wię zie -
niach? W któ rym mo men cie wła dze prze kro czą pew ną ba rie rę, któ ra mu si ist nieć
i wszyst ko pęk nie.

W ce li no we prze miesz cze nia, Ja siu Wit kow ski wra ca „na pię tro”, ja utrzy -
mam się mo że na swo jej po je dyn ce, ale trze ba by ło zli kwi do wać ka na pę. Sta ła się
tym, czym by ła, wię zien ną pry czą. Do piąt ki przy cho dzi trój ka no wych, Le szek
[Dlo uchy] przy szedł do nas na her ba tę. Mó wi, że nie mo że wy trzy mać psy chicz nie
ko lej ne go przy go to wy wa nia ce li na przy ję cie no wych. To rze czy wi ście szok, od
pew ne go cza su czu li śmy się tu taj jak w przeded niu wyj ścia. Od cza su do cza su ko -
goś wpraw dzie cią gle przy wo żo no, ale by ła at mos fe ra wy lo tu. Te raz wszyst ko to się
zmie ni ło, cho ciaż z dru giej stro ny kur su ją upo rczy we plot ki o roz mo wach związ ku
z rzą dem. Po dob no jesz cze w tym ty go dniu ma ją stąd za brać Jur czy ka, Wą do łow -
skie go i Ko cja na. Plot ka gło si, że zbie ra ją w jed nym miej scu Ko mi sję Kra jo wą. 

Wczo raj pa no wa ła tu taj at mos fe ra po wi tań, roz mów „sta rych Po la ków”,
zda rza ły się ta kie spo tka nia rze czy wi ście nie co dzien ne. Oto przy wieź li oj ca An -
drze ja An to sie wi cza 495, nie wi dział się z nim po nad 20 lat. Od szedł z do mu, kie dy
An drzej miał 7 lat, a je go sio stra nie co mniej. Przez ca ły ten czas An drzej nie otrzy -
mał o nim żad nej wia do mo ści, nie utrzy my wał z nim żad nych kon tak tów, na tu ral -
nie wie dział, że tam ten jest w Szcze ci nie, że pra cu je ja ko ko le jarz, jest dzia ła czem
„So li dar no ści”. Spo tka li się na wet kie dyś prze lot nie w „Ko ra biu”. Nie wi dzia łem
te go spo tka nia, ale bar dzo je po dob no An drzej prze żył. Obie cu je so bie, że od bę -
dzie z nim dłuż szą i bar dziej szcze rą roz mo wę.

11 ma ja (wto rek)

Ma my więc już tę no wą dwu dziest kę. Po za kil ko ma zna jo my mi (Ani mucki496

z W[oje wódz kie go] P[rzed się bior stwa] K[omu ni ka cji] M[iej skiej], stu dent Ro bert

______________________________________________________________________________

494 W Szcze ci nie zmarł Wła dy sław Dur da (1939 1982) – ślu sarz z Za rzą du Por tu Szcze cin, w no cy z 3/4 V
1982 r. za tru ty ga za mi łza wią cy mi, uży ty mi pod czas roz pę dza nia de mon stra cji 3 ma ja. Nie brał udzia łu
w de mon stra cji, prze by wał w tym cza sie w do mu, do któ re go prze do sta ły się ga zy. 

495 Je rzy An to sie wicz (ur. 1928) – prac. PKP, 6 V–11 VI 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 
496 Grze gorz Ani muc ki (ur. 1928) – prac. WPKM, do rad ca „S”, 8 V–27 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO

w Wierz cho wie Po mor skim.
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Gór ski 497, dzia łacz N[ie za leż ne go] Z[rze sze nia] S[tu den tów] z Aka de mii Rol ni czej,
„re cy dy wi sta” Ła kom ski i mo że jesz cze kil ku) więk szość to lu dzie, któ rzy nie mają
nic wspól ne go ze związ kiem. Nie pra cu ją, mie li kon flik ty z pra wem, wy ro ki. Zgar -
nia no ich zu peł nie przy pad ko wo, z ulic, z dwor ców, wszy scy ma ją de cy zje o in ter -
no wa niu, uza sad nie nia nie róż nią się od na szych. Wy glą da to więc na ja kąś
świa do mą ak cję, nie bar dzo jed nak wia do mo, o co cho dzi. W każ dym ra zie po ję -
cie in ter no wa ne go na bie ra in nych tre ści, a my tu taj za czy na my funk cjo no wać jako
mniej szość. Zo ba czy my, co z te go wy nik nie. Na po czą tek za ob ser wo wać da je się
in te gra cja na szej gru py, znik nę ły we wnętrz ne tar cia i ani mo zje. Już w trak cie wpro -
wa dza nia no wych do od dzia łu za sta na wia li śmy się w mniej szych i więk szych gru -
pach, jak na le ży po stę po wać w tej no wej sy tu acji, a po po łu dniu po wo ła no ko mi sję
(Prze mek [Fen rych], Mun dek Ba łu ka, Zda no wicz, Ju rek Zi mow ski), któ ra prze szła
po wszyst kich ce lach i spo rzą dzi ła w mia rę szcze gó ło wą ewi den cję tych no wych.
Zo ba czy my, co da ła ta ak cja. Po za tym dzi siaj ma dojść no wych 28 osób, i do pie -
ro kie dy się wszyst ko uspo koi, za sta no wi my się, co ro bić da lej. Chwi lo wo trak to -
wa ni są z du żą re zer wą. Naj czy tel niej ob ser wu ję to u sie bie, za wsze by łem nie uf ny
w sto sun ku do ob cych, ale w tym przy pad ku je stem za sko czo ny roz mia ra mi tej
nie chę ci. Ra zi mnie ich wię zien ny slang, na wet ich wy gląd ze wnętrz ny. Kry mi na -
li ści, obi bo ki. Nie po tra fię prze ła mać tej nie chę ci, de ner wu je i zło ści mnie na wet
to, je dzą wspól nie z na mi to wszyst ko, co z ta kim tru dem zdo by wa ne jest na ze -
wnątrz dla nas. Zna leź li się tu taj wbrew swo jej wo li, to praw da, ale chcąc czy nie,
słu żą ja ko na rzę dzia wła dzy w roz gryw ce z na mi, ze spo łe czeń stwem. Ro zu miem,
że oni też sta no wią część te go spo łe czeń stwa, że to po ję cie, któ rym tak chęt nie
po słu gu je my się, jest bar dziej ob szer ne niż nam się w pierw szym od ru chu wy da je,
a już w żad nym wy pad ku nie jest to tyl ko kil ka na ście mi lio nów człon ków i sym -
pa ty ków związ ku. Za wie ra ono w so bie wca le nie ma łą gru pę lu dzi ta kich, jak ci,
któ rych ani „So li dar ność”, ani żad ne pro gra my na pra wy Rze czy po spo li tej ma ło
ob cho dzą, któ rych ca ła fi lo zo fia ży cio wa spro wa dza się do prze ży cia jesz cze jed -
ne go dnia, moż li wie naj ła twiej, naj wy god niej, naj mniej szym na kła dam pra cy. Trud -
no się z tym oswo ić, ale jest to nie ste ty rze czy wi stość.

Dzi siaj ocze ku je my na stęp nej par tii i zno wu, jak w po przed nich ra zach, boję
się, że by nie daj Bo że nie zo ba czyć Sław ka czy Józ ka 498.
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497 Ro bert Gór ski (ur. 1960) – w 1980 r. współ za ło ży ciel i dzia łacz NZS w Szcze ci nie, od lu te go 1981 r.
przew. Ko mi sji Uczel nia nej NZS i or ga ni za tor straj ku na AR o re je stra cję NZS, za ło ży ciel nie za leż ne go
pi sma AR „Kret”, 13 XII 1981 r. or ga ni za tor wie cu pro te sta cyj ne go i ini cja tor roz wią za nia straj ku stu -
denc kie go na AR przed pa cy fi ka cją; do lu te go 1982 r. w ukry ciu, wów czas też re le go wa ny z uczel ni,
skie ro wa ny do przy mu so wej pra cy w Wo je wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go, 8 V–30 XI 1982 r.
in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; po tem dzia łacz pod zie mia, dru karz, kol -
por ter wy daw nictw pod ziem nych.

498 Bra cia Ta de usza Dziech ciow skie go.



12 ma ja (śro da)

I zno wu coś się dzie je. Chłop cy wy szli na zwy kły spa cer, a ja zo sta łem, że by
po sprzą tać tro chę w ce li, któ ra w cią gu ostat nich dwóch dni zo sta ła za pusz czo na
jak ni gdy do tąd. Bez prze rwy otwar ta, od ra na do wie czo ra peł na lu dzi, przy po -
mi na ła świe tli cę dwor co wą. Brud ne sto ły, peł ne nie my tych kub ków, po roz rzu ca -
ne ga ze ty, pa pie ro sy.

Mi nę ła dwu na sta, przez szcze kacz kę le ci dzien nik po łu dnio wy. Ce la na dal
za mknię ta, co ozna cza, że re wi zja jesz cze się nie za koń czy ła. Zdą ży łem sprząt nąć
ce lę, zgod nie z umo wą na sta wi łem wo dę na ka wę i po sły sza łem trzask zam ka na
ze wnątrz. Po chwi li wpro wa dzo no po zo sta łą trój kę ze spa ce ru i na po wrót nas za -
mknię to. Wie dzie li śmy już, że bę dzie re wi zja. Moż na się by ło te go spo dzie wać, od
nie dzie li przy wie zio no po nad 50 osób, wczo raj ostat nią kil ku na sto oso bo wą gru -
pę. Tak jak w po nie dzia łek, wie lu by ło wśród nich kry mi na li stów, lu dzi zu peł nie
przy pad ko wych. Dzi siaj ra no za koń czo no se lek cję i tak, jak żą da li śmy, kil ka na ście
osób prze nie sio no na są sied ni od dział, dwój kę no wych z na szej ce li rów nież. Zo -
sta li śmy więc w sta rym skła dzie, moż na by ło wresz cie ode tchnąć. Nie ma zno wu
po trze by kon tro lo wa nia się, moż na spo koj nie mó wić i pi sać. Re wi zja mia ła umoż -
li wić prze chwy ce nie ma te ria łów prze my co nych ewen tu al nie przez przy by szów,
oprócz kry mi na li stów przy wie zio no prze cież spo ro lu dzi z za kła dów pra cy, z „War -
skie go”, z „Gry fii”.

Wła śnie w tym mo men cie otwar to ce lę, ko niec re wi zji. Lu dzie roz cho dzą
się po ce lach, żar tu ją: – To u was zna le zio no ten ka ra bin ma szy no wy – to oj ciec An -
drze ja [An to sie wi cza]. – No tak, to przez was ca ła ta szop ka – to Wa li gór ski. Zwy -
kłe usta la nie, czy coś nie wpa dło. U nas na szczę ście wszyst ko w po rząd ku. Zdję cia
z 1 i 3 Ma ja, ulot ki, ga zet ki po cho wa li śmy w ko szach na śmie ci, w ubi ka cji (w sa -
mej musz li klo ze to wej – to po mysł Ja sia [Wit kow skie go]) i uda ło się. Zwłasz cza że
prze pro wa dza li tę re wi zję bar dzo nie dba le. Tym ra zem ja zo sta łem w ce li w cha -
rak te rze świad ka i przy glą da łem się te mu uważ nie. Nie kry li na wet te go: „Gdy by -
śmy chcie li prze szu kać do kład nie, to nie wy star czy ło by kil ka go dzin” – oświad czył
je den z nich, kie dy An drzej [An to sie wicz] za py tał, jak dłu go bę dzie trwa ła. Prze -
trzą snę li łóż ka, zaj rze li pod ma te ra ce, ob ma ca li po dusz ki, prze kart ko wa li książ ki
i po pięt na stu –dw udzi estu mi nu tach by ło po wszyst kim. Chłop cy wró ci li ze świe -
tli cy i eki pa, któ ra pro wa dzi ła prze szu ka nia u nas, po szła do sió dem ki. Na kil ka -
na ście dni zno wu ma my spo kój.

14 ma ja (pią tek)

Wczo raj przed po łu dniem przy wieź li Sław ka [Dziech ciow skiego]499 ra zem
z gru pą pię ciu in nych osób. Za bra li go przed wczo raj przed dzie sią tą z pra cy, a póź -

______________________________________________________________________________

499 Trze ci, obok Ta de usza i Zyg mun ta, z in ter no wa nych bra ci Dziech ciow skich: Sła wo mir (1955–1987) 
– prac. Za kła dów Dro biar skich w Szcze ci nie, w sta nie wo jen nym wy daw ca i kol por ter pi sma „Pro let”,
12 V–12 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim; w grud niu 1982 r. wy emi gro wał do
Szwe cji.
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niej re wi zja w do mu, pię cio go dzin ne prze słu cha nie na Ma ło pol skiej, ru ty no we,
ze stra sze niem wię zie niem, na ma wia niem na współ pra cę. A póź niej de cy zja o in -
ter no wa niu, noc w ce li, a wcze snym ran kiem wy jazd do Wierz cho wa. Wy kra ka łem
więc. Ci wczo raj si po cie sza ją się, po dob nie jak ci z nie dzie li i po nie dział ku i wtor -
ku, że zwi nię to ich przed wczo raj szym straj kiem. Ma ją na dzie ję, że wyj dą nie dłu -
go, ale prze cież wszy scy po cie sza li śmy się w ten sam spo sób, też mie li śmy na dzie ję,
że nie po trwa to dłu żej niż mie siąc –dwa.

Nie wie my, ja ki prze bieg miał wczo raj szy strajk. Ra dio i te le wi zja ba ga te li -
zu ją je go roz mia ry. Ko men ta rze i mel dun ki te re no wych ko re spon den tów peł ne są
słów uzna nia dla doj rza ło ści spo łe czeń stwa, któ re nie da ło się spro wo ko wać i nie -
prze rwa ną pra cą ma ni fe sto wa ło ak cep ta cję dla po li ty ki władz. Roz gło śnie za chod -
nie, BBC, Wol na [Eu ro pa], by ły tak za głu sza nie, że nie wie le moż na by ło
zro zu mieć. Mo że naj bliż sze dni po zwo lą usta lić tro chę fak tów. Bar dzo li czy li śmy
tu taj na wczo raj szy dzień. Gdy by straj ki się uda ły, moż na by ło mieć na dzie ję, że
wła dza sta nie się bar dziej ustę pli wa. Je że li by ło jed nak tak jak przed sta wia to radio
i te le wi zja, to niech Bóg ma nas w swo jej opie ce. Ko men ta rze w „Try bu nie Ludu”,
Kra szew ski 500 w przed wczo raj szym dniu, Ko la siń ski 501 w dzi siej szej wska zu ją per -
spek ty wę, któ ra mo że nas ocze ki wać. „So li dar ność” na dal jest si łą dą żą cą do oba -
le nia ustro ju, dys po zy cyj ną wo bec swo ich za chod nich mo co daw ców, i ja ko ta ka nie
mo że być żad nym part ne rem w ewen tu al nych roz mo wach na te mat ugo dy na ro -
do wej. Mo gą za tym pójść pro ce sy czo ło wych dzia ła czy związ ku: Jur czy ka, Gwiaz -
dy, Ru lew skie go, Roz pło chow skie go. Za le ży to od oce ny sy tu acji, któ rą po sia da ją
w War sza wie.

Wczo raj szy dzień nie róż nił się spe cjal nie od in nych. Przy jazd tej szóst ki nie
sta no wił aż tak wiel kiej sen sa cji. Je dy ny nie co dzien ny mo ment to przy wóz trze cie -
go z nas. Je ste śmy te raz zde cy do wa nie naj licz niej szą ro dzi ną. Wie le by ło żar tów na
ten te mat, ale nie ma w tym nic we so łe go.

O dwu na stej mi nu tą mil cze nia uczci li śmy, każ dy gdzie go to za sta ło, po czą -
tek straj ku. Wie czo rem, o dzie wią tej, spo tka li śmy się przy świecz kach w świe tli cy.
Hymn, Ro ta, Bo że coś Pol skę, Mu ry. Mie siąc te mu by ło nas już nie wie lu, wczo raj
– peł na sa la. Śpiew wy padł oka za łe, ale trud no unik nąć by ło te go po rów na nia
i trud no nie po sta wić py ta nia, do kąd to wszyst ko pro wa dzi, jak dłu go bę dą nas do -
wo zić wciąż no wych. Chy ba nie nad szedł jesz cze czas, aby ru nę ły mu ry wo kół nas,
grze biąc sta ry świa t502.

15 ma ja (so bo ta)

Nie do sta łem nie dziel ne go wi dze nia. Nie bar dzo ro zu miem dla cze go, bo
dostał je i Ja siu Wit kow ski i Zyg munt [Dziech ciow ski]. Roz ma wia łam póź niej
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500 J. Kra szew ski, Ro do wód i tech ni ka dy wer sji, „Try bu na Lu du”, 13 V 1982. 
501 M. Ko la siń ski, Kto z czym przy cho dzi?, „Try bu na Lu du”, 14 V 1982.
502 Od wo ła nie do słów wspo mnia nej wy żej pio sen ki Mu ry, wy ko ny wa nej przez Jac ka Kacz mar skie go do

me lo dii pio sen ki L’Es ta ca (Słup) ka ta loń skie go pie śnia rza Lluísa Lla cha.



z porucz ni kiem, ale nie umiał nic po wie dzieć. Mam jed nak na dzie ję, że mo że
w ostat niej chwi li zmie nią de cy zję.

Wra ca ją „urlo po wi cze”, dzi siaj po wi ta li śmy Ar tu ra Ba laz sa. Przez ca łe dwa
ty go dnie był pod nie ustan ną ob ser wa cją i co pa rę dni miał roz mo wy z ube ka mi.
Za wszel ką ce nę chcie li uzy skać oświad cze nia, że nie bę dzie pro wa dzić żad nej dzia -
łal no ści związ ko wej. Mie li mu za złe, że przyj mo wał od wie dzi ny zna jo mych, któ -
rzy wa li li po dob no drzwia mi i okna mi. Że by zde pry mo wać są sia dów na czwar ty
czy pią ty dzień za je chał do do mu z wiel kim szu mem mi li cyj ny ga zik, z czte re ma zo -
mow ca mi uzbro jo ny mi w pał ki, heł my i tar cze. Po co?

Tym cza sem tu taj od pa ru dni pa sjo nu ją się wszy scy tur nie jem ping pon go -
wym. Oka za ło się jed nak, że na wet przy sto le ping pon go wym moż na na ra zić się
wła dzy. Chłop cy po wy wie sza li na drzwiach pla ka ty, in for mu ją ce, że tur niej bę dzie
roz gry wa ny o pu char prze wod ni czą ce go Re gio nu Po mo rza Za chod nie go NSZZ
„So li dar ność”. Dzi siaj przed po łu dniem ko men dant ośrod ka we zwał Jur czy ka i za -
ko mu ni ko wał mu, że spra wa no si zna mio na pro wo ka cji po li tycz nej i bę dzie ją mu -
siał prze ka zać pro ku ra tu rze. Roz ma wia łem dzi siaj z Ma ria nem [Jur czy kiem], jest
tro chę zde ner wo wa ny, bo po ka za no mu spo rą ilość ulo tek pod pi sa nych je go na -
zwi skiem, któ re, jak twier dził ko men dant, zna le zio no w ich ce li. I to rów nież kwa -
li fi ku je się pod pro ku ra to ra. W tej chwi li trud no prze są dzić, czy ko men dant
rze czy wi ście ze chce prze ka zać to pro ku ra tu rze, czy też tyl ko stra szy.

18 ma ja (wto rek)

I zno wu no wy trans port lu dzi, trzy nast ka z Ja siem No wa kiem, któ ry prze -
le żał kil ka ty go dni w szpi ta lu i do po ło wy czerw ca ma zwol nie nie le kar skie. Zdję li
go z uli cy w po ło wie ubie głe go ty go dnia, nic nie zwy kłe go, jed no z se tek za trzy -
mań. Za trzy mu je się przy chod ni ku sa mo chód, wy cho dzi kil ku pa nów, pro szą do
środ ka. Szyb ko, zde cy do wa nie. Prze chod nie przy spie sza ją kro ku, są bez sil ni. Żona
pró bo wa ła in ter we nio wać: „Pa no wie, mąż miał ope ra cję krę go słu pa”. Cóż to jed -
nak dla nich zna czy? – „Mo że być pa ni spo koj na, już my go wy le czy my”. Ca ła
ope ra cja trwa kil ka mi nut, a póź niej Ma ło pol ska i ocze ki wa nie, co da lej. Dzi siej -
szy trans port sta no wił nie spo dzian kę, przy pusz cza li śmy ra czej, że zja wią się ube -
cy, że roz pocz nie się mo że zwal nia nie lu dzi. Da lej więc nie wia do mo, co przy nio są
na stęp ne dni i moż na wręcz ocze ki wać wzmoc nie nia re pre sji. „Pu bli cy sty ka” „Try -
bu ny Lu du” sta je się z każ dym dniem co raz bar dziej przej rzy sta: „So li dar ność”, jej
kie row nic two, a na wet dzia ła czy śred nie go szcze bla okre śla się po przez ma jo we
zaj ścia ja ko nie prze jed na nych wro gów ustro ju, nie mo gą więc być żad nym part ne -
rem do roz mów. Po zo sta je za tem skom pro mi to wać ją osta tecz nie, „wy ka zać” bez -
po śred nie po wią za nia z naj bar dziej re ak cyj ny mi ugru po wa nia mi Za cho du. A więc
pro ce sy? Mi rek Kłysz ko przy niósł z nie dziel ne go wi dze nia ta ką wła śnie wia do -
mość, po dob no bez po śred nio z Ko men dy Wo je wódz kiej.
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19 ma ja (śro da)

An drzej [An to sie wicz] na po wrót zro bił noc ną lamp kę i mo gę zno wu po sie -
dzieć wie czo rem. Wła ści wie zro bił ją już wczo raj, ale był gdzieś błąd kon struk cyj -
ny i kie dy wie czo rem chcie li śmy za go to wać her ba tę, in sta la cja nie wy trzy ma ła
ob cią że nia i zwy czaj nie spa li ła się. Ce la by ła peł na dy mu, ale dzi siaj przed po łu -
dniem wszyst ko już gra ło.

Po po łu dniu spo tka nie z de le ga cją Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża,
bę dą jesz cze przez kil ka dni 503. Mam na dzie ję, że uda mi się do ga dać spra wę mo -
jej obec no ści na spra wie roz wo do wej. Bę dzie to ewen tu al nie je dy na ko rzyść z tej
wi zy ty, cho ciaż nie bez zna cze nia jest fakt, że wia ry god ni bę dą mo gli stwier dzić
„po stę py” nor ma li za cji. Jest nas te raz 109 czy 110 osób, znacz nie wię cej niż kil ka
mie się cy te mu,

W po nie dzia łek Wa li gór ski mó wił w świe tli cy o pro ce sie „je de nast ki” w Byd -
gosz czy. Po nie waż wy rok zo stał za skar żo ny i na le ży ocze ki wać roz pra wy re wi zyj -
nej, ani on, ani De ni se wicz nie mó wi li o szcze gó łach, pro sił o to na wstę pie Ju rek
Zi mow ski. Opo wia da li więc ra czej o wra że niach ogól nych, o at mos fe rze pro ce su,
spo so bie je go pro wa dze nia. Obaj zgod ni by li w oce nie po sta wy sę dziów, któ rzy
pro wa dzi li spra wę. Mó wi li, że był ten sąd w mia rę obiek tyw ny, że sta rał się do cie -
kać praw dy, że nie by ło at mos fe ry na gon ki. Ale rów no cze śnie przy ta cza li fak ty ob -
na ża ją ce rze czy wi ste me cha ni zmy spra wy, uka zu ją ce tych sa mych sę dziów
w zu peł nie in nym świe tle. Ła two być obiek tyw nym i do cie kli wym w dro bia zgach,
w szcze gó łach. To ro bi wra że nie, stwa rza po zo ry pra wo rząd no ści. Po zo ry, bo jak
oce nić po sta wę lu dzi, któ rzy wy stę pu ją o 7 lat wię zie nia dla Du kla now skie go, któ -
re mu za rzu ca się w je go cha rak te ry sty ce, że „był ak tyw ny, ma wyż sze wy kształ ce -
nie i trój kę dzie ci” – do słow nie ty le. Pro ku ra tor nie sta rał się na wet udo wod nić mu
or ga ni za cji straj ku, bra ko wa ło ze znań świad ków. I nie po mo gła na wet oce na za -
kła du pra cy, or ga ni za cji par tyj nej. Za sam fakt obec no ści pro ku ra tor żą dał 7 lat.

Wszy scy za sta na wia li śmy się tak że, dla cze go oskar że ni zo sta li wła śnie oni.
W ko mi te cie straj ko wym by ło prze cież znacz nie wię cej osób. To py ta nie po sta wi li
rów nież obroń cy. Od po wiedź po rucz ni ka Służ by Bez pie czeń stwa by ła roz bra ja ją ca,
spo rzą dze nie li sty by ło czyn no ścią ru ty no wą i by ła ona go to wa już w po nie dzia łek,
jesz cze w mo men cie trwa nia straj ku. Ni cze go wię cej nie chciał mó wić za sła nia jąc się
ta jem ni cą za wo do wą. W pierw szym od ru chu sę dzia pro wa dzą cy spra wę za pro po -
no wał świad ko wi, że sąd zwol ni go od tej ta jem ni cy, i wte dy ktoś szyb ko za sko -
czył, za pro po no wa no prze rwę i do te ma tu już wię cej nie wra ca no.

20 ma ja (czwar tek)

Pro wi zor ka za wsze po zo sta nie pro wi zor ką. Trą ci łem ja kimś nie opatrz nym
ru chem prze wo dy i na sza wspa nia ła lamp ka wy łą czy ła się. Nie mia łem si ły szu kać
uster ki i po sze dłem spać.
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503 Dru ga wi zy ta MKCK mia ła miej sce 19–21 V 1982 r. 



Dzi siaj od ra na ocze ku je my spo tka nia z Czer wo nym Krzy żem, ca ły wczo -
raj szy wie czór lu dzie zbie ra li po stu la ty. Szcze gól nie ak tyw ni są ci naj młod si sta -
żem. Cze go chcą? Dwóch trzy go dzin nych wi dzeń w mie sią cu, do dat ko wych
wi dzeń z dzieć mi na te re nie ośrod ka, swo bod ne go po ru sza nia się po ca łym ośrod -
ku. Nastę pu je bez wied ne przy sto so wa nie się do wa run ków stwo rzo nych nam
przez na szych opraw ców. O to czy tam to trze ba po wal czyć, ale ge ne ral nie idzie
o zapew nie nie so bie bar dziej „ludz kich” wa run ków. Ci sa mi lu dzie nie kry ją przy
in nych oka zjach roz go ry cze nia, kie dy stwier dza ją, że tam na ze wnątrz na stę pu je
to sa mo.

Przed chwi lą wi zy to wa ła ce lę p. Fla via [Gun ther], le kar ka z Ge ne wy 504. Zaj -
rza ła do ubi ka cji, spraw dzi ła dzia ła nie spłucz ki i wy szła uśmie cha jąc się sym pa -
tycz nie.

21 ma ja (pią tek)

Od kil ku dni nie da je mi spo ko ju ju trzej sza roz pra wa, a po wczo raj szym wi -
dze niu Lesz ka [Dlo uche go] nie mo gę się na ni czym sku pić. Bo ję się i ten stan cią -
gle na ra sta, z jed nej stro ny czu ję, że wszyst ko po win no się do brze skoń czyć,
ze zna nia We ro ni ki, Wan dy, Te re ski 505 po win ny osta tecz nie prze są dzić spra wę, ale
po zo sta je lęk. Co bę dzie, je śli się nie uda? Jak znie sie to Mał go rza ta? Mia łem na -
dzie ję, że prze śle przez żo nę Lesz ka [Dlo uche go]506 ja kiś list, ale nic nie by ło. Jest
po dob no w złym sta nie psy chicz nym, pła cze. Tak twier dzi Ni na. Mo gę się tyl ko
do my ślać, ile Ją kosz tu je ten kosz mar ny pro ces, i wszyst ko to mu si prze cho dzić sa -
ma. Bo że, że bym mógł prze ka zać Jej wła śnie w dzi siej szy wie czór to wszyst ko, co
czu ję, że by mo gła to ja koś ode brać, że by nie pła ka ła.

Łu dzi łem się do sa me go wie czo ra, że za bio rą mnie dzi siaj do Szcze ci na, że
in ter wen cja M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża] od nio sła ja kieś skut ki.
I nic, na wet za wia do mie nia z są du o roz pra wie. Ten ty dzień bę dzie dla mnie okrop -
ny, a co gor sza – nie bar dzo pa nu ję już nad so bą. Chłop cy to wi dzą. Po ma ga łem
dzi siaj ma łe mu Mi cha ło wi 507 przy go to wać tur niej sza cho wy, ty le mnie pro sił, że nie
mo głem mu już od mó wić. Sie dzie li śmy sa mi w bi blio te ce, opra co wy wa łem ta be -
le. By łem roz draż nio ny i od no si łem się do nie go, de li kat nie mó wiąc, ma ło uprzej -
mie. Ro bi ło mi się głu pio, kie dy prze pra szał mnie i po cie szał: „Nie martw się, ja
cię tak lu bię i nie mo gę znieść, że ty się tak mę czysz. Zo ba czysz, wszyst ko bę dzie
do brze”.

Przez wszyst kie te mie sią ce nie mo głem się do cze kać nie dzie li z wi dze niem,
tym ra zem cze kam na to spo tka nie tak sa mo nie cier pli wie, ale rów no cze śnie bo ję
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504 W skła dzie przed sta wi ciel stwa MKCK 19–21 V 1982 r. by li: Ge rard Steg mann, Ber nard Grünen fel der,
Pas cal Gon drand, Fla via Gun ther, w to wa rzy stwie ppłk. Bog da na Roż now skie go, ofi ce ra łącz ni ko we go
min. spra wie dli wo ści i Ku ne gun dy Lu bel skiej, przed sta wi ciel ki PCK oraz p. Ma li ka, tłu ma cza PCK.

505 Cho dzi o ko le żan ki Ta de usza Dziech ciow skie go i je go sio strę Te re sę, któ re by ły świad ka mi w je go roz -
pra wie roz wo do wej.

506 Ni na Dlo uchy po ma ga ła w prze my ca niu na ze wnątrz frag men tów dzien ni ka i li stów.
507 Cho dzi o Mi cha ła Pa ziew skie go.
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się go. Gdy by cho dzi ło o in ną spra wę za dzwo nił bym mo że w śro dę do Mał go rza -
ty, za bie gał bym o moż li wość za dzwo nie nia, ale bo ję się tej roz mo wy. O Bo że. I ta
świa do mość, że mo głem to wszyst ko za ła twić już w grud niu, gdy bym po szedł wte -
dy na to spo tka nie, nie by ło by dzi siaj te go wszyst kie go. Miał bym już, tak jak Le -
szek [Dlo uchy], pa pie ry zło żo ne na wy jazd. Ty le ra zy w ży ciu po wta rza łem so bie,
że za cznę pil no wać wła snych in te re sów, za każ dym ra zem znaj du ję coś waż niej sze -
go, a póź niej żal i mio ta nie się. Nie chcę po pro stu my śleć, że mógł bym stra cić
Mał go rza tę, a prze cież ca łym swo im po stę po wa niem na ra żam Ją bez prze rwy na
plot ki, ob mo wy, zło śli we uśmie chy. Jak dłu go to moż na zno sić? Gdy by Ona jed -
nak wie dzia ła, jak bar dzo mi na Niej za le ży, że nie jest to żad ne wy ra cho wa nie czy
zła wo la. Nie wiem, co bę dzie, je śli nie zo ba czę Jej na wi dze niu. Już sa mo sie dze -
nie tu taj, ta kie bez na dziej ne, bez okre ślo ne go ter mi nu, za czy na do pro wa dzać mnie
do sza leń stwa. Wszę dzie kra ty, w oknach, na ko ry ta rzach, na spa ce rze. A maj jest
w tym ro ku ta ki pięk ny. Jest tak cie pło, to już pra wie la to. I nie moż na wyjść, za -
my ka ją nas na noc jak zwie rzę ta. To sta je się nie do znie sie nia. Nie chcę wy cho -
dzić na dwór, wi dok opa la ją cych się spo koj nie lu dzi do pro wa dza mnie do pa sji,
wie lu z nich trak tu je po byt tu taj rze czy wi ście ja ko oka zję do wy po czyn ku, nie kry -
ją te go. A mo że wła śnie to po win no się uznać za nor mę, mo że re agu ję hi ste rycz nie?

Tym cza sem ży cie tu taj to czy się utar tym szla kiem. Le szek [Dlo uchy] ju tro,
a wła ści wie dzi siaj, bo jest już gru bo po pół no cy, ma uro dzi ny, a chy ba trze cie go
imie ni ny. Ni na na wio zła mu wczo raj ca łą fu rę ciast, sło dy czy, kwia tów. Po nie waż
tort nie mógł cze kać do ju tra, wczo raj po po łu dniu wy dał przy ję cie uro dzi no wo -
-imi en in owe. Piąt ka nie mie ści ła lu dzi. By ło tak ja zwy kle tu taj przy po dob nych
oka zjach, tro chę wspo min ków, tro chę śpie wów przy gi ta rze, tro chę żar tów. W su -
mie we so ło.

Sen sa cją nie dzie li by ła od po wiedź Ra kow skie go na me mo riał Mar ka Przy -
godz kie go. Me mo riał, któ ry prze sła ny zo stał kil ka mie się cy te mu. Za wie ra pro po -
zy cję ure gu lo wa nia sy tu acji w kra ju, je go te zy by ły zbli żo ne do pro po zy cji
spo łecz nej Ra dy Epi sko pa tu. Od po wiedź pa na pre mie ra jest bar dzo uprzej ma,
prze czy tał me mo riał uważ nie, a jak że... Zga dza się z nim w za sad ni czych spra wach
i ja ko pre mier usi łu je do pro wa dzić do ta kich roz wią zań. Wszy scy za czę li śmy spe -
ku lo wać, dla cze go od po wiedź na de szła w tej wła śnie chwi li, jesz cze je den symp -
tom no wej po li ty ki władz? 

Na stęp na oso ba na prze pu st ce, tym ra zem Ja nusz Bu cze k508. Że by śmy jed -
nak nie obie cy wa li so bie zbyt wie le wró cił To mek Czar ni k509 z Ko sza li na ze swo -
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508 Ja nusz Bu czek (ur. 1951) – w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w ZWCh „Wi skord”, czło nek KS, od
wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ w ZWCh „Wi skord”, w 1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po mo -
rze Za chod nie; 13 XII 1981–29 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim,
zwol nio ny z pra cy; od 1983 r. na emi gra cji w Szwe cji.

509 To masz Czar nik (ur. 1947) – rad ca praw ny, czło nek gru py ini cja tyw nej MKZ w Szcze cin ku, czło nek
KKP; 13 XII 1981–12 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, 15–25 V 1982 otrzy -
mał prze pust kę, prze dłu żo ną nast. do 31 ma ja; od 22 IV 1983 r. na emi gra cji w Szwe cji. 



jej prze pust ki, któ rą prze dłu żo no mu o kil ka dni. Tak się zło ży ło, że spo tka li się na
dwor cu w Zło cień cu. Je den wy jeż dżał, dru gi wra cał. Wy ja śni ła się też spra wa Heń -
ka So snow skie go 510. Prze wie zio no go do aresz tu na Ka szub ską, ma być po dob no
świad kiem w przy go to wy wa nym pro ce sie pro mi nen tów z Ko men dy Wo je wódz kiej
MO 511. Na ra zie nie zna my szcze gó łów. Nie bra ku je rów nież wia do mo ści nie -
spraw dzo nych. A to, że Wa łę sa, któ re go prze wie zio no po dob no do ja kiejś le śni -
czów ki pod Ar ła mo we m512, wy ra ził zgo dę na pod ję cie roz mów, a to, że
zli kwi do wa no po dob no ośro dek w Ja wo rzu 513 i w cią gu czerw ca nas cze ka po dob -
no to sa mo. W Ja wo rzu część lu dzi mie li zwol nić, a resz tę prze wieźć do Dar łów ka.

Dru gą sen sa cją dnia był za miesz czo ny w „Gło sie Szcze ciń skim” wy wiad
Gru dy, któ ry 3 ma ja zo stał urlo po wa ny z Dar łów ka 514. Po tym wy wia dzie zo sta -
nie naj praw do po dob niej zwol nio ny. Ża ło sny do ku ment. Co zmu si ło ta kie go czło -
wie ka do cze goś ta kie go? Dla cze go na ra ził się na opi nię szma ty? Wra że nie by ło
du że, sie dział prze cież ra zem z na mi w Go le nio wie, a po za tym jest to w na szym
re gio nie pierw szy przy pa dek te go ro dza ju. Po mi ja jąc wszyst ko in ne, sam wy wiad,
je go for ma, ton py tań i oce na dzia ła nia związ ku jest też symp to ma tycz ny. Jesz cze
mie siąc te mu po dob ny tekst był nie do po my śle nia, szcze gól nie w „Gło sie”. Oczy -
wi ście po li ty kier stwo, oczy wi ście ma ni pu lo wa nie związ kiem przez lu dzi KO R-u
i KPN-u w kie run ku prze kształ ce nia go w par tię po li tycz ną, po dej mu ją cą wal kę
o wła dzę, ale już bez pry mi tyw nych na pa ści, bez tej za ja dło ści i nie na wi ści, któ -
ra kró lo wa ła jesz cze do nie daw na. Nie wy klu czo no na wet roz mów z „So li dar no -
ścią”, wpraw dzie jesz cze bez udzia łu tych ma ni pu la to rów, ale mi mo wszyst ko. Co
wię cej, po zwo lo no mieć na dzie ję, że zwią zek mo że zo stać przy wró co ny do dzia -
ła nia. To bar dzo du żo. Mo że więc te wszyst kie po gło ski o moż li wo ści na wią za -
nia roz mów nie są zu peł nie bez pod staw ne? Zo ba czy my, czy zja wią się ju tro
ube cy?
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510 Hen ryk So snow ski (ur. 1952) – 1976–1980 kon tro ler w Wy dzia le Ru chu Dro go we go KM MO w Szcze -
ci nie, 1980–1981 kie row ca w I Ko mi sa ria cie MO w Szcze ci nie, 1981–1984 tak sów karz w Szcze ci nie,
póź niej prac. PKP; w ma ju 1981 r. or ga ni za tor i wi ce przew. TKZ Funk cjo na riu szy MO przy I Ko mi sa -
ria cie MO w Szcze ci nie, 16 VI 1981 r. zwol nio ny z pra cy w MO, 25 IX 1981 r. uczest nik spa cy fi ko wa -
nej przez ZO MO ak cji pro te sta cyj nej w Ha li Gwar dii w War sza wie w spra wie od mo wy re je stra cji
ZZF MO, 10–13 XII 1981 r. uczest nik gło dów ki pro te sta cyj nej funk cjo na riu szy MO w SSz; 20 XII 1981–
–12 VI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.

511 Cho dzi ło o nad uży cia do ko na ne w KW MO w Szcze ci nie przez wy so kich ofi ce rów, opi sy wa ne w „Jedno ści”
i wska zy wa ne przez człon ków ZZF MO; zob. Mi li cjan ta do tych czas nikt nie bro nił, „Jed ność” 1981,
nr 31.

512 Wa łę sę umiesz czo no nie w le śni czów ce, tyl ko w ośrod ku wy po czyn ko wym URM w Ar ła mo wie 11 V
1982 r.

513 Ośro dek Od osob nie nia w Ja wo rzu zli kwi do wa no 22 V 1982 r., po nie waż za mie rza no przy go to wać go
do se zo nu urlo po we go (znaj do wał się w ośrod ku wcza so wym Do wódz twa Wojsk Lot ni czych). Część in -
ter no wa nych zwol nio no, in nych prze wie zio no do OO w Dar łów ku.

514 Nie wol no grać na ro dem i pań stwem. Za du żo by ło emo cji, za ma ło roz sąd ku. Mó wi Mie czy sław Gruda
– dzia łacz „So li dar no ści”, roz ma wiał Ja nusz So kal ski, „Głos Szcze ciń ski”, 28–30 V 1982. Za PAP
wyjąt ki z wy wia du opu bli ko wa ła 31 V 1982 „Try bu na Lu du”: (PAP), Za du żo by ło emo cji, za ma ło
roz sąd ku. 
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22 ma ja (so bo ta)

Wczo raj wie czo rem za bra li Cześ ka Pia sec kie go 515, jed ne go z dwój ki, któ ra
ostat nio tra fi ła do na szej ce li. Przed chwi lą An drzej [An to sie wicz], któ ry wró cił ze
spa ce ru, przy niósł wia do mość o wy pusz cze niu na prze pust kę ko lej nej oso by, chyba
stu den ta W[yż szej] S[zko ły] P[eda go gicz nej] – Adam kie wi cza 516. Wczo raj sze wyj -
ście Cześ ka by ło zu peł nie nie ocze ki wa ne, o dzie wią tej wie czo rem te le fo no gram
z Ko men dy Wo je wódz kiej, że do stał prze pust kę do 10 czerw ca i na tych miast ma
się pa ko wać. Dla cze go tak póź no? By li śmy tak za sko cze ni, że w po łą cze niu z po -
dejrz li wo ścią wo bec ube cji za czę li śmy oba wiać się ja kiejś pro wo ka cji. W pierw -
szym mo men cie Cze siek na wet od mó wił, pój dzie, ale do pie ro ra no, w cza sie dnia.
Do pie ro póź niej po in for mo wa li go, że brat uległ ja kie muś wy pad ko wi i wte dy się
oczy wi ście zde cy do wał. A te raz zno wu Adam kie wicz, czyż by ja kaś no wa for ma
zwol nień?

Wy je cha ła już de le ga cja z M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża],
byłem w świe tli cy w cza sie ich spo tka nia z przed sta wi cie la mi cel. Irek Chma ra 517

z P[ol skiej] Ż[eglu gi] M[or skiej], któ ry zna an giel ski, przed sta wił ze bra ne wcześniej
po stu la ty. Nic no we go, pi sa łem już o tym: opie ka le kar ska, wy ży wie nie, moż li -
wość kon tak tów z bli ski mi. Ci z M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża] bez
prze rwy pod kre śla li, że by nie żą dać rze czy nie re al nych, że by, broń Bo że, nie do -
ty kać po li ty ki. Nie ukry wa li też, że oni rów nież nie wie le mo gą zro bić, pra wo jest
ja kie jest, oni go nie zmie nią. Mo gą co naj wy żej su ge ro wać, pro sić, pro po no wać.
W tym sa mym cza sie przyj mo wa ła w in nej ce li szwaj car ska le kar ka, a po po łu -
dniu, do póź ne go wie czo ra prze wod ni czą cy de le ga cji przyj mo wał spra wy in dy wi -
du al ne, przed sta wi łem rów nież swo ją. Był za sko czo ny de cy zją mi li cji, za no to wał
ją na spe cjal nym for mu la rzu, tak jak i wszyst kie in ne. Obie cał, że spró bu je in ter -
we nio wać, ale uprze dzał, abym nie wią zał z tym spe cjal nych na dziei. Za rów no
z roz mów „ple nar nych”, jak i z wy po wie dzi w nie któ rych ce lach, wy ni ka, że uzna -
no wa run ki na sze go po by tu tu taj za nie od po wied nie i praw do po dob nie roz pocz -
ną ja kieś sta ra nia o prze nie sie nie ośrod ka. Wy mie nił kil ka ra zy Dar łó wek, czyż by
więc i tym ra zem wszyst kie plot ki mia ły jed nak coś z praw dy? 
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515 Cze sław Pia sec ki (ur. 1950) – ślu sarz, mon ter ka dłu ba, prac. SR „Par ni ca” w Szcze ci nie, od wrze śnia
1980 r. czło nek „S”; 13 V–23 VII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, 21 V–17 VI
1982 r. urlo po wa ny w związ ku z cięż kim wy pad kiem sa mo cho do wym je go bra ta.

516 Ma rek Adam kie wicz (ur. 1957) – w 1977 r. stu dent Uni wer sy te tu Wro cław skie go, współ za ło ży ciel SKS,
uczest nik ak cji KSS KOR, KPN, ROP CiO, kol por ter pism nie za leż nych, współ prac. Nie za leż nej Ofi cy ny
Wy daw ni czej NO WA; w no cy 12/13 V 1978 r. po bi ty przez funk cjo na riu szy MO na po ste run ku dwor -
co wym we Wro cła wiu, na stęp nie za ob ra zę funk cjo na riu szy ska za ny wy ro kiem Są du Re jo no we go we Wro -
cła wiu na 1,5 ro ku ogra ni cze nia wol no ści (30 godz. prac spo łecz nych mie sięcz nie), w 1978 r. re le go wa ny
(z Mar kiem Ro spon dem) z II ro ku fi zy ki, od paź dzier ni ka 1980 r. w NZS w Szcze ci nie; 8 V–27 XI 1982 r.
in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; po tem dzia łacz pod zie mia; w li sto pa dzie
1984 r. w trak cie służ by woj sko wej od mó wił zło że nia przy się gi, za co 8 grud nia zo stał ska za ny wy ro kiem
Są du Gar ni zo no we go w Szcze ci nie na 2,5 ro ku wię zie nia, prze trzy my wa ny w AŚ przy ZK w Szcze ci nie,
w ZK w Star gar dzie Szcze ciń skim, 8 IX 1986 r. zwol nio ny; po wyj ściu dzia łacz Ru chu WiP.

517 Ire ne usz Chma ra (1934–1987) – in ży nier bu do wy okrę tów, czło nek Ko mi sji Ro bot ni czej NSZZ „S”
w PŻM; 22 XII 1981–12 VI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim.



Te go sa me go dnia, przed wczo raj, by ła też de le ga cja z Ko mi sji Epi sko pa tu;
Czar to ry ski 518 i Ma ciej Kar piń ski 519, przy wieź li tro chę le ków, żyw ność, ze szy ty,
jakieś środ ki hi gie nicz ne. Roz ma wiał z ni mi m.in. Ju rek Zi mow ski i Le szek
Dlouchy. Nie do bre wia do mo ści. Po ma jo wych zaj ściach in ter no wa no po dob no
w ca łym kra ju po nad 1000 osób, a trzy ty sią ce aresz to wa no. Naj bar dziej przy gnę -
bia ją ce jest jed nak to, że po głę bia się ogól ny im pas. Nie ma żad nych roz mów z Epi -
sko pa tem, nie wia do mo, do kąd zmie rza po li ty ka władz, lu dzie ma so wo opusz cza ją
kraj. Z ca łej licz nej Ko mi sji Epi sko pa tu opie ku ją cej się in ter no wa ny mi zo sta ło za -
le d wie pa rę osób. Brak per spek tyw ja kie goś sen sow ne go roz wią za nia kon flik tu.
Po twier dzi li też, że roz mia ry straj ku prze pro wa dzo ne go 13-t ego ma ja by ły bliż sze
te mu, co przed sta wi ła ofi cjal na pro pa gan da. Co nas jesz cze cze ka?

Osiem nast ka ma wła sne go ko ta. Mi chał Pa ziew ski wy pa trzył gdzieś
w kotłow ni u pa la czy ma łe go ko cia ka i w koń cu do pro wa dził trans ak cję do koń -
ca. Nie wiem, ile go to kosz to wa ło pa pie ro sów. Ko ciak stał się pu pil kiem ca łej celi,
wy le gu je się po łóż kach, ra no do sta je wła sną por cję mlecz nej zu py i czu je się zna -
ko mi cie. Chłop cy mar twią się tyl ko, że nie do stał de cy zji o in ter no wa niu.

Ju tro zno wu „pu sta” nie dzie la, dzi siaj wie czo rem na pi szę do Emi ka i po sta -
ram się to prze pchać na ze wnątrz. Jak dłu go jesz cze?

23 ma ja (nie dzie la)

Nie do bra nie dzie la, bez żad nych opty mi stycz nych wia do mo ści. Już daw no
nie by ło tak ci che go nie dziel ne go po po łu dnia. Lu dzie wra ca li z wi dzeń przy ga sze -
ni, nie roz mow ni. Na wet Ry siek Śnieg, ta ki zwy kle twar dy i pew ny sie bie, wcią gnął
się na swo je pię tro i uda wał, że jest śpią cy. Do pie ro póź niej, przy ka wie za czął
opo wia dać, jak oj ciec źle wy glą da, jak w do mu się wszyst ko wa li. My chy ba rze -
czy wi ście nie zda je my so bie spra wy, jak cięż ko się lu dziom ży je po tam tej stro nie.
I jesz cze ten brak per spek tyw, nie pew ność ju tra al bo ra czej świa do mość, że każ dy
na stęp ny dzień przy no si jesz cze więk sze kło po ty, po głę bia bra ki. A ga ze ty, dzien -
ni ki ra dio we, po da ją co raz to no we wy ro ki, po więk sza jąc w za stra sza ją cym tem -
pie licz bę ska za nych, od izo lo wa nych. W nie dziel nym prze glą dzie pra sy,
o dwu na stej, zwró co no uwa gę na ar ty kuł chy ba w „Po li ty ce”, któ re go au tor przed -
sta wia bez osło nek per spek ty wę naj bliż szych mie się cy 520. Nie ma co ma rzyć o po -
ro zu mie niu na wa run kach, któ re dla wie lu z nas tu taj wy da ją się być mi ni mum:
od wo ła nie sta nu wo jen ne go, zwol nie nie in ter no wa nych, roz mo wy z „So li dar no -
ścią”. Nie po to prze pro wa dza się ry zy kow ny za bieg chi rur gicz ny, aby póź niej
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518 Sta ni sław Czar to ry ski (ur. 1939) – dy plo ma ta, by ły am ba sa dor RP, czło nek ra dy Fun da cji Ksią żąt Czar -
to ry skich, 1980–1990 dzia łacz NSZZ RI „S”, a tak że Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy Oso bom Po -
zba wio nym Wol no ści i Ich Ro dzi nom.

519 Ma ciej Kar piń ski – re ży ser, czło nek Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol no -
ści i Ich Ro dzi nom, dzia łał m.in. w Sek cji Wy jaz dów do In ter no wa nych.

520 L. Kra suc ki, Twar de lą do wa nie, „Po li ty ka” 1982, nr 14; M. Na si łow ski, Dwa moż li we sce na riu sze, 
ibidem, s. 4; Z ze wnątrz i od środ ka, z prof. dr. Zbi gnie wem Mes sne rem, człon kiem Biu ra Po li tycz ne go
KC PZPR, I se kre ta rzem KW PZPR w Ka to wi cach roz ma wia Je rzy Loch, ibi dem, s. 1, 8.
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popeł nić sa mo bój stwo. Je dy ną al ter na ty wą obec nej po li ty ki władz mo że być tyl -
ko dal sze na si la nie re pre sji, zwięk sza nie ry go rów sta nu wo jen ne go. To rze czy wi -
ście jest lo gicz ne, tyl ko że w ży ciu nie lo gi ka de cy du je o wszyst kim. By wa tak,
i ostat nie dwa la ta do brze to ilu stru ją, że na stę pu ją wy da rze nia, któ re póź niej do -
pie ro włą cza się w ja kiś lo gicz ny ciąg i pu bli cy ści, na ukow cy „od kry wa ją” ich miej -
sce w ja kimś tam cią gu przy czy no wo -sku tk owym. Tak prze cież by ło z po wsta niem
„So li dar no ści”, jesz cze w przed dzień pod pi sa nia gdań sko-s zcz eci ńskich po ro zu -
mień „Try bu na Lu du” na zy wa ła ten po stu lat za ma chem na pod sta wy so cja li stycz -
ne go pań stwa. R[yszard] Woj na 521 snuł zło wiesz cze wi zje upad ku pań stwo wo ści,
„no wych roz bio rów”. Więc tak na praw dę trud no orze kać dzi siaj, co moż li we lub
nie bę dzie ju tro.

W ostat nim nu me rze „Pro le tu”522 ode zwa Tym cza so wej Ko mi sji Ko or dy na -
cyj nej związ ku pod pi sa na przez Bu ja ka, Fra sy niu ka i Li sa 523. Za po wia da ła, iż
w przy pad ku roz wią za nia „So li dar no ści”, co zda je się za po wia dać ton pro pa gan -
dy rzą do wej, zwią zek ogło si strajk ge ne ral ny w ca łym kra ju, po łą czo ny z czyn -
ną obro ną za kła dów pra cy. Przy po mi na ją się mi mo wo li Wę gry z ’56 ro ku 524,
prze ra ża ją ca per spek ty wa. Krą ży też plot ka, że któ ryś z ośrod ków opo zy cyj nych
wy sto so wał for mal ne ul ti ma tum wo bec WRO N-y: je że li do koń ca czerw ca wła -
dza nie roz wią że kon flik tu zgod nie z wo lą spo łe czeń stwa, roz pocz ną się ma so -
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521 Ry szard Woj na (1920–2003) – dzien ni karz, pi sarz, po li tyk, 1976–1989 po seł na Sejm PRL, czło nek Rady
Kon sul ta cyj nej przy Prze wod ni czą cym Ra dy Pań stwa Woj cie chu Ja ru zel skim, w la tach osiem dzie sią tych
pu bli cy sta „Try bu ny Lu du”. 

522 „Pro let: Ty go dnik NSZZ »So li dar ność«” – pod ziem ne pi smo zwią za ne ze szcze ciń ski mi struk tu ra mi „S”,
wy da wa ne od kwiet nia do li sto pa da 1982 r. w Szcze ci nie; mot to: Że by Pol ska by ła Pol ską na wią zy wa ło
do ty tu łu po pu lar nej pie śni Ja na Pie trza ka. Uka za ło się 21 nu me rów. W skła dzie re dak cji by li za ło ży cie -
le pi sma: Sła wo mir Ma jew ski, Ol gierd Woj cie cho wicz, Sła wo mir Dziech ciow ski, Mi ro sław Wit kow ski
(pu bli ka cje pod wła snym na zwi skiem), Wie sław Szaj ko. Oma wia no w nim sy tu ację w kra ju i wy da rze -
nia za gra ni cą, pro ble my za kła dów pra cy i kwe stie praw ro bot ni ków. Wzy wa no do wy trwa nia i kon ty -
nu owa nia spo łecz ne go opo ru, nie od rzu ca jąc jed nak roz mów z wła dza mi PRL, pod wa run kiem
przy wró ce nia rzą dów cy wil nych i zwol nie nia z wię zień przy wód ców „S”. Wy da wa nie pi sma prze rwa ła
re wi zja prze pro wa dzo na w miesz ka niu Szaj ki w li sto pa dzie 1982 r., do cze go przy czy nił się TW „Ka mil”,
Szaj ko ukry wał do aresz to wa nia 30 III 1983 r. 

523 Bog dan Lis (ur. 1952) – 1972–1981 prac. Za kła dów Okrę to wych Urzą dzeń Elek trycz nych i Au to ma ty -
ki „El mor” w Gdań sku, 1975–1981 w PZPR, od 1978 r. dzia łacz WZZ Wy brze ża, w sierp niu 1980 r.
współ or ga ni za tor straj ku w „El mo rze”, wi ce przew. MKS w SG, współ au tor 21 po stu la tów, od wrze śnia
1980 r. w „S”, wi ce przew. MKZ Gdańsk, czło nek KKP, czło nek Pre zy dium ZR, de le gat na I KZD, czło -
nek KK; po 13 XII 1981 r. w ukry ciu, po szu ki wa ny li stem goń czym, zwol nio ny z pra cy; 22 IV 1982 r.
współ za ło ży ciel TKK „S”, ko or dy na tor współ pra cy z za gra ni cą, w ma ju 1982 r. współ za ło ży ciel RKK „S”
Gdańsk; 8 VI 1984 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza wa -M ok otów, zwol nio ny 8 XII 1984 r.,
28 I 1985 r. śledz two umo rzo no na mo cy amne stii, 13 II 1985 r. po now nie aresz to wa ny w Gdań sku po
jaw nym spo tka niu dzia ła czy „S” z Le chem Wa łę są, ska za ny wy ro kiem Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku
na 2,5 ro ku wię zie nia, w wy ni ku re wi zji wy rok zmniej szo no do 2 lat, osa dzo ny w ZK w Bar cze wie, zwol -
nio ny 11 IX 1986 r. na mo cy amne stii; 1986–1987 czło nek jaw nej Tym cza so wej Ra dy „S”, 1987–1989
KKW „S”, przew. ko mi sji za gra nicz nej; w kwiet niu 1988 r. aresz to wa ny, ska za ny przez ko le gium ds. wy -
kro czeń na 3 mie sią ce aresz tu, osa dzo ny w ZK w Bra nie wie, zwol nio ny po 4 tyg.; w sierp niu 1988 r.
uczest nik straj ku w KWK „Ma ni fest Lip co wy” ja ko przed sta wi ciel KKW, od 18 XII 1988 r. czło nek KO
przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. re -
form po li tycz nych, w tr. przy wró co ny do pra cy w „El mo rze” i w skła dzie TZR Gdańsk.

524 Od nie sie nie do po wsta nia wę gier skie go 23 X–10 XI 1956 r. Wol no ścio we dą że nia Wę grów zo sta ły bru -
tal nie stłu mio ne przez zbroj ną in ter wen cję wojsk ZSRR.



we ak cje ter ro ry stycz ne. Ile w tym praw dy, Bóg je den wie. W każ dym ra zie z każ -
dym dniem ro bi się co raz bar dziej go rą co. Le szek [Dlo uchy], An drzej Ka miń ski,
Ja nusz Bu czek i jesz cze pa ru in nych nie po ko ją się co raz bar dziej, czy zdą żą wy -
je chać z kra ju. Miał wczo raj wi dze nie Mi chał Pa ziew ski i przy niósł wia do mość
z Da nii i Szwe cji. Co raz bar dziej na ci ska ją go, że by wy je chał z kra ju, do ty czy to
rów nież nas wszyst kich z „Jed no ści”. Nie mu si my się ni cze go oba wiać, bę dzie -
my mie li za pew nio ne wa run ki star tu. Sta ram się o tym nie my śleć, ale co raz bar -
dziej je stem za nie po ko jo ny swo ją sy tu acją. I po my śleć, że gdy bym w po nie dzia łek
14 grud nia zna lazł czas na spo tka nie u War skie go, mógł bym być w tej chwi li
zupeł nie spo koj ny. Jesz cze je den przy pa dek, któ ry mo że mi za de cy do wać o dal -
szym ży ciu.

List od Emi ka. Bo że, że by to wszyst ko się uda ło, że bym Jej nie stra cił. 
Kiedy po my ślę, ile za le ży od wtor ko wej roz pra wy, czu ję chłód w pier si, to mu si się
udać.

26 ma ja (śro da)

Zno wu za czy na się coś dziać. Po raz pierw szy od bar dzo wie lu ty go dni zja -
wi li się ube cy. Wy szedł na prze pust kę Ry siek Śnieg, zo sta li śmy zno wu w czwór kę.
Ry siek sta rał się o tę prze pust kę ze wzglę du na Pierw szą Ko mu nię sy na, ale uro -
czy stość bę dzie do pie ro 6 czerw ca, a po za tym był przy go to wa ny ra czej na de cy -
zję od mow ną. Kie dy kla wisz ka zał mu się pa ko wać, nie chciał wie rzyć,
po czer wie niał na twa rzy, rę ce za czę ły mu la tać. Gdy by nie na sza po moc, nie za brał -
by po ło wy rze czy. Od pro wa dzi li śmy go pod dy żur kę na koń cu ko ry ta rza. – Nie
wra caj tu taj, Ry siu.

Po po łu dniu ka ret ka za bra ła do szpi ta la w Draw sku Sław ka Ma jew skie go
z ob ja wa mi lek kiej za pa ści. Tak przy naj mniej za wy ro ko wał Zda no wicz, któ ry zro -
bił awan tu rę wy cho waw cy, że czło wie ka w tym sta nie trzy ma się bez sta łej opie ki
le kar skiej. Nikt z nas nie do my ślał się, że jest z nim aż tak źle, a ten po dob no i płu -
ca i ner ki czy wą tro ba. Wła śnie w ta kich przy pad kach jak ze Sław kiem zda je my so -
bie spra wę, ile zna czy dla nas obec ność Zda no wi cza. To szczę ście od Bo ga, że jest
z na mi. Zwra cam zaś na to uwa gę tak że i dla te go, że naj praw do po dob niej odej dzie
w naj bliż szym cza sie. Ener gicz ne sta ra nia o je go zwol nie nie pro wa dzi śro do wi sko
le kar skie, głów nie lu dzie z Aka de mii Me dycz nej. Był dzi siaj „na roz mo wie” u ube -
ka, nie zgo dził się jed nak pod pi sać „za jaw ki” i zo stał, ale to już na praw dę kwe stia
naj bliż sze go cza su.

Na dzi siej szych „roz mów kach” by ło zresz tą oko ło dzie się ciu osób, przede
wszyst kim wszy scy stu den ci, któ rych przy wie zio no głów nie po ła pan kach ma jo -
wych. Jest ich tu taj po dob no po nad dzie się ciu. Przy pusz cza my, że oni rów nież
wyj dą la da dzień. Rów nież Mi cha ło wi Ka wec kie mu ob wie ścił dzi siaj ubek, że
wyj dzie naj praw do po dob niej w pierw szych dniach czerw ca. Pod czas spa ce ru oży -
wi ły się na no wo pro gno zy naj bliż szej przy szło ści, zno wu w mniej szych i więk szych
grup kach do cie ka no, co ozna cza wi zy ta ube ków, co za po wia da po da ne przez na -
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szą pra sę omó wie nie ar ty ku łu w „L’Hu ma nité”525, w któ rym stwier dzo no wprost,
że w pierw szych dniach czerw ca wła dze po dej mą ja kieś za sad ni cze de cy zje, stwa -
rzające wa run ki ugo dy na ro do wej. Za sta na wia no się, co ozna cza de sy gno wa nie
Kocioł ka na am ba sa do ra do Mo skwy 526, czy świad czy to o si le eki py Ja ru zel skie -
go, czy też wprost prze ciw nie, przy go to wy wa ny jest w ten spo sób pol ski
Kadar527. A ra nek by naj mniej nie za po wia dał żad nych sen sa cji. Nad sa mym ran -
kiem zdefek to wa ła spłucz ka w na szej ubi ka cji i za la ło nam ce lę. Spa łem tak moc -
no, że ni cze go nie sły sza łem. Tuż przed ape lem ktoś w piąt ce od krę cił przez
nie uwa gę za mknię ty za wór i zno wu za la ło ce lę. Za mo czy ło nam obu wie, odzież.
Ry siek Piłat528, na któ re go wy padł dzi siej szy dy żur, przez do brą go dzi nę do pro -
wa dzał wszyst ko do po rząd ku. Za raz po śnia da niu przy szedł zde ner wo wa ny
Leszek [Dlouchy]. Miał bar dzo nie do bry sen, nie wia do mo dla cze go śni ło mu
się, że ma wy bi te wszyst kie zę by. Sen był tak wy ra zi sty, że po prze bu dze niu
spraw dził odrucho wo, czy wszyst ko jest w po rząd ku. „– Mia łem – opo wia dał –
ca łe usta peł ne krwi. Wy plu wa łem ją ra zem z zę ba mi”. Był au ten tycz nie prze ra -
żo ny. I kto by po my ślał, że ten moc no cho dzą cy po zie mi Dlo uchy jest rów no -
cze śnie tak prze sąd ny.

Mia łem na dzie ję, że do sta nę dzi siaj ja kąś od po wiedź na mo je po da nie do
ko men dan ta wo je wódz kie go, ale nic z te go. Wi docz nie Mi chał Pa ziew ski ma rację,
że „Jed ność” trak to wa na jest tu taj na spe cjal nych pra wach. Nie wró ży to jed nak
nic do bre go. Je że li jesz cze ju tro nie do sta nę od po wie dzi, bę dę mu siał sta rać się
o roz mo wę z peł no moc ni kiem ko men dan ta.

27 ma ja (czwar tek)

Zno wu ci sza, nikt nie przy je chał, nie ma wyjść. Ma my tyl ko no we go wy -
cho waw cę 529, ale czy to waż ne? Co raz bar dziej źle się czu ję, za czy nam nie wy trzy -
my wać tej bez czyn no ści. Jak dłu go to mo że trwać, kie dy wresz cie bę dę mógł stąd
wyjść? Wspo mi na li śmy dzi siaj przy ko la cji Ryś ka Śnie ga, cią gle pew nie oswa ja się
z do mem, ze zna jo my mi. Za zdrość? Tak, za zdro ści my mu, ale to jest tak oczy wi -
ste, że nie ma co o tym pi sać. An drzej [An to sie wicz] po sta no wił, że na pi sze o prze -
pust kę, bez po da wa nia po wo dów, ot tak so bie, a mo że się uda? To oczy wi ście jest
bez sen su, on też wie o tym do brze, ale zde cy do wał. Wi docz nie dzi siej szy dzień ma
w so bie coś ta kie go. Ja też na okrą gło my ślę o Mał go rza cie, nie mal fi zycz nie od -
czu wam Jej brak. Ła pię się za lek tu ry, roz ma wiam, na cią gną łem Sław ka [Dziech -
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525 „L’Hu ma nité” – za ło żo ny w 1904 r. w Pa ry żu dzien nik fran cu ski, 1920–1994 cen tral ny or gan Fran cu -
skiej Par tii Ko mu ni stycz nej.

526 Sta ni sław Ko cio łek zo stał am ba sa do rem w czerw cu 1982 r. 
527 János Kádár (właśc. János Cser ma nek, 1912–1989) – 1956–1989 I se kre tarz ge ne ral ny KC Wę gier skiej

So cja li stycz nej Par tii Ro bot ni czej.
528 Ry szard Pi łat (ur. 1945) – prac. „Su po nu”, współ prac. „Jed no ści”; 11 V–23 VII 1982 r. in ter no wa ny

w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 
529 Wy cho waw ca mi w OO w Wierz cho wie Po mor skim by li: Woj ciech Bu rin, Jó zef Sur ma, Jó zef Su ski i Ro -

man Rom pel.



ciow skie go] na sza chy, ale nic nie po ma ga. Czu ję się jak ma ły psiak za bra ny od
mat ki. A w per spek ty wie nie dzie la bez wi dze nia i póź niej jesz cze ca ły ty dzień.
Moż na osza leć. Przy po mi nam so bie w tym mo men cie roz mo wę z Mi cha łem Ka -
wec kim po wi zy cie u ube ka: – Cie szę się, że być mo że wkrót ce wyj dę, ale za sta na -
wiam się, co to zna czy. – To „cie szę się” brzmia ło tak lek ko, nie mal zdaw ko wo. Nie
mo gę te go zro zu mieć, chy ba że nie był szcze ry – że nie chciał mó wić o tej ra do ści.
Ileż ja bym dał za ta ką wia do mość? Nie waż ne co się za tym kry je, jak cięż ko będzie
żyć, tyl ko wyjść stąd, być ra zem.

28 ma ja (pią tek)

Wą do łow ski do stał mie sięcz ny urlop, ma w tym cza sie pod da wać się za bie -
go wi chi rur gicz ne mu w któ rymś ze szpi ta li. Za bra no go dzi siaj z peł ny mi szy ka -
na mi, czar na woł ga, ja kiś ubek w ran dze pod puł kow ni ka i ktoś z ro dzi ny. Za raz
po nim za bra no jed ne go z mi li cjan tów, Heń ka So snow skie go, nie wie my jed nak,
czy wyj dzie na wol ność, czy też prze no szą go gdzie in dziej. Ka za no mu za pa ko wać
rze czy, nie wy ja śnia jąc po co, ani do kąd. W nie dzie lę bę dzie my już wie dzieć, czy
tra fił do do mu. Oby dwu po że gna no z nie zwy kłą pom pą. Nie mal ca ły od dział, nie
li cząc spa ce ro wi czów, zgro ma dził się przy wyj ściu, i gdy oni za ła twia li zwy czaj ne
w ta kich ra zach for mal no ści, śpie wa no gło śno na me lo dię po pu lar nej wśród nas
pie śni wiel ka noc nej im pro wi zo wa ne na po cze ka niu sło wa:

Al le lu ja, al le lu ja, że gna my cię
Że gna my cię, al le lu ja
Że gna my cię, al le lu ja
Że gna my cię

Po nie waż tych for mal no ści jest spo ro, więc i pieśń się roz ra sta ła: „Al le lu ja,
al le lu ja, nie wra caj tu”, „Al le lu ja, al le lu ja, pa mię taj nas”. Nie za bra kło rów nież
słów, któ re spo tę go wa ne po gło sem dłu gie go, ko ry ta rza brzmia ły ni czym wy zwa -
nie: „Al le lu ja, al le lu ja, zwy cię ży my”. Po świę cam te mu ty le miej sca, cho ciaż zda ję
so bie spra wę, że ta pieśń, któ ra to wa rzy szyć ma te raz każ do ra zo we mu wyj ściu,
nie ma wiel kie go zna cze nia, ale prze cież, mi mo wszyst ko, do brze świad czy o po -
sta wie na szej gru py. My ślę, że i ta kie ge sty two rzą ubec ką opi nię o ośrod ku ja ko
o wy jąt ko wo twar dym i opor nym.

Zno wu więc uby ła dwój ka i to tych naj star szych, że by jed nak za cho wać wła -
ści we pro por cje do wie zio no nam dwóch no wych pen sjo na riu szy. Ktoś ze Szcze ci -
na i dru gi z Ko sza li na, nikt z nas nie wie jed nak, co to są za lu dzie.

Wczo raj szy na słuch przy niósł in for ma cję o prze nie sie niu Wa łę sy z wil li rzą -
do wej w Rem ber to wie w nie zna ne jesz cze miej sce. Wia do mość po dał po dob no
Urban na kon fe ren cji pra so wej dla dzien ni ka rzy za gra nicz nych. Na tych miast pod -
ję to do cie ka nia, co mo że to ozna czać – dla cze go wła śnie aku rat te raz, w okre sie
pew ne go oży wie nia. Wszy scy cze ka my tu taj na pod ję cie roz mów ze związ kiem,
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więc na tych miast każ da ta ka wia do mość oży wia na dzie ję, że mo że to na stą pi la da
dzień, że jest to ja kaś za po wiedź ta kich roz mów. Jest to na tu ral nie ro zu mo wa nie
czy sto „ży cze nio we”, ale zda jąc so bie z te go spra wę, nie umie my się jed no cze śnie
od nie go wy zwo lić. Da ją o so bie znać mie sią ce izo la cji, brak peł nej in for ma cji, nie -
unik nio ne ode rwa nie od rze czy wi sto ści po za tym prze klę tym mu rem. Zu peł nie
za po mnia łem o wczo raj szym wy kła dzie Mar ka Przy godz kie go. To je den z naj cie -
kaw szych tu taj lu dzi, je den z twór ców „Od ro dze nia”, de le gat na IX zjazd, czło nek
zjaz do wy ko mi sji wnio sków i uchwał. Mó wi my tu taj o nim „Mi li metr”, po nie waż
ma po nad dwa me try wzro stu. Jest in ży nie rem z „Sel fy”. W 1968 ro ku był uczest -
ni kiem zajść stu denc kich na Po li tech ni ce Wro cław skiej, póź niej w sierp niu był
w Cze cho sło wa cji pod czas in ter wen cji „sprzy mie rzo nych”. Do Szcze ci na tra fił tuż
przed grud niem ’70, a w pięć lat póź niej wstą pił do par tii ja ko je den z tych, któ -
rym ma rzy ła się prze bu do wa od we wnątrz. Tu taj w Wierz cho wie na stą pi ło za -
mknię cie te go eta pu, de fi ni tyw ne, bo już wcze śniej zo stał usu nię ty z par tii ja ko
ob cy jej ide olo gicz nie. Tuż przed wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go i póź niej nie
ża ło wał sił na prze bi cie się z wła snym pro gra mem „na pra wy”. Roz ma wiał z Bar -
ci kow skim, Ra kow skim, za bie gał o spo tka nie z Ja ru zel skim, opra co wy wał me mo -
ria ły i ana li zy. Opo wia dał o sy tu acji w par tii od sierp nia ’80, o wszyst kich
ten den cjach re for ma tor skich do łów par tyj nych, o sta ra niach po dej mo wa nych dla
jej de mo kra ty za cji. Przed sta wił bar dzo ob ra zo wo me cha nizm dzia ła nia „gó ry” par -
tyj nej, któ ra po tra fi ła do pro wa dzić do te go, że w sa mym zjeź dzie, ucho dzą cym
prze cież za nie sły cha nie de mo kra tycz ny, wzię ło udział nie wię cej jak 10 pro cent de -
le ga tów re pre zen tu ją cych ten den cje re for ma tor skie. Resz ta prze pa dła po dro dze,
głów nie w kon fe ren cjach wo je wódz kich. Za dzia łał słyn ny cen tra lizm de mo kra -
tycz ny, fak tycz nie ubez wła sno wol nie nie pod sta wo wych ogniw or ga ni za cyj nych.
Opo wia dał o tym bar dzo ży wo i in te re su ją co, „te le wi zyj na” ce la nie mo gła po -
mie ścić wszyst kich chęt nych. W na stęp nym ty go dniu ma kon ty nu ować te mat.

Jak zwy kle krą ży spo ro róż ne go ro dza ju bi bu ły, te raz, ze wzglę du na ogrom -
ną ilość lu dzi, spo śród któ rych nie wszyst kim moż na cał ko wi cie ufać, jej prze pływ
or ga ni zu je się w spo sób mniej wi docz ny. Z dru giej zaś stro ny, po otwar ciu cel, po
pew nej li be ra li za cji re gu la mi nu, prze sta ła już ona peł nić ro lę pod sta wo we go źró -
dła in for ma cji o tym, co na ze wnątrz. Więk szość z nas pod cho dzi, jak są dzę, bar -
dziej kry tycz nie do krą żą cych tek stów, tym nie mniej nie któ re spo śród nich są
in te re su ją ce. Dzi siaj wie czo rem mia łem oka zję prze czy tać nu mer spe cjal ny
z 5 kwiet nia wy daw nic twa Ko mi te tu Opo ru Spo łecz ne go „KOS”. Za wie ra on szkic
Zbi gnie wa Ro ma szew skie go 530, człon ka K[omi sji] K[ra jo wej], Za rzą du Re gio nu
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530 Zbi gniew Ro ma szew ski (ur. 1940) – dzia łacz opo zy cyj ny, we wrze śniu 1980 r. głów ny red. dok.: Ra port
ma dryc ki. O prze strze ga niu praw czło wie ka i oby wa te la w Pol sce, od te go mo men tu w „S”, szef Ko mi sji
In ter wen cji i Pra wo rząd no ści, czło nek Pre zy dium ZR, de le gat na I KZD, czło nek KK; od 13 XII 1981 r.
w ukry ciu, wio sną 1982 r. or ga ni za tor (z żo ną) pierw sze go pod ziem ne go Ra dia „S” (pierw sza au dy cja
12 kwiet nia), 8 V 1982 r. współ twór ca (ze Zbi gnie wem Bu ja kiem, Zbi gnie wem Ja na sem i Wik to rem
Kuler skim) RKW Ma zow sze, współ prac. MRKS, 29 VIII 1982 r. aresz to wa ny, 17 III 1983 r. ska za ny
w pro ce sie Ra dia „S” wy ro kiem są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go na 4,5 ro ku wię zie nia, osa dzo ny



Ma zow sze, pt. Sier pień 1980 – Gru dzień 1981 – co da lej?531 Po le ca no mi to go rą -
co, ale w su mie nie ma tam ni cze go ory gi nal ne go. Po zo sta ła nam – twier dzi Roma -
szew ski – jed na dro ga: opór na si la ją cy się nie ustan nie, kształ to wa nie świa do mo ści
spo łecz nej, de mon stro wa nie wo li opo ru. Naj bar dziej nie bez piecz ne są dla przy -
szło ści związ ku i ca łe go spo łe czeń stwa pro po zy cje po li tycz nych roz wią zań ze stro -
ny władz, pro po zy cje, któ re spryt nie po da ne, do pro wa dzić mo gą do zbyt da le kich
ustępstw. Wła dza zaś, je go zda niem, nie ma w osta tecz nym roz ra chun ku szans
i będzie wcze śniej czy póź niej zmu szo na za ak cep to wać po stu la ty spo łe czeń stwa,
po trzeb na jest tyl ko wy trwa łość i kon se kwen cja dzia ła nia. We dług je go ob li czeń,
uka zu je się w tej chwi li w kra ju oko ło 1700 róż ne go ro dza ju nie le gal nych wy -
dawnictw.

29 ma ja (so bo ta)

Ostat nia so bo ta ma ja, cie pła, sło necz na. Od so sno we go la su spo za mu ru czu -
je się tę wio snę naj sil niej wie czo rem, sto jąc w otwar tym oknie. Jest zu peł nie ci cho,
ha ła sy naj bliż szej wio ski tu taj nie do cie ra ją, a sa mo wię zie nie rzad ko kie dy jest
gło śne. W ta kie so bot nie wie czo ry ży cie kon cen tru je się w ce lach, zresz tą o tej po -
rze więź nio wie są już po wie czor nym ape lu, po win ni spać. Związ ko wa eks tre ma
oku pu je te le wi zyj ną ce lę, oglą da ją te raz chy ba ki no noc ne. Mi nął jesz cze je den ty -
dzień. Ju tro nie dzie la, wi dze nia, msza. Mo że przy je dzie wresz cie któ ryś z bi sku -
pów. W każ dym ra zie bę dzie no wa por cja wia do mo ści z ze wnątrz. Na dal wy cho dzą
lu dzie, wpraw dzie po je dyn czo i tyl ko na róż ne go ro dza ju prze pust ki i urlo py, ale
prze cież uby wa nas. Dzi siaj przed po łu dniem wy szedł na ty go dnio wą prze pust kę
Wi tek Ro ma now ski 532, przy ja ciel Ba łu ki, je den z nie licz nych ra czej człon ków je go
P[ol skiej] S[ocja li stycz nej] P[ar tii] P[ra cy]. Po po łu dniu bry dży ści zor ga ni zo wa li
kró ciut ką uro czy stość ofi cjal ne go za mknię cia I Tur nie ju Bry dża spor to we go
z udzia łem (a jak że) Ma ria na [Jur czy ka]. Wy gło sił sto sow ną mów kę, po wrę czał
dy plo my, jak każ dy pro mi nent za naj lep szych lat gier ko wych. Otrzy mał dy plom ja -
ko ho no ro wy pre zes, po czym za brał się za or ga ni za cję tur nie ju ping pon go we go
dla uro dzo nych przed pierw szym wrze śnia 1939 r. Ośro dek stał się na gle za peł nio -
ny im pre za mi. Ping pon gi ści, bry dży ści, sza chi ści, kur sy gra ma ty ki ję zy ka pol skie -
go dla uczą cych się ję zy ków ob cych (pro wa dzi go przy wie zio ny w ostat niej gru pie
ab sol went po lo ni sty ki W[yż szej] S[zko ły] P[eda go gicz nej], na uczy ciel na Po mo rza -
na ch533), co dzien ne pró by chó ru pro wa dzo ne przez Zyg mun ta [Dziech ciow skie go],
na bo żeń stwa ma jo we, dział ko wi cze. Że by tyl ko za jąć czas, że by jak naj mniej my -
śleć o tym, co nas cze ka.

______________________________________________________________________________

w AŚ War sza wa -M ok otów, w lip cu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii, uczest nik spo tkań opo zy cji pol -
skiej i cze cho sło wac kiej, od 1988 r. czło nek KKW i KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie.

531 Z. Ro ma szew ski, Sier pień 1980 – Gru dzień 1981. Co da lej?, „KOS”, nr spe cjal ny, 5 IV 1982.
532 Wi told Ro ma now ski na urlo pie prze by wał od 29 V do 11 VI 1982 r. (zob. przyp. 115).
533 Praw do po dob nie cho dzi o Ja na Ol cza ka (ur. 1954) – na uczy cie la, 9 V–24 VII 1982 r. in ter no wa ne go

w OO w Wierz cho wie Po mor skim.
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1 czerw ca (wto rek)

Ten ty dzień bę dzie dla mnie naj dłuż szym spo śród wszyst kich spę dzo nych
tu taj. Do pie ro w nie dzie lę do wiem się praw do po dob nie, czy dzi siej sza roz pra wa
od by ła się i ja ki jest wy nik. Nie by łem dzi siaj na spa ce rze, ani w ką pie li. Łu dzi -
łem się, że w ostat niej chwi li przyj dzie de cy zja, że bym przy go to wał się do wy jaz -
du – nic z te go. Ani od po wie dzi z ko men dy, ani za wia do mie nia z są du. Czer wo ny
Krzyż nic nie zwo jo wał, a prze cież chło pak z IX Od dzia łu do stał już za gra nicz ne
le ki prze ciw ko ast mie, któ re mu obie ca no. Dla cze go więc w mo im przy pad ku nie
moż na by ło ni cze go za ła twić? Bo ję się o Mał go rza tę, o sie bie. Dzi siej sze „nie”
ozna cza ło by dla mnie sie dze nie do koń ca sta nu wo jen ne go, tak dłu go, jak dłu go
utrzy ma ny bę dzie sta tus in ter no wa nych. Pu łap ka, któ rą sam za sta wi łem. Jak znio -
sła by ta ką sy tu ację Mał go rza ta, czy wy star czy ło by Jej sił? Wie rzę Jej, ale nie mogę
po zbyć się lę ku. Mo że jed nak Bóg mnie wy słu chał i wszyst ko skoń czy ło się 
dobrze?

Tak jak przy pusz cza li śmy, zja wi li się ube cy. Roz ma wia li z ludź mi przy wie zio -
ny mi po zaj ściach ma jo wych. Cią gle to sa mo, pod pi sa nie „za jaw ki”, roz py ty wa nie
o na stro je, o współ miesz kań ców. Mo że więc rze czy wi ście przy go to wy wa ne są ja -
kieś de cy zje. W wie czor nym dzien ni ka ra dio wym o dzie więt na stej omó wio no opi -
nię ja kie goś przed sta wi cie la Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cy 534, któ ry wi dział
się z Wa łę są. Po śred nio po twier dził krą żą ce u nas plot ki o tym, że Wa łę sa go tów
jest pod jąć ta kie roz mo wy. Roz ma wia łem póź niej na ten te mat z Lesz kiem
[Dlouchym]. On też uwa ża, że zwią zek „od pu ści” dla do bra spra wy dzia ła czy
opo zy cji oraz tych naj bar dziej ra dy kal nych. Dla nas z „Jed no ści” ozna cza ło by to
znale zie nie się za bur tą. Bar dzo zna mien ne są rów nież tek sty w „Try bu nie”, coraz
wię cej ma te ria łów o wę gier skich roz wią za niach. W po nie dział ko wym nu me rze
zna la zła się wy po wiedź San do ra Ga spa ra 535 o ro li i miej scu w ży ciu spo łecz no -
-polityc znym tam tej szych związ ków za wo do wych. To z ca łą pew no ścią nie jest
przy pad ko we.

Ce re mo nia że gna nia lu dzi wy cho dzą cych stąd, jak do tąd na prze pust ki, cią -
gle się wzbo ga ca. Dzi siaj wy szedł Grze gorz Sta cho wia k536 z Ko sza li na. Ca ły oddział
usta wio ny po obu stro nach dłu gie go na kil ka dzie siąt me trów ko ry ta rza i Grze gorz
że gnał się ko lej no ze wszyst ki mi; uści ski, po kle py wa nia po ra mio nach i przez cały
czas gło śny, chó ral ny śpiew „Al le lu ja”. Przy „zwy cię ży my” po szły w gó rę rę ce
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534 Mo wa o od wie dzi nach w po ło wie ma ja 1982 r. spe cjal ne go wy słan ni ka se kre ta rza ge ne ral ne go MOP
François Blan char da, któ re mu Wa łę sa po wie dział, że jest go tów do po waż ne go dia lo gu z rzą dem. 

535 Mu si my być sta le ak tyw ni. San dor Ga spar o wę gier skim ru chu związ ko wym, roz ma wiał An drzej Dzier -
ża now ski, „Try bu na Lu du”, 31 V 1982. Sándor Gáspár – czło nek BP Wę gier skiej So cja li stycz nej Par tii
Robot ni czej (1962–1988) i przew. dzia ła ją cej pod nad zo rem Krem la Świa to wej Fe de ra cji Związ ków
Zawo do wych (1978–1988).

536 Grze gorz Sta cho wiak (ur. 1951) – od 1978 r. kol por ter wy daw nictw nie za leż nych, w sierp niu 1980 r.
uczest nik straj ku w „Uni trze- Un imie” w Ko sza li nie, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ w „Uni trze-
- Un imie”, przew. MKZ w Ko sza li nie, III –VII 1981 r. wi ce przew. TZR Po brze że; 13 XII 1981–16 VI
1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim, Dar łów ku i po now nie w Wierz cho wie Po mor -
skim; po tem au tor tek stów w cza so pi smach nie za leż nych, od paź dzier ni ka 1982 r. na emi gra cji w USA.



z pal ca mi wska zu ją cy mi zwy cię stwo. Tym ra zem ofi cer dy żur ny był jed nak mniej
wy ro zu mia ły i nie wie le bra ko wa ło, aby ta „de mon stra cja”, jak to okre ślił, nie kosz -
to wa ła Grze go rza cof nię cia prze pust ki. Na szczę ście skoń czy ło się na groź bach.
Z dzi siej szych roz mów z ube ka mi wie my, że w naj bliż szych dniach wyj dą na prze -
pust ki An drzej Ka miń ski i Irek Chma ra. Cią gle na to miast nie wy cho dzi Mi chał
Ka wec ki, Dlo uchy uwa ża jed nak, że na stą pi to jesz cze w tym ty go dniu.

Po ping pon gi stach i bry dży stach roz po czę li dzi siaj swój tur niej sza chi ści.
Roz gry wa ją go o „Wię zien ną Mi skę” Wierz cho wa.

2 czerw ca (śro da)

Wy szedł Le szek [Dlo uchy] ra zem z An drze jem [Ka miń skim]537. Zo sta łem
sam. Te dwa pierw sze zda nia za no to wa łem tuż po wyj ściu Lesz ka, krót ko po śnia -
da niu. To by ło za ska ku ją ce rów nież dla nie go. Kie dy wszedł do ce li i po wie dział,
że wy cho dzi, przez mo ment nie wie rzy łem. Pa mię ta łem roz mo wę po wi dze niu
w nie dzie lę. Je go żo na by ła na ko men dzie, pro si ła o zwol nie nie Lesz ka, ale jej od -
mó wio no. Le szek opo wia dał, że za stęp ca ko men dan ta, któ ry ją przy jął, po wie -
dział wprost, że to nie wcho dzi w ogó le w ra chu bę. A po za tym po wtó rzył jej
zno wu, że by za sta no wi ła się, co ro bi, że prze cież wie o tym, że Le szek za mie rzał
wy je chać z kim in nym, że nie mo że mieć pew no ści, czy nie zo sta wi jej sa mej. To
by ło rze czy wi ście wred ne i nie ro ko wa ło na dziei na szyb kie wyj ście. Stąd mo je
nie do wie rza nie, kie dy jed nak spoj rza łem na nie go zro zu mia łem, że to praw da. Ze
zde ner wo wa nia trzę sły mu się rę ce, po pra wiał co chwi la oku la ry.

Po po łu dniu wy szedł jesz cze je den, ktoś z tej ostat niej gru py. Przez resz tę
dnia nie mo głem so bie zna leźć miej sca. Gdy bym wte dy w grud niu nie za wa lił spra -
wy wy szedł bym naj praw do po dob niej ra zem z nim. A tak nie wia do mo, co bę dzie.
Wie rzę, że Le szek zro bi rze czy wi ście, co bę dzie mógł, aby uła twić mi spra wy wi -
zo we, ale do te go po trzeb ny jest roz wód, czy go jed nak do sta łem? Po po łu dniu roz -
no szo no po ce lach pocz tę – żad nej wia do mo ści. By łem u wy cho waw cy, pro si łem
o spo tka nie z peł no moc ni kiem ko men dan ta. Nie ste ty, nie ma go na miej scu, mo -
że bę dzie ju tro. Nic mi się nie uda je, ni cze go nie mo gę za ła twić do koń ca. Chłop -
cy my ślą, że to wy jazd Dlo uche go tak na mnie po dzia łał. Sta ra li się po cie szyć mnie
ja koś. Za ga dy wa li, wy cią ga li na roz mo wy. Są wspa nia li, zży li śmy się przez ten czas.
Ta ki To mek Czar nik z Ko sza li na, z któ rym nie utrzy mu ję prze cież żad nych bliż -
szych kon tak tów. Pod szedł, ob jął rę ką, przy tu lił do sie bie: – Nie martw się Ta dziu,
wyj dzie my i my. To bar dzo mi łe i rze czy wi ście po ma ga w ja kimś sen sie, ale mam
już tak do syć te go wszyst kie go, tak mnie to mę czy. Je stem prze ra żo ny. Kie dy po -
my ślę, że mógł bym tu taj po sie dzieć jesz cze z pół ro ku... A tak wła śnie prze wi du je
Ju rek Zi mow ski, z któ rym roz ma wia łem tuż przed za mknię ciem cel. Cią gle my ślę
o Mał go rza cie. Czy wy szła już do pra cy, co ro bi po po łu dniu, o czym roz ma wia
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537 An drzej Ka miń ski otrzy mał prze pust kę od 2 do 15 VI 1982 r., a 16 czerw ca zo stał zwol nio ny z in ter no -
wa nia.
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z pa nią Re gi ną 538, dla cze go nie po da ła żad nej kart ki przez Ni nę [Dlo uchy], o czym
my śli wie czo ra mi, i bo ję się, czy wszyst ko jest w po rząd ku, czy bę dzie uśmiech nię -
ta w nie dzie lę. Po pro szę Ją, że by mi o tym wszyst kim pi sa ła, dla Niej to co dzien -
ność, nic nie zwy kłe go, rze czy, o któ rych nie war to wspo mi nać, ale tu taj zu peł nie
ina czej się to od bie ra. Bo że, że by tyl ko nie pła ka ła, nie ża ło wa ła te go wszyst kie -
go, co się sta ło. I że by chcia ła po cze kać.

3 czerw ca (czwar tek)

Za bra li Mund ka Ba łu kę 539. Nie wie my, do kąd i po co, wszyst ko od by ło się
szyb ko i tak jak daw niej, przed bi ciem. Koń czy li śmy śnia da nie, kie dy na ko ry ta rzu
zro bił się szum. Roz gar diasz był ta ki, że trud no się by ło zo rien to wać, o co cho dzi.
Coś tam ktoś mó wił, że Ba łu ka wy cho dzi, ktoś in ny, że nie chce wyjść. Za mo -
ment od dzia ło wy za czął za pę dzać nas do cel i za my kać. Są dzi li śmy, że szy ku je się
re wi zja. Tak jak zwy kle upy cha li śmy po ką tach swo je ma te ria ły. An drzej [An to sie -
wicz] de mon to wał noc ną lamp kę i grzał kę. W pew nym mo men cie od wej ścia do
od dzia łu za czę to po da wać okna mi wia do mość, że wcho dzi sze ściu lu dzi z ochro -
ny za kła du. W heł mach, z pał ka mi. My śla łem, że ja kiś głu pi żart, bo ni by po co oni
tu taj. Za kil ka mi nut Ja siu [Wit kow ski], któ ry sie dział z lu ster kiem w oknie po wie -
dział, że wy pro wa dza ją Mund ka, ro ze bra ne go do pa sa, bez ba ga żu. Po otwie ra no
ce le i po szli śmy do sie dem nast ki do wie dzieć się szcze gó łów. Rze czy wi ście wy cho -
waw ca po wie dział mu ra no, że wy cho dzi. Mun dek za żą dał jed nak do ku men tu.
Do stał na kaz in ter no wa nia, chce mieć świa dec two, że te raz zo stał on uchy lo ny, że
prze stał za gra żać po rząd ko wi. Ale wy cho waw ca od mó wił. – Jak nie wyj dzie pan
do bro wol nie, uży je my si ły. – Pro szę bar dzo – na to Mun dek. I rze czy wi ście zja wi -
ła się ta szóst ka, ob stą pi li go i zno wu pa dła ko men da; pa nie Ba łu ka, pro szę wyjść.
Pań skie rze czy za bie rze my póź niej. Kie dy Fen rych re la cjo no wał to, wię zień pod
nad zo rem Ca pa, któ ry jest dzi siaj od dzia ło wym, pa ko wał rze czy Mund ka, bie li znę,
odzież, ja kieś kon ser wy, pa pie ro sy. Cap, oglą da jąc się, czy nie nad cho dzi przy pad -
kiem ofi cer dy żur ny, uspra wie dli wiał się, że oni też nie wie dzą, do kąd go za bra li,
że wie co naj wy żej ko men dant ośrod ka, że dla nie go to też jest za sko cze nie i że jego
zda niem Ba łu ka tra fi do aresz tu śled cze go.

Ca łe zaj ście ro ze gra ło się z sa me go ra na. Ma rian [Jur czyk], któ ry w ostat nich
dniach tro chę nie do ma ga, jesz cze spał. Wy szedł z ce li, kie dy by ło już po wszyst kim.
My ślę, że bę dzie usi ło wał wy ja śnić, co się sta ło z Mund kiem. Czyż by rze czy wi ście
przy stą pio no do przy go to wy wa nia pro ce sów prze ciw ko lu dziom z opo zy cji?

Je ste śmy zu peł nie zdez o rien to wa ni. Co bar dziej spa ni ko wa ni za czę li za sta -
na wiać się, czy Le szek [Dlo uchy] tra fił do do mu. Prze cież do tąd wszyst kie zwol -
nie nia od by wa ły się póź niej, przed po łu dniem. Nie bar dzo chce mi się w to
wie rzyć.
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538 Cho dzi o Re gi nę Jóź wiak, ko le żan kę z pra cy Mał go rza ty Pie ka ry.
539 Ed mund Ba łu ka zo stał aresz to wa ny i prze wie zio ny do ZK w Ko ro no wie, gdzie ocze ki wał na pro ces. 



I zno wu tak jak daw niej – przy ka gan ku. Ja kaś więk sza awa ria. Wcze śniej
niż zwy kle po za my ka no ce le. Do cho dzi je de na sta, nikt jed nak nie śpi. Tak jak kilka
mie się cy te mu trwa ją oży wio ne roz mo wy po przez okna, a w ce lach ko men tu je się
cią gle za bra nie Mund ka.

W po łu dnie wy szedł Ma riusz Świont kow ski. Że gna li śmy się z nim wy jąt ko -
wo ser decz nie, ma już za ła twio ną wi zę do Ka na dy i być mo że ni gdy wię cej się
z nim nie zo ba czy my. Po po łu dniu Ma rek Przy godz ki kon ty nu ował swo je wra że -
nia z IX zjaz du par tii 540. Sta rał się od dać je go burz li wą at mos fe rę, po ka zać me cha -
ni zmy funk cjo no wa nia par tii, ale jed no cze śnie, jak sam po wie dział, chciał
udo wod nić nam, że nie moż na trak to wać par tii ja ko jed no li tej gru py, od po wie -
dzial nej za po wo jen ne do świad cze nia kra ju. Tę prze szko dę, o któ rą roz bi ja ją się
wszyst kie do tych cza so we dą że nia spo łe czeń stwa do współ de cy do wa nia, sta no wi
wą ska, li czą ca oko ło 50 tys. lu dzi gru pa kie row ni cza. Ma sy człon kow skie po trzeb -
ne są jej wy łącz nie ja ko otocz ka ochron na. W naj go ręt szym okre sie przed zjaz do -
wym ta gru pa go to wa by ła roz wią zać par tię, gdyż to, co dzia ło się w do łach
par tyj nych, sta no wi ło za gro że nie jej po zy cji. Nie do szło do te go tyl ko dla te go, że
uda ło się okieł znać, wy ha mo wać na ra sta ją ce pro ce sy re wol ty. Po za tym, na sku tek
po sta wy spo łe czeń stwa, wy stą pi ło z par tii, w okre sie od sierp nia do zjaz du, bli sko
mi lion człon ków, wśród któ rych więk szość sta no wi li lu dzie naj bar dziej war to ścio -
wi, świa do mi ko niecz no ści grun tow ne go prze bu do wa nia struk tur we wnątrz par -
tyj nych.

Sam zjazd zo stał przy go to wa ny bar dzo sta ran nie, par tyj na gó ra zro bi ła
wszyst ko, aby je go prze bieg po twier dził jed ność par tii, jej we wnętrz ną si łę. Mi mo
tych wy sił ków nie wie le bra ko wa ło, aby do szło do ka ta stro fy. Prze bieg wy bo rów
I se kre ta rza był dra ma tycz ny. Kie dy wy bra ny wcze śniej Ko mi tet Cen tral ny zgło sił
tyl ko dwie kan dy da tu ry, Ka ni 541 i Bar ci kow skie go, któ re go uda ło się zresz tą na kło -
nić do kan dy do wa nia do pie ro po dłu gich tar gach, de le ga ci uzna li to za po li czek.
Ra kow ski i Ol szow ski od mó wi li kan dy do wa nia, na oby dwu kan dy da tów przy -
pusz czo no gwał tow ny atak, za rzu ca jąc im współ udział w do pro wa dze niu do ogól -
ne go kra chu. Za żą da no wy ja śnie nia ich po zy cji ma te rial nej. Bar ci kow ski zbesz tał
de le ga tów, od ma wia jąc ja kich kol wiek wy ja śnień, na to miast po zo sta li prze ko ny -
wa li, że ni cze go się nie do ro bi li. To praw da, ma ją dom ki, Ol szow ski po dał mar kę
sa mo cho du, ale nie ma mo wy o żad nych kon tach ban ko wych. – Mam 7 tys. zł na
ksią żecz ce – za pew niał „gru by Ste fan”, a ja nie mam nic – li cy to wał Ka nia. Od
Mo cza ra 542 do ma ga no się ujaw nie nia ta jem ni cy je go kar to tek, o któ rych gło śno
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540 IX Nad zwy czaj ny Zjazd Par tii miał miej sce 14–20 VII 1981 r. w War sza wie. 15 lip ca Ra kow skie go za -
ata ko wał Ire ne usz Gwi don Ka miń ski, na stęp ne go dnia do szło do roz li czeń człon ków par tii i wy klu cze -
nia z jej sze re gów: Gier ka, Ba biu cha, Łu ka sze wi cza, Py ki, Szy dla ka, Żan da row skie go i Grud nia.

541 Sta ni sław Ka nia (ur. 1927) – 1958–1962 kier. Wy dzia łu Rol ne go War szaw skie go Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go PZPR, 1962–1968 se kre tarz War szaw skie go Ko mi te tu Wo je wódz kie go, 1968–1986 czło nek KC
PZPR, IX 1980–X 1981 I se kre tarz KC PZPR, 1982–1985 czło nek Ra dy Pań stwa.

542 Mie czy sław Mo czar (właśc. My ko ła Dem ko, 1913–1986) – od 1937 r. w KPP, 1945–1948 szef Wo je -
wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Ło dzi, od 1945 r. czło nek KC PPR/PZPR, 1956–1964 
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by ło od daw na. Ale Mo czar od mó wił, za kli nał się, że to ja kieś in sy nu acje, że obec -
ni tu taj to wa rzy sze są krysz ta ło wo czy ści. Kosz to wa ło go to utra tę po zy cji
w K[omi te cie] C[en tral nym]. Te go ro dza ju spięć i awan tur by ło bar dzo wie le. Je -
den z de le ga tów gdań skich oświad czył, że to sam Ka nia prze by wa jąc na kon fe ren -
cji przed wy bor czej w Gdań sku po pro sił go, aby pod czas zjaz du za py tał „Gru be go
Ste fa na” o je go ma ją tek. W ko mi sji wnio sków i uchwał, w któ rej pra co wał Ma rek
[Przy godz ki], szcze gól nie ostre spo ry to czy ły się wo kół pro ble mów go spo dar ki,
związ ków i sa mo rzą dów. Kie dy je den z człon ków ko mi sji oświad czył, że w je go za -
kła dzie pra cy do związ ków bran żo wych na le żą sa mi zło dzie je i obi bo ki, Ol szow -
ski wściekł się. Po de rwał się z miej sca, za żą dał prze rwa nia po sie dze nia i wy rzu ce nia
z sa li eki py te le wi zyj nej, fil mu ją cej pra cę ko mi sji. W po dob ny spo sób za re ago wał
na je go wy stą pie nie o sa mo rzą dzie wi ce pre mier Je dy na k543. My śla łem, że mnie
po bi je – mó wił Ma rek [Przy godz ki]. Zaś naj bar dziej pi kant ne w tym wszyst kim
by ło to, że ani Je dy nak, ani człon ko wie ko mi sji, nie mie li po ję cia o pro po zy cjach
„sie ci”, nie czy ta li ich.

I w tej at mos fe rze prze bie gał ten zjazd, na któ ry te raz bez prze rwy po wo łu -
ją się par tyj ni pro mi nen ci, co oczy wi ście ni ko mu nie prze szko dzi, aby wbrew przy -
ję te mu wte dy sta tu to wi, wy brać Ja ru zel skie go no wym I se kre ta rzem pod czas
zwy kłe go ple num, bez zwo ły wa nia de le ga tów zjaz du, któ rzy prze cież za cho wa li
swe man da ty. Rów nież wbrew te mu sta tu to wi po wo łu je się „pod broń” lu dzi, któ -
rzy prze pa dli w kam pa nii przed zjaz do wej, roz wią zu je or ga ni za cje par tyj ne, od wo -
łu je nie wy god nych lu dzi. Ta ka jest par tia, ta ka jest jej we wnętrz na de mo kra cja, jej
zwar tość i si ła. Dys ku sja, któ ra za po wia da ła się bar dzo cie ka wie, zo sta ła prze rwa -
na przez wie czor ny apel. W przy szłym ty go dniu ma my wró cić do te ma tu.

Zno wu by łem u wy cho waw cy, py ta łem o peł no moc ni ka. Przy je chał po dob -
no wie czo rem i jest na dzie ja, że ju tro mnie przyj mie.

Nie wiem, z cze go to wy ni ka, ale za czy nam się bać, że mo że Mał go rza ta nie
przy je dzie na wi dze nie. Jesz cze tyl ko dwa dni. Na pi sa łem nie praw dę, oczy wi ście
wiem, skąd się to bie rze, tyl ko bo ję się o tym nie tyl ko pi sać, ale na wet my śleć, cho -
ciaż wiem prze cież, że ni cze go nie za pe szę. Roz pra wa mia ła się prze cież od być we
wto rek.

4 czerw ca (pią tek)

Upał utrzy mu je się już od kil ku dni. Da łem się wresz cie na mó wić na spa cer,
wró ci łem – za brzmi to mo że pre ten sjo nal nie – z mo ral nym ka cem. Eks tre ma związ -
ko wa, ci „naj lep si z naj lep szych”, za nad to przy po mi na ją wcza so wi czów z Między -
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wi ce min., a 1964–1968 min. spraw we wnętrz nych, 1968–1971 se kre tarz, a 1970–1981 czło nek KC
PZPR, 1970–1971 i 1980–1981 czło nek BP KC PZPR, 1976–1980 czło nek Ra dy Mi ni strów ja ko pre -
zes NIK, 1957–1980 po seł na Sejm PRL, 1980–1983 pre zes Ra dy Na czel nej ZBo WiD. 

543 An drzej Je dy nak (ur. 1932) – in ży nier, po li tyk, 1978–1980 am ba sa dor Pol ski w Wied niu, IV 1980–
–II 1981 min. prze my słu ma szyn cięż kich i rol ni czych, II 1981–9 X 1982 wi ce pre mier w rzą dzie Woj -
cie cha Ja ru zel skie go, 1982–1988 am ba sa dor w Pra dze.



zdro jów, at mos fe ra pik ni ku. Nasz daw ny spa cer niak za mie nił się te raz w pla żo wą
„pa tel nię”, oku pu ją go głów nie ci, któ rzy po tra fią go dzi na mi le żeć w słoń cu, prze -
wa la jąc się z ple ców na pier si i od wrot nie. Gdzie in dziej po roz kła da ni na ko cach
bry dży ści, któ rym nie wy star czył po ran ny tur niej, przy hy dran cie ba jor ko, w któ -
rym bro dzą en tu zja ści wod nych ką pie li, mię dzy ni mi wszyst ki mi spor t sme ni bie -
ga ją cy, ćwi czą cy ja kąś me ta lo wą szy ną. Roz mo wy, śmie chy. Peł na fraj da.
A w nie dzie lę, na wi dze niach, bę dą zno wu mę czen ni ka mi spra wy. Mo że jest to
zło śli wość, mo że za cho wy wał bym się po dob nie, gdy bym tak bar dzo nie tę sk nił za
do mem, gdy by nie ta nie wia do ma z roz pra wą, gdy by nie wy jazd Lesz ka [Dlo uche -
go]. Mo że, ale dzi siaj tak to wła śnie od bie ra łem.

Wró cił He niek So snow ski po ty go dniu nie obec no ści, spę dził ten ty dzień
w aresz cie na Ma ło pol skiej. Po pro stu za bra no go ja ko świad ka w ja kiejś roz pra -
wie kar nej. Wró cił do swo jej ce li, na swo je łóż ko. Na to miast my po sta no wi li śmy
nie cze kać ani na Ryś ka [Śnie ga], ani na Cześ ka [Pia sec kie go] i dzi siaj z ra na, na -
tych miast po śnia da niu, prze me blo wa li śmy na no wo swo ją ce lę. Mo je łóż ko wy -
rzu ci li śmy na ko ry tarz, a na je go miej scu pod okna mi umie ści li śmy stół. Ca ły
śro dek ce li ma my w ten spo sób zu peł nie wol ny i zno wu szóst ka ma opi nię naj bar -
dziej eks klu zyw nej ce li, nie mal apar ta ment.

Dzi siej szy „Njus” – kil ka stron rę ko pi su jak by ło to pier wot nie. Dzię ki ro -
dzi mym spe cja li stom po sia da już od daw na sta łe ru bry ki, efek tow nie za wi niet ko -
wa ne. Przy no si omó wie nie an kie ty, któ rą prze pro wa dzał po raz ko lej ny je den ze
stu den tów. Jed no z py tań do ty czy ło sto sun ku do ugo dy na ro do wej. I oto oka za ło
się, że 2/3 spo śród nas uzna je ko niecz ność ta kiej ugo dy. Gdzież ta przy pi sy wa na
nam krwio żer czość? Resz tę nu me ru wy peł nia ją in for ma cje uzy ska ne z na słu chu
ra dio we go i oczy wi ście do sko na ły ry su nek Ada ma [Wy ci chow skie go]: wrzesz czą -
cy w głąb ko ry ta rza kla wisz: „ki pisz dla pra wej stro ny”.

Zno wu go rą ca roz mo wa z Mi cha łem Ka wec kim pod czas spa ce ru. Cią gle nie
mo że mi da ro wać, że zbyt ma ło da wa li śmy w „Jed no ści” tek stów pro gra mo wych,
ar ty ku łu ją cych no we idee, któ re po win na wy pra co wać „So li dar ność”. Do znu dze -
nia ob sta je przy swo jej te zie, że spo łe czeń stwo, kla sa ro bot ni cza, wcze śniej czy
póź niej od wró ci ła by się od związ ku, po nie waż re for my spo łecz ne, któ re pro po no -
wa li śmy, po wta rza ły wzor ce za chod nie. No wy ruch po trze bu je zu peł nie no we go
pro gra mu. Nie po tra fię prze ko nać go, że gdy by na wet tak by ło – co nie jest ta kie
zu peł nie oczy wi ste – to prze cież bra ko wa ło nam lu dzi po tra fią cych ta ki pro gram
stwo rzyć, a „ko by ły” pi sa ne przez nie go, by ły by dla lu dzi nie straw ne. W wa run -
kach to tal ne go bra ku za ufa nia do rzą do wej pra sy związ kow cy ocze ki wa li od nas
przede wszyst kim in for ma cji oraz ko men ta rzy wy ja śnia ją cych to, co wo kół nas się
dzia ło.

Cią gle nie mo gę do cze kać się roz mo wy z peł no moc ni kiem. Nie ro zu miem
dla cze go tak się dzie je, upo mnę się o to ju tro z sa me go ra na.
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6 czerw ca (nie dzie la)

Zwy kle pod su mo wu ję so bie dzień wie czo rem, kie dy wszy scy pój dą już spać.
Prze cią ga się to zwy kle gru bo w noc, ale przy zwy cza iłem się już do te go. Wczo raj
do bar dzo póź na mie li śmy w ce li bez prze rwy go ści, a póź niej nie mia łem już na
nic si ły. Był to zresz tą dzień dość bez barw ny. Zo sta łem przy ję ty przez ko men dan -
ta ośrod ka, zu peł nie nie po trzeb nie, bo upo mi na łem się o roz mo wę z peł no moc -
ni kiem ko men dan ta wo je wódz kie go MO. Nie ste ty jest zno wu nie obec ny, bę dzie
do pie ro w po nie dzia łek. Dzi siaj od ra na go rącz ko we przy go to wa nia do wi dzeń,
zbie ra nie bie li zny, kon spi ro wa nie gryp sów, wszy scy bie ga ją pod nie ca ni. A ja bo ję
się, czy bę dzie Mał go rza ta, czy bę dzie uśmiech nię ta? Jesz cze naj wy żej go dzi na...
Po szła już dru ga gru pa, a nas cią gle nie wy wo łu ją. Je stem prze ra żo ny.

8 czerw ca (wto rek)

Na dal upa ły, mo że nie tak do kucz li we jak w po przed nich dniach, wiatr chwi -
la mi bar dzo sil ny po zwa la ode tchnąć, ale spa cer niak zno wu przy po mi na wcza so -
wy ku rort. Tyl ko wcza so wi cze w wię zien nych spoden kach, a co raz wię cej szpa nu je
w wię zien nych cza pecz kach. Ta ka mo da. Nie dziel ne wi dze nie nie przy nio sło uspo -
ko je nia. Mał go rza ta wy glą da ła tak cu dow nie, dziew czę ca, de li kat na, czu ła. Wra -
ca łem do ce li w fa tal nym na stro ju, zno wu w naj lep szym ra zie dwa ty go dnie
ocze ki wa nia. Jak dłu go moż na to wszyst ko zno sić?

Mun dek [Ba łu ka] sie dzi na Ka szub skiej, za czy na ją się ostre przy go to wa nia
do pro ce sów. Jest oskar ża ny z kil ku na stu pa ra gra fów, co je den to po tęż niej szy,
za gro żo ne ka ra mi od 5 lat do ka ry śmier ci 544. Nie wia do mo, kie dy doj dzie do
pro ce su i ja ki bę dzie osta tecz ny wy rok, ale wra że nie jest du że. Ma rian [Jur czyk]
cho dzi wy raź nie zga szo ny, prze sia du je jak zwy kłe go dzi na mi w świe tli cy ping -
pon go wej, ale już bez daw nych śmie chów i żar tów. Wia do mo ści, któ re do sta je my,
też nie dają po wo dów do opty mi zmu. Wczo raj sza „Try bu na” opu bli ko wa ła spo -
ro li stów do ma ga ją cych się roz wią za nia związ ku, ne gu ją cych sens ja kich kol wiek
z na mi roz mów545. Ol szow ski, na spo tka niu z dzien ni ka rza mi, mó wiąc o ko niecz -
no ści roz li cze nia ludzi od po wie dzial nych za do pro wa dze nie kra ju do ru iny, bez
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544 Ba łu ka był oskar żo ny o dzia łal ność an ty pań stwo wą, dą że nie do oba le nia ustro ju PRL, szka lo wa nie w kra -
ju i za gra ni cą na czel nych or ga nów wła dzy pań stwo wej, tj. o prze stęp stwo z art. 123 kk w zb. z art. 133,
273 § 1, 270 § 1, 271 § 2, 288 § 1, 132, 237 kk. Art. 123 ko dek su kar ne go: „Kto, ma jąc na ce lu po zba -
wie nie nie pod le gło ści, ode rwa nie czę ści te ry to rium, oba le nie prze mo cą ustro ju lub osła bie nie mo cy
obron nej Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej po dej mu je w po ro zu mie niu z in ny mi oso ba mi dzia łal ność
zmie rza ją cą do urze czy wist nie nia te go ce lu, pod le ga ka rze po zba wie nia wol no ści na czas nie krót szy od
lat 5 al bo ka rze śmier ci”.

545 Za pew ne cho dzi o ko lum nę „Przy szłość ru chu związ ko we go”, gdzie od lu te go 1982 r. za miesz cza no li -
sty, opi nie, za pi sy roz mów w za kła dach pra cy; zob. T. War czak, Od po wie dzial ność współ go spo da rzy,
„Try bu na Lu du”, 4 VI 1982; S. Pa ce wicz, Strajk -broń szko dli wa, ibi dem. Wcze śniej za miesz czo no wy bór
li stów dot. pro po zy cji ko mi sji ds. związ ków za wo do wych: Przy szłość ru chu związ ko we go: opi nie – uwa -
gi – pro po zy cje, „Try bu na Lu du”, 1 VI 1982; 7 VI 1982 brak li stów o ta kim wy dźwię ku. Być mo że błąd
Dziech ciow skie go brał się z po sia da nia przez nie go in ne go eg zem pla rza/mu ta cji tej ga ze ty; 9 VI 1982
zamiesz czo no sze reg wy po wie dzi lu dzi dot. sta nu wo jen ne go i pod su mo wa nia po pół ro ku je go obo wią -
zy wa nia: W kie run ku nor ma li za cji. Po wie dzie li „Try bu nie”.



ogró dek umiesz cza wśród nich nie któ rych dzia ła czy związ ko wych. Być mo że są
to ge sty ob li czo ne na efekt zde cy do wa nia władz dla uczest ni ków se sji sze fów kra -
jów R[ady] W[za jem nej] P[omo cy] G[ospo dar czej] od by wa ją cej się w Bu da pesz -
cie, być mo że. Je że li jed nak jest ina czej, to rze czy wi ście „po zo sta je tyl ko
mo dli twa”, jak po wie dział to pry mas Glemp. Tym cza sem w ośrod ku trwa ci sza,
nikt nie wy cho dzi, nie ma ube ków. Wczo raj wy szło czte rech „Ame ry ka nów”546,
dla Urba na to oczy wi ście ko lej ny prze jaw zwal nia nia ry go rów sta nu wo jen ne go,
są prze cież na sta tu sie in ter no wa nych, a że „cyn ki” i nie ro by? Kto tam bę dzie
wni kać w ta kie szcze gó ły?

(wie czo rem)

Po po łu dnie peł ne wra żeń. Na tych miast po spa ce rze ki pisz, któ re go w koń -
cu nie by ło. Emo cji by ło jed nak wię cej niż za zwy czaj, ale to za pew ne zmia na ci śnie -
nia, bo je ste śmy dzi siaj ja cyś bar dziej pod nie ce ni. Ta dek Ja nu kie wicz po dał
wia do mość, że na II od dzia le jest ki pisz. Na wy bie gu za pa no wał po płoch, chłop -
cy ner wo wo zbie ra li ko ce, in ni przez okna uprze dza li ko le gów w ce lach. Wresz cie
skoń czył się czas spa ce ru i kla wi sze za czę li za ga niać nas do cel. Szczęk zam ków
nie po zo sta wiał wąt pli wo ści. Ki pisz. Spo dzie wa li śmy się go już od kil ku dni, nie
ro bio no żad nych re wi zji przed i po wi dze niach nie dziel nych, zwy kłe usy pia nie
czuj no ści. W po śpie chu cho wa li śmy bi bu łę, no tat ki, grzał ki. Tak jak zwy kle, tyl ko
że tuż przed tem do sta li śmy z dzie więt nast ki ca ły pa kiet biu le ty nów, „Ty go dni ków
Wo jen nych”, ulo tek. Trze ba to by ło gdzieś za me li no wać. I kie dy ocze ki wa li śmy
wy pro wa dze nia z ce li, nie spo dzie wa nie otwar to drzwi. I nic, żad nej re wi zji. Z ja -
kichś tam po wo dów spraw dzo no tyl ko obec ność. Ode tchnę li śmy. Oka za ło się, że
za mie sza nie na dwój ce po wsta ło z in ne go po wo du. Ka ret ka po go to wia za bra ła
jed ne go z „Ame ry ka nów”, któ ry za czął zdra dzać ob ja wy za bu rzeń umy sło wych.
Gro ził, że wszyst kich po wy rzy na. Nie wia do mo, czy rze czy wi ście zwa rio wał, czy
sy mu lo wał. Ostat nio zda rza ły się tam przy pad ki sa mo oka le czeń.

Wie czo rem wró cił Ry siek Śnieg. Jesz cze nie wy szli lu dzie z ce li, kie dy krzy -
ki z ko ry ta rza oznaj mi ły, że wró cił Łucz ko. W ce li jest więc nas zno wu piąt ka.
Przez ca ły wie czór słu cha li śmy opo wia da li Ryś ka, do sa me go cap strzy ku 547.
Co chwi la wpa dał ktoś in ny i zno wu te sa me py ta nia, z tru dem wy rzu ci li śmy gości,
że by spo koj nie zjeść ko la cję. Po cap strzy ku za mon to wa li śmy noc ną lamp kę i przy
ka wie sie dzi my da lej. Jest już po dwu na stej, ale śpi tyl ko Ry siek Pi łat. Wia do mo -
ści, któ re przy wiózł Ry siek [Śnieg] zno wu pod nio sły tem pe ra tu rę. Jest do brze,
ludzie w „Gry fii”, w „War skim” na sta wie ni są bo jo wo. Nikt nie mó wi o żad nej
ugo dzie, twar do ob sta ją przy swo im, na czter na ste go szy ku ją się no we straj ki. Co
da lej? Po cze ka my do sierp nia. A je że li WRO N-a nie ustą pi, to strajk ge ne ral ny.
I tym ra zem nie wej dą tak ła two do za kła dów. Skoń czy ły się żar ty. 
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546 Okre śle nie więź niów kry mi nal nych.
547 Czy li do zga sze nia świa tła.

171



W su mie był w do mu 15 dni, dzi siaj o 23.00 koń czy ła się mu prze pust ka.
Ro dzi ce, żo na pro si li, że by zwró cił się o prze dłu że nie, po wód za wsze moż na ja kiś
po dać. Ale nie zgo dził się. Nie pro si łem, że by mnie in ter no wa li, nie bę dę pro sił,
że by zwol ni li, sa mi mu szą mnie zwol nić, nie ro bią ła ski. Dzi siaj po po łu dniu kole -
ga przy wiózł go sa mo cho dem, przed bra mą po że gnał się z żo ną i mat ką. Za dzwo -
nił oznaj mia jąc, że „pan in ter no wa ny wra ca z prze pust ki z fa so nem”. Dwa
ty go dnie spę dzo ne w do mu pod bu do wa ły go bar dzo. Kie dy je chał w tam tą stro -
nę za sta na wiał się przez ca ły czas, jak przyj mą go zna jo mi, czy nie bę dą uni kać. Na
szczę ście te oba wy ho do wa ne tu taj oka za ły się nie po trzeb ne. Do słow nie ca ły czas
miał w do mu ko le gów, zna jo mych. Mu siał bez prze rwy opo wia dać, ja kie ma my
wa run ki, jak to zno si my, czy nie je ste śmy za ła ma ni, przez ca ły czas nie opusz cza -
ła go sa tys fak cja. Zda rza ło się, że czuł się za że no wa ny oka zy wa nym uczu ciem sym -
pa tii i po dzi wu: „Wie cie, oni trak tu ją nas tam jak mę czen ni ków. Lu dzie ma ją
wy rzu ty su mie nia, że my tu taj za nich sie dzi my, że to już ty le cza su”. Tłu ma czył,
że te raz nie ma my tu taj źle, że trak to wa ni je ste śmy w mia rę po ludz ku, że tak na -
praw dę to im tam na wol no ści ży je się znacz nie trud niej. Ale nie idzie wy tłu ma -
czyć. Waż ne jest tyl ko to, że sie dzi my, że nie wy jeż dża my z kra ju.

Przez okna do póź na w no cy sły chać by ło gło śne roz mo wy w są sied nich
celach. No wy za strzyk opty mi zmu, na no wo za czę ły się spe ku la cje. Co zro bi
WRO N-a, jak dłu go wy trzy ma, co przy nio są naj bliż sze ty go dnie. Nikt nie bie rze
przy tym pod uwa gę, że wia do mo ści z wi dzeń już od daw na nie są tak opty mi -
stycz ne, że prze cież na wet Łucz ko przed sta wiał to tro chę ina czej, mó wił o zmę cze -
niu, o za stra sze niu. Lu dzie nie chcą te go przy jąć do wia do mo ści: – Co tam Łucz ko,
z kim on się kon tak to wał, nie ma po ję cia, co dzie je się w za kła dach pra cy. Jest do -
brze, Mu si być do brze. Zo ba czy my.

9 czerw ca (śro da)

Tak na do brą spra wę to prze cież już jest czwar tek. Dru ga w no cy. An drzej
[An to sie wicz] śpi, a Ry siek Śnieg „ćwi czy” sza chy z Ja siem [Wit kow skim]. Od dłuż -
sze go cza su ma my w ce li zu peł nie po prze sta wia ny ze gar. Ko rzy sta jąc z noc nej
lamp ki sie dzi my do póź na w no cy, ocze ku je my po cap strzy ku kil ka mi nut aż kla -
wisz po ga si świa tła we wszyst kich ce lach i zej dzie do dy żur ki, ju da sza za le pia my
chle bem i przy go to wu je my ka wę al bo her ba tę, gdy przy cho dzą cięż sze cza sy. Po
ostat nich wi dze niach, po po wro cie Ryś ka [Śnie ga] je ste śmy „pa ny”. Dys po nu je my
ka wą 2–3 ra zy dzien nie. A póź niej roz mo wy, czy ta nie bi bu ły, sza chy. Na po ran ny
apel wsta je my nie wy spa ni. Ry siek Pi łat, któ ry już od pią tej ra no nie mo że spać, zry -
wa nas z łó żek kie dy ofi cer dy żur ny jest już w są sied niej ce li.

Dzi siaj zno wu wy szła jed na oso ba z ostat nie go rzu tu. Czło wiek, któ ry na
do brą spra wę nie ma z na mi nic wspól ne go, ja kiś „cynk”. Po po łu dniu zaj rzał do
ce li Wa rek Wa li gór ski i zu peł nie nie ocze ki wa nie wy wią za ła się roz mo wa, któ rych
uni ka my ostat nio, gdyż nie wno szą ni cze go no we go, a roz pa la ją nie po trzeb ne na -
mięt no ści. W dzi siej szej „Try bu nie” jest ko lej ny ar ty kuł na te mat po ro zu mie nia
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na ro do we go. Opie ra jąc się na wy po wie dzi Ja ru zel skie go z Bu da pesz tu au tor
stwier dza, że nie moż na wy klu czyć z te go po ro zu mie nia ca łej „So li dar no ści”548.
Opo zy cję po li tycz ną, któ rą na le ży wy eli mi no wać, sta no wi li tyl ko przy wód cy.
I wła śnie Wa rek opo wia dał się za ewen tu al nym przy ję ciem te go sta no wi ska, gdy -
by miał on sta no wić wa ru nek od wie sze nia związ ku. – Prze cież to cho dzi nie o nas,
do tych cza so wych dzia ła czy. My mo że my odejść i gdy by za szła ta ka ko niecz ność
ludzie to zro zu mie ją. Na na sze miej sce wy bra no by lu dzi wca le nie gor szych. 

No i za czę ła się awan tu ra. Kto miał by de cy do wać, czy ja kiś dzia łacz zo sta -
je, czy mu si odejść, ilu by tych lu dzi by ło, kto ma pra wo po zba wiać czło wie ka
przy słu gu ją ce go mu pra wa do po dej mo wa nia dzia łal no ści spo łecz nej i w imię 
jakich ra cji, jak prze ko nać do te go lu dzi w za kła dach pra cy? Oczy wi ście, nie mogło
się obejść bez wy ty ka nia wy gó ro wa nych am bi cji dzia ła czy związ ko wych, któ rym
ma rzy ły się wol ne wy bo ry, rząd ak cep to wa ny przez więk szość spo łe czeń stwa. 
– Nie wiem, czy wie cie – ata ko wał Wa rek – że Wa łę sa i me ce nas Chrza now ski mie -
li kie dyś roz mo wę na ten te mat z Ra kow skim, któ ry nie ukry wał, że wła dze dobrze
wie dzą, jak za koń czy ły by się ta kie wol ne wy bo ry. Ale nie je ste ście pa no wie tak
naiw ni – do wo dził po dob no Ra kow ski, że od da li by śmy wła dzę na wet i wte dy.
Woli my jed nak nie do pu ścić do sy tu acji, w któ rej zmu sze ni by li by śmy bro nić jej
siłą, wbrew wy ni kom ta kich wy bo rów.

Nie szczę ście, zda niem War ka, po le ga ło na tym, że kie row nic two związ ku
nie po tra fi ło prze ko nać o tym do łów związ ko wych, że po szło za ich gło sem. 

W cią gu tych kil ku mie się cy wie le ra zy prze ży wa łem po dob ne wstrzą sy, ale
za każ dym ra zem po dob na ar gu men ta cja, cho ciaż nie spo sób od mó wić jej po czu -
cia rze czy wi sto ści, wy wo łu je jed nak od ruch bun tu i prze ra że nia. W jak nie ludz kich
cza sach ży je my, dla cze go do ma ga nie się ele men tar nych praw oby wa tel skich trak -
to wa ne jest ja ko prze stęp stwo. I jak na iro nię do ra bia się do te go ogrom ną ide olo -
gię. Ileż po trze ba cy ni zmu, aby czło nek rzą du miał czel ność stwier dzić, że
nie za leż nie od opi nii spo łe czeń stwa, na ro du, oni i tak za cho wa ją wła dzę. A niech
ktoś po wie o tym gło śno, po ża łu je. Hor ror.

10 czerw ca (czwar tek)

Bo że Cia ło. Msza z pro ce sją do czte rech oł ta rzy przy go to wa nych w ce lach.
Ksiądz dy rek tor przy wiózł ze so bą kwia ty, ga łąz ki kwit ną cej aka cji, chłop cy zor -
ga ni zo wa li prze ście ra dła – „nów ki”, po pu co wa li ce le, tak że uro czy stość wy pa dła
cał kiem uro czy ście. Od czy ta ny w cza sie mszy ko mu ni kat bi sku pa Maj dań skie go ze
188. Kon fe ren cji Epi sko pa tu zda je się wska zy wać, że przy jazd pa pie ża w sierp niu
jest ra czej prze są dzo ny 549. Na po cząt ku sierp nia roz pocz ną się pierw sze pie sze piel -
grzym ki do Czę sto cho wy, ksiądz wy ra ził na dzie ję, że ca ła na sza gru pa bę dzie mogła
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548 W. Żra łek, Prze słan ki po ro zu mie nia, „Try bu na Lu du”, 8 VI 1982. Ja ru zel ski uczest ni czył w XXXVI sesji
RWPG w Bu da pesz cie. 

549 Piel grzym ka pa pie ża Ja na Paw ła II do Pol ski osta tecz nie od by ła się 16–23 VI 1983 r. 
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wziąć udział w jed nej z nich. Wcze śniej, 27 czerw ca, bę dą w Szcze ci nie pry mas
Glemp, człon ko wie Epi sko pa tu, nun cjusz pa pie ski abp Pog gi 550 i nie wy klu czo ne,
że od wie dzą nasz ośro dek. Zy ga [Zyg munt Dziech ciow ski] już dzi siaj ogło sił ostre
po go to wie dla człon ków chó ru. Chcą przy go to wać ja kiś spe cjal ny pro gram. Nie
wia do mo tyl ko, czy do te go cza su osta nie my się jesz cze w Wierz cho wie, plot ka
mó wi, że w cią gu czerw ca ma ją nas prze nieść do Dar łów ka, po prze pro wa dze niu
wcze śniej szej „se lek cji”. I wła śnie dzi siaj oj ciec An drze ja [An to sie wi cza]551, idąc na
wi dze nie do wie dział się od jed ne go z wy cho waw ców, że w naj bliż szych dniach
roz pocz ną się wyj ścia. Pierw sza par tia zwol nio na zo sta nie po dob no już ju tro. Przy -
jeż dża też wresz cie peł no moc nik ko men dan ta wo je wódz kie go MO. Mo że do wiem
się cze goś we wła snej spra wie.

Do sta łem zgo dę na do dat ko we wi dze nie za dwa ty go dnie, wpi sa no mi rów -
nież na kar tę od wie dzin We ro ni kę 552. Mia łem więc tym ra zem szczę ście, kil ku in -
nym oso bom od mó wio no do dat ko wych wi dzeń. Nikt z nas nie ma po ję cia, czym
kie ru ją się przy po dej mo wa niu de cy zji.

Ko lej na ofia ra bra ku opie ki le kar skiej. Pio trek Kur pi sz553, nasz mistrz ping -
pon go wy, ma ja kieś kło po ty z zę ba mi, den tyst ka 554 coś mu tam zro bi ła, póź niej
przez dłuż szy czas by ła nie osią gal na i chło pak stra cił dzi siaj przy tom ność. Gdy by
nie Zda no wicz, zno wu mógł by być po waż ny kło pot, przy świę cie do tar cie do le -
ka rza gra ni czy tu taj z cu dem. Zda no wicz prze niósł go na tych miast do swo jej ce li,
za apli ko wał ja kieś le ki, i w ten spo sób moż na bę dzie do cze kać się kon tak tu z ja -
kimś spe cja li stą. 

Po mszy spa cer dla dru giej gru py. Ca ły bez ma ła czas prze ga da li śmy wspól -
nie z Zyg mun tem [Dziech ciow skim] z Łucz ką. Opo wia dał o swo ich wra że niach
z prze pust ki, był na niej chy ba po nad mie siąc. Sam chcia łem z nim o tym po roz -
ma wiać, nie mam bo wiem spe cjal ne go za ufa nia do ocen Ryś ka [Śnie ga]. I rze czy -
wi ście, opi nie Łucz ki na te mat na stro jów wśród lu dzi są zu peł nie róż ne. Kil ka ra zy
pod kre ślał roz bi cie spo łe czeń stwa, lu dzie są po dzie le ni. Jest część na sta wio na bar -
dzo ra dy kal nie, go to wa na do słow ne pro wa dze nie wal ki, ale nie bra ku je tych, któ -
rzy po pie ra ją mniej lub bar dziej czyn nie po li ty kę władz. Jest wresz cie spo ro
sto ją cych na ubo czu, uni ka ją cych an ga żo wa nia się po ja kiej kol wiek stro nie. Co raz
trud niej jest żyć, utrzy mać się od pierw sze go do pierw sze go. Z każ dym dniem co -
raz więk sza dro ży zna, któ ra obej mu je do słow nie wszyst ko. Ki lo gram naj po dlej -
szej ka szan ki kosz tu je po nad 60 zł, czte ro to mo wa en cy klo pe dia po wszech na
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550 Lu igi Pog gi (1917–2010) – kar dy nał, dy plo ma ta wa ty kań ski, od sierp nia 1973 r. wy słan nik z nad zwy -
czaj ny mi peł no moc nic twa mi do przy wró ce nia re la cji z pań stwa mi so cja li stycz ny mi: Pol ską, Wę gra mi,
Cze cho sło wa cją, Ru mu nią i Buł ga rią, od lu te go 1975 r. szef de le ga cji Wa ty ka nu do sta łych kon tak tów
ro bo czych z Pol ską, 1986–1992 nun cjusz apo stol ski we Wło szech.

551 Cho dzi o Je rze go An to sie wi cza.
552 Zob. przyp. 398.
553 Piotr Kur pisz (ur. 1961) – mu rarz, za trud nio ny w Kom bi na cie Bu dow nic twa Ogól ne go, dzia łacz „S”,

czło nek KZ, 8 V–15 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku.
554 Sto ma to lo giem w ośrod ku by ła żo na dr. Ja nu sza Ra dom skie go, Kry sty na Ra dom ska.



wy ce nia na jest na po nad 20 tys. Po dro żał wę giel, koks, za po wie dzia na jest pod wyż -
ka bi le tów ko le jo wych i au to bu so wych. Ro śnie ilość pie nię dzy, po ja wi ły się bank -
no ty pię cio ty sięcz ne, ale i dzie się cio- i dwu dzie sto zło to we. Bra ku je po dob no
me ta lu na pro duk cję bi lo nu.

Opo wia dał, że nie po znał mia sta. Jest ja kieś ob ce, lu dzie sta li się za mknię ci,
nie uf ni. To lęk przed ka pu sia mi, któ rych jest peł no na każ dym kroku. Tu taj – mówił
– ży je my w zu peł nie in nym świe cie, do sko na le się na wza jem zna my, ufa my so bie.
Spo ry, dys ku sje, okre śla nie wła sne go sta no wi ska, są czymś zu peł nie na tu ral nym.
Cho dzi my na dal z ob ra zem rze czy wi sto ści sprzed 13 grud nia. Woj na, o któ rej ty le
mó wi my, jest dla nas w grun cie rze czy czymś abs trak cyj nym. Tam, po dru giej stro -
nie bra my, ta woj na sta je się na gle czymś nie omal na ma cal nym i trud no się do tego
przy zwy cza ić. Mó wił też o spra wach po zor nie bar dzo pro za icz nych, o za ku pach,
o bie ga ni nie. „Dłu go czu łem się jak ob co kra jo wiec. Eks pe dient ki w skle pach czę -
sto py ta ły mnie na wet, kie dy wró ci łem z za gra ni cy. A po za tym bra ko wa ło mi zwy -
czaj nie sił na za ła twia nie te go wszyst kie go, by łem bez prze rwy zmę czo ny, bra ko wa ło
mi kon dy cji”.

Lu dzie są po dejrz li wi, ale rów no cze śnie spo ty kał się bar dzo czę sto z sym pa -
tią i życz li wo ścią, kie dy do wia dy wa no się, że jest in ter no wa ny. Nie rzad ko dzię ki
te mu mógł za ła twić wie le spraw, po czy na jąc od za ku pów.

Go dzi na spa ce ru mi nę ła nie wia do mo kie dy.

12 czerw ca (so bo ta)

I zno wu nie do kład na da ta, do cho dzi dru ga w no cy, a więc nie dzie la. An -
drzej [An to sie wicz] i Ry siek [Śnieg] do pie ro w tej chwi li po ło ży li się spać, Ja siu
[Wit kow ski] pi sze coś przy sto le obok mnie, mo gę wresz cie za brać się do pra cy.
Zwol nio no dzi siaj je de na ście osób, przed po łu dniem sió dem kę, a w kil ka go dzin
póź niej na stęp nych czte rech 555. Te go jesz cze u nas nie by ło. W wie czor nym dzien -
ni ku do wie dzie li śmy się, że zwol nio no 157 osób w ca łym kra ju. Akt ła ski z oka zji
sze ściu mie się cy sta nu wo jen ne go. W Szcze ci nie znie sio no go dzi nę po li cyj ną.
Mimo wo li przy po mi na ją się ma jo we zaj ścia, wstęp był po dob ny. Przez ca ły dzień
pa no wał wy jąt ko wy roz gar diasz, tra dy cyj ne po że gna nie wy cho dzą cych, a póź niej
nie koń czą ce się spe ku la cje. W tej pierw szej gru pie wy szła trój ka z Go le nio wa,
Michał Ka wec ki, Adam Wy ci chow ski i Irek Chma ra. Po zo sta li to ostat ni rzut.
Zaska ku ją ce by ło wyj ście Jan ka De ni se wi cza, ale jest to praw do po dob nie wy nik
inter wen cji Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża. De ni se wicz jest po pro stu
cho ry i po wi nien iść do szpi ta la. Jak kol wiek by jed nak nie by ło, zo sta je nas co raz
mniej i mniej, szcze gól nie z gru py go le niow skiej. I co raz cięż sze sta ją się po że gna -
nia, „Al le lu ja, al le lu ja, zwy cię ży my” śpie wa ne od cho dzą cym brzmi na dal buń -
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555 We dług da nych za war tych w ak tach oso bo wych in ter no wa nych 12 VI 1982 r. zwol nio no trzy na ście osób:
Je rze go An to sie wi cza, Bo gu mi ła Bą kow skie go, Ire ne usza Chma rę, Ja na De ni se wi cza, Mi cha ła Ka wec kie -
go, Mi ro sła wa Kło siew skie go, Sła wo mi ra Ma jew skie go, Sła wo mi ra Pasz kie wi cza, Ja nu sza Paw łow skie -
go, Bog da na Prost kę, Edwar da Ra dzie wi cza, Hen ry ka So snow skie go, Ada ma Wy ci chow skie go.
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czucz nie, ale co my śli każ dy z nas? Bo guś Bą kow ski 556, któ ry nie był tu taj na wet
mie siąc, po pła kał się w na szej ce li, Mi chał [Ka wec ki] z Ada mem [Wy ci chow skim]
też by li bar dzo prze ję ci, i cho ciaż oby ło się bez łez, to prze cież wi dać by ło, jak bar -
dzo to prze ży wa ją. Cie szy li się, tak jak wszy scy, że już za kil ka go dzin bę dą w do -
mu, ale jed no cze śnie uświa da mia li so bie – jak są dzę – że za my ka się pe wien etap
w ich ży ciu, że gna li lu dzi, z któ ry mi prze ży li wy jąt ko we mie sią ce, mie sią ce, któ re
stwo rzy ły z nas ro dzi nę. To da wa ło nam si łę, co bę dzie da lej, nie wia do mo.

Wczo raj re wi zja. Ni by nic nie zwy kłe go, daw no już jej nie by ło, ale ta wczo -
raj sza by ła wy jąt ko wa sta ran na – czwór ka kla wi szy, a póź niej do szedł jesz cze wy -
cho waw ca. Prze szu ka li mi do kład nie ca łe łóż ko, wszyst kie pacz ki, prze kart ko wa li
książ ki. Na szczę ście nic nie wpa dło. Za to u Ma ria na [Jur czy ka] w ce li zna leź li
apa rat fo to gra ficz ny. To już wy jąt ko wa nie ostroż ność, wła śnie w tej ce li nie po win -
no być żad nych wpa dek.

14 czerw ca (po nie dzia łek)

Nie uda ło mi się prze ka zać li stu do Emi ka, ani An drzej [An to sie wicz], ani
Ry siek [Śnieg] nie mie li wi dzeń. Li czy łem, że w osta tecz no ści zgo dzi się to za brać
ksiądz dy rek tor. Pro si łem Prze mka [Fen ry cha], że by mi to za ła twił, ale od mó wił.
Tłu ma czył, że bez pie ka chce księ dza na kryć na prze wo że niu gryp sów, że on też ni -
cze go tą dro gą nie prze ka zu je, że wie le by dla mnie zro bił, ale w tym przy pad ku...
Za re ago wa łem, jak dzi siaj są dzę, nie zbyt grzecz nie, ale tak bar dzo mi na tym za le -
ża ło. Mia łem na resz tę dnia ze psu ty hu mor. A i wia do mo ści z wi dzeń nie są ra do -
sne, co raz wię cej zda je się wska zy wać na to, że „po zo sta ła nam tyl ko mo dli twa”.

W so bo tę cie szy li śmy się wyj ścia mi, ale prze cież wró cił Wi tek Ro ma now ski,
wczo raj zaś Ja siu Bu czek. We wto rek ma ją się zja wić Le szek [Dlo uchy] i An drzej
Ka miń ski. Oka zu je się, że nie tak pro sto wy do stać się stąd. Dzi siaj wy szła wpraw -
dzie na stęp na trój ka z ma jo we go „za cią gu” i 7 osób z II od dzia łu, ale są to prze -
cież wszyst ko lu dzie przy pad ko wi, żad ni dzia ła cze 557. Ta cy jak oni ro bią Urba no wi
sta ty sty kę dla kra ju i za gra ni cy. War szaw skie ra dio po da ło dzi siaj o de mon stra -
cjach ulicz nych w Gdań sku, Wro cła wiu i No wej Hu cie z po wo du pół ro cza sta nu
wo jen ne go. Moż na przy pusz czać, że by ło ich znacz nie wię cej. W tych trzech mia -
stach in ter we nio wa ła mi li cja, by ły zbyt wi docz ne, aby da ło się je prze mil cze ć558.
Cha rak te ry stycz ne, że pod kre śla się, że mło dzież wy cho dzi ła na uli ce bez po śred -
nio z ko ścio łów. Czy ozna cza to zmia nę po li ty ki w sto sun ku do Ko ścio ła? Ko men -
tarz P[ol skiej] A[gen cji] P[ra so wej] uza leż nia z ko lei przy jazd pa pie ża od po stę pów
w pro ce sie nor ma li za cji, zaś pa pież oświad cza dzien ni ka rzom, że przed je go wi zy -
tą po wi nien być znie sio ny stan wo jen ny, więc nic nie wia do mo. 
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556 Bo gu mił Bą kow ski (ur. 1942) – pra cow nik Szcze ciń skiej Agen cji Ar ty stycz nej, dzia łacz „S”, 17 V–12 VI
1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 

557 14 VI 1982 r. OO opu ści li m.in.: Ze non Gór ny, Krzysz tof Ostrow ski, Ja nusz Obu cho wicz, Ma rian Woj -
dy ga, Je rzy Ża chow ski. 

558 W Gdań sku za trzy ma no 99 osób, we Wro cła wiu – 134, w No wej Hu cie – 118, w War sza wie – 21, w Po -
zna niu – 34. 



Na dzi siaj ulot ki pod pi sa ne przez kie row nic two re gio nu za po wia da ły kil ku -
go dzin ny strajk po wszech ny w mie ście 559. Tu taj oce nia się go ja ko nie po trzeb ny
i wręcz szko dli wy, ta kie też po szły w nie dzie lę in struk cje. I zno wu nic nie wia do -
mo, mo że wie czo rem po da dzą coś roz gło śnie za chod nie.

16 czerw ca (śro da)

Od kil ku dni do mi nu je pił ka. W nie dzie lę na tych miast po mszy Bog dan
Batu ro 560 ra zem z Ja nem Wit kow skim i kil ko ma po moc ni ka mi za in sta lo wa li
w świe tli cy ping pon go wej te le wi zor i te raz ca ły mi nie mal dnia mi prze sia du ją tam
lu dzie. Nie bra ku je fa na ty ków, któ rzy oglą da ją po ran ne po wtór ki, dzi siaj ra no wi -
dzia łem tam na wet Jur ka Zi mow skie go. Na szczę ście dla ki bi ców, kla wi sze zgo dzi -
li się na oglą da nie ca łych wie czor nych pro gra mów, cho ciaż nie bra ko wa ło
wcze śniej opi nii, że mo gą nie wy ra zić zgo dy. Wszyst ko pod po rząd ko wa ne jest
piłce, na wet spo tka nie z oka zji 13-t ego wzmoc nio ne tym ra zem mi ja ją cym pół -
roczem sta nu wo jen ne go, od by ło się w prze rwie me czu Ar gen ty na – Bel gia. Może
i dla te go było zwięź lej sze niż zwy kle, cho ciaż Prze mek [Fen rych], któ ry je pro wa -
dził, nie jest specjal nie za go rza łym ki bi cem. Hymn na ro do wy, Bo że coś Pol skę,
Lita nia „So li dar no ści” i na za koń cze nie trzy krot ne „Al le lu ja, al le lu ja, zwy cię ży -
my”. Li ta nię sły sza łem po raz pierw szy, ale Mi chał [Pa ziew ski] twier dzi, że spo tkał
się z jej tek stem już w lu tym. Jest to prze rób ka li ta nii lo re tań skiej do Naj święt szej
Ma ryi Pan ny. Róż nie to moż na oce niać, tym nie mniej wła śnie w tej sce ne rii ro bi -
ło to wra że nie. Mat ko wię zio nych, Mat ko na mro zie mar z ną cych, Mat ko roz strze -
li wa nych, Mat ko gór ni ków, Mat ko stocz niow ców. Lu dzie bez wied nie ule gli
na stro jo wi i po wta rza na proś ba „módl się za na mi” by ła przej mu ją ca.

Przy po mnia ła mi się ta mo dli twa dzi siaj ra no, kie dy zaj rza łem do ce li Mi -
chała Pa ziew skie go. Wra że nie by ło przy gnę bia ją ce. W mo jej ce li nie rzu ca mi się
to tak bar dzo w oczy, je stem z nią oswo jo ny. Po za tym o tej po rze ro ku jest ona ja -
kaś cie plej sza, przy tul niej sza. Nie przy gnę bia tak bar dzo. Nie wiem na wet, cze go
chcia łem, by li śmy już po śnia da niu i An drzej [An to sie wicz] za bie rał się za sprzą ta -
nie. U Mi cha ła nie wszy scy jesz cze wsta li. To du ża ce la, ale ciem na i zim na. Brud -
ne ścia ny, po za cie ka nie. Jak wszę dzie me ta lo we łóż ka, ci któ rzy już po wsta wa li
nie po sła li ich jesz cze. Skłę bio ne bu re ko ce, po mię te, nie świe że prze ście ra dła, bure,
brud ne szaf ki ścien ne, za wa lo ne pusz ka mi, ta le rza mi, książ ka mi. Du ży drew nia ny
stół po środ ku pe łen brud nych sło ików na her ba tę, resz tek wczo raj szej ko la cji,
popiel ni czek peł nych pe tów. W tym wszyst kim snu ją cy się Mi chał, któ ry przed
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559 We zwa nia te nie by ły sy gno wa ne ani przez RKS, ani MKK, co wzbu dzi ło w Szcze ci nie spo re kon tro wer -
sje (a na wet po dej rze nia o pro wo ka cję), do straj ku nie do szło. 

560 Bog dan Ba tu ro (ur. 1951) – 18–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku w SSz, od po wie dzial ny za kon tak ty z de -
le ga cja mi in nych za kła dów i me dia mi, czło nek MKR, nast. ZR, w czerw cu/lip cu tr. de le gat na I WZD
Re gio nu Po mo rze Za chod nie; 13 XII 1981–19 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach, Wierz cho wie
Po mor skim i Strze bie lin ku; od 1983 r. współ prac. taj nej Ra dy Ko or dy na cyj nej „S” Re gio nu Po mo rze
Za chod nie, prze cho wy wał sprzęt dru kar ski, kol por ter pod ziem nych wy daw nictw, w 1984 r. zwol nio ny
z pra cy, od 1985 r. na emi gra cji w Szwe cji.
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chwi lą wy szedł z łóż ka, w gra na to wych wię zien nych spoden kach, w po mię tej pod -
ko szul ce z ja skra wo czer wo ny mi pie cząt ka mi za kła du kar ne go. Jesz cze nie umy ty,
z po tar ga ny mi wło sa mi. W tym po nu rym wnę trzu je go twarz wy da wa ła mi się
jesz cze bled sza niż zwy kle, wprost zie mi sta. Do tej po ry, mi mo że mi ja już prze cież
pół ro ku, nie oswo iłem się zu peł nie z kra ta mi, z dłu gim ko ry ta rzem za mknię tym
kra tą, z za su wa mi na drzwiach, ale dzi siej sze wej ście do sie dem nast ki by ło dla mnie
wstrzą sem. Bo że, co oni z nas zro bi li i za co?

Nie tyl ko ja mam już do syć te go wię zien ne go ży cia, róż nie to się tyl ko u lu -
dzi prze ja wia. An drzej [An to sie wicz] na przy kład co raz czę ściej sta ra się „udo mo -
wić” na sze śnia da nia i ko la cje. Przy rzą dza je bar dzo sta ran nie, na kry wa stół, ja
za pa rzam her ba tę, a póź niej za pra sza ce re mo nial nie do sto łu. Otwo rzy li śmy dzi -
siaj ja kąś „zrzu to wą” pusz kę z pa rów ka mi. An drzej przy brał osob no każ dy ta lerz,
fan ta zyj nie, ni czym po ma rań cze po kro ił każ de mu po mi do ra, obok po ło żył pla -
ster ki świe że go ogór ka i w tym wszyst kim pa rów ka. Wy glą da ło to ko lo ro wo i ape -
tycz nie. I ko la cje i śnia da nia prze cią ga ją się za wsze roz mo wa mi, pa lo nym
pa pie ro sem. Ja kieś po zo ry nor mal no ści.

Wy słu cha łem dzi siaj „spo wie dzi” Ja nu sza Bucz ka. Wy cią gnął mnie z ping -
-po nga i po pro sił o roz mo wę. Za czą łem się do my ślać, o co cho dzi. O je go spra -
wie mó wi się tu taj od pa ru dni, z tym, że wie le z te go oka za ło się zwy kłą plot ką
i wy my słem. Je go żo na od kil ku mie się cy zwią za na jest z kim in nym. Są mał żeń -
stwem od 7 lat, bez dziet nym. Ja nusz ma te raz 31 lat, żo na jest o 2 la ta młod sza.
Wie dział o tym, usłuż nych przy ja ciół nie bra ku je. Pan, jak twier dzi Ja nusz – ubek
– przy wo ził ją do nie go na wi dze nia. Te raz pod czas prze pust ki od był z nią „za sad -
ni czą” roz mo wę. Pro sił, że by za czę li wszyst ko od po cząt ku, że by ze rwa ła. Nie
ukry wa, że za le ży mu na niej, mie li wy je chać na Za chód. I ni by po go dzi li się, obie -
ca ła, że prze sta nie się spo ty kać, że mo że być spo koj ny. Pro sił o ra dę, co ma ro bić,
czy mo że jej za ufać, czy moż li we jest wy ma za nie te go z pa mię ci? I co ja mu mo gę
po ra dzić, co kto kol wiek mo że mu po ra dzić? Bo że, jak bar dzo mu współ czu ję, jak
strasz nie go to mu si mę czyć. Ko cha ją i mó wi, że go tów jest o wszyst kim za po -
mnieć, ale jed no cze śnie pro sił Jur ka Woj cie chow skie go, któ ry jest je go są sia dem,
aby ob ser wo wał dom i przy sy łał mel dun ki. Zwra cał się i do Jur czy ka, i do Ko cja -
na, że by ja koś po mo gli. Nie mo że dać so bie ra dy ze świa do mo ścią, że nic w tej
spra wie nie mo że zro bić, że mu si cze kać na de cy zję żo ny. Nie trud no zro zu mieć,
o czym my śli po zga sze niu świa teł, w nie dzie le, so bo ty. Pie kło. Do ro bił so bie do
te go ca łą ide olo gię. Żo na jest na iw na, a wszyst ko to ubec ka ro bo ta, ob li czo na na
za ła ma nie, na zgno je nie go. Trud na, nie przy jem na roz mo wa.

Po po łu dniu wró cił ko lej ny z tych, któ rych że gna my z ta ką pom pą. Co raz
czę ściej na sze „Al le lu ja, al le lu ja, nie wra caj tu” oka zu je się fał szy wym pro roc twem.
Nie znam je go na zwi ska, pra cu je po dob no w „Gry fii”561. Do stał prze pust kę, bo
żonę za bra li do szpi ta la, a w do mu zo sta ły ma łe dzie ci. Po byt żo ny w szpi ta lu prze -
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561 Cho dzi o Ma ria na Woj dy gę.



cią ga się, ma zo stać po dob no jesz cze 10 dni, ale lu dzi z Ma ło pol skiej to nie in te -
re su je. Prze pust ka się skoń czy ła i trze ba wra cać, a że dzie ci sa me? Żad na spra wa,
mo że od dać je pan do te ścio wej. W kra ju ro bi się nie spo koj nie i nie mo że my się
zgo dzić na pa na po byt w mie ście. Za sta na wia li śmy się z Tom kiem Z[ie liń skim]
i Ste fa nem Ko złow skim, skąd to się bie rze, dla cze go do ty ka ją te szy ka ny zwy kłych,
sza rych Ko wal skich. By ła by ewen tu al nie zro zu mia ła ta ka po sta wa w sto sun ku do
„pro mi nen tów” związ ko wych, ale zwy kły, sze re go wy czło nek, któ ry kie dyś tam
coś po wie dział, wziął udział w ja kiejś im pre zie? I rze czy wi ście cho dzi chy ba o efekt
psy cho lo gicz ny, nikt nie mo że czuć się pew nym, na wet ta ki sza ry, co dzien ny oby -
wa tel. Bez pie ka chce to wi docz nie za ko do wać w pol skiej świa do mo ści, nikt nie
mo że czuć się pew nym. Spo łe czeń stwo, je go mi lio ny człon ków, zwy kłych zja da czy
chle ba mu szą żyć w prze świad cze niu, że wy star czy naj drob niej szy prze jaw wol no -
my śli ciel stwa, aby tra fić do obo zu czy wię zie nia. Wy two rzyć psy cho zę lę ku, cią głego
za gro że nia. Nie ludz ki sys tem.

17 czerw ca (czwar tek)

Wcze sne przed po łu dnie, gdzieś ko ło dzie wią tej. W ce li wy jąt ko wa ci sza. Ry -
siek Pi łat wy szedł z ce li, po zo sta ła trój ka śpi. Od ra bia ją na sze „wie czor ne po sie -
dze nia”, któ re prze cią ga ją się póź niej do pierw szej, dru giej, a nie rzad ko póź niej.
Wczo raj ko ło po łu dnia wró cił Le szek [Dlo uchy]. Ogo lo ny, za dba ny, do słow nie nie
ten czło wiek. Je go wy jazd do Szwe cji cią gle jesz cze nie jest prze są dzo ny, za ła twia -
nie wi zy trwa dłu żej niż moż na by ło by ocze ki wać. A wła dze pol skie chcą za wszel -
ką ce nę po zby wać się nas z kra ju. I Lesz ko wi, i An drze jo wi [An to sie wi czo wi]
i Ja nu szo wi Bucz ko wi pro po no wa no to sa mo: od rę ki pasz port i na tych miast wy -
jazd z kra ju przez Ber lin Za chod ni. Je że li for mal no ści wi zo we bę dą się prze cią -
gać, więk szość lu dzi tak chy ba po stą pi. 

Roz ma wia łem z Lesz kiem o ży ciu na ze wnątrz, do kład niej słu cha łem te go,
co opo wia dał. Przy gnę bia ją ca opo wieść o spo łe czeń stwie, któ re za po mnia ło, al bo
ra czej po go dzi ło się ze swo im lo sem. Od czy tu ję jesz cze raz to ostat nie zda nie
i brzmi mi ono i pre ten sjo nal nie, i fał szy wie. Zbyt ła two przy cho dzi nam mó wie -
nie „spo łe czeń stwo nie ak cep tu je”, „spo łe czeń stwo nie pod da je się, wal czy”.
W rze czy wi sto ści lu dzie, któ rzy je two rzą, mi lio ny... [d]

(w no cy)

Wró cił Cze siek Pia sec ki, szóst ka zno wu jest w kom ple cie. W związ ku z tym
trze ba by ło zno wu prze me blo wać ce lę, wsta wić do dat ko we łóż ko, usta wić ina czej
stół. Nie pa mię tam w tej chwi li, jak dłu go był na ze wnątrz, my ślę, że po nad mie -
sią c562. Je go brat miał rze czy wi ście cięż ki wy pa dek, otwar te zła ma nie czasz ki, ura -
zy mó zgu. To sta ło się w po nie dzia łek, ale do pie ro w pią tek ube cja wy ra zi ła zgo dę
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d W tym miej scu tekst się ury wa.
562 Cze sław Pia sec ki był na urlo pie od 21 V do 10 VI 1982 r., któ ry nast. prze dłu żo no do 17 czerw ca.
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na prze pust kę. Wy da wa ło się, że brat nie prze ży je, szu ka no więc róż nych pry wat -
nych dojść do ubec kiej gó ry, że by uzy skać to zwol nie nie. Co 2–3 dni wzy wa no go
na ko men dę, na kła nia jąc do współ pra cy. Oczy wi ście wie lo krot nie py ta li, z kim
sie dzi w ce li, o czym roz ma wia my, ja kie są na stro je. Tuż przed po wro tem obie cy -
wa no mu wcze śniej sze wyj ście, w za mian za wy son do wa nie na stro jów w obo zie.
Mu siał wra cać, mi mo że za kil ka dni bra ta cze ka ko lej na ope ra cja gło wy i nie wia -
do mo, czy ją prze ży je. I zno wu przez kil ka go dzin słu cha li śmy re la cji o sy tu acji na
ze wnątrz, mia łem moż li wość skon fron to wać ją z wra że nia mi Lesz ka [Dlo uche go].
Są zu peł nie róż ne. Zda niem Lesz ka lu dzie od pu ści li. Oczy wi ście nie ak cep tu ją wła -
dzy, chcie li by po wro tu do sta nu sprzed 13 grud nia, ale jest to czy ste chciej stwo. –
Ta dek – opo wia dał Le szek – nie masz na wet po ję cia, jak szo ku ją ce są pierw sze dni
po tam tej stro nie. Tu taj bez prze rwy roz ma wia my o sy tu acji w kra ju, snu je my roz -
wa ża nia, każ dy fakt na tych miast włą cza my w two rzo ny nie ustan nie ob raz prze -
mian. Kłó ci my się, spie ra my cią gle wo kół te go jed ne go te ma tu i nie wy obra ża my
so bie, że moż na żyć ina czej. A tam lu dzie pra cu ją, go nią za pie nią dzem, my ślą
o tym, czy ku pią to, co im jest po trzeb ne, cho dzą do ki na, do ka wiar ni, jeż dżą na
wcza sy. Tym ży ją. Nie zda jesz so bie spra wy jak za ska ku je wi dok ko lej ki po lo dy.
A póź niej pa trzysz jak idą wol no z tym lo dem, nie spie sząc się, opo wia da jąc ka wa -
ły, za sta na wia jąc się, co zro bią w so bot nie po po łu dnie, w nie dzie lę. My tu taj zbzi -
ko wa li śmy i to zo sta je, bo prze cież czymś nie nor mal nym jest mo ja re ak cja.
Nie nor mal ny jest He niu Gre la, któ ry cho dzi po mie ście z tym swo im za ro stem
wię zien nym i nie ustan nie szu ka wo kół sie bie śle dzą cych go ube ków. To pa ra no ja. 

Mia sto jest zu peł nie nor mal ne, ani zbyt wie le glin, ani na pi sów na mu rach,
ani bi bu ły roz rzu ca nej po miej scach pu blicz nych. – Sta ry, Ni na mó wi ła mi, że bym
13-t ego po je chał na Osie dle Ka li ny 563 i zo ba czył, ile jest wy ga szo nych świa teł
o 21.00, ile pa li się świe cze k564. Nie wi dzia łem ani jed ne go, przy się gam ci. Na tu -
ral nie, wiem, że idzie nie le gal na dzia łal ność, że wy cho dzą ulot ki, biu le ty ny, ale to
prze cież nie o to cho dzi. Nikt nie de mon stru je swo jej po sta wy. W za kła dach pra -
cy, je śli tyl ko jest ma te riał, lu dzi nie trze ba pil no wać, sa mi go nią ro bo tę. O nas pa -
mię ta ją, współ czu ją nam, pod trzy mu ją na du chu, ale nic wię cej. Czę sto od no si łem
na wet wra że nie, że je ste śmy ich wy rzu tem su mie nia. Sta ra ją się o tym nie mó wić.
Bar dzo wie lu in ter no wa nych nie do sta je żad nej po mo cy. W „War skim”, wy obraź
so bie, w „War skim”, nie dzia ła ża den ko mi tet po mo cy re pre sjo no wa nym.

Przy ta czał opi nie in nych osób zwią za nych ze związ kiem, dzia ła ją cych. Je ste -
śmy bez szans. W per spek ty wie hi sto rycz nej ko niec te go sys te mu jest nie uchron ny,
ale po trze ba na to lat, a my ma my prze cież swo je ro dzi ny, dzie ci, żo ny, naj bliż szych.
Ma my rów nież obo wią zek my śleć o nich, za bez pie czyć im eg zy sten cję. Nasz czas się
skoń czył, prze gra li śmy. Nie mo że my żyć w ja kimś nie re al nym świe cie, trze ba żyć.
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563 Osie dle miesz ka nio we w Szcze ci nie.
564 Ga sze nie świa teł w wy so kich bu dyn kach w okre ślo nej ko lej no ści (i ukła da nie w ten spo sób li te ry „V”, „S”

lub zna ku „So li dar no ści Wal czą cej”), spa ce ry w trak cie DTV, ukła da nie krzy ża z kwia tów, no sze nie opor -
ni ka czy pa le nie świe czek na le ża ło do ry tu ałów opo ru spo łecz ne go w sta nie wo jen nym. 



Czy trze ba mó wić, jak ode bra no ta kie opi nie, jak za re ago wał Ry siek Śnieg,
An drzej [An to sie wicz], Ar tur [Ba lazs]? Do ra bia so bie ide olo gię. Wziął du pę w tro -
ki, wy jeż dżą na za chód i szu ka uspra wie dli wie nia. I na tych miast pod chwy co no to,
co opo wia dał dzi siaj Cze siek [Pia sec ki]. Lu dzie są zde cy do wa ni, opór na ra sta. Fak -
ty? Pro szę bar dzo: każ de ogło sze nie or ga ni za cji par tyj nej na tych miast sy gno wa ne
jest pie cząt ką „So li dar ność ży je”. Sio stra w szpi ta lu, wcho dząc do sa li 13-t ego,
gło śno oznaj mia: Ko cha ni, dzi siaj dzień bez pra sy, pa mię taj cie. Par tyj nia ków i ko -
la bo ran tów wszy scy boj ko tu ją, 14-t ego za kła dy pra cy peł ne by ły ube ków i mi li cji.
Re pre sje? Są, oczy wi ście. Miś kie wi cz565 na pry wat nym spo tka niu po wie dział, że ja -
ka kol wiek pró ba straj ku w „War skim” po cią gnie za so bą zwol nie nie po ło wy za ło -
gi, ale do cze go to pro wa dzi?

Ży cie sta je się z każ dym dniem trud niej sze, bra ku je do słow nie wszyst kie go.
Do cho dzi do te go, że lu dzie sa mi ro bią so bie bu ty ze sta rych opon, gro zi brak
chle ba. Je że li wła dza nie pój dzie na ja kieś ustęp stwa, na stą pi wy buch, kto nad nim
za pa nu je?

19 czerw ca (so bo ta)

Jest już po ósmej, ale więk szość chłop ców śpi. Po bud kę na apel urzą dził nam
jak zwy kle Ry siek Pi łat i le d wo kla wisz za mknął drzwi za ofi ce rem dy żur nym, po -
wska ki wa li do łó żek na po wrót. Nic jed nak dziw ne go, wczo raj zno wu zga si li śmy
świa tło w ce li po dru giej w no cy. 

„Ruch służ bo wy” trwa na dal. Wczo raj wy szli na prze pust ki Ma rek Przy godz -
ki i Sta siu Su szek z „Po lmo”, któ ry do koń ca nie mógł zro zu mieć, dla cze go zna -
lazł się w Wierz cho wie. Naj bar dziej do tknął go frag ment de cy zji in ter no wa nia
mó wią cy o tym, że mo że dzia łać na szko dę in te re sów po li tycz nych i go spo dar -
czych PRL. Jak to? Prze cież prze pra co wał 25 lat w swo im za kła dzie pra cy, nie ma
w ak tach ani jed nej na ga ny, bez prze rwy po da wa ny był do wszel kie go ro dza ju pre -
mii i wy róż nień, i na gle... 

(kil ka go dzin póź niej)

Nie ste ty, po rzą dek dnia in ter no wa ne go jest po nad wszyst kim, mu sia łem
prze rwać, po nie waż ob dzwo nio no pierw szą gru pę do ką pie li, póź niej dy żur w celi,
prze pier ka, śnia da nie i te raz chwi la spo ko ju. Jesz cze w trak cie spo tka nia zja wił się
w ce li [Mi siak Bo gu sław?]566 z piąt ki. Od sło wa do sło wa i skoń czy ło się na ostrej
wy mia nie zdań, jak zwy kle na te mat na szych – ja ko dzia ła czy – błę dów w po li ty -
ce wo bec wła dzy, co do pro wa dzi ło nas wszyst kich do sta nu wy jąt ko we go 13 grud -
nia. A za czę ło się od wczo raj szej wi zy ty eks per tów z War sza wy, któ rych oko ło
piąt ka zja wi ła się wie czo rem. Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści, Wyż sza Szko ła Na uk

______________________________________________________________________________

565 Sta ni sław Miś kie wicz (ur. 1942) – in ży nier -m ech anik, 1972–1980 I se kre tarz KZ PZPR w SSz, 1981–
–1990 I se kre tarz KW PZPR w Szcze ci nie, 1974–1990 czło nek Eg ze ku ty wy KW PZPR w Szcze ci nie,
1985–1989 po seł na Sejm PRL.

566 Bog dan Mi siak – prac. WPKM, 12 V–1 X 1982 in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim. 
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Spo łecz nych, ja kiś do rad ca wi ce pre mie ra (któ re go?)567. Ko mu ni kat w „szcze kacz ce”
za pra szał na spo tka nie w świe tli cy o godz. 19.30. I na tych miast w kil ku róż nych
ce lach zro dził się po mysł, że na le ży zboj ko to wać wi zy tę. Go ście w to wa rzy stwie
Ga dom skie go, ko men dan ta ośrod ka, wy cho waw cy po win ni wejść do pu stej sa li.
Jur czyk po parł po mysł, cho ciaż nie oby ło się bez pró by ła go dze nia Wa li gór skie go
i Łucz ki. A że roz ma wiać za wsze trze ba, że prze cież sam pa pież, że... Po wo dów
zna la zło się wię cej, Ma rian [Jur czyk] uciął jed nak ca łe roz wa ża nia bez żad nych ce -
re gie li (Je steś Wa re k568 in ży nie rem, a ta kie głu po ty ga dasz), stwier dza jąc na za koń -
cze nie, że zbyt wie lu „księ ży” zna la zło się w za rzą dzie re gio nu. 

Osta tecz nie zna la zły się w świe tli cy rap tem 3 oso by, ale prze cież lu dzie po -
dzie li li się na „ja strzę bi” i zwo len ni ków roz mów. 

Pod czas wczo raj sze go me czu po po łu dnio we go kla wisz Cap na krył La cho -
wi cza z K[on fe de ra cji] P[ol ski] N[ie po dle głej] i Ja kub ce wi cza 569 na pro duk cji znacz -
ków i stem pel ków oko licz no ścio wy ch570. Prze pa dły ma try ce, far ba.

Dzień bez pa pie ro sa. Po wie lu pró bach po raz pierw szy mi się chy ba uda.

21 czerw ca (po nie dzia łek)

Bez ruch, żad nych do brych wia do mo ści. Wy glą da na to, że w swo ich oce nach
sy tu acji bliż szy praw dy jest Le szek [Dlo uchy] niż po zo sta li. Po tam tej stro nie lu dzie
łu dzą się amne stią na 22 lip ca. Coś nie by wa łe go, wspa nia ło myśl na wła dza ła ska wie
zwol ni ła by nie któ rych z nas, prze stęp ców. Obłęd, z dru giej stro ny sy gna łem ja kiejś
kon cep cji roz wią za nia glo bal ne go spra wy in ter no wa nych mo że być tekst Koź niew -
skie go 571 w nu me rze „Tu i Te raz” z 9 czerw ca 572. Dal sze prze trzy my wa nie ty się cy
osób jest nie po trzeb nym stwa rza niem so bie pro ble mu, le piej zwol nić wszyst kich
i nie któ rych, któ rzy po dej mą ja ką kol wiek dzia łal ność, ska zać w są dach. Ry zy ko nie
jest ta kie wiel kie, do wo dzi, po słu gu jąc się przy kła da mi lu dzi do tąd zwal nia nych.
Nie by łem na wczo raj szej mszy, ale po dob no w ka za niu ksiądz dy rek tor dał od pór
za rzu tom, z któ ry mi spo tka ła się po li ty ka Ko ścio ła w ubie głym ty go dniu. Nie moż -
na na wo ły wać do wyj mo wa nia mie czy, jest to sprzecz ne z na ucza niem Ko ścio ła,
a po za tym kto mie czem wo ju je od mie cza gi nie. Czy jest to po wód tak dłu giej nie -
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567 Nie usta lo no da nych tych osób. 
568 Sło wa skie ro wa ne do Ewa ry sta Wa li gór skie go. 
569 Zbi gniew Ja kub ce wicz (ur. 1959) – współ za ło ży ciel WZZ Pomorza Zachodniego, współ prac. KSS KOR

na Po mo rzu Za chod nim, dzia łacz „S”; 13 XII 1981–24 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie
i Wierz cho wie Po mor skim.

570 St. kpr. Alek san der Cap, jak wy ni ka ze zło żo ne go przez nie go mel dun ku, 17 VI 1982 r. o godz. 21.40
ob ser wo wał in ter no wa nych przez okno i w ce li nr 18 na krył na dru ko wa niu nie le gal nych ma te ria łów
Zbi gnie wa Ja kub ce wi cza, Mar ka La cho wi cza i Mi cha ła Pa ziew skie go. Ode brał im ma try ce i mo kre jesz -
cze ma te ria ły oraz uka rał dys cy pli nar nie. 

571 Ka zi mierz Koź niew ski (1919–2005) – pro za ik, ese ista, re por ta ży sta; 1958–1982 red. na czel ny mie sięcz -
ni ka „Ma ga zyn Pol ski”, 1982–1984 red. ty go dni ka „Po li ty ka”, 1982–1985 red. na czel ny „Tu i Te raz”,
czło nek ZLP. 

572 K. Koź niew ski, Ocio sy wa nie mgły. Je den pro cent, „Tu i Te raz”, 9 VI 1982. Koź niew ski pi sał: „Zde cy do -
wa nie le piej by ło zwol nić trzy ty sią ce in ter no wa nych, aby po tem za aresz to wać pa ru na stu, pa ru dzie się -
ciu fak tycz nie win nych, niż zbyt dłu go ich wszyst kich trzy mać w izo la cji”.



obec no ści wśród nas bi sku pów, czy dla te go nie zna lazł cza su na od wie dze nie Wierz -
cho wa abp Glemp, któ ry jest w Szcze ci nie? Bo że, ja kie to wszyst ko jest bez na dziej -
ne, z każ dym dniem co raz mniej na dziei.

Ste fan K[ozłow ski] ma już za ła twio ną wi zę do RFN, nie mo że się jed nak
zde cy do wać – To trud na de cy zja, ro zu miesz. Zo sta jąc tu taj ska zu ję się na la ta po -
nie wier ki, wy jeż dża jąc do sta nę moż li wość ja kie goś wła sne go roz wo ju, nie mó wiąc
o urzą dze niu się, ale to nie jest ła twe mo ral nie. Nie ma chy ba trzy dziest ki, od lat
zwią za ny jest z opo zy cją.

Go ści li śmy wczo raj oba ko cia ki Mi cha ła [Ka wec kie go], co war te jest o ty le
uwa gi, że ce le bar dzo o nie za bie ga ją i Mi chał mógł by zro bić na tym nie zły in te -
res. Wszy scy mie li śmy wczo raj wi dze nia, więc jest w bród róż nych sma ko ły ków,
ko cię ta mia ły w czym prze bie rać. Co pe wien czas ko ty jed nak ucie ka ją i za czy na -
ją się pod cho dy w ce lu po now ne go ich in ter no wa nia. W so bo tę, kie dy wra ca li -
śmy z łaź ni mo głem za ob ser wo wać jak to wy glą da. Ktoś z czter nast ki za uwa żył
jed ne go z ak tu al nych ucie ki nie rów. Ro zej rzał się, czy nie ma w po bli żu któ re goś
z ak tu al nych po sia da czy kot ka i za czął go wa bić. Póź niej pod kurt kę i na no wo
od dział miał dwa ko ty. 

(wie czo rem)

Do cho dzi pierw sza. Przed chwi lą skoń czy li śmy wie czór przy ka wie, ro ze -
gra łem tra dy cyj ną par tię sza chów z Ryś kiem [Śnie giem] i chłop cy przy go to wu ją się
do snu, my ją się, na try sku ją sto py ja kimś pre pa ra tem prze ciw grzy bicz nym. Koń -
czy się nor mal ny dzień, po że gna li śmy dzi siaj Rad ka No wa kow skie go, tra dy cyj ny
ce re mo niał. Po że gna nia w ce lach, chó ral ny śpiew na ko ry ta rzu. Ani on, ani my
nie wie dzie li śmy, czy idzie do do mu, czy też za bie ra ją go gdzie in dziej. Już wkrót -
ce po tem wy ja śni ło się, że po je chał do War sza wy. Naj pierw po wie dział to kla wisz,
a póź niej po twier dził pra cow nik WSS „Spo łem”, któ re go dzi siaj przy wieź li. Pod -
słu chał roz mo wę lu dzi kon wo ju ją cych go woł gą. Po da li na zwi sko czło wie ka, któ -
re go ma ją wieźć do War sza wy, na zwi sko Rad ka. Ma ją do star czyć go do któ rejś
z ko mend dziel ni co wych. Praw do po dob nie cho dzi o ze zna nia Rad ka w ja kiejś spra -
wie do ty czą cej KPN-u, tak przy pusz cza my. Ko lej ny nie do bry znak po twier dza ją -
cy: wy wiad Ja ru zel skie go udzie lo ny dzien ni ko wi in dyj skie mu, za miesz czo ny
w dzi siej szej „Try bu nie Lu du”573. Kto na stęp ny?

Wie czo rem dłu go roz ma wia łem z Lesz kiem [Dlo uchym]. Opo wia dał o swo -
jej prze pu st ce, jak re ago wał po wyj ściu za bra mę, o pierw szych go dzi nach w do -
mu. Cho dzi li śmy po ko ry ta rzu, więk szość lu dzi oglą da ła mecz Hon du ra su
z Ir lan dią. Do łą czył póź niej na chwi lę Wa rek Wa li gór ski, za py ta łem go, czy od -
wiedzi nas pry mas, któ ry 27 czerw ca bę dzie w Szcze ci nie. Nie wia do mo. Ma rian
[Jur czyk] wy słał po dob no ofi cjal ne „za pro sze nie”, ale jest ra czej ma ło praw do po -
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573 Wy wiad W. Ja ru zel skie go dla in dyj skie go dzien ni ka, „Try bu na Lu du”, 19–20 VI 1982. Wy wiad dla ga ze -
ty „Pa triot” prze pro wa dzo ny przez R.K. Mi sh ra zo stał prze dru ko wa ny ze skró ta mi. Do ty czył głów nie
sytu acji mię dzy na ro do wej, pro ble mów go spo dar czych Pol ski oraz re la cji Pol ska –I ndie. 
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dob ne, aby Glemp zna lazł kil ka go dzin cza su. Do wie dzia łem się na to miast,
że ludzie ska za ni w Byd gosz czy, Mil cza now ski, Drew niak i in ni, któ rzy trzy ma ni
są w Po tu li cach, zo sta li po bi ci i pro wa dzą te raz gło dów kę pro te sta cyj ną 574. Nikt
z ro dzin nie ma do nich do stę pu. Nie wia do mo, w ja kim są sta nie, nie wia do mo,
dla cze go do szło do po bi cia. 

Pod czas po ran ne go ape lu wrę czy łem ofi ce ro wi dy żur ne mu ofi cjal ne pi smo
do ko men dan ta, z żą da niem spo tka nia z peł no moc ni kiem Ko men dy Wo je wódz kiej
MO. Mu szą wy ja śnić, dla cze go nie po zwa la ją mi uczest ni czyć w roz pra wie prze -
ciw ko Pań ci. Ca łe przed po łu dnie po świę ci łem dzi siaj zresz tą na pi sa nie. List do
Emi ka, do War skie go, oświad cze nie do są du. Tek sty przy go to wa łem so bie wczo -
raj szej no cy. Nie dziel na roz mo wa z Mał go rza tą zno wu przy pra wi ła mnie o bi cie
ser ca, a na do da tek wszyst kie go nie bę dę jej wi dział przez ca ły mie siąc. Bo ję się.
Mo że w cią gu te go ty go dnia bę dzie ja kaś moż li wość prze ka za nia li stu na ze wnątrz,
po win na go do stać jak naj szyb ciej, jesz cze przed swo im wy jaz dem.

23 czerw ca (śro da)

Od sa me go ran ka le je deszcz. Jest po nu ro i od bi ja.

24 czerw ca (czwar tek)

Nie do koń czy łem wczo raj sze go za pi su, naj pierw we zwa ny zo sta łem do ad -
mi ni stra cji na roz mo wę z peł no moc ni kiem ko men dan ta wo je wódz kie go MO, póź -
niej zaś nie by ło już kie dy. Kil ka osób wzy wa nych by ło na roz mo wy z ube ka mi,
któ re jak zwy kle do star czy ły po żyw ki do no wych dy wa ga cji na te mat naj bliż szej
przy szło ści, na sze go lo su, póź niej spa cer, na któ ry wy cią gnął mnie Le szek
[Dlouchy], wy kład Łucz ki, mecz Wło chów z Ka me ru nem, a wresz cie nie mia łem
już siły prze trzy mać chłop ców gra ją cych do dru giej w no cy w sza chy.

Roz mo wa z peł no moc ni kiem oka za ła się zwy kłym spo tka niem z ube kiem.
Na tu ral nie sta rał się uspra wie dli wić ko men dan ta, któ ry nie ma po pro stu cza su
od po wia dać na proś by i pi sma, a je śli cho dzi o obec ność na na stęp nej roz pra wie,
to kie dy bę dę znał już jej do kład ny ter min, mam po pro sić o po now ne spo tka nie
z nim i przed ło żyć proś bę o jed no dnio wą prze pust kę. On oczy wi ście nie zo bo wią -
zu je się do ni cze go, ale zo ba czy my... Na do brą spra wę wy ko rzy stał to ja ko pre -
tekst dla prze pro wa dze nia ru ty no we go wy wia du. Uprzej my, grzecz ny: pa nie
Ta de uszu, pro szę usiąść, zdjąć kurt kę, mo że za pa li pan pa pie ro sa, pro szę bar dzo.
Jak to by ło z za pla no wa ną na 17 grud nia ak cją prze ję cia wła dzy, jak oce niam to,
co dzie je się w kra ju, czy nie mam za mia ru wy je chać za gra ni cę, jak zno szę in ter -
no wa nie, ja kie ma my wa run ki. Roz mo wa z se rii: po roz ma wiaj my jak świa tli lu dzie.
Niech pan nie trak tu je po waż nie roz mów, któ re pro wa dził z pa nem wcze śniej nasz
pra cow nik, bo ro zu mie pan, u nas jest tak że wie lu lu dzi przy pad ko wych, nie od -
po wie dzial nych. Oczy wi ście wszy scy zda je my so bie spra wę, że zwią zek ja ko całość
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574 Ini cja to rem 10 -dni owej gło dów ki w obro nie po bi tych współ więź niów był An drzej Mil cza now ski.



miał na swo im kon cie spo ro po zy ty wów, on sam wie le na tym sko rzy stał, ale nie
za prze czy pan, że wśród pań skich przy ja ciół nie bra ko wa ło jed no stek, któ re zmie -
rza ły do zdo by cia wła dzy, że 13 grud nia uspo ko ił at mos fe rę w kra ju, że w koń cu
wyj dzie my prze cież z te go wszyst kie go, no ale wy mu si cie jesz cze tro chę po sie -
dzieć, nie ma in ne go wyj ścia.

Te roz mo wy, a za li czy łem ich prze cież już kil ka, są rze czy wi ście dla nas bez
sen su, nic nam nie da ją. Nie prze ko nam go prze cież swo imi ar gu men ta mi, nie
przy zna mi ra cji choć by zda wał so bie z te go spra wę. Bro ni prze cież po rząd ku, któ -
ry za pew nia mu wy god ne ży cie, da je mu po czu cie wła dzy i nie zre zy gnu je z te go
wszyst kie go do bro wol nie, dla te go tyl ko, że ktoś wy ka że mu wyż szość swo ich ra -
cji. Co jed nak po zo sta je? Moż na oczy wi ście tak jak Ja siu Wit kow ski oka zać mu
swo ją po gar dę, de mon stro wać nie prze jed na nie od ma wia jąc roz mo wy, co rów nież
ni cze go nie da je, a co eska lu je do dat ko wo nie na wiść, chęć ze msty, ode gra nia się.
Być mo że, iż jest to mo ral nie uczci we, ale cho dzi w tym wszyst kim nie tyl ko o ra -
cje mo ral ne, są do wy gra nia war to ści do raź ne, od zy ska nie utra co nych po zy cji,
uczy nie nie bar dziej ludz kim wła sne go jed nost ko we go, ale nie tyl ko, ży cia. I trze -
ba to ja koś osią gnąć bez rów no cze snej re zy gna cji z tam tych war to ści, jest to być
mo że nie zbyt bez piecz na ekwi li bry sty ka, ale trud no przejść obok niej, je śli ma my
coś w ży ciu osią gnąć, coś zmie nić na lep sze.

Bar dzo za nie po ko jo ny wró cił po swo jej roz mo wie Ar tur [Ba lazs], ubek nie -
omal wprost za po wie dział mu, że za bio rą go stąd: „Do brze pan wy glą da, pa nie Ar -
tu rze, słu ży pa nu kli mat. Ma pan du żo jo du, ale już nie dłu go skoń czy się to pa nu”.
Te raz nie wia do mo, do ty czy ło to sa me go Ar tu ra, czy też jak gło szą plot ki, za bio -
rą nas stąd gdzieś w głąb Pol ski. Nie wy klu czo ne, że na stą pi to jesz cze przed
22 lipca, że za po wia da na se lek cja obo zu po łą czo na zo sta nie z ja kimś ko lej nym
„ge stem wła dzy” z oka zji świę ta na ro do we go. Wszy scy ocze ku je my roz wią zań glo -
bal nych, za sad ni czych. Ży je my cią gle w prze świad cze niu, że na dłuż szą me tę obec -
na sy tu acja jest nie do utrzy ma nia, że gro zi wy buch. Ta ką swo istą ce zu rą jest dla
więk szo ści z nas sier pień, ale ileż to już ter mi nów wy zna cza li śmy so bie. Wio sna,
któ ra mia ła być „na sza” już mi nę ła i wszyst ko po zo sta je bez zmian, trwa pat. –
Ma cie szczę ście – po wie dział wczo raj ubek Heń ko wi Ma kie le – że my rów nież nie
wy gra li śmy zu peł nie po 13 grud nia. Tak, to rze czy wi ście jest na sze szczę ście, ale
nie wy trzy mu ję go już. Kie dy wczo raj straż nik pro wa dził mnie do ad mi ni stra cji,
uświa do mi łem so bie, że bu rząc się jesz cze prze ciw ko swo jej sy tu acji, za czy nam re -
ago wać jak wię zień. Mój opie kun za trzy mał się na chwi lę, że by za mie nić pa rę zdań
z ko le gą pil nu ją cym spa ce ru ją cych więź niów i na tych miast za trzy ma łem się sam,
bez żad ne go po le ce nia. Gdzieś tam we mnie ko du je się już świa do mość, że nie mo -
gę po ru szać się sam po za mu ra mi ba ra ku wię zien ne go, że o wszyst kim de cy du ją
oni. Żad ne go wra że nia nie ro bi już na nas straż nik, któ ry po ja wia się z bro nią,
kie dy wy cho dzi my na spa cer, nie za leż nie od te go, czy wy cho dzi my w kil ku dzie się -
cio oso bo wej gru pie, czy, jak wczo raj, wy cho dzi nas kil ku. To sta je się nor mą, by -
li by śmy zdzi wie ni, gdy by by ło ina czej. In ni zno szą to jesz cze cię żej. Gdzieś oko ło

______________________________________________________________________________185



pół no cy na II od dzia le za czę ło się wa le nie w drzwi, krzyk. Ktoś wo łał, że by dać
znać od dzia ło we mu, bo ktoś tam tar gnął się na ży cie, wie szał się. Po ja kimś cza sie
ha ła sy usta ły. Dzi siaj z ra na do py ty wa li śmy, co się sta ło, ale nikt nic nie wie. 

A ile mu si kosz to wać po byt tu taj Ja nu sza Bucz ka? Ca łe szczę ście, że do stał
wczo raj prze pust kę na roz mo wę w am ba sa dzie ame ry kań skiej w War sza wie. Nie -
mal wy biegł z od dzia łu, nie że gna jąc się z ludź mi. Le szek [Dlo uchy] skar żył się, że
mę czą go roz mo wy z Ja nu szem [Bucz kiem], że tam ten bez koń ca sta wia te sa me
py ta nia, że o ni czym in nym nie umie mó wić, ale czy moż na się te mu dzi wić?

Wró cił Ra dek No wa kow ski. Był rze czy wi ście ja ko świa dek na pro ce sie KPN-u
w War sza wie 575. Kil ka dur nych py tań o pie nią dze, o za ku py bro ni. Czy to praw -
da, że Stań ski 576 za mie rzał za ku pić pry wat nie ka no nier kę? 

Przy wiózł po zdro wie nia dla wszyst kich od Lesz ka Mo czul skie go 577. Po twier -
dził, że pro ces spra wia dziw ne wra że nie. Na sa li obec ne tyl ko ro dzi ny, nie ukry -
wa ją cy znu że nia sę dzio wie woj sko wi, oskar że ni pew ni sie bie, swo bod ni. 

Na to miast dzi siaj ra no Zda no wicz i Ju rek Zi mow ski po je cha li do Draw ska.
Za ko mu ni ko wa no im o tym wczo raj. Jak zwy kle nie wia do mo, po co ich za bie ra -
ją. Być mo że cho dzi o ja kieś wy ja śnie nia w związ ku z po bi ciem 13 lu te go.

Na pi sy na ścia nie w szes na st ce: „Po znaj cie praw dę, a praw da was wy zwo li”
(Ewan ge lia J. 8,32), „Po pro stu nie”, „Okaż się wier ny na wet w nie bez pie czeń -
stwie śmier ci, a dam ci ko ro nę ży wo ta” (Apo ka lip sa 2,10), „Jak by śmie ciem świa -
ta sta li śmy się” (1 list do Ko ryn tian 4,13). Przy pusz czam, że są au tor stwa Mir ka
Wit kow skie go, któ ry te raz jest ra zem ze Sław kiem [Dziech ciow skim] w dzie więt -
na st ce. Kla wi sze wie dzą o nich rów nież, ale nikt nie ka zał ich znisz czyć. Są w miarę
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575 Pro ces roz po czął się 15 VI 1981 r., po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go wzno wio no go 22 II 1982 r.
przed są dem War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go. 8 X 1982 r. Lesz ka Mo czul skie go ska za no na ka rę
7 lat po zba wie nia wol no ści, Ta de usza Stań skie go i Ro mu al da Sze re mie tie wa – na 5 lat, a Ta de usza Jan -
dzi sza ka na 2 la ta w za wie sze niu na 5.

576 Ta de usz Stań ski (ur. 1948) – teo log, 1976–1977 red. nie za leż ne go pi sma „Prze gląd”, od 1977 r. współ -
prac. ROP CiO i Lesz ka Mo czul skie go, w 1978 r. usu nię ty ze Sto wa rzy sze nia PAX za pró bę wpro wa dze -
nia zmian or ga ni za cyj nych i pro gra mo wych w sto wa rzy sze niu, 1 IX 1979 r. współ za ło ży ciel KPN, 28 VIII
1980 r. za trzy ma ny, zwol nio ny na mo cy Po ro zu mień Sierp nio wych, 13 paź dzier ni ka tr. aresz to wa ny
(z Jan dzi sza kiem, Mo czul skim i Sze re mie tie wem) za „pu blicz ne lże nie na ro du pol skie go”, są dzo ny przez
Sąd Wo je wódz ki w War sza wie, nast. sąd War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go w pro ce sie przy wód ców
KPN, oskar żo ny o „pró bę ze rwa nia jed no ści so jusz ni czej ze Związ kiem Ra dziec kim oraz oba le nia prze -
mo cą okre ślo ne go w Kon sty tu cji ustro ju PRL”, 8 X 1982 r. ska za ny na 5 lat wię zie nia, osa dzo ny w ZK
w Bar cze wie, w sierp niu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii, 9 XII 1984 r. wy stą pił z KPN, 22 I 1985 r.
współ za ło ży ciel Pol skiej Par tii Nie pod le gło ścio wej. 

577 Le szek Mo czul ski (właśc. Ro bert Le szek Mo czul ski, ur. 1930) – hi sto ryk, od 1962 r. zwią za ny z tzw.
cha otycz ną struk tu rą nur tu nie pod le gło ścio we go, 1962–1970 kier. Ak cji Hi sto rycz nej, 1971–1979 kier.
ko mór ki przy go to wu ją cej jaw ną dzia łal ność tzw. kon wen tu, 1976–1978 czło nek kie row nic twa Nur tu
Nie pod le gło ścio we go (tzw. Rom bu), w 1977 r. współ za ło ży ciel ROP CiO, red. cza so pi sma „Opi nia”,
„Dro ga”; wie lo krot nie za trzy my wa ny, re wi do wa ny, aresz to wa ny; 1979–2001 za ło ży ciel, przew. i głów -
ny ide olog KPN; 23 IX 1980 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza wa -M ok otów, 15 VII 1982 r.
w tzw. I pro ce sie KPN ska za ny na 7 lat wię zie nia, osa dzo ny w ZK w Bar cze wie, 5 VIII 1984 r. zwol nio -
ny na mo cy amne stii, 3 III 1985 r. po now nie aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza wa -M ok otów,
w 1986 r. w tzw. II pro ce sie KPN ska za ny na 4 la ta wię zie nia, 14 wrze śnia tr. zwol nio ny na mo cy amne -
stii (przed upra wo moc nie niem się wy ro ku).



li be ral ni. W no wej ce li Mir ka wi si na szaf ce, na wprost drzwi, du że zdję cie Wa łęsy.
Też nikt nie zwra ca na to uwa gi.

Na ścia nie ko ry ta rza obok szes nast ki „Ką cik po etyc ki”, tak się to na wet na -
zy wa. Pod spodem sta ran nie wy ka li gra fo wa ne tu szem Któ ry skrzyw dzi łaś czło wie -
ka pro ste go Mi ło sza. Że by nie by ło wąt pli wo ści, obok wier sza na ma lo wa na
nie wiel ka fla ga na ro do wa. Co kil ka dni po ja wia ją się no we tek sty, naj czę ściej Nor -
wid. Te raz też, frag ment z Pro me thi dio na:

Bo nie jest świa tło by pod kor cem sta ło
Ani sól zie mi do przy praw ku chen nych
Bo pięk no na to jest, by za chwy ca ło
Do pra cy – pra ca, by się zmar twych wsta ło 578.

26 czerw ca (so bo ta)

Nic no we go, co raz bar dziej bez na dziej nie. Są z na słu chu wia do mo ści o ma -
ni fe sta cji z oka zji rocz ni cy czerw ca ’76 w Ur su sie 579, skła da nie kwia tów, prze mó -
wie nie ukry wa ją ce go się Ja na sa, żą da nia uwol nie nia Wa łę sy, wszyst kich
in ter no wa nych. Ale czy bę dzie to mieć ja kiś wpływ na sy tu ację w kra ju? Wszy scy
emo cjo nu ją się tu taj ob cho da mi Czerw ca: Ra dom, Po znań, Gru dziądz, ale zno wu
to sa mo py ta nie – co to da?

W ostat nim, już 52. nu me rze „Nju sa”, roz mo wa z Rad kiem No wa kow skim
o wra że niach z wy jaz du do War sza wy. Zwra ca ją uwa gę dwa mo men ty. W War sza -
wie nie czu je się sta nu wo jen ne go, mia sto wy glą da spo koj nie, żad nych ak cen tów
opo ru, o któ rych ty le wszy scy mó wi my: na pi sów, ha seł, ulo tek. Zwy kłe uli ce, peł -
ne za bie ga nych lu dzi, za prząt nię tych swo imi spra wa mi. Dla wie lu z nas jest to
przy kra nie spo dzian ka. I dru gi mo ment, ube cy, któ rzy go wieź li, nie ukry wa li, że
i oni ma ją do syć te go wszyst kie go co się dzie je, cze ka ją na uwol nie nie in ter no wa -
nych, na po wrót woj sko wych do ko szar. To waż ne i trze ba o tym pa mię tać. Lu dzie,
któ rzy są po dru giej stro nie, al bo któ rych tam lo ku je my, nie wszy scy są za chwy ce -
ni sta nem wo jen nym. 

To prze cież w wy stą pie niu sej mo wym Ja na Szcze pań skie go 580 zna lazł się pas -
sus, któ ry mógł by z po wo dze niem być wy ko rzy sta ny w na szych wy daw nic twach:
„Iden ty fi ku je my pań stwo wy łącz nie z wła dzą, co jest po waż nym błę dem, gdyż pań -
stwo to są przede wszyst kim oby wa te le i we wszyst kich ide olo giach spo łecz nych
w wie lu kra jach, za pań stwo od po wia da ją przede wszyst kim oby wa te le, a nie wła -
dza”. Li nie po dzia łów nie prze bie ga ją tak pro sto i wy raź nie, jak na ogół są dzi my.
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578 C.K. Nor wid, Pro me thi dion, po emat, trak tat dy dak tycz ny pi sa ny wier szem, po wstał 1848–1850, wy da -
ny w Pa ry żu w 1851 r.

579 W czerw cu 1982 r. w Ur su sie pod obe li skiem ku czci re pre sjo no wa nych w czerw cu 1976 r. zgro ma dzi -
ło się po nad 50 osób, któ re zło ży ły kwia ty i za pa li ły zni cze. 

580 Jan Szcze pań ski (1913–2004) – so cjo log, 1957–1961 i 1972–1985 po seł na Sejm PRL, 1977–1982 czło -
nek Ra dy Pań stwa, 1982–1985 przew. Ra dy Spo łecz no -G osp oda rczej przy Sej mie PRL.
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Wy kła dy Łucz ki z hi sto rii II Rze czy po spo li tej przy cią ga ją co raz wię cej lu -
dzi. Wiel kim hi sto ry kiem nie jest, ale po sia da im po nu ją cą wie dzę. Mó wił ostat nio
o woj nie 1920 ro ku, a że zdo był gdzieś ma pę przed wo jen nej Pol ski, więc wy szła
rzecz bar dzo in te re su ją ca. Ta ma pa, du ża ma pa ścien na, wi si przez ca ły czas w świe -
tli cy i za wsze są przy niej lu dzie, oglą da ją, po rów nu ją. W su mie bar dzo do bry
pomysł.

Od kil ku dni mam u sie bie Mia zgę An drze jew skie go 581. Le ży ca ły mi dnia mi
na łóż ku, przy go to wa na do czy ta nia, ale idzie mi to wy jąt ko wo cięż ko. Nie mo gę
się sku pić, a książ ka nie jest ła twa. Prze ży wam chy ba ko lej ny kry zys. Nie chce mi
się czy tać, ma ło pi szę, uni kam kart, sza chów. Nie wy cho dzę na spa ce ry. Je stem co -
raz bar dziej zmę czo ny, cią gle my ślę o tam tej stro nie mu ru, o Mał go rza cie. Mó wi
się o usy cha niu z tę sk no ty, ni gdy chy ba nie by łem bliż szy te go niż tu taj. Jak dłu go
jesz cze?

29 czerw ca (wto rek)

Jest nas co raz mniej, Mie tek Stan kie wicz, Woj tek Rud nic ki i Ro bert Wą so -
wicz582 wy szli wczo raj, a dzi siaj Ja cek Ta ra bic ki. Wczo raj sza trój ka to emi gran ci,
do sta li prze pust ki na za ła twie nie spraw zwią za nych z wy jaz dem, na to miast wyj ście
Jac ka jest nie spo dzian ką. Nie wy jeż dża, nie sta ra się o prze pust kę, nie wy stę po wał
o nie go za kład pra cy. Mo że więc za po wiedź du żych zwol nień, o czym ty le spe ku -
lu je my? Coś bo wiem wi si w po wie trzu. W nie dzie lę przy szła wia do mość, że Miś -
kie wicz oraz wo je wo da szcze ciń ski 583 zwró ci li się do pre mie ra z pro po zy cją
od wie sze nia związ ków za wo do wych w na szym wo je wódz twie. Wia do mość tro chę
za ska ku ją ca i ma ło praw do po dob na, bo prze cież nie tak to so bie wy obra ża li śmy. Po -
za tym, kto ma re pre zen to wać „So li dar ność”, z kim pro wa dzo no by ewen tu al ne
roz mo wy? Prze cież kie row nic two związ ku sie dzi tu taj. Są wpraw dzie na wol no ści
nie któ rzy człon ko wie pre zy dium, jest wi ce prze wod ni czą cy Olek Kry sto sia k584, ale
czy pod ję li by oni ta kie roz mo wy? Czy na sza „gó ra”: Jur czyk, Ko cjan za ak cep to -
wa ła by to? 

Jest też wia do mość o ze bra niu przy wód ców pod ziem nych or ga ni za cji związ -
ko wych z te re nu Szcze ci na 585. Po sze ściu mie sią cach doj rze li na ty le, że uświa do -
mi li so bie ko niecz ność utwo rze nia jed no li te go kie row nic twa, wy ło nie nia
czło wie ka, któ ry re pre zen to wał by re gion we wła dzach kra jo wych.
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581 J. An drze jew ski, Mia zga, War sza wa 1979 (wyd. 2, War sza wa 1991). Po wieść o eli tach kul tu ral nych i po -
li tycz nych PRL, uwa ża na za roz li cze nio we dzie ło An drze jew skie go. 

582 Eu ge niusz Wą so wicz – 13 XII 1981–30 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie
Pomor skim.

583 Od mar ca 1982 r. był nim Sta ni sław Ma lec. 
584 Alek san der Kry sto siak sku piał wo kół sie bie gru pę dzia ła czy z pół noc nych dziel nic Szcze ci na, tzw. gru pę

„Nad odrze” (za kła dy Hu ta „Szcze cin”, pa pier nia w Skol wi nie, Szcze ciń skie Za kła dy Na wo zów Fos fo ro -
wych „Su per fo stat”, Za kła dy Che micz ne „Po li ce”, SR „Par ni ca”, „Za łom”).

585 Cho dzi o spo tka nia Ra dy Ko or dy na cyj nej „S” Re gio nu Po mo rze Za chod nie oraz RKS „S” Re gio nu Pomo -
rze Za chod nie, nie uda ło się jed nak stwo rzyć jed nej or ga ni za cji pod ziem nej. 



1 lip ca (czwar tek) 

Wczo raj wy szła ko lej na dwój ka: He niek Grec ki 586 z Heń kiem Ma kie łą 587,
któ ry emi gru je z kra ju. Są dzi li śmy, że li kwi da cja gru py za czę ła się na do bre, w cią -
gu po ło wy ty go dnia pięć osób, przy czym wszy scy z eki py go le niow skiej i ża den
z nich nie pod pi sał „za jaw ki”. Ale już po po łu dniu wró cił z prze pust ki Sta siu
Suszek z „Po lmo”, a dzi siaj ra no czwór ka no wych z „Od ry”. Od po nad ty go dnia
sie dzie li na Ma ło pol skiej pod za rzu tem kol por ta żu ulo tek. Do wo dów wpraw dzie
nie przed sta wio no, ale na wszel ki wy pa dek wy lą do wa li tu taj. „Bi lans mu si wyjść
na zero” jak śpie wa Kacz ma re k588. I da lej nic nie wia do mo, na stro je zmie ni ły się
zno wu ra dy kal nie. 

Wie czo rem Sta siu [Su szek] opo wia dał w ce li o uro czy sto ściach z oka zji
10. rocz ni cy utwo rze nia die ce zji szcze ciń sko -k amie ński ej589. Był Glemp, nun cjusz
pa pie ski Pog gi, kil ku dzie się ciu bi sku pów. Spe cjal nie na tę uro czy stość ku pi li śmy,
w for mie da ru dla ka te dry, kie lich mszal ny i in ne na czy nia li tur gicz ne. W de le ga -
cji wrę cza ją cej ten dar bi sku po wi szcze ciń skie mu obec ny był rów nież Sta siu. Wszy -
scy tu taj mie li śmy na dzie ję, że bi skup ja koś ze chce to pod kre ślić, że bo daj
za po wie dzą przez mi kro fo ny, że jest to de le ga cja z Wierz cho wa. Nic ta kie go się jed -
nak nie sta ło, nie przed sta wio no rów nież kil ku na sto oso bo wej gru py dzie ci in ter -
no wa nych i uwię zio nych, któ re wrę czy ły kwia ty do stoj ni kom ko ściel nym. Tak że
i w ka za niu pry mas Glemp po mi nął te mat sy tu acji spo łecz nej w kra ju, by ło to ka -
za nie ty po wo ko ściel ne. Su szek nie krył roz cza ro wa nia, a Jur czyk uznał za sto sow -
ne po wie dzieć to wprost. W cza sie nie dziel nej uro czy sto ści je den z męż czyzn, nie
wia do mo kto, ja kiś rol nik, zwra ca jąc się do Glem pa, po wtó rzył za pro sze nie Jur -
czy ka, ale pry mas zbył go. Ma my na dzie ję, że w nie dzie lę zja wi się wresz cie Ste fa -
nek i mo że coś nam po wie. 

Z na słu chów ra dio wych in for ma cje o de mon stra cjach we Wro cła wiu i Po -
zna niu z oka zji rocz ni cy po znań skie go czerw ca, jest zno wu wie lu aresz to wa ny ch590.

Dwa cy ta ty z 4-go nu me ru ty go dni ka mło dzie żo we go „Ra zem”591: „We dług
ostat nich da nych naj dłu żej na miesz ka nie cze ka się w Ra wie Ma zo wiec kiej – 40 lat.
Gdzie in dziej od kil ku do kil ku na stu lat”592. To z ar ty ku łu Pio tra Ste fa nia ka na
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586 Hen ryk Grec ki (ur. 1940) – le śnik, 1977–1981 pro jek tant zie le ni za byt ko wej w PP PKZ w Szcze ci nie;
w sierp niu 1980 r. przew. KS tam że, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ w PKZ, w czerw cu/lip cu
1981 r. de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie; 14–16 XII 1981 r. or ga ni za tor pro te stu w PKZ,
17 XII 1981–30 VI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim, zwol nio ny
z pracy; od 1982 r. dzia łacz pod ziem nych struk tur „S”, kol por ter, uczest nik ak cji po mo cy re pre sjo no wa -
nym i ich ro dzi nom.

587 Hen ryk Ma kie ła otrzy mał urlop od 30 VI do 13 VII 1982 r., prze dłu żo ny do 31 lip ca, kie dy zo stał zwol -
nio ny z in ter no wa nia.

588 Pio sen ka Ja na Kacz mar ka z ka ba re tu „Eli ta”, mu zy ka Wło dzi mierz Pła sko ta. 
589 Die ce zję szcze ciń sko -k amie ńską utwo rzo no w 1972 r. 
590 We Wro cła wiu 28 VI 1982 r. do szło do de mon stra cji i wie lo go dzin nych starć z mi li cją. Za trzy ma no po -

nad 250 osób.
591 „Ra zem” – ty go dnik dla mło dzie ży, wy da wa ny w la tach sie dem dzie sią tych i osiem dzie sią tych. Po wpro -

wa dze niu sta nu wo jen ne go za wie szo ny, edy cję wzno wio no 25 IV 1982 r.
592 P. Ste fa niak, Brzy twa dla to ną ce go, „Ra zem” 1982, nr 4.

189



temat sy tu acji miesz ka nio wej, na okre śle nie któ rej trud no zna leźć wła ści wy przy -
miot nik. Se kre tarz Za rzą du Kra jo we go Związ ku Mło dzie ży Wiej skie j593, or ga ni za -
cji, któ ra utwo rzo na pod ko niec ubie głe go ro ku, li czy dzi siaj już bli sko 200 tys.
człon ków, tak for mu łu je po sta wę mło dzie ży z[e] Z[wiązku] M[łodzieży] W[iej skiej]:
„Nie chce my być mia no wi cie or ga ni za cją, któ ra cel swo je go ist nie nia spro wa dza
do dys ku sji nad de cy zja mi władz po li tycz nych i pań stwo wych. (...) chce my, by za-
miast te go na si przed sta wi cie le by li obec ni w tych gre miach, gdzie za pa da ją de cy -
zje”594. I to jest wła śnie pod mio to wość spo łe czeń stwa z tez Ra dy Pry ma sow skiej,
po wierz chow ność te go żą da nia nie mo że ujść uwa gi eki py rzą do wej, o to sa mo do -
po mi na się Z[wią zek] S[ocja li stycz nej] M[ło dzie ży] P[ol skiej]595, mło dzie żo we ra mię
par tii. Nie spo sób w obu tych przy pad kach mó wić o ele men tach an ty so cja li stycz -
nych, a jest to prze cież pod sta wo wa te za związ ku: współ de cy do wać.

W po łu dnie roz bu cza ła się sy re na obok obo zu. Po po łu dniu fry zjer po wie -
dział, że uciekł wię zień. Nie da le ko, gdzieś w po bli skich ba gnach wy tro pi ły go psy.
Miał jesz cze dwa la ta do od siad ki, prze sie dział już trzy. Od cza su do cza su ser wu ją
nam tu taj przez gło śni ki pro gram wię zien ne go ra dio wę zła: mu zy ka, Pan Ta de usz
w ra mach sta łych od cin ków li te rac kich; ko mu ni ka ty: na gro dy dla więź niów,
warun ki pre nu me ra ty pra sy, de cy zje ko men dan ta. Cha rak te ry stycz ne są te na gro -
dy pięć set zło tych, trzy sta pod wyż sze nia za rob ków, ostat nio ktoś bę dzie do sta wał
75 pro cent, ale głów nie są to wi dze nia, Do dat ko we, do dat ko we prze dłu żo ne do
90 mi nut, do dat ko we przy osob nym sto li ku. 

Smut ne, Mał go rza ta wy jeż dża dzi siaj na ca ły mie siąc do Dziw no wa, mie siąc
bez wi dze nia.

3 lip ca (so bo ta)

Znów coś drgnę ło. Wczo raj nie mal ma so we roz mów ki ubec kie: Ko złow ski,
Par chi mo wicz, Ja siń ski, Ra dek No wa kow ski, Bier nat i wie lu, wie lu in nych. W cza -
sie wszyst kich spo tkań mó wio no chłop com wprost, że w naj bliż szym cza sie roz wią -
żą obóz, część zo sta nie zwol nio na, a resz tę prze wio zą gdzie in dziej. Jar ko wi
Ja siń skie mu za po wia da no Biesz cza dy: – Do sta nie pan swo ją prze pust kę, ale po po -
wro cie tra fi pan już chy ba w Biesz cza dy 596. Prze pust ka, o któ rej mó wił ubek, to
prze pust ka na eg za mi ny. Ja rek pro sił o nią po dob nie jak po zo sta li na si stu den ci
znacz nie wcze śniej i co cie ka we, nie tak daw no do stał de cy zję od mow ną. Wczo -
rajsza zgo da jest więc nie spo dzian ką. To, że przy go to wy wa ne są ja kieś więk sze
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593 Se kre ta rzem Za rzą du Kra jo we go ZMW był Le szek Le śniak. By ła to or ga ni za cja spo łecz no -ku lt ura lna
mło dzie ży wiej skiej, za ło żo na 29 VI 1928 r., w 1976 r. ZMW prze stał ist nieć ja ko sa mo dziel na or ga ni -
za cja, stał się czę ścią zjed no czo ne go ZSMP; re ak ty wo wa ny 3 XII 1980 r. 

594 L. Le śniak, Po wsta li śmy na do bre i na złe, „Ra zem” 1982, nr 4.
595 Zwią zek So cja li stycz nej Mło dzie ży Pol skiej – or ga ni za cja mło dzie żo wa utwo rzo na w kwiet niu 1976 r.

w wy ni ku po łą cze nia Związ ku Mło dzie ży So cja li stycz nej, So cja li stycz ne go Związ ku Mło dzie ży Woj sko -
wej i Związ ku So cja li stycz nej Mło dzie ży Wiej skiej (ZMW). Zjed no cze nie or ga ni za cji mło dzie żo wych
było wy ni kiem dą że nia do stwo rze nia jed no li tej struk tu ry, pod po rząd ko wa nej PZPR.

596 Cho dzi ło o OO w No wym Łup ko wie.



wyj ścia, zda je się nie ule gać wąt pli wo ści. Zwol nie nie za po wia da no i Łucz ce, i Rad -
ko wi [No wa kow ski mu] i nie mal wszyst kim po zo sta łym, na to miast Wieś ko wi Par -
chi mo wi czo wi oznaj mio no, że w spra wie je go oso by nie ma jesz cze de cy zji –
„Ro zu mie pan, że nie my o tym de cy du je my”. Na to miast w sto sun ku do in nych ta -
kie de cy zje zo sta ły już pod ję te.

Rów nież wczo raj od wie dzi ła obóz ko mi sja cha ry ta tyw na Epi sko pa tu 597,
przy wieź li na stęp ną par tię da rów: her ba ta, środ ki czy sto ści, pił ki, tro chę odzie ży.
Przy jął ich ko men dant, któ ry po wie dział już nie mal ofi cjal nie, że ośro dek zo sta nie
zli kwi do wa ny. Po zo sta je otwar te, ilu z nas wyj dzie w ra mach tej se lek cji i do kąd
tra fią po zo sta li. Za pa no wa ła at mos fe ra znacz ne go pod nie ce nia, wszy scy spe ku lu -
ją: kto ma szan se wyj ścia, czy rze czy wi ście wy wio zą nas w Biesz cza dy. – Pa mię ta -
cie? Ar tu ro wi [Ba laz so wi] ubek mó wił du żo wcze śniej o zmia nie kli ma tu.

Wczo raj szy, co dzien ny już wy kład, po świę cił Łucz ko wy bo ro wi pierw sze go
pre zy den ta, ale, jak ma to w zwy cza ju, brnął co chwi la w dy gre sje, cie ka wost ki,
w du żej świe tli cy ze bra ło się spo ro lu dzi, wszy scy słu cha li z za in te re so wa niem, ale
tym ra zem raz po raz ktoś otwie rał drzwi wy wo łu jąc ko lej ne oso by na spo tka nia
z ube ka mi: Klu kow ski 598, Zi mow ski, Ar tur [Ba lazs], Bier nat. – Jak tak da lej pój -
dzie, zo sta nę za chwi lę sam – za uwa żył z uśmie chem Łucz ko, któ ry od był swo ją
roz mo wę ja ko je den z pierw szych. Od po wie dział śmiech, ale nie trze ba by ło mieć
spe cjal nie wraż li we go ucha, aby uchwy cić, że był on zmą co ny, mo że nie po ko jem,
mo że ja kąś oba wą. Wy czu wa ło się, że lu dzie są spię ci, że re agu ją ner wo wo na każ -
de kro ki na ko ry ta rzu. Na dzi siaj za po wia dał Łucz ko te mat mniej szo ści na ro do -
wych w II Rze czy po spo li tej. Wie le osób ocze ku je tu taj z za in te re so wa niem na
przed sta wie nie pro ble mu ży dow skie go. – Pro sił mnie o to już daw no Ba łu ka – uza -
sad niał Łucz ko – dzi siaj nie ma go już ra zem z na mi, ale obie ca łem mu to. O lo sie
Mund ka nie ma my da lej żad nych wia do mo ści, a Łucz ko po wie dział gło śno to,
z czym no si się więk szość z nas, szcze gól nie z gru py go le niow skiej. Uby wa nas, nie
wia do mo o kim bę dzie moż na po wie dzieć w ten spo sób za kil ka dni. I nie wszy -
scy wy cho dzą na wol ność, nie wszyst kich bę dzie my mo gli spo tkać za ja kiś czas.

Bez piecz niej jed nak nie my śleć o tym, i tak nie ma my na to żad ne go wpły -
wu, po cze kaj my. Wczo raj po po łu dniu An drzej [An to sie wicz] z Ja siem [Wit kow -
skim] dzie li li prosz ki i pły ny do my cia na czyń. Nie by ło te go aż tak wie le, ale obaj
po trak to wa li swo je za da nie nad wy raz po waż nie. Spo rzą dza li li sty, prze pro wa dza -
li skom pli ko wa ne ob li cze nia, ja ka część pacz ki przy pa da na każ dą z cel, prze sy py -
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597 2 VII 1982 r. Pry ma sow ski Ko mi tet Po mo cy Po zba wio nym Wol no ści i Ich Ro dzi nom przy wiózł
do OO w Wierz cho wie Po mor skim le ki, pod ręcz ni ki do na uki ję zy ków ob cych, ko per ty, pił ki, 30 ża ró wek,
cu kier, her ba tę, po mi do ry, 15 grza łek elek trycz nych, środ ki hi gie nicz ne, środ ki czysz czą ce i de zyn fe kują ce,
ubra nia. 

598 Ja nusz Woj ciech Klu kow ski (ur. 1957) – le karz, w kon tak cie z ROP CiO i KPN, dzia łacz SKS, współ or -
ga ni za tor dzia łal no ści wy daw ni czej, w 1980 r. przew. NZS PAM, w kwiet niu 1981 r. de le gat na I Zjazd
NZS, czło nek KOWzP; 13 XII 1981–27 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po -
mor skim i Strze bie lin ku; po tem dzia łacz struk tur pod ziem nych „S”, Ru chu WiP, KPN i NZS, kol por ter
wy daw nictw pod ziem nych.
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wa li, od mie rza li. Wcią ga li do te go każ de go, kto zna lazł się w po bli żu. Do wie czor -
ne go ape lu ce la spra wia ła wra że nie ja kie goś ba za ru al bo hur tow ni, co chwi la wpa -
dał ktoś z ko lej ny mi ofer ta mi: – Ilu was jest tu taj? Mam 4 tub ki pa sty do zę bów.
Czy ta kie my dła wam od po wia da ją? Czy któ ryś z was re flek tu je na spodnie al bo
ko szu lę? Nie wiesz, ile masz w pa sie? Uspo ko iło się do pie ro po ko la cji.

An kie ta -so nda na te mat za sad no ści straj ku ge ne ral ne go i tech ni ki je go pro -
wa dze nia. Osiem py tań, któ raś tam z ko lei ko pia ma szy no pi su for ma tu A4. Ja kie
mu szą być speł nio ne wa run ki do pod ję cia straj ku, ja kie na le ży wy su nąć żą da nia,
na czym po win ny po le gać przy go to wa nia na po szcze gól nych szcze blach, jak na le -
ży go prze pro wa dzić? An kie ta wy szła ze śro do wi ska war szaw skie go, gdzie lan so -
wa na jest kon cep cja ta kiej ak cji. Ja ki bę dzie wpływ tej son dy na osta tecz ną de cy zję,
trud no po wie dzieć. Wy da je się, że de cy zja już za pa dła. Py ta nie tyl ko – kie dy? Trze -
ba mieć na dzie ję, że pod ję ta zo sta nie w spo sób od po wie dzial ny, gdyż w przy pad -
ku nie po wo dze nia kon se kwen cje mo gą być tra gicz ne. Je że li za ło gi nie włą czą się
do tej ak cji ma so wo, je że li nie uzy ska ona po wszech ne go po par cia, trze ba bę dzie
na wie le lat odło żyć na dzie je na ja kie kol wiek istot ne zmia ny. Za pad nie po nu ra
noc. Wie my tu taj zbyt ma ło, aby oce niać w tej chwi li szan se po wo dze nia ta kiej ak -
cji, bo ję się jed nak, że nie wy bi ła jesz cze go dzi na, że lu dzie mo gą się za wa hać, nie
ze chcą ry zy ko wać. Ale to tyl ko gdy ba nie i wra że nia.

An kie ta krą ży ła tyl ko wśród „swo ich”, od przy by cia ma jo wych trans por tów
pew ne ma te ria ły trak to wa ne są ja ko po uf ne. Ostroż ność. 

Kil ka dni te mu mia łem nie przy jem ny sen, któ ry nie da je mi spo ko ju. Nie
wiem dla cze go ce le by ły po za my ka ne, sta li śmy pod drzwia mi na słu chu jąc, co dzie -
je się na ko ry ta rzu. Na gle otwie ra ją się drzwi, kla wisz ła pie mnie „za kla py”, wy -
cią ga na ze wnątrz. Wzdłuż ko ry ta rza spo strze gam mun du ry lu dzi z ochro ny.
Wznie sio ne do bi cia bia łe pał ki. Po czu łem strach tak sil ny, że obu dzi łem się ze
skur czem ser ca. Przez chwi lę do cho dzi łem do rów no wa gi, chy ba przez go dzi nę
nie mo głem usnąć. Skąd ta kie ma ja ki, od kil ku mie się cy ob cho dzą się z na mi nie -
mal w rę ka wicz kach?

4 lip ca (nie dzie la)

Zno wu ki pi szu ją. U któ re goś z chłop ców zna leź li gryps ukry ty gdzieś
w spodniach. Nie wia do mo co bę dzie da lej. Nie wia do mo, czy za bie rać ma te riał
ze so bą, czy też odło żyć to do in nej oka zji. Je że li jed nak ma ją nas rze czy wi ście wy -
wo zić w tym ty go dniu, mo że być ja kaś więk sza re wi zja tu taj. Wszyst ko zaś prze -
ma wia za tym, że jest to spra wa naj bliż szych dni. Wczo raj Ja siu [Wit kow ski],
Sła wek [Dziech ciow ski] i pa ru in nych chłop ców za bra li się do den ty sty po za wię -
zie niem. Kla wisz, któ ry ich wpusz czał na od dział po wie dział, że w na stęp nym 
tygodniu więk szość z nas wyj dzie do do mu, że zo sta ną tyl ko „wy jąt ko we eg zem -
pla rze”, któ re wy wie zie się stąd do Dar łów ka. Prze ko na nie, że li kwi du ją obóz jest
tak po wszech ne, że na wet Łucz ko pod czas wczo raj sze go wy kła du, po świę co ne go
Ży dom w Pol sce, za po wie dział przy spie sze nie pro gra mu, któ ry za mie rza prze ro -
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bić: „Bo jak wszy scy wie cie, ma ją nas w przy szłym ty go dniu wy wo zić i nie wia do -
mo czy spo tka my się jesz cze w tym skła dzie”.

W któ rymś z wczo raj szych dzien ni ków ra dio wych ko re spon den cja Paw ła
Wa si lew skie go z Rzy mu 599. Re la cjo no wał z prze ję ciem sen sa cję dnia we Wło szech:
oto aresz to wa no 5 po li cjan tów, po nie waż wy szło na jaw, że uży wa no prze mo cy
fi zycz nej wo bec aresz to wa nych ter ro ry stów za mie sza nych w po rwa nie „Do vers”600.
Spo łe czeń stwo wło skie jest obu rzo ne ta ki mi prak ty ka mi nie god ny mi cy wi li zo wa -
ne go kra ju (!). Nie zba da ne są ścież ki pro pa gan dy. Jak moż na pusz czać po dob ne
tek sty po do świad cze niach ostat nich mie się cy, po tym wszyst kim, co dzia ło się
w obo zach in ter no wa nych, w wię zie niach, gdzie trzy ma się dzia ła czy związ ku.
Rysiek Śnieg pie nił się.

Wia do mo ści z piąt ko we go na słu chu. Spo śród 600 osób, któ re wy je cha ły na
Mun dial, 500 nie do je cha ło w ogó le do Hisz pa nii, a na miej scu zo sta ło na stęp ne
25 osób. Z wia do mo ści kra jo wych zwra ca uwa gę apel Tym cza so wej Ko mi sji Koor -
dy na cyj nej o za cho wa nie spo ko ju do cza su przy jaz du pa pie ża 601.

5 lip ca (po nie dzia łek)

Nie dzie la bez wi dze nia, wszy scy tu cze ka li śmy na nie nie cier pli wie. Ja li czy -
łem na list Mał go rza ty, Sła wek [Dziech ciow ski] do stał w cią gu ty go dnia wia do -
mość, że je go teść za bra ny zo stał do szpi ta la w bez na dziej nym sta nie. Nie
wia do mo, co zda rzy ło się w do mu, ale nikt nie przy je chał. Ode tchną łem do pie ro,
kie dy Le szek [Dlo uchy] przy niósł ze swo je go wi dze nia list, na któ ry cze ka łem. Złe
prze czu cia w cią gu ty go dnia nie by ły przy pad ko we, ale to zo sta wiam do li stów.

Cze ka li śmy tu taj na od wie dzi ny bpa Ste fan ka, by ły prze cież za anon so wa ne,
spo tka ła nas przy kra nie spo dzian ka. My ślę, że ksiądz dy rek tor mu siał do strzec to
roz cza ro wa nie. Ma rian [Jur czyk], jak śmie ją się te raz je go ko le dzy, nie po trzeb nie
zmar no wał noc, przy go to wu jąc so bie po wi ta nie bi sku pa. Ko men ta rze by ły jed no -
znacz ne: Ko ściół wo li z ja kichś wzglę dów nie ma ni fe sto wać swo jej opie ki nad in -
ter no wa ny mi. Pod czas mszy po raz pierw szy od kil ku ty go dni śpie wa li śmy
Mo dli twę o zwy cię stwo. Zno wu, tak jak daw niej, msza sta ła się oka zją do za de -
mon stro wa nia po sta wy gru py. Za rów no so bie sa mym, jak i księ dzu, któ ry z pew -
no ścią prze ka że to bi sku pom, przy po mnie li śmy, kim je ste śmy, za co sie dzi my, cze go
ocze ku je my. By ło nas mniej, świe tli ca nie by ła już tak prze peł nio na jak by wa ło to
do nie daw na, ale zno wu po ja wi ło się to coś, co spra wi ło, że ksiądz zwró cił kie dyś
de li kat nie uwa gę, aby śmy nie za po mi na li, że jest to jed nak przede wszyst kim
msza św. Ob ser wo wa łem sa lę, wró ci ło daw ne sku pie nie, prze ję cie, któ re gdzieś
w mię dzy cza sie za gi nę ło.

______________________________________________________________________________

599 Pa weł Wa si lew ski – dzien ni karz, spe cja li sta od pro ble ma ty ki za gra nicz nej, 1979–1984 ko re spon dent
PRiTV w Rzy mie i Wa ty ka nie.

600 Cho dzi o po rwa nie grec kie go stat ku „Do vers”.
601 Apel TKK z 26 VI 1982 r. o nie podej mo wa nie do 22 lip ca tr. straj ków i ma so wych de mon stra cji. Miał

to być czas na upo rząd ko wa nie sy tu acji w sa mej TKK, umoc nie nie struk tur pod zie mia i czas dla władz,
w ce lu wzno wie nia dia lo gu. Wzy wa no do zwol nie nia in ter no wa nych i amne stii dla wię zio nych.
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Niech przed Twym lu dem wro gi się ustra szą
W mło dzień ców ser ca tchnij ry ce rzy mę stwo
Za Two ją chwa łę i za wol ność na szą 
Daj nam zwy cię stwo

Ko mu ni kat ze 186. Kon fe ren cji Epi sko pa tu w Ko sza li nie od czy ta ny w cza -
sie mszy był jak by od po wie dzią dla wie lu z nas. Ko ściół po raz ko lej ny przy po -
mniał, że re pre sja mi, ter ro rem nie osią gnie się spo ko ju, że kraj bez u stan nie po grą ża
się w cha osie, że tyl ko po ro zu mie nie mo że za po biec ka ta stro fie. Wi ta no z za do wo -
le niem za po wie dzi władz dal szych zwol nień in ter no wa nych, ale rów no cze śnie bi -
sku pi nie by li za nie po ko je ni prze bie giem we ry fi ka cji prze pro wa dza nej wśród
pra cow ni ków szkół wyż szych. Z wczo raj szych wi dzeń przy nie sio no m.in. wia do -
mość o zwol nie niu kil ku dzie się ciu osób z Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie. Nie
wie my, ja kie bę dą wy ni ki w po zo sta łych uczel niach, ale nie ma żad nych wąt pli wo -
ści, że stra ci pra cę bar dzo wie lu lu dzi. I wszyst ko to dzie je się po za twier dze niu
przez sejm na ma jo wej se sji no wej usta wy o szkol nic twie wyż szy m602. Usta wy, któ -
ra ja ko je dy ne kry te ria we ry fi ka cji przyj mo wa ła przy dat ność po szcze gól nych lu dzi
pod ką tem ich war to ści na uko wej i dy dak tycz nej. Już w kil ka na ście dni póź niej
no wy mi ni ster re sor tu prof. Miś kie wi cz603 uza sad niał męt nie ko niecz ność ana li -
zo wa nia i oce nia nia po staw mo ral nych i ide owych. I oto wła śnie re zul ta ty.

Jest wię cej niż pew ne, że bę dzie mu siał po że gnać się z uczel nią Mi chał Ka -
wec ki, na ra zie do stał urlop i ma za kaz wstę pu do szko ły. Na tych mia sto we zwol -
nie nie do sta li Ja cek Ta ra bic ki i He niek Grec ki, któ rzy wy szli ostat nio. Po dob no
za po wie dzia no im, że uspo łecz nio ne za kła dy pra cy są dla ta kich jak oni na ra zie
za mknię te. Z dru giej stro ny Le szek [Dlo uchy] opo wia da o przy pad kach zwol nie -
nia ta kich lu dzi przez pry wa cia rzy pod na ci skiem ube ków. Lu dzie nie chcą tra cić
kon ce sji, warsz ta tów pra cy i mó wią o tym wprost, po zby wa jąc się po kil ku dniach
przy ję tych wła śnie „tref nych”. 

Le szek [Dlo uchy] wró cił z wi dze nia zu peł nie przy bi ty. Od po wro tu z prze -
pust ki był prze ko na ny, że wyj dzie stąd la da dzień, tym cza sem wy jazd z kra ju za -
czął się kom pli ko wać. Nie wia do mo, kie dy otrzy ma wi zę, a wy jazd przez Ber lin
Za chod ni, na któ ry li czy ło kil ku na szych lu dzi, przy po sia da niu ta kich pasz por tów,
ja kie otrzy ma li, nie wcho dzi po dob no w grę. Ca ła gru pa zna la zła się na gle w nie -
by wa le trud nej sy tu acji, Fe lek Kru pa, któ ry wy szedł stąd naj wcze śniej, po sprze da -
wał już wszyst ko, ro dzi na sie dzi na wa liz kach. Co bę dzie da lej?
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602 Cho dzi o usta wę o szkol nic twie wyż szym z 4 V 1982 r. Z no tat ki przy go to wa nej 12 V 1982 r. o pod ję -
tych dzia ła niach przez Mi ni ster stwo Na uki, Tech ni ki i Szkol nic twa Wyż sze go w związ ku z sy tu acją spo -
łecz no -p ol ityc zną w szko łach wyż szych wy ni ka ło, że za pla no wa no kil ka dzia łań, któ re mia ły „uzdro wić
sy tu ację”, m.in. do 25 VI 1982 r. spe cjal na ko mi sja mia ła do ko nać prze glą du (we ry fi ka cji) kadr, a do
25 VIII 1982 r. pla no wa no do ko nać zmian per so nal nych. 

603 Be non Miś kie wicz (1930–2008) – hi sto ryk, 1972–1981 rek tor UAM w Po zna niu, 1982–1987 min. nauki,
szkol nic twa wyż sze go i tech ni ki (od 1984 min. na uki i szkol nic twa wyż sze go).



Wie czo rem w te le wi zji mecz Po la ków z Ro sja na mi. Ko lej na kom pro mi ta cja,
ża ło sna, pry mi tyw na. Prze by wa ją cy za gra ni cą człon ko wie „So li dar no ści” po sta wi -
li za oby dwo ma bram ka mi ol brzy mie trans pa ren ty z na pi sa mi „So li dar ność”604.
Pierw szy na jazd ka me ry, przy pad ko wy zu peł nie, wy ni ka ją cy z roz wo ju sy tu acji na
bo isku i oto na ekra nie ten wła śnie trans pa rent. Sa la do słow nie osza la ła. Okla ski,
wi wa ty, śmie chy. Prze cież od kil ku mie się cy ten na pis jest bez względ nie tę pio ny,
wła dze ro bią wszyst ko, aby wy ma zać go ze świa do mo ści ludz kiej. Za no sze nie
związ ko we go znacz ka gro żą grzyw na i wię zie nie. Ma lo wa ne no cą na mu rach na -
pi sy są nie mal wy pa la ne. I oto mi lio ny te le wi dzów mo gą się nim na gle na sy cić do
wo li. Ale już po chwi li plan sza z prze pro sze niem za uster ki po za gra ni ca mi kra ju,
a kie dy „uster ki” usu nię to po każ do ra zo wym po ja wie niu się trans pa ren tu po ja -
wia ło się zdję cie try bun sta dio nu z ce re mo nii otwar cia. Za mo ment, kie dy ak cja
prze no si ła się w in ny re jon bo iska wra cał ży wy ob raz. I zno wu śmiech i gwiz dy.
Cały za bieg prze pro wa dza no bo wiem nie udol nie, pry mi tyw nie. Po co? Prze cież
wła śnie to nie udol ne pod sta wia nie zdję cia wy wo ła ło efekt znacz nie więk szy niż
sam trans pa rent. Ot raz jesz cze wy szła na jaw ca ła war tość re żi mo wej pro pa gan -
dy, me to dy jej pra cy. Dla naj głup sze go, naj mniej roz gar nię te go te le wi dza sta wa ło
się w tym mo men cie oczy wi ste, że je że li kła mią, je że li na na szych oczach po ka zu -
ją bez że na dy, w ja ki spo sób usi łu ją kła mać, prze ina czać, to w ten sam spo sób po -
stę pu ją rów nież w in nych przy pad kach. Więc jed nak „So li dar ność” mia ła ra cję
twier dząc: „Pra sa kła mie. Te le wi zja kła mie”. Bez myśl ność i głu po ta lu dzi kie ru ją -
cych pro pa gan dą są za dzi wia ją ce. W dzi siej szej przed po łu dnio wej po wtór ce
wszyst ko by ło już sta ran nie do pra co wa ne, by ła to zno wu co dzien na te le wi zja. 

Na do da tek wszyst kie go kil ka mi nut po ósmej od czy ta no w ra dio zja dli wy ko -
men tarz, któ ry miał od sło nić me to dy ma ni pu lo wa nia ra dio sta cji za chod nich na wet
ta ki mi wy da rze nia mi jak Mun dial. I zno wu czy jeś nie do pa trze nie, z któ re go wy szła
ko lej na kom pro mi ta cja. Na le ża ło prze cież bez względ nie ko men tarz wy co fać.

Wie czo rem, a wła ści wie już w no cy, Cze siek [Pia sec ki] opo wia dał, w ja ki
spo sób „od kry li” w „Par ni cy” broń, któ ra mia ła umoż li wić do ko na nie prze wro tu
17 grud nia 1981 r. To zdję cie przed sta wia ją ce ra kiet ni ce, pał ki, no że, amu ni cję
za miesz cza ne by ło póź niej przez ca łą pra sę. Te le wi zja mo skiew ska po ka zy wa ła je
po dob no przez kil ka dni z rzę du. Ca łą ak cję prze pro wa dzo no w no cy z 17 na 18 grud -
nia, już po za koń cze niu straj ku. Opo wia da li o tym pra cow ni cy, któ rych przy dzie -
lo no do stra ży prze my sło wej. Stocz nia zo sta ła, po dob nie jak wie le in nych
za kła dów, jed nost ką zmi li ta ry zo wa ną. Obo wią zy wa ła dys cy pli na i re gu la min woj -
sko wy. Po pół no cy „Par ni ca” oto czo na zo sta ła od dzia ła mi mi li cji, w po śpie chu
mon to wa no ra dio sta cję. Uzbro je ni mi li cjan ci, z bro nią go to wą do strza łu, prze -
my ka jąc pod mu ra mi ni czym na fil mach wo jen nych, wpa da li do hal, do biur. Straż -
ni cy, któ rzy nie bar dzo wie dzie li, co się dzie je, da rem nie usi ło wa li in ter we nio wać:

______________________________________________________________________________

604 Mecz Pol ska – ZSRR na Mi strzo stwach Świa ta w pił ce noż nej w Hisz pa nii w 1982 r. za koń czył się wy -
ni kiem 0:0. Au to rem trans pa ren tów z na pi sem „So li dar ność” umiesz czo nych na sta dio nie za bram ka mi
był Jó zef Przy byl ski. Zo sta ły one usu nię te przez or ga ni za to rów w 22. mi nu cie me czu.
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– Pa no wie, po cze kaj cie, po za pa la my świa tło, po otwie ra my drzwi. Nikt ich jed nak
nie słu chał. Mi li cjan ci sko ka mi wpa da li do wnętrz. Roz po czę ło się de mo lo wa nie
szaf, sza fek, biu rek. Roz bi ja no je to por ka mi, ło ma mi. Wy ry wa no z fu tryn drzwi.
Wy rzu ca no ca łą za war tość na pod ło gi, by le jak, na ku py. Kie dy zja wi ła się ran na
zmia na, lu dzie nie wie dzie li, co się sta ło. Na rzę dzia, obu wie, odzież ochron na –
wszyst ko po roz rzu ca ne, po nisz czo ne. Po szli do biu row ca, nie mo gli prze cież przy -
stą pić do pra cy. Tam za sta li ten sam wi dok. Pod ło gi peł ne szkła, pa pier ków, do ku -
men tów, pie czą tek. I w tym wszyst kim bez rad ni urzęd ni cy. Dy rek tor wy dał roz kaz:
do pro wa dzić wszyst ko do po rząd ku. Nie by ło żad nych wy ja śnień. I póź niej zdję -
cia w „Gło sie”, w „Ku rie rze”605. Do wie dzie li się wte dy, do cze go to wszyst ko mia -
ło słu żyć.

Po kil ku ty go dniach, już w stycz niu, na de szło na ad res dy rek cji krót kie pi smo
z pro ku ra tu ry. Po dej rze nia by ły nie uza sad nio ne, ujaw nio ny „ar se nał” nie mógł w żad -
nym wy pad ku słu żyć ce lom wy zna czo nym mu przez dzien ni ka rzy „Gło su” i „Ku rie -
ra”. Ani ro dzaj „uzbro je nia”, ani je go ilość nie po zwa la ły na po twier dze nie po dob ne go
ro zu mo wa nia. Żad na z ga zet nie za mie ści ła jed nak in for ma cji na ten te mat.

Po dob ne ak cje prze pro wa dzo no wte dy i w „War skim”, i w „Gry fii”, i w wie -
lu in nych za kła dach pro duk cyj nych. Re zul ta ty by ły po dob ne. Ko men dant na sze -
go ośrod ka, na zy wa ny ze wzglę du na swój wzrost do stoj nym imie niem
Hi ro -H it o606, na zy wa się rze czy wi ście Ja nusz Mi ko ła jew ski i miesz ka w Ko sza li nie.
Jest z za wo du psy cho lo giem. Pra co wał m.in. w wię zie niu go le niow skim w po cząt -
ko wych la tach sie dem dzie sią tych, a póź niej w Czar nem ra zem z ko men dan tem
tutej sze go wię zie nia Ga dom skim.

6 lip ca (wto rek)

Wczo raj w no cy po go to wie za bra ło Sław ka [Dziech ciow skie go] do szpi ta la
w Draw sku. Po wtó rzył się przy pa dek Kur pi sza. W so bo tę wy rwał ząb. Ro bi ła to
den tyst ka z Wierz cho wa, żo na na sze go le ka rza. Ból po za bie gu jest czymś nor mal -
nym, ale wczo raj po ja wi ła się tem pe ra tu ra. Wie czo rem Zda no wicz i chłop cy z ce -
li za czę li za bie gać o po go to wie. To nie ta kie pro ste. Nor mal nie mu si ta ką de cy zję
pod jąć le karz, któ re go nie moż na by ło jed nak ścią gnąć. Lek ce wa ży spra wę: – Wy
in ter no wa ni bez prze rwy cze goś chce cie. Żo na ma prze cież dłu gą prak ty kę i nie
zda rza ją jej się po dob ne przy pad ki jak z wa mi. Osta tecz nie dzię ki na le ga niom Zda -
no wi cza ścią gnię to z Draw ska ka ret kę, póź niej mu siał jesz cze prze ko nać ofi ce ra dy -
żur ne go, że Sław ka trze ba jed nak za brać na tych miast, że w żad nym ra zie nie mo że
cze kać do ra na. Uda ło się jed nak. Jak dłu go Sła wek po zo sta nie w szpi ta lu, nie wia -
do mo, do stał też wie czo rem prze pust kę na dzi siej szy po grzeb te ścia. Wy jazd nie
wcho dził jed nak w grę, ale być mo że sko rzy sta z niej po opusz cze niu szpi ta la, jeżeli
bę dzie to jesz cze moż li we.
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605 Do kład nie w „Wia do mo ściach Szcze ciń skich”: Ko mu szy ko wa no krwa wą łaź nię? (18–19 XII 1981).
606 Alu zja do Hi ro hi to – ce sa rza Ja po nii, pa nu ją ce go w la tach 1926–1989.



Przy pa dek Sław ka i kil ka wcze śniej szych uświa da mia ją los więź niów, zda -
nych zu peł nie na ła skę ta kie go le ka rza. Opo wia da ją o nim, że kie dy zja wi się któ -
ryś z więź niów, np. z bó lem gar dła, kasz lem, za bie ra na mie siąc wy pi skę na
pa pie ro sy.

Ostat nie biu le ty ny („So li dar ność Po mo rza Za chod nie go”, „So li dar ność Tyg.
Ma zow sze” nr 18 z 16 VI) prze peł nio ne są tek sta mi na te mat szans i wa run ków
poro zu mie nia, gra nic kom pro mi su. W „Ty go dni ku Ma zow sze” funk cjo nu je na wet
ta ka ru bry ka: „Kie dy i jak ko niec woj ny? Szan se po ro zu mie nia – gra ni ce kom pro -
mi su – pro gram dzia ła nia”607. W tym ostat nim nu me rze in te re su ją ca opi nia, pod -
pisa na przez „in ter no wa ne go do rad cę »So li dar no ści«”608. Te zy: ko mu ni ści po zo sta ną
przy wła dzy jak dłu go nie zmie ni się po zy cja ZSRR, gra ni cą kom pro mi su jest fakt
spra wo wa nia przez nich wła dzy, je dy ną moż li wo ścią do pro wa dze nia do au ten tycz -
ne go kom pro mi su jest wy mu sze nie go, ale nie ko niecz nie si łą zbroj ną. Kon klu du jąc
optu je za trwa łym opo rem, bo wiem czas pra cu je na nie ko rzyść wła dzy.

Rów nież i wśród nas na si la ją się spo ry na te mat dróg wyj ścia, na te mat szans
po wo dze nia straj ku ge ne ral ne go. Ar gu men ty na dal te sa me. Na wczo raj szym posie -
dze niu sej mu po seł Ro mu ald Bu kow ski 609 zwró cił się do władz o zwol nie nie in ter -
no wa nych i od wo ła nie sta nu wo jen ne go. Jesz cze je den z Don Ki cho tów.

Nie spraw dza ją się jak do tąd prze po wied nie o ma so wych zwol nie niach, może
ju tro coś drgnie. Wy cho waw ca po wie dział Lesz ko wi [Dlo uche mu], że wła śnie jutro
przyj dzie peł no moc nik ko men dan ta.

(przed ape lem) 

Sła wek jest w szpi ta lu w Draw sku, był tam ra no. Ta ką wia do mość prze ka -
zał mi po po łu dniu Zda no wicz.

Po twier dza się wia do mość o li kwi da cji obo zu. Po wy kła dzie Łucz ko zre la cjo -
no wał swo ją roz mo wę z ko men dan tem Hi ro -H ito. W naj bliż szym cza sie więk szość
zo sta nie zwol nio na, a nie wiel ka gru pa prze wie zio na zo sta nie do ja kie goś cen tral -
ne go obo zu.

We wczo raj szym nu me rze „Nju sa” (nr 56) in for ma cja prze ka za na przez ko -
goś, kto był nie daw no na wi dze niu u Mil cza now skie go w Po tu li cach pod Byd gosz -
czą. Są tam ra zem z Mil cza now skim rów nież Ka ro lew ski i Nie wia dom ski. Trak tu je
się ich ni czym wie lo let nich kry mi na li stów. Ka ry: przy wią zy wa nie pa sem do łóż ka
na do bę lub dwie, krzy żo wa nie na kra tach, bi cie pał ka mi, nie mó wiąc już o ogra -
ni cza niu pa czek i wi dzeń. Do te go brak sta łej opie ki le kar skiej, od ma wia nie po mo -
cy den ty stycz nej. Prze by wa ją w wie lo oso bo wych ce lach. Od 19 czerw ca An drzej
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607 Kie dy i jak ko niec woj ny: szan se po ro zu mie nia -gr an ice kom pro mi su – pro gra my dzia ła nia, „Ty go dnik
Ma zow sze” 1982, nr 18.

608 Uwa gi o kom pro mi sie: in ter no wa ny do rad ca „So li dar no ści”, „Ty go dnik Ma zow sze” 1982, nr 18.
609 Ro mu ald Bu kow ski (1928–1992) – pla styk, 1980–1985 po seł na Sejm PRL, ja ko je dy ny gło so wał

25 I 1982 r. prze ciw ko usta wie o szcze gól nej re gu la cji praw nej w okre sie sta nu wo jen ne go, za twier dza -
ją cej de kre ty o sta nie wo jen nym. 
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[Mil cza now ski] był w izo lat ce, cier pi na nie żyt żo łąd ka, do ku cza ją mu bóle ne rek.
Wy glą da jak „wrak czło wie ka, tak moż na wy obra zić so bie lu dzi opusz cza ją cych
obo zy kon cen tra cyj ne” – opo wia da świa dek.

Ma rek P[rzy godz ki] na de słał wła sną oce nę obec nej sy tu acji. Tekst nie tra fił
do „Nju sa” ze wzglę du na ukła dy per so nal ne, za wie ra jed nak spo ro „re we la cji”.
W czę ści mię dzy na ro do wej zwra ca uwa gę na re orien ta cję po li ty ki ZSRR. Wy ra że -
nie zgo dy na 5-he kt ar owe dział ki przy za gro do we koł choź ni ków ozna cza de fac to
pró bę od two rze nia rol nic twa in dy wi du al ne go. Je go zda niem moż na są dzić, że Ro -
sja nom za le ży na po stę pie roz mów roz bro je nio wych i bę dą na ci skać, aby przed
spo tka niem Breż niew – Re agan Po la cy upo rząd ko wa li sy tu ację.

Wśród spraw we wnętrz nych wia do mość, że wśród ści słe go kie row nic twa kon -
sul to wa ny jest pro jekt re for my sys te mu po li tycz ne go. Utwo rze nie urzę du pre zy den -
ta z sze ro ki mi upraw nie nia mi. Mia ło by to na stą pić jesz cze w bie żą cym ro ku. In na
pro po zy cja to wpro wa dze nie po ję cia sta nu nad zwy czaj ne go za gro że nia kra ju. Jest też
spo ro „cie ka wo stek”. A to, że te zy Ra dy Pry ma sow skiej od rzu co ne zo sta ły przez
Ru sa ko wa 610, ewo lu cja po glą dów na O[by wa tel skie] K[omi te ty] O[dro dze nia] N[aro -
do we go]611, do któ rych do sta ło się po dob no wie lu lu dzi z bar dzo barw ną prze szło -
ścią. Zgła sza ne po stu la ty przez nie któ re te śro do wi ska też by wa ją cza sa mi co
naj mniej kło po tli we: po sta wie nie przed są dem po ło wy obec ne go rzą du, re wi zja gra -
nic wschod nich itp. Są też plot ki per so nal ne, jak moż li wość odej ścia Ol szow skie go
i Bar ci kow skie go, Ra kow ski ja ko pre mier, oskar że nie Wia tra 612 w Mo skwie ja ko
ojca pol skiej kontr re wo lu cji, al bo wy mie nie nie Ku bia ka ja ko re zy den ta opor tu ni -
stów w kie row nic twie par tyj nym (red. na czel ny „Rze czy wi sto ści”613 Ja ro szew ski614

pod czas wi zy ty w Pra dze), al bo wresz cie wia do mość o li ście li be ra łów do od strza łu,
któ rą przy wiózł po dob no Ru sa kow (Bar ci kow ski, Ku biak, Ra kow ski...).

9 lip ca (pią tek)

Z dnia na dzień jest nas co raz mniej. Przed wczo raj zwol nio no wszyst kich
mi li cjan tó w615, wczo raj na stęp na ósem ka 616, dzi siaj trój ka 617. Nie ma już Łucz ki,
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610 Kon stan tin Ru sa kow (1909–1993) – po li tyk ko mu ni stycz ny, 1977–1986 se kre tarz KC KPZR.
611 Oby wa tel ski Ko mi tet Od ro dze nia Na ro do we go (OKON) – or ga ni za cja ma ją ca na ce lu wspie ra nie WRON

w dzia ła niach po li tycz nych i pro pa gan do wych, two rzo na od grud nia 1981 r. 
612 Je rzy J. Wiatr (ur. 1931) – so cjo log, po li to log, pro fe sor, 1949–1990 czło nek PZPR, 1979–1982 wi ce -

pre zy dent In ter na tio nal Po li ti cal Scien ce As so cia tion, 1981–1984 dyr. In sty tu tu Pod sta wo wych Pro ble -
mów Mark si zmu -L en in izmu KC PZPR.

613 „Rze czy wi stość” – ty go dnik spo łecz no -p ol ityc zny uka zu ją cy się od 24 V 1981 r. do ogło sze nia sta nu
wo jen ne go, po tem za wie szo ny, oraz od ma ja 1982 do 1989 r.; red. na czel ni: Hen ryk Tyc ner, Je rzy Par -
dus (od ma ja 1982). Po wstał z ini cja ty wy Zjed no cze nia Pa trio tycz ne go „Grun wald” i uwa ża ny był za
organ na ro do wo -ko nse rw aty wn ego skrzy dła PZPR.

614 Ta de usz Ja ro szew ski (1930–1988) – prof., przew. klu bu War sza wa 80.
615 Dzia ła cze ZZF MO ze Szcze ci na: Hen ryk So snow ski, Zdzi sław Ła kom ski, Mi ro sław Kłysz ko, Ma rian

Sa dłow ski i Edward Wi śniew ski. Ma rian Lem ke opu ścił ośro dek w mar cu.
616 8 VII 1982 r. OO w Wierz cho wie Po mor skim opu ści li m.in.: Da riusz Błasz kie wicz, Ja nusz Bier nat, Piotr

Dy ty niak, Ry szard Ka szu bow ski, Fran ci szek Łucz ko, Zbi gniew Szy mań ski; urlo po wa no na mie siąc Roma -
na Ber ga, Ja na Wit kow skie go. 

617 9 VII 1982 r. OO w Wierz cho wie Po mor skim opu ścił m.in. Je rzy Na dol ny.



Rad ka No wa kow skie go, Zbysz ka Szy mań skie go, Jan ka Wit kow skie go, Ed ka Mod -
rzew skie go 618. Wszyst ko to lu dzie z Go le nio wa. W cią gu trzech dni zwol nio no
oko ło 20 osób, se lek cja jest więc fak tem. Krą ży wśród nas „po uf na” wia do mość,
że do 22 lip ca po zo sta nie nie wię cej niż 400 in ter no wa nych. To już na praw dę nie -
wie le, co praw da Ma rian [Jur czyk] „po cie szał” mnie, że ja ko przy szły szef ga ze ty
znaj dę się w tej gru pie, ale – mo żesz być do brej my śli, Ta dziu, po sie dzi my jesz cze
do wrze śnia, paź dzier ni ka i wró ci my do pra cy. Nie tra cę prze cież na dziei, że za -
bio rę się wcze śniej. Za sta na wia ją ca jest grzecz ność tak ube ków, jak i funk cjo na riu -
sza z ob słu gi, cho dzą ko ło nas nie mal na pa lusz kach. Tłu ma czą się ze wszyst kie go,
prze pra sza ją. Nie wie my, o co cho dzi, wy da je się jed nak... Aż strach to wy po wie -
dzieć, że by broń Bo że nie za pe szyć.

W „Ką ci ku po etyc kim” od kil ku dni wier sze Ada ma Za ga jew skie go 619:
Gdy by jesz cze dyk ta to rzy ze chcie li
czy tać na sze gniew ne, wście kłe i
so lid nie opra co wa ne wier sze, po ezja
na pew no zmie ni ła by świat, Ale
ró że tak że nie zna ją po świę co nych 
im utwo rów. Kol ce nie pi ją krwi. 

Wiersz na zy wa się Kol ce. Po za nim Je ro zo li ma, Tak ni sko, Klę ska,
Na praw dę umie my żyć do pie ro w klę sce
Przy jaź nie po głę bia ją się
mi łość czuj nie pod no si gło wę
Na wet rze czy sta ją się czy ste. 

Cią gle no szę przy so bie list od Mał go rza ty. Bo że, ile mu si Ją to wszyst ko
kosz to wać, jest strasz ny. Roz pacz li wy. Jesz cze dwa ty go dnie do wi dze nia.

10 lip ca (so bo ta)

Mi nę ła już pierw sza w no cy, więc to już nie dzie la, ale Ry siek [Śnieg], Cze -
siek [Pia sec ki] i An drzej [An to sie wicz] cią gle jesz cze sie dzą przy sto le, wał ku ją do
znu dze nia Mun dial, ca łą hi sto rię pol skie go pił kar stwa, po szcze gól nych pił ka rzy.
Trud no wy łą czyć się bo daj na chwi lę. 

Dzień bez wyjść, cho ciaż do koń ca mie li śmy ta ką na dzie ję. Naj bar dziej zde -
ner wo wa ny był dzi siaj Le szek [Dlo uchy], żo na wy ku pi ła już bi le ty na ju trzej szy
po ciąg do War sza wy. W po nie dzia łek mie li być w am ba sa dach: ame ry kań skiej, nie -
miec kiej i fran cu skiej. Dzwo ni ła do nie go w pią tek, ale nie do pusz czo no do roz -
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618 Edward Mo drzew ski (ur. 1941) – ślu sarz PPDiUR „Od ra” w Świ no uj ściu, 15 XII 1981–14 IX 1982 in -
ter no wa ny w OO w Go le nio wie, Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku.

619 Adam Za ga jew ski (ur. 1945) – po eta, ese ista, pro za ik, tłu macz, zwią za ny z po etyc kim ru chem „No wej
Fa li” w Kra ko wie, 1971–1983 czło nek ZLP, po pod pi sa niu Li stu 59 ob ję ty za ka zem dru ku, od 1979 r.
czło nek PEN Clu bu.
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mo wy, ktoś roz ma wiał w je go imie niu. Zro bił póź niej awan tu rę, ale by ło już po
her bat ce. Jesz cze jed no drań stwo.

Wy szedł pierw szy nu mer no we go wy daw nic twa, ty go dni ka „So li dar ność
Inter no wa nych” z bar dzo nie do brym tek stem Mi cha ła [Pa ziew skie go] na te mat
wy jaz dów za gra nicz nych. Sta ra, ogra na już ar gu men ta cja, po da na na do da tek
w ma ło wy bred nej for mie. Bę dzie zno wu fer ment, ni ko mu nie po trzeb ny. Ze stro -
ny Mi cha ła jest to tym bar dziej nie uczci we, że sam praw do po dob nie wy je dzie.

Roz mo wy z ube ka mi trwa ją na dal. Nie wy ma ga ją już pod pi sy wa nia zo bo wią -
zań lo jal no ści, po prze sta jąc na ust nym za pew nie niu, ale lu dzie są twar dzi.

12 lip ca (po nie dzia łek)

Ko lej na nie dzie la bez wi dze nia z Mał go rza tą. Przyj dzie mi na Nią cze kać
jesz cze dwa ty go dnie. Je śli nie bę dzie żad nych nie spo dzia nek, tzn., je że li nie wy -
wio zą nas gdzieś w Biesz cza dy, o czym ty le się ostat nio mó wi. Od wie dził nas wresz -
cie bp Ste fa nek, na któ re go od tak daw na już cze ka li śmy. Do sko na ła ho mi lia,
opar ta na czy ta nym pod czas mszy frag men cie Księ gi Amo sa 620. Roz mo wa Amo sa,
pa ste rza owiec i ho dow cy, z ka pła nem Ama zju szem. Ar gu men ty, któ re pod czas tej
roz mo wy pa da ją, tłu ma czą me cha nizm na sze go spo ru o kształt po ro zu mie nia na -
ro do we go. Amos od czu wa ją cy po trze bę gło sze nia praw dy, usły szał od kró lew skie -
go ka pła na świą ty ni – „Odejdź stąd, ja sno wi dzu, ucie kaj do Ju dei. Tam jedz swój
chleb i tam so bie pro ro kuj”. Ama zjusz nie sta ra się oba lić ar gu men tów Amo sa, nie
roz pa tru je ich w ogó le. Po czuł się za gro żo ny w swo ich in te re sach, zja wił się oto
ktoś, kto mógł by ode brać mu wier nych, po zba wić go sta no wi ska, chle ba. Więc
„odejdź stąd”, więc „ucie kaj do Ju dei”, „tam jedz swój chleb”.

Pro po zy cje re form przed kła da ne przez spo łe czeń stwo, te zy Ra dy Pry ma sow -
skiej, re for ma to rzy w par tii, to wszyst ko brzmi dla za rzą dza ją cych pań stwem ni -
czym mi sja Amo sa, więc mó wi im się „idź cie stąd”. Czu ją się po dob nie jak
Ama zjusz za gro że ni w swo jej po zy cji, i na tym, zda niem Ste fan ka, po le ga isto ta
obec nych trud no ści, dla te go tak trud no się po ro zu mieć.

Po mszy jak zwy kle spo tka nie ogól ne. Cze ka my za wsze tak nie cier pli wie
wła śnie na Ste fan ka, po nie waż nie uni ka roz mów na te ma ty nas in te re su ją ce.
Wczo raj zaś mó wił wy jąt ko wo otwar cie. Wie le osób zwró ci ło na to uwa gę. Mo że
to ozna cza, że im pas w roz mo wach z wła dza mi jest tak głę bo ki, sta no wi sko, któ -
re pre zen tu ją tak twar de, że nie ce lo we sta je się ukry wa nie te go dy plo ma tycz ny mi
sztucz ka mi ję zy ko wy mi. Mó wił za tem otwar cie o trud no ściach zwią za nych z przy -
jaz dem pa pie ża. Pod sta wo wy pro blem do ty czy ter mi nu wi zy ty i jej prze bie gu, ale
tak na praw dę to wła dze chcia ły by stor pe do wać sam przy jazd, sta wia się więc wa -

200 _______________________________________________________________________

620 Księ ga Amo sa jest trze cią księ gą zbio ru pro ro ków mniej szych. W ka no nie Bi blii he braj skiej wcho dzi w skład
Księ gi Dwu na stu. Au to rem księ gi był Amos (hebr. Jah we niósł), pa sterz i ho dow ca drzew fi go wych, dzia -
ła ją cy ja ko pro rok w Kró le stwie Pół noc nym (szcze gól nie w Be tel i Sa ma rii) w VIII w. p.n.e. Księ ga Amo sa
skła da się z krót kich mów pro roc kich, skie ro wa nych głów nie do Izra ela i do je go są sia dów oraz pię ciu
wizji (sza rań czy, su szy, pio nu oło wia ne go, ko sza owo ców i upad ku świą ty ni) za po wia da ją cych ka rę.



run ki, któ re w spo sób oczy wi sty nie mo gą być na wet roz wa ża ne. Wła śnie tak to
okre ślił: nie mo gą być roz wa ża ne, ale za sło nił się ta jem ni cą, kie dy pa dło py ta nie,
cze go one do ty czą. Dla cze go tak się dzie je? Przy jazd pa pie ża za ha mo wał by pro ces
dez in te gra cji spo łe czeń stwa, któ ry to pro ces po zwo li wła dzom prze pro wa dzić po
pew nym cza sie wszyst kie za mie rze nia. – Je że li roz pa dła by się ta ist nie ją ca jesz cze
jed ność spo łe czeń stwa, je go po czu cie si ły i war to ści, wte dy wy pusz czo no by nas,
uwię zio nych. Przy wró co no by dzia łal ność związ ków, ze zwo lo no by na no sze nie
znacz ków „So li dar no ści”. Po zba wie ni opar cia spo łecz ne go, nie znaj du jąc w nim
od ze wu, prze sta li by ście być nie bez piecz ni.

Wie le mó wił o nisz cze niu lu dzi, o zmu sza niu ich groź bą wię zień, obo zów,
po zba wie nia chle ba do po stę po wa nia wbrew wła snym prze ko na niom. Ro dzą się
za stę py kon for mi stów, lu dzi bez za sad, go to wych za utrzy ma nie się na sta no wi sku
zdra dzić przy ja ciół, oplu wać to, co jesz cze wczo raj by ło dla nich świę to ścią, bez -
ide ow ców. Mó wił o świa do mej, z roz my słem pro wa dzo nej ate iza cji dzie ci i mło -
dzie ży. Sto so wa ne me to dy przy po mi na ją naj gor sze la ta pięć dzie sią te.

Py ta no rów nież o per spek ty wy na sze go wyj ścia, o krą żą ce plot ki na te mat
amne stii z oka zji 22 lip ca, ni cze go jed nak ani nie po twier dził, ani nie za prze czył.
Krą żą rze czy wi ście ta kie plot ki, są ja kieś prze cie ki, na wet od osób wy so ko po sta -
wio nych al bo, jak to się mó wi, do brze po in for mo wa nych. Nic jed nak pew ne go.
Być mo że do pie ro za po wie dzia ne ple num K[omi te tu] C[en tral ne go], któ re po win -
no ze brać się w tym ty go dniu, ujaw ni ja kieś kon kret ne za mie rze nia władz.

Pod czas wie czor ne go ape lu kom pro mi ta cja. Prze my co no pod czas wi dzeń
spo ro al ko ho lu, kil ka osób spi ło się do nie przy tom no ści. Wy cho waw cy na ra zie
nie zro bi li afe ry, ale wy ko rzy sta ją to z pew no ścią. My ślę, że dzi siaj Ma rian [Jur -
czyk] bę dzie roz ma wiał z wczo raj szy mi bo ha te ra mi, to już dru gi przy pa dek
w ostat nim cza sie. Sła wek [Dziech ciow ski] ma prze pust kę do 21, Ja siu [Wit kow -
ski] do 20.

(wie czo rem, no cą)

Wi zy ta dzien ni ka rzy „Gło su”: So śnic ki 621, Ma tla k622, Cie śla k623. Przy je cha li
zro bić wy wiad z Jur czy kiem. Za czę ło się tak jak zwy kle. We zwa no Ma ria na do
ko men dan ta, nie mó wiąc o co cho dzi. Jur czyk wzbra niał się, ale w koń cu za brał
ze so bą Jur ka Zi mow skie go i po szli. Na miej scu oka za ło się, że pa no wie z „Gło -
su” już cze ka ją. Jak moż na by ło przy pusz czać, Jur czyk od mó wił. Wy gło sił dłuż szy
spicz: ja, ce nio ny ro bot nik, po trzy dzie stu la tach pra cy do cze ka łem się ta kie go
wła śnie po dzię ko wa nia. Nie bę dę udzie lał żad nych wy wia dów. Wła dzą dla mnie
w tej chwi li jest je dy nie od dzia ło wy, wy cho waw ca i ko men dant. Na ta kie dic tum
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621 Zdzi sław So śnic ki (1929–1995) – dzien ni karz, od 1962 r. zwią za ny z „Gło sem Szcze ciń skim”.
622 Krzysz tof Ma tlak (ur. 1953) – dzien ni karz „Gło su Szcze ciń skie go”, od 1977 r. red. dzia łu miej skie go,

1989–1990 red. na czel ny „Gło su Szcze ciń skie go”, współ prac. OTVP w Szcze ci nie. 
623 Ste fan Cie ślak (ur. 1920) – fo to graf, od 1951 r. w „Ku rie rze Szcze ciń skim”, nast. w „Gło sie Szcze ciń -

skim”, współ pra co wał z „Ry ba kiem Da le ko mor skim” i CAF.
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wła dza za mknę ła go na dwie go dzi ny w ce li, a przez ten czas Ju rek [Zi mow ski] roz -
ma wiał z Ma tla kiem, któ ry jest (?) był je go do brym ko le gą, z któ rym wy trą bił mo -
rze wó dy, zna do sko na le je go oj ca, i w ogó le jest czło wie kiem z te go sa me go
śro do wi ska. Sta nę ła dżen tel meń ska umo wa, że Ma tlak nie wy ko rzy sta te go w ga -
ze cie, a on bę dzie miał moż li wość zo rien to wa nia się, co się dzie je na ze wnątrz.
Re we la cji jed nak nie by ło, a przy je cha li tu taj na wy raź ne ży cze nie Ko mi te tu Wo -
je wódz kie go, z tym, że on, Ma tlak nie bar dzo wie, po co to wszyst ko. Z roz mo -
wy zaś wy ni ka ło przede wszyst kim, że lu dzie są zmę cze ni, że przy sto so wu ją się do
stwo rzo nych wa run ków. Pod zie mie? Oczy wi ście jest, ale nie wi dać spe cjal nych
efek tów je go dzia ła nia. Są ulot ki, jest bi bu ła, ale w za kła dach pra cy nie wy czu wa
się si ły, któ ra przy cza jo na, ale jest. Nie czu je się te go wszyst kie go, co by ło tuż przed
Sierp niem, czy póź niej w mar cu. Nie ma tej de ter mi na cji. Wła dze zaś nie ma ją
żad nej kon cep cji roz wią za nia po li tycz ne go, Ra kow ski i je go pro gra my ze szły na
plan dal szy, ak tyw ni są lu dzie po kro ju Ol szow skie go, Gór nic ki 624, z któ rym Ma -
tlak ro bił wy wiad, twier dzi, że „oni” nie ma ją w tej chwi li do wy bo ru nic in ne go
po za si łą. Każ da pró ba czyn ne go opo ru zo sta nie zdła wio na prze mo cą. Po twier dził
więc re la cję Ste fan ka z roz mo wy z ja kimś funk cjo na riu szem MO tuż przed ma jo -
wy mi zaj ścia mi. Je że li wy buch nie coś po waż niej sze go, roz pra wi my się z tym w cią -
gu 15 mi nut choć by śmy póź niej nie mo gli so bie spoj rzeć w oczy przez 30 lat.
Sy tu acja go spo dar cza kra ju sta je się co raz bar dziej tra gicz na, re for ma nie spraw -
dza się. Wi zy ta pa pie ża w sierp niu jest wy klu czo na. Co po zo sta je? Nikt te go nie
wie. Je że li cho dzi zaś o nas, to też nic pew ne go. Na pew no część zo sta nie zwol nio -
na, ale ja kaś gru pa po zo sta nie jesz cze dość dłu go, ty le że nie tu taj. Póź niej pa no -
wie dzien ni ka rze zaj rze li na od dział. Cie ślak, któ ry tak pa lił się do współ pra cy
z „Jed no ścią” i tak za bie gał o etat dla żo ny, po ro bił tro chę zdjęć: świe tli ca z te le -
wi zo rem, stół ping pon go wy, dwój ka, ja kaś to a le ta, ga bi net le ka rza. Że gna ni nie -
zbyt par la men tar ny mi uwa ga mi, znie śli się na spo tka nie do ko men dan ta przy
lamp ce ko nia ku. Tym cza sem w ce lach lu dzie za cho dzi li w gło wy, po co po trzeb na
by ła ta wi zy ta i co z te go wyj dzie.

Po po łu dniu dys ku sje na te mat wal ki bez prze mo cy. To po mysł Prze mka
[Fen ry cha] i on ją po pro wa dził. Ton Prze mko we go wy stą pie nia był zaś ta ki, że Ry -
siek Śnieg stwier dził wie czo rem, że bę dzie mu siał za py tać ju tro lu dzi, po co tu taj
sie dzi my. – Co raz wy raź niej ro zu miem, że nie po dro dze mi z pew ny mi ludź mi.
Nad szedł czas, że by wresz cie wy ja śnić so bie pew ne rze czy. Je że li bo wiem ma my na -
śla do wać Chry stu sa, to ja wy cho dzę, nie od po wia da mi to. Ju tro na ten sam te mat
ma mó wić Ju rek Zi mow ski. Po słu cham, mo że być cie ka we.

An drzej [An to sie wicz] po ka zał mi wie czo rem swój wiersz: 
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624 Wie sław Gór nic ki (1931–1996), dzien ni karz, dzia łacz po li tycz ny, od 1981 r. w ad mi ni stra cji pań stwo -
wej, 1981–1990 do rad ca Woj cie cha Ja ru zel skie go, au tor więk szo ści je go prze mó wień, je den z czo ło -
wych pro pa gan dy stów ów cze snej wła dzy, 1981–1982 prac. Biu ra Pra so we go Rzą du, 13 XII 1981 r.
wcie lo ny do służ by woj sko wej (od 1981 w stop niu kpt., od 1982 mjr., od 1986 ppłk), od wrze śnia
1982 r. prac. Ga bi ne tu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów.



Praw dą jest mord i mi łość 
praw dą jest two rze nie i nie na wiść 
praw dą jest kłam stwo
po zwa la ją ce żyć i prze ista czać

Wrzeć jak praw da
sta wia jąc za mę to wi świa ta 
je dy nie smród ludz kie go cia ła
Chcę być praw dą
któ ra ka że być Czło wie kiem.

Na zy wa się to Praw da. An drzej był tro chę spe szo ny, ale bro nił tek stu za -
wzię cie. Cie ka wy chło pak. My śli. Nie wiem skąd po czuł na gle ta ką po trze bę, może
ten „Ką cik po etyc ki” przy szes na st ce, a mo że Nor wid, w któ rym roz czy tu ją się
obaj Wit kow scy? To wła śnie Mi rek [Wit kow ski], któ ry pod pi su je swo je wier sze
w ką ci ku ja ko Ba jor, pro wa dzi go. Dzi siaj wi si tam frag ment Prze sła nia pa na Cogito
Her ber ta 625, frag ment naj bar dziej zna ny w dwu wier szu:

I nie prze ba czaj
Za iste nie w two jej mo cy prze ba czać 
W imie niu tych, któ rych zdra dzo no o świ cie. 

Prze czy ta łem to Ryś ko wi [Śnie go wi]. Bar dzo mu to się spodo ba ło, ża ło wał
tyl ko, że nie jest to frag ment z Pi sma Świę te go, bo wte dy przy gwoź dził by Przemka
[Fen ry cha].

W 34-tym nu me rze „So li dar no ści Po mo rza Za chod nie go” z 1 lip ca li sta osób
prze wie zio nych z wię zień w Szcze ci nie, Go le nio wie, Star gar dzie do wię zie nia wro -
cław skie go. 35 osób, przede wszyst kim z na sze go re gio nu, ale są też lu dzie ze Słup -
ska i Bia ło gar du. Wieź li ich w za mknię tych więź niar kach, bez pi cia i je dze nia.
Lu dzie mdle li z wy czer pa nia.

Wy szły ko lej ne 3 oso by, z tym, że Ste fan Ko złow ski do stał je dy nie ty go dnio -
wą prze pust kę i dwa ra zy dzien nie ma mel do wać się na mi li cji 626. Obłęd.

14 lip ca (śro da)

Ko lej ny dzień bez zwol nień. Jest wpraw dzie do pie ro dru ga i mo że ktoś jesz -
cze wyjść, ale trud no w to ra czej uwie rzyć. A by li śmy wszy scy prze ko na ni, że w tym
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625 Zbi gniew Her bert (1924–1998) – po eta, ese ista, 1955–1983 czło nek ZLP, 1972–1991 czło nek PEN Clu bu,
w 1974 r. współ au tor Li stu 15, do ma ga ją ce go się od władz PRL dzia łań na rzecz po sze rze nia do stę pu do
kul tu ry i na uki pol skiej w ZSRR, w 1975 r. sy gna ta riusz Li stu 59 prze ciw ko pro jek to wa nym zmia nom
w Kon sty tu cji PRL, ob ję ty za ka zem dru ku, w 1981 r. czło nek re dak cji nie za leż ne go pi sma „Za pis”;
w 1983 r. opu bli ko wał w In sty tu cie Li te rac kim w Pa ry żu to mik Ra port z ob lę żo ne go mia sta i in ne wier -
sze, uzna ny za po etyc ki ma ni fest so li dar no ścio we go pod zie mia; 1986–1992 we Fran cji. Prze sła nie pa na
Co gi to po cho dzi z to mu Pan Co gi to, wy da ne go w 1974 r.

626 12 VII 1982 r. OO w Wierz cho wie Po mor skim opu ści li m.in. To masz Czar nik, An drzej Moć ko.
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ty go dniu wyj dzie nas spo ro, że w przy szłym ty go dniu zli kwi du ją obóz. Jesz cze jed -
na po mył ka, jesz cze jed no roz cza ro wa nie. Szcze gól nie moc no prze ży wa to Ta dek
Ja nu kie wicz. Dzi siaj o 10.00 w Te re no wej Ko mi sji Od wo ław czej od bę dzie się jego
roz pra wa, na któ rej mu si być. Nie mo że za stą pić go nikt in ny, gdyż pra wo nie
dopusz cza ad wo ka ta na tym szcze blu, a spra wa jest na praw dę waż na. Po 22 la tach
nie na gan nej pra cy wy rzu co no go z pra cy z dnia na dzień. 13 grud nia ra no za bra -
ła go z do mu mi li cja. Po prze słu cha niu zo stał zwol nio ny. W po nie dzia łek zja wił się
w pra cy, gdzie cze ka ło już zwol nie nie, zaś na stęp ne go dnia zo stał in ter no wa ny. Od
kil ku mie się cy pi sał po da nia o prze pust kę na tę roz pra wę, do ko men dan ta wo je -
wódz kie go MO, do sej mu. Ko mi sarz woj sko wy obie cy wał żo nie, że oczy wi ście nie
ma żad nych prze szkód, że do sta nie prze pust kę z ca łą pew no ścią, że mo że być spo -
koj na. Od 7 mie się cy jest bez pie nię dzy. 

Wczo raj ko lej ny trzy na sty. Jak zwy kle o 21.00 spo tka li śmy się w świe tli cy.
Na zie lo nym ping pon go wym sto le, na ta bo re tach, pod krzy żem, świecz ki, lam pio -
ny, ka gan ki. Hymn na ro do wy, Mo dli twa par ty zan tów AK, Mo dli twa do Bo ga o zwy -
cię stwo, Bo że coś Pol skę na za koń cze nie. Pro wa dził spo tka nie jak zwy kle Prze mek
[Fen rych]. Tro chę za du żo wiel kich słów, nie wy star czy ło mu tym ra zem wy czu cia.

Po pół no cy słu cha li śmy Gło su Ame ry ki. Do sta li śmy do ce li ma leń kie ra dio
– „Adę” dwu za kre so wą z fa la mi dłu gi mi i śred ni mi. Ma ły Mi chał [Paziewski]
twier dzi, że jest tu taj co naj mniej 7 ra dio od bior ni ków. Ze spraw pol skich dy wa -
ga cje na te mat roz wią zań, któ re roz wa ża ewen tu al nie wła dza. Czę ścio we zwol nie -
nia in ter no wa nych i za stą pie nie sta nu wo jen ne go sta nem wy jąt ko wym, zwol nie nie
wszyst kich in ter no wa nych z rów no cze snym roz wią za niem Związ ku. Za kła da się
w każ dym ra zie, że przed 22 lip ca na le ży spo dzie wać się ja kiejś de cy zji.

Po po łu dniu Ju rek Zi mow ski po pro wa dził ko lej ną dys ku sję na te mat wal ki
bez prze mo cy. Wpro wa dze niem był re fe rat dr Ada ma Sta now skie go 627 wy gło szo -
ny w ubie głym mie sią cu w To ru niu. Ju rek stre ścił go po pro stu. Dys ku sja ma ło
cie ka wa, Ry siek Śnieg nie po szedł, bo „nie chcę się de ner wo wać” i w re zul ta cie
jeden Bog dan Ba tu ro za ata ko wał to ostro. 

16 lip ca (pią tek)

Dwa dni, a ty le zda rzeń. Przede wszyst kim in wa zja przed sta wi cie li środ ków
„ma so we go ra że nia”, jak na zy wa ją nie któ rzy z nas pra sę, ra dio i TV. W po nie dzia -
łek „Głos”, wczo raj war szaw ska te le wi zja chcia ła „ro bić” wi zy tę de le ga cji Mię -
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627 Adam Sta now ski (1927–1990) – 1949–1950 dwu krot nie aresz to wa ny, w sierp niu 1951 r. ska za ny przez
Woj sko wy Sąd Re jo no wy w War sza wie na 7 lat wię zie nia (wię zio ny w ZK we Wron kach), zwol nio ny
w sierp niu 1955 r.; w 1976 r. sy gna ta riusz Li stu 101 do Sej mu PRL prze ciw pla no wa nym zmia nom
w Kon sty tu cji PRL, w 1977 r. współ za ło ży ciel i wy kła dow ca Uni wer sy te tu La ta ją ce go, 23 VIII 1979 r.
sy gna ta riusz Ape lu Ko mi te tu Po ro zu mie nia na rzecz Sa mo sta no wie nia Na ro du o prze pro wa dze nie wol -
nych wy bo rów do sej mu, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KU „S” na KUL, ze wzglę du na stan zdro -
wia zre zy gno wał w paź dzier ni ku 1981 r.; w 1981 r. współ za ło ży ciel, nast. pre zes Klu bu Ka to lic kie go
w Lu bli nie; od 13 XII 1981 r. w ukry ciu, czło nek taj ne go TZR Środ ko wo- Wscho dni ego, kier. taj nej
Wszech ni cy Związ ko wej; od lip ca 1982 do 1988 r. uczest nik taj nej Ra dy Edu ka cji Na ro do wej w War -
sza wie.



dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża, któ ra zja wi ła się przed wczo raj po po łu dniu.
Od mó wio no im jed nak, ma ją nie do bre do świad cze nia. Kie dyś udzie lał wy wia du
pol skiej te le wi zji je den z ofi cje li MCK. Roz po czął od słów uzna nia dla stro ny pol -
skiej za stwo rze nie do brych wa run ków do pra cy, mó wił o po mo cy, z któ rą się spo -
ty ka ją, o uprzej mo ści. W dal szej czę ści wy po wie dzi zna la zło się spo ro rze czy
nie wy god nych. Co zo ba czy li w obo zach, ja kie są trud no ści, z czym nie mo gą so -
bie po ra dzić. No i oczy wi ście po szła w świat tyl ko pierw sza część. Pro te sty na nic
się nie zda ły. Wo lą więc dmu chać te raz na zim ne. 

Dzi siaj ko lej na eki pa te le wi zyj na, tym ra zem ośro dek szcze ciń ski, sta rzy zna -
jo mi: Pie trzy kow ski 628, Oni chi mow ski 629. Wej ście mie li sen sa cyj ne, ni czym w kry -
mi na le. Do sko na le wie dzie li o dwóch po przed nich pró bach, więc po sta no wi li
za dzia łać przez za sko cze nie. O 16.00 w świe tli cy zor ga ni zo wał Prze mek [Fen rych]
dro gę krzy żo wą in ter no wa nych, dla upa mięt nie nia wy da rzeń w „Wuj ku”. Wy cho -
dzi li śmy ze świe tli cy i oka za ło się, że jest do dat ko wy spa cer. Za dzia łał MCK – ko -
men to wa no. Jed nak coś te ich wi zy ty da ją. Po sze dłem do ce li za ło żyć san da ły i nie
zdą ży łem jesz cze te go zro bić, kie dy na ko ry ta rzu roz legł się tu mult. Ja kieś krzy ki,
gwiz dy. Wra ca li w po śpie chu chłop cy ze spa ce ru. Fil mo wa no ich z ko gu ta, jak
w wię zien nym żar go nie na zy wa się wie życz kę straż ni czą. Któ ryś przy pad ko wo
spoj rzał w tam tą stro nę i w otwar tych drzwicz kach do strzegł czło wie ka z ka me rą.
Cof nął się na tych miast, miał na so bie mun dur. Do pie ro te raz za czę to ko ja rzyć,
dla cze go kla wisz tak gor li wie bie gał po ce lach, na ma wia jąc nie mal na ten spa cer.
Wszyst ko już nie mal uspo ko iło się, zaj rza łem do świe tli cy. Stół jak zwy kle był za -
ję ty, tym ra zem grał sam Ma rian [Jur czyk]. Pod sze dłem do okna, był dzi siaj ko lej -
ny upal ny dzień, w ce li nie by ło czym od dy chać. Obok wej ścia do na sze go
pa wi lo nu fil mo wa no oto cze nie. Po zna łem z da le ka Pie trzy kow skie go. Na no wo
za pa no wa ło pod nie ce nie. Po chwi li zja wi li się we wnątrz. Od by li tę sa mą dro gę,
któ rą w po nie dzia łek prze by li dzien ni ka rze „Gło su”. Świe tli ca opusz czo na już
przez gra ją cych (wy cho waw ca uprze dził Ma ria na [Jur czy ka], że za chwi lę bę dą fil -
mo wać w świe tli cy), ce la Ma ria na, rów nież opusz czo na przez miesz kań ców, bi -
blio te ka, ko ry tarz, ga bi net le kar ski. Część lu dzi po zo sta ła w ce lach, ale nie któ rzy
wy szli na ko ry tarz. I zno wu nie po trzeb ne ko men ta rze: szu je, trze ba by ło przy je -
chać tu taj w lu tym, jak się nie wsty dzi cie itp.

Pi gu ła630, któ ry ob jął po An drze ju Ka miń skim ka li fak to ro wa nie, opo wia dał,
w ja ki spo sób pod szedł nich kla wisz. Jak zwy kle wie czo rem pod le wa ją ogró dek,
do sta li na to zgo dę ko men dan ta. Dzi siaj kla wisz po pro sił, aby zro bi li to wcze śniej
– Póź niej nie bę dzie miał cza su, więc zrób cie to te raz. Do sta li jak ni gdy do tąd pole -

______________________________________________________________________________

628 Ja nusz Pie trzy kow ski (1934–1992) – dzien ni karz OTVP w Szcze ci nie. 
629 Bog dan Oni chi mow ski (ur. 1943) – od li sto pa da 1967 r. w Re dak cji Mor sko -Ek on omic znej Pol skie go Ra -

dia Szcze cin, red. w Re dak cji Au dy cji dla Ma ry na rzy i Ry ba ków Da le ko mor skich Na czel nej Re dak cji Au -
dy cji dla Po la ków Za gra ni cą, prac. Re dak cji Pu bli cy sty ki i In for ma cji, w ma ju 1974 r. dys cy pli nar nie
zwol nio ny z pra cy, póź niej prac. OTVP w Szcze ci nie i „Gło su Szcze ciń skie go”. 

630 Cho dzi o Wie sła wa Pio tra Za lew skie go (ur. 1953) – dzia ła cza NZS na Po li tech ni ce Szcze ciń skiej, 22 IV–
–15 X 1982 r. in ter no wa ne go w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku.
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wacz kę i za bra li się do ro bo ty. Nie zwró ci li uwa gi na gru pę lu dzi, któ rzy we szli
w pew nym mo men cie. Do pie ro po chwi li zo rien to wa li się, że są fil mo wa ni. Rzu -
ci li w po pło chu sprzęt, chcie li wra cać na tych miast do pa wi lo nu. W tym mo men -
cie Hi ro -H ito uspo ko ił ich: mo że cie spo koj nie pra co wać, nikt nie bę dzie was już
krę cił, od nie śli więc swo je po le wacz ki, za bie ra jąc się do pra cy, ale ka me rzy ści zro -
bi li to rów nież. Pi gu ła zro bił więc sce nę i uciekł bie giem do pa wi lo nu. Oczy wi ście
i tym ra zem usi ło wa no na cią gnąć Jur czy ka na wy wiad, bez skut ku. Go ście wy nie -
śli się w mia rę szyb ko, zo sta wi li jed nak kil ka eg zem pla rzy „Gło su” z re por ta żem
So kal skie go z po nie dział ko wej wi zy ty 631. Wy jąt ko wo wred ny tekst, pe łen kłamstw;
po dob ny do in nych tek stów „obo zo wych” z Goł da pi, Uher có w632. Ta ka sa ma jest
kon klu zja – je ste śmy gniaz dem za ra zy, ludź mi opę ta ny mi nie na wi ścią do ustro ju,
ży je my na dzie ją od we tu. Przez resz tę wie czo ru ko men to wa no ten tekst, spe ku lu -
jąc jed no cze śnie, skąd to na głe za in te re so wa nia obo zem.

Trwa ją da lej roz mo wy z ube ka mi. Są jed nak znacz nie dłuż sze i cięż sze, Zyga
[Zyg munt Dziech ciow ski] był po nad 2 go dzi ny, ktoś z „War skie go” po nad trzy.
Za czy na ją stra szyć.

„Głos Ame ry ki” w ostat nich wia do mo ściach już przed pierw szą w no cy
podał in for ma cje o no wych prze ta so wa niach par tyj nej gó ry. Ja ru zel ski umac nia
swo ją po zy cję, Ku biak i Ol szow ski stra ci li swo je po zy cje 633. Cie ka we, ko mu przy -
pad nie te raz pro pa gan da. Być mo że ju tro ra dio po da ja kieś szcze gó ły.

17 lip ca (so bo ta)

Przez ca ły dzień spe ku la cje nad zmia na mi w Biu rze Po li tycz nym, co ozna cza
odej ście Ol szow skie go, cze go moż na się spo dzie wać po naj bliż szym po sie dze niu
sej mu. Od sa me go ran ka lu dzie bie ga li po ce lach, po wta rza jąc usły sza ne no cą wia -
do mo ści, a póź niej wszę dzie grup ki roz ga da ne, ge sty ku lu ją ce. Na ko ry ta rzu,
w świe tli cy, na spa ce rze. Ge ne ral ne ocze ki wa nie ja kiejś pro po zy cji po ro zu mie nia,
któ rą za ak cep to wa ło by spo łe czeń stwo, a któ ra rów no cze śnie za bez pie cza ła by jesz -
cze dwa wa run ki: za bez pie cza ła wła dzę przed sy tu acją sprzed 13 grud nia i za ra zem
umoż li wia ła by Za cho do wi cof nię cie re stryk cji. 

Wie czo rem już po ape lu roz mo wa w ce li jak za daw nych cza sów. Bog dan
Ba tu ro ob cho dzą cy dzi siaj imie ni ny, Ko cjan, prze wod ni czą cy sa mo rzą du w W[oje -
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631 J. So kal ski, Dla nich czas sta nął w miej scu: re por ter „Gło su” w ośrod ku in ter no wa nych w Wierz cho wie,
„Głos Szcze ciń ski”, 16–18 VII 1982. Za miesz czo no zdję cia przed sta wia ją ce in ter no wa nych na ko ry ta -
rzu: „In ter no wa ni ma ją peł ną swo bo dę po ru sza nia się w miej scu swo je go od osob nie nia”, em ble ma tów
i ulo tek wy ko na nych w ośrod ku: „Ulot ki, em ble ma ty, róż ne nie le gal ne wy daw nic twa bę dą ce dzie łem
osób in ter no wa nych”, świe tli cy: „Jed na ze świe tlic sta le do dys po zy cji in ter no wa nych”, ubrań: „Je den
z oka zów odzie ży przy wie zio nej dla in ter no wa nych przez Ma ję Ko mo row ską”, ogród ków: „Upra wia nie
ogród ków dział ko wych sta ło się ist ną pa sją osób in ter no wa nych w Wierz cho wie”; fot. Ste fan Cie ślak.

632 Ośro dek Od osob nie nia w Uher cach (woj. kro śnień skie) po wstał 13 XII 1981 r. Prze by wa ło w nim ok.
400 in ter no wa nych. Dzia łał do 23 XII 1982 r., z prze rwą w okre sie 5–16 VIII 1982 r.

633 Od nie sie nie do wal ki to czą cej się we wnątrz PZPR, tzw. cię cia po skrzy dłach (li be ral nym i „twar do gło -
wych”). Ol szow ski zo stał od wo ła ny ze sta no wi ska kier. Wy dzia łu Pra sy, Ra dia i Te le wi zji KC PZPR w lip -
cu 1982 r. i zo stał min. spraw za gra nicz nych, Ku biak prze stał być se kre ta rzem KC PZPR. 



wódz kim] P[rzed się bior stwie] K[omu ni ka cji] M[iej skiej] Wal dek Ci choc ki 634, Krzy -
siek Spi ry do wi cz635 z „War skie go” i ca ła na sza piąt ka. Roz mo wa z cy klu „noc nych
roz mów ro da ków”, o per spek ty wach wyj ścia, o tym, co jest do za ak cep to wa nia,
o re for mo wal no ści sys te mu, o kon se kwen cjach wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go.
Cie ka we spo strze że nia Stasz ka [Ko cja na]: stan wo jen ny ura to wał „So li dar ność”,
jesz cze je den więk szy strajk za pro wa dził by zwią zek w śle py za ułek. Ist nia ło bo -
wiem py ta nie: co da lej, co po straj ku? Skoń czy li śmy przed je de na stą. Ki no noc ne. 

Czwart ko we spo tka nie z przed sta wi cie lem M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo -
ne go] K[rzy ża] po zwo li ło mi zo rien to wać się, jak wie le spraw mi umy ka, nie do -
strze gam ich po pro stu. Np. ni gdy nie zwra ca łem uwa gi na wy ży wie nie. Je że li
od po wia da ło mi wię zien ne – ja dłem, je że li nie, to po pro stu nie bra łem obia du
albo wy rzu ca łem go do ubi ka cji. To do ty czy przede wszyst kim obia dów – śnia da -
nia i ko la cje i tak ro bi my Z wła snych za pa sów. Do pie ro te raz usły sza łem, że lu dzie
znaj du ją w tych po sił kach np. ro bac two, że jest za ma ło biał ka, że na ko la cję przy -
no szą czę sto po po mi do rze na oso bę al bo po ogór ku na 5 osób, al bo że ka wa nie
na da je się do pi cia, czy wresz cie, że nie zbęd ne ka lo rie to zjeł cza ły tłuszcz pa ko wa -
ny do zu py i dru gich dań. Tym cza sem lu dzie po da wa li to wszyst ko ja ko po stu la ty
do za ła twie nia. Po dob nie z wie lo ma in ny mi spra wa mi. Ot, choć by łaź nia. To praw -
da, że bar dzo czę sto – dzi siaj rów nież – bra ku je wo dy i po roz bie ra ni, na my dle ni,
sto imy 20–30 mi nut pod kil ko ma prysz ni ca mi, cze ka jąc aż na pra wią awa rię.
Grzyb? Rze czy wi ście, sam prze cież mę czy łem się kil ka na ście dni, że by go usu nąć,
a drew nia ne dra bin ki na po sadz ce są rze czy wi ście sie dli skiem róż nych świństw. Że
ką piel la tem po win na być ra czej wie czo rem, to ra cja, ale ile kroć się spo cę, my ję się
do kład nie pod kra nem i nie ma spra wy. Wie czo rem, kie dy ro bię so bie bi lans dnia,
ni gdy mi to nie wy cho dzi ło. Ko re spon den cja? Za ła twia łem to prze ka zu jąc li sty
przez lu dzi. Wiem, że każ dy list od nas i do nas idzie okręż ną dro gą, przez od po -
wied nią ko mór kę w K[omen dzie] W[oje wódz kiej] MO w Szcze ci nie i wła śnie dla -
te go ra dzi łem so bie za wsze in a cze j636. A tu taj Woj tek Klu kow ski, stu dent
z P[omor skiej] A[ka de mii] M[edycz nej] mó wi, że imie ni no wy te le gram z War sza -
wy do stał po dwóch mie sią cach. Co in ne go spra wa opie ki le kar skiej, acz kol wiek
i tu taj nie mia łem po ję cia o wie lu przy pad kach, któ re są skan da licz ne. Wię zien ny
ko no wał jest rze czy wi ście strasz ny, a za ła twie nie wi zy ty u spe cja li sty sta no wi rze -
czy wi sty pro blem. I jest tak, że lu dzie cze ka ją aż zbie rze się więk sza par tia i do pie -
ro wte dy wio zą ich do Zło cień ca czy Draw ska. Trwa to nie rzad ko ty go dnia mi.

______________________________________________________________________________

634 Wal de mar Ci choc ki (ur. 1949) – kie row ca WPKM w Szcze ci nie, dzia łacz „S”; 8 V–13 IX 1982 in ter no -
wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku. 

635 Krzysz tof Spi ry do wicz (ur. 1945) – 18–30 VIII 1980 r. uczest nik straj ku w SSz, od wrze śnia 1980 r.
w „S”, czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa w MKR Po mo rza Za chod nie go, w czerw cu/lip cu 1981 r. de le -
gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za chod nie, czło nek Ko mi sji Bez pie czeń stwa ZR; 13–14/15 XII 1981 r.
uczest nik straj ku oku pa cyj ne go w SSz, czło nek stra ży straj ko wej, od po wie dzial ny za za bez pie cze nie wejść
na te ren SSz; 9 V–15 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku; po tem
dzia łacz pod zie mia.

636 Jed ną z form utrzy my wa nia oby wa te li w stra chu w cza sie sta nu wo jen ne go by ło wpro wa dze nie, w od -
róż nie niu od lat po przed nich, jaw nej cen zu ry ko re spon den cji (per lu stra cja).
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Ro bert Gór ski z N[ie za leż ne go] Z[rze sze nia] S[tu den tów] w Aka de mii Rol ni czej
przez dwa ty go dnie sam le czył ja kąś wred ną wy syp kę i nie do cze kał się ta kie go
wy jaz du. Nie mó wię już o przy pad kach na głych, a jesz cze, nie daj Bo że, no cą. Rze -
czy wi ście mo że wte dy czło wiek sko nać, a nie do wo ła się po mo cy. Kla wi sze po
pro stu nie chcą otwo rzyć ce li. Je ste śmy jesz cze w o ty le do brej sy tu acji, że ma my
Zda no wi cza, że mo że my ro bić awan tu ry, że jest tu wła śnie Mię dzy na ro do wy Czer -
wo ny Krzyż. Mo że my tyl ko wy obra żać so bie, ja ki jest los więź niów zda nych wy -
łącz nie na ad mi ni stra cję wię zien ną. Wra ca jąc zaś jesz cze do sy tu acji na szej gru py,
do wie dzia łem się, że aż 15 osób od mo men tu in ter no wa nia nie otrzy mu je żad -
nych po bo rów. Żad ne in ter wen cje jak do tąd nic nie da ły, czy po mo gą oni?

Trud no prze są dzać, ich moż li wo ści są rów nież ogra ni czo ne. Spo rzą dza ją
każdo ra zo wo ra port, z któ rym za po zna ją naj pierw ko men dan ta obo zu, póź niej
ko men dan ta wo je wódz kie go MO i w koń cu War sza wę. Ta ki sam ra port idzie bez -
po śred nio do Ge ne wy. Póź niej są roz mo wy w War sza wie, przy po wtór nej wi zy cie
ro bią kon tro lę re ali za cji i po now nie wra ca ją do nie za ła twio nych spraw. Po nie waż
mo gą tyl ko wnio sko wać i po stu lo wać, spra wy cią gną się mie sią ca mi. Pol skie wła -
dze gra ją na zwło kę, krę cą, udzie la ją fał szy wych wy ja śnień. Zno wu spraw dza nie,
pro sto wa nie i tak w nie skoń czo ność. Le ka rze z po przed nich ko mi sji wnio sko wa -
li m.in. o zwol nie nie 9 osób ze wzglę du na stan zdro wia, 18 in nych przy pad ków
wnio sko wa li do le cze nia spe cja li stycz ne go. To też jest ja kaś moż li wość wy do sta nia
lu dzi z obo zu. I trze ba przy znać, że w wie lu przy pad kach uda je im się to (No wak,
De ni se wicz, Bą kow ski, Wą do łow ski, Ma jew ski, No wa kow ski). Po ma ga ją im w tym
pol scy le ka rze wcho dzą cy w skład ko mi sji, któ re ma ją spraw dzić za sad ność ich de -
cy zji. Zda rza się jed nak, iż le ka rze, któ rzy zbyt ener gicz nie po pie ra ją te de cy zje, tra -
fia ją na stęp nie sa mi do obo zów. – Pa no wie, my śmy się jesz cze z czymś ta kim nie
ze tknę li. Zdo by wa my do świad cze nia, uczy my się tej współ pra cy – oświad czył nam.
– Dla nas nie jest waż ne, kim jest cho ry czło wiek, istot ny jest stan je go zdro wia.
W wa szym kra ju jest ina czej. Wła dze oce nia ją każ dy przy pa dek w aspek cie po li -
tycz nym. Je że li są te go ro dza ju prze ciw wska za nia, nie jest waż ny stan zdro wia
czło wie ka. Bar dzo kształ cą ce dwie go dzi ny, bo ty le trwa ło to spo tka nie. Póź niej za -
czę ły się roz mo wy in dy wi du al ne.

19 lip ca (po nie dzia łek)

I da lej nic, żad nych wyjść. Nie spraw dza ją się te wszyst kie prze po wied nie.
A jesz cze wczo raj Mi chał [Pa ziew ski] mó wił mi w ta jem ni cy, że w so bo tę kla wi sze
mie li od pra wę i za ko mu ni ko wa no im, że w po nie dzia łek i wto rek wyj dzie więk -
szość z nas, że zo sta nie gru pa 20 osób. Ta re we la cja, jak wie le po dob nych, po cho -
dzi ła od na sze go fry zje ra. Po dob ne wia do mo ści przy wieź li w nie dzie lę księ ża, sta ry
Jan Klau b637, pro boszcz ze Zdro jów, któ re mu ty le za wdzię czam, a któ ry zja wił się
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637 Jan Klaub (1910–1992) – ksiądz, chry stu so wiec, 1957–1969 ad mi ni stra tor pa ra fii w Szcze ci nie- Zdrojach,
1968–1979 w Sar bii, 1978–1992 w Star gar dzie Szcze ciń skim. 



nie ocze ki wa nie ra zem z ks. dy rek to rem, in for mo wał mnie z prze ję ciem, że zo sta -
ną tyl ko „sa mi naj waż niej si” i do rad cy. – Ta dziu, zo ba czysz, że wy pusz czą was,
wszy scy tak mó wią. – No i ja koś nie wy pusz cza ją.

Spo tka nie z Klau bem bar dzo ser decz ne. Ob jął mnie, wy ca ło wał. Nie wi dzia -
łem go kil ka na ście lat, ostat ni raz chy ba na po grze bie ta ty. Bar dzo się po sta rzał,
szcze gól nie jest to wy raź ne w cza sie roz mo wy. Star cze trzy ma nie się wła sne go wąt -
ku, brak na tych mia sto we go kon tak tu, zwłasz cza gdy w roz mo wie uczest ni czy kil -
ka osób. Syl wet kę ma jesz cze do brą, jest ład nie opa lo ny, tyl ko ja kaś nie pew ność
ru chów zdra dza, że mi nę ła już sie dem dzie siąt ka. Wy je chał ze Zdro jów do Sia no -
wa, a od kil ku lat jest w Star gar dzie. Po wyj ściu stąd bę dę go mu siał ko niecz nie od -
wie dzić. Tak jak daw niej, cią gle pe łen jest go to wo ści na tych mia sto wej po mo cy.
Kie dy już wy cho dzi li, wziął mnie pod ra mię: – Ta dziu, mo że któ ryś z two ich ko -
le gów po trze bu je odzie ży, mo że ja kiejś ma ry nar ki al bo spodni. Nie któ rzy wy glą -
da ją tak bied niut ko w tych wię zien nych ko szu lach. Tłu ma czy łem, że nie, że to ta ki
szyk, ale nie prze ko na łem go: – Do brze, Ta dziu, do brze. Gdy by jed nak ktoś po trze -
bo wał to mo gę przy wieźć. Po roz ma wiaj z ni mi. I mu sia łem przy rzec, że oczy wi ście
po roz ma wiam. Ko cha ny Klaub.

Po dzi siej szym spa ce rze Ju rek Zi mow ski po pro wa dził trze cie spo tka nie na te -
mat wal ki bez prze mo cy. Zro bił wpro wa dze nie re fe ru jąc roz dział ja kiejś książ ki
na ten te mat. Mó wił dłu go i wszyst ko to od no si ło się do sys te mów de mo kra cji za -
chod nich, gdzie moż na prze pro wa dzić kam pa nię pra so wą, gdzie moż na wy two rzyć
sy tu ację, kie dy ja kąś spra wą nie wy god ną na wet dla wła dzy emo cjo nu je się ca łe
spo łe czeń stwo za po śred nic twem pra sy, ra dia, te le wi zji. By ło w tym wie le po ży -
tecz nych wska zó wek me to do lo gicz nych i dla nas, ale ge ne ral nie rzecz mia ła cha -
rak ter je dy nie po znaw czy. Ta kie oto for my wal ki sto so wa li lu dzie w In diach, USA,
na Za cho dzie. Mam na dzie ję, że w roz cza ro wa niu uję ciem te ma tu nie umknę ły
lu dziom te spra wy, któ re za cho wu ją swo ją ak tu al ność w każ dych wa run kach.

Ma ra cję, że prze bieg 3 i 4 ma ja, je że li nie by ła to w ogó le pro wo ka cja, wy -
ka zał jak nie na le ży prze pro wa dzać po dob nych ak cji, że za bra kło dys cy pli ny. Nie
mo że dojść do awan tur, nie na le ży po dej mo wać wal ki, niech mi li cja ata ku je spo -
koj ny tłum. Pod ję cie wal ki stwa rza in ter we niu ją cym ali bi, uspra wie dli wia ich prze -
moc, zma zu je świa do mość ata ko wa nia bez bron nych. Al bo gło dów ka kil ku na stu
in ter no wa nych w Bia ło łę ce 638. Rze czy wi ście po win na być przy go to wa na pro pa -
gan do wo, wia do mość o za mia rze jej pod ję cia po win na do trzeć wszę dzie, gdzie się
da. Chwy tli wie przed sta wić trze ba ha sła, po stu la ty. Lu dzie istot nie mu szą iden ty -
fi ko wać się z ni mi, uznać je za wła sne. No i bo ha te ro wie ak cji. Mu szą stać się bli -
scy lu dziom, zna ni. I rze czy wi ście przez ca ły czas na le ży pi lo to wać ak cję,
in for mo wać na bie żą co, przed sta wiać dra ma tyzm. Spra wa po trze bu je swo ich mę -
czen ni ków. Dla te go ta ką so lą w oku władz są wszyst kie sym bo le Paź dzier ni ka,
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638 Tzw. dru ga gło dów ka trwa ła je de na ście dni (od 13 V 1982), by ła zwią za na z przy go to wa nia mi TKK do
ogło sze nia straj ku po wszech ne go. Jej roz po czę cie mia ło na stą pić przed straj kiem i od by ła się, mi mo że
do straj ku nie do szło. 
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Grud nia, Sierp nia. Dla te go szta by spe cja li stów pra cu ją nad ich „roz bro je niem”.
I do cho dze nie spra wie dli wo ści, nie ustan ne nę ka nie o wy ja śnie nie prze stępstw.
Wie le z tych błę dów po wta rza li śmy w na szej dzia łal no ści, nie umie li śmy ich od po -
wied nio wy grać. Nie ustan nie trze ba żą dać wy ja śnie nia win nych Po zna nia, Gdań -
ska, na sze go 13 lu te go. To wszyst ko na uka na przy szłość.

Dys ku sja ra czej nie mra wa, do pie ro po ce lach bę dzie go rą co. Wła śnie, kie dy
to pi szę sły chać przez okno kłót nię z piąt ki: Le szek [Dlo uchy], Wa rek [Wa li gór ski],
Ar tur [Ba lazs], Baum gart. Za po mnie li, że mo gą być pod słu chi wa ni, krzy czą. Czy
wal ka bez prze mo cy ma sens w na szych wa run kach, ja ka w ogó le po win na być ta
wal ka, ja kie jest spo łe czeń stwo, gdzie le ży gra ni ca mię dzy ko la bo ra cją a współ -
pra cą? Po dob nie bę dzie i w in nych ce lach.

Wie czo rem w szcze ciń skiej kro ni ce te le wi zyj nej re la cja z wi zy ty w obo zie.
Sce ny z „wy bie gu” na krę co ne z ukry cia, nie któ re po miesz cze nia i wy wiad z Hi ro -
-H ito. W su mie znacz nie bar dziej uczci wy pro gram niż tekst So śnic kie go, bez tej
na pa stli wo ści. Lu dzie by li na wet za do wo le ni.

22 lip ca (czwar tek)

No, ma my już za so bą tę ocze ki wa ną śro dę z po sie dze niem sej mu, z prze mó -
wie niem Ge ne ra ła. Wiel kie roz cza ro wa nie, tak moż na naj kró cej okre ślić re ak cje
więk szo ści z nas. Ana li zu jąc te raz, na chłod no, trud no po wie dzieć, na czym opie -
ra li śmy swój opty mizm. Wszyst ko co do nas do cie ra ło, to by ły plot ki, ty le, że
wszyst kie brzmia ły po dob nie. I te z mia sta, od lu dzi wra ca ją cych z prze pu stek,
z wi dzeń, spe ku la cje ko men ta to rów roz gło śni za chod nich: zwol nią in ter no wa -
nych, amne stia, któ ra obej mie część uwię zio nych, z de kre tu i je że li nie znie sie nie
sta nu wo jen ne go na tych miast, to w każ dym ra zie za po wiedź ta kiej de cy zji na naj -
bliż szy czas. I przede wszyst kim za po wiedź pod ję cia ja kichś roz mów ze spo łe czeń -
stwem. By ło to na iw ne, ale trud no mieć żal do ma rzeń ludz kich.

Na szczę ście skoń czy ło się wresz cie to nie sa mo wi te pod nie ce nie, lu dzie przy -
sie dli, za bra li się na pew no do roz pa ko wy wa nia rze czy. Bę dzie lżej żyć. Spe ku lu je
się co praw da da lej, ilu z nas wyj dzie, kie dy, kto to bę dzie, co zro bią z po zo sta ły -
mi, ale już znacz nie chłod niej, bez przed śro do wej go rącz ki,

We wto rek wró cił z prze pust ki Ja siu Wit kow ski. Wie czo rem. Ro bi li śmy już
re jo ny i by li śmy ra czej prze ko na ni, że zo sta nie już na wol no ści. Przy wiózł „Gło -
sy” z dru gą re la cją z Wierz cho wa 639. Tym ra zem au tor stwa Ma tla ka. A w na stęp -
nym nu me rze Pal mir ski za jął się Dar łów kie m640. Ton po dob ny. Je ste śmy stra ce ni,
ni cze go nie zro zu mie li śmy, czas za trzy mał się dla nas w miej scu. Gdzieś w go dzi -
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639 K. Ma tlak, In ter no wa ni, „Głos Szcze ciń ski”, 19 VII 1982. Za miesz czo no zdję cie osób gra ją cych w ping -
-po nga z pod pi sem: „W ping -po nga moż na grać ca łe ży cie...” (fot. Ste fan Cie ślak); J. So kal ski, Wy znaw -
cy mi tów i cho rzy na nie na wiść. Po pu bli ka cji o in ter no wa nych w Wierz cho wie pt. „Dla nich czas sta nął
w miej scu”, ibidem.

640 A. Pal mir ski, Ma gia – mit – fik cja: re por ter „Gło su” w Ośrod ku Od osob nie nia w Dar łów ku, cz. 1, 
„Głos Szcze ciń ski”, 20 VII 1982; idem, Co po świad czył „Czer wo ny Krzyż”, cz. 2, „Głos Szcze ciń ski”, 
21–22 VII 1982.



nę póź niej zja wił się Edek Mo drzew ski. Sie dzie li śmy chy ba do trze ciej nad ra nem,
słu cha jąc re la cji Ja sia, snu jąc pro gno zy, roz wa ża jąc, co przy nie sie po sie dze nie sej -
mu. By ła to pierw sza re la cja z ze wnątrz, któ ra tra fi ła do Ryś ka Śnie ga, cho ciaż jej
ton był zu peł nie in ny niż te go ocze ki wał. Bo wca le nie jest tak zna ko mi cie, bo
znacz na część lu dzi da le ka jest od trwa nia w opo rze i my śli ra czej o tym, jak prze -
żyć do pierw sze go i jak za ro bić tro chę do dat ko we go gro sza. Oczy wi ście są lu dzie,
któ rzy kon spi ru ją, któ rzy nie re zy gnu ją, ale ja kie są pro por cje te go wszyst kie go?
W „Me ra tro ni ku”641, w wie lu in nych za kła dach, na dal funk cjo nu je nie le gal na „So -
li dar ność”, zbie ra ne są sys te ma tycz nie skład ki, kol por to wa ne pod ziem ne wy daw -
nic twa, ale ile jest ta kich za kła dów? – Pa nie Jan ku, gdy bym nie wie rzy ła
w „So li dar ność”, że wró ci, to po peł ni ła bym chy ba sa mo bój stwo – po wie dzia ła mu
to star sza pa ni z Gry fi na, ko bie ta, któ ra ze bra ła nie jed ne cię gi w Pol sce Lu do wej,
któ ra spę dzi ła wie le lat w wię zie niach w okre sie sta li now skim i ni gdy nie umia ła
się za brać z ko lej ną od no wą, po nie waż jej scep ty cyzm nie le żał „od no wi cie lom”.
Ale to ra czej wy jąt ko wa po sta wa, tak są dzę. Bar dzo chciał bym jed nak po roz ma -
wiać z tą pa nią.

Ube cja sza le je, dla nich nie ma żad ne go pra wa. Są bez czel ni, cham scy. Sta ry
„zna jo my” Ja sia, jesz cze sprzed Sierp nia, por. Za le ski 642 prze pro wa dza jąc re wi zję
u An we ile ra 643, prze wod ni czą ce go K[omi te tu] Z[akła do we go] w „Dol nej Od rze”,
na ja kąś uwa gę o Ko ście le pod szedł do star sze go czło wie ka, zła pał go za kla py ma -
ry nar ki i wy sy czał z nie na wi ścią: – Zła pał bym pa na naj chęt niej za gar dło, z ca łej
si ły, tak, że by wy szedł pa nu przez gar dło ca ły Ko ściół. A prze cież znał An we ile ra,
był kie dyś na po sie dze niu ich ka ze tu 644, de kla ro wał się ja ko szcze ry de mo kra ta,
któ ry pę ta ny był tyl ko kur sem prze ło żo nych. An we ile ra cze ka pro ces z wol nej sto -
py. Kil ka mie się cy sie dział w wię zie niu. Ja siu mó wi, że wprost nie po znał czło wie -
ka, tak bar dzo jest zmie nio ny. Trzy ma no go w ce li ra zem z kry mi na li sta mi, dwóch
z nich, na pusz czo nych wi docz nie przez ube ków, ro bi ło wszyst ko, aby go znisz czyć
psy chicz nie. Sil niej si od nie go fi zycz nie, po mia ta li nim dzień i noc. Na do da tek
wy gry wa li przez ca ły czas pew ne spra wy z je go ży cia ro dzin ne go. By li to ob cy lu -
dzie, skąd zna li te szcze gó ły? Po dob ne me to dy sto su je się po dob no wo bec Ba łu ki
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641 Za kład Elek tro nicz nej Apa ra tu ry Po mia ro wej „Me ra tro nik” po wstał w po ło wie lat sześć dzie sią tych
w Szcze ci nie.

642 Cho dzi o Edwar da Ko wal skie go (ur. 1936) – zna ne go tak że ja ko An drzej Za lew ski vel Za krzew ski, któ -
ry przed Sierp niem ’80 kie ro wał ak cja mi wy mie rzo ny mi m.in. w dzia łal ność WZZ Po mo rza Za chod nie -
go; 1958–1990 słu żył w SB, w oma wia nym okre sie zaj mo wał na stę pu ją ce sta no wi ska: 1978–1981 kier.
Gru py Ope ra cyj nej w Gry fi nie Wydz. III (od 1979 Wydz. III-A) SB KW MO w Szcze ci nie, 1981–1984 
z-ca na czel ni ka Wydz. III-A (od 1982 Wydz. V) SB KW MO w Szcze ci nie (od 1983 WUSW w Szcze ci nie).

643 An to ni An we iler (ur. 1938) – od 1973 r. prac. w Ze spo le Elek trow ni „Dol na Od ra” w No wym Czar no -
wie; od wrze śnia 1980 r. w „S”, od stycz nia 1981 r. przew. KZ, de le gat na I WZD Re gio nu Po mo rze Za -
chod nie, czło nek Sek cji Kra jo wej Elek trow ni i Elek tro cie płow ni; po 13 XII 1981 r. czło nek TKZ
w „Dol nej Od rze”, 17 grud nia za trzy ma ny, ska za ny przez ko le gium ds. wy kro czeń na ka rę grzyw ny, nast.
wie lo krot nie za trzy my wa ny i prze słu chi wa ny, po now nie aresz to wa ny w kwiet niu 1982 r., prze trzy my -
wa ny w szcze ciń skich aresz tach, 9 lip ca tr. zwol nio ny ze wzglę du na stan zdro wia, zwol nio ny z pra cy bez
moż li wo ści sta łe go za trud nie nia. 

644 Tzn. Ko mi te tu Za kła do we go.
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na Ka szub skiej. Też jest ra zem z kry mi na li sta mi, też ka ry pod by le ja kim pre tek -
stem. Wczo raj wró cił Sła wek [Dziech ciow ski]. Kil ka dni te mu był z Ja dzią u Mał -
go rza ty w Dziw no wie. Pro si ła, że by mi prze ka zać, że wszyst ko jest w po rząd ku,
bę dzie w nie dzie lę, jesz cze kil ka dni.

(wie czo rem) 

W 3. nu me rze „Tu i Te raz” z 16 czerw ca 645 roz mo wa Ja nu sza Atla sa 646

z E[dmun dem] Osmań czy kie m647, jed nym z kil ku po słów, któ rzy od cza su do cza -
su ma ją od wa gę zgło sić wła sne pro po zy cje. Osmań czyk ujaw nia ku li sy wy bo rów
do sej mu obec nej ka den cji. Kon kret nie zaś skład sej mu zo stał za pro po no wa ny
przez Edwar da Ba biu cha 648 (w 1979, wy bo ry na wio snę 1980), sze fa kadr w par -
tii, za tem naj bar dziej wpły wo we go człon ka Ra dy Pań stwa, naj waż niej szą też oso -
bę w[e] F[ron cie] J[ed no ści] N[aro du]. To by ła ta emi nen cja, któ ra we wszyst kich
per so nal nych de cy zjach na szej wła dzy mia ła głos de cy du ją cy i osta tecz ny. Osmań -
czy ko wi nie star cza jed nak od wa gi, aby od po wie dzieć na py ta nie o oko licz no ści
za twier dze nia de kre tu z 12 grud nia. Był prze cież śro dek se sji, po sło wie by li
w War sza wie. Prze mil czał py ta nie, a dzien ni karz nie na ci ska ł649. W tym sa mym
nu me rze J[erzy] Urban w fe lie to nie Rze czy wi stość w cu dzy sło wie650 po da je da ne
do ty czą ce pol skie go im por tu z tzw. dru gie go ob sza ru płat ni cze go w dzie się cio le -
ciu 1971–1980. Ogól na war tość te go im por tu wy nio sła 56 mld 699 mln do la rów.
Naj waż niej sze po zy cje: pa li wa, su row ce mi ne ral ne, pre fa bry ka ty i ma te ria ły dla
prze my słu – 49,9%, ma szy ny i urzą dze nia 28,9%, zbo ża 11,9%, in ne pro duk ty
żyw no ścio we 3,3%. Bar dzo to wy mow ne, w ja kim stop niu go spo dar ka za le ża ła
od do staw z Za cho du, tym ła twiej zro zu mieć, jak bo le sne mu szą być te raz re -
stryk cje go spo dar cze. Oba la też te zę, że prze je dli śmy kre dy ty. Dla przy kła du war -
tość kon sump cji luk su so wej (sa mo cho dy oso bo we, sprzęt ra dio wo -t el ew izy jny,

212 _______________________________________________________________________

645 Sa mot ny jeź dziec, z po słem Ed mun dem Ja nem Osmań czy kiem roz ma wia Ja nusz Atlas, „Tu i Te raz”, 
16 VI 1982. 

646 Ja nusz Atlas (1949–2010) – dzien ni karz spor to wy.
647 Ed mund Jan Osmań czyk (1913–1989) – po li tyk, pu bli cy sta; 1952–1961 i 1969–1985 po seł na Sejm

PRL, 1979–1980 czło nek Ra dy Pań stwa, 1981–1983 w pre zy dium Ogól no pol skie go Ko mi te tu Fron tu
Jed no ści Na ro du, czło nek Ra dy Na czel nej ZBo WiD.

648 Edward Ba biuch (ur. 1927) – od 1948 r. w PPR/PZPR, 1969–1980 po seł na Sejm PRL, XII 1970–VIII
1980 r. czło nek BP KC PZPR, do lu te go 1980 r. se kre tarz KC, 1972–1976 czło nek KC PZPR, 1976–1980
z-ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa, II –VIII 1980 r. pre zes Ra dy Mi ni strów, w paź dzier ni ku tr. od wo -
ła ny z KC, w lip cu 1981 r. wy klu czo ny z par tii przez IX Zjazd, od grud nia tr. in ter no wa ny w OO w Głę -
bo kiem. 

649 Do kład nie po wie dział: Ja nusz Atlas: „Chwi lecz kę. Na gle w środ ku se sji Sej mu Ra da pań stwa wy da je de -
kre ty. Par la ment i je go kon sty tu cyj ny ty tuł do spa ro wa nia naj wyż szej wła dzy w pań stwie zo stał ogra ni -
czo ny”. Jan Ed mund Osmań czyk: „Nie zga dzam się z tą opi nią. Mi mo wszyst ko ośmie lam się twier dzić,
że dla Sej mu 13 grud nia jed nak nie jest da tą prze ło mo wą. By ła by prze ło mo wą wów czas, gdy by Sejm zo -
stał ogra ni czo ny w swo ich pra wach i pra cach. Ale praw dą jest, że w tym szo ku, któ ry na stą pił i był cał -
ko wi cie na tu ral ny, uspra wie dli wio ny, za rów no w spo łe czeń stwie, jak i w śro do wi sku po słów, nie by ło
wów czas ja sno wi docz ne, że Sejm mi mo wszyst ko po sia da na dal peł nię swo ich praw i mo że kon ty nu ować
swe pra ce”; Sa mot ny jeź dziec, z po słem Ed mun dem Ja nem Osmań czy kiem roz ma wia Ja nusz Atlas, 
„Tu i Te raz”, 16 VI 1982.

650 J. Urban, Rze czy wi stość w cu dzy sło wie, „Tu i Te raz”, 16 VI 1982. 



ubio ry, me ble, wy ro by per fu me ryj ne i ko sme tycz ne, wód ki i ko nia ki) sta no wi ły
za le d wie 0,23% ca łe go im por tu, co sta no wi ło nie wie le po nad 131 mln do la rów.
Do gło wy mi nie przy szło, że Gru dzień zmarł tu taj, w oko li cach Draw ska, w obo -
zie dla in ter no wa nych. Opo wia dał o tym Sław ko wi [Dziech ciow skie mu] chi rurg
ze szpi ta la w Draw sku, Szul c651, prze wod ni czą cy „So li dar no ści” w ko sza liń skim
Z[akła dzie] O[pie ki] Z[dro wot nej] (na 592 pra cow ni ków 580 na le ża ło do związ -
ku). Nie pa mię tam, kie dy to by ło, chy ba w stycz niu. Szulc otrzy mał te le fon, że za
chwi lę przy wio zą pa cjen ta do re ani ma cji. Zszedł na dół, by ło peł no mi li cji. Do -
wie dział się, że przy wio zą Grud nia. Po pro sił, że by opu ści li po miesz cze nie. – Dok -
to rze, to jest to wa rzysz Gru dzień. Le ka rza to jed nak nie spe szy ło – Dla mnie to
ta ki sam czło wiek, jak każ dy in ny, pro szę wyjść. Zo stał tyl ko do wód ca, a za mo -
ment zja wi ła się ka ret ka. Zaj rzał do oka, Gru dzień nie żył już co naj mniej pół go -
dzi ny. Był za sko czo ny, bo przy jazd z obo zu nie mógł za jąć wię cej jak 10 mi nut.
Chcie li zro bić sek cję zwłok, ale mi li cja nie wy ra zi ła zgo dy. Pro szo no go, aby
stwier dził, że pa cjent żył, kie dy go przy wieź li. Od mó wił. Wo bec te go po cze ka li
na akt zgo nu, za bra li zwło ki i od je cha li. Po pew nym cza sie przy je cha ła na stęp na
eki pa, że by za brać zwło ki. Chi rurg do tąd nie bar dzo wie, co to by ło, dla cze go
nie wy ra żo no zgo dy na sek cję, dla cze go tak póź no go przy wie zio no. Ofi cjal na
wer sja brzmia ła: za wał ser ca, ale rów nie do brze mo gło to być sa mo bój stwo, jak
i otru cie.

Sła wek [Dziech ciow ski] miał tam w ogó le zna ko mi tą opie kę. Ca ły per so nel
szpi ta la to człon ko wie „So li dar no ści”, co naj waż niej sze, świa do mi człon ko wie.
Szulc opo wia dał też o mło dym czło wie ku z Draw ska, któ ry ja ko re zer wi sta skie -
ro wa ny zo stał do jed nost ki ZO MO, któ ra prze pro wa dza ła ak cję w na szym obo zie
13 lu te go. Chło pak od mó wił wy ko na nia roz ka zu, nie chciał bić. Do stał 3 mie sią -
ce aresz tu. Draw ski szpi tal funk cjo nu je na do brą spra wę tyl ko dzię ki pomo cy z Za -
cho du. Le kar stwa, sprzęt, na wet rę ka wi ce chi rur gicz ne po cho dzą stam tąd.

Przy je cha ło dzi siaj kil ka ro dzin na od wie dzi ny, m.in. do Wojt ka Klu kow -
skie go, stu den ta z P[omor skiej] A[ka de mii] M[edycz nej]. Po za na szym An drze jem
[An to sie wi czem], wszyst kim in nym od mó wio no. 

24 lip ca (so bo ta)

Pu ste ce le, pu sty ko ry tarz. Przed chwi lą ostat nia par tia z ca łej 40- os ob owej
gru py po że gna na zo sta ła tra dy cyj nym, ale już rwa nym, nie rów nym „Al le lu ja”.
Wspól nie z Ja siem [Wit kow skim] wy nie śli śmy na śmiet nik nie po trzeb ne już sło iki,
po jem ni ki, reszt ki smal cu. Zo sta li śmy we dwóch. Ła twiej te raz mó wić, kto został,
ra zem chy ba 28 osób, z cze go jesz cze kil ka wyj dzie na pew no w naj bliż szych
dniach. I chy ba Dar łó wek, za pew ne już w przy szłym ty go dniu. Nie ma Ryś ka Śnie -
ga, An drze ja [An to sie wi cza], Lesz ka [Dlo uche go], wy szedł Zy ga [Zyg munt Dziech -
ciow ski]. Bar dzo smut no, Le szek do stał wresz cie wi zę do Szwe cji, po dob nie jak
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651 Brak bliż szych da nych.
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ca ła gru pa, któ ra się o nie sta ra ła. Ni na [Dlo uchy] zwol ni ła się już z pra cy i wy ja -
dą praw do po dob nie w cią gu naj bliż szych dni.

Ca ła ak cja za czę ła się wczo raj po po łu dniu, kie dy zja wi li się szcze ciń scy
ubecy. Wzy wa no lu dzi i oznaj mia no: jest pan zwol nio ny z in ter no wa nia, wła dza
za ufa ła pa nu. Al bo: do stał pan prze pust kę. Ta kich roz mów prze pro wa dzo no po -
nad dwa dzie ścia. My śle li śmy, że to już ko niec. An drzej [An to sie wicz] nie krył przy -
gnę bie nia. Na wet Mi chał [Pa ziew ski] stra cił zwy kły opty mizm. W ca łym
roz gar dia szu, któ ry po wstał, za mie ni łem z ni mi za le d wie pa rę słów. – No wiesz, jak
to jest. Zda wa łem so bie spra wę, że ra czej mnie nie pusz czą, ale gdzieś tam w głę -
bi za wsze czło wiek li czy, że mo że jed nak. 

Na wet nie wie, jak bar dzo do brze go ro zu miem. Co po wiem ju tro Mał go -
rza cie? Że by cze ka ła da lej? Jak dłu go bę dę miał do te go pra wo?

(wie czo rem)

Chłop cy zro bi li osta tecz ny bi lans. Po zo sta ło nas jesz cze 31. Z 36 osób, któ -
re wy szły, na pew no wia do mo, że 18 zo sta ło zwol nio nych z in ter no wa nia, 10 uzy -
ska ło prze pust ki, a po zo sta ła ósem ka wy cho dząc z pa wi lo nu nie wie dzia ła, z czym
wy cho dzi. Do wie dzie li się do pie ro w ad mi ni stra cji i być mo że w nie dzie lę bę dzie -
my już do kład nie wie dzieć. Dzi siej sze in for ma cje z „fry zjer ni” mó wią, że w po -
nie dzia łek wyj dzie jesz cze ja kaś gru pa. „Fry zjer nia” nie jest wpraw dzie źró dłem
zbyt mia ro daj nym i wie lo krot nie mo gli śmy już to spraw dzić, ale tym ra zem po -
twier dza ją tę wia do mość rów nież kla wi sze. Więc mo że jed nak?

Sła wek [Dziech ciow ski] zno wu cho ru je, ja kieś za pa le nie ja my ust nej. Ma go -
rącz kę i jest osła bio ny. Zda no wicz ro bi co mo że, pod jął na wet sta ra nia, aby za bra -
no go do szpi ta la w Draw sku, nie wia do mo jed nak, co z te go wyj dzie.

We wczo raj szym „Nju sie” roz mo wa z Ja siem Wit kow skim. Za no to wa łem
so bie z niej jed no zda nie, w któ rym od da ne są na stro je i kie run ki ro zu mo wa nia
wie lu spo śród nas: „Uli ce ni czym się nie róż nią od tych sprzed sta nu wo jen ne go,
chcia ło by się, że by jeź dzi ły ja kieś pa tro le, woj sko”. Wła śnie, „chcia ło by się”, bo
wte dy lu dzie by li by mo że tward si, mniej skłon ni do kom pro mi sów.

26 lip ca (po nie dzia łek)

Jest już po pierw szej, nic się nie dzie je, nie spraw dza ją się „naj pew niej sze”
prze cie ki. Pu sty ko ry tarz, lu dzie jak ni gdy po za szy wa li się w ce lach. Na dwo rze po -
chmur no, skoń czy ły się upa ły i chłop cy, jak daw niej, cho dzą w kół ko po spa cer -
nia ku. Prze pa dła gdzieś ma ni fe sta cyj na pew ność sie bie, śmiech, żar ty. To już
po ło wa la ta, jesz cze ty dzień, dwa, trzy i za cznie my wcho dzić w je sień, z jej wszyst -
ki mi przy pa dło ścia mi, któ re tu taj od czu wać bę dzie my znacz nie sil niej. I cią gle bez
Mał go rza ty. Po wczo raj szym wi dze niu, po prze czy ta niu li stu, po raz pierw szy od
daw na prze spa łem spo koj nie ca łą noc. Znik nę ło ca łe na pię cie z po przed nich dni,
zno wu wró ci łem z na dzie ją, że wszyst ko mu si się do brze skoń czyć. To prze cież
nie moż li we, że by to wszyst ko, co jest nie mal na wy cią gnię cie rę ki, cie pło, okna bez
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krat, miesz ka nie, z któ re go moż na bę dzie wyjść bez kar nie na wie czor ny spa cer,
ra zem, we dwo je – to prze cież nie moż li we, abym mógł być te go wszyst kie go po -
zba wio ny.

W dzi siej szym „Nju sie” (nr 62 z 25 lip ca) list z wię zie nia we Wro cła wiu (ul.
Klecz kow ska 35) od Miet ka [Usta sia ka]. Jest ich tam wszyst kich ra zem ska za nych
z de kre tu za dzia łal ność związ ko wą ok. 230 osób, szcze ci nia ków – 28. Nie na rze -
ka ją na wa run ki. Wy dzie lo no im osob ny blok. Sie dzą w 6-cio oso bo wych ce lach
(ok. 18 m) wy po sa żo nych w WC i umy wal ki. Du że spa cer nia ki z ra ba ta mi krze -
wów i kwia tów. Gru py spa ce ro we li czą od kil ku na stu do 50 osób. Po po łu dniu
i wie czo rem w świe tli cy mo gą obej rzeć te le wi zję. Wy pusz cza ją do świe tli cy po kil -
ka cel ra zem. Obok spa cer nia ka jest to je dy ne miej sce, stwa rza ją ce oka zję do roz -
mów, wy mia ny wia do mo ści. Raz na kil ka ty go dni wi dze nia. W so bo ty moż li wość
spo wie dzi, msze w nie dzie lę od pra wia ne dla kil ku cel przez księ ży z Wro cła wia.
Za miast or ga nów je den z nich gra na man do li nie. List jest pe łen na dziei, że ta noc
mu si się wresz cie skoń czyć, że wszyst ko prze trzy ma ją. Są w tym li ście frag men ty,
przy któ rych czy ta niu trud no po zbyć się go ry czy: „z po dzi wem, z za zdro ścią do -
wia du je my się o tym, że mi mo sta nu wo jen ne go, mi mo ter ro ru i gwał tu, dzia łal -
ność So li dar no ści nie usta je, że cią gle znaj du ją się lu dzie, nie ba czą cy na
nie bez pie czeń stwo i su ro we wy ro ki, wal czą cy o praw dę, wol ność i spra wie dli -
wość”. Bo że, gdy by tak to rze czy wi ście wy glą da ło, gdy by tych lu dzi, bo nie wąt pli -
wie oni są, by ło wię cej. Wy da je się jed nak, że bliż szy praw dy jest „sze re go wy”
z te go sa me go nu me ru, któ ry pi sze w tek ście Po dej mij my wy zwa nie: „Ja ru zel ski
mógł wy stą pić ze swo ją »ofer tą« przede wszyst kim dla te go, że po zwa la mu na to
spo łe czeń stwo, któ re, po wiedz my to so bie wresz cie gło śno – sta je się z każ dym
dniem co raz bar dziej bier ne, ogra ni cza ją ce się w swej ak tyw no ści do za bie gów
o prze trwa nie, co raz mniej sko re da wać po słuch ape lom pod ziem nych wy daw -
nictw” i da lej: „je że li nie prze war to ściu je my na szych me tod po stę po wa nia, mo że
zda rzyć się, że ma jąc za so bą wszel kie ra cje mo ral ne po zo sta nie my w swej wal ce
sam na sam z wła dzą, zaś spo łe czeń stwo ogra ni czy się do ro li ki bi ca, co naj wy żej
ob da rza ją ce go nas sym pa tią”.

Z in for ma cji bar dziej „przy ziem nych” od no to wa no w „Nju sie”, iż po mi do -
ry dok to ra Zda no wi cza roz wi ja ją się nad po dziw pięk nie i je że li nas nie wy wio zą,
la da dzień za czną się pierw sze zbio ry. Trwa prze py chan ka Zda no wi cza o umiesz -
cze nie Sław ka [Dziech ciow skie go] w szpi ta lu. Wczo raj uda ło mu się ścią gnąć po -
go to wie z Draw ska, nie ste ty „nasz” Szulc jest na urlo pie i Sła wek wró cił
z po wro tem. Le ka rze stwier dzi li na pi śmie, że po wi nien być le czo ny w kli ni ce chi -
rur gii szczę ko wej. Dzi siaj od ra na Zda no wicz za czął swo je sta ra nia od po cząt ku
i jest na dzie ja, że w koń cu ulo ku je go w Szcze ci nie na Po mo rza nach. Za wdzię cza -
my Zda no wi czo wi bar dzo wie le. Ni gdy przed tem nie da rzy łem go spe cjal ną sym -
pa tią, ale tu taj trosz czy się o każ de go z nas wy jąt ko wo. Przed po łu dniem za sta łem
go w ce li Sław ka, mie rzył tem pe ra tu rę, wy py ty wał, czy ma ją ja kiś bu lion al bo jaj -
ka dla nie go.
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27 lip ca (wto rek)

Wczo raj sza roz mo wa z peł no moc ni kiem bez re zul ta tu – Szko da, że nie ma
pan we zwa nia. Bar dzo chęt nie po szedł bym pa nu na rę kę, ale sam pan ro zu mie –
mu szę mieć ja kąś pod kład kę. I ca ła roz mo wa. Pró bo wa łem tłu ma czyć, że moż na
to prze cież spraw dzić w są dzie, ale zbył mnie. – Wie pan, ma my te raz ty le pra cy...
Mu si pan mieć we zwa nie, wte dy mo że my roz ma wiać. Szlag tra fił ca ły do bry na -
strój z nie dzie li.

Dzi siej szy dzień, jest te raz je de na sta wie czo rem, bez żad nych zmian. Ani nikt
nie wy cho dzi, ani nas nie wy wo żą. Nie bar dzo wie my, co się dzie je, at mos fe ra cią -
głe go wy cze ki wa nia. 

Cią gle cze ka na wy ja śnie nie rów nież spra wa Sław ka [Dziech ciow skie go].
Utknę ło to gdzieś w Ko men dzie Wo je wódz kiej. Po trzeb na jest kon sul ta cja spe cja li -
sty, któ ry po twier dził by dia gno zę le ka rza z Draw ska. Zu peł ny obłęd. Tym cza sem
Sła wek nie mo że już mó wić i po ro zu mie wa się z oto cze niem pi sem nie. Nie mo że też
ni cze go prze łknąć, więc pod trzy mu ją go Zda no wicz z chłop ca mi bu lio ni ka mi i ro -
soł ka mi. Naj gor sza w tym wszyst kim jest bez sil ność. Moż na się tyl ko awan tu ro wać,
ale ar gu ment „spra wa jest w Ko men dzie” jest tu taj nie do prze sko cze nia. Bo że, w ja -
kim świe cie przy szło nam żyć. I po my śleć, że przy naj mniej część z tych pil nu ją cych
nas lu dzi my śli po dob nie jak my. Wczo raj o pół no cy Mi chał [Pa ziew ski] sły szał, jak
straż nik na wie życz ce słu chał Gło su Ame ry ki. Po cząt ko wo są dził, że to w są sied niej
ce li, za chwi lę jed nak roz legł się dzwo nek te le fo nu, ra dio zo sta ło przy ci szo ne i już
nie pod wyż szył go póź niej. Wi docz nie ktoś zwró cił mu uwa gę. I to jest isto ta ca łej
spra wy. W cza sie dnia ile kroć wyj dzie my na ze wnątrz blo ku pil nu je nas z ka ra bi nem
w rę ku, a wie czo rem na słu chu je tych sa mych „re ak cyj nych” roz gło śni.

Wzią łem z bi blio te ki Dzie sięć dni, któ re wstrzą snę ły świa tem J[ohna] Re eda652.
Dwa pierw sze roz dzia ły po win ny być na do brą spra wę usu nię te przez cen zu rę,
tyle jest ana lo gii do okre su po sierp nio we go. Te sa me me to dy dys kre dy to wa nia,
kom pro mi to wa nia no wej si ły spo łecz nej upo mi na ją cej się o swo je pra wa. Świa do -
me nisz cze nie go spo dar ki swe go kra ju, po dej mo wa ne z pre me dy ta cją dzia ła nia na
szko dę tej go spo dar ki po to tyl ko, aby moż na by ło po wie dzieć: pa trz cie, to dla te -
go, że oni mie sza ją, bun tu ją lu dzi, pro wa dzą kraj do klę ski, żyw ność i opał ukry -
wa no lub ci cha czem wy sy ła no do Szwe cji. W więk szych mia stach we wszyst kich
ma ga zy nach le ża ły to ny żyw no ści i odzie ży, ale ku po wać mo gli tyl ko bo ga ci. Kole -
je sta wa ły, żyw no ści by ło co raz mniej, fa bry ki za my ka no. Oczy wi ście wia do mo, co
da li świa tu bol sze wi cy, ale nie o to tu taj cho dzi. Rów nież wie le spraw, wy da wa ło -
by się dro bia zgo wych, roz wią zy wa no wte dy po dob nie. Dą żąc za wszel ką ce nę do
wy tłu mie nia na stro jów spo łecz nych re wo lu cyj nych mi ni ster pła cy Rzą du Tym cza -
so we go 653 wy dał 10 wrze śnia 1917 ro ku roz po rzą dze nie, któ re na ka zy wa ło wszyst -
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652 John Re ed (1887–1920) – dzien ni karz, za ło ży ciel Ko mu ni stycz nej Par tii USA, w książ ce Dzie sięć dni,
któ re wstrzą snę ły świa tem za warł bez po śred nie re la cje z re wo lu cji w Ro sji w 1917 r. 

653 Rząd Tym cza so wy w Ro sji zo stał utwo rzo ny 15 III 1917 r. przez Ko mi tet Tym cza so wy Du my wraz z Pio -
tro grodz ką Ra dą De le ga tów Żoł nier skich i Ro bot ni czych. Po wstał w wy ni ku re wo lu cji lu to wej. Na je go 



kim ko mi te tom ro bot ni czym od by wać ze bra nia wy łącz nie w go dzi nach po za służ -
bo wy ch654. Do kład nie te sa me me to dy sto so wa no wo bec „So li dar no ści”. Ale naj -
bar dziej za ska ku ją ca jest zbież ność na stro jów spo łecz nych. Ta ka sa ma erup cja
prze róż nych or ga ni za cji, związ ków, to wa rzystw. Nie ustan ne ze bra nia, dys ku sje,
roz po li ty ko wa nie. I ta kie sa mo za po trze bo wa nie na pra sę, róż ne go ro dza ju wy -
daw nic twa, ten sam głód wie dzy. „Po ja wi ły się ra dy i związ ki za wo do we. Izwoz -
czi cy (do roż ka rze) mie li swój zwią zek za wo do wy i by li rów nież re pre zen to wa ni
w Pio tro grodz kiej Ra dzie 655. (...) Na fron cie żoł nie rze wal czy li z ofi ce ra mi, uczy -
li się sa mo rzą du w swych ko mi te tach. Po fa bry kach ko mi te ty fa brycz ne na bie ra ły
do świad cze nia i si ły w re ali zo wa niu swej hi sto rycz nej mi sji – wal ki ze sta rym po -
rząd kiem. Ca ła Ro sja uczy ła się czy tać i czy ta ła, czy ta ła rze czy po li tycz ne, eko no -
micz ne i hi sto rycz ne, po nie waż lud pra gnął wie dzieć. W każ dym du żym mie ście
i w więk szo ści ma łych przy fron to wych mia ste czek każ da frak cja po li tycz na mia ła
wła sną ga ze tę, cza sem na wet kil ka. Ty sią ce or ga ni za cji wy da wa ły set ki ty się cy bro -
szur, któ ry mi za le wa ły ar mię, wsie, fa bry ki i uli ce. (...) Od czy ty, dys ku sje, prze -
mó wie nia – w te atrach, cyr kach, szko łach, klu bach, izbach rad, lo ka lach
związ ko wych, ko sza rach... Wie ce w oko pach na fron cie, na łą kach wiej skich, w fa -
bry kach. (...) Im pro wi zo wa ne dys ku sje wy bu cha ły w po cią gach, tram wa jach, wszę -
dzie... A ogól no ro syj skie kon fe ren cje i zjaz dy (...), a zjaz dy rad, ko ope ra tyw,
ziemstw, na ro do wo ści, du cho wień stwa, chło pów, par tii po li tycz nych (...). W Pio -
tro gro dzie sta le od by wa ły się trzy al bo czte ry zjaz dy jed no cze śnie. Pró by ogra ni -
cza nia cza su prze mó wień speł zły na ni czym, na każ dym wie cu każ dy miał peł ną
swo bo dę wy ra ża nia swych my śli”. Cy tat tro chę przy dłu gi, ale nie po tra fi łem
oprzeć się, aby go nie przy to czyć, tak bar dzo by łem tym za sko czo ny. Bol sze wi cy
szyb ko wy cią gnę li z te go wnio ski i nie do pu ści li ni gdy, aby po wtó rzy ło się to oży -
wie nie. Ich pol scy „wy cho wan ko wie” nie ustrze gli się te go i nie wie le bra ko wa ło,
aby po dzie li li los Rzą du Tym cza so we go z 1917 r. Ale i oni wy cią gną za pew ne
wnio ski z otrzy ma nej lek cji.

Ogło szo no ko mu ni kat G[łów ne go] U[rzę du] S[ta ty stycz ne go] za I pół ro cze
bie żą ce go ro ku. Spa dek pro duk cji prze my sło wej o 7,8 proc., po nad dwu krot nie
wzro sły kosz ty utrzy ma nia (104 proc.), pła ce re al ne spa dły o 26 proc. Wszyst ko
do kład nie tak, jak w re por ta żu Re eda. Pa ra trze wi ków kosz to wa ła po nad sto ru -
bli, a prze cięt na pen sja słu żą cej oko ło trzy dzie stu pię ciu. Nie zga dza się tyl ko wy -
ja śnie nie. Ame ry ka nin tłu ma czy, że zy ski wę dro wa ły do kie sze ni kup ców
i spe ku lan tów. Cie ka we, jak wy ja śniał by to w na szych wa run kach.

______________________________________________________________________________

cze le sta li ko lej no: Gie or gij Lwow i Alek san der Kie reń ski. Zo stał oba lo ny przez bol sze wi ków pod czas
re wo lu cji paź dzier ni ko wej. 

654 Cho dzi o jed no z tzw. ogra ni cza ją cych roz po rzą dzeń min. Ma twie ja Sko bie le wa z 10 IX (28 VIII) 
1917 r.

655 Pio tro grodz ka Ra da De le ga tów Żoł nier skich i Ro bot ni czych po wsta ła w wy ni ku re wo lu cji lu to wej 
– 12 III 1917 r. By ła to wła dza re wo lu cyj na, bę dą ca zwień cze niem po wsta ją cych sa mo rzut nie lo kal nych
rad ro bot ni czych i żoł nier skich. Ra dy te, obok Rzą du Tym cza so we go, sta no wi ły rze czy wi stą wła dzę
w Ro sji (tzw. okres dwu wła dzy), aż do re wo lu cji paź dzier ni ko wej.
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28 lip ca (śro da)

Na dal nie ma spo so bu, aby umie ścić Sław ka [Dziech ciow skie go] w szpi ta lu.
Dzi siaj był zno wu ba da ny przez le ka rzy w Draw sku. Le kar ka orze kła, że po wi nien
zo stać w szpi ta lu, ale in ny le karz (czer wo na k... jak na zwał go Szulc) nie wi dział
ta kiej po trze by i na tu ral nie opar to się na je go de cy zji. A chło pak na dal na bu lio -
ni kach, z cią głym sta nem pod go rącz ko wym. Idę ju tro w tej spra wie do ko men -
dan ta, wy bie ra ją się też dwaj in ni chłop cy: Mać kow ski, któ ry wła ści wie już
skoń czył P[omor ską] A[ka de mię] M[edycz ną] i Woj tek Klu kow ski z III ro ku. Wie -
czo rem był w ce li Wa rek [Wa li gór ski], pro po nu je, że by za gro zić gło dów ką. 

Po wo li oswa ja my się z obec ną sy tu acją, acz kol wiek zda je my so bie spra wę, że
każ de go dnia mo gą nas stąd wy wieźć. Jak do tąd ci sza. Uak tyw ni li się tyl ko chłop -
cy z N[ie za leż ne go] Z[rze sze nia] S[tu den tów], któ rzy po przed nio gi nę li w ma sie.
Na drzwiach ósem ki, w któ rej miesz ka więk szość z nich, po ja wi ły się dzi siaj dwa
nie wiel kie pla ka ty. Na jed nym ha sło: „Stu denc kie La to ’82. Ki bluj w ki ciu ra zem
z na mi”, a po ni żej zna czek S[ocja li stycz ne go] Z[wiąz ku] S[tu den tów] P[ol skich]
z uwa gą: ra bat 33,3 proc. Na dru gim in ne ha sła: „Wię zie nie na szym do mem”,
„Wię zie nie na szym uni wer sy te tem”. Po ni żej sen ten cja: „Ech, swo bo da – jak wo da,
co dzien nie pić ją trze ba – a szko da (ma wiał je den)”. Nie prze trwa ły ape lu, zwłasz -
cza że jest dzi siaj na dy żu rze naj bar dziej znie na wi dzo ny kla wisz Cap. To ten, któ -
ry cho dzi i pod słu chu je pod okna mi, naj bar dziej gor li wy pod czas wszyst kich
ki pi szy.

W dzi siej szej „Try bu nie Lu du” Bo że na Ja strzęb ska pi sząc o ochro nie pra cy
po da ła kil ka „cie ka wo stek” do ty czą cych wa run ków, w któ rych mu szą pra co wać
ko bie ty 656. We dług norm z 1979 r. przy pra cy sta łej do pusz czal na nor ma pod no -
sze nia i prze no sze nia nie mo że prze kra czać 15 kg, przy za ję ciu do ryw czym – 20 kg.
Zaś uby tek ener ge tycz ny bę dą cy mier ni kiem fi zycz ne go wy sił ku nie po wi nien prze -
kra czać 1300 kcal w cza sie zmia ny ro bo czej. Kon tro la In spek cji Pra cy wy ka za ła,
że na 7 tys. za trud nio nych tam ko biet aż 1200 prze kra cza ło te nor my. O ubyt ku
ka lo rii w ogó le le piej nie mó wić, bo w więk szo ści za kła dów nie był on ni gdy ba -
da ny. Po pro stu brak od po wied niej apa ra tu ry, a służ ba zdro wia nie zo sta ła przy -
go to wa na do prze pro wa dze nia ta kich ba dań. Ale prze pis jest. Au tor ce cho dzi ło
tym ra zem aku rat tyl ko o dźwi ga nie cię ża rów, in ne za gro że nia jej nie in te re so wa -
ły. A pro blem jest, gdyż na 100 osób pra cu ją cych na sta no wi skach pro duk cyj nych
aż 30 to ko bie ty.

29 lip ca (czwar tek)

Nie ma ko men dan ta, więc nie by ło ani roz mo wy, ani na wet de cy zji roz mo -
wy te le fo nicz nej ze Zdro ja mi, o któ rą to roz mo wę wy stą pi łem ra no. Na szczę ście
Sła wek [Dziech ciow ski] czu je się znacz nie le piej, po raz pierw szy od ty go dnia zjadł
ko la cję. Ju tro je dzie na ko lej ną wi zy tę do szpi ta la w Draw sku. Roz ma wia łem dzi -
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656 B. Ja strzęb ska, Cię żar po nad si ły, „Try bu na Lu du”, 27 VII 1982.



siaj z na szym no wym le ka rze m657, star szy pan spod Po łczy na z ja kiejś wsi, chy ba
Bar wi ce czy ja koś tak. Pra co wał tam po nad 20 lat i na gle w try bie woj sko wym zo -
stał prze nie sio ny tu taj. Jest prze ra żo ny: pro szę pa na, że by to tyl ko pra ca z wa mi,
ale ci wszy scy kry mi nal ni. Po cię ci, ca łe rę ce, klat ki pier sio we w bli znach, wy ta tu -
owa ni. To strasz ni lu dzie, nie chcę mieć z ni mi nic wspól ne go. Pi sze po da nia, od -
wo łu je się, chce za wszel ką ce nę wró cić do sie bie. Nie wy obra ża so bie, że mógł by
tu taj spę dzić pół ro ku, jak sta no wi wo jen ny prze pis. A po za tym świa do mość, że
nie wie le mo że. Spra wa Sław ka jest kla sycz nym przy pad kiem. O wszyst kim de cy -
du je Ko men da Wo je wódz ka.

W po łu dnie zja wił się Ja nusz Bu czek. W nie dzie lę wy jeż dża do Szwe cji, przy -
je chał się roz li czyć. Przy po że gna niu nie by ło już „Al le lu ja”, uści ski, „trzy maj cie się
chłop cy” i te go wszyst kie go. Ma rian [Jur czyk] wró cił do pod le wa nia swo ich palm
z prze ję ciem, któ re wzbu dza po wszech ną we so łość, in ni po wy cią ga li się na po -
wrót na ko cach, i po pa ru mi nu tach skoń czy ły się roz mo wy na ten te mat.

Skoń czy łem Re eda. Zna ko mi cie po ka zu je me cha nizm roz gryw ki, ale jest
chy ba zbyt ten den cyj ny, aby od two rzyć gro zę tam te go cza su. Wy szedł ob raz za nad -
to uła dzo ny. Po po łu dniu za czą łem czy tać roz dzia ły o Wiel kiej Re wo lu cji Fran cu -
skiej z Hi sto rii Fran cji Basz kie wi cza 658. Ja siu [Wit kow ski] śmie je się, że kształ cę się
na za wo do we go re wo lu cjo ni stę. On sam dłu bie przez ca ły wie czór przy ja kimś mi -
nia tu ro wym ra dyj ku, któ re ktoś pod rzu cił do na pra wy. Obaj cze ka my jak zwy kle
na ostat nią au dy cję „Gło su Ame ry ki” o pół no cy. 

31 lip ca (so bo ta)

Jest 9.30, przed chwi lą skoń czy li śmy sprzą ta nie ce li i te raz, cze ka jąc na spa -
cer, a póź niej na łaź nię, każ dy z nas za jął się swo imi spra wa mi. Od ra na upał,
otwar te ma my sze ro ko oby dwa okna, ale nie wie le to po ma ga. Ce la jest ma leń ka
i szyb ko się na grze wa. Naj gor sze zaś w tym wszyst kim są mu chy, któ rych ma my ol -
brzy mie ilo ści. Śmiet nik pod blo kiem, któ ry jest nie zbyt sys te ma tycz nie opróż nia -
ny, jest wy lę gar nią róż ne go ro bac twa. An drzej [An to sie wicz], do pó ki był, urzą dzał
na nie co dzien ne po lo wa nia, nad swo im łóż kiem za zna czał na ścia nie każ dy „suk -
ces” ma leń kim trój ką ci kiem. Ta ta be la in try go wa ła za wsze wszyst kich go ści. Nie -
ste ty, Ja siu [Wit kow ski] nie ma w so bie je go in stynk tu ło wiec kie go i tyl ko od cza su
do cza su urzą dza kar ne eks pe dy cje, któ re nie wie le po ma ga ją. 

Zno wu „pew ne” in for ma cje o li kwi da cji obo zu. I „wy pi sko wy” i wy cho -
waw ca w roz mo wie z Ma ria nem [Jur czy kiem] oświad cza li, że tym ra zem już na
pew no w po nie dzia łek zo sta nie my wy wie zie ni. Nie wie my tyl ko do kąd. Dzi siaj
ma ją zo stać zwol nie ni „ame ry ka nie” z II pa wi lo nu, rów nież le karz jest dzi siaj ostat -
ni dzień. Po po łu dniu trze ba bę dzie za cząć przy go to wa nia do prze pro wadz ki. Naj -
trud niej sze bę dzie prze my ce nie ra dia, ale to już wziął na sie bie Ja siu [Wit kow ski].
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657 Chodzi o Andrzeja Ruczyńskiego.
658 Jan Basz kie wicz (1930–2011) – po li to log, prof. hi sto rii, czło nek Ra dy Kon sul ta cyj nej przy Prze wod ni -

czą cym Ra dy Pań stwa Woj cie chu Ja ru zel skim.
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Wczo raj ra no, ra zem z Ja nu szem Mać kow skim i Wojt kiem Klu kow skim, by -
li śmy u Ga dom skie go, któ ry pod czas urlo pu Hi ro -H ito peł ni zno wu funk cje ko -
men dan ta obo zu. Roz mo wy skoń czy ły się szyb ko. Za czę ło się od te go, że nie
zgo dził się przy jąć nas ra zem, cho ciaż wszy scy trzej by li śmy przede wszyst kim
w spra wie Sław ka [Dziech ciow skie go]. Nikt spo śród nas nie mo że jed nak wy stę -
po wać w imie niu ca łej gru py czy in nych człon ków obo zu. Tak mó wi re gu la min.
Po sze dłem wo bec te go pierw szy i nie zdą ży łem wy god nie usiąść, a już by ło po roz -
mo wie. Nie mam pra wa in ter we nio wać w spra wie Sław ka, on ma re gu la min i nie
za mie rza z nie go re zy gno wać, a je że li bę dzie my zbyt ener gicz nie in ter we nio wać,
mo że my te go po ża ło wać. Wszyst ko to pod nie sio nym to nem, ostro. Po wie dzia łem,
że nie ma my wo bec te go o czym roz ma wiać, szcze gól nie ta kim to nem, i wy sze -
dłem. Kla wisz, któ ry nas przy pro wa dził, do my ślił się prze bie gu spo tka nia: pa no -
wie, nie po win ni ście być zdzi wie ni, on wszyst kich tak trak tu je. W ogó le z ni kim
się nie li czy. Po szedł Ja nusz [Mać kow ski] i za pa rę mi nut był z po wro tem. Re zul tat
ten sam. Woj tek [Klu kow ski] już w ogó le nie wcho dził, wró ci li śmy do pa wi lo nu.

Ba łem się, że po tym spo tka niu mo gę nie uzy skać zgo dy na roz mo wę te le -
fo nicz ną, na szczę ście de cy zja w tej spra wie pod ję ta by ła już wcze śniej, i po po łu -
dniu do sta łem po łą cze nie. Pro si łem Zy gę [Zyg mun ta Dziech ciow skie go]
o in ter wen cję w spra wie Sław ka i umó wi li śmy się, że za dzwo nię w przy szłym ty -
go dniu, że by dać znać, do kąd ma ją przy je chać na wi dze nie. Przez ca ły czas obok
mnie sie dział wy cho waw ca i trud no by ło o czym kol wiek po roz ma wiać. Za po mnia -
łem na wet za py tać o wy nik wtor ko wej roz pra wy.

Sła wek [Dziech ciow ski] był na ko lej nej kon sul ta cji w Draw sku. Ra zem z nim
wieź li jed ne go z kry mi nal nych. Tam ten w kaj dan kach. Kon wo jo wa ło ich trzech
funk cjo na riu szy. De mon stra cyj nie za kła da li pi sto le ty, ła dun ki z ga zem. Od jeż dża -
jąc do stał od le kar ki cze ko la dę, py ta ła tak że, czy nie po trze bu je my żyw no ści, mo -
gła by na stęp nym ra zem coś przy go to wać. Gdy by życz li wo ścią moż na by ło zmie nić
świat...

(wie czo rem)

Sła wek [Dziech ciow ski] ra zem z An drze jem Sta chur ski m659 wy szli na prze -
pust ki, zo sta ło nas już tyl ko 28 i wszyst ko wska zu je na to, mó wią o tym kla wi sze,
że w po nie dzia łek wy jeż dża my. Nie wia do mo tyl ko do kąd.

He niek Ma kie ła i jesz cze je den, z ostat nie go „za cią gu”, by li dzi siaj roz li czyć
się. He niek w przy szłą nie dzie lę wy jeż dża z Gdań ska do Szwe cji, ja dą w trój kę
z Lesz kiem [Dlo uchym] i Świont kow skim. Opo wia dał tro chę o na stro jach na ze -
wnątrz, jest na praw dę źle. Wszyst ko wra ca do pol skiej nor my, wła dza jest wred -
na, jest ob ca, ale gło wą mu ru nie prze bi jesz, a żyć ja koś trze ba. I lu dzie sta ra ją się
ja koś żyć. Współ czu ją tym, któ rzy sie dzą, wspo mi na ją z łez ką w oku cza sy po sierp -
nio we, ale wo lą się nie wy chy lać. Moż na stra cić to, co jesz cze zo sta ło.
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659 An drzej Sta chur ski – in ter no wa ny od 14 V 1982 r., bliż szych da nych nie usta lo no.



Już po dzie sią tej wró cił z prze pust ki Edek Mo drzew ski ze Świ no uj ścia, miał
tyl ko 7 dni. Za czy na ją się więc po wro ty, cho ciaż nie bra ko wa ło wśród nas opty mi -
stów, utrzy mu ją cych, że prze pust ki bę dą jed ną z form zwal nia nia. Na iw nych nie bra -
ku je. Głos Ame ry ki po dał treść oświad cze nia pod ziem nych władz związ ku 660. Jest to
we zwa nie do na si le nia dzia łal no ści związ ko wej, łącz nie z or ga ni zo wa niem de mon -
stra cji w dru giej po ło wie sierp nia. Wy glą da na to, że zno wu mo że być go rą co.

Strze bie li nek

2 sierp nia (po nie dzia łek)

Strze bie li nek, Od dział Otwar ty Za kła du Kar ne go w Wej he ro wie. Od wczo -
raj wie czo rem. Do tar li śmy tu taj przed dzie wią tą wie czo rem. Krót kie for mal no ści
re je stra cyj ne, po bra nie ko ców, bie li zny, mi sek i z Bron kiem Śli wiń skim wy lą do -
wa łem w sze ścio oso bo wej ce li. Nie znam jesz cze lu dzi, przed sta wia li się, ale nie za -
pa mię ta łem na zwisk, nie łą czę ich z twa rza mi. Jest na pew no Iwa nów z To ru nia 661,
jest szef re gio nu z To ru nia, ja kiś do cent astro fi zyk z U[ni wer sy te tu] M[iko ła ja]
K[oper ni ka]662, jest wresz cie Jan Bart cza k663, szef re gio nu z Lu bli na. Ja kieś roz mo -
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660 Oświad cze nie TKK z 28 VII 1982 r. pod ha słem „5 x nie”, apel o wzmo że nie ak cji pla ka to wych i ulot -
ko wych 16–31 sierp nia, zor ga ni zo wa nie po ko jo wych ma ni fe sta cji 31 sierp nia, ogło szo no tak że de kla ra -
cję pro gra mo wą „Spo łe czeń stwo pod ziem ne”, któ rej ce lem by ła bu do wa spo łe czeń stwa sa mo rząd ne go
w opar ciu o pro gram „S” przy ję ty na I KZD.

661 Zbi gniew Iwa nów (1948–1987) – od 1971 r. prac. Za kła dów Urzą dzeń Okrę to wych „To wi mor” w To -
ru niu, 1970–1981 czło nek PZPR, w sierp niu 1980 r. w Pre zy dium KS w „To wi mo rze”, nast. w MKS
w To ru niu, 16 IX 1980 r. wy bra ny na I se kre ta rza POP PZPR w za kła dzie; au tor pro gra mu kre owa nia
po li ty ki par tii przez wszyst kich jej człon ków, pro pa go wa ne go przez współ za ło żo ną przez nie go (z in spi -
ra cji Ste fa na Brat kow skie go) Ko mi sję Kon sul ta cyj no -P or oz umi ewa wczą Or ga ni za cji Par tyj nych (tzw.
struk tu ry po zio me w PZPR); red. „Od no wy”; 27 X 1980 r. usu nię ty z PZPR przez Wo je wódz ką Ko mi -
sję Kon tro li Par tyj nej, po od wo ła niu (po par tym przez wie le or ga ni za cji par tyj nych w kra ju) 3 III 1981 r.
de cy zję pod trzy ma ła Cen tral na Ko mi sja Kon tro li Par tyj nej, za rzu ca jąc mu m.in. dys kre dy to wa nie kie row -
nic twa par tii, nie za leż ny druk ulo tek i biu le ty nu oraz brak sa mo kry ty ki, orze cze nia nie uzna ła POP PZPR
w „To wi mo rze”, wy bie ra jąc go na de le ga ta na IX Zjazd PZPR; 30 III 1981 r. za wie sił swo ją dzia łal ność
w struk tu rach po zio mych w związ ku ze spo rem z dzia ła cza mi ze śro do wi ska na uko we go UMK, któ rym
za rzu cił sła bość or ga ni za cyj ną i nie chęć do współ pra cy z „S”; 29 V 1981 r. zre zy gno wał z człon ko stwa
w PZPR (mi mo uzna nia waż no ści je go man da tu na IX Zjazd przez Wo je wódz ką Kon fe ren cję Par tyj ną);
od 4 VII 1981 r. wi ce przew. ZR „S” w To ru niu, czło nek KOWzP; 13 XII 1981–3 XII 1982 in ter no wa -
ny w OO w Po tu li cach i Strze bie lin ku; od 1983 r. na emi gra cji w USA.

662 An to ni Sta wi kow ski (ur. 1933) – od 1955 r. za trud nio ny w to ruń skim Za kła dzie Astro no mii PAN (od 1976
Cen trum Astro no micz ne im. Mi ko ła ja Ko per ni ka PAN), od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. ZR, w li sto pa -
dzie tr. sy gna ta riusz De kla ra cji ide owej Klu bów Rze czy po spo li tej Sa mo rząd nej Wol ność – Spra wie dli wość –
Nie pod le głość; dwukrotnie internowany: 13 XII 1981–12 X 1982 w OO w Strze bie lin ku i 22 X–10 XII
1982 r. w OO w Kwi dzy nie; au tor li stu otwar te go do Sej mu PRL za wie ra ją ce go sprze ciw wo bec de le ga li za cji
„S”; po uwol nie niu z in ter no wa nia jaw ny przew. ZR, we współ pra cy z pod ziem nym RKW To ruń, od 1982 r.
czło nek Taj ne go Kon wen tu Do rad ców Re gio nu, od 5 XII 1987 r. czło nek KKW; w 1985 r. współ au tor pro -
gra mu dzia ła nia pod ziem nych struk tur „S”, uczest nik pre lek cji nt. sa mo rząd no ści, praw czło wie ka, hi sto rii naj -
now szej; 1987–1989 czło nek jaw nej KKW „S”, przew. RKK To ruń; od 18 XII 1988 r. w KO przy
Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. re form po li -
tycz nych, od kwiet nia 1989 r. przew. Re gio nal ne go KO „S” w To ru niu.

663 Jan Bart czak (ur. 1947) – 1980–1982 dys po zy tor MPK w Lu bli nie, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew.
TKZ, 7–8 IX 1980 r. de le go wa ny do Gdań ska, od wrze śnia tr. czło nek MKZ Re gio nu Środ ko wo-
- Wschod ni ego, wy kła dow ca Wszech ni cy Związ ko wej, od lu te go 1981 r. przew. MKZ, od ma ja tr. przew. ZR
Środ ko wo- Wscho dni ego, czło nek KK, 27 XI 1981 r. czło nek Ra dy Spo łecz no -G osp oda rczej, po wo ła nej
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wy, pierw sze in for ma cje o tu tej szych ukła dach, ale nie wie le pa mię tam, przy je cha -
łem z po twor nym bó lom gło wy. Po sła łem po ściel na pię trze, za sną łem kil ka mi nut
po dwu na stej, z ra dia obok le ciał Głos Ame ry ki, gło śno, bez żad nej nie mal kon -
spi ra cji. Obu dzi łem się przed dzie wią tą, ci sza, żad nych dzwon ków, bez ape li. Zja -
dłem śnia da nie, za chwi lę zja wił się Ma rian [Jur czyk] i Sta szek Ko cjan. Za czę ło
się spo tka nie z „kie row nic twem” tu tej szej gru py. Bart czak, ten z To ru nia, do szedł
Ja cek Mer ke l664 i jesz cze kil ku in nych. Uzgod nio no, że Mer kel i Jur czyk za mó wią
się do ko men dan ta mjra Kacz mar ka 665. Do za ła twie nia roz gęsz cze nie – tak, że by
w ce lach nie by ło wię cej niż 6 osób, uzy ska nie po po łu dnio wych spa ce rów, dłuż -
szych wi dzeń oraz od izo lo wa nia „ame ry ka nów”, któ rzy przy je cha li z na mi. Miej -
sco wi opo wia da li o pa nu ją cych ukła dach, o for mach ży cia obo zo we go, mó wiąc
naj kró cej – wy mia na do świad czeń. Po go dzi nie za koń czo no spo tka nie, spa cer.
Krót ko po tem zja wił się mjr Kacz ma rek, pan pod pięć dzie siąt kę, sta ran nie utrzy -
ma ny, grzecz ny, b[ar dzo] kul tu ral ny. Żad ne go po rów na nia z Ga dom skim. Ścią -
gnię to Jur czy ka, Ko cja na i Mer kla. Za czę ła się roz mo wa. Nie krył, że nie wie le
za le ży tu taj od nie go, że nie mo że pod jąć żad nych de cy zji bez uzgod nie nia z na szy -
mi „opie ku na mi du cho wy mi”, któ rzy za pew ne zja wią się w naj bliż szym cza sie.
Nasz przy jazd za sko czył go rów nież, gdy by zda wał so bie z te go spra wę, wy stą pił -
by kil ka dni wcze śniej z pi sma mi do władz cen tral nych, że z ośrod ka na le ży usu -
nąć wszyst kich in ter no wa nych, po nie waż wie le jed no stek ad mi ni stra cyj nych
za bie ga o to, aby ulo ko wać tu taj jak naj wię cej więź niów do pra cy przy po bli skiej
elek trow ni ato mo wej w Żar now cu 666, i wte dy tra fi li by śmy praw do po dob nie do
Kwi dzy na 667. Sta ło się jed nak ina czej, ale mi mo wszyst ko uwa ża, że tu tej szy obóz
jest przej ścio wy, że do wrze śnia, je że li bę dzie spo koj nie w kra ju, więk szość z nas
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na mo cy po ro zu mie nia z wo je wo dą lu bel skim; 14 XII 1981–9 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li -
cach i Strze bie lin ku; w 1983 r. za an ga żo wa ny w two rze nie Dusz pa ster stwa Trzeź wo ści w Lu bli nie i Świd -
ni ku, od wrze śnia tr. na emi gra cji w Niem czech. 

664 Ja cek Mer kel (ur. 1954) – 1978–1983 prac. Biu ra Pro jek to wo -Ko nstru kcy jn ego SG, w sierp niu 1980 r.
uczest nik straj ku tam że, dru karz straj ko we go pi sma „So li dar ność”, od wrze śnia 1980 r. w „S”, wi ce przew.
KZ w SG, red. pi sma KZ „Roz wa ga i So li dar ność”, od de le go wa ny do pra cy związ ko wej, czło nek Pre zy -
dium ZR, de le gat na I KZD, czło nek Pre zy dium KK, w li sto pa dzie 1981 r. zre zy gno wał z człon ko stwa w Pre -
zy dium ZR, XI –XII 1981 r. szef ze spo łów ne go cja cyj nych w roz mo wach z rzą dem, w mar cu 1981 r.
współ za ło ży ciel Sie ci; 13 XII 1981–23 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku, w stycz niu 1983 r.
zwol nio ny z pra cy; 1983–1987 w ści słym gro nie do rad ców Le cha Wa łę sy, współ prac. i uczest nik spo tkań
pod ziem nej TKK, utrzy my wał kon takt z Biu rem Ko or dy na cyj nym „S” za Gra ni cą w Bruk se li, w 1987 r.
współ za ło ży ciel Wy daw nic twa Gdań skie go, w ma ju 1988 r. uczest nik straj ku, w sierp niu tr. przew. MKS
w SG, nast. MKO, od 1989 r. czło nek TZR w Gdań sku, 1988–1990 KKW, od 1989 r. Pre zy dium KKW,
1988–1990 czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, we wrze śniu 1988 r. eks pert „S” pod -
czas po uf nych roz mów z wła dza mi w Mag da len ce, w 1989 r. uczest nik ob rad ple nar nych Okrą głe go Sto łu.

665 Fran ci szek Kacz ma rek – mjr, od mar ca do grud nia 1982 r. ko men dant OO w Strze bie lin ku. 
666 Elek trow nia ato mo wa w Żar now cu mia ła być pierw szą te go ty pu w Pol sce. W wy ni ku pro te stów or ga -

ni za cji eko lo gicz nych bu do wę prze rwa no. 
667 Ośro dek Od osob nie nia w Kwi dzy nie utwo rzo no 5 IV 1982 r. na te re nie pół otwar te go ZK przy ul. Lot -

ni czej 1. W godz. 8.00–22.00 drzwi w ce lach by ły otwar te, in ter no wa ni mie li nie ogra ni czo ną moż li wość
ko rzy sta nia ze spa cer nia ka, dru ko wa li m.in. cza so pi smo „Na sza Kar ta”. Ko men dan tem ośrod ka był Ste -
fan Mi ko łaj czyk, któ re go – po uciecz ce jed ne go z in ter no wa nych, Mi ro sła wa An drze jew skie go – usu nię -
to. 14 VIII 1982 r. za stą pił go mjr Ju liusz Po błoc ki. Do szło wów czas do pa cy fi ka cji bun tu in ter no wa nych
w ośrod ku (po bi to ok. 80 in ter no wa nych, znie sio no wszel kie do tych cza so we swo bo dy). 



wyj dzie. Co bę dzie mógł, zro bi. Za ty dzień skoń czą re mont jed ne go z od dzia łów
i wte dy ak tu al na bę dzie spra wa prze miesz czeń. Nie in te re su je go, jak do bie rze my
się w ce li, spa ce ry po po łu dniu bę dą za ła twio ne przy za strze że niu, że jed no ra zo -
wo nie mo że prze by wać na ze wnątrz wię cej niż 35 osób. Trud niej jest z wi dze nia -
mi, z prze dłu że niem ich ter mi nu. Ofi cjal nie są dwa w mie sią cu, ale nie od ma wia
częst szych. Oprócz nie dziel od by wa ją się one rów nież w czwart ki. Wszyst ko to
spo koj nie, bez po śred nio, bez na rzu ca nia po zy cji „wład cy”. Po do świad cze niach
z Wierz cho wa ca ła ta roz mo wa, jej ton, są dla nas wprost szo ku ją ce. Nie dzie la
i po nie dzia łek utrwa li ły nam zresz tą Wierz cho wo z naj gor szej stro ny. 

Po nie dziel nej mszy trwa ło w sió dem ce, u Stasz ka Ko cja na spo tka nie ze Ste -
fan kiem. Jak za każ dym ra zem do ty czy ło przede wszyst kim te go, co ak tu al nie dzie -
je się w kra ju, per spek tyw naj bliż szej przy szło ści. Za sta na wia li śmy się, do kąd nas
wy wio zą, czy bę dą jesz cze zwol nie nia. Ste fa nek mó wił to, co wszy scy wie dzie li śmy:
ta osta tecz na gru pa, któ ra po sie dzi co naj mniej do świąt, jest jesz cze nie ufor mo -
wa na, mu szą być zwol nie nia. W trak cie te go spo tka nia Ta dek Ja nu kie wicz przy -
niósł z wi dze nia wia do mość za ko mu ni ko wa ną ofi cjal nie przez wy cho waw ców, że
ju tro, tzn. w po nie dzia łek o dzie wią tej ra no wy jeż dża my do... Strze bie lin ka, za
Wej he ro wo. To by ło za sko cze nie, dla cze go wła śnie tak da le ko, dla cze go nie do
Dar łów ka. Ze Szcze ci na to jest oko ło 400 km, ol brzy mie trud no ści z do jaz dem.
Przy po mnie li śmy so bie, co opo wia dał o Strze bie lin ku Sta szek Wą do łow ski, o tych
prze peł nio nych, kil ku na sto oso bo wych ce lach, o do jaz dach. Do Wej he ro wa po cią -
giem, póź niej ok. 10 km au to bu sem i jesz cze póź niej kil ka ki lo me trów pie szo. Ste -
fa nek zo bo wią zał się wpraw dzie, że ku ria po dej mie sta ra nia o zor ga ni zo wa nie raz
w mie sią cu do jaz dów dla ro dzin au to ka rem, ale czy bę dzie to moż li we, czy uzy -
ska ją zgo dę, czy po tra fią po ko nać wszyst kie prze szko dy or ga ni za cyj ne, któ rych
wła dze nie bę dą im szczę dzić? Zo bo wią zał się też po wia do mić ro dzi ny o no wym
miej scu na sze go po by tu. Dla mnie ten Strze bie li nek jest nie mal cio sem, wie lu
chłop ców twier dzi ło – nie wiem, ile w tym praw dy – że, no trud no, bę dzie mniej
wi dzeń, ale prze cież naj waż niej sze, że by by ły pacz ki. Nie ro zu miem te go, wo lał -
bym zo stać w ogó le bez pa czek, ale obyć się bez wi dzeń? Wiem jed nak, że bę dzie
ich te raz na praw dę bar dzo ma ło. I jesz cze ta prze cią ga ją ca się spra wa roz wo do wa.
Wszyst ko jest za blo ko wa ne. Kil ka dni te mu Mi chał [Pa ziew ski] wró cił do te ma tu
wy jaz du z kra ju, w nie dzie lę prze ka zał do Da nii i Szwe cji in for ma cje, że po win ni
przy go to wać te ren dla ca łej re ak cyj nej trój ki, że za cznie my się sta rać o wy jazd.
Jesz cze nie te raz, nie na tych miast, ale je że li nic się nie zmie ni, to nie bę dzie in ne -
go wyj ścia. Usta li li śmy z nim, że po kil ku dniach wró ci my do tej spra wy już w no -
wym miej scu.

Po po łu dniu prze pro wa dzo no ki pisz w ce lach, trud no zro zu mieć dzi siaj, dla -
cze go da li śmy się za sko czyć. To mek Zie liń ski stra cił ra dio, po wpa da ły le gi ty ma cje
in ter no wa nych, spo ro bi bu ły, stra ci łem wszyst kie znacz ki, któ re Sła wek [Dziech -
ciow ski] pro sił, aby wy pchnąć mu na ze wnątrz, wpadł nasz za si lacz do ra dia.
Cap, któ ry do my ślał się, że ma my ra dio – wi docz nie pod słu chał to któ re goś dnia

______________________________________________________________________________223



– sta wał na gło wie, aby je zna leźć. Na szczę ście bez sku tecz nie. Je den z kla wi szy
wkła dał na wet rę kę do wy wietrz ni ka, w któ rym Ja siu [Wit kow ski] je za me li no -
wał, ale nie wy ma cał go. 

Pod czas ape lu po wie dzia no nam, że po win ni śmy się po pa ko wać. Po szli śmy
spać po dru giej w no cy, ale na na stęp ny dzień po zo sta ło tyl ko za pa ko wać resz tę
żyw no ści i prosz ki. To za ska ku ją ce, jak szyb ko się czło wiek za ko rze nia. Przy wie -
zio no nas do Wierz cho wa z pa ro ma oso bi sty mi rze cza mi, a w po nie dzia łek z ra na
wy ro sła przed pa wi lo nem ol brzy mia ster ta pa czek, to reb, pa kun ków. Po wkła da li -
śmy je na wó zek i po cią gnę li śmy przed bu dy nek ad mi ni stra cji. Adolf Szut kie wicz
kro czył na cze le, z krzy żem zdję tym uro czy ście po przed nie go wie czo ra ze ścia ny
w świe tli cy, kil ka me trów za nim za ła do wa ny wó zek z pa ka mi pod trzy my wa ny mi
przez chłop ców, z ty łu resz ta. Wy szły ce le od dru giej do siód mej, je de na ście osób.
Ka za no nam prze nieść to wszyst ko na pię tro, obok sa li wi dzeń. Za czął się ki pisz.
Na czte rech sto łach kil ku na stu funk cjo na riu szy ro ze bra ło wszyst kie ba ga że. Prze -
sy py wa no cu kier, grze ba no w her ba tach, spraw dza no pa stę do zę bów, oglą da no
od dziel nie każ dą ko per tę, każ dą kart kę. W ksią żecz kach do na bo żeń stwa wy dzie -
ra no wszyst kie kart ki opie czę to wa ne wy pro du ko wa ny mi w obo zie znacz ka mi, na
ku pę pod oknem lą do wa ły wszyst kie pod ko szul ki pra co wi cie pie czę to wa ne, krzy -
że z cel, róż ne pa miąt ko we afi sze, ry sun ki. Zo sta łem do ostat niej czwór ki. Przez
drzwi oglą da łem jak Wa rek [Wa li gór ski] mu siał zdej mo wać ko szu lę, spodnie. Kla -
wi sze sta ran nie ob ma cy wa li odzież i bie li znę. Po sta no wi łem znisz czyć ostat ni,
64. nu mer „Nju sa”, któ ry mia łem w skar pet ce. Ja sia Wit kow skie go za bez pie czył
dla sie bie Cap, po sta no wił zna leźć ra dio. Wresz cie zna lazł to dru gie, któ re chłop -
cy da li do na pra wy i póź niej już u nas zo sta ło. W dru giej pacz ce znaj do wa ło się to
wła ści we. Ura to wał nas ba ła gan. Po da wa łem swo je rze czy na są sied ni sto lik, ale
pacz kę uda ło mi się prze su nąć po za sie bie, do ty łu i Ro mek z sió dem ki 668, wy no -
sząc swo je rze czy już po prze szu ka niu do sa li obok, za brał spryt nie i na szą pacz -
kę. W ten spo sób ra dio oca la ło. Po za koń cze niu re wi zji za mknię to nas w jed nym
z po ko jów go ścin nych, do cho dzi ła je de na sta. Po dwóch go dzi nach przy pro wa dzo -
no kil ka na stęp nych cel i póź niej jesz cze jed ną gru pę. Ca ła ope ra cja trwa ła do dru -
giej. Prze mek [Fen rych] i Zdzi chu Ko nu ry 669 nie chcie li od dać po pie czę to wa nych
pod ko szu lek. Za pro wa dzo no ich do Ga dom skie go, któ ry nie ba wił się w kon we -
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668 Praw do po dob nie cho dzi o Ro mu al da Wró blew skie go, więź nia kry mi nal ne go, od 9 V do 24 IX 1982 r.
umiesz czo ne go z in ter no wa ny mi w ce li nr 7. 

669 Zdzi sław Ko nu ry (1952–2007) – 1979–1981 me cha nik w SSR Gry fia, w 1976 r. uczest nik pro te stu robot -
ni cze go w Elek trow ni „Dol na Od ra” w Gry fi nie, w kon tak cie z KOR, nast. KSS KOR, w sierp niu 1980 r.
współ or ga ni za tor straj ku w SSR, czło nek KS; od wrze śnia tr. w „S”, wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Wy -
dzia ło wej, de le gat do MKR w Szcze ci nie; 13–15 XII 1981 r. uczest nik straj ku, wi ce przew. KS, 18 grud -
nia zwol nio ny z pra cy; 5 V–23 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku;
1983–1988 je den z po my sło daw ców, współ za ło ży ciel, wy daw ca, gra fik, dru karz pod ziem ne go mie sięcz -
ni ka „Ob raz”, współ wy daw ca pod ziem ne go pi sma „Fe niks”, 1983–1987 dru karz szcze ciń skiej edy cji
„Tygo dni ka Ma zow sze”, do 1985 r. tak że „Ty go dni ka Wo jen ne go” oraz ulo tek, ko mu ni ka tów, or ga ni za -
tor pa pie ru i ma tryc, or ga ni za tor kol por ta żu pra sy pod ziem nej w Szcze ci nie i wo je wódz twie; 26 IV 1984 r.
aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ w No wo gar dzie, 21 VII 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii.



nan se – Spier da laj skur wy sy nu – krzyk nął do Prze mka po chwi li roz mo wy. Prze -
mek nie pro te sto wał, kie dy funk cjo na riu sze ścią ga li z nie go ko szu lę. Ale Ko nu ry
po sta wił się, nie prze ra ził się groź bą uży cia prze mo cy. Nie by ły to jed nak tyl ko
groź by. Za chwi lę zja wi ło się ośmiu dra bów, po dwóch do każ dej koń czy ny i zdar -
li z nie go ko szu lę i spodnie. To wa rzy szy ły te mu nor mal ne w ta kich wa run kach
prze kleń stwa i wy zwi ska. Póź niej po sła no sa mo chód po le ka rza, gdyż re gu la min
prze wi du je, że po każ do ra zo wym uży ciu prze mo cy ko niecz na jest ob duk cja le kar -
ska. Zja wił się wresz cie woj sko wy star, za ła do wa li śmy na sze ba ga że. Przed trze cią
wy wo ła no pierw szą par tię, 17 lub 18 osób. Pod sta wio no dys ko te kę, ta ką sa mą,
jak te, któ re wo zi ły nas z Go le nio wa do Wierz cho wa. Po dróż by ła upior na. Ca ła
buda na grza ła się mo men tal nie pod wpły wem upa łu, któ re go nie ni we lo wał pęd
po wie trza. Za kra to wa ne okien ka w su fi cie oświe tla ły wnę trze, ale po nie waż są za -
mknię te na sta łe pla sti ko wy mi szyb ka mi, nie da wa ły prze wie wu. Po za na szy mi
klat ka mi od gro dzo ny mi me ta lo wą siat ką jest sta no wi sko dla dwóch straż ni ków,
i tyl ko tu taj jest zno śnie, je że li stoi się przy oknie. Chy ba po dwóch go dzi nach za -
czę li śmy się du sić. Wo da, któ rą za bra li śmy ze so bą, tyl ko na krót ko ga si ła pra gnie -
nie. Jabł ka i po mi do ry szyb ko się skoń czy ły. Kot, któ re go za bra li śmy ze so bą,
bie gał z otwar tym pyszcz kiem. Za Słup skiem, w po ło wie dro gi, Ko nu ry za brał się
do wy wier ca nia otwo rów w jed nym z okie nek. Nóż Wald ka Ja dło wskie go zła mał
się, ale na stęp ny scy zo ryk po mógł. Wy ła ma li śmy pół okien ka. Te raz by ło tro chę
lżej. Oko ło ósmej by li śmy pod Wej he ro wem, ale te raz kie row ca za czął my lić tra -
sę, za trzy my wał się, py tał lu dzi, za wra cał i je chał na no wo. Straż nik od cza su do
cza su wy cho dził z sa mo cho du i brał udział w tych kon sul ta cjach, nie przy szło mu
jed nak do gło wy, że mo gli by śmy bo daj na chwi lę wyjść na ze wnątrz, na wet drzwi
za my kał na tych miast. Ta ki jest re gu la min. Przed dzie wią tą za je cha li śmy przed bra -
mę. W są sied niej su ce za czę to się awan tu ro wać, aby nas wy pusz czo no. Re gu la min
mó wi jed nak wy raź nie, że jest to moż li we do pie ro na te re nie wię zie nia, już za bra -
mą, jak by dla zu peł ne go po gnę bie nia nas ze psu ło się urzą dze nie elek trycz ne otwie -
ra ją ce bra mę. Po kil ku na stu mi nu tach na pra wio no je na szczę ście. Wy cho dzi li śmy
na ze wnątrz zu peł nie otę pia li. Mi chał Pa ziew ski i jesz cze ktoś wy mio to wał ca łą
dro gę. Prze szli śmy do świe tli cy, ci któ rzy le piej znie śli po dróż zdej mo wa li ba ga że
z cię ża rów ki. Ko lej no cho dzi li śmy do to a le ty, umyć się bo daj z grub sza, a póź niej,
przy otwar tych oknach zwró co nych na wnę trze obo zu, do cho dzi li śmy do sie bie.
Zda no wicz roz da wał ta blet ki od bó lu gło wy. 

(po po łu dniu)

Jest już bli sko pią ta, sło necz ne po po łu dnie. Więk szość znaj du je się na ze -
wnątrz. Prze strzeń do spa ce ru – ca łe wnę trze obo zu sta no wią ce go za mknię ty czwo -
ro bok pa wi lo nów po dob nych do tych w Wierz cho wie – swym ogro mem jest dla
nas szo ku ją ca, jak i wie le in nych rze czy. W osob nym pa wi lo nie du ża, ja sna sa la
sto łów ko wa, umy wal ki z cie płą wo dą umoż li wia ją po rząd ne umy cie na czyń.
Dzisiaj nie by ło ich zbyt wie le, na obiad by ła tyl ko ka pu ścia na zu pa z chle bem.
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Przed trze cią spo tka nie w świe tli cy te le wi zyj nej. Po pro wa dził je Ja cek Mer kel, po -
in for mo wał o na szym przy by ciu, o or ga ni za cji obo zo we go ży cia, o zwy cza jach,
o re per tu arze rocz ni co wym. W tej chwi li jest w ce li Mię dzy na ro do wy Czer wo ny
Krzy ż670, o szó stej spo tka nie z przed sta wi cie la mi cel. Po za tym jest w po rząd ku
dzi siej sze go dnia ja kiś wy kład. To wszyst ko po dob nie jak u nas, ty le że szer sze, bo -
gat sze. Jest cykl wy kła dów z pod staw lo gi ki i ma te ma ty ki. Bart czak ma wy kła dy
ze spo łecz nej na uki Ko ścio ła, ktoś in ny z astro no mii, ja kieś dys ku sje. To wszyst ko
jed nak wy pły nie póź niej.

Wie czo rem, przed dzie sią tą, w ce li na prze ciw ko nas, przy otwar tych oknach
co dzien na zbiór ka. Gło śne Oj cze nasz i hymn, któ re go dru ga zwrot ka zo sta ła spa -
ra fra zo wa na do obec nej sy tu acji. Spo glą da li śmy po so bie ze zdzi wie niem, u nas tego
ro dza ju de mon stra cje skoń czy ły się kil ka mie się cy te mu, a pa ra fra zo wa nie hym nu
uzna li śmy za dzie ci na dę. Już dzi siaj wy szła też spra wa ko ciej mu zy ki, któ rą urzą dza -
ją tu taj przez 10 mi nut każ de go trzy na ste go o pół no cy. Miej sco wa służ ba wię zien na
prze sta ła na to re ago wać, uzna li, jak po wie dział Mer kel, że jest to część tu tej sze go
kra jo bra zu. W Wierz cho wie coś po dob ne go by ło by nie do po my śle nia, mie li by śmy
na tych miast „czar ną bry ga dę”. In na rzecz, co po wie dział Jur czyk pod czas dzi siej -
sze go spo tka nia, czy te go ro dza ju de mon stra cja ma sens, czy nie jest tro chę szcze niac -
ka. My ślę, że te go ro dza ju róż nic w pew nych za cho wa niach wyj dzie z cza sem wię cej,
i że upły nie spo ro cza su za nim za akli ma ty zu je my się cał ko wi cie, za nim prze sta nie -
my się im dzi wić. Cią gle na przy kład nie mo gę oswo ić się z fak tem, że przed po łu -
dniem ko men dant roz ma wiał z na mi spo koj nie przy sto le, ma jąc na wprost sie bie na
ścia nie du ży czer wo ny na pis „So li dar ność” wy ko na ny na bia łym płót nie. I zu peł nie
nie zwra cał na to uwa gi, nie sa mo wi te. Al bo to, że nie zna ją wła ści wie ki pi szu, że ad -
mi ni stra cja wie dząc o wie lu rze czach to le ru je je, zu peł nie przy my ka oczy.

3 sierp nia (wto rek)

Na cią gną łem na dłuż szą roz mo wę Iwa no wa, któ ry jest tu taj jed ną z cie kaw -
szych po sta ci. Je go woj na o od no wę par tii by ła prze cież swe go cza su sen sa cją wie -
lu ty go dni. Po ro bi łem tro chę no ta tek i mo że wyj dzie z te go coś od ręb ne go. Ta
at mos fe ra ab so lut ne go nie mal lu zu jest bar dzo za raź li wa i naj zu peł niej obo jęt nie,
sie dząc na ła wecz ce przed ba ra kiem, no to wa łem roz mo wę, nie zwra ca jąc uwa gi na
kla wi szy prze cho dzą cych obok. Jesz cze kil ka dni te mu by ło by to zu peł nie nie moż -
li we. Zresz tą ca ła na sza gru pa cią gle jesz cze nie mo że oswo ić się z no wy mi wa run -
ka mi. Co pe wien czas przy bie ga do mnie al bo Mi chał [Pa ziew ski] al bo Ja siu
Wit kow ski peł ni za sko cze nia: Ty wiesz, sta ry, co oni tu taj ro bią? Bo oto oka zu je się,
że są nie mal re gu lar ne zszyw ki pod ziem nych biu le ty nów i wy daw nictw, że po pół -
kach po nie wie ra ją się ko lek cje znacz ków i pie czę ci wy ko ny wa nych na miej scu,
albo że ktoś tam zru gał kla wi sza. I cią gle nie mo że my wy zbyć się na wy ku mó wie -
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670 Przed sta wi cie le MKCK wi zy to wa li OO 3–4 VIII 1982 r. By ła to trze cia wi zy ta w tym ośrod ku (wcześniej
18–19 III, 19–22 V 1982).



nia o pew nych spra wach przy ci szo nym gło sem. Wie czo rem, mi mo wo li spraw dza -
my, czy przy pad kiem kla wisz nie pod słu chu je pod oknem. Trud ny po wrót do nor -
mal no ści.

Ko lej ny upal ny dzień. Po po łu dniu nie by ło czym od dy chać, ale na si pra co -
wi cie od ra bia li za le gło ści z Wierz cho wa i nie da ro wa li ani mi nu ty. Ra no by li pierw -
si przy kra nie, a w po łu dnie wra ca li ja ko ostat ni.

Od Jur ka Grzesz kie wi cza 671, kon struk to ra z „Apa to ru” w To ru niu, se kre ta -
rza Za rzą du Re gio nu, któ ry pro wa dzi tu taj do ku men ta cję ży cia obo zo we go, wy -
cią gną łem z je go ta bel sta ty stycz nych kil ka in for ma cji na te mat Strze bie lin ka.
W pierw szych dniach sta nu wo jen ne go (stan na 21 grud nia 1981 r.) by ło tu taj
206 osób z 18 re gio nów. Naj wię cej by ło gdańsz czan (132) i słupsz czan (32). In ne
re gio ny, Prze myśl, Kro sno, Ko sza lin, re pre zen to wa ne by ły przez po je dyn cze oso -
by. W tym pierw szym okre sie by ło tu taj 31 człon ków Ko mi sji Kra jo wej, w tym
6 człon ków Pre zy dium: Ry szard Błasz czy k672, Ja cek Mer kel, Grze gorz Pal ka 673,
Józef Pa ty na 674, An to ni To kar czu k675 i Sta szek Wą do łow ski. W po ło wie stycz nia
roz wie zio no ich w po bli że „opie ku nów du cho wych”. W ostat nich dniach mar ca
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671 Je rzy Grzesz kie wicz (ur. 1933) – se kre tarz i czło nek pre zy dium KS w to ruń skim „Apa to rze”, czło nek
pre zy dium ZR To ruń skie go NSZZ „S”; 13 XII 1981–10 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach
i Strze bie lin ku; po tem dzia łacz pod zie mia, m.in. sy gna ta riusz li stu do Sej mu PRL prze ciw ko uwię zie niu
li de rów NSZZ „S” z kwiet nia 1983 r., w li sto pa dzie 1984 r. za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia Obro ny Praw
Czło wie ka prze ciw Prze mo cy w To ru niu.

672 Ry szard Błasz czyk (ur. 1954) – czło nek pre zy dium KK, czło nek pre zy dium ZR Ślą sko -D ąbro wski ego;
dwukrotnie internowany: 13 XII 1981–8 I 1982 w OO w Strze bie lin ku i 28 VIII –22 XII 1982 r. w OO
w No wym Łup ko wie.

673 Grze gorz Pal ka (1950–1996) – 1976–1983 prac. In sty tu tu Barw ni ków Po li tech ni ki Łódz kiej, je go miesz -
ka nie przy ul. Na wrot 43 w Ło dzi sta ło się pierw szą sie dzi bą MKZ „S” Zie mi Łódz kiej, wi ce przew. Pre -
zy dium MKZ, przew. KZ Po li tech ni ki Łódz kiej, wi ce przew. ZR Zie mia Łódz ka, de le gat na I KZD, czło nek
Pre zy dium KK, od po wie dzial ny za ne go cja cje z rzą dem w kwe stii re for my go spo dar czej; 13 XII 1981 r.
in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce, 22 XII 1982 r. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War -
sza wa -M ok otów, zwol nio ny w lip cu 1984 r. na mo cy amne stii, w 1983 r. zwol nio ny z Po li tech ni ki Łódz -
kiej; 8 X 1986 r. (z Ka zi mie rzem Bed nar skim, Je rzym Kro piw nic kim i An drze jem Sło wi kiem) wzno wił
jaw ną dzia łal ność Pre zy dium Za rzą du Re gio nal ne go Zie mi Łódz kiej, w kwiet niu 1987 r. współ za ło ży ciel
Gru py Ro bo czej KK do ma ga ją cej się zwo ła nia KK w skła dzie z 1981 r., w opo zy cji wo bec Le cha Wa łę sy,
w mar cu 1988 r. współ za ło ży ciel taj nej Re gio nal nej Ko mi sji „S” Zie mi Łódz kiej, opo zy cyj nej wo bec RKW
kie ro wa nej przez Je rze go Dłuż niew skie go i Ry szar da Ko strze wę.

674 Jó zef Pa ty na (ur. 1947) – ślu sarz w KWK „Sier sza” w Trze bi ni, w sierp niu 1980 r. czło nek za kła do we go
KS, w 1980 r. z-ca przew. Za kła do wej Ko mi sji Ro bot ni czej NSZZ „S” w KWK „Sier sza” w Trze bi ni,
1980–1981 z-ca przew. KZ tam że, 1980–1981 przew. Mię dzy za kła do wej Ko mi sji Śro do wi sko wej w Trze -
bi ni, w 1981 r. czło nek ZR Ślą sko -D ąbro wski ego, w 1981 r. czło nek Pre zy dium KK ds. in ter wen cji;
13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku, 8 I 1982 r. prze nie sio ny do Ka to wic, w lu tym tr. do
Za brza -Z ab orza, w mar cu tr. prze wie zio ny do szpi ta la w Za brzu, nie wró cił już do OO, do sierp nia
1982 r. prze by wał w Ośrod ku Re ha bi li ta cji REP TY w Tar now skich Gó rach, zwol nie nie z in ter no wa nia
otrzy mał w lip cu 1982 r., w sierp niu tr. zwol nio ny z pra cy; w 1983 r. wy emi gro wał do USA.

675 An to ni To kar czuk (ur. 1951) – od 1975 r. prac. Za kła dów Ro we ro wych „Pre dom Ro met” w Byd gosz -
czy, w sierp niu 1980 r. współ or ga ni za tor straj ku oku pa cyj ne go tam że, czło nek MKS, wi ce przew. ZR,
de le gat na I KZD, czło nek i se kre tarz KK, X 1980–V 1981 red. na czel ny nie za leż ne go cza so pi sma „Wol -
ne Związ ki”; 13 XII 1981–22 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce; po zwol nie niu
z in ter no wa nia do 1987 r. po zba wio ny moż li wo ści pra cy, 1983–1988 dzia łacz Pry ma sow skie go Ko mi -
te tu Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol no ści i ich Ro dzi nom przy ba zy li ce św. Win cen te go à Pau lo
w Byd gosz czy, dzia łacz Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy tam że, od 1985 r. współ prac. RKK Re gio nu Byd go -
skie go, 1987–1989 czło nek KKW, w grud niu 1988 r. or ga ni za tor, a nast. przew. Re gio nal ne go KO w Byd -
gosz czy, czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie.
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przy wie zio no eki pę to ruń sko -by dg oską z wię zie nia w Po tu li cach – 44 oso by, pa -
no wa ły wte dy jesz cze wa run ki wię zien ne, ale już po kil ku dniach otwar to ce le.
Na stą pi ło roz luź nie nie. Kie dy do tar li śmy tu taj w po nie dzia łek, obóz li czył 54 in -
ter no wa nych, z któ rych 8 prze by wa ło w szpi ta lu, a 9 by ło na prze pust kach.

Za kil ka na ście mi nut pół noc, po za Bron kiem [Śli wiń skim] nikt jed nak nie
śpi. To lek Sta wi kow ski skoń czył przed chwi lą ukła da nie te le gra mu dla za przy jaź -
nio nych no wo żeń ców. Mę czył się z tym przez dłuż szy czas i w koń cu przy jął po -
mysł Iwa no wa: „Ko chaj cie się lu be dzie ci, stan wo jen ny szyb ko zle ci”. Te raz zaś
mę czy się nad ol brzy mim pa sjan sem, wła śnie w tej chwi li An drzej Ma dra k676 usta -
wił Głos Ame ry ki, któ ry po dał wia do mo ści, że „Try bu na Lu du” wy stą pi ła o roz -
wią za nie „So li dar no ści”677. Zby szek Iwa nów od sta wił na łóż ko gi ta rę, Wie siek
Ci cho ń678, je go przy ja ciel, sta ry sta żem kor nik, za mknął pod ręcz nik do an giel skie go.

Ostat ni dzień po by tu de le ga cji M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy -
ża], tym ra zem by li dla nas mniej wi docz ni, mo że dla te go, że zaj mo wa li się ni mi
przede wszyst kim „tu byl cy”. Jak zwy kle był rów nież przed sta wi ciel mi ni ster stwa
spra wie dli wo ści. Woj tek So iń ski 679 po szedł ze skar gą na wa run ki, w ja kich nas
prze wo żo no z Wierz cho wa. Po in for mo wał też o za cho wa niu się Ga dom skie go wo -
bec Prze mka [Fen ry cha] i Ko nu re go. Zro bił to, acz kol wiek zda je my so bie spra wę,
że po zo sta nie to bez echa. Roz mo wa po twier dzi ła to. Prze ło żo nym Ga dom skie go
prze ka za na zo sta nie in for ma cja o je go po sta wie, a wa run ki trans por tu? No, cóż
moż na by ło zro bić, ta kie są prze pi sy. Mo że my być jed nak pew ni, że by ła to na sza
ostat nia prze pro wadz ka. Plot ki, ja ko by Strze bie li nek miał być eta pem przej ścio -
wym, są wy ssa ne z pal ca. Po wta rza się więc to sa mo, co by ło w Wierz cho wie, zo -
ba czy my, jak się skoń czy.

228 _______________________________________________________________________

676 Ka zi mierz An drzej Ma drak (ur. 1955) – 1979–1982 pra cow nik Fa bry ki Ze ga rów i Wo do mie rzy
„Metron” To ruń, od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek KZ w „Me tro nie”, czło nek Pre zy dium ZR To ruń;
13 XII 1981–III 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach, 3 V 1982 r. (po ma ni fe sta cji w To ru niu) po now -
nie in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku, we wrze śniu tr. zwol nio ny; 1982–1983 czło nek TKZ w „Metro -
nie”, 1982–1989 skarb nik TZR To ruń, kol por ter wy daw nictw pod ziem nych.

677 J. Kra szew ski, Wo bec przy szło ści ru chu związ ko we go, „Try bu na Lu du”, 3 VIII 1982. Był to ko lej ny głos
w to czą cej się dys ku sji o związ kach za wo do wych. N. Mich ta, Po szu ki wa nie dróg na pra wy, cz. 1, „Try -
bu na Lu du”, 29 VII 1982, cz. 2, 30 VII 1982.

678 Wie sław Ci choń (ur. 1954) – 1979–1983 prac. WSS „Spo łem” w To ru niu, od wrze śnia 1980 r. dzia łacz
„S”, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go w WSS „Spo łem”, czło nek Pre zy dium MKZ w To ru niu, red. na -
czel ny nie za leż ne go pi sma „Wol ne Sło wo”, de le gat na I KZD, współ or ga ni za tor struk tur „S” RI w re gio -
nie, w li sto pa dzie 1981 r. sy gna ta riusz De kla ra cji ide owej Klu bów Rze czy po spo li tej Sa mo rząd nej Wol ność
– Spra wie dli wość – Nie pod le głość; 13 XII 1981–10 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach i Strze -
bie lin ku; 1983–1986 czło nek pod ziem nej RKW w To ru niu, wy kła dow ca Wszech ni cy Związ ko wej,
w 1983 r. au tor tek stów dla pierw sze go w To ru niu Ra dia „S”, 1988–1989 dzia łacz jaw nej RKK „S”
w To ru niu.

679 Woj ciech Lu dwik So iń ski (ur. 1948) – 1973–1982 ase sor, nast. sę dzia w Są dzie Re jo no wym w Szcze ci -
nie, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ „S” Pra cow ni ków Wy mia ru Spra wie dli wo ści w Szcze ci nie
(ok. 300 człon ków), czło nek Pre zy dium Ra dy Kra jo wej i Ko mi sji Ko or dy na cyj nej „S” Pra cow ni ków
Wymia ru Spra wie dli wo ści, de le gat na I KZD, w lu tym 1982 r. zwol nio ny z pra cy w Są dzie Re jo no wym
z po wo du „nie da wa nia rę koj mi”; 13 V–6 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim
i Strze bie lin ku; 1982–1989 dzia łacz pod zie mia, współ za ło ży ciel pod ziem ne go pi sma „Ob raz”, współ prac.
pisma „AR”, kol por ter.



Cią gle my ślę o tej od le gło ści od Szcze ci na, co te raz bę dzie z wi dze nia mi.
A po za tym jest to ko niec na dziei na wyj ście w naj bliż szych dniach.

5 sierp nia (czwar tek)

Wia do mość o sa mo bój stwie sy na Ma ria na [Jur czy ka] i je go sy no we j680. Ni -
cze go nie ro zu mie my. Ma rian nie przyj mu je te go do wia do mo ści, po dej rze wa jąc
pro wo ka cję. Je go spo kój jest prze ra ża ją cy. To prze cież je go je dy ny syn, je dy ne
dziec ko. I dla cze go? Co zdol ne jest po pchnąć do sa mo bój stwa dwo je mło dych
ludzi, któ rzy za le d wie kil ka mie się cy te mu się po bra li? Któ rzy ocze ki wa li dziec ka.
Mat ka ocze ku ją ca pierw sze go dziec ka po peł nia sa mo bój stwo. Trud no w to wprost
uwie rzyć. Je ste śmy tu taj wszy scy za szo ko wa ni, lu dzie snu ją kosz mar ne przy pusz -
cze nia. Przy po mi na się ta jem ni cze sa mo bój stwa po ro ku 1970, bro nię się przed
ta ki mi po dej rze nia mi, bo jak by ło by żyć w ta kim świe cie. 

Spo sób, w ja ki po in for mo wa no Ma ria na o tym nie szczę ściu był jed nak wię -
cej niż drań ski. We zwa no go do ad mi ni stra cji kil ka mi nut po pięt na stej. Przy jął go
za stęp ca ko men dan ta. – Czy pań ski syn ma na imię Adam? – Tak – A sy no wa Do -
ro ta? – Tak – Pa nie Jur czyk, mam dla pa na b[ar dzo] przy krą wia do mość. Ko men -
da Wo je wódz ka w Szcze ci nie po le ci ła mi prze ka zać pa nu, że wczo raj pań ski syn
wspól nie z żo ną po peł ni li sa mo bój stwo. Ko men da zde cy du je, czy bę dzie pan mógł
do stać prze pust kę na po grzeb. Ni cze go wię cej nie wiem.

Kie dy wró cił, Zda no wicz, Zi mow ski za czę li roz pa try wać sy tu ację. Wy stą -
pio no o te le fon do bra to wej Jur czy ka oraz o prze pust kę. Oka za ło się jed nak, że po
pięt na stej nie ma tech nicz nych moż li wo ści do dzwo nie nia się gdzie kol wiek. Wie -
czo rem kie row nic two obo zu po sta no wi ło, że ju tro ra no Mer kel za żą da spo tka nia
z za stęp cą ko men dan ta i po in for mu je go, że nie mo że brać od po wie dzial no ści za
za cho wa nie in ter no wa nych, gdy by od mó wio no Jur czy ko wi moż li wo ści na tych -
mia sto we go po wro tu do do mu. Od ra na bę dą też czy nio ne wy sił ki o uzy ska nie
po łą cze nia te le fo nicz ne go ze Szcze ci nem. Nie brak jed nak lu dzi, któ rzy uwa ża ją,
że po trzeb na jest zde cy do wa na po sta wa ca łe go obo zu. Nie wia do mo, co zda rzy się
ju tro. Jest fak tem, że już dzi siaj po wi nien Ma rian otrzy mać prze pust kę, aby na tych -
miast wy je chać do do mu. Ju tro jed nak ube cja ze chce wy ko rzy stać tę sy tu ację dla
spro wo ko wa nia awan tu ry, któ ra uza sad nia ła by np. uży cie si ły. Przyj dzie im to ła -
twiej niż mo gą przy pusz czać. 

7 sierp nia (so bo ta)

Cią gle nie wie my, co na praw dę zda rzy ło się w Szcze ci nie. Ma rian [Jur czyk]
nie do stał prze pust ki, Ko men da Wo je wódz ka mil czy. Jest wol na so bo ta, w obo zie
nie ma lu dzi, któ rzy mo gli by pod jąć ja ką kol wiek de cy zję. Ja kimś zbie giem oko -
liczno ści (cho ciaż mo że to nie jest przy pa dek?) 20 dni prze pust ki do stał Prze mek
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680 Adam i Do ro ta Jur czy ko wie po peł ni li sa mo bój stwo 5 VII 1982 r. Ko lej ne śledz twa nie po twier dzi ły roz -
po wszech nia nej w pod zie miu in for ma cji, że do ich śmier ci przy czy ni ły się oso by trze cie. 
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[Fenrych]. Aby szyb ciej mógł do trzeć do Szcze ci na, ze bra no po nad 17 tys., któ re
Ma rian po trak to wał ja ko po życz kę i jest na dzie ja, że ju tro bę dzie my mieć ja kieś do -
kład ne wia do mo ści. 

Pod czas ze bra nia, któ re zwo ła no na pięt na stą, uzgod nio no, że przy bra ku
re ak cji Ko men dy w po nie dzia łek za sta no wi my się nad for mą zbio ro we go pro te stu.
Wszyst ko zmie rza do awan tu ry.

Z oka zji rocz ni cy sierp nio wych straj ków na Wy brze żu, pod czas te go sa me -
go ze bra nia, przy ję to ode zwę do stocz niow ców, nie co pom pa tycz ną w ty tu le „Sło -
wo do Stocz niow ców”. Wie lo przy miot ni ko wy tekst, któ ry z pew no ścią bę dzie się
jed nak po do bał. Dru gi ma te riał, rów nież rocz ni co wy, miał w za my śle au to rów wy -
ka zać, co zo sta ło dzi siaj z pod pi sa nych w 1980 ro ku po ro zu mień. Ża den z nich nie
przed sta wia żad nych pro po zy cji na przy szłość, nie ma na wet bez po śred nie go we -
zwa nia do or ga ni zo wa nia opo ru. Lu dzie z Kra jów ki, któ rzy wy pra co wu ją tu taj po -
dob ne do ku men ty, świa do mie z te go zre zy gno wa li. O pro gra mie de cy du je te raz
pod zie mie, twier dzą. Zo sta li śmy wy łą cze ni z gry. A tak na praw dę to do pie ro w tym
mo men cie sta je się to fak tem, ale to już zu peł nie in na spra wa.

Nie obe szło się też oczy wi ście bez li stu do pa pie ża z oka zji 600-l ecia ob ra -
zu ja sno gór skie go. Ten kle ry ka lizm sta je się nie do znie sie nia. W po łu dnie Anioł
Pań ski w ka pli cy, wie czo rem Oj cze nasz, w piąt ki dro ga krzy żo wa. A prze cież są
tu taj prze waż nie mło dzi lu dzie o am bi cjach po li tycz nych. Dla cze go da ją so bie to
na rzu cić, dla cze go za wę ża ją po le dzia ła nia, na da jąc te mu ru cho wi cha rak ter czy -
sto ka to lic ki?

Wra ca ją z prze pu stek. Dzi siaj przy je cha ła trój ka szcze ci nian, kil ku in nym
oso bom koń czą się urlo py w naj bliż szych dniach. W ce lach co raz cia śniej. W na -
szej jest już 9 osób. Do pie ro dzi siaj za gnieź dzi łem się na do bre w ce li, z ma ga zy -
nu do sta łem szaf kę, od więź niów drut i za wie si łem ją na łóż ku. Roz pa ko wa łem
tor bę, a ju tro mam pierw szy dy żur. 

9 sierp nia (po nie dzia łek)

Mia łem wi dze nie, by ła Mał go rza ta. Na wet nie my śla łem, że tak bar dzo bę -
dzie mi na tym spo tka niu za le ża ło. W so bo tę skoń czy łem list przed dru gą w no cy,
na tych miast za sną łem, ale już po siód mej obu dzi łem się. Przy go to wa łem prze sył -
kę i list, od da łem je Adol fo wi [Szut kie wi czo wi], któ ry spo dzie wał się wi dze nia.
Przy go to wy wa łem się na to, że ni ko go nie bę dzie, tłu ma czy łem so bie, że Mał go -
rza ta mo że nie wie dzieć, gdzie je stem, że po dróż jest ta ka mę czą ca, ale gdzieś tam
głę bo ko mia łem na dzie ję, że jed nak. I przy je cha ła, wię cej, za po wie dzia ła się na
trze cie od wie dzi ny w mie sią cu. Bo że, jak to do brze, że ona jest, że jest wła śnie
taka. Zno si to wszyst ko, cze ka.

Przy ko la cji nie spo dzie wa na afe ra. Mó wił mi któ re goś dnia Ju rek Grzesz kie -
wicz, że pod ję li w ce li de cy zję, że nie bę dą przyj mo wać żad nych pa czek żyw no ścio -
wych z do mów. Ży cie jest strasz nie cięż kie, bra ku je pie nię dzy, pod sta wo wych
to wa rów i jest nie etycz ne przyj mo wa nie żyw no ści, któ rą ro dzi ny nie mal do słow -
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nie odej mu ją so bie od ust. Pa mię tam po dob ne roz wa ża nia z Wierz cho wa, ale tam
skoń czy ło się na roz mo wach. Ar gu men ty pa da ły ostre, osta tecz nie jed nak zgo dzo -
no się odło żyć po now ne roz wa że nie tej de cy zji do cza su po wro tu Tol ka Sta wi kow -
skie go.

Na dal nie wie le wie my o oko licz no ściach śmier ci sy na Ma ria na [Jur czy ka]
i je go żo ny. Wia do mo ści prze ka za no przez Prze mka [Fen ry cha] za po śred nic twem
żo ny Adol fa [Szut kie wi cza]681 na do brą spra wę za ciem ni ły jesz cze bar dziej ob raz.
Do te go do szły plot ki od in nych osób. W mie ście krą ży w każ dym ra zie opi nia, iż
jest to ro bo ta ubec ka. Tu taj ta te za ma też wie lu zwo len ni ków. Mię dzy in ny mi Mi -
chał [Pa ziew ski] zwró cił mi uwa gę, że zbyt wie le jest tych sa mo bój czych śmier ci
wśród osób zwią za nych z in ter no wa ny mi. Rów nież za sta na wia ją ca jest roz mo wa
funk cjo na riu szy SB z prze wod ni czą cym K[lu bu] I[nte li gen cji] K[ato lic kiej] w Szcze -
ci nie 682. Tłu ma czy li, że oni na praw dę nie ma ją nic wspól ne go ze śmier cią sy na Jur -
czy ka. Po co to ro bi li? Krą żą plot ki, iż w stocz ni za mor do wa no ubec kie go ka pu sia
po zo ru jąc wy pa dek. Uka za ła się po dob no w mie ście ode zwa ja kiejś gru py ter ro ry -
stycz nej, za po wia da ją ca wy ko ny wa nie wy ro ków na do no si cie lach. Czy jest to
praw da, czy rze czy wi ście zgi nął ten czło wiek ze stocz ni, czy je go ewen tu al ne
śmierć ma zwią zek z rze ko mym po ja wie niem się te go do ku men tu? Je że li by ło by
tak rze czy wi ście, to niech Bóg ma nas w swo jej opie ce. I wła śnie te raz nie mo gę
być przy Mał go rza cie.

Ma rian [Jur czyk] ju tro ra no w to wa rzy stwie dwóch ube ków po je dzie na po -
grzeb. Ty le uda ło się za ła twić Ste fan ko wi, któ ry od kil ku dni pro wa dził w tej spra -
wie roz mo wy z wła dza mi. Do brze, że uda ło się cho ciaż ty le. 

W nie dzie lę ze tknę li śmy się z ob rzę dem nie zna nym w Wierz cho wie. O je de -
na stej po wła ma niu się do świe tli cy ping pon go wej, przez pół go dzi ny śpie wa no
przy otwar tym oknie pie śni re li gij no -p atri otyc zne. Na za koń cze nie za śpie wa no
Jesz cze Pol ska, przy fla dze na ro do wej, umo co wa nej na dłu gim drzew cu wy sta wio -
nym przez okno. W tej chwi li wszy scy z tym się już oswo ili, ale kil ka mie się cy
temu lu dzie przy jeż dża li tu taj spe cjal nie, aby z dru giej stro ny mu ru po słu chać śpie -
wu. Wła śnie dla te go w nie dziel ne przed po łu dnie nie ma spa ce rów, kie dy jasz cze
one by ły, chłop cy śpie wa li przy sa mej bra mie. W Wierz cho wie po dob ne rze czy
były by nie moż li we, skoń czy ło by się to po pro stu pa ło wa niem. 

Wró ci ła ko lej na dwój ka na szych prze pust ko wi czów. Jak do tąd ni ko go z nich
nie zwol nio no, na dal obo wią zu je twar dy kurs. W nie dziel nym nu me rze „Rze czy -
po spo li tej” re la cja z wi zy ty Ja ru zel skie go w Hu cie War sza wa 683. Prze dziw ny tekst,
któ ry moż na od czy tać ja ko uda ną pró bę kom pro mi ta cji te go, co dzie je się w tej
chwi li w kra ju. Jak bo wiem ina czej wy ja śnić fakt, że po trzeb na by ła obec ność pre -
mie ra, sze fa WRO N-y i I se kre ta rza w jed nej oso bie oraz kil ku mi ni strów, aby
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681 Jo lan ta Szut kie wicz.
682 Do kład nie Szcze ciń ski Klub Ka to li ków, je go przew. był Ed mund Jan Bi lic ki. 
683 K. Mi ko łaj czyk, K. Po trzeb nic ki, Dru ga run da w Hu cie „War sza wa”, „Rzecz po spo li ta”, 6 VIII 1982.
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moż na by ło za ku pić 40 urzą dzeń kli ma ty za cyj nych do ka bin suw nic lub że by za -
pew nić 160 wa go nów na do bę nie zbęd nych do prze wo zu zło mu. W ja kim kra ju
moż li we są po dob ne rze czy? Ilu po trze ba pre mie rów i mi ni strów do pod pi sy wa -
nia spe cjal nych „do ku men tów”, któ re ma ją za pew nić re ali za cję tak ele men tar nych
spraw? Co w tych wa run kach moż na mó wić o re for mie go spo dar czej, o trzech
„S” przed się biorstw? A rów no cze śnie te sa me fra ze sy, pu sto sło wie, two rze nie
świa ta fik cji. W na stęp nym nu me rze au tor wstęp nia ka pod zna mien nym ty tu łem
Zdecydo wać mu si my sa mi, koń czy swój tekst ry tu al nym zwro tem: „li czyć mu si my
na wła sne si ły i moż li wo ści, na ogrom ne za so by tkwią ce w na szym na ro dzie”684.
Para no ja.

10 sierp nia (wto rek)

(wcze sne przed po łu dnie)

Ma rian [Jur czyk] wy je chał dzi siaj przed pią tą ra no w to wa rzy stwie dwóch
ubo li. Praw do po dob nie wró ci dzi siaj po po łu dniu lub wie czo rem.

Po ty go dniach upa łów wresz cie zmia na po go dy. W no cy pa dał deszcz, któ -
ry oży wił po wie trze. Wiatr, od cza su do cza su na chwi lę wy glą da słoń ce. Na spa -
cer nia ku pu sto. Przez uchy lo ne drzwi nie któ rych cel wi dać śpią cych jesz cze lu dzi,
a jest już prze cież po dzie sią tej. To ton od mien ny od wierz chow skie go try bu ży cia.
O pierw szej w no cy, już po za koń cze niu ostat nie go od cin ka Gło su Ame ry ki, spo -
ro lu dzi za bie ra się do lek tu ry. To trwa do dru giej, trze ciej nad ra nem. Nic dziw -
ne go, że póź niej o dzie wią tej śpią głę bo kim jesz cze snem. Do na szej ce li do tar ła
wy rwa na do słow nie Mi cha ło wi [Pa ziew skie mu] na kil ka dni Mia zga An drze jew -
skie go. Czy ta ją ją nie mal rów no cze śnie Iwa nów, Ci choń i Ma drak.

Wczo raj wie czo rem dwaj pierw si urzą dza li „go dzi ny wspo mnień” z okre su
dzia łal no ści Związ ku, opo wia da li na prze mian, od wo łu jąc się nie kie dy do po mo -
cy An drze ja Ma dra ka i Jur ka Grzesz kie wi cza. Znam już wie le po dob nych opo wie -
ści, to prze cież one skra ca ły wie czo ry, szcze gól nie w tym pierw szym okre sie, ale za
każ dym ra zem da ję się na no wo wcią gnąć. Jest w tych wszyst kich opo wia da niach
ty le za pa łu, oży wa zno wu wia ra, że wszyst ko da się zmie nić, że te apa tycz ne, obo -
jęt ne za zwy czaj tłu my sza rych lu dzi na gle zmie ni ły się, sta wia ją wa run ki, po pie ra -
ją, wal czą. Mia sta, za kła dy pra cy, uli ce wrza ły. Wie ce, ze bra nia, pla ka ty, ulot ki,
na gło śnio ne sa mo cho dy za rzą dów re gio nów. Anar chia? G... praw da, nor mal ne
od ru chy zdro we go spo łe czeń stwa.

Wie siek Ci choń jest re dak to rem „Wol ne go Sło wa”, or ga nu za rzą du to ruń -
skie go, pi sma, któ re nie pod le ga ło cen zu rze. Po lo ni sta po U[ni wer sy te cie] A[da ma]
M[ic kie wi cza] w Po zna niu, pra co wał ja ko ka owiec w to ruń skim „Spo łem”. Jesz -
cze przed sierp niem zwią za ny był z opo zy cją ko row ską. Za pal czy wy, de ma go gicz -
ny, ro bił ga ze tę, na ja ką cze ka li ro bot ni cy – re wol we row ską. Sen sa cje, brud ne afe ry
przed sta wi cie li władz, wszyst ko to opa trzo ne krzy kli wy mi ty tu ła mi. Iwa nów,
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wiceprze wod ni czą cy re gio nu, rów nież nie na le ży do lu dzi, któ rych ide ałem jest
spo kój, lu bi wal kę. Opo wia da li więc o dro bia zgach i więk szych roz ró bach, o roz -
mo wach z wła dza mi. Iwa nów mó wił o tym z więk szym spo ko jem, ale Ci choń,
chło pak ko ło trzy dziest ki, na tych miast dał się po nieść emo cjom. Hi sto ria dy wa no -
wej afe ry ko men dy miej skiej MO, „Dy wa no wy ge szeft w mi li cyj nych kon su mach”
jak za ty tu ło wał to chy ba Ci choń swój re por taż na ten te ma t685. Na pierw szej ko -
lum nie, ogrom ny, przy cią ga ją cy ko lo rem wzrok ty tuł. Ży ło tym, bez prze sa dy, pół
mia sta, a sa ma spra wa w za sa dzie drob na, ja kich dzia ło się i dzie je ty sią ce w ca łym
kra ju. Do mi li cyj nych kon su mó w686 na de szła par tia dy wa nów, tłum lu dzi pod skle -
pem cze kał wie le go dzin, trwo niąc ener gię na pil no wa nie ko lej ki, po wie lu go dzi -
nach zwró co no uwa gę na funk cjo na riu szy wy no szą cych z za ple cza dłu gie pa kun ki.
Za alar mo wa no kie row nicz kę, oka za ło się, że dy wa nów już nie ma. Lu dzie się
wście kli, obe lgi, prze kleń stwa, har mi der. Ktoś tam za dzwo nił do re gio nu. Te le fon
ode brał Iwa nów. Był wi ce prze wod ni czą cym, ale nie miał jesz cze imien ne go upo -
waż nie nia do kon tro lo wa nia pla có wek han dlo wych. Zła pał kie row ni ka wy dzia łu
han dlu urzę du miej skie go, sa mo chód „So li dar no ści” po wi ta ny zo stał przez tłum
pod skle pem owa cyj nie. Po szli do kie row nicz ki, za żą da li prze pro wa dze nia kon -
tro li, spo rzą dze nia pro to ko łu. Kie row nicz ka od mó wi ła, dy wa ny sprze da ła przed -
szko lom, ale nie my śli te go po twier dzać pro to ko lar nie, po sta no wi ła za mel do wać
o wszyst kim ko men dan to wi mi li cji. Pa nie ko men dan cie, ja cyś lu dzie z „So li dar -
no ści” chcą ro bić kon tro lę. Za chwi lę zja wił się mło dy po rucz nik, przed sta wi li,
o co cho dzi. Po rucz nik stra cił pew ność sie bie. To praw da, mi li cjan ci za ku pi li 13 dy -
wa nów, ale za ku pi ły je służ by so cjal ne i póź niej funk cjo na riu sze lo so wa li je. Ro zu -
mie cie pa no wie, że my nie ma my cza su stać go dzi na mi w ko lej kach. Za żą da li
spi sa nia pro to ko łu, pra cow nik Urzę du Miej skie go sta wał się co raz bar dziej prze -
ra żo ny, ale Iwa nów był w swo im ży wio le. Te le fon do wo je wo dy, za żą dał przy sła -
nia ko goś z wy dzia łu kon tro li, te le fon do ko men dy wo je wódz kiej i niech
przy je dzie ktoś z do cho dze niów ki. Po zo sta łe 7 dy wa nów tra fi ło na tych miast na
sto isko. Tłum za re ago wał en tu zja stycz nie: Ban da zło dziei. Bra wo „So li dar ność”.
Spo rzą dzo no pro to kół, ale po rucz nik w ostat niej chwi li opa no wał się. Przed pod -
pi sa niem go mu si się skon tak to wać z prze ło żo ny mi. Wy szedł do ko men dy. Po kil -
ku na stu mi nu tach wró ci li we dwóch, w zu peł nie in nym na stro ju. Za żą da li
przed sta wia nia do wo dów od Iwa no wa i urzęd ni ka ma gi stra tu, i tra fi ła jed nak ko -
sa na ka mień. Sły sząc sła wią ce „So li dar ność” okrzy ki tłu mu Iwa nów po pro sił obu
mi li cjan tów o le gi ty ma cje. Zgłu pie li i wy cią gnę li je po słusz nie. Pro to kół zo stał
pod pi sa ny, spra wa tra fi ła na tych miast na ta pe tę. A kil ka na ście dni póź niej przy -
szedł jed nak 13 gru dzień. Mi li cjan ci mo gli się te raz ode grać, by li gó rą.
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685 Z. Iwa nów, Dy wa no wy ge szeft Ko men dy Wo je wódz kiej MO, „Wol ne Sło wo”, 18 XI 1981.
686 Kon su my to na zwa od no szą ca się do skle pów za kła do wych, nie do stęp nych dla osób spo za da ne go za kła -

du, fa bry ki; na zy wa ne też po tocz nie „skle pa mi za żół ty mi fi ran ka mi”.
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Al bo gło do wy marsz w li sto pa dzie 687. Do ostat niej chwi li by li nie pew ni
udzia łu lu dzi. Od stro ny or ga ni za cyj nej przy go to wa li wszyst ko sta ran nie. Zwró -
ci li się do ko men dy MO o za bez pie cze nie tra sy po cho du. W za rzą dzie po ja wi ło się
dwóch cy wi lów. Iwa nów przy jął ich nie mal w bie gu. Spie szy się, nie ma cza su,
więc szyb ko niech stresz cza ją, o co im cho dzi. O po chód, je ste śmy z ko men dy –
wy du ka li spe sze ni. Czy Iwa nów ma zgo dę na or ga ni zo wa nie ta kie go po cho du.
Sta wa li cię co raz pew niej si sie bie. – Ale źle tra fi li. Iwa nów na sko czył na nich ostro:
– Czy pa no wie do brze wie cie, do kąd przy cho dzi cie? Zwią zek re pre zen tu je in te re -
sy ro bot ni ków i je że li oni uzna li, że ta ki po chód trze ba zor ga ni zo wać, to ni ko go
nie bę dą py ta li o zgo dę, żad nych urzę dów. A wy je ste ście po to – Iwa nów na cie -
rał już te raz ostro – aby speł niać żą da nia, z któ ry mi zwra ca my się do was. Wa szym
obo wiąz kiem jest za bez pie czyć nam spo kój na ca łej tra sie. Na wszel ki wy pa dek
zor ga ni zo wa li wła sną straż. A lu dzi zje cha ło kil ka dzie siąt ty się cy. „Wol ne Sło wo”
strze li ło na pierw szej ko lum nie dwa nie win ne zdję cia: „My” – to wi dok cią gną cej
się ki lo me tra mi uli cy, za pcha nej ma ni fe stu ją cy mi, „Oni” – to zbli że nie zo mow ca.
Po tęż ne ba ry, no gi – w roz kro ku, twarz za pla sti ko wym heł mem i pał ka w rę ku.
Ko men da mi li cji przy po mi na ła te go dnia ba stion obron ny. Z sa me go ra na ścią gnę -
ła z Byd gosz czy spe cjal na jed nost ka z ZO MO, ko lum na sko tó w688, wy po sa żo nych
w ar mat ki wod ne, stwo rzy ła sta lo wą ba ry ka dę. Na szczę ście oby ło się bez in cy -
dentów.

Al bo ro bot ni cze stra że, któ re ga nia ły po mie ście zo mow ców i mi li cjan tów
zry wa ją cych związ ko we pla ka ty z mu rów. A te le fo ny do kie row ni ków skle pów
z wy zwi ska mi, groź ba mi, że ca łe okna zo sta ną za ma lo wa ne olej ną far bą. Tak dzia -
ła ły bo jów ki zo mow skie, nisz czą ce pla ka ty i ode zwy za szy ba mi skle pów. A pierw -
sze wol ne so bo ty zor ga ni zo wa ne przez „So li dar ność” WSS „Spo łem”, a roz mo wy
z ko men dan tem Mar cin kow ski m689 o po miesz cze nia ko men dy dziel ni co wej, któ -
re chcie li prze zna czyć dla służ by zdro wia. – To by ły pięk ne dni, czło wiek wie dział,
że ży je, mógł tym su kin sy nom mó wić pro sto w twarz swo je „nie”, i dła wiąc się
z nie na wi ści mu sie li z na mi roz ma wiać. Ci choń jest roz pa lo ny, ma błysz czą ce oczy.
Bar dzo wol no wy cho dzi to wszyst ko z nie go, uspo ka ja się. Ale wie rzę, że wró ci -
my tam jesz cze. I mó wię wam, oni wca le nie są jesz cze ta cy pew ni, że to się nie
zmie ni. Ale in ni są bar dziej scep tycz ni: – wró cisz, ale na sa lę roz praw.

13 sierp nia (pią tek)

Co raz rza dziej no tu ję co kol wiek. Po wo dów jest wie le. Pod wie lo ma wzglę -
da mi wa run ki wierz cho wiec kie bar dziej sprzy ja ły pra cy nad so bą: mniej osób
w celi, ła twiej o miej sce do pra cy. Ale jest też coś ta kie go, jak pew ne znu że nie, nie -
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687 Marsz pro te sta cyj ny 28 XI 1981 r. w To ru niu był od po wie dzią na trwa ją cą w ca łym kra ju „wal kę na mu -
rach” po mię dzy opo zy cją a wła dzą. 

688 SKOT (Śred ni Ko ło wy Trans por ter Opan ce rzo ny) – ko ło wy, czte ro osio wy trans por ter opan ce rzo ny.
689 Ze non Mar cin kow ski (ur. 1928) – płk, 1949 – 1989 funk cjo na riusz UB/SB, 1975–1978 z-ca ko men dan -

ta wo je wódz kie go MO ds. SB w To ru niu, 1978–1983 ko men dant wo je wódz ki MO/WUSW w To ru niu,
od 1983 r. ko men dant wo je wódz ki WUSW w Słup sku.



chęć do ja kiej kol wiek pra cy. Wyjść stąd jak naj szyb ciej – to je dy ne o czym my ślę –
wy do stać się wresz cie po za ten prze klę ty mur, zo sta wić straż ni ka. My ślę, że mógł -
bym iść pie szo do Szcze ci na, by le tyl ko wy do stać się na ze wnątrz.

We wto rek Ma rian [Jur czyk] był na po grze bie 690. Wró cił póź nym wie czo -
rem. Na stęp ne go ran ka był u nas w ce li, opo wia dał, jak to wszyst ko prze bie ga ło.
Przed dzie sią tą by li w ko men dzie na Ma ło pol skiej. Trak to wa no go grzecz nie, za -
pro po no wa no ka wę, her ba tę. Ktoś tam na wet go tów był po dać flacz ki, ale jed no -
cze śnie nie wy ra żo no zgo dy, aby za wieść go do do mu. Chciał się prze brać, nie miał
od po wied nie go ubra nia na po grzeb, a po grzeb był o dru giej. Osta tecz nie spro wa -
dzo no żo nę, któ ra przy wio zła po ży czo ną od ko goś czar ną ko szu lę. Kil ka mi nut
przed dru gą po je cha li na cmen tarz, do ka pli cy cmen tar nej. Na pla cy ku tłum lu dzi,
wy pro wa dzo no go z sa mo cho du do ka pli cy. Las rąk, zna czą cych „Vik to rię”, okrzy -
ki: „Po mści my two je dzie ci”, „Precz z jun tą”, „Nie za po mni my o was”. Przez ca -
łą dro gę do Szcze ci na za sta na wiał się, jak bę dzie wy glą dał ten po grzeb, jak
za cho wa ją się lu dzie, ilu ich bę dzie, jak on sam ma się za cho wać. Wie dział, że nie
po wi nien pod grze wać tłu mu, sta ran nie ukła dał sło wa, któ re mo że po wie dzieć nad
otwar tym gro bem. To, co zo ba czył po wyj ściu z sa mo cho du, za sko czy ło go. Nie
przy pusz czał, że bę dzie aż ty lu lu dzi. Kil ka ra zy po zdro wił rę ką tłu my, któ re na -
pie ra ły na nie go i eskor tu ją cych go ube ków. Do brze pa mię tam to po zdro wie nie
Ma ria na. Wie lo krot nie wi dzia łem je w „Ko ra biu” pod czas róż ne go ro dza ju ma só -
wek. Zży ma łem się za wsze w tym mo men cie, by ło mi wstyd, bo ten gest był ta ki
nie pew ny, po ło wicz ny. To nie by ło po zdro wie nie przy wód cy, któ ry sa mym ge stem
mo że po rwać lu dzi. Ale nie ma jąc w so bie żad nych cech przy wód czych, Jur czyk
nim mi mo wszyst ko zo stał, szcze gól nie te raz, po ośmiu mie sią cach ki bla. Dla tych
lu dzi zgro ma dzo nych przed bra mą cmen ta rza, prze ko na nych, że i syn Jur czy ka
i sy no wa zo sta li za mor do wa ni przez es be cję, Ma rian był sym bo lem ich lo su. Na
mo ment otwo rzo no trum ny, aby mógł po że gnać się z dzieć mi. Ostrze ga no go, że
ma ją bar dzo znie kształ co ne cia ła, że mo że le piej zre zy gno wać z te go, ale nie ustą -
pił, wo kół by ła naj bliż sza ro dzi na. W tym mo men cie, nie wia do mo jak, zna lazł się
przy nim Baum gart. Szep tem in for mo wał, że przy go to wa na zo sta ła uciecz ka, że na
cmen ta rzu po wi nien dać znać gło wą, w któ rym mo men cie ma ją roz po cząć ak cję.
Nie od po wie dział Baum gar to wi żad nym ge stem ani sło wem. Przed wy jaz dem na
cmen tarz uprze dzo no go, że żad na pró ba uciecz ki nie ma szans, że pil no wać go bę -
dzie wię cej lu dzi niż mu się wy da je. Nie miał co do te go wąt pli wo ści.

Tłum wciąż na ra stał. Przez ca ły czas nie mil kły okrzy ki, uci sza ne przez lu -
dzi idą cych naj bli żej czo ła kon duk tu, gi nę ły w tu mul cie. Pa no wa ła at mos fe ra wie -
cu po li tycz ne go, to co mó wił nad gro bem by ło w je go prze ko na niu naj bar dziej
neu tral ne. Póź niej w ko men dzie mie li pre ten sje, że mó wił o kra tach dzie lą cych go
od dzie ci, że te kra ty nie po zwo li ły mu być z ni mi, unie moż li wi ły mu ja ką kol wiek
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690 Po grzeb Do ro ty i Ada ma Jur czy ków od był się 10 VII 1982 r. na Cmen ta rzu Cen tral nym w Szcze ci nie.
Bra ło w nim udział ok. 2 tys. osób. Po po grze bie mia ła miej sce nie uda na pró ba od bi cia Jur czy ka, do szło
do starć z mi li cją.
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po moc. Był tak wzru szo ny, prze ję ty tym wszyst kim, że za czął pła kać. Na pię cie tłu -
mu na ra sta ło. Na tych miast po za koń cze niu ce re mo nii Pa lu szyń ski 691, je den z nie -
wie lu lu dzi, któ rych roz po zna wał, ja kiś ko le jarz ze Star gar du, krzyk nął: „Bie rze my
Ma ria na”, i na gle za ko tło wa ło się. Jur czy ka oto czył szpa ler es be ków. Gdzieś na
cze le te go szpa le ru za czę ły się bój ki, usi ło wa no go wy łu skać. Sły szał obok hi ste -
rycz ne krzy ki żo ny, prze stał roz róż niać ja kie kol wiek twa rze. Krąg lu dzi wo kół nie -
go za cie śniał się co raz bar dziej. Po spiesz nie wy pro wa dzo no go do sa mo cho dów
mi li cyj nych. Ktoś otwo rzył drzwi, ktoś in ny wpy chał go si łą. Jesz cze ja cyś in ni
ludzie cią gnę li go w prze ciw ną stro nę, sta ra jąc się wy rwać go z sa mo cho du. Po dar -
to na nim ubra nie. Szy by woł gi zo sta ły po roz bi ja ne, ja cyś lu dzie wsko czy li na karo -
se rię. Kie row ca zdo łał jed nak ja koś wy star to wać. Wi dział po wy cią ga ne w ich
kie run ku pię ści, ja kieś bu tel ki i ka mie nie bęb ni ły po da chu. W ko men dzie żo na po -
da ła mu ja kieś środ ki uspo ka ja ją ce. Trwa ły ja kieś roz mo wy do ty czą ce je go ewen -
tu al nej prze pust ki. W koń cu po pro szo no go do ko men dan ta. W mie ście do szło
do gor szą cych zajść, są po tur bo wa ni mi li cjan ci, trze ba by ło kil ka na ście osób aresz -
to wa ć692. Ma ją dla nie go na stę pu ją cą pro po zy cję. Do sta nie trzy dni prze pust ki, bę -
dzie mógł być w do mu, że by jed nak nie spo tka ło go nic złe go, w jed nym z po koi
prze by wać bę dą ca ły czas ube cy. Lu dzie, z któ ry mi chciał by się zo ba czyć, bę dą do
nie go do pusz cze ni, wy star czy, że by po dał ich li stę. W za mian za to wy stą pi dzi siaj
w te le wi zji, ape lu jąc do miesz kań ców mia sta o za cho wa nie spo ko ju. Od mó wił,
w kil ka na ście mi nut póź niej wy star to wa li w dro gę po wrot ną. Pro sił, aby bo daj na
go dzi nę po zwo lo no mu zaj rzeć do do mu, spo tkać się z ro dzi ną. Nie wy ra żo no
zgo dy, kie ru jąc się wzglę da mi bez pie czeń stwa. Za pew nio no go, że o żo nę nie musi
się mar twić, od wio zą ją do do mu. Wy pro wa dzo no go na po dwó rze. Sa mo cho dy
już cze ka ły, uzbro je ni lu dzie za ję li pierw szy, on w ob sta wie dwóch in nych po je -
cha li w dru gim. Póź no w no cy do tar li do Strze bie lin ka. 

O pięt na stej krót kie ze bra nie w świe tli cy. Ko cjan opo wie dział po krót ce wy-
jazd Ma ria na, więk szość zna ła już ca łą hi sto rię w szcze gó łach. Mer kel przed sta -
wił pro gram uro czy sto ści rocz ni co wych, przy pa da ją cych na naj bliż sze dni.
Ko lej na mie sięcz ni ca wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go, dru ga rocz ni ca wy bu chu
straj ków sierp nio wych w 1980 ro ku, rocz ni ca cu du nad Wi słą 15 sierp nia. PO

po łu dniu Kaczyń ski 693 i Zi mow ski w ra mach śro do wych spo tkań dys ku syj nych
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691 Bliż szych da nych nie usta lo no.
692 Za trzy ma no 26 osób.
693 Lech Ka czyń ski (1949–2010) – od 1971 r. prac. na uko wy Ka te dry Pra wa Pra cy Uni wer sy te tu Gdań skie -

go, od 1977 r. współ prac. Biu ra In ter wen cyj ne go KOR, nast. KSS KOR, 1978–1980 au tor w „Ro bot ni -
ku Wy brze ża”, kol por ter „Ro bot ni ka” i „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” KSS KOR, dzia łacz WZZ Wy brze ża,
pro wa dził szko le nia i wy kła dy dla ro bot ni ków z pra wa pra cy i hi sto rii, w sierp niu 1980 r. uczest nik
straj ku w SG, do rad ca MKS, współ au tor tek stu po ro zu mie nia gdań skie go, w 1980 r. szef Biu ra In ter wen -
cyj ne go, kier. Ze spo łu Ana liz Bie żą cych MKZ Gdańsk, czło nek ZR, de le gat na I KZD, czło nek Ko mi sji
Pro gra mo wej, przew. ze spo łu ds. ure gu lo wa nia sto sun ków z PZPR; 13 XII 1981–15 X 1982 in ter no wa -
ny w OO w Strze bie lin ku; 1982–1988 czło nek ze spo łu do rad ców Le cha Wa łę sy, od 1983 r. uczest nik
posie dzeń TKK oraz prac RKK Gdańsk; opra co wy wał ra por ty nt. pra wa w Pol sce, udzie lał wska zó wek
dzia ła czom wzy wa nym na prze słu cha nia; od 1985 r. w re gio nal nej Ra dzie Po mo cy Więź niom Po li tycz nym



mó wi li o pro gra mie wła dzy, za pre zen to wa nym w prze mó wie niach Ja ru zel skie go
i Ra kow skie go 694. 

Wczo raj do łą czy ła do nas no wa dwój ka in ter no wa nych. Pra cow ni cy Po li -
tech ni ki Szcze ciń skiej, człon ko wie „Od ro dze nia”. Od ty go dnia trzy ma no ich na
Ma ło pol skiej. W ce li u Ma ria na [Jur czy ka] nor mal ne w ta kich ra zach spo tka nie.
Jak oce nia ją sy tu ację na ze wnątrz, ja ka jest po sta wa spo łe czeń stwa, jak spraw dza
się po li ty ka władz, ja ką war tość przed sta wia ją or ga ni za cje par tyj ne, czym są
OKON-y? I tu taj wy la li ku beł zim nej wo dy. Spo łe czeń stwo da le kie jest od zde cy -
do wa ne go opo ru, lu dzie bo ją się o pra cę, chcą prze żyć. Pod zie mie jest nie wi docz -
ne, nie czu je się go w mie ście. Szan se wy glą da ją co raz go rzej, strajk ge ne ral ny nie
wcho dzi w tej chwi li w grę. Ele men tem no wym by ła w tym wszyst kim oce na sta -
no wi ska hie rar chii ko ściel nej. Jest ono co raz bar dziej ugo do we. Ko ściół od ci na się
zde cy do wa nie od cze go kol wiek, co draż ni ło by wła dze. Aku rat to tra fi ło do prze -
ko na nia Ma ria no wi, któ ry miał za złe bi sku pom, że ża den z nich nie uczest ni czył
w po grze bie sy na. W cza sie roz mo wy ktoś tam zwró cił uwa gę, że po raz pierw szy
obóz po zo stał bez nie dziel nej fi szy 695.

Wie czo rem zja wił się To lek Sta wi kow ski. Zo stał zwol nio ny z in ter no wa nia.
Wie czo rem o dwu dzie stej ce la za peł ni ła się ludź mi, ca ły re gion to ruń ski słu chał re -
la cji ze spo tka nia Tol ka z ko men dan tem wo je wódz kim Mar cin kow skim. Zwol nie -
nie Sta wi kow skie go jest rze czy wi ście za ska ku ją ce, szcze gól nie tuż przed
rocz ni ca mi. Opo wia dał też kil ka zdań o piel grzym ce, któ ra w tych dniach wy szła
z To ru nia na Ja sną Gó rę. 12 tys. lu dzi z pół noc nych re gio nów kra ju. Wyj ście z mia -
sta by ło ma ni fe sta cją po li tycz ną. Pie śni pa trio tycz ne, okrzy ki o uwol nie nie Wa łę -
sy, unie sio ne dło nie z sym bo lem zwy cię stwa, opo wia da no – re la cjo no wał To lek –
że zza bre zen tów prze jeż dża ją cych cię ża ró wek wy peł nio nych woj skiem wy sta wa -
ły rę ce z pal ca mi gło szą cy mi zwy cię stwo. Po dzie wią tej po ga sło świa tło, po za pa -
la no świecz ki i ogar ki. Sta wi kow ski opo wia dał wra że nia z mia sta, z roz mów
z ludź mi. Po wtó rzył in for ma cję o ro sną cej ugo do wo ści Ko ścio ła, któ ry ogra ni cza
de mon stro wa nie swo ich związ ków z „So li dar no ścią”. Po wtó rzył plot ki o opo zy -
cji w ło nie hie rar chii wo bec Glem pa.

O pół no cy dzie się cio mi nu to wy ło mot mi ska mi i ta le rza mi o kra ty. To tra dy -
cyj na tu taj for ma pro te stu prze ciw ko wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. Każ da
nowa gru pa na sta wio na by ła do te go scep tycz nie, ale ło mot prze trwał wszyst ko.
Wra że nie jest nie sa mo wi te, nic dziw ne go, że kla wi sze ucie ka ją na po dwó rze. Ale
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w Gdań sku, od stycz nia 1986 r. czło nek TKK „S”, 1987–1989 w skła dzie se kre ta ria tu KKW, w ma ju
i sierp niu 1988 r. uczest nik straj ków w SG i do rad ca KS (V 1988) oraz MKS (VIII 1988), we wrze śniu
1988 r. uczest nik po uf nych roz mów opo zy cji z przed sta wi cie la mi władz w Mag da len ce k. War sza wy,
w skła dzie po wo ła nej przez KKW tzw. szóst ki kie row nic twa „S” do roz mów przy Okrą głym Sto le,
od 18 XII 1988 r. czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad
Okrą głe go Sto łu, m.in. w ze spo le ds. plu ra li zmu związ ko we go, od kwiet nia 1989 r. czło nek Pre zy dium
KKW „S”; 2005–2010 pre zy dent III RP.

694 Cho dzi ło o prze mó wie nia Ja ru zel skie go i Ra kow skie go na po sie dze niu sej mo wym 25 VII 1982 r. dot.
sy tu acji go spo dar czej.

695 Fi sza – waż na oso bi stość.
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nie re agu ją. Wczo raj by łem na wet świad kiem, jak ko men dant, któ ry zja wił się dla
za ła twie nia ja kiejś spra wy w na szej ce li, już w trak cie luź nej roz mo wy za py tał mi -
mo cho dem: – Jak tam bę dzie te raz, pa no wie, z ob cho dem mie sięcz ni cy sta nu wo -
jen ne go, wa li cie? I nie za pro te sto wał ani sło wem, kie dy ktoś tam uza sad niał
ko niecz ność pod trzy ma nia tra dy cji – No tak, ro zu miem. I wię cej do tej spra wy nie
wra ca no. Pod czas tej sa mej po ga węd ki ko men dant raz jesz cze wró cił do te ma tu na -
sze go po by tu tu taj. Uwa ża, że do 13 wrze śnia nie bę dzie nas tu taj.

(po dzien ni ku TV) 

Od po po łu dnia ma my in for ma cje o zaj ściach w Gdań sku. Ra dio Fran ce In -
ter na tio na le 696 po da ło, że de mon stra cje roz po czę ły się od go dzi ny dzie sią tej, w róż -
nych punk tach mia sta i trwa ją do go dzin po po łu dnio wy ch697. Do tłu mie nia uży to
po dob no jed no stek ko man do sów. Lo kal na kro ni ka fil mo wa skwi to wa ła to o 19.00
kil kuz da nio wym ko men ta rzem. Ja kieś tam za miesz ki, do któ rych nie uda ło się
wcią gnąć po wra ca ją cych z pra cy lu dzi. W wie czor nym dzien ni ku te le wi zyj nym ani
sło wa na ten te mat. Żni wa, za gro że nie po ża ro we, fe sti wal szo pe now ski w Dusz -
ni kach, ja kaś afe ra ben zy no wa w Płoc ku, ujaw nia nie pod ziem nej gru py zaj mu ją -
cej się pro duk cją ulo tek w Bia łym sto ku. Nor mal ny dzień zdro we go kra ju, jak dwa
la ta te mu.

14 sierp nia (so bo ta) 

Ko mu ni kat M[in i ster stwa] S[praw] W[ew nętrz nych] w ostat nim dzien ni ku
TV po in for mo wał o zaj ściach ulicz nych w Gdań sku, War sza wie, No wej Hu cie
i Kra ko wie. Żad nych szcze gó łów. Głos Ame ry ki po dał tro chę do kład niej szy opis
zajść w Gdań sku. Nie ocze ki wa li śmy ta kie go roz wo ju sy tu acji. T[ym cza so wa]
K[omi sja] K[oor dy na cyj na] wzy wa ła do de mon stra cji do pie ro pod ko niec mie sią -
ca, skąd więc to, co dzia ło się wczo raj?

Wie czo rem o dzie sią tej spo tka nie w ka pli cy na ko lej ne go trzy na ste go, or ga -
ni zo wa ne przez wierz cho wian. Przy za pa lo nych świecz kach uczczo no mi nu tą ci -
szy pa mięć wszyst kich, któ rzy zgi nę li, a, oprócz te go, jak za wsze, pie śni
pa trio tycz ne: Jesz cze Pol ska, Ro ta, Mo dli twa żoł nie rzy AK, Bo że coś Pol skę, ja kiś
miej sco wy tekst do me lo dii Pie śni kon fe de ra tów bar skich. Tym ra zem po pro wa -
dził to Wa rek Wa li gór ski. Już kil ka ra zy zwra ca łem uwa gę na ro lę ta kich śpie wów
pa trio tycz nych. Jest bar dzo cha rak te ry stycz ne to, co po wie dział Wa rek. W spo sób
zu peł nie nie za leż ny od sie bie, bez żad ne go uzgad nia nia, po ja wia się w re per tu arze
obo zo wym wie le tych sa mych pie śni. Nie mó wię już o tek stach po wszech nie zna -
nych, o hym nach: Jesz cze Pol ska, Ro ta, Bo że coś Pol skę. Ale np. za rów no w Strze -
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696 Ra dio Fran ce In ter na tio na le (RFI) – fran cu skie ra dio pu blicz ne, na da ją ce pro gra my dla za gra ni cy, po wsta -
łe w 1975 r. i fi nan so wa ne przez MSZ Fran cji; mia ło Sek cję Pol ską.

697 13 VIII 1982 r., w ko lej ną mie sięcz ni cę sta nu wo jen ne go, w Gdań sku i wie lu in nych mia stach do szło do
de mon stra cji ulicz nych. W Gdań sku w de mon stra cjach bra ło udział ok. 2 tys. osób, któ re do ma ga ły się
uwol nie nia Le cha Wa łę sy i znie sie nia sta nu wo jen ne go, za trzy ma no 86 osób.



bie lin ku, jak i w Wierz cho wie czy we wro cław skim wię zie niu, po ja wi ła się ma ło
zna na Mo dli twa żoł nie rzy AK. To sa mo moż na po wie dzieć o Pie śni kon fe de ra tów
bar skich czy Mo dli twie o zwy cię stwo Wi twic kie go 698. Nie jest to oczy wi ście przy -
pa dek, w Strze bie lin ku, w Wierz cho wie, w Po tu li cach szu ka się tek stów, me lo dii,
któ re pod no szą na strój, mo bi li zu ją, roz bu dza ją wy obraź nię. Wi dać to po za cho wa -
niu lu dzi, po ich mi mi ce. Zja wia ją się swo bod ni, roz luź nie ni i na tych miast po prze -
kro cze niu pro gu, po każ dym sło wie, po ko lej nej zwrot ce pod da ją się na stro jo wi.
Ci sza, sku pie nie, śpiew pe łen prze ję cia, nie na ka zy wa na przez ni ko go żoł nier ska
po sta wa na bacz ność przy hym nie. Na po cząt ku wczo raj sze go spo tka nia od czy tał
wła sne oświad cze nie Szczu dłow ski699, gdańsz cza nin, je den z naj bar dziej eks tre mal -
nych dzia ła czy, od lat zwią za ny z opo zy cją. Był to tekst na wią zu ją cy do rocz ni cy
sierp nia. Zmar no wa no szan sę, pod pi sa no po ro zu mie nie, któ re ozna cza ło ka pi tu -
la cję, nie wy ko rzy sta no moż li wo ści oba le nia ko mu ni stów. Te raz jest znacz nie cię -
żej, ale nie wol no z te go re zy gno wać. Każ de po ro zu mie nie jest zdra dą in te re sów
na ro du.

Dzi siaj od ra na w oknach kil ku cel bia ło -cze rw one fla gi i pla ka ty na rocz ni -
cę roz po czę cia straj ku w stocz ni gdań skiej. Kla wi sze nie re agu ją. Po po łu dniu spo -
tka nie z uczest ni ka mi straj ku. 

(wie czo rem)

Za kil ka na ście mi nut dwu na sta. Przed chwi lą wró ci li śmy z ce li 27, w któ rej
od by wa ła się dru ga część spo tka nia z uczest ni ka mi straj ku w stocz ni gdań skiej. Jan
Ko zia te k700 był wte dy człon kiem pre zy dium ko mi te tu straj ko we go, Le szek Ka czyń -
ski uczest ni czył w pra cach ko mi te tu eks per tów, Ta de usz Szczu dłow ski był rów -
nież ak tyw ny. To wła śnie je go re la cje by ły naj bar dziej ostre, po wtó rzył oce ny
z wczo raj sze go wy stą pie nia. To eks per ci Ma zo wiec ki, Ge re mek, Gwiaz da przy ję -
li upo ka rza ją cy za pis o kie row ni czej ro li par tii, ro bot ni cy obu rze ni by li po sta wą
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698 Utwór Ste fa na Wi twic kie go po pu lar ny w cza sie po wsta nia li sto pa do we go.
699 Ta de usz Szczu dłow ski (ur. 1933) – 1958–1968 ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej, prze nie sio ny do re zer wy,

w 1968 r. uzy skał dy plom por. że glu gi wiel kiej Pol skiej Ma ry nar ki Han dlo wej, po zba wio ny moż li wo ści
pra cy na mo rzu (od mo wa wy da nia ksią żecz ki że glar skiej i pasz por tu), zaj mo wał się rze mio słem ar ty -
stycz nym; w 1976 r. sy gna ta riusz pro te stu gdań skich stu den tów prze ciw ko re pre sjom wo bec ro bot ni ków
Ur su sa i Ra do mia, od 1977 r. uczest nik ROP CiO, pro wa dził w swo im miesz ka niu punkt in for ma cyj ny,
współ prac. SKS uczel ni Trój mia sta i RMP, 1977–1980 or ga ni za tor i uczest nik ma ni fe sta cji 3 ma ja i 11 li -
sto pa da: wy gła szał prze mó wie nia, 3 V 1980 r. po mszy świę tej w ba zy li ce Ma riac kiej prze ma wiał na
wie cu pod po mni kiem Ja na III So bie skie go, po je go za koń cze niu aresz to wa ny, nast. ska za ny (z Da riu szem
Kobz de jem) przez ko le gium ds. wy kro czeń na ka rę 3 mie się cy wię zie nia; w sierp niu 1980 r. uczest nik
straj ku w SG, 17 VIII 1980 r. or ga ni za tor mszy świę tej na te re nie SG (od pra wio nej przez ks. Hen ry ka
Jan kow skie go), ini cja tor wznie sie nia przed bra mą nr 2 drew nia ne go krzy ża ja ko ka mie nia wę giel ne go
pod przy szły po mnik Po le głych Stocz niow ców, współ red. 21 po stu la tów, w 1981 r. ho no ro wy czło nek
ko mi te tu ob cho dów 1. rocz ni cy Sierp nia ’80, gość ho no ro wy I KZD; 2 I–16 X 1982 in ter no wa ny w OO
w Strze bie lin ku; od 1983 r. za an ga żo wa ny w po moc więź niom po li tycz nym i ich ro dzi nom, w ma ju
1988 r. uczest nik straj ku w SG.

700 Jan Piotr Ko zia tek (ur. 1942) – 1961–1982 prac. SG, 1978–1980 współ prac. WZZ Wy brze ża, w sierp -
niu 1980 r. uczest nik straj ku w SG, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ, od mar ca 1981 r. czło nek Pre -
zy dium KZ, de le gat na I KZD, przew. Ko mi sji Sta tu to wej zjaz du; 13 XII 1981–9 XII 1982 in ter no wa ny
w OO w Strze bie lin ku, zwol nio ny z pra cy.
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eks per tów, nie wie le bra ko wa ło, a w ogó le za żą da no by roz wią za nia ca łe go M[ię -
dzy za kła do we go] K[omi te tu] S[traj ko we go], a zwłasz cza gru py eks per tów. To właś-
nie on miał po wie dzieć wprost Wa łę sie, że zdra dził ideę W[ol nych] Z[wiąz ków]
Z[awo do wych]701, że być mo że bę dą mu kie dyś ko le dzy po wia dać: „Mia łeś cha -
mie zło ty róg”702. Tych pre ten sji i za strze żeń zgło sił zresz tą wię cej. To on miał for -
so wać do dat ko wy 22. po stu lat o ko niecz no ści roz pi sa nia no wych wy bo rów do
sej mu, opar tych na zmie nio nej or dy na cji wy bor cze j703. Sa la przy ję ła wnio sek, ale
ma chi na cje Gwiaz dy i Bo ru se wi cza spra wi ły, że wnio sek miał być na no wo prze -
re da go wa ny. W koń cu w ogó le nie zna lazł się w ofi cjal nej wer sji po stu la tów. –
Mo że jesz cze wpro wa dził byś tu taj nie pod le głość? – Miał zwró cić się do nie go Bo -
ru se wicz. Szczu dłow ski do mi no wał wy raź nie w dru giej czę ści spo tka nia, pro wa -
dzo ne go już po ape lu. Sier pień był oka zją, któ rej nie wy ko rzy sta no, na le ża ło
za żą dać zmian po li tycz nych. Ale mó wio no też, że strajk z naj wyż szym wy sił kiem
do pro wa dzo no do koń ca, że lu dzie mie li już do syć straj ku. Ko zia tek, Szczu dłow -
ski opo wia da li, jak nie chęt nie wcho dzi li do straj ku star si pra cow ni cy, nie rzad ko
uży wa no si ły. W so bo tę, 16 sierp nia już po for mal nym za koń cze niu straj ku
w stocz ni, z wiel kim tru dem uda ło się po pro wa dzić dal szy straj ki. Szczu dłow ski
opo wia dał o trud no ściach, ja kie mie li z zor ga ni zo wa niem nie dziel nej mszy w stocz -
ni, któ ra, jak oce nia li, mo gła po móc prze ła mać bier ność lu dzi. Ks. Jan kow ski 704

odmó wił, po je cha ła de le ga cja z Wa len ty no wi czo wą 705 do K[omi te tu] W[oje wódz -
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701 Wol ne Związ ki Za wo do we – pierw sze za ło żył w lu tym 1978 r. na Ślą sku Ka zi mierz Świ toń, WZZ Wy -
brze ża za ło ży li 29 IV 1978 r. An to ni So ko łow ski, Krzysz tof Wy szkow ski i An drzej Gwiaz da, w paź dzier -
ni ku 1979 r. zaś bra cia Jan i Mi ro sław Wit kow scy po wo ła li WZZ Po mo rza Za chod nie go. Dzia łal ność
WZZ kon cen tro wa ła się wo kół obro ny praw pra cow ni czych i związ ko wych, or ga ni za cji ob cho dów rocz -
ni co wych Grud nia ’70 i wy da wa nia nie za leż nej pra sy.

702 Cy tat z We se la Sta ni sła wa Wy spiań skie go. 
703 Bo ru se wicz uwa żał, że ten punkt był by pro wo ka cją dla władz i zo stał by szyb ko wy ko rzy sta ny w ce lu

uka za nia po li tycz nej stro ny straj ku, dla te go ka zał go usu nąć. Szczu dłow ski jed nak w dru ku na po wrót
wpro wa dził go do li sty, co spo wo do wa ło znisz cze nie pierw szej par tii wy dru ko wa nych ulo tek z po stu la -
ta mi, nie któ re z nich do sta ły się jed nak w rę ce SB. 

704 Hen ryk Jan kow ski (1936–2010) – ksiądz, 17 VIII 1980 r. od pra wił pierw szą mszę dla straj ku ją cych
w SG, nast. ka pe lan „S” (de kret pry ma sa Pol ski kard. Ste fa na Wy szyń skie go z 6 IV 1981), od sierp nia
1980 r. w bli skim oto cze niu Le cha Wa łę sy, po śred ni czył m.in. mię dzy pry ma sem Wy szyń skim a Wa łę są,
w kon tak tach przed sta wi cie li władz i pry ma sa kard. Glem pa z Wa łę są; 14 XII 1981 r. był z Da nu tą Wa -
łę są wśród straj ku ją cych w SG: od pra wił mszę świę tą, na ma wiał do za cho wa nia spo ko ju i za nie cha nia
straj ku, XII 1981–IV 1982 od wie dzał Wa łę sę pod czas je go in ter no wa nia w Otwoc ku, w sta nie wo jen -
nym or ga ni za tor po mo cy dla re pre sjo no wa nych w ra mach Ko mi sji Cha ry ta tyw nej przy ko ście le św. Bry -
gi dy, współ prac. pod ziem nych struk tur „S”, 1982–1988 ko ściół i pa ra fia św. Bry gi dy sta ły się cen tral nym
miej scem zgro ma dzeń zwo len ni ków „S”.

705 An na Wa len ty no wicz (1929–2010) – od 1966 r. suw ni co wa w SG, współ za ło ży ciel ka i czło nek WZZ
Wybrzeża, 7 VIII 1980 r. zwol nio na z pra cy (5 mie się cy przed eme ry tu rą), żą da nie jej przy wró ce nia sta -
ło się pierw szym po stu la tem straj ku w SG, któ ry wy buchł 14 sierp nia, 16 tm. przy wró co na do pra cy, 
14–31 VIII 1980 r. uczest nicz ka straj ku w SG, 16 sierp nia, po za koń cze niu straj ku przez Le cha Wa łę sę,
z Ali ną Pień kow ską za trzy my wa ła przy bra mie nr 3 wy cho dzą cych z SG ro bot ni ków i wzy wa ła do kon -
ty nu acji straj ku; czło nek Pre zy dium MKS, czło nek Pre zy dium MKZ w Gdań sku, w paź dzier ni ku 1981 r.
pod czas spo tka nia z ro bot ni ka mi w Ra do miu dwóch funk cjo na riu szy SB (we współ pra cy z TW „Ka rol”,
czy li Ewą So ból) pod ję ło pró bę jej otru cia za po mo cą le ku Fu ro se mi dum; 3 IV 1981 r. w wy ni ku kon -
flik tu z Wa łę są de cy zją Pre zy dium KZ SG od wo ła na z Pre zy dium MKZ Gdańsk, gość I KZD, w li sto pa -
dzie 1981 r. sy gna ta riusz ka De kla ra cji ide owej Klu bów Rze czy po spo li tej Sa mo rząd nej Wol ność 
– Spra wie dli wość – Nie pod le głość; 14–16 XII 1981 r. współ or ga ni za tor ka straj ku w SG, po pa cy fi ka cji



kie go], aby sta rać się o ta ką zgo dę. Wła dze wy ra zi ły zgo dę pod wa run kiem, że wy -
stą pi o to bi sku p706. Ale no cą nikt nie chciał bu dzić bi sku pa. Osta tecz nie dwaj księ -
ża zo bo wią za li się, że prze dzwo nią do K[omi te tu] W[oje wódz kie go] (mo że do
wo je wo dy?). Nie wszyst ko by ło więc ta kie pro ste jak w fil mie Waj dy 707. By ło bar -
dzo ład ne, że i Ko zia tek, i Szczu dłow ski moc no zwra ca li uwa gę na ro lę opo zy cji
w przy go to wa niu sierp nia, bez wzglę du na po dzia ły i róż ni ce ide owe. Mó wił
Kozia tek, jak ja dąc na urlop w kra kow skie za brał 3 tys. ulo tek, któ re zo sta wił na
ca łej tra sie. To pro cen to wa ło. My ślę, że bę dę mu siał po roz ma wiać z oby dwo ma,
nie za leż nie od te go, co są dzą tu taj o nich.

15 sierp nia (nie dzie la)

Po chmur no i desz czo wo przez ca łe pół dnia, do pie ro po po łu dniu wy po go -
dzi ło się i wy szło na wet słoń ce. Fa tal nie się dzi siaj czu łem. Ten deszcz, za mknię ta
kra ta pa wi lo nu, roz draż nie nie po trzech dniach nie pa le nia pa pie ro sów. A mo że
zno wu ja kiś ko lej ny kry zys? To już prze cież osiem mie się cy i na praw dę, zwłasz cza
w ta kie dni jak dzi siej szy, moż na osza leć z bez czyn no ści. Nie chcę czy tać i od ty -
go dnia nie mo gę zmu sić się do spi sa nia roz mo wy z Iwa no wem. Ob ser wo wa łem
dzi siaj chłop ców w ce li, czy ta ją książ ki, ła pią mu chy, Ju rek [Grzesz kie wicz], je dy -
ny, któ ry prze strze ga na rzu co ne go so bie po rząd ku dnia. Po zo sta li ma ją do syć tego
wszyst kie go. Ży ję tu jak ro śli na, je dze nie, spa cer, ja kieś roz mo wy, lek tu ra, od czasu
do cza su kar ty, ping -pong, siat ków ka. Obóz wy po czyn ko wy, jak pi sał pan So kal -
ski czy Pal mir ski. Ale nie wy trzy mu ję te go, mam już te go do syć. Jesz cze kil ka tygo -
dni i za cznie się je sień. Msza zu peł nie nie po dob na do na szych z Wierz cho wa.
Ka pe lan od pra wił ją do słow nie w bie gu, czter dzie ści mi nut i po wszyst kim. Póź -
niej obiad – ro sół nie ja dal ny, do wy la nia i ka wa łek go to wa nej kieł ba sy nie pierw -
szej mło do ści z ziem nia ka mi i spa cer. Wi dzeń nie wie le, po dob no ju tro ma być
ma ni fe sta cja pod ta bli cą przy „War skim”708. I zno wu doj dzie do roz ru chów, bę dą
no we aresz to wa nia.

Chłop cy z Byd gosz czy i To ru nia do sta li list od Ru lew skie go z Bia ło łę ki, da -
to wa ny 10 sierp nia. Jest tam w aresz cie śled czym wspól nie z Ku ro niem, Mo dze -
lew skim, Mich ni kiem, Onysz kie wi cze m709. Ra zem 14 osób. Są w 2–3 -o so bowych
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za trzy ma na, 18 XII 1981–23 VII 1982 in ter no wa na w OO w Byd gosz czy -Fo rd onie i Goł da pi, w sierp -
niu 1982 r. aresz to wa na pod za rzu tem zor ga ni zo wa nia straj ku w SG w grud niu 1981 r., osa dzo na w AŚ
w Gdań sku, AŚ War sza wa -M ok otów i ZK w Gru dzią dzu, 30 III 1983 r. ska za na wy ro kiem Są du Re jo -
no we go w Gru dzią dzu na rok i 3 mie sią ce wię zie nia w za wie sze niu na 3 la ta, zwol nio na z pra cy; 16 XII
1983 r. po now nie aresz to wa na za pró bę wmu ro wa nia ta bli cy upa mięt nia ją cej pa cy fi ka cję KWK „Wujek”,
osa dzo na w ZK w Lu bliń cu, zwol nio na w kwiet niu 1984 r. ze wzglę du na stan zdro wia, w 1989 r. prze -
ciw nicz ka ob rad Okrą głe go Sto łu.

706 Cho dzi ło o bp. Le cha Kacz mar ka (1909–1984) – 1971–1984 bp die ce zjal ny gdań ski.
707 Cho dzi ło o film Czło wiek z że la za w reż. An drze ja Waj dy z 1981 r., któ ry za wie rał wie le od wo łań do

straj ku sierp nio we go. 
708 Cho dzi ło o ta bli cę po świę co ną za mor do wa nym w cza sie re wol ty gru dnio wej 1970 r., umiesz czo ną na

bra mie SSz. 
709 Ja nusz Onysz kie wicz (ur. 1937) – w mar cu 1968 r. współ or ga ni za tor wie cu na Wydz. Ma te ma ty ki, In for -

ma ty ki i Me cha ni ki UW, w 1972 r. sy gna ta riusz Li stu w obro nie bra ci Je rze go i Ry szar da Ko wal czy ków,
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ce lach, spa ce ry w „klat kach be to no wych plus siat ka nad gło wą”. Na to miast
w ośrod ku in ter no wa nych jest ak tu al nie po nad 70 osób. Du żo mło dzie ży. Wy jąt -
ko wo ma ło bi bu ły do tar ło tym ra zem z wi dzeń, naj śwież szy jest „To ruń ski In for -
ma tor So li dar no ści”710 z 30 lip ca (nr 25). W wię zie niu w For do nie 711 (ko ło
Byd gosz czy?) znaj do wa ły się 32 ko bie ty, 7 dal szych w aresz cie śled czym. 20. i 21.
każ de go mie sią ca pro wa dzą gło dów ki o uzy ska nie sta tu su więź nia po li tycz ne go.
Jest też po wtó rzo na za 25. nu me rem „Ty go dni ka Wo jen ne go” in for ma cja o śmier -
ci Wła dy sła wa Dur dy, ślu sa rza z Za rzą du Por tu w Szcze ci nie (Al. Pia stów), któ ry
miał umrzeć w no cy z 3 na 4 ma ja na sku tek po ra że nia ukła du od de cho we go.
Zatru cie ga za mi, któ re prze do sta ły się z uli cy, zaś mi li cyj ny ra dio wóz od mó wił
wezwa nia po go to wia. Cie ka we, ile w tym praw dy?

18 sierp nia (śro da)

Od kil ku dni wy da je mi się, że la da dzień wyj dę stąd. Przez wszyst kie te mie -
sią ce cią gle o tym my śla łem, ale nie za sta na wia łem się ni gdy, co bę dzie póź niej.
A od kil ku dni bez prze rwy o tym my ślę. Co bę dzie z pra cą, z miesz ka niem... Zu -
peł nie nie ro zu miem, skąd to się wzię ło, nic ta kie go nie zda rzy ło się tu taj, wia do -
mo ści z kra ju też nie da ją żad ne go po wo du do ta kie go opty mi zmu. Znisz czy łem
so bot ni list do Mał go rza ty. W nie dzie lę nie uda ło mi się za ła twić do bre go prze rzu -
tu i my śla łem, że od dam go pod czas wi dze nia w naj bliż szą nie dzie lę. W po nie dzia -
łek prze czy ta łem go jesz cze raz, był zbyt „czar ny”. Po co jesz cze ja mam do kła dać
swo ją cząst kę do te go wszyst kie go, co Ona ma na co dzień.

Skoń czy ły się cie płe, sło necz ne dni. Jest chłod no, desz czo wo, czu je się, że
lato zbli ża się do koń ca. Wczo raj po po łu dniu la ło przez kil ka go dzin. Do te go
w ca łym ba ra ku wy sia dło świa tło. Sie dzie li śmy przy świecz kach i ka gan kach. Już
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od 1976 r. współ prac. nie za leż ne go wy daw nic twa Aneks, od 1979 r. współ prac. KSS KOR, 1969–1980
czło nek ZNP, 1969–1976 przew. Ko mi sji Od dzia ło wej, de le gat do Ra dy Za kła do wej na UW, w sierp niu
1980 r. prze by wał w SSz, we wrze śniu tr. współ za ło ży ciel NSZZ „S” Pra cow ni ków Na uki, Tech ni ki
i Oświa ty na UW, do rad ca MKZ Ma zow sze, czło nek Pre zy dium MKZ, od kwiet nia 1981 r. rzecz nik
praso wy KKP, czło nek ZR Ma zow sze, de le gat na I KZD, se kre tarz i rzecz nik pra so wy Zjaz du, czło nek
Pre zy dium KK, w li sto pa dzie 1981 r. sy gna ta riusz De kla ra cji ide owej Klu bów Rze czy po spo li tej Sa mo -
rząd nej Wol ność – Spra wie dli wość – Nie pod le głość; 13 XII 1981–23 XII 1982 in ter no wa ny w OO
w Strze bie lin ku i Bia ło łę ce, w kwiet niu 1983 r. aresz to wa ny za kie ro wa nie nie le gal ny mi ob cho da mi
40. rocz ni cy po wsta nia w get cie war szaw skim, osa dzo ny w AŚ War sza wa -M ok otów, w lip cu tr. zwol nio ny
na mo cy amne stii; od 1984 r. red. pod ziem ne go kwar tal ni ka spo łecz ne go „Po glą dy”, w li sto pa dzie tr.
współ za ło ży ciel Ko mi te tu Oby wa tel skie go Prze ciw Prze mo cy, od 1986 r. rzecz nik pra so wy TKK, od 1987 r.
jaw nej KKW, uczest nik roz mów z za chod ni mi po li ty ka mi i dy plo ma ta mi przy by wa ją cy mi do Pol ski (m.in.
Ro nal dem Rea ga nem, Geo r ge’em Bu shem, Olo fem Pal me), współ prac. pism pod ziem nych „KOS” i „Ty -
go dnik Ma zow sze” (ps. Ja nusz Bia ło łęc ki). Od 18 XII 1988 r. czło nek KO przy Prze wod ni czą cym „S”
Le chu Wa łę sie (do 1990), uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w pod ze spo le ds. środ ków ma so we go prze -
ka zu oraz rzecz nik pra so wy stro ny so li dar no ścio wej.

710 „To ruń ski In for ma tor So li dar no ści” – głów ne pi smo pod ziem nej „S” w To ru niu, wy da wa ne 2 I 1982–
–18 XII 1989. Po wsta ło z ini cja ty wy Ja na Ha na sza (przy współ pra cy m.in. Grze go rza Droz dow skie go,
Jana Kwiat kow skie go, Hen ry ka Mrów czyń skie go oraz Mar ka, Krzysz to fa i Ry szar da Ko ni kie wi czów).

711 Za kład Kar ny na For do nie (Byd goszcz) – wy bu do wa ny pod ko niec XVIII w., za mie nio ny w po ło wie
XIX w. na wię zie nia dla ko biet. W okre sie sta li ni zmu rów nież wię zie nie dla ko biet, a w sta nie wo jen nym
OO dla ko biet. 



po za mknię ciu ce li An drzej But kie wi cz712, któ ry wspól nie z Le chem Ka czyń skim
przed kil ko ma dnia mi wpro wa dził się do ce li, wy cią gnął spod łóż ka wia dro, w któ -
rym, jak się oka za ło, pro du ko wał ja kieś wi no. Wie siek Ci choń za jął się przy go to -
wa niem „wie czo ru”. Sie dzie li śmy po tem do dru giej w no cy, każ dy przy swo im
„wło cław ku” (sło iczek po dże mie z Wło cław ka). Za czę ły się wspo mnie nia o okre -
sie po sierp nio wym. Chłop cy opo wia da li, jak we szli w to wszyst ko. Ka czyń ski, But -
kie wicz wy nie śli pod sta wy z at mos fe ry do mu, ale np. Wie siek Ci choń jest
in te re su ją cym przy pad kiem. Oj ciec – puł kow nik Woj ska Pol skie go, uczest nik walk
z „re ak cyj nym pod zie miem”, ofi cer po li tycz ny od czter dzie ste go któ re goś ro ku.
Mat ka rów nież czło nek par tii od wie lu lat. Młod szy brat Wieś ka ro bił Woj sko wą
Aka de mię Me dycz ną. On wy brał po lo ni sty kę na U[ni wer sy te cie] A[da ma] M[ic kie -
wi cza] (uro dził się w 1954 r.), ze tknął się z Ba rań cza kie m713. Pod pi sał pe ty cję
o przy wró ce nie Ba rań cza ka na Uni wer sy tet, póź niej już w K[omi te cie] O[bro ny]
R[obot ni ków]. Je go żo na jest tech ni kiem den ty stycz nym i pra cu je u swe go oj ca, też
puł kow ni ka, sze fa szpi ta la woj sko we go w To ru niu. W 1979 r., na po le ce nie władz,
oj ciec puł kow nik wy rzu cił z pra cy wła sną cór kę. Oj ciec Wieś ka po le ciał naj pierw
z par tii, póź niej rów nież z woj ska. Brat na szczę ście zdą żył prze nieść się na cy wil -
ną aka de mię me dycz ną. Kie dy w to ruń skim „To wi mo rze” wy buchł strajk, Wie -
siek, my ląc szpic li, do słow nie przedarł się do za kła du. Chciał w czymś po móc,
ze brać in for ma cje i prze ka zać je na ze wnątrz. Lu dzie by li jed nak nie uf ni, on nie
chciał po wie dzieć, że jest ko row cem, wie dział, że za mknął by so bie dro gę. Lu dzie
jed nak na ci ska li: kim pan jest, dla cze go chce nam pan po ma gać? Po wie dział, że
współ pra cu je z K[omi te tem] O[bro ny] R[obot ni ków]. Był spa lo ny. – Pro szę pa na,
my nie mie sza my się do po li ty ki. Mu siał odejść. Po sierp niu zo stał na czel nym „Wol -
ne go Sło wa”, biu le ty nu re gio nal ne go o na kła dzie 10 tys. eg zem pla rzy. Ka czyń ski
z But kie wi czem by li przed sierp niem w W[ol nych] Z[wiąz kach] Z[awo do wych],
z tym, że nie zna li się oso bi ście. Ka czyń ski – praw nik, dok tor z Uni wer sy te tu Gdań -
skie go, już od 1978 r. pro wa dził szko le nia dla ro bot ni ków gdań skich z za kre su
pra wa, eko no mii, or ga ni za cji struk tur pań stwo wych. Z te go okre su zna Gwiaz dę,
Wa len ty no wicz, Wa łę sę.

______________________________________________________________________________

712 An drzej But kie wicz (1955–2008) – 1978–1980 za opa trze nio wiec w Wo je wódz kim Urzę dzie Pocz to wym
w Gdań sku, nast. eks pe dy tor w Za rzą dzie Por tu Gdańsk; 1978–1980 dzia łacz SKS, udo stęp niał miesz -
ka nie na spo tka nia sa mo kształ ce nio we, od 1978 r. współ pra cow nik WZZ Wy brze ża, dru karz ulo tek
i nie za leż ne go pi sma „Ro bot nik Wy brze ża”, kol por ter wy daw nictw nie za leż nych; w sierp niu 1980 r.
uczest nik straj ku w Stocz ni im. Ko mu ny Pa ry skiej w Gdy ni, współ or ga ni za tor i dru karz Wol nej Dru kar -
ni Stocz ni Gdy nia, od wrze śnia 1980 r. or ga ni za tor i kier. dru kar ni MKZ, nast. ZR Gdańsk, or ga ni za -
tor po li gra fii w ca łym Re gio nie Gdańsk; 13 XII 1981–16 X 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku;
od grud nia 1982 r. na emi gra cji w RFN, od stycz nia 1983 r. w USA.

713 Sta ni sław Ba rań czak (1946) – po eta, hi sto ryk li te ra tu ry, kry tyk li te rac ki, tłu macz po ezji an glo sa skiej i ro -
syj skiej; 1964–1968 czło nek po znań skiej gru py po etyc kiej „Pró by”, 1964–1969 kier. li te rac kie go stu -
denc kie go Te atru Ósme go Dnia; 1967–1975 czło nek PZPR, od 1969 r. prac. In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej
UAM, sy gna ta riusz Me mo ria łu 59, czło nek -z ał oż yciel KOR, w 1977 r. dys cy pli nar nie zwol nio ny z UAM
i ob ję ty za ka zem pu bli ka cji, współ prac. pra sy nie za leż nej: „Za pi su”, „Kry ty ki”, „Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go” i „Pul su”, przy wró co ny do pra cy w UAM w 1980 r., w mar cu 1981 r. wy je chał do USA, by ob jąć
ka te drę ję zy ka i li te ra tu ry pol skiej na Wydz. Sla wi sty ki w Ha rvard Uni ver si ty.
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Po dob ny do Ci cho nia układ ro dzin ny ma rów nież Ja cek Mer kel, czło nek
pre zy dium Ko mi sji Kra jo wej. Je go oj ciec jest wi ce pro ku ra to rem w To ru niu i jest
po nad to bar dzo pra wo myśl ny 714. Z ostat nie go wi dze nia Mer kel wró cił po dob no
po iry to wa ny. – Ty też zde ner wo wał byś się – od po wia dał ko muś na py ta nie, dla cze -
go jest ta ki zde ner wo wa ny – gdy byś za miast roz mo wy miał go dzin ny pro gram
tele wi zyj ny. Oka za ło się, że na wi dze niu był tyl ko oj ciec, i sta rał się przez ca ły czas
od zy skać sy na. Wie siek Ci choń nie ma ta kich pro ble mów. Je go teść przy wo zi
wpraw dzie cór kę sa mo cho dem, ale za trzy mu je się kil ka dzie siąt me trów od ośrod -
ka, aby nikt go przy pad kiem nie po znał.

Do sta li śmy dzi siaj gryps od Zbysz ka Iwa no wa ze szpi ta la w Wej he ro wie.
Była tam przed wczo raj Wa łę so wa. Opo wia da ła co u mę ża. Pil nu je go po dob no
w Ar ła mo wie ja kaś spe cjal na jed nost ka z ochro ny rzą du. Tłu ma czą mu po nad to,
że on wca le nie jest in ter no wa ny. Jest po pro stu go ściem rzą du 715. (!) Nikt jed nak
nie usi ło wał po dej mo wać żad nych ofi cjal nych roz mów. Mo że go od wie dzać
ks. Or szu li k716 z Epi sko pa tu, ale już ks. Jan kow ski z Gdań ska – nie 717. Wa łę sa jest
po dob no w do brym na stro ju, zgo lił bro dę i za każ dym ra zem dzie li się z nią uwa -
ga mi o sy tu acji bie żą cej, o przy czy nach grud nia. Uwa ża po dob no, że gdań ski M[ię -
dzy za kła do wy] K[omi tet] S[traj ko wy] za nad to ode rwał się od ro bot ni ków, że by ło
ich za ma ło we wła dzach, że ota cza ło go zbyt wie lu ube ków i lu dzi pra cu ją cych dla
ube cji. Ka czyń ski za uwa żył, że po wra ca sta ra idée fi xe Wa łę sy. Z roz mów, któ re
miał tam prze pro wa dzić Zby szek [Iwa nów], wy ni ka po nad to bar dzo pe sy mi stycz -
na oce na te go, co dzie je się na ze wnątrz. Lu dzie są bar dzo za stra sza ni i de mon stra -
cje, do któ rych wzy wa „So li dar ność”, nie uda dzą się. Do wie dzie li śmy się tak że
z te go gryp su, że An tek Sta wi kow ski, od bie ra jąc de po zyt, zna lazł tam po kwi to wa -
nie ube ka z To ru nia na klu cze do je go miesz ka nia, któ re „wy po ży czył” so bie, oczy -
wi ście bez je go zgo dy. Chłop cy z To ru nia są lek ko prze ra że ni, po nie waż nikt nie
wąt pi, że już od daw na jest tam pod słuch.

W tej chwi li od by wa się w ce li spo tka nie kie row nic twa obo zu, oma wia ją
pro gram na 26 sierp nia.

Plot ka, że ma ją do wieźć dzi siaj 25 no wych osób. Nie wie my, al bo Dar łó -
wek, al bo no wi. Cią gle nie mo gę skoń czyć roz mo wy z Iwa no wem, uczę się za to
nie miec kie go i od piąt ku nie pa lę. W ra mach śro do wych spo tkań dys ku syj nych
Ci choń przed sta wił te mat: ubek a oby wa tel.
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714 Cho dzi o Wi tol da Mer kla.
715 Wła dze za sto so wa ły wo bec Wa łę sy tak ty kę izo lo wa nia, ale po cząt ko wo bez ofi cjal ne go in ter no wa nia

bądź aresz to wa nia. Wy my ślo na for mu ła go ścia rzą du mia ła pod ko py wać je go au to ry tet wśród człon ków
„S” i zmu sić go do ule gło ści. Ofi cjal ne in ter no wa nie Wa łę sy na stą pi ło 26 I 1982 r.

716 Aloj zy Or szu lik (ur. 1928) – ks., w li sto pa dzie 1980 r. zo stał człon kiem -s ekr et arzem Ko mi sji Wspól nej
Przed sta wi cie li Epi sko pa tu Pol ski i Rzą du PRL, brał udział w przy go to wa niach ko lej nych piel grzy mek
papie skich do Pol ski, w KEP peł nił też funk cje se kre ta rza po moc ni cze go (od 1983), wi ce przew. Ko mi sji
ds. Środ ków Spo łecz ne go Prze ka zu, człon ka Ko mi sji ds. Wy daw nictw Ko ściel nych; po nad to był ko ściel -
nym asy sten tem w Ko ściel nym Ko mi te cie Rol ni czym, w 1987 r. zna lazł się w skła dzie Ko mi sji Mie sza -
nej Sto li cy Apo stol skiej i Epi sko pa tu Pol ski ds. na wią za nia sto sun ków dy plo ma tycz nych mię dzy
Wa ty ka nem i Pol ską, uczest ni czył w roz mo wach w Mag da len ce i w ob ra dach Okrą głe go Sto łu.

717 Ks. Hen ryk Jan kow ski od wie dzał Le cha Wa łę sę pod czas in ter no wa nia w Otwoc ku.



19 sierp nia (czwar tek)

Bo ga ty, do bry dzień. Nie ocze ki wa ny przy jazd Mał go rza ty, dwu go dzin ne
spo tka nie bez osób trze cich. Jesz cze do tąd nie bar dzo ro zu miem, jak do te go do -
szło, skąd te dwie go dzi ny? Bo że, wy do stać się stąd jak naj prę dzej, być już ra zem!
W gryp sie od Iwa no wa by ła po wtó rzo na opi nia Kon ra da Ma ru sczy ka 718, ja ko by we
wrze śniu mia ła wyjść więk szość in ter no wa nych, zo sta ły by po dob no jed nost ki. Wia -
do mość po cho dzi po dob no gdzieś z krę gów Ko men dy Wo je wódz kiej w Gdań sku,
ile jest w tym jed nak praw dy?

Zda no wicz po wie dział dzi siaj Mi cha ło wi [Pa ziew skie mu], że z ca łą pew no -
ścią przy bę dzie tu taj ta gru pa dwu dzie stu pa ru osób. Zda niem Mi cha ła Zda no -
wicz wie, skąd przy ja dą ci lu dzie, ale z nie wia do mych po wo dów nie chce te go
ujaw nić. Więc coś z ty mi wrze śnio wy mi wyj ścia mi nie tę go, Ra dio Fran ce In ter na -
tio na le po da ło też dzi siaj po po łu dniu, że po bi to gru pę in ter no wa nych w Kwi dzy -
nie 719. Kil ka osób zna la zło się w szpi ta lu, więc też nie ro ku je to do brze.

Wró cił ze szpi ta la gru by Ma cie k720 z „Od ry”721. Jest ich tam z 13 osób,
mogą swo bod nie po ru szać się po bu dyn ku, kon tak to wać z ludź mi z ze wnątrz,
dzwo nić. Wła śnie wczo raj w szpi tal nej ka wia ren ce mie li spo tka nie z An ną Wa len -
ty no wicz, nikt im nie prze szka dzał, ni cze go nie za bra niał. 23 sierp nia na Ja snej
Gó rze ma roz po cząć się bez ter mi no wa gło dów ka du żej gru py osób prze ciw ko
poli ty ce władz. Do tej po ry zgło si ło się po dob no 10 osób spo śród zwol nio nych
z in ter no wa nia. Nie bar dzo wia do mo, gdzie od bę dzie się pro test, po dob no przeor
za ko nu nie wy ra ził zgo dy, aby pro wa dzo no go w klasz to rze. Z dru giej stro ny
głodów ka uzy ska ła po dob no po zwo le nie Epi sko pa tu. Od Ja sia Bart cza ka wiem,
że ini cja ty wa wy szła ze śro do wi ska lu bel skie go, że w za mie rze niu au to rów mia ła
ob jąć wię zie nia i ośrod ki in ter no wa nia. Z nie wia do mych po wo dów spra wa nie
do tar ła do Bu ja ka i nie bar dzo wia do mo, co z te go wszyst kie go wyj dzie. Był też
u Mać ka je go brat z „War skie go”, dzi siaj mó wi li tam na ten te mat we Fran ce Inter -
na tio na le. Cią gle jed nak brak szcze gó łów. Ma ciek twier dzi, że po po łu dniu za blo -
ko wa li uli ce pro wa dzą ce do Stocz ni, lu dzie wie sza li kwia ty na ulicz nych
la tar niach.

Bo po łu dniu lek tu ra bi bu ły otrzy ma nej od Zbysz ka [Iwa no wa]. Pierw szy raz
mia łem w rę ku nu me ry ty go dni ka „Gdań skie go Pi sma In for ma cyj ne go NSZZ »S«”

______________________________________________________________________________

718 Kon rad Ma ru sczyk (ur. 1936) – 1975–1982 za trud nio ny w Cen trum In for ma ty ki Go spo dar ki Mor skiej
w Gdy ni, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku tam że, od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ „S” tam że,
w 1981 r. de le gat i czło nek Pre zy dium na I WZD Re gio nu Gdań skie go, nast. czło nek i se kre tarz Pre zy -
dium ZR; 13 XII 1981–7 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku, zwol nio ny z pra cy, przez ok. rok
bez za trud nie nia; za an ga żo wa ny w po moc dla re pre sjo no wa nych i uwię zio nych, czło nek Brac twa Ob la -
tów św. Bry gi dy w Gdań sku, w 1988 r. uczest nik straj ków w SG. 

719 Do po bi cia w Kwi dzy nie do szło 14 VIII 1982 r. W od po wie dzi na od mo wę wi dzeń z przy by ły mi ro dzi -
na mi in ter no wa ni roz po czę li pro test. Służ ba wię zien na pod ję ła bru tal ną pa cy fi ka cję in ter no wa nych, po -
bi to ok. 80, w tym 13 bar dzo cięż ko. 

720 Cho dzi o Ma cie ja Su chal skie go (ur. 1960) – dzia ła cza „S”, 22 VI–7 X 1982 r. in ter no wa ne go w OO
w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku.

721 Za kła dy Prze my słu Odzie żo we go „Od ra” w Szcze ci nie.
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z nr 8 z 30 lip ca i [z nr] 9 [z] 10 sierp nia 722. Na tle wie lu in nych wy daw nictw ro -
bio ne jest bez po rów na nia sta ran niej, re dak cja ma tak że sto sun ko wo nie złe moż -
li wo ści tech nicz ne, ra zi jed nak pew na sztam pa, cha rak te ry stycz na dla ca łej tej
li te ra tu ry. Ale to zu peł nie osob na spra wa, do któ rej trze ba bę dzie kie dyś wró cić.
W oby dwu nu me rach jest jed nak kil ka bar dzo zna mien nych dro bia zgów. W nu me -
rze 8 jest wia do mość, że na po cząt ku czerw ca z gdyń skich kio sków wy co fa no pocz -
tów ki ze zdję cia mi Po mni ka Po le głych Stocz niow ców. Wcze śniej po dob ną ak cję
prze pro wa dzo no w Gdań sku. Pocz tów ki po szły oczy wi ście na prze miał (cho ciaż
war to by to spraw dzić). W tym sa mym nu me rze jest też in for ma cja o obo wią zu ją -
cych for mach ży cia spo łecz ne go. W ostat nich dniach lip ca za kła do wa roz gło śnia
w Stocz ni Gdań skiej po da ła in for ma cję, iż po kon sul ta cjach z za ło gą, stocz nio -
wym de le ga tem do Spo łecz nej Ra dy Go spo dar czej przy Sej mie PRL zo stał Ge rard
Wró be l723 z C-2. Za ło ga stocz ni do wie dzia ła się o tym po raz pierw szy, a kon sul -
ta cja spro wa dza ła się do opi nii kie row nic twa wy dzia łu, or ga ni za cji par tyj nej i mło -
dzie żo wej. Ja ki kol wiek ko men tarz mu siał by być de ma go gią.

W ostat nim nu me rze wia do mość o lo sach wi ce wo je wo dy byd go skie go
Bąka724, jed ne go z bo ha te rów prze si le nia mar co we go. Zo stał dy rek to rem szko ły
pol skiej w Li bii z pen sją 1000 do la rów mie sięcz nie. I zno wu ja ki kol wiek ko men -
tarz spra wiał by wra że nie na igry wa nia się. Jest też w tym nu me rze jesz cze jed na
pró ba uka za nia, ja kie by ły w isto cie roz mia ry straj ków w 1981 r. Z Ma łe go Rocz -
ni ka Sta ty stycz ne go za rok 1981, któ ry uka zał się nie daw no, za czerp nię to in for -
ma cję, że je den straj ku ją cy prze straj ko wał 3,7 godz. w cią gu ro ku, co sta no wi ło
za le d wie 1,8 proc. ogó łu nie prze pra co wa ne go cza su. Na sa me tyl ko zwol nie nia
le kar skie wy pa dło 35 ra zy wię cej cza su.

Mia łem też w rę ku 19. nu mer „Ła du”725, ka to lic kie go ty go dni ka z War sza -
wy. Bar dzo in te re su ją ca jest roz mo wa dzien ni ka rza „Ła du” z doc. Ka zi mie rzem
Rów nym z In sty tu tu Pań stwa i Pra wa P[ol skiej] A[ka de mii] N[auk] na te mat przy -
go to wy wa nej usta wy o po stę po wa niu w sto sun ku do osób uchy la ją cych się od za -
trud nie nia 726. Do cent Rów ny mó wi wprost, że jest ona sprzecz na za rów no
z od po wied ni mi kon wen cja mi mię dzy na ro do wy mi ra ty fi ko wa ny mi przez Pol skę –
Pakt Praw Oby wa tel skich i Pu blicz nych (art. 5, 8), Mię dzy na ro do wy Pakt Praw
Go spo dar czych, nie mó wiąc o kon wen cji nr 29 MOP z ro ku 1930 (!) ra ty fi ko wa -
nej w 1957 r.727 Jest ta usta wa sprzecz na tak że z kon sty tu cją. Na po sie dze niu trzech
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722 Pi smo w rze czy wi sto ści na zy wa ło się „Gdańsk. Pi smo In for ma cyj ne NSZZ »So li dar ność«”.
723 Brak bliż szych da nych.
724 Ro man Bąk – wi ce wo je wo da byd go ski, czło nek PZPR, był m.in. at ta che kul tu ral nym w Buł ga rii.
725 „Ład” – cza so pi smo wy cho dzą ce w 1981–1995, naj pierw ja ko dwu ty go dnik, póź niej ty go dnik, wy da wa -

ne w War sza wie przez Ośro dek Do ku men ta cji i Stu diów Spo łecz nych, z prze rwą w 1984–1986; zwią za -
ne z pol skim ru chem chrze ści jań sko -d em okr atyc znym.

726 Do bre imię Pol ski czy pra ca przy mu so wa? „Ład” roz ma wia z doc. dr. hab. Ka zi mie rzem Rów nym z Insty -
tu tu Pań stwa i Pra wa PAN, roz ma wiał A. Dry szel, „Ład” 1982, nr 19.

727 Mię dzy na ro do wy Pakt Praw Oby wa tel skich i Pu blicz nych – uchwa lo ny 19 XII 1966 r. w No wym Jor -
ku; Mię dzy na ro do wy Pakt Praw Go spo dar czych – uchwa lo ny 19 XII 1966 r.; Kon wen cja nr 29 MOP
z 1930 r. – ra ty fi ko wa na w 1957 r., dot. pra cy przy mu so wej i obo wiąz ko wej.



ko mi sji sej mo wych, oma wia ją cych pro jekt usta wy, przed sta wio no eks per ty zy In sty -
tu tu Pań stwa i Pra wa P[ol skiej] A[ka de mii] N[auk] oraz Ko mi te tu Na uk Praw nych
P[ol skiej] A[ka de mii] N[auk], obie ge ne ral nie ne ga tyw ne. Zna mien ne po nad to, iż
nikt nie zwró cił się do na ukow ców P[ol skiej] A[ka de mii] N[auk] o po moc w two -
rze niu te go pro jek tu. Na ukow cy za żą da li tek stu, uzna jąc wy ra że nie opi nii za
moral ny obo wią zek. Ale na to, co bę dzie da lej, twier dzą, że nie ma ją wpły wu,
szko da. Re dak cja „Ła du” mo gła by prze cież starć się po pi lo to wać ta ką ak cję, ale
wia do mo, że nie mo gą.

BBC, Głos Ame ry ki, Wol na Eu ro pa po da ją w wie czor nych ser wi sach in for -
ma cyj nych re la cję o po bi ciu w Kwi dzy nie, któ re mia ło miej sce w ostat nią so bo tę.
Po nad 60 osób, z cze go 6 tra fi ło do szpi ta la. Rzecz nik pra so wy rzą du stwier dził,
iż „być mo że do szło do uży cia pa łek”. Chłop cy tu taj za re ago wa li z prze ję ciem,
oba wia ją się, iż być mo że przyj dzie te raz ko lej na Strze bie li nek.

Wie czo rem ce re mo nial na ko la cja. My ślę, że Emi ka pie kły te go po po łu dnia
i wie czo ru uszy, nie szczę dzo no po chwał dla twór czy ni cia sta, nie mó wiąc już o ta -
tar skim so sie. Tym ra zem nie by ło dys ku sji: jeść czy też nie, wy glą da to zbyt ape -
tycz nie.

Po ko la cji ogól na dys ku sja na te mat związ ko wej pro pa gan dy, któ ra, co do
te go nie by ło wąt pli wo ści, zbyt czę sto po peł nia ła błąd wy ty ka ny pra sie re żi mo -
wej: ten den cyj ność, jed no stron ność, uprasz cza nie za gad nień. Ka czyń ski nie
oszczę dził rów nież „Jed no ści”, twier dził, że two rzy li śmy błęd ny ob raz spo łe czeń -
stwa. Bar dzo jed no stron ny, w su mie fał szy wy. Nie wia do mo, jak zro bi ła się z te -
go póź niej roz mo wa o psy chi ce ube ka. Wie siek Ci choń, któ ry uwa ża ich
ge ne ral nie za lu dzi zwi chro wa nych psy chicz nie, co zwal nia ło by ich – z cze go nie
zda je so bie spra wy – w ja kimś stop niu z od po wie dzial no ści. Póź niej jed nak za wa -
hał się przez mo ment, za cząć opo wia dać o swo im oj cu. Też nie mógł ni gdy zro -
zu mieć, jak mógł być po li tru kiem, on, ta ki spo koj ny, do bry, ko cha ją cy dzie ci.
Do sta wał przez la ta kart ki od lu dzi, któ rzy wy szli z woj ska, opo wia dał, że py ta -
nie – ja ki jest na praw dę je go oj ciec, dłu go go mę czy ło. Ko chał oj ca, był z nim
bar dzo zwią za ny, kie dy zwią zał się z opo zy cją bar dzo przej mo wał się tym, że spra -
wia oj cu przy krość, że na ra ża go. Więc wte dy, przed la ty, roz ma wiał z żoł nie rza -
mi, ob ser wo wał oj ca w jed no st ce, py tał go dla cze go po szedł do woj ska, do
K[or pu su] B[ez pie czeń stwa] W[ew nętrz ne go], dla cze go zo stał po li tru kiem. Przy -
po mnia łem so bie wszyst kie opo wia da nia Emi ka. Wresz cie opo wie dział Wie siek
[Ci choń] o ja kiejś ta jem ni czej śmier ci ofi ce ra SB, ka pi ta na, któ ry – wie le na to
wska zy wa ło – chciał odejść. Spra wa wy da rzy ła się już po sierp niu, miał wte dy już
biu le tyn i miał po ku sę, że by nadać roz głos ca łej tej spra wie, ale usza no wał zarów -
no wo lę oso by, któ ra opo wie dzia ła mu o tej spra wie, jak i – są dzę, że to wła śnie
za de cy do wa ło – sta no wi sko Tol ka Sta wi kow skie go, któ re mu o wszyst kim opo wie -
dział. A ca ła spra wa za czę ła się istot nie w spo sób nie zwy kły. Miał ulu bio ną księ -
gar nię, wpa dał tam przed za mknię ciem, cza sa mi do sta wał ka wę. Nie bez
zna cze nia, my ślę, był fakt, że księ ga rzem by ła mło da, ład na ko bie ta. Pod czas

______________________________________________________________________________247



którejś tam wi zy ty zo ba czył ją w ża ło bie, opo wie dzia ła mu nie któ re szcze gó ły
pro sząc, aby za cho wał to w ta jem ni cy, gdyż w prze ciw nym ra zie mo że jej za szko -
dzić. Jej mąż był ka pi ta nem SB, od dłuż sze go cza su miał dość pra cy, wra cał zde -
ner wo wa ny, zmę czo ny. Do stał po le ce nia, któ re, jak są dził, mia ły go do tknąć,
po ni żyć. Opo wia da ła mu wie le o co dzien nym ży ciu pra cow ni ka SB, o wy izo lo wa -
niu, o kło po tach, któ re miał w pra cy dla te go, że ona, prak ty ku ją ca ka to licz ka,
wy cho wa ła dwo je dzie ci zgod nie ze swo imi prze ko na nia mi. Z któ re goś wy jaz du
nie wró cił. Mi nął dzień, dru gi, trze ci. W koń cu po in for mo wa no ją, że mąż miał
wy pa dek w cza sie czysz cze nia bro ni. Nie po zwo lo no otwo rzyć trum ny, twier dzo -
no, że gło wa zo sta ła roz trza ska na. Na po grzeb nie po zwo lo no za pro sić dal szej
ro dzi ny, usi ło wa no na mó wić ją do wy jaz du z To ru nia. Obie cy wa no za ła twić takie
sa mo miesz ka nie, pra cę, przed szko le, od mó wi ła. Do sta ła wy so kie od szko do wa -
nie, ren tę, miesz ka nie, przed szko le. Wszyst ko od rę ki, bez tar go wa nia się. Pró bo -
wa ła do trzeć do ko le gów mę ża z te go sa me go ze spo łu, je go pod wład nych,
miesz ka li w tym sa mym blo ku. Nikt z nią nie chciał roz ma wiać, ścia na. Nie by ło
żad nej spra wy, nie zna li czło wie ka. Zre zy gno wa ła. Po zo stał tyl ko strach, że by dali
jej spo kój. Opo wia da ła mu o sto sun kach ko le żeń skich mię dzy ni mi. Nie uf ność,
po dejrz li wość, cią głe pil no wa nie się, aby nie po wie dzieć cze goś za du żo.

20 sierp nia (pią tek)

Po po łu dniu cie ka wy wy kład Jur ka Zi mow skie go na te mat pro ce su po li tycz -
ne go. Kil ka mi nut po 19.00 prze rwał go ofi cer dy żur ny, oznaj mia jąc, że chcą prze -
pro wa dzić apel. Mi chał [Pa ziew ski] po wie dział mi na ko ry ta rzu, że czu je się, jak by
był na obo zie szko le nio wym. Ju rek rze czy wi ście nie mó wił o pro ce sach po li tycz -
nych w PRL, jak ocze ki wa li te go nie któ rzy, ale po trak to wał go ja ko in struk taż dla
lu dzi, któ rzy mo gą być w ta kie pro ce sy wma new ro wa ni. Przed sta wił więc, w ja ki
spo sób pra cu je SB, jak gro ma dzi ma te ria ły do kar to tek, któ re każ dy z nas ma zało -
żo ne. A więc o OZ-tach, tj. Oso bach Za ufa ny ch728, o TW-ach, Taj nych Współ pra -
cow ni kach, wyż szym szcze blu w tej hie rar chii, lu dziach bio rą cych wy na gro dze nie
za wy ko na nie za da nia, wresz cie o pra cow ni kach eta to wych SB, za trud nio nych na
te re nach za kła dów pra cy. Póź niej ko lej ne eta py przy go to wy wa nia pro ce su, sam
jego prze bieg, jak na każ dym eta pie za cho wy wać się. Miał więc Mi chał ra cję, jest
w ca łym tym in ter no wa niu wie le ele men tów kształ cą cych.

Wie siek Ci choń był przed po łu dniem w szpi ta lu w Wej he ro wie. Przy wiózł
gryps z Kwi dzy nia. Bio rąc na wet po praw kę na szok spo wo do wa ny po bi ciem
i prze ja skra wia nie nie któ rych fak tów czy po mi ja nie cze goś, ro bi ło mi się zim no,
kie dy to czy ta łem. Od na sze go bi cia mi nę ło już kil ka mie się cy, ale cią gle mam
w pa mię ci bru tal ność tych lu dzi. W Kwi dzy nie za go nio no ich naj pierw do cel –
„za go nio no” – uży wa się na ogół te go cza sow ni ka tyl ko do zwie rząt – i do pie ro
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728 Za pew ne cho dzi ło o OZ, czy li oso by za bez pie czo ne. W ten spo sób ozna cza no ka te go rię osób, któ re
znaj do wa ły się w za in te re so wa niu SB, nie pre cy zu jąc, w ja kim cha rak te rze.



póź niej przy stą pio no do sys te ma tycz nej pra cy. Ce la po ce li, do kład nie, wy cią ga no
lu dzi na ko ry tarz i tam bi to. Na stęp ne go dnia za ło ży li gło dów kę, żą da jąc przy jaz -
du ko mi sji rzą do wej, ko mi sji Epi sko pa tu, M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go]
K[rzy ża] i pro ku ra tu ry. Po mie sią cu zja wi się z pew no ścią pro ku ra tu ra, na to miast
po zo sta łe ko mi sje? To już rze czy wi ście nie te cza sy, kie dy straj ku ją cy chło pi z ja -
kiejś za bi tej de ska mi wio ski mo gli ścią gnąć ko mi sję rzą do wą. Od po wie dzią na gło -
dów kę by ło ko lej ne bi cie. Rów nie sys te ma tycz ne.

21 sierp nia (so bo ta)

Pierw sze od kil ku dni w mia rę sło necz ne przed po łu dnie, za to bar dzo sil ny
wiatr. Je że li chce się po wy grze wać w słoń cu, trze ba wci skać się gdzieś do za cisz -
ne go ką ta mię dzy ba ra ka mi.

We wczo raj szym wie czor nym dzien ni ku TV po ka za no roz pę dza nie przez
ZO MO ma ni fe sta cji ulicz nych w War sza wie 729. Co praw da, ca ła ma ni fe sta cja to
naj wy żej 300–400 osób, mo dlą cych się, śpie wa ją cych pie śni przy uło żo nym
z kwia tów krzy żu na pl. Zwy cię stwa, ale za rów no wy po sa że nie, jak i spraw ność
in ter we niu ją cych jed no stek ZO MO, wy war ły za mie rzo ny efekt. W lu dziach
ugrun to wu je się prze ko na nie, że wła dza prze sta ła żar to wać, że nie bę dzie się
wahać z uży ciem si ły, i że dys po nu je tą si łą. Przed za po wie dzia ny mi na ko niec
sierp nia de mon stra cja mi o to wła śnie cho dzi. Ta ak cja za stra sza nia przy no si efek -
ty. W Gdy ni pod ziem ne kie row nic two związ ku za ape lo wa ło o skła da nie wień -
ców pod po mni kie m730. Na stocz nię po szło kil ka ty się cy ulo tek. Re zul tat? Pod
po mni kiem zja wi ło się nie wię cej niż kil ka dzie siąt osób. I to wła śnie tu taj, w ser -
cu pod zie mia.

We wczo raj szych ser wi sach noc nych ra dio sta cje za chod nie po da ły wia do -
mość, że wła dze ogro dzi ły pl. Zwy cię stwa wy so kim, dwu me tro wym par ka nem
pod po zo rem pro wa dze nia prac re mon to wych na wierzch ni pla cu, wła dze mia sta
ma ją wi docz nie do syć co dzien nych utar czek z ty mi roz pę dza ny mi bu dow ni czy mi
kwiet ne go krzy ża. A że jest to de cy zja nie co kom pro mi tu ją ca? Li czą się tyl ko efek ty.

Przez otwar te okno ce li, chy ba 27, sły szę dys ku sję na te mat Ko ścio ła, wia -
ry. Ja nusz Mać kow ski, stu dent ostat nie go ro ku P[omor skiej] A[ka de mii] M[edycz -
nej], je den z twór ców szcze ciń skie go N[ie za leż ne go] Z[rze sze nia] S[tu den tów],
Ro bert Gór ski z A[ka de mii] R[ol ni czej], Szczu dłow ski, jesz cze ktoś, ko go nie po -
zna ję po gło sie. Czym jest wia ra, czym jest Ko ściół? Ja nusz na le ży do nie licz nych
tu taj osób, któ re nie kry ją swe go ate izmu. Bro ni te raz te go, że wia ra ma war tość
ja ko ka non okre ślo nych war to ści. Ko ściół jest au to ry te tem mo ral nym i to wszyst -
ko. Nie pa dły tu taj te py ta nia, ale pa mię tam je z roz mów An drze ja [An to sie wi cza]
z Ryś kiem [Śnie giem] w Wierz cho wie. Czy czło wiek nie wie rzą cy mo że zo stać zba -
wio ny? To jest bez związ ku, ale przy po mnia ło mi się w tym mo men cie, że Ju rek
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729 Wy da rze nie mia ło miej sce 16 VIII 1982 r. 
730 Cho dzi ło o Po mnik Ofiar Grud nia 1970 r. w Gdy ni.
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Grzesz kie wicz z na szej ce li, rów nież nie wie rzą cy, zwo łu je wie czo rem lu dzi na co -
dzien ne Oj cze nasz przy otwar tych oknach i dwie zwrot ki hym nu. Ro bi to pew no
przede wszyst kim ze wzglę du na hymn, ale fakt, że re cy tu je gło śno sło wa mo dli -
twy. To on ją za czy na. A obok jest i Ci choń i, do kąd był, rów nież To lek Sta wi kow -
ski, lu dzie nie wie rzą cy. Tym cza sem dys ku sja w ce li obok to czy się te raz wo kół
kle ry ka li zmu związ ku, bra ku to le ran cji, fa na ty zmu re li gij ne go.

(przed ape lem)

O 17.00 ze bra nie w świe tli cy na te mat ob cho dów 26 sierp nia, współ uczest -
nic twa w ob cho dach 600-l ecia ob ra zu na Ja snej Gó rze. Spe cjal na msza, ka za nie
jed ne go z chłop ców, naj praw do po dob niej Bart cza ka, po po łu dniu ja kiś od czyt,
apel o 22.00 wzbo ga co ny o Apel Ja sno gór ski. Ale to wszyst ko ma ło istot ne.
Rybicki 731 opra co wać miał oka zjo nal ny list do pry ma sa Pol ski 732. Po trak to wał go
jako oka zję do przed sta wie nia so jusz ni ko wi za sad, któ ry mi kie ro wał się zwią zek,
ide ałów, o któ re wal czył. Zna la zły się tam sło wa, któ re su ge ro wa ły, że po peł nio -
no w dzia łal no ści związ ko wej błąd nie cier pli wo ści i pa dło też sło wo „ugo da”.
Burza, któ ra się roz pę ta ła, przy po mnia ła mi spo tka nie w Wierz cho wie nad te za -
mi Ra dy Pry ma sow skiej. Ta sa ma po sta wa, ta sa ma pew ność ra cji, ne go wa nie ja -
kich kol wiek błę dów. I to sa mo igno ro wa nie rze czy wi sto ści: kto mó wi o ugo dzie?
Jaka ugo da? Z kim? Pierw szy za ata ko wał Ko zia tek, wła śnie o tę ugo dę, póź niej
do łą czy li in ni. Zda no wicz i Ko cjan usi ło wa li bro nić tek stu, ale wte dy przy gwoź -
dził ich Ma rian [Jur czyk]. – To nie jest czas na mó wie nie o błę dach. Za kil ka dni
wyj dą na uli ce lu dzie, chce my, aby ich by ło jak naj wię cej, bę dą prze świad cze ni,
po win ni być, o słusz no ści ra cji, któ re re pre zen to wa li śmy. Nie wol no w ta kim mo -
men cie mó wić o błę dach. To prze są dzi ło spra wę, po wo ła no ko mi sję re dak cyj ną
(Zda no wicz, Bart czak, je den z ostat niej dwój ki szcze ci nian), aby prze for mu ło wa -
ła za kwe stio no wa ne frag men ty. Oczy wi ście nie obe szło się bez ko lej nej wy mia ny
zdań, uzgad nia nia na zwisk, zgło sze nia, re zy gna cje, no we zgło sze nia na zwisk. Gdy -
bym za mknął oczy, mógł bym są dzić, że sie dzę na scho dach w „Ko ra biu”, zmę -
czo ny, wy cze ku ją cy koń ca ko lej ne go ze bra nia. Czyż by rze czy wi ście za trzy mał się
dla nas czas? To już prze cież 8 mie się cy od za wie sze nia związ ku. Po ko lej nych
zwol nie niach zo sta ła ja kaś tam czo łów ka. Za sta na wia ją ce. Pod ko niec już wy stą -

250 _______________________________________________________________________

731 Ar ka diusz (Aram) Ry bic ki (1953–2010) – 1978–1980 ar chi wi sta w pa ra fii NSPJ w Gdy ni, nast. przy
koście le Świę te go Krzy ża w Gdań sku, 1971–1972 uczest nik gru py sa mo kształ ce nio wej pod opie ką
o. Lud wi ka Wi śniew skie go z DA przy ko ście le św. Mi ko ła ja w Gdań sku; od 1976 r. współ pra cow nik
KOR, w 1977 r. współ za ło ży ciel SKS w Gdań sku, a 1977–1979 – ROP CiO, dru karz po mor skiej edy cji
„Opi nii”, 1977–1981 red. „Brat nia ka”, od lip ca 1979 r. współ za ło ży ciel i je den z li de rów RMP, 
1978–1980 współ pra cow nik WZZ Wy brze ża oraz KPN; w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w SG,
z gru pą dzia ła czy RMP wspo ma gał or ga ni za cyj nie straj ku ją cych, dru karz ulo tek i pi sma straj ko we go,
współ wy ko naw ca ta blic z 21 po stu la ta mi, od je sie ni 1980 r. prac. MKZ Gdańsk, rzecz nik pra so wy KKP,
w 1981 r. kier. Biu ra In for ma cji Pra so wej „S”, współ red. ga ze ty I KZD „Głos Wol ny”; 13 XII 1981–15 X
1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku; 1983–1988 bli ski współ prac. Le cha Wa łę sy.

732 Opra co wa ny list do pry ma sa Pol ski był wy ra zem roz bież no ści sta no wisk wo bec tez Pry ma sow skiej Rady
Spo łecz nej z 2 IV 1982 r. (ogło szo ne 5 kwiet nia) i nie ak cep to wa nia kon cep cji „ugo dy spo łecz nej” przez
część in ter no wa nych w Strze bie lin ku.



pił Zda no wicz, tym ra zem jako le karz. Co raz wię cej przy pad ków ka ta rów, prze -
zię bień. Co dzie sią ta oso ba cho ru je. Zbli ża się, je sień, i na gle opadł po le micz ny
za pał, za skrze cza ła rze czy wi stość. Prze sie dzie li śmy już zi mę, wio snę, la to. Gdzie
ten czas, kie dy po cie sza li śmy się wspól nie, z po ło wą Pol ski, „wio sna na sza”. Teraz
po wta rza my to nie kie dy, iro ni zu jąc, śmie jąc się. Ktoś za wsze koń czy: na stęp na,
albo za dwa la ta. 

Po ze bra niu Bro nek Śli wiń ski za ła twił u Zda no wi cza klucz do ła zien ki le ka -
rza wię zien ne go i mo głem wresz cie umyć się w cie płej wo dzie. Przed po łu dniem
Ci choń chciał za pro wa dzić mnie do ko tłow ni, gdzie też jest prysz nic, ale przy
przej ściu sta ło jak ni gdy kil ku kla wi szy i trze ba by ło zre zy gno wać. Re gu la mi no wo
łaź nia jest, tak jak w Wierz cho wie, dwa ra zy na ty dzień, ale trze ba mieć wie le szczę -
ścia, że by zła pać cie płą wo dę. Bez prze rwy jest coś w awa rii. Więc trze ba so bie za -
ła twiać, stąd ja kieś ko tłow nie, kuch nia, le we ła zien ki.

Na dal nie do sta łem od cen zo ra dwóch ksią żek przy wie zio nych od Emi ka.
Pod czas ape lu wy cho waw cy cią gle obie cu ją, że na stęp ne go dnia to już „mur”.
Wyglą da, że nie obę dzie się bez roz mo wy z ko men dan tem. 

Zno wu so bot ni wie czór, za dwa dzie ścia mi nut pół noc. But kie wicz uczy się
nie miec kie go, Ju rek Grzesz kie wicz przy go to wu je się do ju trzej sze go wi dze nia –
po rząd ku je znacz ki, spi su je spra wy do za ła twia nia. Spo dzie wa się ju tro cór ki. Śpi
tyl ko Bro nek [Śli wiń ski], po zo sta li wy bra li się na ki no noc ne. Bo że, jak bar dzo
chciał bym być z To bą, Emicz ku Naj droż szy!

23 sierp nia (po nie dzia łek)

Od kil ku dni na ra sta za in te re so wa nie za po wie dzia ny mi na ostat ni dzień
sierp nia de mon stra cja mi. Nie ustan ne spe ku la cje, wyj dą lu dzie czy też da dzą się za -
stra szyć, a mo że są lu dzie w eki pie rzą dzą cej, któ rym za le ży na tym, aby ta kie de -
mon stra cje by ły? Z wi dzeń, z gryp sów, z na słu chów ra dio wych, z in for ma cji
za miesz cza nych w ofi cjal nych środ kach prze ka zu, usi łu je się od two rzyć na stro je
spo łecz ne, in ten cje władz oraz prze bieg i kon se kwen cje ewen tu al nych wy stą pień.
Wia do mo ści z wczo raj szych wi dzeń są w wie lu przy pad kach sprzecz ne. Jed ni mó -
wią: Szcze cin, War sza wa przy po mi na ją swo ją at mos fe rą przed dzień po wsta nia.
Wzmoc nio ne pa tro le woj sko wo -m il icy jne, w Trój mie ście rów nież ma ry na rze,
skoty na uli cach, na pi sy, ha sła. A przede wszyst kim po sta wa lu dzi, de ter mi na cja,
Jakieś plot ki, wy ko na no wy rok śmier ci na prze wod ni czą cym ze spo łu sę dziow skie -
go, któ ry ska zał na 10 lat dziew czy nę Ku ba sie wi cz733, po dob ny wy rok śmier ci
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w War sza wie 734. Ja siu Wit kow ski opo wia dał po wi dze niu, że piel grzym ka na Ja sną
Gó rę by ła wła ści wie ma ni fe sta cją po li tycz ną, sztan da ry na ro do we, cza pecz ki, ko -
szul ki, trans pa ren ty, z na pi sa mi „So li dar ność”, pa trio tycz ne pie śni. I znak zwy cię -
stwa na wy cią gnię tej dło ni, i po dob no na wet mi li cjan ci, po je dyn czy stój ko wi,
roz glą da jąc się, czy nie ma w po bli żu ko le gi, od po wia da li tym sa mym ge stem. Czy
tak jed nak by ło rze czy wi ście? Po po łu dniu wró ci ło z prze pust ki ko lej nych dwóch
lu dzi. Z Toru nia, Ju rek [Grzesz kie wicz] z Wieś kiem [Ci cho niem], ścią ga li ich kolej -
no na roz mo wy. Je den z chłop ców brał udział w piel grzym ce, ale wi dział ją zupeł -
nie ina czej. Ma ło by ło ak cen tów związ ko wych, szło ich w to ruń skiej gru pie kil ku,
któ rzy prze szli przez obo zy. I nie wzbu dza li za in te re so wa nia, cho ciaż prze wa ża li
lu dzie mło dzi. By ły co dzien ne msze za in ter no wa nych, by ły gru py ak cen tu ją ce po -
sta wy an ty rzą do we. Gru pa war szaw ska wcho dzi ła na Ja sną Gó rę śpie wa jąc Pieśń
kon fe de ra tów bar skich i nio sąc trans pa ren ty związ ko we, ale ge ne ral nie księ ża by -
li, de li kat nie mó wiąc, wstrze mięź li wi, sta ran nie uni ka li te ma ty ki bie żą cych wy da -
rzeń, for mu ło wa nia ja kich kol wiek ocen. Z dru giej stro ny ten sam chło pak
przy niósł na gra ne ka za nie księ dza z oko lic Alek san dro wa Ku jaw skie go, za któ re
mógł by na tych miast sta nąć przed są dem. Ale też nie krył, że nie po zna wa li go ko -
le dzy w za kła dzie pra cy, że uni ka no z nim roz mo wy, że na ze bra niu par tyj nym naj -
wię cej by ło „ro bo li”, któ rzy naj wię cej za wdzię cza li związ ko wi.

Kil ka mi nut po pięt na stej oglą da łem ki pisz ro bio ny więź niom wra ca ją cym
z pra cy. Szóst kę za bie ra no do ad mi ni stra cji – coś przy nich zna le zio no. Wie czo rem
do sta li śmy wia do mość, że wczo raj przy je cha ła spe cjal na eki pa z Wej he ro wa i zro -
bio no do kład ny ki pisz u kry mi na li stów. Nie zda rza ło się to już od daw na. Po za
tym od kil ku dni kon wo ju ją ich do pra cy i z po wro tem wzmoc nio ne eki py straż -
ni ków. Wie czo rem we wszyst kich ce lach lu dzie za bez pie cza li się na wszel ki wy pa -
dek, cho wa no naj bar dziej tref ne ma te ria ły. 

Zja wi li się na si ube cy. Przed po łu dniem wzy wa no na roz mo wy dwój kę
z „Od ro dze nia” oraz nie któ rych stu den tów. Nie wie my, czy zo sta li na ju tro.

Co raz wię cej lu dzi cho ru je na gry pę. My ślę, że gdy bym nie miał pa pie ro -
sów, też bym się już po ło żył. Od wczo raj czu ję się nie naj le piej, no cą mia łem chyba
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wię zie nia i 5 lat po zba wie nia praw pu blicz nych (naj wyż szy wy rok w kra ju), osa dzo na w ZK w Gdań sku,
nast. Byd gosz czy -Fo rd onie, Gru dzią dzu, w kwiet niu 1982 r. ogło szo na przez Amne sty In ter na tio nal
więź niem mie sią ca; au tor ka li stu otwar te go z wię zie nia „Do mo ich przy ja ciół”, w któ rym oświad czy ła,
by nikt nie pro sił przew. Ra dy Pań stwa o ła skę dla niej, bo tej nie przyj mie, 25 IV 1983 r. SN Izba Woj -
sko wa zmniej szył wy rok do 3 lat wię zie nia, 28 lip ca ob ję ta amne stią; od 1983 r. w So li dar no ści Wal czą -
cej, od 1988 r. na emi gra cji we Fran cji.

734 Był to pro ces po ka zo wy, ma ją cy na ce lu za stra sze nie spo łe czeń stwa. Me to dy pro wa dze nia śledz twa i prze -
wo du są do we go by ły nie do pusz czal ne. Głów ny świa dek oskar że nia pod czas prze wo du od wo łał swo je ze -
zna nia ja ko wy mu szo ne w śledz twie, wszy scy świad ko wie oskar że nia ze zna wa li na ko rzyść oskar żo nych,
a ci ze zna wa li, że prze słu chi wa no ich z pi sto le tem przy sta wio nym do gło wy, sę dzio wie nie by li za in te re -
so wa ni tym, co mó wi li obroń cy, pro wa dząc w tym cza sie roz mo wy, na sa li roz praw i w są dzie prze by -
wa li uzbro je ni w pał ki mi li cjan ci. Pro ku ra tor za żą dał dla Ewy Ku ba sie wicz 9 lat wię zie nia, sąd Ma ry nar ki
Wo jen nej w Gdy ni zaś wy mie rzył 10 lat. Sę dzią był kmdr ppor. An drzej Grzy bow ski, obok nie go za sia -
da li sę dzio wie woj sko wi: kpt. An drzej Fin ke i por. Alek san der Gło wa. Oskar żał kmdr por. Hen ryk Woj -
cie szek. In for ma cje o wy ro kach śmier ci nie są praw dzi we. 



tro chę tem pe ra tu ry, ale w cią gu dnia do sze dłem do sie bie. Mam na dzie ję, że czo-
snek i miód z mle kiem po mo gą. 

25 sierp nia (śro da)

Na ra sta hi ste ria zwią za na z za po wie dzia ny mi de mon stra cja mi. Na ra dy Wo -
je wódz kich Ko mi te tów Obro ny 735, spo tka nie Ja ru zel skie go z se kre ta rza mi w P[od -
sta wo wych] O[rga ni za cjach] P[ar tyj nych]736 dwu stu naj więk szych za kła dów pra cy,
pro test wo bec rzą dów USA, Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii z po wo du dzia łal no ści pol -
sko ję zycz nych roz gło śni ra dio wych, kam pa nia pro pa gan do wa w środ kach ma so -
we go prze ka zu prze ciw ko opo zy cji, tej au ten tycz nej i tej uro jo nej, wy stą pie nia
przy wód ców. Po dzi siej szym dzien ni ku to wy stą pie nie z te go cy klu gen. Kisz cza -
ka 737. Nie do bre, fa tal nie na pi sa ne. Zbyt pry mi tyw ne. Peł ne gróźb, któ re po przez
swą sty li sty kę nie ro bią już za mie rzo ne go wra że nia.

W Strze bie lin ku przy go to wa no tym cza sem 100 no wych miejsc, osob ny pa -
wi lon. Dzi siaj po po łu dniu do wie zio no trój kę „Ame ry ka nów” z To ru nia, naj bar -
dziej był tym za sko czo ny Ju rek Grzesz kie wicz. Ulo ko wa no ich w są sied niej ce li,
ra zem z na szy mi „ame ry ka na mi”. Zro bi ło się w ce li mo men tal nie gę sto, przy cho -
dzo no oglą dać i po ga dać z no wy mi. Wpadł też Ju rek [Grzesz kie wicz]. – Ko le dzy,
też je stem z To ru nia, na zy wam się... Z ja kich je ste ście za kła dów? – Miał bar dzo
dur ną mi nę, kie dy do wie dział się, że je den jest na ren cie, a po zo sta li nie pra cu ją.
– No, co pan tak pa trzysz? – za sto po wał go je den z przy by szów. Ma ją za baw ne uza -
sad nie nie de cy zji o in ter no wa niu. Obok tra dy cyj nej for muł ki o moż li wo ści dzia -
ła nia na szko dę in te re sów pań stwa, do pi sa ne na ma szy nie: „i pod wa że nia
au to ry te tu wła dzy i ad mi ni stra cji pań stwo wej”. W ja ki spo sób pod wa ża ją ten au -
to ry tet kry mi na li ści?

Ja siu Bart czak, któ ry skoń czył teo lo gię, ma wie le li te ra tu ry do ty czą cej nauki
i dzia łal no ści Ko ścio ła, śle dzi no wo ści i sta ra się być na bie żą co w pi śmien nic twie.
Z cie ka wo ści zaj rza łem do 6. nu me ru „Pro ble mów Dusz pa sterstw”738 wy da wa -
nych przez jed ną z ko mi sji Epi sko pa tu. Jest on w ca ło ści po świę co ny pra cy dusz -
pa ster skiej wśród więź niów. Je den z tek stów mó wił o wię zie niu we Wron kach
(w 1969 r. znik nę ła z li te ra tu ry na zwa „wię zie nie”, wła dze po sta no wi ły za stą pić ją
mniej ra żą cym po ję ciem „za kła dy kar ne”). Zo sta ło ono zbu do wa ne przez Niem -
ców pod ko niec XIX wie ku. Mia ło ko ściół i dwie ka pli ce, hi tle row cy za mie ni li
ko ściół na warsz ta ty i ma ga zyn, na to miast wła dze pol skie po szły jesz cze da lej. Jed -
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735 Wo je wódz ki Ko mi tet Obro ny – te re no wy or gan Ko mi te tu Obro ny Kra ju, po wo ła ny do ży cia na mo cy
Usta wy o po wszech nym obo wiąz ku obro ny z 21 XI 1967 r. W każ dym wo je wódz twie ko mi tet obron ny
za rzą dzał kwe stia mi zwią za ny mi z bez pie czeń stwem re gio nu. W sta nie wo jen nym za rzą dzał ca ło ścią
spraw zwią za nych z ad mi ni stra cją wo je wódz twa. Na je go cze le stał wo je wo da, peł no moc nik KOK.

736 Pod sta wo wa Or ga ni za cja Par tyj na – naj mniej sza ko mór ka PZPR, funk cjo nu ją ca w 1960–1989 w za kła -
dach pra cy. Do POP na le żał każ dy czło nek PZPR.

737 Wy stą pie nie przed za po wie dzia ny mi na 31 VIII 1982 r. de mon stra cja mi mia ło wpły nąć na uspo ko je nie
na stro jów. 

738 „Pro ble my Dusz pa ster skie” – nie re gu lar ne pi smo wy da wa ne od 1979 r. przez Ko mi sję Epi sko pa tu Dusz -
pa ster stwa Ogól ne go. 
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na z ka plic słu ży rów nież ja ko ma ga zyn, a dru ga peł ni ro lę świe tli cy, po 1945 roku
sie dzia ło tu taj m.in. wie lu akow có w739. Na miej sco wym cmen ta rzu pa ra fial nym
spo czy wa ich po nad 120. W 1980 gło śny bunt więź nió w740. Spro wa dzo no spe cjal -
ne ko man do pa cy fi ka cyj ne z Po zna nia. Ka ret ki po go to wia wy wo zi ły lu dzi w nie -
zna nych kie run kach. Póź niej się po pra wi ło, te raz z pew no ścią wszyst ko wró ci ło do
nor my.

Roz ma wia łem wczo raj z jed nym z więź niów pra cu ją cych w ogro dzie. Mło dy
czło wiek, nie wie le po nad 30 lat, z Olec ka (!) Z tej swo jej trzy dziest ki 10 prze sie -
dział w wię zie niu. Zu peł nie in ny świat, na co dzień nie bar dzo zda je my so bie spra -
wę z fak tu je go ist nie nia, a są to prze cież ty sią ce lu dzi, wie le ty się cy. Ja kiś ksiądz
z die ce zji opol skiej pi sał w tych „Pro ble mach Dusz pa ster stwa”, że w każ dym więk -
szym mie ście die ce zji znaj du je się wię zie nie. Ile więc mu si ich być w ca łym kra ju?

Dzi siaj po po łu dniu Ka czyń ski i Mer kel po pro wa dzi li dys ku sję na te mat sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Za in te re so wa nie umiar ko wa ne, przy by ło nie wię cej niż 20 osób.
Spo tka nie cie ka we choć by z te go wzglę du, że nie wspo mnia no ani sło wa o pro jek cie
usta wy cią gle jesz cze dys ku to wa nym. Dla cze go? Przyj mo wa ne jest wi docz nie mil czą -
ce za ło że nie, że to, co dzie je się obec nie, sta no wi je den ogrom ny ba ła gan. Je że li
będzie my do sta tecz nie sil ni – po tra fi my zmu sić wła dzę do „od krę ce nia” wszyst kie go,
w prze ciw nym wy pad ku i tak nie ma sen su zaj mo wać się tym. Wa riac ka te za. 

3 wrze śnia (pią tek)

Czo łów kę K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków] po sta wio no ofi cjal nie w stan
oskar że nia. Ku roń, Mich nik, Li tyń ski 741, Wu je c742 zo sta li aresz to wa ni 743, wo bec
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739 By ło to jed no z naj cięż szych wię zień sta li now skich w Pol sce. 
740 W ma ju 1981 r. w wię zie niu we Wron kach roz po czął się bunt więź niów bę dą cy po cząt kiem fa li straj ków,

bun tów i gło dó wek w 109 za kła dach kar nych w ca łej Pol sce. Więź nio wie do ma ga li się po pra wy wa run -
ków ży cia, wy na gro dze nia za pra cę i re spek to wa nia praw oby wa tel skich. 

741 Jan Li tyń ski (ur. 1946) – od 1962 r. ja ko uczeń szko ły śred niej uczest nik spo tkań dys ku syj ne go Klu bu
Po szu ki wa czy Sprzecz no ści, 1966–1967 w ZMS, w 1967 r. współ or ga ni za tor zbie ra nia wśród stu den tów
pod pi sów pod li stem w obro nie za gro żo ne go re le go wa niem z UW Ada ma Mich ni ka, w 1968 r. uczest -
nik ak cji pro te sta cyj nych po zdję ciu Dzia dów Ada ma Mic kie wi cza w re ży se rii Ka zi mie rza Dejm ka z re -
per tu aru Te atru Na ro do we go, re le go wa ny ze stu diów, 12 mar ca aresz to wa ny, ska za ny wy ro kiem Są du
Wo je wódz kie go dla m.st. War sza wy na 2,5 ro ku wię zie nia, osa dzo ny w AŚ War sza wa -M ok otów, nast. ZK
w Strzel cach Opol skich, 30 VII 1969 r. zwol nio ny na mo cy amne stii. W 1976 r. uczest nik ak cji po mo -
cy dla re pre sjo no wa nych ro bot ni ków Ur su sa i Ra do mia; IX 1976–1980 współ za ło ży ciel, au tor i red.
nie za leż nych pism: „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” KOR/KSS KOR, „Ro bot ni ka” i kwar tal ni ka po li tycz ne -
go „Kry ty ka”; od paź dzier ni ka 1977 r. w KSS KOR, współ pra cow nik Biu ra In ter wen cyj ne go, w mar cu
1977 r. zwol nio ny z pra cy, w 18 ma ja tr. aresz to wa ny, prze trzy my wa ny w AŚ War sza wa -M ok otów, 24 lip -
ca tr. zwol nio ny na mo cy amne stii. W 1979 r. współ au tor Kar ty Praw Ro bot ni czych, w lip cu i sierp niu
1980 r. współ or ga ni za tor sie ci in for ma cyj nej o straj kach w Pol sce, 14 sierp nia za trzy ma ny, 28 sierp nia
aresz to wa ny, zwol nio ny 1 wrze śnia na mo cy Po ro zu mień Sierp nio wych; od wrze śnia 1980 r. do rad ca
MKZ Wał brzych, od li sto pa da tr. MKZ Ma zow sze, nast. ZR i KZ w Hu cie im. Le ni na. W li sto pa dzie
1981 r. współ ini cja tor Klu bów Rze czy po spo li tej Sa mo rząd nej Wol ność – Spra wie dli wość – Nie pod le -
głość; 13 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, 3 IX 1982 r. aresz to wa ny, prze wie zio ny do AŚ
War sza wa -M ok otów, 1 VI 1983 r. zwol nio ny na prze pust kę na I Ko mu nię Świę tą cór ki, nie po wró cił do
aresz tu, ukry wał się; od 1984 r. czło nek RKW Ma zow sze, we wrze śniu 1986 r. ujaw nił się (z ca łym
RKW), rzecz nik jaw ne go RKW. Au tor pi szą cy do pism pod ziem nych „Ty go dnik Ma zow sze” i „PWA”,
6 VII 1987 r. sy gna ta riusz de kla ra cji Krę gu Przy ja ciół So li dar no ści Pol sko -Cz ech osł owa ckiej; w 1988 r.
uczest nik straj ku w KWK „Ma ni fest Lip co wy” w Ja strzę biu- Zdr oju, 18 XII 1988–1990 czło nek KO przy 



prze by wa ją cych za gra ni cą Lip skie go 744 i Cho jec kie go 745 wsz czę to po stę po wa nie
za ocz nie. Ro ma szew ski aresz to wa ny zo stał kil ka dni te mu 746, za kil ko ma oso ba mi
ukry wa ją cy mi się ro ze sła ne zo sta ły li sty goń cze. Dzi siaj nie wia do mo jed nak za
kim. Urban na kon fe ren cji pra so wej nie wy mie nił na zwisk. Wła dze zde cy do wa ły
się więc na roz wią za nie ra dy kal ne, nie oglą da jąc się na ni ko go w kra ju (wtor ko -
we, śro do we i czwart ko we zaj ścia ob ję ły wg Urba na 54 mia sta i ko lej na ofia ra
zmar ła we Wro cła wiu – już czwar ta 747). W obo zie pod nie ce nie, oskar że nie o przy -
go to wa nia do oba le nia ustro ju – gro żą wy ro ki do 10 lat. Ile osób obej mie ten pro -
ces, co bę dzie da lej, co z pro ce sem prze ciw ko czo łów ce związ ko wej? Gryps, któ ry
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Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, od 19 II 1989 r. w TZR Ma zow sze, w 1989 r. uczest nik ob rad
Okrą głe go Sto łu w ze spo le ds. gór nic twa.

742 Hen ryk Wu jec (ur. 1941) – od 1962 r. czło nek war szaw skie go KIK, 1968–1978 prac. Fa bry ki Pół prze wod -
ni ków „Te wa” w War sza wie (od 1975 „Uni tra -C emi”), zwol nio ny za dzia łal ność w obro nie re pre sjo no wa -
nych ro bot ni ków, 1978–1981 prac. Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cji Miar i Ja ko ści; w 1968 r. uczest nik
ak cji pro te sta cyj nych po zdję ciu Dzia dów Ada ma Mic kie wi cza w reż. Ka zi mie rza Dejm ka z re per tu aru Te -
atru Na ro do we go, w 1975 r. współ or ga ni za tor ak cji zbie ra nia pod pi sów i sy gna ta riusz Li stu do Sej mu PRL
prze ciw ko pla no wa nym zmia nom w kon sty tu cji, w 1976 r. współ or ga ni za tor ak cji po mo cy dla re pre sjo no -
wa nych ro bot ni ków Ur su sa i Ra do mia, współ pra cow nik KOR, na stęp nie KSS KOR, współ za ło ży ciel i red.
nie za leż ne go pi sma „Ro bot nik”, od 1978 r. uczest nik TKN, współ or ga ni za tor WZZ; od 21 VIII 1980 r.
w Ro bot ni czym Ko mi te cie So li dar no ści ze Straj ku ją cy mi Ro bot ni ka mi Wy brze ża w ZM Ur sus, od wrze śnia
1980 r. w „S”, do rad ca MKZ Ma zow sze, od grud nia tr. czło nek Pre zy dium MKZ, or ga ni za tor szko leń związ -
ko wych i Wszech ni cy Ro bot ni czej, czło nek ZR, de le gat na I KZD, czło nek KK; 13 XII 1981–3 IX 1982 in -
ter no wa ny w OO w Bia ło łę ce, we wrze śniu 1982 r. aresz to wa ny pod za rzu tem pró by oba le nia ustro ju PRL,
prze wie zio ny do AŚ War sza wa -M ok otów, w sierp niu 1984 r. zwol nio ny na mo cy amne stii, 1 VI 1986 r. po -
now nie aresz to wa ny, osa dzo ny w AŚ War sza wa -M ok otów, zwol nio ny 13 wrze śnia tr. na mo cy amne stii; od
wrze śnia 1986 r. czło nek jaw ne go RKW „S” Ma zow sze, od 1987 r. w skła dzie KKW, 18 XII 1988–1990 czło -
nek KO przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, se kre tarz; w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu
w ze spo le ds. plu ra li zmu związ ko we go, od lu te go 1989 r. w skła dzie TZR „S” Ma zow sze.

743 Zmie nio no im sta tus in ter no wa ne go na aresz to wa ne go. 
744 Jan Jó zef Lip ski (ur. 1926) – pu bli cy sta, kry tyk i hi sto ryk li te ra tu ry, współ za ło ży ciel KOR, od wrze śnia

1980 r. w „S”, czło nek ZR Ma zow sze, de le gat na I KZD, w li sto pa dzie 1981 r. współ za ło ży ciel Klu bów
Rze czy po spo li tej Sa mo rząd nej Wol ność – Spra wie dli wość – Nie pod le głość; 13–14 XII 1981 r. uczest nik
straj ku w Za kła dach Me cha nicz nych „Ur sus”, aresz to wa ny, z po wo du cho ro by ser ca wy łą czo ny z pro -
ce su przy wód ców straj ku, ho spi ta li zo wa ny pod nad zo rem SB, w ma ju 1982 r. zwol nio ny, tak że z pra cy;
czer wie c– wrz esień 1982 r. na le cze niu w Lon dy nie, do Pol ski po wró cił 15 IX 1982 r., a na stęp ne go dnia
po now nie aresz to wa ny w związ ku ze śledz twem prze ciw by łym dzia ła czom KSS KOR, prze trzy my wa ny
w szpi ta lu wię zien nym AŚ War sza wa -M ok otów, w li sto pa dzie zwol nio ny, je go spra wę wy łą czo no do od -
ręb ne go śledz twa; w 1984 r. uczest nik ne go cja cji ws. uwol nie nia przy wód ców „S” i KSS KOR, od 1985 r.
czło nek taj ne go Pol skie go Fun du szu Pra wo rząd no ści, 1986–1987 czło nek Ra dy Fun du szu Ru chu WiP,
6 VII 1987 r. sy gna ta riusz de kla ra cji Krę gu Przy ja ciół So li dar no ści Pol sko -Cz ech osł owa ckiej, w li sto pa -
dzie 1987 r. współ za ło ży ciel PPS, 1987–1990 przew. Ra dy Na czel nej, 18 XII 1988–1990 czło nek KO
przy Prze wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, 1989–1991 se na tor RP z li sty KO „S”.

745 Mi ro sław Cho jec ki (ur. 1949) – prac. In sty tu tu Ba dań Ją dro wych, współ za ło ży ciel KOR, wy daw ca, twór -
ca Nie za leż nej Ofi cy ny Wy daw ni czej NO WA, w sierp niu 1980 r. pod czas straj ku w SG współ or ga ni za -
tor dru ku nie za leż nych wy daw nictw; aresz to wa ny 23 VIII 1980 r., zwol nio ny po pod pi sa niu Po ro zu mień
Sierp nio wych; czło nek ko mi sji ds. do stę pu „S” do środ ków ma so we go prze ka zu, szef ko mór ki wy daw -
ni czej Re gio nu Ma zow sze; po 13 XII 1981 r. po zo stał w Pa ry żu (wy je chał w paź dzier ni ku tr.), 
1982–1989 współ prac. Biu ra Ko or dy na cyj ne go „S” za Gra ni cą w Bruk se li, od po wie dzial ny za wy sył kę
do kra ju sprzę tu po li gra ficz ne go, łącz nik z sie cią za gra nicz nych biur „S”. 

746 Zbi gniew Ro ma szew ski zo stał aresz to wa ny 29 VIII 1982 r. 
747 W cza sie de mon stra cji 31 VIII 1982 r. zgi nę ło pięć osób, z cze go trzy w Lu bi nie (An drzej Traj kow ski –

od ra ny po strza ło wej gło wy, Mie czy sław Po źniak – od ra ny po strza ło wej brzu cha, Mi chał Ada mo wicz –
tra fio ny w tył gło wy zmarł 5 wrze śnia), jed na we Wro cła wiu (Ka zi mierz Mi chal czyk zmarł od ran po -
strza ło wych 2 wrze śnia) i jed na w Gdań sku (Piotr Sa dow ski).
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do tarł dzi siaj do ce li mó wi, że w za kła dach Trój mia sta czy nio ne są przy miar ki do
straj ku po wszech ne go. Wy po wia da się za nim po dob no 50–60 proc. za łóg. Ten
strajk jest te raz zno wu bar dziej praw do po dob ny niż kie dy in dziej, bez względ na
ak cja mi li cji pod nio sła na stro je. 

Mał go rza ta jed nak przy je cha ła wczo raj. Tym ra zem mu sia ła je chać po cią -
giem, któ ry wy cho dzi ze Szcze ci na o 5 ra no (!), bę dzie w do mu do pie ro przed pół -
no cą i dzi siaj z sa me go ra na do pra cy. Chłop cy rze czy wi ście ma ją po wo dy, że by mi
za zdro ścić, szcze gól nie że Wie siek [Ci choń] i Ju rek [Grzesz kie wicz] zno wu cze ka -
li na dar mo. Nie wia do mo, co się sta ło, czyż by ko goś aresz to wa no? Po po wro cie
jesz cze nie za mkną łem za so bą drzwi, a już py ta no, czy mam cia sto. Emi ko we wy -
pie ki ro bią fu ro rę. Nie tyl ko zresz tą wy pie ki. Sło iki z sa łat ką po wi ta no zbio ro -
wym okrzy kiem za chwy tu. Resz ta dnia w ce li peł na ce re mo nii, naj pierw
pod wie czo rek z ka wą i cia stem, a póź niej wy kwint na ko la cja, sa łat ka, szyn ka, pie -
czo ne mię so. To praw da, że je ste śmy naj le piej od ży wio ną gru pą spo łecz ną w kra -
ju. Te go sa me go dnia „ksią żę” Czar to ry ski zja wił się ze swo im „słu żą cym”
przy wo żąc ko lej ną por cję da rów ofia ro wa nych przez Epi sko pat: ka wa, mle ko
w prosz ku, środ ki hi gie nicz ne, 13 par drew niacz ków, któ re i tym ra zem zo sta ną
roz lo so wa ne wśród po nad 40 chęt nych.

4 wrze śnia (so bo ta)

Ko lej ny ko mu ni kat Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej o aresz to wa niu dzia ła czy związ -
ko wych, kil ka na ście osób. Pro ces li kwi da cji związ ku po stę pu je co raz szyb ciej.
Może rze czy wi ście Urban miał ra cję, mó wiąc na ostat niej kon fe ren cji pra so wej dla
dzien ni ka rzy za gra nicz nych, że ostat nie zaj ścia sta no wi ły ostat nią dro gę „So li dar -
no ści”? Wła dze uzna ły wi docz nie, iż po par cie spo łecz ne dla pod ziem nych władz
związ ku nie jest już tak zde cy do wa ne, że lu dzie zwy czaj nie bo ją się i w tej sy tu acji
moż na so bie po zwo lić na przy spie sze nie re ali za cji usta lo ne go sce na riu sza.

Wa li gór ski opo wie dział mi dzi siaj tro chę szcze gó łów do ty czą cych zwol nie -
nia 48 osób z Aka de mii Rol ni czej. By ła to spo ra nie spo dzian ka, ja ko że w po zo -
sta łych uczel niach oby ło się bez usu wa nia lu dzi, po nad to zaś rek tor Ku ba sie wi cz748

jest ostat nim w mie ście rek to rem wy bra nym w 1981 r. w de mo kra tycz nych wy bo -
rach. W po zo sta łych uczel niach po zby to się już nie wy god nych rek to rów. I właś -
nie ten „swój” rek tor nie wy trzy mał ob cią że nia psy chicz ne go, oka zał się sła bym
czło wie kiem. Po otrzy ma niu z K[omi te tu] W[oje wódz kie go] li sty 50 osób na ka zał
je na tych miast zwol nić, co też oczy wi ście zro bio no. Mu sie li odejść z uczel ni lu -
dzie z cha rak te rem, do brzy fa chow cy, jak choć by żo na War ka [Wa li gór skie go],
któ ra uzna na zo sta ła przez ab sol wen tów szko ły za naj lep sze go na uczy cie la aka de -
mic kie go, oso by tuż przed eme ry tu rą. Pa ni Grünn749 bra ko wa ło do eme ry tu ry nie -
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748 Ma rian Ku ba sie wicz (1921–1997) – 1956–1957 pro dzie kan Wydz. Zoo tech nicz ne go Wyż szej Szko ły
Rol ni czej w Szcze ci nie, 1961–1962 dzie kan te go Wydz., 1962–1964 pro rek tor, a 1964–1966 i 1981–1984
rek tor szko ły. 

749 Bliż szych da nych nie usta lo no. 



ca łe pół to ra ro ku, by ła więź niar ką w Ra vensbrück, na któ rej prze pro wa dza no do -
świad cze nia. Po sia da ła wie le od zna czeń pań stwo wych. Nic nie po mo gło, jej mąż
jest dzia ła czem „So li dar no ści” na PKP i to wy star czy ło. W ja kiś czas póź niej wła -
dze uczel ni uświa do mi ły so bie, że po śpiech był co kol wiek wsty dli wy, zwłasz cza że
K[omi tet] W[oje wódz ki] ogła sza na oko ło, że li sta prze ka za na rek to ro wi nie by ła
w żad nym wy pad ku li stą osób do zwol nie nia. Je że li rek tor pod jął ta ką de cy zję,
jest to je go spra wa. Śro do wi sku przy po mi na się, że rek tor Pro wan s750 z Po li tech -
ni ki, po otrzy ma niu po dob ne go wy ka zu, nie prze jął się nim spe cjal nie. Po sta no wił,
że w każ dym ty go dniu prze pro wa dzi roz mo wy z dwo ma oso ba mi, co po zwo li ło
mu odło żyć pod ję cie de cy zji na wie le mie się cy. Wpraw dzie rek to ra od wo ła no, ale
do tej po ry nikt nie stra cił pra cy w uczel ni.

W Aka de mii Rol ni czej po sta no wio no ra to wać ja koś re pu ta cję szko ły, szu ka
się więc moż li wo ści po zwa la ją cych za trzy mać bo daj nie któ re oso by. W do mu u Wa -
li gór skich zja wił się nie daw no dzie kan uczel ni, jej ko le ga jesz cze ze stu diów. Był za -
że no wa ny. Żo na War ka po prze sta ła na dok to ra cie, on ma już do cen tu rę, ale jest
na ty le obiek tyw ny, że zda je so bie spra wę z rze czy wi stych war to ści. Już od cza sów
stu denc kich pra co wał na swo ją po zy cję wy łącz nie ukła da mi w or ga ni za cjach mło -
dzie żo wych, póź niej kon ty nu ował swój pro gram przez par tię, gdy by nie ukła dy
w or ga ni za cji nie był by ani do cen tem, ani dzie ka nem. Nie wie dział, jak po pro wa -
dzić roz mo wę, jak po wie dzieć, z czym przy szedł. W koń cu wy bą kał ja koś. Gdy by
Wa li gór ska zło ży ła ja kieś oświad cze nie, mo że da ło by się od krę cić ca łą spra wę. Ale
żo na War ka ani my śli po ma gać rek to ro wi. Je że li chcą ją za trzy mać – bę dzie za do -
wo lo na, je że li bę dzie mu sia ła odejść – znaj dzie so bie ja kąś pra cę, stać ją na to.

Ma my spo ro szczę ścia – aż dwóch lu dzi w ce li lu bi pi tra sić. Po Bart cza ku to
wi dać, ogrom na tu sza, pu co ło wa ta bu zia, pa lusz ki jak ser del ki. An drzej But kie -
wicz, czy li po pro stu „But”, nie rzu ca się tak w oczy. Naj młod szy spo śród nas, wy -
so ki, spraw ny fi zycz nie, nie wy glą da na czło wie ka, któ ry od naj du je sa tys fak cję
w przy go to wy wa niu obia dów czy ko la cji. Dzi siaj wie czo rem za sko czył nas wszyst -
kich ser wu jąc jaj ka fa sze ro wa ne. Po wie dział póź niej, że ro bił to pierw szy raz w ży -
ciu, ale nie wie rzę mu, zbyt do brze mu to szło. Z sied miu jaj wy szły po trzy
po łów ki dla każ de go z szóst ki. Bro nek Śli wiń ski zro bił so bie wcze śniej ja jecz ni cę.
Bra kło nam wpraw dzie sko ru pek i ko lej ną por cję przy go to wał An drzej w wy ko -
rzy sta nych już raz sko rup kach, ale sma ko wa ło i tak nad zwy czaj nie.

5 wrze śnia (nie dzie la)

Jesz cze jed na nie dzie la. W Strze bie lin ku są one znacz nie bar dziej do kucz li we
niż w Wierz cho wie. Za mknię ta do 15.00 kra ta, lu dzie snu ją cy się po ce lach, zim ny,
po chmur ny dzień je sien ny. Wi dze nia idą jak zwy kle od 9 ra no i trwa ją aż do 15, ale
lu dzie de ner wu ją się, że ni ko go jesz cze nie ma, że na pew no coś mu sia ło się przy da -
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750 Sta ni sław Ta de usz Pro wans (1918–1992) – prof. me ta lo znaw stwa, 1958–1962 i 1981–1982 rek tor PS;
od 1988 r. na eme ry tu rze.

257



rzyć. Wie siek Ci choń do cze kał się żo ny po 12-tej, ale do Jur ka Grzesz kie wi cza dzi -
siaj nikt nie przy je chał. Trud no wy trzy mać w ce li, ale co in ne go moż na ro bić? Wszę -
dzie jest po dob nie. Pierw szy wró cił z wi dze nia An drzej But kie wicz. Przy nie śli mu
tro chę bi bu ły, cho ciaż i w Trój mie ście ro bią re wi zje na uli cach i lu dzie zwy czaj nie bo -
ją się co kol wiek no sić przy so bie. Naj więk sze za in te re so wa nie wy wo łał ma te riał,
o któ rym mó wio no już dość daw no, oce nia jąc go ja ko ubec ką pro wo ka cję. Dzi siaj
po wtó rzył to sa mo Ja cek Mer kel. Trud no prze są dzić, jak jest w rze czy wi sto ści. Do -
ku ment za ty tu ło wa ny „Za ło że nia do pro gra mu dzia ła nia NSZZ »So li dar ność«
w obec nej sy tu acji spo łecz no -p ol ityc znej kra ju”. Sy gno wa ny jest przez Upeł no moc -
nio ną Gru pę Wy ko naw czą Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Stocz ni Gdań -
skiej im. Le ni na 751 z dnia 23 lip ca br., zo stał wy da ny w ra mach pierw sze go nu me ru
„Biu le ty nu Spe cjal ne go Ko mi sji Za kła do wej NSZZ »S« Stocz ni Gdań skiej im. Le ni -
na” z sierp nia. W prze ci wień stwie do in nych biu le ty nów, ten jest prze pi sy wa ny na
ma szy nie do pi sa nia. Eg zem plarz przy nie sio ny przez „Bu ta” [An drze ja But kie wi cza]
jest któ rąś tam ko pią, pa pier prze bit ko wy, 7 stron ob ję to ści.

Skąd mo gły się wziąć po dej rze nia o ubec ką pro we nien cję? Istot nie jest wie -
le za sta na wia ją cych stwier dzeń, ob cych ofi cjal nym po glą dom pod zie mia, au to rzy
ofi cjal nie de kla rują, iż w ich prze ko na niu „So li dar ność” nie by ła ni gdy i nie chce
być par tią po li tycz ną, że opo wia da się za so cja li zmem („w na szym ro zu mie niu
socja lizm, jest to ustrój, któ re go naj wyż szym do brem jest czło wiek pra cy, nie
w reto rycz nych slo ga nach, lecz w prak tycz nym dzia ła niu te go ustro ju, któ ry temu
ce lo wi pod po rząd ko wu je wszyst kie środ ki”), że nie bę dą mie szać się do po li ty ki
zagra nicz nej, przy czym opo wia da ją się na tu ral nie za obec nym ła dem w Eu ro pie.
Co waż niej sze, Upeł no moc nio na Gru pa Wy ko naw cza oświad cza, iż jest zde cy do wa -
na „oczy ścić na sze sze re gi z lu dzi nie od po wie dzial nych...” (kto to jest?), stwier dza ją
na wet wprost, iż ist nia ły fak ty, któ re „mo gły wzbu dzić oba wy o na ra że nie na sze go
pań stwa na nie bez pie czeń stwa pły ną ce z ze wnątrz”. I na ko niec, lu dzie ci wy ra ża -
ją go to wość dzia ła nia w każ dych wa run kach, uzna ją ist nie ją ce re alia, do ku ment
skie ro wa ny zo stał na rę ce pry ma sa, pa pie ża, Wa łę sy, a po nad to za po śred nic twem
P[ol skiej] A[gen cji] P[ra so wej] chcie li by do trzeć z nim za gra ni cę. Za sta na wia ją ce
jest rów nież, że nie uka zał się do tej po ry na stęp ny nu mer biu le ty nu, więc mo że
rze czy wi ście do my sły są wła ści we. 

W 173. nu me rze „Wie czo ru Wy brze ża”752 z 3–5 wrze śnia nie praw do po dob -
na wprost oce na sierp nia ’80 wło żo na w usta Go muł ce. Jest to za cy to wa na przez
Ja nu sza Atla sa re la cja gen. bryg. Edwi na Roz łu bir skie go 753: „Kie dy od wie dzi łem go
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751 Upeł no moc nio na Gru pa Wy ko naw cza KZ NSZZ „S” SG wy da ła ode zwę 2 IX 1982 r., za po wia da jąc
dal szą kon spi ra cyj ną wal kę z wła dza mi. 

752 „Wie czór Wy brze ża” – dzien nik o cha rak te rze bul wa ro wym, uka zu ją cy się w Gdań sku w 1957–2002
(prze kształ co ny w bez płat ny do da tek do „Dzien ni ka Bał tyc kie go”), za się giem obej mo wał daw ne woj.
gdań skie.

753 Edwin Roz łu bir ski (1926–1999) – gen. dyw., pi sarz; w sta nie wo jen nym p.o. peł no moc ni ka Ko mi te tu
Obro ny Kra ju w Głów nym Ko mi te cie Spor tu i Tu ry sty ki, nast. skie ro wa ny do dys po zy cji min. spraw
we wnętrz nych, gdzie pro wa dził pra ce nad po wo ła niem pol skich jed no stek an ty ter ro ry stycz nych.



po sierp niu ’80 ro ku pod eks cy to wa ny, że oto na stą pi kres wo lun ta ry stycz nych
rządów, po trak to wał mnie jak ucznia ka: co wy mi tu opo wia da cie, to wa rzy szu
Gustaw? Trze ba pa trzeć per spek ty wicz nie, Pol ska jest w śmier tel nym nie bez pie -
czeń stwie. Cze ka nas krwa wa kon fron ta cja z opo zy cją. Kie dy prze ko ny wa łem go,
iż jest to pro test ro bot ni czy, że »So li dar ność« to ro bot ni czy zwią zek za wo do wy,
od po wie dział: – Ja mam do świad cze nie – my śmy już mie li przy kład PSL-u – »So -
li dar ność«, choć by nie chcia ła, i nie wiem ja kie za pi sy zna la zły się w jej sta tu cie,
bę dzie ka na li zo wać wszyst kie wro gie w kra ju si ły an ty so cja li stycz ne, któ re wcześ -
niej czy póź niej po dej mą pró bę de mon ta żu Pol ski Lu do wej”. Jesz cze kil ka ty go dni
te mu po dob ny tekst nie mógł by po ja wić się w ogó le. 

(wie czo rem)

Dzi siej sze ze bra nie Ra dy Star szy ch754 trwa ło wy jąt ko wo krót ko, cho ciaż do -
ku ment, któ ry sta nął na po rząd ku dzien nym, wy wo ła tu taj z ca łą pew no ścią przy -
sło wio wą bu rzę w szklan ce wo dy. Oto war sza wia cy wy szli z oświad cze niem
po tę pia ją cym de cy zję o aresz to wa niu ko row ców. Do ku ment, któ ry mia łem w ręku,
przed sta wiał za słu gi K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków], je go twór czy udział
w dzia łal no ści związ ko wej. Aby unik nąć zbyt ostrej dys ku sji, uzgod nio no, że Zi -
mow ski, Bart czak i au tor opra cu ją wła ści wie no wy do ku ment, któ ry, pro te stu jąc
prze ciw ko me to dzie li kwi do wa nia lu dzi, ode rwie go nie co od te go kon kret ne go
przy pad ku. Ma to być pro test nie bez po śred ni, wprost do ty czą cy kon kret nej, jed -
nost ko wej spra wy (Ko cjan: „nie ma pew no ści, czy ci lu dzie nie na ru szy li rze czy -
wi ście od po wied nich pa ra gra fów, za ma ło wiem o K[omi te cie] O[bro ny]
R[obot ni ków]”), ale na ba zie te go wła śnie przy pad ku, do ty czą cy pew nej ge ne ral -
nej za sa dy. To istot nie za dzi wia ją ce, skąd wy ni ka nie chęć wo bec K[omi te tu] O[bro -
ny] R[obot ni ków], nie chęć dzie lo na w rów nej mie rze przez pro stych ro bot ni ków,
co i dzia ła czy śred nie go szcze bla. 

Zu peł nie nie ocze ki wa na dłuż sza roz mo wa z Tom kiem Zie liń skim. O tym, co
dzie je się w tej chwi li, o prze bie gu 31 sierp nia, co bę dzie my ro bić po wyj ściu stąd
i kie dy to na stą pi, o Lesz ku [Dlo uchym] i po zo sta łych chłop cach, któ rzy wy je cha -
li do Szwe cji. Son do wał mnie chy ba na oko licz ność wy jaz du za gra ni cę, de cy du je
się na to co raz wię cej lu dzi: Ta dek Ja nu kie wicz, Pio trek Kur pisz, Wit kow ski 755

z „Od ro dze nia”, któ ry sie dzi tu taj za le d wie kil ka ty go dni.

6 wrze śnia (po nie dzia łek)

Roz po li ty ko wa nie z każ dym dniem więk sze. Wszyst ko przez ten stan za wie -
sze nia, nie pew no ści. Wró cił w po łu dnie Zby szek Iwa nów ze szpi ta la w Wej he ro wie.
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754 Ra da Star szych, zwa na też Ra dą Obo zu – we wnętrz na re pre zen ta cja in ter no wa nych. W jej skład wcho -
dzi li przed sta wi cie le po szcze gól nych re gio nów NSZZ „S”. W paź dzier ni ku 1982 r. w jej skład we szli też
szcze ci nia nie (Wą do łow ski, Jur czyk, Ko cjan).

755 An drzej Wit kow ski (ur. 1942) – współ za ło ży ciel Przy mie rza Spo łecz ne go „Od ro dze nie” w Szcze ci nie,
6 VIII 1982 r. za trzy ma ny, 12 VIII–9 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku. 
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Wia do mo ści, któ re stam tąd przy wiózł, pod krę ci ły spi ra lę do cie kań, spe ku la cji,
ukła do lo gii. Kto stoi za oświad cze niem Upeł no moc nio nej Gru py ze Stocz ni Le ni -
na, czy Wa łę sa za ak cep to wał je go po wsta nie, czy też od wrot nie – utrą cił w od po -
wied nim mo men cie, nie ustan ne do cie ka nia, kto z kim. Kon rad Ma ru sczyk, je den
z naj bliż szych lu dzi Wa łę sy, czter dzie sto sied mio let ni in for ma tyk z ja kie goś in sty -
tu tu okrę to we go 756, któ ry po przez swo ją żo nę 757, cór kę mec. Si ły -N owi cki ego
i przy ja ciół kę Wa łę so wej, za pew nia so bie re ali za cję po li tycz nych am bi cji. W roz -
mo wie z in ter no wa nym w szpi ta lu, kil ka dni przez 31 sierp nia mó wił o ja kichś za -
bie gach po dej mo wa nych dla od wo ła nia za pla no wa nych ak cji. Za cho dzo no więc
w gło wę, o kim my ślał Ma ru sczyk mó wiąc „my”. „My ro bi li śmy na cisk przez po -
słów, aby mi li cja nie in ter we nio wa ła”, „My wy de le go wa li śmy m.in. po sła Bu kow -
skie go 758 do mi ni stra Kisz cza ka w tej spra wie, ale Kisz czak był nie obec ny dla
pa nów po słów, co od czy ta no ja ko nie chęć do po dej mo wa nia ja kich kol wiek po -
dob nych per trak ta cji”. Wła dza chce tych de mon stra cji, po trze bu je ich dla wy gra nia
pew nych spraw. Wte dy „oni” roz po czę li na ci ski na Epi sko pat, aby w trak cie nie -
dziel nych ka zań nie ja ko od wo łał ma ni fe sta cje. Ta pró ba rów nież się nie po wio dła.

Rów nież Iwa nów przy niósł wia do mość o no wym do ku men cie z Gdań ska,
po wsta łym tro chę póź niej. Jest to ja kieś wspól ne oświad cze nie wszyst kich trzech
„cen tra li” związ ko wych: „S” au to no mi stów i bran ży stów, za wie ra ją ce pro po zy cję
po ro zu mie nia. Z upo waż nie nia Bu ja ka sy gno wał je Ru si ne k759 z War sza wy, na to -
miast w ostat niej chwi li wy co fa li się po dob no bran ży ści 760. Le szek Ka czyń ski miał
na wet wi dzieć ten do ku ment. Z ko lei To ru nia cy da ją do zro zu mie nia, że ich szef,
To lek Sta wi kow ski, miał pro po zy cję udzia łu w spo tka niu z gru pą dzien ni ka rzy
zbli żo nych do Ra kow skie go. Sta wi kow ski po dob no od mó wił, ale chęt nie bę dzie
w tym uczest ni czył Iwa nów.
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756 Ma ru sczyk pra co wał w Cen trum In for ma ty ki Go spo dar ki Mor skiej w Gdy ni, po wyj ściu z in ter no wa -
nia był bez ro bot ny.

757 Ma ria No wic ka -M ar usczyk (ur. 1940) – od wrze śnia 1980 r. w „S”, za trud nio na w MKZ w Gdań sku,
nast. w ZR, kier. Biu ra In ter wen cji, po tem prac. Ze spo łu Ana liz Bie żą cych Ośrod ka Prac Spo łecz no -
-Zaw od owych, człon ki ni ZR; 1982–1989 udo stęp nia ła swo je miesz ka nie na spo tka nia dzia ła czy struk -
tur pod ziem nych „S”, 1983–1989 dzia łacz ka Ko mi sji Cha ry ta tyw nej przy ko ście le św. Bry gi dy
w Gdań sku. 

758 Praw do po dob nie cho dzi o po sła Ro mu al da Bu kow skie go z Gdy ni. 
759 Sta ni sław Ru si nek (ur. 1943) – od 1980 r. w „S”, czło nek Pre zy dium MKZ Ma zow sze i Pre zy dium ZR;

po 13 XII 1981 r. do ku men to wał kon se kwen cje wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go dla Re gio nu Ma zow -
sze, współ prac. pod ziem nej Gru py Mię dzy związ ko wej i Ra dia „So li dar ność”, or ga ni za tor spo tkań emi -
sa riu sza Rzą du RP na Uchodź stwie w Lon dy nie z ukry wa ją cy mi się Zbi gnie wem Bu ja kiem i Wik to rem
Ku ler skim.

760 Mo wa o trwa ją cych od lip ca 1982 r. roz mo wach człon ków ZR Ma zow sze Sta ni sła wa Ru sin ka i Krzysz -
to fa Ły pa ce wi cza z przed sta wi cie la mi kie row nic twa związ ków au to no micz nych. Wraz z nie któ ry mi do -
rad ca mi KK (m.in. Si łą -N owi ckim) opra co wa li oni me mo riał do władz, któ ry 25 sierp nia przed sta wi li
do za twier dze nia Zbi gnie wo wi Bu ja ko wi. Po nie waż nie uwzględ nio no je go po pra wek do ty czą cych po -
par cia dzia łań pod ziem nej „S”, żą da nia uwol nie nia Wa łę sy oraz udzia łu przed sta wi cie li pod ziem nej „S”
w pla no wa nej przez wła dze ko mi sji spo łecz nej ds. ru chu związ ko we go, me mo riał nie uzy skał je go popar -
cia. Mi mo to Ru si nek zło żył go w URM. Pod pi sa li go Krzysz tof Ły pa ce wicz, Kon rad Ma ru sczyk i Ka zi -
mierz Świ toń. 



7 wrze śnia (wto rek)

Za czy na ją się chy ba ja kieś gry zwią za ne z wyj ścia mi. Od sa me go ra na wzy -
wa no na roz mo wy spo ro osób: Iwa nów, Trza ska 761, To mek Zie liń ski, [An drzej]
Wit kow ski z „Od ro dze nia”, Wal dek Ja dło wski. To tyl ko nie któ rzy. Zbysz ko wi
[Iwa no wi] i Wald ko wi [Ja dło wski mu] pro po no wa no prze pust ki, in nych na ma wia -
no do sta ra nia się (?) o wyj ście. – Ma pan prze cież tro je dzie ci, czas się ni mi za jąć
– zwró cił się do Tom ka [Zie liń skie go] ko men dant. Nie wy mie nił jed nak, co To mek
po wi nien zro bić. Z dru giej jed nak stro ny od mó wio no prze pust ki Szut kie wi czo wi,
któ ry o nią pro sił. Ist nie je po dej rza nie, że mógł by pod jąć współ pra cę z pod zie -
miem – brzmia ło uza sad nie nie, więc nie wia do mo, czym się kie ru ją.

Wczo raj wie czo rem przy szła wia do mość o za ję ciu am ba sa dy pol skiej w Ber -
nie 762. Uwię zio no 13 pra cow ni ków, sta wia jąc wa ru nek, aby w cią gu 46 go dzin od -
wo ła no w kra ju stan wo jen ny i zwol nio no wszyst kich in ter no wa nych z Le chem
Wa łę są. Ina czej gro żą wy sa dze niem bu dyn ku w po wie trze, ra zem ze wszyst ki mi
ludź mi. Dzi siaj ra no po da no in for ma cje o uwol nie niu trzech ko biet, wszyst ko inne
po zo sta je bez zmian. Przed sta wi ciel stwa „So li dar no ści” po tę pi ły za mach, na sza
pro pa gan da obar cza od po wie dzial no ścią „wspól ni ków” Ku ro nia i Mich ni ka. Nie
wia do mo, kim są spraw cy, w roz mo wach okre śla ją się ja ko Re wo lu cyj na Ar mia
Pol ska 763, zaś czło wiek pro wa dzą cy te roz mo wy – ła ma ny ję zyk ro syj ski i pol ski –
twier dzi, że na zy wa się Wy soc ki 764.

Wczo raj wró cił z prze pust ki ko lej ny szcze ci nia nin, Hen ryk Cie śla k765, spa -
wacz ze Stocz ni. Lu dzie bo ją się, są za stra sze ni i trud no w je go od czu ciu li czyć na
ja kieś zde cy do wa ne dzia ła nie. Plot ki na te mat śmier ci sy na Jur czy ka nie milk ną.
Po dob no są siad ka mło dych twier dzi ła, że od pew ne go cza su przy cho dzi li do te go
miesz ka nia ja cyś czte rej lu dzie, któ rzy by li tam rów nież w dniu wy pad ku. Po dob -
no tak że od dłuż sze go cza su ko bie ta ta gdzieś znik nę ła, nikt nie wie, co się z nią
sta ło. Bóg wie, ile w tym praw dy, nie po trzeb nie po wie dzia łem o tym Ma ria no wi,
któ ry po sta no wił wsz cząć pry wat no śledz two. Du żo plo tek z mia sta. Ja nu kie wicz
opo wia dał mi dzi siaj o śledz twach po dej mo wa nych prze ciw ko mi li cjan tom i ube -
kom za prze stęp stwa, któ rych do pusz cza ją się po dob no wo bec aresz to wa nych
i prze słu chi wa nych, ja kieś gwał ty na ko bie tach wzy wa nych na prze słu cha nia. Skąd
ma ta kie wia do mo ści, nie wia do mo.

______________________________________________________________________________

761 An drzej Trza ska (ur. 1935) – ar ty sta pla styk, 29 IV 1982 r. za trzy ma ny, 5 V–20 X 1982 r. in ter no wa ny
w OO w Strze bie lin ku.

762 6 IX 1982 r. pol ską am ba sa dę w Ber nie za ję ło czte rech męż czyzn, przed sta wia ją cych się ja ko taj na or ga ni -
za cja Po wstań cza Ar mia Kra jo wa. By li to: Flo rian Kru szyk, Krzysz tof Wa si lew ski, Mi ro sław Ple wiń ski i Ma -
rek Mi chal ski. Ak cja od po cząt ku mia ła cha rak ter na pa du ra bun ko we go. 9 wrze śnia szwaj car scy
an ty ter ro ry ści do ko na li sztur mu na am ba sa dę, aresz tu jąc wszyst kich na past ni ków. W paź dzier ni ku 1982 r.
Wa si lew ski, Ple wiń ski i Mi chal ski otrzy ma li wy ro ki od 2,5 do 3 lat wię zie nia, Kru szyk zo stał ska za ny na
6 lat. Pol skie wła dze wy ko rzy sta ły atak do obar cze nia wi ną „S”, a Zwią zek oskar żył wła dze o pro wo ka cję.

763 Po wstań cza Ar mia Kra jo wa, or ga ni za cja ta ka nie ist nia ła. 
764 „Puł kow nik Wy soc ki” – pseu do nim Flo ria na Kru szy ka, po zo sta li po słu gi wa li się pseu do ni ma mi: „Ka -

czor” – Wa si lew ski, „So kół” – Ple wiń ski, „Po nu ry” – Mi chal ski.
765 Hen ryk Cie ślak (ur. 1947) – spa wacz w SSz, 10 V–16 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie 

Pomorskim i Strze bie lin ku. 
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W pra sie co dzien nej nie mal każ de go dnia spo tkać moż na te raz za ska ku ją ce
in for ma cje, po twier dza ją ce czę sto krą żą ce plot ki. Jesz cze wczo raj ra no Cie ślak
opo wia dał, że prze wod ni czą ce go „So li dar no ści” w „Da nie” czy „Od rze” wcie lo -
no do ZO MO. I oto we wczo raj szym „Gło sie Wy brze ża” (nr 174) jest roz mo wa
z sied mio ma zo mow ca mi uczest ni czą cy mi w tłu mie niu wtor ko wych zajść w Gdań -
sku 766. Pra wie wszy scy by li człon ka mi „So li dar no ści”, po wo ła no ich do re zer wy
i wcie lo no do ZO MO. Je den z tej sió dem ki, Ja ro sław Podio sek, po cho dzi ze Szcze -
ci na. Ma 21 lat, jest tech ni kiem bu dow la nym za trud nio nym w spół dziel ni miesz -
ka nio wej. I bi li. A wła śnie wczo raj Iwa nów opo wia dał o spe cjal nych gra na tach
fos fo ro wych, któ re po eks plo zji du szą lu dzi. Oka za ło się też, że, przy naj mniej
w Gdań sku, naj wię cej lu dzi zgar nię to do pie ro we śro dę 1 wrze śnia, już po zaj ści-
ach. Na tu ral nie w pierw szym rzę dzie lu dzi mło dych, mło dzież szkol ną. Ga zik za -
trzy my wał się gdzieś przy chod ni ku, wy ska ki wa ło kil ku lu dzi, ła pa li pod rę ce kil ku
wy rost ków i do ko mi sa ria tu. Po da wał na zwi sko ro dzi ny, któ rej sy na zgar nię to
z po dwó rza w ten wła śnie spo sób. Ko le dzy, któ rym uda ło się uciec, za wia do mi li
mat kę. Za dzwo ni ła do ko men dy, gdzie uspo ko jo no ją, że nie po trzeb nie się de ner -
wu je. Je że li sy na nie bę dzie gdzieś na zdję ciu, to za pła ci naj wy żej kil ka ty się cy
kolegium.

W „Dzien ni ku Bał tyc kim”767 z po nie dział ku du ży ty tuł w in for ma cji P[ol -
skiej] A[gen cji] P[ra so wej]: „Aresz to wa nie przy wód ców K[omi te tu] S[amo obro -
ny] S[po łecz nej] K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków]”. Ewi dent na ma ni pu la cja, zła
wo la. Or ga ni za cja nie ist nie je prze cież od ro ku i na le ża ło pi sać „by łe go K[omi te -
tu] S[amo obro ny] S[po łecz nej] K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków]”, ina czej su -
ge ru je się lu dziom ma ło zo rien to wa nym, że or ga ni za cja ta na dal funk cjo nu je.
Kie dy na to miast pi sze się o dzia ła czach funk cyj nych „So li dar no ści”, któ rych nikt
prze cież nie zdjął z funk cji, na gmin nie sto su je się „by ły”, są to dro bia zgi, ale właś -
nie one two rzyć ma ją wła ści wą świa do mość, two rzą ją w spo sób nie zau wa żal ny,
pół krocz ka mi, pół słów ka mi, ale po wta rza ny mi sys te ma tycz nie, nie ustan nie. Nie -
dziel ny przy pa dek „Sztan da ru Mło dych”768 jest od stęp stwem od tej re gu ły, od stęp -
stwem tak znacz nym, że czło wiek za czy na się za sta na wiać, czy aby przy pad kiem
au tor dru gie go od cin ka re por ta żu By łem se kre ta rzem ge ne ra ła, za miesz czo ne go
w nie dziel nym nu me rze, za mie rzał ośmie szyć przed sta wi cie la wła dzy 769. Jak moż -
na ina czej ode brać po stać ge ne ra ła Wła dy sła wa Mro za 770, sze fa In spek cji Sił Zbroj -
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766 W. Wo dec ki, Mi li cjan ci, „Głos Wy brze ża”, 6 IX 1982. Roz mo wa ze Zbi gnie wem Brzo zow skim, Ja ro sła -
wem Podio skiem, Mi ro sła wem Pa lusz kie wi czem, Je rzym Jan kiem, Mar kiem Roz wa dow skim, Ry szar -
dem Ste fan kiem, Ma riu szem Kle czem, Cze sła wem Her kiem, An drze jem Sment kiem.

767 „Dzien nik Bał tyc ki” – dzien nik in for ma cyj no -p ubl ic ystyc zny, uka zu ją cy się na Po mo rzu od 19 V 1945 r.
768 „Sztan dar Mło dych” – dzien nik dla mło dzie ży, wy da wa ny w 1950–1997, po cząt ko wo ja ko or gan ZMP;

w sta nie wo jen nym opu bli ko wa ny po prze rwie z da tą 12–14 II 1982 r. 
769 P. Le wan dow ski, By łem se kre ta rzem ge ne ra ła – część dru ga, „Sztan dar Mło dych”, 3–5 IX 1982.
770 Wła dy sław Mróz (1924–2010) – gen. dyw., prof., od 1974 r. szef In spek cji Sił Zbroj nych, w 1985 r. wy -

zna czo ny na sta no wi sko ko men dan ta Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go im. gen. bro ni K. Świer czew skie go
w War sza wie.



nych, na do da tek dok to ra ha bi li to wa ne go, któ ry pe łen po wa gi spraw dza w ja kimś
SKR-ze w Ry bień cu, czy wy ko na no tam „plan sze za wie ra ją ce ha sła na te ma ty
aktual nej sy tu acji spo łecz no -g osp oda rczej i po li tycz nej kra ju”771, któ re za le co ne
zo sta ły do wy ko na nia pod czas po przed niej in spek cji. Czyż nie kom pro mi tu ją co
wy glą da ją za le ce nia na czel ni ka gmi ny Sol no prze ka za ne pod le głym jed nost kom,
czy rze czy wi ście naj waż niej szą spra wą są szko le nia w za kre sie kształ to wa nia na -
stro jów mło dzie ży w szko le i te idio tycz ne plan sze? I jesz cze do te go szef In spek -
cji Sił Zbroj nych spraw dza ją cy z ca łą po wa gą ich re ali za cję, obłęd.

Wczo raj po po łu dniu na bo isku siat ków ki od by ło się uro czy ste otwar cie
I Spar ta kia dy in ter no wa nych w Strze bie lin ku 772. Ja cek Mer kel, któ ry do ko ny wał
ce re mo nii otwar cia, usi ło wał pół żar tem do ro bić do te go ide olo gię: mu si my być
sil ni i spraw ni, aby co kol wiek móc ro bić póź niej. Ktoś tam strze lił ja kieś zdję cie.

9 wrze śnia (czwar tek)

Wciąż przy by wa no wych lu dzi, nic nie wska zu je na to, aby po 15-tym na stą -
pi ły ja kieś zwol nie nia. Ma my no wą dwój kę ze Szcze ci na: Zbro ja 773 z Po li tech ni ki,
asy stent, czło nek „Od ro dze nia”, a wcze śniej uczest nik tzw. struk tur po zio mych
oraz Ga bry jel ski 774 z „War skie go”. Przy wie zio no ich wczo raj, po dro dze nie ja ko
zo sta wi li w Dar łów ku 6 ko biet, m.in. Tro ja now ską 775 z „Ko ra bia”, Mał go rza tę
Naroż ną 776 – A[ka de mia] R[ol ni cza] oraz z „Od ry” Bar ba rę Mlecz ko 777. Po twier -
dza li też funk cjo no wa nie obo zu w Wierz cho wie, ale nie wie my, ile osób tam w tej
chwi li prze by wa. Ju rek Mą drzy k778 wi dział się dzi siaj ze swo ją ciot ką z Gdań ska.
Ko le gia pra cu ją peł ną pa rą, ma sa dzie ci i mło dzie ży. Mło dzież szkół śred nich jest
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771 Cho dzi o Spół dziel nię Kó łek Rol ni czych. Te go ty pu przed się wzię cia by ły pięt no wa ne przez spe cja li stów
od pro pa gan dy, któ rzy pod kre śla li, że po ka zy wa nie przy kła dów, gdzie wy so ki ran gą żoł nierz do ko nu je
tak pro za icz nych czyn no ści, de pre cjo nu je ran gę woj ska. 

772 „Spar ta kia da Strze bie liń ska” trwa ła od 6 IX do 6 X 1982 r. Jej głów nym or ga ni za to rem był Je rzy Grzesz -
kie wicz. Roz gry wa no wie le kon ku ren cji do sto so wa nych do wa run ków pa nu ją cych w ośrod ku. Zwy cięz -
cy otrzy my wa li pa miąt ko we, ręcz nie wy ko na ne dy plo my. 

773 Zbi gniew Zbro ja (ur. 1949) – inż. na PS, 8 IX–26 XI 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku.
774 Ja nusz Ga bry jel ski (ur. 1946) – 23 VIII 1982 r. za trzy ma ny, 8 IX–16 X tr. in ter no wa ny w OO w Strze -

bie lin ku. 
775 Ja ni na Tro ja now ska (ur. 1921) – 1980–1981 kier. od da ne go na ce le „S” Stocz nio we go Do mu Kul tu ry

„Ko rab” w Szcze ci nie, od wrze śnia 1980 r. w „S”, w 1981 r. or ga ni za tor ka ob rad de le ga tów „S” Po mo -
rza Za chod nie go i wy bo rów związ ko wych, w sierp niu 1981 r. współ or ga ni za tor ka i prze wod ni czą ca
mar szu gło do we go ko biet szcze ciń skich pod Urząd Miej ski, KW PZPR i Urząd Wo je wódz ki, od 3 XII
1981 r. czło nek KS SSz, 14 XII 1981 r. par la men ta riusz ka przed bra mą stocz ni (wraz z Ha li ną Ga iń ską)
z pe ty cją w spra wie roz mów ze straj ku ją cy mi do do wód ców WP, ZO MO, SB ob le ga ją cych stocz nię;
15 XII 1981 r. oskar żo na na mo cy De kre tu o sta nie wojen nym o or ga ni za cję straj ku po wszech ne go,
osadzo na w AŚ w Szcze ci nie, ska za na na ka rę 5 tys. zł grzyw ny; od 1982 r. łącz nicz ka mię dzy nie for mal -
ny mi struk tu ra mi opo zy cji „S” w Szcze ci nie i Gdań sku, 16 XII 1981–1982 uczest nicz ka spo tkań or ga -
ni za cyj nych MKK pod ziem nej „S”, uży cza ją ca swo je go miesz ka nia, kol por ter ka nie za leż nych
wy daw nictw na te re nie Szcze ci na; 27 VIII–9 XII 1982 r. in ter no wa na w OO w Dar łów ku.

776 Mał go rza ta Na roż na (ur. 1961) – zwią za na z NZS AR w Szcze ci nie, w lu tym 1982 r. współ za ło ży ciel ka
pi sma „ARO. Ser wis In for ma cyj ny Aka de mic kie go Ru chu Opo ru”, w sierp niu tr. SB za re kwi ro wa ła z jej
miesz ka nia część ma te ria łów i ram kę do dru ku; 7 IX–6 XII 1982 r. in ter no wa na w OO w Dar łów ku.

777 Bar ba ra Mlecz ko – prac. Za kła dów Odzie żo wych „Da na” w Szcze ci nie. 
778 Je rzy Mą drzyk (ur. 1946) – so cjo log, wi ce przew. KZ Kom bi na tu Bu dow nic twa Ogól ne go w Szcze ci nie,

9 V–16 X 1982 r. in ter no wa ny w OO w Wierz cho wie Po mor skim i Strze bie lin ku. 
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re le go wa na i na tych miast kie ro wa na do pra cy, dzie ci ze szkół pod sta wo wych (!) są
prze no szo ne do in nych szkół. I na tu ral nie wy so kie grzyw ny dla ro dzi ców – 6, 10,
20 ty się cy. Mło dy męż czy zna, któ re go zna le zio no mar twe go po zaj ściach z ra ną
tłu czo ną gło wy, jak po da wał to ko mu ni kat, zo stał po dob no za bi ty z ra kiet ni cy 779.
Mi li cjant strze lał do nie go z naj bliż szej od le gło ści zresz tą. Jak twier dzą lu dzie,
chło pak nie brał udzia łu w de mon stra cji, wra cał z za ku pów.

Ma my w ce li na kil ka dni mar co wy nu mer pa ry skiej „Kul tu ry” z kil ko ma cie -
ka wy mi po zy cja mi. Prze le cia łem go po spiesz nie i na tych miast wy darł mi go Mi chał
[Pa ziew ski] dla swo jej ce li. Ma ją go chłop cy z Bia ło łę ki. I na do brą spra wę ca ły ten
po śpiech jest nie po trzeb ny, każ dy chce być jed nak pierw szy. A po za tym ni gdy nie
wia do mo, co mo że zda rzyć się ju tro. Ma rek No wa kow ski 780 zdą żył już z tek stem
opar tym na wy da rze niach z 13 grud nia Ży cio rys Ta de usza Na wa la ne go, czy li So -
li dar ność ma gło s781. Słu cho wi sko ra dio we dru ko wa ne, jak pi sze re dak cja, bez zgo -
dy i wie dzy au to ra. Za sta na wia du ża ilość ma te ria łów uka zu ją cych brak
za in te re so wa nia Za cho du wy da rze nia mi w Pol sce i przy czy ny te go sta nu rze czy.
Tak na praw dę to nie ma w tym nic no we go, hi sto ria się po wta rza, gdyż me cha ni -
zmy two rzą ce okre ślo ne po sta wy nie zmie ni ły się. A są one wręcz ba nal ne. Pie nią -
dze, in te res. W 6 ty go dni po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go Fran cja pod pi sa ła
w Mo skwie umo wę o do sta wy ra dziec kie go ga zu, gdyż, jak stwier dził pre mier
Mau roy 782: „Do dra ma tu pol skie go nie na le ży do da wać jesz cze dra ma tu Fran cu -
zów, po zba wio nych za opa trze nia w gaz”. Kon tak ty han dlo we ze wscho dem przy -
no szą RFN 16 mld do la rów rocz nie, 700 du żych przed się biorstw i ok. 400 tys.
pra cow ni ków pra cu je dla po trzeb han dlo wych z kra ja mi na sze go blo ku, więc nie
wi dać żad nych po wo dów, aby uszczu pla li swo je zy ski przez za ostrza nie wza jem -
nych sto sun ków, a „pro roc twa” Le opol da Unge ra 783 w ro dza ju: Sta li n784 po wie -
dział Ti to 785, że „tam gdzie się ga ją na sze czoł gi – się ga ją na sze idee”, zaś Breż niew
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779 Cho dzi o Pio tra Sa dow skie go (1950–1982), prac. Por tu Gdań skie go, 31 VIII 1982 r. pod czas uciecz ki
przed mi li cją w cen trum Gdań ska prze wró cił się i ude rzył w gło wę, nie przy tom ny uległ za tru ciu ga za mi
łza wią cy mi, zmarł po prze wie zie niu do szpi ta la.

780 Ma rek No wa kow ski (ur. 1935) – pi sarz, pu bli cy sta, sce na rzy sta; w 1952 r. prac. ZMP, 1969–1983 czło -
nek ZLP, 1980–1983 w ZG, od 1970 r. czło nek PEN Clu bu, w 1971 r. sy gna ta riusz li stów w obro nie wię -
zio nych człon ków Ru chu, w 1974 r. w spra wie Po la ków w ZSRR, w 1976 r. w spra wie zmian
w Kon sty tu cji PRL, w 1977 r. współ za ło ży ciel i red. „Za pi su”, w 1981 r. czło nek Ko mi sji ds. Współ pra -
cy z „S” przy ZG ZLP; po 13 XII 1981 r. au tor pu bli ka cji m.in. w „Ty go dni ku Ma zow sze” (pod wła snym
na zwi skiem), au tor m.in. Ra por tu o sta nie wo jen nym (1982, 1983), 1982–1989 uczest nik wie czo rów
autor skich or ga ni zo wa nych przez Dusz pa ster stwo Śro do wisk Twór czych; ma rzec –cze rwiec 1984 r. aresz -
to wa ny, prze trzy my wa ny pod za rzu tem szka lo wa nia ustro ju w po ro zu mie niu z za gra nicz ny mi ośrod ka -
mi pro pa gan do wo -d ywe rsy jn ymi, uwol nio ny po pro te stach pi sa rzy pol skich i za gra nicz nych, spra wę
umo rzo no na mo cy amne stii.

781 Ży cio rys Ta de usza Na wa la ne go, czy li So li dar ność ma głos, „Kul tu ra” 1982, nr 33, s. 35–53.
782 Pier re Mau roy (ur. 1928) – po li tyk fran cu ski zwią za ny z ru chem so cja li stycz nym, 1981–1984 pre mier

Fran cji.
783 Le opold Unger (ur. 1922) – pu bli cy sta, ese ista, ko men ta tor spraw mię dzy na ro do wych; od 1969 r. na emi -

gra cji w Bel gii, współ prac. m.in. pa ry skiej „Kul tu ry”, RWE czy Sek cji Pol skiej BBC.
784 Jó zef Sta lin (właśc. Io sif Wis sa rio no wicz Dżu gasz wi li, 1878–1953) – od 1922 r. dyk ta tor ZSRR, ja ko me -

to dę rzą dze nia sto so wał ma so wy ter ror.
785 Jo sif Broz Ti to (1892–1980) – 1945–1980 przy wód ca So cja li stycz nej Fe de ra cyj nej Re pu bli ki Ju go sła wii.



zmo dy fi ko wał to w War sza wie na „tam gdzie się ga ją na sze idee, się ga ją na sze czoł -
gi”, nie są trak to wa ne zbyt se rio. Pew ni sie bie? Praw da, w 1980 r. aż 35 proc.
impor tu po cho dzi ło z Za cho du, a co naj istot niej sze, ca ły ten im port spro wa dza
się do dwóch chy ba naj bar dziej new ral gicz nych dzie dzin: pro duk ty rol ne i no wo -
cze sne tech no lo gie. Rocz nie im por tu ją Ro sja nie aż 40 mln ton zbo ża (w 1981 r.
mu sie li sprze dać 200 ton zło ta na je go za kup, co do pro wa dzi ło do zde cy do wa nej
ob niż ki cen zło ta), a 40 proc. urzą dzeń prze my słu che micz ne go po cho dzi z Za -
chodu.

Po li cja szwaj car ska od bi ła am ba sa dę pol ską w Ber nie, uwol nio no za kład ni -
ków bez żad nych ofiar. U nas trwa kam pa nia wma wia ją ca spo łe czeń stwu, że to
eks tre mi ści „So li dar no ści” ma cza li pal ce w tej ak cji.

Za sko czy łem dzi siaj przy śnia da niu Ci cho nia swo ją na iw no ścią po li tycz ną.
Przy słu chi wa łem się wczo raj wie czo rem je go roz mo wie z Ka czyń skim na te mat
róż nych orien ta cji w związ ku: an ty se mi ci, na ro do wi so cja li ści, na cjo na li ści.
Nie wtrą ca łem się, bo nie zda wa łem so bie z te go wszyst kie go spra wy. Wy ra zi łem
dzi siaj zdzi wie nie, jak to się dzie je, że Ko zia tek, czter dzie sto pa ro let ni in ży nier,
zosta je za cie kłym an ty se mi tą, że za kła da czy pod pi su je ak ces do ja kichś ugru po wań
Praw dzi wych Po la ków, Wol nych Po la kó w786. Skąd to się bie rze? Rze czy wi ście
muszę po roz ma wiać z Ko ziat kiem, ale chcę doj rzeć do tej roz mo wy.

11 wrze śnia (so bo ta)

Frak cyj ne spo ry, któ re pro wa dzi się tu taj, raz mniej, kie dy in dziej bar dziej
jaw nie, ich za cie kłość, ener gia tra co na przez zwal cza ją ce się na wza jem obo zy, bu -
dzą nie rzad ko prze ra że nie. Jak moż na do te go stop nia za tra cić po czu cie rze czy wi -
sto ści, nie do strze gać krat w oknach, kla wi sza z klu cza mi, któ ry de cy du je, czy
mo gę być dłu żej na spa ce rze, czy też nie. Nie re pre zen tu je my żad nej si ły, czy wy -
stą pi my z ape lem lub oświad cze niem, czy nie wy stą pi my, nie ma to w su mie więk -
sze go zna cze nia. Lu dzie zaś go to wi są ska kać so bie do oczu o ta kie czy in ne
sfor mu ło wa nie, ta kie czy in ne na zwi sko w wy cho dzą cym stąd do ku men cie. Rzad -
ko uży wam ta kie go to nu, uni kam pi sa nia o ja kichś śmiesz nost kach ludz kich, bo
i po co, ale prze bieg wczo raj sze go ze bra nia prze szedł wszyst ko, co do tąd mia ło
tu taj miej sce. Spo tka nie w świe tli cy zwo ła ne na 17-tą mia ło roz strzy gnąć osta tecz -
ną for mę oświad cze nia w związ ku z aresz to wa niem J[ac ka] Ku ro nia i kil ku in nych
człon ków K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków], na le żą cych do czo łów ki związ ko -
wej. Przed sta wio no dwa tek sty. Gru pa z Bia ło łę ki, ini cja to rzy ca łej ak cji, za pre -
zen to wa ła oświad cze nie, bro nią ce bez po śred nio aresz to wa nej czwór ki, któ ry to
tekst zo stał od rzu co ny przez Ra dę Star szych. Ta przed sta wi ła z ko lei na pi sa ny
przez Jur ka Zi mow skie go do ku ment, bę dą cy pro te stem wo bec wię zie nia za prze -
ko na nia po li tycz ne w ogó le, przy pa dek ko row ców sta no wił tyl ko eg zem pli fi ka cję
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786 Nie for mal na na zwa nur tu na cjo na li stycz ne go w NSZZ „S”, tzw. praw dziw ków, zwal cza ją cych m.in. dzia -
ła czy KOR w „S”.
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pew nej te zy. Przed 19-tą trze ba by ło ze bra nie prze rwać – za czy nał się apel. Po
dzien ni ku TV od by ła się dal sza część. Wy ta cza no dzie siąt ki ar gu men tów, nie bra -
ko wa ło de ma go gii i oskar żeń o tchó rzo stwo. Pod tym wzglę dem spo tka nie to nie
róż ni ło się ni czym od tych przed gru dnio wych. Dla cze go Ra da Star szych boi się
bro nić K[omi te tu] O[bro ny] R[obot ni ków]? Ja nusz Mać kow ski wró cił do te go te -
ma tu roz ma wia jąc dzi siaj ze mną: – Sta ry, ile ja się tu taj na uczy łem, ile stra ci łem
złu dzeń. Roz ma wia łem z ni mi (z Ra dą Star szych) na te mat do ku men tu po pie ra ją -
ce go sta no wi sko T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej], wró ci łem po tym
spo tka niu do ce li i jesz cze raz po wtó rzy łem ją so bie, co kto z nich mó wił. Sta ry, to
strasz ne. Ci lu dzie cią gle są dzą, że są kimś, że zda rzy się cud i wła dza usią dzie
z nimi do roz mów, że zno wu bę dą kimś. Ale to prze cież po mył ka, nic ta kie go nie
na stą pi, a oni szma cą się, nie stać ich na ża den ludz ki gest. Wiesz, opo wia dał mi
ta ki Krzysz tof z na szej ce li, któ ry sie dział tu taj ra zem z Wą do łow skim o ta kim wy -
da rze niu. Kie dyś kla wisz za cho wy wał się tak, jak oni po tra fią, Wą do łow ski po de -
rwał się do nie go z krzy kiem: Ja so bie wy pra szam ta kie nu me ry. Pan nie wie, kim
ja je stem? Na to kla wisz spo koj nie: A kim pan jest, no kim? Za sko czo ny nie co tym
spo ko jem Wą do łow ski od po wie dział już bez tej pew no ści sie bie: – Je stem wi ce -
prze wod ni czą cym „So li dar no ści”, za stęp cą Wa łę sy. Na to kla wisz: pro szę pa na, to
by ło przed 13 grud nia i po tam tej stro nie mu ru, a te raz jest pan tyl ko in ter no wa -
nym. Czy wie lu z nich nie za cho wu je się po dob nie jesz cze dzi siaj?

Na tych miast po od czy ta niu oby dwu tek stów roz po czę ła się de ba ta, z każ dą
chwi lą co raz bar dziej na mięt na. Sa la by ła na bi ta, jak ni gdy do tąd. Każ de na stęp ne
py ta nie ro dzi ło co raz więk sze emo cje: dla cze go są dwa róż ne oświad cze nia, dla -
cze go kie row nic two obo zu uni ka mó wie nia wprost o K[omi te cie] O[bro ny]
R[obot ni ków], czy nie jest to strach o wła sną skó rę? – to młod si, N[ie za leż ne]
Z[rze sze nie] S[tu den tów], lu dzie z Bia ło łę ki. Ale i gru pa Ko ziat ka nie za mie rza ła
pa so wać. Dla cze go ty le ra ba nu z po wo du aresz to wa nia kil ku ko row ców, prze cież
znacz nie dłu żej sie dzi Mo czul ski, sie dzą ty sią ce in nych lu dzi. Nie po wie dzia no tego
wprost, wszy scy jed nak wie dzie li, dla cze go Ko ziat ka bo lał K[omi tet] O[bro ny]
R[obot ni ków], dał o so bie znać je go an ty se mi tyzm. Gro zi ło ze rwa niem ze bra nia.

W cza sie prze rwy Bia ło łę ka po sta no wi ła wy co fać ofi cjal nie swój tekst –
uzna li, że za ła twią to ina czej, bez zgo dy ze bra nia – ale wte dy po ja wi ła się zno wu
kwe stia no wa – pod pi sów pod oświad cze niem. Do tych czas wszyst kie po dob ne
oświad cze nia czy li sty pod pi sy wa no „in ter no wa ni ze Strze bie lin ka”, te raz gru pa
war szaw ska pu blicz nie stwier dzi ła, że trze ba mieć cy wil ną od wa gę, nie ukry wać
się za ano ni mo wy mi w grun cie rze czy (przy for mu le „in ter no wa ni ze Strze bie lin -
ka”) tek sta mi. I zno wu spór, jest to nie zbęd na prze zor ność czy po spo li ty strach
o własną du pę. Ju rek Zi mow ski uwa żał za wska za ne przy po mnieć, że pod pis
może kosz to wać na wet wy rok, ktoś in ny za kwe stio no wał to, po da jąc zna ny mu
przy pa dek pre ce den so wy. Ktoś in ny ar gu men to wał trud no ścia mi tech nicz ny mi
po da nia pod każ dym tek stem czy pro te stem kil ku dzie się ciu czy kil ku set pod pi sów,
co nie po trzeb nie po więk szy ob ję tość do ku men tów, na co ri po sto wa no zno wu, że
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pod pi sy po win ny być tyl ko pod ory gi na łem prze sła nym do ad re sa tów naj bar dziej
zna nych. Osta tecz nie zgo dzo no się, iż tekst oświad cze nia znaj do wać się bę dzie
w jed nej celi i każ dy do bro wol nie bę dzie go mógł pod pi sy wać. Unik nię to w ten
spo sób son da żo wych gło so wań, któ re, jak ar gu men to wa li co bar dziej przy tom ni,
do pro wa dzi ły by tyl ko do po głę bie nia po dzia łów, ni cze go w za mian nie da jąc.
Pro wa dzą cy ze bra nie Mer kel od pu ścił je so bie już zu peł nie, miał naj wy raź niej do -
syć nie ustan nych swa rów, zro zu miał, że skoń czył się już czas, kie dy dla utrzy ma -
nia po zo rów jed no ści gru pa przyj mo wa ła kom pro mi so we roz wią za nie. Pod da wał
te raz pod gło so wa nie wszyst ko, co zo sta ło zgło szo ne, a lu dzie upa ja li się zno wu
de mo kra cją. Prze gło so wa no za tem, że wie czor ny apel zo sta nie roz wi nię ty: Oj cze
nasz, Zdro waś Ma rio, hymn, Wszyst kie na sze dzien ne spra wy, i na tu ral nie bę dzie
to roz po czy na ne i koń czo ne zna kiem krzy ża (!). Zu peł ne sza leń stwo, ktoś z Bia -
ło łę ki oznaj mił jesz cze, że oni bę dą wpro wa dza li wła sny zwy czaj że gna nia się wie -
czo rem sło wa mi: z Bo giem. Skąd wśród tych lu dzi ta ki kle ry ka lizm? Jak Ko zia tek
go dzi swo ją osten ta cyj nie oka zy wa ną po boż ność z za cie kłym an ty se mi ty zmem?
Nie po ję te.

Głos Ame ry ki omó wił oświad cze nie T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na -
cyj nej], wy da ne po trzy dnio wym po sie dze niu za koń czo nym we wto rek. Zno wu
ape le o de mon stra cje. Ci lu dzie naj wy raź niej nie zda ją so bie spra wy z na stro jów
spo łecz nych. Jak dłu go moż na de mon stro wać i tyl ko de mon stro wać?

14 wrze śnia (wto rek)

Wal dek Ci choc ki i Edek Mo drzew ski uzy ska li dzi siaj zwol nie nie z in ter no -
wa nia, obaj zresz tą sta ra ją się o wy jazd na Za chód, więc mo że rze czy wi ście bę dą
ja kieś więk sze zwol nie nia pod ko niec mie sią ca?

La to skoń czy ło się już chy ba de fi ni tyw nie. Od po nie dział ku po chmur no
i zim no. Po raz pierw szy do grze wa li śmy ce lę ma szyn ką. Obóz ży je spar ta kia dą.
Dzi siej sza szta fe ta na 16 okrą żeń wy wo ła ła emo cje nie ustę pu ją ce fi na ło wi olim -
pij skie mu. Kie dy oka za ło się, że ze spół szcze ciń ski za jął do pie ro trze cie miej sce,
cho ciaż bie gnąc w pa rze z Ma zow szem zdu blo wał je, Mi rek Wit kow ski po szedł do
sę dziów za kła dać pro test: prze cież wszy scy wi dzie li, jak na si pięk nie bie ga li,
a wygrać ma To ruń. Ko men dant zno wu oka zał się bar dzo roz sąd nym czło wie kiem,
posta rał się o ku lę, za ła twił gdzieś sto pe ry, anu lo wał punkt re gu la mi nu mó wią cy
o ilo ści osób na spa cer nia kach, kla wi sze nie li czą już, ile nas jest na ze wnątrz, jak
rów nież prze sta li za my kać pa wi lo ny na prze rwę obia do wą.

W no cy z nie dzie li na po nie dzia łek tra dy cyj ny „ło mot” o pół no cy. W trzy -
dzie st ce chłop cy wy rwa li po pro stu za mek z drzwi. Ce la obok, „ame ry kań ska” też
znisz czy ła prak tycz nie drzwi. Wczo raj przy szedł do ce li ko men dant i pro sił (!), aby
po roz ma wiać z chłop ca mi: zro zum cie pa no wie, że mo ja wła dza tu taj nie jest nie -
ogra ni czo na, mo że dojść do nie szczę ścia. Sa mi wie cie, co zda rzy ło się w Kwi dzy -
nie. I uzy skał to, o co mu cho dzi ło. Grzesz kie wicz roz ma wiał z „ame ry ka na mi”
i wszyst ko wska zu je na to, że był to ostat ni „ło mot”.
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Lek tu ra cza so pism do pro wa dza do pa sji. W „Pra wie i Ży ciu”787 z 28 sierp -
nia roz mo wa z prof. Ada mem Ło pat ką 788, do rad cą prze wod ni czą cych ko mi sji rzą -
do wych w Gdań sku i Szcze ci nie w sierp niu 1980. Je go oce na po ro zu mień jest
skan da lem: „Od sa me go po cząt ku, do ce nia jąc po trze bę ne go cja cji, ro zu mia łem,
że te go ro dza ju po ro zu mie nia są hi sto rycz nym ana chro ni zmem, po ro zu mie nia
takie za wie ra li mię dzy so bą (...) ba ro no wie feu dal ni i wów czas mo gło być to źró -
dłem wła dzy i pra wa. We współ cze snym pań stwie (...) źró dłem ta kim są wy łącz -
nie ak ty le gal nie dzia ła ją cych władz...” Ta wła śnie oce na sta je się po wszech nie
obo wią zu ją ca. W ten sam spo sób oce nia je in na „zna ko mi tość”, prof. Jan Basz kie -
wicz, au tor książ ki Wol ność, rów ność, wła sność, któ ra wy wo łu je ze wsząd „ochy”
i „achy”. W 21. nu me rze „Ra da ru”789 mó wi: „po ro zu mie nia z Gdań ska, Ja strzę -
bia i Szcze ci na nie by ły żad ny mi umo wa mi spo łecz ny mi, tyl ko ro dza jem pac ta
conven ta, któ re kró lo wie za wie ra li ze szlach tą, by ją za do wo lić. Na tym bu do wać
się nie da”. Tak wła śnie bę dzie wy glą dać ko lej na od no wa. Oka zu je się po wo li, że
ha sło „nie ma po wro tu do cza sów sprzed sierp nia, ani do okre su sprzed 13 grud -
nia” sta je się nie ak tu al ne w pierw szej czę ści. Po pro stu nie by ło żad ne go sierp nia,
po glą dy straj ku ją cych „wy ra ża ły aspi ra cje ilu zo rycz ne”, jak mó wi to prof. Basz -
kie wicz. Do cze go więc wra cać? 

Na wczo raj szym po sie dze niu W[oj sko wej] R[ady] O[ca le nia] N[aro do we go]
„za ape lo wa no” do sej mu o szyb kie za twier dze nie usta wy o obo wiąz ku pra cy790.
I nie ma wąt pli wo ści, że sejm ją uchwa li. Wbrew wszyst kim ostrze że niom roz sąd -
nych lu dzi, wbrew pro te stom au to ry te tów na uko wych. Bę dzie to ko lej ne po gwał -
ce nie pra wa. Wy je chać, jak naj prę dzej wy je chać.

15 wrze śnia (śro da)

Co raz wię cej w tych za pi skach cy ta tów z bie żą cych cza so pism, bo też czy tam
te raz wię cej niż kie dy kol wiek do tąd. Czy tam, że by nie zbzi ko wać zu peł nie z bez -
czyn no ści, że by nie my śleć bez prze rwy o tym, co na ze wnątrz, że by nie za drę czyć
się tra co nym ży ciem. W naj now szej „Po li ty ce” ko lej ny przy czy nek do ocze ku ją cej
nas przy szło ści. Być mo że je ste śmy prze czu le ni na punk cie wy po wie dzi za po wia -
da ją cych po wrót do te go wszyst kie go, co by ło na wy cią gnię cie rę ki, być mo że. Ale
jak moż na ina czej wy ja śnić so bie ta ki frag ment wy po wie dzi I se kre ta rza K[omi te -
tu] W[oje wódz kie go] w Biel sku -Bi ałej, An drze ja Gdu li 791 na te mat przy szło ści wsi:
„Po li ty ka par tii i pań stwa jest ja sna, każ de go spo dar stwo ma peł ne szan se roz wo -
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787 „Pra wo i Ży cie” – dwu ty go dnik praw no -sp ołec zny, or gan Zrze sze nia Praw ni ków Pol skich, pierw szym
red. na czel nym był Ka zi mierz Ką kol, od 1975 r. An drzej Do brzyń ski.

788 Adam Ło pat ka (1928–2002) – prof. pra wa, w la tach sie dem dzie sią tych przew. Zrze sze nia Praw ni ków 
Polskich, 1982–1987 szef Urzę du do Spraw Wy znań w rzą dach Woj cie cha Ja ru zel skie go i Zbi gnie wa
Mes sne ra, 1987–1990 I Pre zes SN, 1976–1985 po seł na Sejm PRL. 

789 „Ra dar” – pi smo mło dzie żo we.
790 Po sie dze nie WRON od by ło się 11 IX 1982 r.
791 An drzej Gdu la (ur. 1942) – po li tyk, od 1964 r. w PZPR, 1981–1985 I se kre tarz KW PZPR w Biel sku -

-Bi ałej. 



jo we, ale z nie po ko jem ob ser wu ję ten den cję re ak ty wo wa nia go spo dar ki ty pu ka -
pi ta li stycz ne go z na jem ną si łą ro bo czą, któ re z tzw. go spo dar stwem ro dzin nym nie
ma ją nic wspól ne go. W per spek ty wie roz wo jo wej nie moż na przy jąć tak ar cha icz -
nej struk tu ry agrar nej, ja ką ma my na dzień dzi siej szy i jest dla mnie oczy wi stym,
że roz wój wsi mu si na stą pić w kie run ku prze mian o cha rak te rze so cja li stycz nym.
Nie mo że być bo wiem w pań stwie so cja lizm po ło wicz ny, tyl ko w mie ście”792. Jaki -
kol wiek ko men tarz za brzmi jak de ma go gia.

Głos Ame ry ki po dał przed go dzi ną, że wró cił do kra ju na cze ka ją cy go pro-
ces Jan Jó zef Lip ski. Moż na mu po zaz dro ścić cha rak te ru. Ko lej na roz mo wa z in -
ter no wa nym (Bia ło łę ka), któ ry zde cy do wał się na wy jazd z kra ju. Ju tro chłop cy
z Bia ło łę ki bę dą mie li o czym roz ma wiać. Do cho dzi dru ga, po ra iść spać. Ju tro
wi dze nie! Emicz ku, Dro bin ko Mo ja, kie dy to się wresz cie skoń czy?

17 wrze śnia (pią tek)

Nie mia łem wi dze nia, a Pi gu ła przy niósł nie po twier dzo ną wia do mość, że
któ ryś z bra ci zo stał aresz to wa ny za kol por taż ulo tek. Nie po trzeb nie mi to w ogó -
le po wie dział, te raz trze ba cze kać aż do nie dzie li, mo że ktoś przy je dzie. Do ostat -
niej chwi li mia łem na dzie ję bo daj na ja kąś kart kę, by ło spo ro wi dzeń ze Szcze ci na,
ale nic.

Wia do mo ści by ły nie do bre. Ma rek P[rzy godz ki] przy słał gryps z ogól ną oce -
ną sy tu acji, na pi sał go po roz mo wie z Pas sen te m793. W tej oce nie naj istot niej sza jest
spra wa par tii, któ ra na dal nie po tra fi się otrzą snąć, w wiel kich za kła dach pra cy
nie ist nie je w ogó le. Biu ro Po li tycz ne, Ko mi tet Cen tral ny prze sta ły de cy do wać
o czym kol wiek, nie li czą się. W tej sy tu acji nie ma co li czyć na po wsta nie ja kiej -
kol wiek „So li dar no ści”. By ła by zbyt wiel kim nie bez pie czeń stwem dla par tii w tych
wa run kach. Wła dze zde cy do wa ne są na dła wie nie si łą ja kie go kol wiek opo ru. Re -
pre sje na si la ją się, to po wta rza się we wszyst kich roz mo wach. Mi li cja, ZO MO za -
cho wu ją się be stial sko, bi jąc zu peł nie nie win nych, przy pad ko wych lu dzi. Żo na
War ka [Wa li gór skie go] opo wie dzia ła mu o dwóch bar dzo cha rak te ry stycz nych
przy pad kach. Ich wspól ni zna jo mi ma ją chłop ca w ma tu ral nej kla sie. 31 sierp nia
był w ko ście le Ser ca Je zu so we go, słu żył do mszy. W mie ście by ło już go rą co
i ksiądz pro sił mi ni stran tów, że by bo daj przez ja kiś czas nie wy cho dzi li na
zewnątrz, mo że za go dzi nę, dwie, uspo koi się. Ale chło pak uparł się, tłu ma czył,
że miesz ka bli sko, że ro dzi ce bę dą się nie po ko ić. Zdą żył prze biec nie wię cej niż
kil ka na ście me trów, do pa dła go gru pa mi li cjan tów. Nie słu cha li żad nych wy ja -
śnień, za czę li bić, a póź niej wcią gnę li go do sa mo cho du. Przez kil ka dni ro dzi ce
szu ka li go po ko mi sa ria tach, szpi ta lach. Bez sku tecz nie. Po ty go dniu przy szła wia -

______________________________________________________________________________

792 Lu dzi przyj mu ję za wsze. Z An drze jem Gdu lą – I se kre ta rzem KW PZPR w Biel sku -Bi ałej roz ma wia Bar -
ba ra Mo roz, „Po li ty ka” 1982, nr 30.

793 Da niel Pas sent (ur. 1938) – dzien ni karz, dy plo ma ta, od 1959 r. zwią za ny z ty go dni kiem „Po li ty ka”, 
w la tach osiem dzie sią tych wie lo krot nie na ła mach pi sma bro nił po li ty ki władz i de cy zji o wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go. 
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do mość ze szpi ta la, umiesz czo no go tam wła śnie. W mię dzy cza sie przy go to wa no
mu spra wę za udział w zaj ściach, za rzu ca nie ka mie nia mi, przy znał się w śledz -
twie. Od wo łał to póź niej, po wie dział, jak do szło do te go, że się przy znał. Bi to go,
stra szo no, że nikt nie do wie się ni gdy, jak skoń czył, je że li się przy zna, ro dzi ce za -
pła cą naj wy żej 30 tys. zł grzyw ny: – Co mia łem ro bić – za py tał – ba łem się. Oni
na praw dę mo gli mnie za bić.

Mło dzież szkol na ma so wo wy rzu ca na jest ze szkół, z uczel ni. Wy star czy czy -
jeś do nie sie nie, aby stra cić pra cę. I trud no się dzi wić, że w tych wa run kach ro dzi
się strach. Ale nie brak rów nież przy kła dów świad czą cych o trwa ją cym opo rze.
14 wrze śnia od by ło się w Szcze ci nie ple num K[omi te tu] W[oje wódz kie go] na te -
mat sta nu bez pie czeń stwa i po rząd ku. Płk Ja ro sław Wer ni kow ski, ko men dant wo -
je wódz ki MO w swo im wy stą pie niu po dał, że od po ło wy lu te go do koń ca sierp nia
zli kwi do wa no 21 grup zaj mu ją cych się nie le gal nym wy da wa niem i kol por ta żem
ulo tek. Mi mo tych wszyst kich re pre sji. Są też in for ma cje o dzia ła niach pół le gal -
nych. Krą ży w tej chwi li po kra ju list otwar ty, skie ro wa ny przez 104 naj wy bit niej -
szych in te lek tu ali stów do Ja ru zel skie go, Glem pa i Wa łę sy. Te raz pod pi su je się pod
nim ty sią ce pro stych lu dzi. Od War ka [Wa li gór skie go] wiem, że do tarł już do
Szcze ci na, w nie dzie lę mo że bę dzie my zna li je go treść.

Wczo raj sza „Rzecz po spo li ta” in for mu je o in nym li ście otwar tym. Gru pa kra -
kow skich pra cow ni ków służ by zdro wia skie ro wa ła go do pre ze sa Ra dy Mi ni strów
wska zu jąc, że stan wo jen ny po głę bia nie bez pie czeń stwo dla bio lo gicz ne go trwa nia
na ro du. Nie do ży wie nie, brak le ków, ob ni że nie wa run ków hi gie nicz nych, na ra sta -
ją ce po czu cie de sta bi li za cji i bra ku bez pie czeń stwa, dra ma tycz ne czę sto kon flik ty
su mie nia – są to czyn ni ki wy nisz cza ją ce sys te ma tycz nie na ród. Ja no wicz, au tor
tego ar ty ku łu 794 ma na tu ral nie za złe wie lu za słu żo nym lu dziom na uki, że zde cy -
do wa li się na ta ki krok. Wy ko rzy sta ła to na tych miast Wol na Eu ro pa dla ob sma -
rowa na sys te mu. Ja no wicz udo wad nia, że stan wo jen ny, są dząc po da nych
sta ty stycz nych (obiek tyw nych, a jak że) przy niósł wy raź ne ob ni że nie za cho ro wal -
no ści. Jest mniej cho rób nad ci śnie nio wych, wrzo do wych, a na wet zgo nów sa mo -
bój czych. Dla cze go jed nak za jął się tym li stem do pie ro te raz, po od czy ta niu go
przez Wol ną [Eu ro pę], te go już nie wy ja śnia.

Ma my też tekst ka za nia bpa To kar czu ka 795, któ re wy gło szo ne zo sta ło
5 wrześ nia do uczest ni ków tra dy cyj nej piel grzym ki rol ni ków. W tym ro ku ze bra -
ło się w Czę sto cho wie po nad 300 ty się cy. Ka za nie jest rze czy wi ście pro sto li nij ne.
„Rzecz po spo li ta” uzna ła póź niej, że bp To kar czuk na wo ły wał do nie po słu szeń -
stwa wo bec wła dzy, do nie wy ko ny wa nia roz ka zów. To kar czuk tym cza sem przy -
po mniał gło śno, że roz kaz nie uspra wie dli wia po stę po wa nia ludz kie go, iż kie dy
uzna my go za sprzecz ny z na szym świa tem war to ści, po win ni śmy mieś od wa gę
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794 K. Ja no wicz, Za bra kło praw dy. Na mar gi ne sie li stu kra kow skich le ka rzy, „Rzecz po spo li ta”, 16 IX 1982.
795 Igna cy To kar czuk (ur. 1918) – bp, 1965–1992 bp die ce zjal ny prze my ski (1992–1993 abp me tro po li ta),

od 1993 abp se nior ar chi die ce zji prze my skiej.



od mó wie nia je go wy ko na nia. Bi skup przy po mniał po stać Au stria ka Schim ka 796,
któ ry zo stał roz strze la ny, po nie waż od mó wił udzia łu w eg ze ku cji pol skich par ty -
zan tów.

Dzi siej sze wia do mo ści po twier dza ją, że ta ho mi lia nie by ła przy pad ko wa.
List bi sku pów ostro po tę pia wła dze za to wszyst ko, co dzia ło się 31 sierp nia.
Z omó wień BBC, Gło su Ame ry ki wy ni ka, że jest to bar dzo dra ma tycz ny do ku -
ment. Epi sko pat czy ni wła dzę od po wie dzial ną za obec ną sy tu ację kra ju, za na ra -
sta ją cą nie na wiść ob ja wia ją cą się ak ta mi agre sji. W prze ko na niu bi sku pów mo że
to pro wa dzić do nie szczę ścia gro żą ce go za gła dą na ro du i pań stwa. Przy po mnia ła
mi się roz mo wa Mar ka [Przy godz kie go] z Pas sen tem, któ ry spo koj nie wy ja śniał
mu ca ły dra ma tyzm sy tu acji. Wła dza uzna ła, że si ła jest osta tecz nym ar gu men tem,
że jest już je dy nym ar gu men tem. – Czy oni nie bo ją się, że woj sko po wie w pew -
nym mo men cie „nie” – za py tał na iw nie Ma rek. – Któ re woj sko, pa nie Mar ku?
Na sze się nie li czy, a ra dziec kie nie bę dzie się wa hać, mo że pan być pe wien – od -
po wie dział Pas sent.

Upadł rząd Schmid ta 797, w li sto pa dzie no we wy bo ry. Koh l798 żą da, aby kanc -
lerz na tych miast po dał się do dy mi sji. W Bej ru cie woj ska izra el skie za ję ły i oku po -
wa ły przez pe wien czas bu dyn ki am ba sa dy ra dziec kiej. Ja kie mo gą być
kon se kwen cje tych wy da rzeń, trud no w tej chwi li prze wi dzieć, ale ro dzi się lęk. Jak
naj szyb ciej wy do stać się stąd, wró cić do do mu, być z Mał go rza tą. Tym cza sem wy -
stą pie nie Kisz cza ka w sej mie nie za wie ra ło ni cze go, co po twier dza ło by krą żą ce
plot ki o wrze śnio wych wyj ściach. Sta ra śpiew ka, in ter no wa ni ni cze go się nie na -
uczy li, nie moż na ich wy pu ścić. Ani sło wa o ja kich kol wiek de cy zjach ła go dzą cych
stan wo jen ny. Bo że, że by Mał go rza ta przy je cha ła w nie dzie lę.

19 wrze śnia (nie dzie la)

Wi dze nie z Mał go rza tą, do te go list od Niej – do bry dzień. Jest co raz drob -
niej sza i zmę czo na. Wsty dzi łem się swo jej opa le ni zny, bo są za tym go dzi ny spa -
ce rów, opa la nie, roz ryw ki, uczo ne dys ku sje. Ca ła noc w po cią gu, po wrót do
do mu mo że póź nym wie czo rem, a ju tro ra no do pra cy. I wszyst ko dla krót kiej roz -
mo wy we trój kę z Te reń cią, któ ra jest ko cha na, że przy je cha ła i któ ra chcia ła by
mi po móc, ile tyl ko mo że, ale prze cież cze kam na Mał go rza tę. W ce li ob fi tość
ciast, wę dlin, owo ców. Przez kil ka dni bę dzie my żyć po pań sku. Aż piąt ka z nas
mia ła wi dze nia, tyl ko Bro nek Śli wiń ski i An drzej But kie wicz spa li ra no spo koj nie,
swo je od wie dzi ny mie li ty dzień te mu. Na każ dym kro ku roz mo wy o sy tu acji na
ze wnątrz, od czy ty wa nie i stu dio wa nie gryp sów. Wia do mo ści po dob ne. Gdzieś
tam ja kaś pa ni Emi lia wy szła z ukry cia, Ra dek stra cił pra cę, a pa ni Sien kie wicz od -
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796 Ot to Schi mek (1925–1944) – au striac ki żoł nierz We hr mach tu, któ ry po od mo wie wy ko na nia roz ka zu zo -
stał roz strze la ny. Stał się pa tro nem Ru chu WiP za ło żo ne go w Pol sce w 1985 r.

797 Cho dzi o trze ci rząd Hel mu ta Schmid ta, dzia ła ją cy od 6 XI 1980 do 1 X 1982 r. 
798 Hel mut Kohl (ur. 1930) – nie miec ki po li tyk (Unia Chrze ści jań sko -D em okr atyc zna, CDU), 1982–1998

kanc lerz RFN.
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wo łu je się. Ktoś in ny miał pod ko niec mie sią ca, tuż przed trzy dzie stym pierw -
szym re wi zję, ale na szczę ście nic nie zna le zio no. No we wła dze uni wer sy tec kie
w To ru niu przy rze kły, że bę dą sta ra ły się przy jąć wszyst kich wy rzu co nych stu -
den tów w try bie in dy wi du al ny m799. Ktoś in ny do wie dział się, że w Lu bi nie by ło
w rze czy wi sto ści znacz nie wię cej ofiar, zgi nę ło co naj mniej kil ka na ście osó b800.
Ja kieś szcze gó ły z Gło go wa, pło ną ce od bu te lek z ben zy ną sa mo cho dy bo jo we,
po ża ry, ba ry ka dy 801. Kil ka in te re su ją cych li stów, An drzej Mil cza now ski pi sał do
Ma ria na [Jur czy ka]:

Dro gi Ma ria nie, dro gi Przy ja cie lu,
Pi szę ten list bez po śred nio po wy da rze niach z 31 sierp nia. Po czy na jąc od

mar ca wy sła łem do Cie bie przez Jur ka Zi mow skie go kil ka kar tek i li stów, nie
wiem, czy do tar ły. Oko ło 17 sierp nia, za zgo dą ad mi ni stra cji wię zie nia, wy sła łem
do Cie bie list kon do len cyj ny. Raz jesz cze pra gnę Ci zło żyć wy ra zy głę bo kie go żalu
i współ czu cia w związ ku z tra gicz ną śmier cią sy na i sy no wej. Mu si my ca ły ten zły
czas prze trwać i oca lić spra wę naj waż niej szą tj. nasz zwią zek. Na dłuż szą me tę
władza nie bę dzie w sta nie utrzy mać na wet tej dzi siej szej sy tu acji, ja ka jest obec -
nie. Będą mu sie li ustą pić, rzecz w tym, aby uzy skać w wal ce ustęp stwa istot ne.
Oce niam, że sy tu acja bę dzie mu sia ła ulec zmia nie na prze strze ni kil ku mie się cy.
Mo że to być 3–5–7 mie się cy, ale na pew no nie wię cej niż 10. Jest dla mnie oczy -
wi ste, że wła sny mi si ła mi wła dza nie bę dzie w sta nie zmu sić spo łe czeń stwa do ule -
gło ści, na to miast in ter wen cja ze wnętrz na wy da je mi się ma ło praw do po dob na,
acz kol wiek wy klu czyć jej nie moż na. Wy da je mi się, że za 3–4 ty go dnie za ry su ją
się kie run ki po czy nań wła dzy. Z te go, co do tąd po wie dzie li po wy da rze niach
31 sierp nia wi dać, że chcą zro bić z KO R-u ko zła ofiar ne go. Z te go, co się orien -
tu ję o sy tu acji w Szcze ci nie stocz nia „War skie go” dzia ła b[ar dzo] do brze. Stocz nia
po no si jed nak sta le cięż kie re pre sje. Mam da ne, że po czy na jąc od 13 grud nia 1981
do chwi li obec nej zwol nio no ze stocz ni oko ło 2000 pra cow ni ków. Ostat nio zwol -
nio no 250–300 osób w związ ku z ma ni fe sta cją w dniu 18 sierp nia, 4-ro go dzin -
nym straj kiem w dnia 24 sierp nia i ma ni fe sta cją w dniu 31 sierp nia. Jak mnie
do cho dzą słu chy, w Szcze ci nie nie ma jed no ści w pod zie miu, wy cho dzą róż ni ce
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799 Cho dzi o sta ra nia rek to ra UMK Ja na Kop ce wi cza dot. przy wró ce nia na uczel nię skre ślo nych z li sty stu -
den tów: Ma rian ny Błasz czak, Ma riu sza Kli ma szew skie go, Grze go rza Ję drycz kę, Krzysz to fa Łę gow skie -
go i Jac ka Bon ka, ska za nych wy ro ka mi są do wy mi za dzia łal ność po li tycz ną. Prof. Kop ce wicz, jesz cze
ja ko p.o. rek to ra, po wo łu jąc się na pra wo sta nu wo jen ne go, skre ślił ich z li sty stu den tów, póź niej jed nak
wie lo krot nie in ter we nio wał na ich rzecz, m.in. u dyr. CZZK, pro sząc o umoż li wie nie im stu dio wa nia
w wię zie niu. Ra zem z dr Da nu tą Gaj dus do pro wa dził do przy wró ce nia stu den tów na stu dia.

800 W wy ni ku in ter wen cji ZO MO w Lu bi nie zgi nę ły trzy oso by, a kil ka dzie siąt zo sta ło ran nych. Plu ton
ZOMO z KW MO w Le gni cy strze lał do de mon stran tów mi mo bra ku bez po śred nie go za gro że nia ży cia.
W cią gu trzech dni za trzy ma no w sa mym Lu bi nie po nad 300 osób. 

801 W Gło go wie 31 sierp nia pod po mni kiem Dzie ci Gło gow skich ze bra ło się ok. 3 tys. osób. Zo sta li oni za -
ata ko wa ni przez 398 funk cjo na riu szy mi li cji. Roz go rza ły wal ki, ok. 19.20 de mon stran ci za ata ko wa li
KM PZPR, wy bi ja jąc szy by w bu dyn ku. Wal ki trwa ły w ca łym mie ście do pół no cy. Za trzy ma no 39 de -
mon stran tów, w cią gu na stęp nych dni ko lej nych 21. 



mię dzy po szcze gól ny mi ugru po wa nia mi na tle am bi cjo nal ny m802. Po win ni zro zu -
mieć, że te raz nie jest po ra na am bi cje i spo ry we wnętrz ne. Zwłasz cza że wła dzy
bar dzo za le ży na tym, aby lu dzi, a przede wszyst kim człon ków związ ku po dzie lić.
Zbli ża my się szyb ki mi kro ka mi do de cy du ją ce go mo men tu i tym bar dziej po win -
ni śmy być rze czy wi ście so li dar ni. Głów na si ła le ży w du żych za kła dach pra cy
i w mło dzie ży. Je że li bę dzie my mie li za so bą ro bot ni ków du żych za kła dów
i młodzież – mu si my wy grać. Dla te go dzia ła cze związ ku oraz in te li gen cja po winni
oka zać mak si mum po mo cy i uwa gi tym śro do wi skom. Trze ba się z tym spie szyć,
ja ko że ma ni fe sta cje z 31 sierp nia i 1 wrze śnia po ka za ły, że zbli ża my się do roz -
strzy gnię cia.

W Po tu li ca ch803 sie dzi nas te raz po nad 130 osób z Gdań ska, Byd gosz czy,
Toru nia, Szcze ci na i Ło dzi. Moż na wy trzy mać. Je stem w do brej for mie. Nie myśl -
cie, że ja tu da ję się spro wo ko wać przez kla wi szy. Od cza su do cza su ro bię im jakiś
nu mer wy kal ku lo wa ny na zim no. W czerw cu, w związ ku z po bi ciem kil ku ska za -
nych, wy sko czy łem z gło dów ką, ale z gó ry okre śli łem jej ter min na 7 dni i ty le też
trwa ła. Wy sła łem też kil ka pism w spra wie te go po bi cia do róż nych cen tral nych
urzę dów i w su mie na ro bi łem im bi go su. Od mar ca to czę upo rczy we bo je o sta tus
więź nia po li tycz ne go. Tzn. jesz cze w stycz niu i lu tym skła da łem są do wi, któ ry nas
są dził, wnio ski o przy zna nie ta ko we go sta tu su, ale sąd je od da lił. W mar cu na pi -
sa łem wnio sek do mi ni stra spra wie dli wo ści o przy zna nie sta tu su więź nia po li tycz -
ne go, po tem jesz cze dwa mo ni ty, wresz cie 20 lip ca raz jesz cze wy sła łem wnio sek
do mi ni stra z ob szer nym uza sad nie niem. W in ten cji te go sta tu su, pro te stu jąc prze -
ciw ko nie udzie le niu od po wie dzi przez mi ni stra, od by li śmy 3-dni ową gło dów kę
w sierp niu (12–15 sierp nia). W nie dłu gim cza sie za mie rzam wy stą pić z li stem
otwar tym do spo łe czeń stwa w spra wie trak to wa nia przez wła dze więź niów po li -
tycz nych. A swo ją dro gą, to wła dze w tej spra wie za cho wu ją się wy jąt ko wo bez -
czel nie, trak tu jąc nas jak zwy kłych kry mi na li stów i uda jąc, że pro blem ten w ogó le
nie wy stę pu je. No, po ra koń czyć, spie szę się z wy sył ką, ser decz nie i go rą co po -
zdra wiam cię Ma rian i ści skam. Jak bę dzie oka zja to na pisz.

Za wsze ten sam An drzej 
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802 Cho dzi ło o dzia łal ność RKS „S” Re gio nu Po mo rze Za chod nie, kie ro wa ne go przez Sta ni sła wa Za błoc kie -
go, a po je go ujaw nie niu przez Grze go rza Dur skie go oraz Ra dy Ko or dy na cyj nej „S” Re gio nu Po mo rze
Za chod nie, któ rej kie row nic two współ two rzy li: Wła dy sław Li sew ski, Jan Ot to, Je rzy Sło nec ki, Ja nusz
Sza ban, Lon gin Ko mo łow ski, Jan Tar now ski. 

803 Za kład Kar ny w Po tu li cach po wstał w miej scu, w któ rym w cza sie II woj ny świa to wej na zi ści za ło ży li
obóz pra cy dla lud no ści pol skiej. Od lu te go 1941 do stycz nia 1945 r. wię zio no w nim po nad 25 tys.
osób. Od 1943 r. tra fia ły tam tak że – w ce lu „zniem cze nia” – dzie ci. Wów czas zgi nę ło tam po nad 1300
osób. W 1945 r. So wie ci utwo rzy li w nim obóz dla Niem ców. W la tach 1945–1950 w Cen tral nym Obo -
zie Pra cy Po tu li ce w bar dzo złych wa run kach prze by wa ło ok. 35 tys. osób po cho dze nia nie miec kie go, ale
tak że dzia ła cze pod zie mia nie pod le gło ścio we go, żoł nie rze AK. W 1951 r. roz po czy na swą dzia łal ność
Cen tral ne Wię zie nie. Mil cza now ski prze by wał tam od mar ca 1982 r., od by wa jąc ka rę 5 lat po zba wie nia
wol no ści. 
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Uści ski i po zdro wie nia za sy ła ją ci rów nież Wi tek Ka ro lew ski, Ste fan Nie -
wia dom ski, Ry siek Drew niak i 125 po zo sta łych ska za nych z pa wi lo nu VII. Prze -
sy ła my rów nież po zdro wie nia i uści ski dla ca łej szcze ciń skiej gru py in ter no wa nych
oraz dla in ter no wa nych ko le gów z in nych re gio nów. Za po mnia łem po dzię ko wać
To bie Ma rian i Jur ko wi Z[imow skie mu] za prze ka za ne wia do mo ści. Bar dzo wam
dzię ku ję i pro szę, aby ście przy oka zji da li o so bie znać. Trzy maj cie się twar do, co
bę dzie to bę dzie, ale wy trwać mu si my.

An drzej

Ten list bar dzo pod niósł Ma ria na na du chu, uwie rzył, że istot nie zwy cię stwo
jest co raz bliż sze. Nie ste ty, jest to po sta wa ty po wa dla spo rej gru py dzia ła czy.

Jesz cze je den ty tuł pod ziem ny. To ru nia cy przy nie śli dzi siaj nu mer „Kon -
try”804, pi sma NSZZ „So li dar ność” w To ru niu z 7 wrze śnia. Dwie stro ni ce for ma -
tu A3 wy ko na ne na po wie la czu. Po świę co ne jest przede wszyst kim oce nie
de mon stra cji z 31 sierp nia, w mia rę uczci wej. Wy ni ka z tek stu, że nie by ła to ani
po raż ka, ani suk ces. Po za tym po dzię ko wa nie Tym cza so we go Pre zy dium Za rzą du
Re gio nu za „licz ne przy by cie oraz zdy scy pli no wa nie i roz wa gę”, cho ciaż i Wie siek
Ci choń, i Iwa nów przy zna ją, że praw dę mó wiąc nie by ło żad nych de mon stra cji.
Au to rzy przy po mi na ją po nad to, że rok te mu, 5 wrze śnia roz po czy nał się w Gdań -
sku I Kra jo wy Zjazd De le ga tów. I na za koń cze nie in for ma cja, że za pla no wa na au -
dy cja ra dia „So li dar ność” w dniu 30 sierp nia zo sta ła od wo ła na ze wzglę dów
bez pie czeń stwa i zo sta nie nada na w póź niej szym ter mi nie. Nie po trzeb nie na ra ża ją
się lu dzie wy da jąc i kol por tu jąc po dob ne „wy daw nic twa”, nie wie le jest to war te. 

Pod czas mszy ka pe lan od czy tał list 187. Kon fe ren cji Epi sko pa tu, ale nie zgo -
dził się po zo sta wić tek stu. Prze mek [Fen rych] nie krył obu rze nia, ale nic się nie
dało zro bić. Trze ba po cze kać do na stęp nych wi dzeń.

22 wrze śnia (śro da)

Co raz bar dziej nie po ko ją ce wia do mo ści. Na po cząt ku wrze śnia, po po wro -
cie pry ma sa z RFN, do rocz ne re ko lek cje dla in te li gen cji ka to lic kiej, zor ga ni zo wa -
nej w ugru po wa niu pod na zwą Od ro dze nie 805. To by ły już XXVI spo tka nia
i przy by ło do Czę sto cho wy po nad 2 tys. lu dzi. I do tych wła śnie lu dzi pry mas
Glemp mó wił w spo sób dra ma tycz ny o sy tu acji w kra ju. Je go zda niem nie zda je -
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804 „Kon tra. Pi smo NSZZ »So li dar ność« To ruń” – nie re gu lar ne pi smo wy da wa ne od stycz nia 1982 do czerw -
ca 1986 r., ty tuł za czerp nię to z ła ciń skiej sen ten cji Con tra spem spe ro – Wbrew na dziei, mam na dzie ję.
Uka za ły się 92 nu me ry. W skła dzie re dak cji by li: Ma rian Li so wiec, Krzysz tof Ob rem ski, Mi chał Wojt -
czak. Pi smo dru ko wa no w to ruń skiej PKZ, nast. w po wie lar ni Stu denc kiej Spół dziel ni Pra cy „Mał go sia”,
któ rej pre ze sem był Li so wiec, a od wio sny 1982 r. w je go do mu.

805 Cho dzi ło o spo tka nia pry ma sa Glem pa, kon ty nu ują ce go dzie ło pry ma sa Wy szyń skie go tzw. Dni Mo -
dlitw „Od ro dze nia” na Ja snej Gó rze. Sto wa rzy sze nie Ka to lic kiej Mło dzie ży Aka de mic kiej „Od ro dze nie”
po wsta ło w War sza wie w 1919 r. (Wy szyń ski był je go człon kiem od 1924), po woj nie zo sta ło roz wią za -
ne przez wła dze, a od 1957 r. roz po czę ły się spo tka nia od ro dze niow ców z pry ma sem Wy szyń skim 
na Jasnej Gó rze, któ re zo sta ły na zwa ne Dnia mi Mo dlitw In te li gen cji Ka to lic kiej. 



my so bie po pro stu spra wy z tra gi zmu sy tu acji. We dług źró deł do stęp nych przez
Epi sko pat ist nie je re al na groź ba for mal ne go prze ję cia nas przez Ro sjan, utra ta su -
we ren no ści. Roz strzy ga ją ce zna cze nie ma przy tym sy tu acja go spo dar cza kra ju,
brak ja kich kol wiek per spek tyw. Glemp ape lo wał o za ufa nie do Epi sko pa tu, o opa -
no wa nie na mięt no ści, o zna le zie nie dro gi do roz mów z wła dzą. W ja kim stop niu
groź by te są re al ne? Jesz cze w nie dzie lę, bez po śred nio po wi dze niu Ja sia [Bart cza -
ka] do wie dzie li śmy się o groź bie na tych mia sto wej de le ga li za cji związ ku. Je go in -
for ma to rzy, do któ rych ma peł ne za ufa nie, twier dzi li, iż zde cy do wa na po sta wa
Ko ścio ła po dyk to wa na zo sta ła my ślą o za po bie że niu tej de cy zji. Pa da ły kon kret ne
na zwi ska lu dzi, któ rzy mie li by two rzyć no wy zwią zek. To wła śnie gru pa Fir le ja806,
Sien kie wi cz807 ze Ślą ska, Ćwi kła 808, Chrza now ski 809 z Lu bli na. Dzi siaj do sta li śmy
gryps od Lesz ka Ka czyń skie go ze szpi ta la. Po wta rza ją się te sa me wia do mo ści, te
sa me na zwi ska. Ter min roz wią za nia związ ku prze wi dy wa ny jest na prze łom wrześ -
nia i paź dzier ni ka. Po za tym T[ym cza so wa] K[omi sja] K[oor dy na cyj na] pod ję ła
po dob no de cy zję (nie jed no gło śną, pod ję tą sto sun kiem gło sów 3:2) o za wie sze niu
do koń ca ro ku straj kó w810. Ma to być mo ra to rium dla rzą du. De cy zja wzbu dza
po dob no wie le kon tro wer sji, bar dzo wie le naj więk szych za kła dów opo wia da się za
straj kiem i go to we są na wet pro kla mo wać go bez zgo dy T[ym cza so wej] K[omi sji]
K[oor dy na cyj nej]. Jesz cze w nie dzie lę Wol na [Eu ro pa] po da ła in for ma cję, iż de le -
ga cja Ra kow skie go, po nie uda nych pró bach na wią za nia roz mów z Wa łę są, roz ma -
wia ła z Wą do łow skim prze by wa ją cym cią gle w py rzyc kim szpi ta lu. Nie po da no
jed nak żad nych szcze gó łów. W szcze ciń skiej gru pie wzbu dzi ło to spo ro emo cji,
a Jur czyk nie krył swe go sto sun ku do przy ja cie la. Przed po łu dniem na stęp ne go
dnia opo wia dał mi, ze szcze gó ła mi, zna ne mu przy kła dy nie lo jal no ści Wą do łow -
skie go. We wto rek do sta li śmy zresz tą gryps ze szpi ta la od Adol fa [Szut kie wi cza],
po wtó rzył wia do mość, ale też bez żad nych szcze gó łów. W naj bliż szą nie dzie lę obie cał

______________________________________________________________________________

806 Brak bliż szych da nych. 
807 Ja ro sław Sien kie wicz (1950–1992) – 29 VIII–3 IX 1980 r. uczest nik straj ku w KWK „Ma ni fest Lip co -

wy”, od de le go wa ny przez KS KWK „Bo ry nia” do MKS, przew. MKS, sy gna ta riusz po ro zu mień ja strzęb -
skich z 3 IX 1980 r., od wrze śnia 1980 do stycz nia 1981 r. w „S”, od 3 IX 1980 r. przew. MKR
w Ja strzę biu, nast. MKR – Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „S” Ja strzę bie, od li sto pa da tr. czło nek KKP
oraz Ze spo łu ds. Opra co wa nia Pro jek tu Usta wy o Związ kach Za wo do wych; 8 I 1981 r. na sku tek oskar -
żeń o dzia łal ność na szko dę Związ ku i współ pra cę z wła dza mi (w tym z SB) zre zy gno wał z funk cji przew.
MKR; w stycz niu 1981 r. ini cja tor nie uda nej pró by po wo ła nia do ży cia Związ ku Za wo do we go Gór ni -
ków „Gwa rek”, w 1982 r. czło nek gru py za ło ży ciel skiej PRON, w li sto pa dzie tr. de cy zją Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów wszedł w skład Ko mi sji ds. Za rzą du Ma jąt kiem Związ ków Za wo do wych, w ma ju 1983 r. de -
le gat na I Kon gres PRON, 1984–1991 prac. KWK „Kru piń ski”, 1988–1991 rad ny WRN w Ka to wi cach. 

808 Bo le sław Ćwi kła – czło nek Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „S” w Lu bli nie, czło nek pre zy dium MKZ.
809 Alek san der Ka zi mierz Chrza now ski (ur. 1939) – od 1971 r. prac. fi zycz ny Fa bry ki Ma szyn Rol ni czych

„Agro met” w Lu bli nie, w lip cu 1980 r. współ or ga ni za tor straj ku w „Agro me cie”, w sierp niu tr. przew.
KS, od wrze śnia tr. w „S”, przew. KZ, 10 IX 1980–V 1981 czło nek za ło ży ciel Mię dzy za kła do we go Środ -
ko wo- Wscho dni ego Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go „S” z sie dzi bą w Lu bli nie (póź niej MKZ Re gio nu Środ -
ko wo- Wscho dni ego); de le gat na I KZD, czło nek KK; po 13 XII 1981 r. opu bli ko wa no je go oświad cze nie
po tę pia ją ce tzw. eks tre mi stycz ny nurt w „S”. 

810 Pierw sze spo tka nie TKK po sierp niu 1982 r. od by ło się ok. 2 wrze śnia tr. w No wej Hu cie. Za le ca no po -
wstrzy ma nie się od wszel kich ak cji nie ko or dy no wa nych przez TKK lub związ ko we wła dze re gio nal ne.
Dal sze de cy zje mia ły zo stać pod ję te w za leż no ści od roz wo ju sy tu acji w kra ju. 
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zdo być już kon kret ne wia do mo ści. Nie wąt pli wie obec ny spo kój nie ozna cza bez -
ru chu, z ca łą pew no ścią pro wa dzo ne są go rącz ko we roz mo wy, ma ją ce do pro wa -
dzić do zna le zie nia ja kie goś roz wią za nia, ale do cze go to zmie rza, w któ rym
miej scu znaj du je my się wszy scy?

Po ubie gło ty go dnio wej uciecz ce ze szpi ta la na sze do bre ukła dy mo gą się
skoń czy ć811. W Wej he ro wie od by ły się ze bra nia par tyj ne kie row nic twa szpi ta la
oraz spo tka nie kie row nic twa z ube ka mi. Nie zna my usta leń, ale już mó wi się, że
utwo rzy się ja kiś cen tral ny szpi tal dla in ter no wa nych. By ła by to znacz na stra ta –
trud no so bie wy obra zić, aby gdzie kol wiek in dziej pa no wa ły rów nie li be ral ne sto -
sun ki.

Praw dzi wą sen sa cję ro bi w obo zie „Czer wo ny Sztan dar”, pol sko ję zycz ny or -
gan K[omi te tu] C[en tral ne go] Ko mu ni stycz nej Par tii Li twy 812 z 12 wrze śnia, spro -
wa dzo ny dla ko goś z ce li Jur czy ka. Jest tu prze druk z „Li te ra tur noj Ga ze ty”: „Nie
wa łę sać się, lecz pra co wać. Ak tu al ny re por taż z Pol ski”. Pod pi sa ny przez W. Copi.
Ol brzy mi, nie mal 3/4 ko lum ny for ma tu „Try bu ny Lu du”. Więk szość za chwy ca się
ję zy kiem, fra ze olo gią z lat pięć dzie sią tych. Okre śla nie Jur czy ka ja ko fa szy sty,
a Wałę sy ja ko po spo li te go miesz czu cha, któ ry w swo im ży ciu nie prze czy tał ani jed -
nej książ ki i ma na der wą ski ho ry zont po li tycz ny. To mo że ba wić, ale jest ten tekst
wy jąt ko wo zło wro gi, gdyż wska zu je jed no cze śnie, co po win ni śmy zmie nić, je śli
chce my być kra jem so cja li stycz nym. Na sze wła dze to le ru ją – nie wia do mo, dla -
cze go zda niem au to ra, a je go zdzi wie nie po dzie la ją we dług nie go pol scy roz mów -
cy – sek tor pry wat ny, któ ry ro dzi po sta wy an ty so cja li stycz ne i jest przy czy ną
na szych wszyst kich nie szczęść. „Pra wie w każ dej roz mo wie z ro bot ni ka mi w przed -
się bior stwach prze my sło wych po wsta ją py ta nia, dla cze go te ka pi ta li stycz ne for my
go spo da ro wa nia (a tak wła śnie mó wią ro bot ni cy) ma ją ra to wać so cja li stycz ną
gospo dar kę na ro do wą. Dla cze go jed ni znacz nie się wzbo ga ca ją, pod czas gdy in ni
mu szą za ci skać pa sa?” Jak har mo nij nie współ gra to z cy to wa ną prze ze mnie wcześ -
niej wy po wie dzią I se kre ta rza K[omi te tu] W[oje wódz kie go] w Biel sku -Bi ałej.
I to jest per spek ty wa, a dzień dzi siej szy skrze czy z co dzien nej pra sy. Jed nym
z naczel nych ha seł wpro wa dza nej re for my mia ło być upo rząd ko wa nia po li ty ki za -
trud nie nia, prze pro wa dze nie prze miesz cze nia se tek ty się cy lu dzi. Od cho dząc z ad -
mi ni stra cji, ze sta no wisk pra cy po zo ru ją cych pra cę, mie li zo stać wchło nię ci przez
usłu gi. Tym cza sem po nie dział ko wa „Rzecz po spo li ta” ujaw nia, że w cią gu sied miu
mie się cy te go ro ku za trud nie nie w usłu gach zmniej szy ło się o bli sko 25 tys. osób.
W nie sły cha nie szyb kim tem pie na stę pu je kur cze nie się ilo ści pla có wek usłu go -
wych. Do lip ca za mknię to w su mie po nad 3200 punk tów. Po wód? Bra ki ma te ria -
ło we oraz nie do sta tek czę ści za mien nych. Dno.
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811 Cho dzi o uciecz kę ze szpi ta la w sierp niu 1982 r. Krzysz to fa Wy szkow skie go przy po mo cy An ny Mły nik -
-Sha wcross. 15 IX 1982 r. uciekł Woj ciech Do brzyń ski z ZR Ma zow sze.

812 „Czer wo ny Sztan dar” – pol sko ję zycz ny or gan pra so wy KC Ko mu ni stycz nej Par tii Li twy wy da wa ny 
w latach 1953–1990.



Cór ka Jur ka Grzesz kie wi cza przy wio zła mu w nie dzie lę dwa li sty z Fran cji.
Je den z przed mie ścia pół noc ne go Pa ry ża, wy sła ny zo stał przez człon ków lo kal nej
sek cji Li gi Praw Czło wie ka (Li gue des Dro ite de l’Hom me)813. Jest dość stan dar -
to wy: „je ste śmy so li dar ni z wa mi w cięż kiej sy tu acji. Wiedz cie, że we Fran cji bar -
dzo du żo osób jest uczu lo nych na Wa sze trud no ści i są go to wi po wstrzy mać (?)
Was mo ral nie jak rów nież i ma te rial nie przez wy sył kę pa czek żyw no ścio wych”.
Dru gi, na pi sa ny po fran cu sku, jest bar dziej oso bi sty, pań stwo Si mo ne i Luc Bon -
ne au z Agnes są człon ka mi Sto wa rzy sze nia So li dar no ści Fran cu sko -Po lski ej814.
Ona jest na uczy ciel ką, a mąż kon duk to rem au to bu su. Ma ją jed no dziec ko, 
2,5-le tnią córecz kę An nę. Nie obie cu ją żad nych pa czek, chcą do wie dzieć się tyl -
ko, co u nie go sły chać, ma ją na dzie ję, że zo sta nie zwol nio ny, że wró ci do ro dzi -
ny, do pra cy. Piszą już po raz dru gi, na list wy sła ny trzy mie sią ce te mu nie
otrzy ma li od po wiedzi. Są za nie po ko je ni. Py ta łem Jur ka, czy zna tych lu dzi – oka -
zu je się, że nie, że ni gdy nie był we Fran cji. Nie wia do mo skąd do sta li je go ad res.
Wie siek Ci choń mó wi, że po dob ne w to nie li sty otrzy mał rów nież on oraz kil ka
in nych osób. Bar dzo to mi łe.

W ostat niej au dy cji Gło su Ame ry ki, któ ra przed chwi lą się skoń czy ła, po da -
no in for ma cję o po grze bie oj ca Jac ka Ku ro nia 815, któ ry od był się chy ba wczo raj.
Ku ro nia przy wie zio no wprost do ko ścio ła na pół go dzi ny przed roz po czę ciem
mszy, tak aby mógł się spo tkać z żo ną i sy nem. Po mszy za bra no go na tych miast
do wię zie nia. Nie mógł uczest ni czyć w po grze bie. Po dob no ty dzień przed śmier -
cią oj ciec Ku ro nia pro sił bez pie kę o umoż li wia nie mu spo tka nia z sy nem. Od mó -
wio no.

______________________________________________________________________________

813 Li ga Praw Czło wie ka (Li gue des Dro its de l’Hom me) – za ło żo na w 1898 r. przez wy bit nych po li ty ków,
uczo nych i ar ty stów fran cu skich, po cząt ko wo do obro ny Al fre da Drey fu sa, oskar żo ne go o zdra dę fran -
cu skie go ofi ce ra po cho dze nia ży dow skie go.

814 Sto wa rzy sze nie So li dar no ści Fran cu sko -Po lskiej (As so cia tion So li da rité Fran ce -P ol ogne) – po wsta ło 20 IX
1980 r. w Pa ry żu. Na je go cze le sta nął wy wo dzą cy się z emi gra cji po wo jen nej Piotr Sło nim ski. Sto wa -
rzy sze nie nie mia ło for mal nej li sty człon ków, jej naj waż niej szy mi dzia ła cza mi by li fak tycz ni za ło ży cie le:
Ka rol Sachs i Kry sty na Vi na ver (zwią za ni z emi gra cją po 1968) oraz Ma rie -A nne Hu gon, Mar ti ne Gut -
man -L aje une sse, Agniesz ka Sło nim ska, Joël Prin ce, Se we ryn Blumsz tajn. 13 XII 1981 r. sto wa rzy sze nie
współ or ga ni zo wa ło naj więk szy na Za cho dzie pro test ulicz ny z udzia łem 100 tys. osób, ko lej ne ma ni fe -
sta cje or ga ni zo wa no 13. dnia każ de go mie sią ca i w in ne waż ne rocz ni ce, m.in. 3 ma ja, 31 sierp nia.
W stycz niu 1982 r. z ini cja ty wy sto wa rzy sze nia po wo ła no Biu ro Kon tak tów i In for ma cji, łą czą ce 37 or -
ga ni za cji ów cze snej emi gra cji. Dzię ki wy sił kom sto wa rzy sze nia uzy ska no zgo dę władz fran cu skich na
po byt w tym kra ju ca łej post so li dar no ścio wej emi gra cji (bez ko niecz no ści uzy ski wa nia azy lu po li tycz ne -
go) oraz na wzno wie nie au dy cji ra dio wych do Pol ski. Od dzia ły wa no na opi nię pu blicz ną we Fran cji i na
Za cho dzie, or ga ni zu jąc de ba ty, wy sta wy, po ka zy fil mów, wy da jąc znacz ki, pły ty, ka se ty nt. sy tu acji w Pol -
sce, wy sy ła no książ ki i cza so pi sma do bi blio tek na uko wych w kra ju. Fi nan so wo wspo ma ga no bez po -
śred nio struk tu ry pod ziem nej „S”, opra co wa no też pierw szy spis wy daw nictw pod ziem nych
wy cho dzą cych w Pol sce. Naj bar dziej spek ta ku lar ny mi ak cja mi sto wa rzy sze nia by ły wy sył ki trans por tów
le karstw, sprzę tu me dycz ne go, żyw no ści, ubrań, środ ków czy sto ści do kil ku dzie się ciu miast w ca łej Pol -
sce, tak że wy sył ki pa czek in dy wi du al nych dla osób in ter no wa nych i wię zio nych oraz ich ro dzin, pro wa -
dzo no rów nież kar to te kę osób re pre sjo no wa nych, dla któ rych znaj do wa no fran cu skie ro dzi ny
opie kuń cze, 1982–1983 dzię ki sto wa rzy sze niu po nad 800 ro dzin fran cu skich opie ko wa ło się pol ski mi. 

815 Hen ryk Ku roń (1905–1982) – in ży nier, czło nek PPS, uczest nik woj ny pol sko -bo lsz ewi ckiej, dzia łacz
pod ziem nej PPS i AK. 
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24 wrze śnia (pią tek)

List od Emi ka, nie spo dzie wa ny i ta ki ko cha ny, aż do onie śmie le nia. Emicz -
ku, naj mil sza Mo ja Dro bin ko, je steś dla mnie ta ka do bra, że bo ję się cza sa mi, żeby
to wszyst ko się nie skoń czy ło. Te raz każ de go dnia jest co raz wię cej złych wia do -
mo ści, co raz trud niej po wie dzieć, ja ka bę dzie naj bliż sza przy szłość. Bo ję się o nas,
o Cie bie. Nie wiem, co bę dę mógł Ci dać, kie dy wresz cie stąd wyj dę. A do te go
wszyst kie go jesz cze ta spra wa z Pań cią. Czy ta łem ten list i by łem szczę śli wy, że
wła śnie ta ka je steś, ale rów no cze śnie ode zwał się sta ry lęk, czy po do łam, czy nie
skrzyw dzę Cię, czy rze czy wi ście je stem ta kim czło wie kiem, ja kim chcia ła byś mnie
wi dzieć, ko cham Cię Emicz ku Naj droż szy i Bóg tyl ko wie, jak bar dzo chciał bym
być już z To bą.

W śro do wej „Rze czy po spo li tej” tekst pod pi sa ny przez „Ob ser wa to ra” za -
po wia da ją cy li kwi da cję związ ku 816. Zda niem au to ra zo stał on zbyt jed no znacz nie
okre ślo ny po li tycz nie, je go dzia ła cze ujaw ni li po sta wy, któ re unie moż li wia ją ich
dal sze funk cjo no wa nie w sys te mie te go pań stwa. Roz gło śnie za chod nie każ de go
dnia roz pa tru ją sy tu ację, któ ra już w naj bliż szym cza sie mo że się wy kla ro wać.
Wszyst ko wska zu je na to, iż naj bliż sze 2–3 mie sią ce, je że li nie ty go dnie, mo gą ra -
dy kal nie zmie nić sy tu ację. Po dob no w przy pad ku de le ga li za cji związ ku ogło szo ny
zo sta nie strajk ge ne ral ny. Ile jed nak w tym praw dy, nie wia do mo. Oczy wi ście
czymś jesz cze zu peł nie in nym jest re ali za cja ta kiej de cy zji. Na ra sta jed nak at mos -
fe ra ocze ki wa nia. Żo na Wojt ka So iń skie go okre śli ła to w ten spo sób, że at mos fe -
ra w Szcze ci nie przy po mi na ostat nie ty go dnie przed ogło sze niem sta nu wo jen ne go.
Coś wi si w po wie trzu. Po ja wi ły się zno wu ulot ki, w „Par ni cy” roz le pio no pla ka ty
z po do bi zną An drze ja Mil cza now skie go. In ny pla kat do tarł do nas. Za czar ny mi
krat ka mi czer wo no -bi ały za rys twa rzy Wa łę sy. Obok czer wo ny tekst „Uwol nić in -
ter no wa nych”, ni żej w czer ni: „Już po nad 8 mie się cy bez wy ro ków są do wych
w wię zie niach”. For mat ok. 20 x 30 cm, wy ko na ny si tem bądź pie cząt ką.

A tym cza sem ci in ter no wa ni ży ją spar ta kia dą, do szło do te go, że ko men dant
za pro po no wał Ra dzie Star szych ro ze gra nie me czu siat ków ki mię dzy in ter no wa -
ny mi i funk cjo na riu sza mi służ by wię zien nej, zaś pa ni z Pol skie go Czer wo ne go
Krzy ża, któ ra przy wio zła pacz ki hi gie nicz ne z Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go
Krzy ża, wy ra zi ła go to wość ufun do wa nia na gród dla zwy cięz ców. Ju trzej sze ze bra -
nie za po wia da się go rą co, gdyż star szy zna obo zo wa za pro po nu je przy ję cie ofer ty
ko men dan ta. Ta ką de cy zję pod ję li na swo im dzi siej szym spo tka niu i obóz już wie,
po nie waż ktoś z sió dem ki wy ga dał się nie opatrz nie. A do te go wszyst kie go jesz cze
wia do mość o Przy byl ski m817, któ ry wy szedł za le d wie ty dzień te mu, w czwar tek.
Do sta li śmy dzi siaj dwóch no wych lu dzi z Gru dzią dza i do wie dzie li śmy się, że Przy -
byl ski jest już w obo zie w Kwi dzy nie. Był w do mu za le d wie czte ry dni. Po szedł
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816 Ob ser wa tor, Po wrót do źró deł, „Rzecz po spo li ta”, 22 IX 1982.
817 Je rzy Przy byl ski (ur. 1952) – eko no mi sta, przew. MKZ w Gru dzią dzu, wi ce przew. ZR To ruń skie go; dwu -

krot nie in ter no wa ny: 13 XII 1981–16 IX 1982 w Po tu li cach oraz 20 IX–3 XII 1982 r. w Strze bie lin ku
i Kwi dzy nie. 



nie opatrz nie do swo je go za kła du pra cy, dwóch lu dzi ku pi ło kwia ty, wrę czo no mu
je w sto łów ce, do kąd przy szedł Przy byl ski. Dy rek cja uzna ła to za prze jaw dzia łal -
no ści po li tycz nej, na ru sza ją cej dys cy pli nę pra cy. Ca ła trój ka zo sta ła dys cy pli nar nie
zwol nio na z pra cy i prze wie zio na do obo zów. Ty le że tym ra zem bę dą już sie dzieć
na wła snym roz ra chun ku. To jest ta do bra wo la wła dzy, ta dłoń szu ka ją ca bez sku -
tecz nie brat niej rę ki.

Woj tek So iń ski ob cho dzi dzi siaj uro dzi ny. Pod czas czwart ko we go wi dze nia
do stał laur ki od có recz ki: „ży czę wszyst kie go naj lep sze go, zdro wia, faj nych to wa -
rzy szy, do bre go je dze nia i po zdro wie nia, po zdro wie nia dla wać pa na Ko ta”. To na
od wro cie, awers sta no wi wy pi sa ne czer wo ną kred ką na nie bie skim tle ha sło „So -
li dar ność by ła, jest i bę dzie” i bia ło -cze rw oną fla gę wkom po no wa ną w li te rę „n”,
tak jak jest na pla ka tach. Że by zaś ca łą rzecz ukryć, przy mo co wa na jest na wierz -
chu kar tecz ka z ad re sa tem: Dla ta tu sia.

Ta dru ga jest rów nie spryt na. Zło żo na po dwój nie bia ła tek tur ka for ma tu
A4, ko lo ro we ser dusz ko, tu li pa nek, dwa mo tyl ki. U gó ry wy cię te kół ko, któ re po -
łą czo ne z ry sun kiem na dru giej stro nie po ka zu je pro mie niu ją ce słoń ce z na pi sem
w oto ku: „Dla Ta tu sia w dniu uro dzin”. Kie dy jed nak otwo rzy się obie kart ki, sło -
necz ko ujaw nia jesz cze jed no obrze że z na pi sem NSZZ „So li dar ność”. A w ży cze -
niach rów nież ak cent związ ko wy: „Z oka zji Two ich uro dzin ży czę Ci, że byś szyb ko
wró cił do do mu i że by zwy cię stwo »So li dar no ści« by ło rów nież Two ją za słu gą.
Życzę Ci tak że du żo zdro wia, ra do ści i szczę ścia”. Oglą da ło to pół obo zu.

Bez ustan ku do wia du ję się cze goś no we go o lu dziach, któ rych wy da wa ło by
się znam już do brze. Wczo raj po ko la cji przy go to wa nej przez Ja sia Bart cza ka roz -
ga dał się nie ocze ki wa nie za pro szo ny na tę ko la cję Zda no wicz. Za czął wspo mi nać
swo je szkol ne cza sy, i oto oka za ło się, że je den z człon ków za rzą du re gio nu, trzy -
ma ny od 13 grud nia ja ko szcze gól nie groź ny dla in te re sów po li tycz nych te go pań -
stwa, bu du ją ce go z ta kim mo zo łem so cja lizm, że ten ra dy kał jest jed nym z by łych
przo dow ni ków pra cy. W 1952 ro ku, po skoń cze niu szko ły śred niej, bę dąc na obo -
zie S[łuż by] P[ol sce]818 wy ko nał 766 proc. nor my. Je go na zwi sko zna la zło się na
tabli cy, do stał w na gro dę ra por tów kę i bi let do ope ret ki. Uspra wie dli wiał się póź -
niej, że mu siał, że od te go za le ża ło do sta nie się na stu dia, że... To zresz tą nie waż ne,
je go spra wa. Za sko czy ła mnie w tym wszyst kim względ ność cza su. Tam te la ta wyda -
ją się być dzi siaj pre hi sto rią: obo zy SP, obo wiąz ko we cho dze nie na ra dziec kie fil my
(Zda no wicz wi dział na wła sne oczy le gi ty mo wa nie lu dzi, któ rzy z „Co los seum”
wy szli w trak cie fil mu ra dziec kie go Ja sne ła ny 819), re kor dy wy ko na nia pla nu, murar -
skie trój ki, pio sen ki o No wej Hu cie. A prze cież uczest ni czy li w tym lu dzie nie wie le
star si ode mnie. I trze ba do pie ro ta kiej roz mo wy, aby uświa do mić to so bie.

______________________________________________________________________________

818 Po wszech na Or ga ni za cja „Służ ba Pol sce” – pa ra mi li tar na or ga ni za cja utwo rzo na 25 II 1948 r., prze zna -
czo na dla mło dzie ży w wie ku 16–21 lat, by ła na rzę dziem in dok try na cji i wy cho wa nia ko mu ni stycz ne -
go; roz wią za na w grud niu 1955 r. 

819 Ja sne ła ny – pierw szy po woj nie pol ski film o te ma ty ce współ cze snej, w reż. Eu ge niu sza Cę kal skie go.
Przed sta wia wal kę mło de go na uczy cie la z prze ja wa mi wstecz nic twa, ha mu ją ce go go spo da rzy i spo łecz -
ny roz wój wsi; pre mie ra od by ła się 25 XII 1947 r. 
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27 wrze śnia (po nie dzia łek)

Ko lej ny kry zys. Od kil ku dni czu ję zno wu nie chęć do zaj mo wa nia się czym -
kol wiek, ucie kam od roz mów, mę czy mnie ce la, w któ rej tak praw dę mó wiąc, jest
co raz luź niej. Po wyj ściu Iwa no wa na prze pust kę i wcze śniej szym Ka czyń skie go
do szpi ta la zo sta ło nas już tyl ko sze ściu. De ner wu je mnie jed nak cią gły ba ła gan,
wa la ją ce się tor by, ster ty pu de łek tek tu ro wych pod łóż ka mi, nie po my te sło iki
z reszt ka mi her ba ty, ro je much, przed któ ry mi nie ma uciecz ki. Wiem, że to tyl ko
pre tek sty, że tak na praw dę to da je o so bie znać prze świad cze nie o bez na dziej no -
ści ca łej tej sy tu acji, o ban kruc twie. Wia do mo ści z ze wnątrz są co raz gor sze. Za -
czy na się nisz cze nie lu dzi uzna nych za nie wy god nych. I dzie je się to bez ca łej
otocz ki mę czeń stwa, bo ha ter stwa to wa rzy szą cej np. pro ce som. Wszyst ko od by wa
się po ci chu, bez roz gło su. Lu dzie zwal nia ni z pra cy są sa mi. To ru nia cy przy nie śli
z wczo raj szych wi dzeń wia do mo ści, że w za kła dach pra cy dzia ły kadr otrzy ma ły
li sty pra cow ni ków prze zna czo nych do zwol nie nia. Po twier dza się to rów nież na
tere nie Lu bli na. Z Lu bli na są też wia do mo ści, że utrą ca ne są wszel kie pró by or ga -
ni zo wa nia za stęp czych miejsc pra cy. Pró bo wa no umiesz czać zwal nia nych w fir -
mach two rzo nych przez spół ki po lo nij ne, usi ło wa no two rzyć ja kieś spół dziel nie.
Bez sku tecz nie, na tych miast po ja wia ją się obiek tyw ne trud no ści, nie ma lu dzi wład -
nych pod jąć naj prost szą de cy zję. A po za tym zwy czaj ne za stra sze nie. Opo wia dał
o tym Mi chał Pa ziew ski. Ich są siad ka kil ka krot nie zma zy wa ła krzyż na ry so wa ny
na drzwiach miesz ka nia mat ki Mi cha ła. Ni gdy przed tem nic po dob ne go się nie
zda rzy ło, jest ma ło praw do po dob ne, aby ro bi ły to dzie ci, ma ma Mi cha ła ni gdy
do tąd nie mia ła z ni mi kło po tów. W ostat nich dniach lip ca zda rzy ło się coś jesz -
cze in ne go. Sły sząc stu ka nie do drzwi je go ma ma wy szła z po ko ju. We wzier ni ku
zo ba czy ła trzech mło dych męż czyzn pod drzwia mi. – Pa no wie, do ko go? Ktoś
przed sta wił się po imie niu: – Wi told, nie po zna jesz? Ni ko go ta kie go nie zna ła. Nie
zwal nia jąc łań cu cha uchy li ła drzwi. Mło dy męż czy zna, któ re go ni gdy do tąd nie
wi dzia ła usi ło wał wsu nąć no gę w szcze li nę drzwi. Za trza snę ła je szyb ko. Po kil ku
mi nu tach wyj rza ła zno wu. Ko ry tarz był pu sty. Kie dy kil ka dzie siąt mi nut póź niej
wy cho dzi ła do skle pu, za uwa ży ła na ry so wa ne na drzwiach kre dą okna. Przy po -
mnia ła so bie o tej hi sto rii po sa mo bój stwie Ada ma Jur czy ka i je go żo ny. Mi chał
opo wia dał o tym tro chę po de ner wo wa ny, mo że ro bi my się prze wraż li wie ni, ale
czu ję gę sią skór kę, kie dy po my ślę o Mał go rza cie. Jur czyk na przy kład przy pusz -
cza, że oj ciec je go sy no wej wie o ja kichś spra wach do ty czą cych tam tej śmier ci, ale
boi się mó wić. Miał mu po dob no po wie dzieć: Ma rian, mam jesz cze jed ną cór kę
i nie chciał bym jej stra cić.

W nie dzie lę chło pak z Gru dzią dza przy niósł też po twier dze nie po da nej przez
roz gło śnie za chod nie in for ma cji o ta jem ni czej cho ro bie Wa łę sy. Je go wia do mo ści
po cho dzą z ja kichś źró deł ko ściel nych i są po dob ne, żo na Wa łę sy mia ła zwró cić się
po dob no do Mię dzy na ro do we go Czer wo ne go Krzy ża z proś bą o in ter wen cję.
I zno wu nie wia do mo, ile w tym praw dy, ale wy twa rza to stan za gro że nia, któ ry
za czy na być co raz bar dziej do kucz li wy.
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Z te go sa me go źró dła po cho dzi też wia do mość, że w wię zie niu w Bar cze wie
ko ło Olsz ty na znaj du je się po dob no ok. 400 woj sko wych. To jed na z tych in for ma -
cji, któ re po twier dzać ma ją co raz bar dziej upo rczy wą po gło skę o złych na stro jach
w woj sku, o roz gryw kach mię dzy woj sko wy mi a Służ bą Bez pie czeń stwa.

Za kil ka na ście mi nut dwu na sta. Na dwo rze po nu ro, la da chwi la za cznie pa -
dać deszcz. Ju rek [Grzesz kie wicz] z Wieś kiem [Ci cho niem] wy je cha li do spe cja li -
stów w Wej he ro wie. Bro nek [Śli wiń ski] z Ja siem [Bart cza kiem] do pie ro przed
chwi lą po wsta wa li. Jest po nu ro i nie przy jem nie. Bo że, że by to się wresz cie skoń -
czy ło. Po miesz kać w nor mal nym miesz ka niu, za jąć się czymś ludz kim. Mał go rza -
to, Emi ku Naj droż szy, tak bar dzo chciał bym być przy To bie.

28 wrze śnia (wto rek)

Kart ki na Ku bie (je dy ny so cja li stycz ny kraj na pół ku li za chod niej) – wpro -
wa dzo ne po roz po czę ciu ame ry kań skiej blo ka dy eko no micz nej w 1970 ro ku – cała
żyw ność i wszyst kie ar ty ku ły prze my sło we obec nie moż na do stać i po za kart ka mi,
ale ce ny ko mer cyj ne np. pa pie ro sy – ty go dnio wy przy dział: 1 pacz ka, w sprze da -
ży ko mer cyj nej droż sze pię cio krot nie.

Przy dzia ły mie sięcz ne na oso bę: mię so – 1,342 gra my
ryż – 2,300 g
fa so la – 575 g
cu kier – 1640 g
ka wa – 175 g
obu wie – 2 pa ry rocz nie.
Zdzi sław An tos, „Try bu na Lu du” z 28 wrze śnia nr 230820. Te za ar ty ku łu:

Ku bań czy cy są za do wo le ni, więc...
Zbo że – te go rocz ne zbio ry 21 mil ton (wyż sze o 1 mil od ubie gło rocz nych).

Po trze by – kon sump cja – 3 mil ton
– pa sza – dla obec ne go sta nu po gło wia – 19 mln sztuk trzo dy i 13 min sztuk

by dła – 23–24 mln ton
brak – 8 mln ton
po kry cie de wi zo we na 3,2 mln ton zbóż
1,2 mln ton kon cen tra tów wy so ko biał ko wych do pasz. Skąd wziąć 5 mln

ton? (Ewa Fia la, „Try bu na Lu du” z 28 wrze śnia nr 230)821.
No we po dzia ły w pod zie miu. Krą ży w obo zie ko mu ni kat pod pi sa ny przez

Mię dzy re gio nal ną Ko mi sję Obro ny NSZZ „So li dar ność”822, któ ry to ze spół sta wia
so bie za cel bar dziej niż do tąd sku tecz ne dzia ła nia, ma ją ce do pro wa dzić do cof nię -
cia sta nu wo jen ne go i za war cia umo wy spo łecz nej. Wie siek [Ci choń], któ ry przy -

______________________________________________________________________________

820 Z. An tos, Ży cie na kart ki, „Try bu na Lu du”, 28 IX 1982.
821 E. Fia la, Skąd wziąć 5 mln ton ziar na?, ibidem.
822 Mię dzy re gio nal na Ko mi sja Obro ny NSZZ „So li dar ność” – za ło żo na przy współ udzia le SB w ra mach

ope ra cji „Tę cza” i pro wa dzo na przez jej agen tu rę, m.in. An drze ja Ma zu ra czy Fran cisz ka Skwier czyń skie -
go (dzia ła li w niej tak że nie świa do mi ich po dwój nej ro li lu dzie); wy da wa ła cza so pi smo „Bez Dyk ta tu”. 
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wiózł ten tekst ze szpi ta la, twier dzi, że to po mysł czy sto ro bot ni czy, że bra ku je
tutaj ja kie go kol wiek za ple cza in te lek tu al ne go, że nie bar dzo ci lu dzie wie dzą, jak
to ma wy glą dać kon kret nie i co da lej. Nie wia do mo też, co to za lu dzie.

W ko mu ni ka cie twier dzą: „Wszy scy z na sze go gro na otrzy ma li w 1981 man -
da ty róż nych in stan cji związ ku, po Ko mi sję Kra jo wą i jej pre zy dium włącz nie”.
Ak ces zgło si ły do tąd: Dol ny Śląsk, Gdańsk, Ma ło pol ska, Rze szów, Ślą sko -D ąbrow -
ski, War miń sko -M azu rski i Zie mia Ra dom ska w naj bliż szym cza sie za po wia da ją
de kla ra cję pro gra mo wą. Na dal nie mo gę się po zbie rać, wia do mo ści ze Szcze ci na
jesz cze po tę gu ją to wszyst ko. Znik nę li po dob no Na chu me niuk i Ar tur Ba lazs. Nie
wia do mo jed nak nic bliż sze go. Od Mi cha ła [Pa ziew skie go] do wie dzia łem się zaś
dzi siaj, że Sta szek Wisz niew ski 823 usi ło wał po peł nić sa mo bój stwo. Jest w tej chwi -
li w szpi ta lu na Unii Lu bel skiej i stan jest po dob no bar dzo cięż ki. Zda no wicz, któ -
ry po dał mu wia do mość, twier dzi, że są tam po dob no ja kieś spra wy, o któ rych nie
mo że w tej chwi li mó wić. Prze ży łem tę wia do mość bar dzo sil nie, cią gle mam w pa -
mię ci Stasz ka ze Stocz ni, ura to wał mnie wte dy przed po waż nym kło po tem. Od kry -
łem go w cią gu tam tych dni i no cy na no wo. Mi chał mó wi: nie wy trzy mu ją lu dzie.
Ty le mie się cy sie dze nia w ukry ciu. To kosz tu je, na pew no ma ra cję, ale Sta szek wy -
da wał się być czło wie kiem tak trzeź wym, że trud no mi się z tym po go dzić. To nie
by ła mi mo za, nie pod da wał się na stro jom. Więc dla cze go? Co to są za spra wy,
o któ rych nie chce mó wić Zda no wicz?

1 paź dzier ni ka (pią tek)

Trud no w to uwie rzyć, ale wszyst ko prze ma wia za tym, że w cią gu naj bliż -
szych dni, chy ba pod czas po sie dze nia sej mu wy zna czo ne go na 9 paź dzier ni ka, na -
stą pi fak tycz ne roz wią za nie związ ku. BBC i Głos Ame ry ki po wo ły wa ły się na
ko mu ni kat P[ol skiej] A[gen cji] P[ra so wej], ja ko by oby dwie ko mi sje sej mo we
uzgod ni ły osta tecz ną wer sję pro jek tu usta wy o zw[iąz kach] zaw[odo wych], któ ry
przy ję ty zo sta nie wła śnie dzie wią te go. Do my sły idą ce w tym kie run ku snu te są bez
ustan ku od kil ku dni. My ślę, że nie bar dzo umie my so bie w tej chwi li wy obra zić,
co na stą pi da lej, jak przyj mą tę de cy zję za kła dy pra cy, co bę dzie z na mi?

By li dzi siaj w obo zie przed sta wi cie le Ko mi te tu Pry ma sow skie go z ko lej ną
por cją da rów. Był te go pe łen mi kro bus, w tej chwi li nie wie my jesz cze do brze, co
przy wieź li, do pie ro ju tro Ju rek [Grzesz kie wicz] bę dzie dzie lił. Nie w tym jed nak
rzecz. Po raz pierw szy od kąd pa mię tam zgo dzo no się na spo tka nie tych lu dzi – jak
zwy kle Czar to ry ski i tym ra zem Ma rek Ko mo row ski 824 – z na mi. Przez bli sko 2 go -
dzi ny od po wia da li na py ta nia w ce li Zda no wi cza. Lu dzi przy szło ty lu, ile mo gła
po mie ścić ce la, cho ciaż spo tka nie mia ło pier wot nie mieć cha rak ter za mknię ty.
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823 Sta ni sław Wisz niew ski – pra cow nik SSz, w sierp niu 1980 r. w skła dzie pre zy dium MKS tam że, je den
z red. „Ko mu ni ka tu MKR”, „Jed no ści Stocz nio wej” i „Jed no ści”, czło nek ZR Po mo rze Za chod nie; 13 XII
1981 r. unik nął in ter no wa nia, wszedł w skład MKS na te re nie SSz, do 2 VIII 1983 r. po zo sta wał w ukry ciu.

824 Ma rek Ko mo row ski – hi sto ryk, czło nek Pry ma sow skie go Ko mi te tu Po mo cy Oso bom Po zba wio nym Wol -
no ści i Ich Ro dzi nom, od po wie dzial ny za wy jaz dy in ter wen cyj ne (m.in. do ośrod ków od osob nie nia). 



Czar to ry ski za czął od re flek sji na te mat pra cy Ko mi te tu w ogó le, Ko mo row ski
uzu peł niał go. Póź niej by ły py ta nia. Więk szość do ty czy ła obec nej sy tu acji w kra -
ju, naj bliż szych pro gnoz. W tym mo men cie, po au dy cjach BBC i Gło su Ame ry ki,
wra cam do ich opi nii na te mat moż li wo ści de le ga li za cji związ ku. Ko mo row ski
uwa żał, że nie moż na te go na tu ral nie wy klu czyć, ale z dru giej stro ny wie le wy po -
wie dzi na ten te mat ma cha rak ter son da żo wy i nie wy klu czo ne, że upły nie spo ro
cza su za nim sejm przyj mie usta wę o związ kach. Nie na le ży trak to wać obec nej kam -
pa nii pro pa gan do wej zbyt do słow nie. No we i nie zna ne by ło dla nas to, co opo wia -
da li o sta ra niach po dej mo wa nych, aby do trzeć do więź niów z de kre tu (oko ło 2300
osób). Sta tus więź nia po li tycz ne go jest grą na kil ka lat, de cy zje w tej spra wie mu -
szą za paść po za kra jem. Stwo rzo no wo bec te go eu fe mizm „wię zień nie kry mi nal -
ny”: nie wy ma ga ło by to zmia ny ko dek su kar ne go, ale i to trak to wa ne jest przez
wła dze ja ko ele ment prze tar go wy. Wła dza twier dzi, że nie za bra nia Ko ścio ło wi
opie ko wa nia się więź nia mi w ogó le. To zno wu jest nie do przy ję cia, gdyż jest ich
po pro stu zbyt wie lu (ok. 140 tys.). Roz mo wy są nad zwy czaj trud ne. Obo zów in -
ter no wa nia jest po dob no w tej chwi li jesz cze 10, a licz ba in ter no wa nych nie prze -
kra cza 1300 osób. Wa run ki zróż ni co wa ne. Naj bar dziej dra ma tycz ne są te raz
w Kwi dzy nie. Kla wi sze i służ ba wię zien na, któ ra bra ła czyn ny udział w po bi ciu, na -
dal pil nu ją tych lu dzi. Nie wszy scy to wy trzy mu ją psy chicz nie, szcze gól nie, że bi -
cie w Kwi dzy nie nie da się po dob no po rów nać z ni czym, co by ło do tej po ry. By ła
to au ten tycz na ma sa kra. Po twier dza li wia do mość o in ter no wa niu ko biet, prze by -
wa ich w Dar łów ku po nad trzy dzie ści. Nie wie dzą na to miast ni cze go o po now nym
uru cho mie niu obo zu w Goł da pi, któ rą to wia do mość przy nie sio no z czwart ko we -
go wi dze nia. (Goł dap – pil no wa li tam żoł nie rze wy mie nia ni co mie siąc. Ko bie ty
tam umiesz czo ne przez ca ły ten czas – kil ka mie się cy – nie mo gły wyjść po za bu -
dy nek – spa cer niak znaj do wał się na ta ra sie. O tym nie wie dzia łem)825. Cie ka we by -
ło to, co opo wia dał Czar to ry ski o piel grzym ce chłop skiej do Czę sto cho wy
z po cząt ku wrze śnia. Przy szło kil ka set ty się cy chło pów, cho ciaż po mysł piel grzy -
mek zro dził się kil ka ty go dni wcze śniej. Chło pi po trak to wa li spo tka nie w Czę sto -
cho wie ja ko do żyn ki. Przy szli z da ra mi, pod swo im sztan da rem. Wie lu z nich
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825 Funk cje ochro ny we wnętrz nej i służ by ad mi ni stra cyj nej peł ni li funk cjo na riu sze SW z jed no stek pod le -
głych OZZK w Olsz ty nie. Za ochro nę ze wnętrz ną od po wia da li żoł nie rze Pod la sko -M azu rskiej Bry ga dy
WOP. Funk cje ku cha rek, sprzą ta czek, pa la czy, itp. peł ni li wy se lek cjo no wa ni do tych cza so wi pra cow ni cy
ośrod ka wcza so we go, któ ry zo stał zmi li ta ry zo wa ny. Za za bez pie cze nie ope ra cyj ne ośrod ka i in wi gi la cję
in ter no wa nych od po wia da ła ulo ko wa na w ośrod ku kil ku oso bo wa gru pa ope ra cyj na SB, któ ra pod le gła
KW MO w Su wał kach. Do wo dził nią naj pierw kpt. Sta ni sław Wierz bic ki, po tem kpt. Jan Okrą gły. In -
ter no wa ne by ły umiesz czo ne w po ko jach o stan dar dzie ho te lo wym, ume blo wa nych, z ła zien ka mi, mia -
ły do dys po zy cji sto łów kę, ka wiar nię, świe tli ce, po ko je te le wi zyj ne, a tak że bi blio te kę, nie mo gły jed nak
wy cho dzić z bu dyn ku, a spa ce ry od by wa ły się na dwóch ta ra sach ośrod ka. Do bre wa run ki prze trzy my -
wa nia mia ły cel pro pa gan do wy: re je stro wa ła je te le wi zja, przy wo żo no do nie go de le ga cje MKCK, me -
diów kra jo wych i za gra nicz nych, lan so wa no mit „zło tej klat ki”, w któ rej mia ły być prze trzy my wa ne
in ter no wa ne w Pol sce ko bie ty. W rze czy wi sto ści pod le ga ły one re gu la mi no wi wię zien ne mu, by ły in wi -
gi lo wa ne, re pre sjo no wa ne i pod da wa ne sta łej pre sji ze stro ny funk cjo na riu szy SB. Ostat nie 24 in ter no -
wa ne opu ści ły ośro dek 24 VII 1982 r. Po mi mo po now ne go in ter no wa nia w sierp niu 1982 r. kil ku ko biet,
ośro dek w Goł da pi nie zo stał już uru cho mio ny, in ter no wa ne tra fi ły do Dar łów ka. 
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pa mię ta ło la ta dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go. By ło ich bar dzo wie le, róż nych,
czę sto na iw nych, np. sztan dar kół ka rol ni cze go z trak to rem i Mat ką Bo ską na dru -
giej stro nie. Ko ściół po sta no wił zwró cić wię cej uwa gi na pro ble my wsi, po wo ła -
no spe cjal ne dusz pa ster stwo wiej skie, a do żyn ki w Czę sto cho wie utrwa lą się już
chy ba.

Wczo raj mie li śmy wi zy tę szcze ciń skie go ube ka, wie le osób by ło na roz mo -
wie: Mi chał [Pa ziew ski], Zbro ja, Kur pisz, An drzej Wit kow ski. Prze bieg roz mów
nie uległ zmia nie: co pan bę dzie ro bił po wyj ściu, ja ki ma pan sto su nek do obec -
nych wy da rzeń, jak pan oce nia po zy cję pod zie mia. Wy je chał po jed nym dniu, co
z te go wy nik nie, zo ba czy my. Zda no wicz jesz cze raz po wtó rzył dzi siaj in for ma cję,
że do po ło wy mie sią ca wyj dzie z na szej gru py kil ka na ście osób. Dla cze go do tąd nie
je stem we zwa ny? A wyj ścia obej mu ją jak do tąd tyl ko „ame ry ka nów”, jest ich jed -
nak tak ma ło, że nie ma o czym mó wić. Na dzień dzi siej szy stan oso bo wy obo zu
wy no si na dal aż 130 osób.

Jur czyk zde cy do wał się wy stą pić z li stem otwar tym do sej mu. Na wczo raj -
szym spa ce rze przed po łu dniem zwró cił się do mnie z proś bą o ra dę. Tekst, któ ry
prze czy tał, jest bar dzo sła by. List pi sa ny jest przez czło wie ka, któ ry w 1980 r. jako
pierw szy pod pi sał po ro zu mie nie, póź niej kie ro wał tym związ kiem, a od bli sko
10 mie się cy sie dzi in ter no wa ny i cze ka go praw do po dob nie pro ces. Ten czło wiek
w dru gą rocz ni cę re je stra cji związ ku, wo bec na si la ją cej się kam pa nii pro pa gan do -
wej, za po wia da ją cej roz wią za nie związ ku, czu je się w obo wiąz ku za pro te sto wać,
zwró cić uwa gę na nie bez pie czeń stwa, któ re kry ją się za pod ję ciem ta kiej de cy zji.
Ta ka jest kon wen cja li stu. Dzi siaj tekst jest już po dob no go to wy i na pi sał go Ju rek
Zi mow ski. Do tej chwi li nie wi dzia łem go jed nak. Je że li jed nak ma ją ra cję dzien -
ni ka rze za chod ni, to mo że to być przed się wzię cie nie co spóź nio ne. Mam uczu cie,
że zbli ża się ja kieś roz wią za nie, że coś się koń czy. Wyj dę naj póź niej za 2–3 mie sią -
ce i wte dy do pie ro mo że się za cząć. Ale to do pie ro przy szłość, a ju tro wi dze nie.
Emik!

3 paź dzier ni ka (nie dzie la)

Sło necz ne po po łu dnie, na spa cer nia ku jed nak za le d wie kil ka osób. Lu dzie
sie dzą po ce lach, prze glą da ją bi bu łę prze my co ną pod czas wi dzeń, gryp sy. Wia do -
mo ści o po sie dze niu sej mu w nad cho dzą cym ty go dniu, o usta wie związ ko wej, któ -
ra roz wią że wszyst kie funk cjo nu ją ce do tąd związ ki, a więc rów nież i „So li dar ność”
są szo kiem. Roz wa ża nia, po wta rza nie za sły sza nych opi nii, co bę dzie da lej, czy doj -
dzie do straj ku ge ne ral ne go? Plot ki: że Bar ci kow ski jest prze ciw ni kiem roz wią za -
nia, któ re ma być za sto so wa ne, że Glemp od wo łał wy jazd na ka no ni za cję oj ca
Kol be go 826 do Rzy mu. Z gryp su od Zby cha Iwa no wa. Był w War sza wie, roz ma wiał
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826 O. Mak sy mi lian Ma ria Kol be (1894–1941) – fran cisz ka nin, 14 VIII 1941 r. zgła dzo ny w obo zie kon cen -
tra cyj nym Au schwit z-Bi rk enau w za mian za ży cie Fran cisz ka Ga jow nicz ka. Ka no ni za cja od by ła się w Rzy -
mie 10 X 1982 r. 



z Brat kow skim, któ ry w lip cu miał pró bo wać me dia cji mię dzy wła dza mi a „So li -
dar no ścią”. Je go opi nia: wła dze zde cy do wa ne są na roz wią za nie ra dy kal ne, ilość
ofiar nie ma przy tym zna cze nia. Nie bra ku je lu dzi (Si wak, Mi lew ski 827), któ rzy
skłon ni by li by za sto so wać kro ki jesz cze ra dy kal niej sze: są dy wo jen ne, wy ro ki
śmier ci. Szcze gó ły no wej usta wy: roz wią za nie do tych cza so wych związ ków, urzę -
dy wo je wódz kie re je stro wać bę dą or ga ni za cje związ ko we w po szcze gól nych za -
kła dach pra cy, przez kil ka lat nie wol no two rzyć cen tral związ ko wych, okre so wy
za kaz dys ku sji na te mat usta wy.

W biu le ty nach nie ma jesz cze te go wszyst kie go. „Opor nik”828, ty go dnik spo -
łecz ny nr 27 z 13 wrze śnia (mam go pierw szy raz w rę ku) – A4, czte ry stro ni ce.
Re la cja Ma rii Wy soc kiej z Lu bi na: „Do luź nych grup wy co fu ją cych się ma ni fe stan -
tów, prze chod niów, ga piów – z od le gło ści ok. 30 me trów zo mow cy od da li kil ka
se rii ostrą amu ni cją. Je den męż czy zna padł tra fio ny w tył gło wy, in ne mu ku la tra -
fi ła w ple cy i prze szła przez brzuch. Kil ka osób zo sta ło ran nych w no gi. Ko lej ną
ofia rą stał się 16–17-l etni chło piec, któ re go za czę to go nić ny ską mi li cyj ną. Chło -
piec ucie kał zyg za kiem. Po krót kiej chwi li od da no w je go kie run ku strzał z od le -
gło ści oko ło 20 me trów. Chło piec padł, cia ło prze je cha no sa mo cho dem, a po
chwi li wrzu co no do środ ka”829. 

W 26. nu me rze „Ty go dni ka Ma zow sze” z 15 wrze śnia in for ma cja opar ta na
re la cjach ro dzi ców o me to dach śledz twa w ko men dzie sto łecz nej MO: „Sta ni sław
Ma tej czu k830, lat 24, oskar żo ny o za bój stwo sier żan ta Ka ro sa, zo stał w no cy z 5 na
6 mar ca wy pro wa dzo ny z miesz ka nia ro dzi ców do ogro du, i tam bi ty przez dłuż -
szy czas przez pię ciu mi li cjan tów (oj ca bi to w tym cza sie na po dwó rzu, po rzu ce -
niu go twa rzą na ma skę sa mo cho du, sio strę bi to w po ko ju, mat ka by ła obec na
w in nym po miesz cze niu przy re wi zji). Je den z mi li cjan tów bił Ma tej czu ka kol bą pi -
sto le tu w kark i oko li ce, dru gi ko pał w pod brzu sze, trze ci miaż dżył pal ce nóg. (...)
Bi cie trwa ło 4 go dzi ny – gdy pa dał, był pod no szo ny za wło sy. (...) Tej sa mej no cy
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827 Mi ro sław Mi lew ski (1928–2008) – 1980–1985 czło nek KC PZPR, 1981–1985 se kre tarz KC PZPR,
1981–1985 czło nek BP KC PZPR, 1980–1981 min. spraw we wnętrz nych; utoż sa mia ny z gru pą tzw.
twar do gło wych w PZPR.

828 „Opor nik” – trudno ustalić, o które pismo chodzi. W tym czasie ukazywało się kilka pism o takim ty-
tule.

829 31 VIII 1982 r. w Lu bi nie po ko jo wą de mon stra cję za ata ko wa ły jed nost ki ZO MO. Mi li cjan ci strze la li do
ucie ka ją cych lu dzi, strze la no z „raj du ją cych” ny sek MO, czę sto w ple cy i no gi. Trzy oso by po strze lo no
ze skut kiem śmier tel nym: Mi cha ła Ada mo wi cza, Mie czy sła wa Po źnia ka i An drze ja Traj kow skie go. Na -
stęp ne go dnia do mia sta przy by ło woj sko, w ce lu ostu dze nia na stro jów. Te go dnia rów nież do szło do za -
mie szek. Do ran gi sym bo lu uro sło zdję cie wy ko na ne przez Krzysz to fa Racz ko wia ka, uka zu ją ce czte rech
męż czyzn nio są cych ran ne go Mi cha ła Ada mo wi cza i wsa dza ją cych go do Fia ta 125 p. Ada mo wicz zmarł
5 IX 1982 r. na sku tek ran po strza ło wych gło wy. 

830 Sta ni sław Ma tej czuk (ur. 1958) – 1978–1982 dzia łał w ROP CiO, w 1980 r. ja ko je den z za ło ży cie li NZS KUL
za sia dał w Tym cza so wym Ko mi te cie Or ga ni za cyj nym, Tym cza so wym Za rzą dzie oraz Za rzą dzie I Ka den cji
(aż do sta nu wo jen ne go), red. mie sięcz ni ka „KU L-ier”; aresz to wa ny w no cy 4/5 III 1982 r. i ska za ny na 6 lat
wię zie nia ja ko „za ło ży ciel i przy wód ca związ ku zbroj ne go na te ry to rium PRL w okre sie obo wią zy wa nia sta -
nu wo jen ne go” wraz z in ny mi oso ba mi, pod le gły mi mu w „Si łach Zbroj nych Pol ski Pod ziem nej”, prze trzy -
my wa ny w pa ła cu Mo stow skich, w wię zie niu na ul. Ra ko wiec kiej w War sza wie, a nast. w piw ni cach ZK
nr 1 w Strzel cach Opol skich i w ZK na ul. Klecz kow skiej we Wro cła wiu, zwol nio ny 10 X 1986 r. na sku -
tek in ter wen cji rzą du USA (dot. ona rów nież ka pe la na or ga ni za cji, ks. Syl we stra Zy cha).

285



Ma tej czu ka prze wie zio no do pa ła cu Mo stow ski ch831 Rę ce przy ku to mu z ty łu do
opar cia krze sła – bi to po gło wie i w bok (...) i jed no cze śnie wbi ja no mu igły pod
pa znok cie. Po tem po ło żo no go na biur ku i bi to pał ką owi nię tą w ga ze tę od kar ku
do ne rek (...). Do pro ku ra to ra Ma tej czu ka za nie śli na no szach”832.

Jesz cze z gryp su Iwa no wa. Ube cy uprze dzi li go, aby nie zja wiał się w za kła -
dzie pra cy, po nie waż mo że go tam spo tkać ja kieś nie szczę ście, a oni czu ją się od -
po wie dzial ni za je go bez pie czeń stwo. Gdy by jed nak mi mo to po sta no wił się tam
zja wić, nie wpusz czą go straż ni cy.

Jak wy ko nać afisz, pla kat lub ulot kę (za 26. nu me rem „Ty go dni ka Ma zow -
sze”): „Do wy ko na nia afi sza, pla ka tu, ulot ki po trzeb ne są: 1. ma try ca, ram ka,
2. far ba oraz spi ry tus, de na tu rat lub wo da ko loń ska i pa pier, 3. ocho ta do pra cy.
Ad. 1. Two rzy wem ma try cy jest zwy kła fo lia z wor ków ny lo no wych, naj le piej
cien ka. Pro jekt pla ka tu lub ulot ki kła dzie my na sto le i na kła da my fo lię. Na kłu wa -
my igłą kon tu ry ry sun ku lub li ter. (...) Gdy ma my już cał ko wi cie na kłu tą ma try -
cę, mocu je my ją przy lep cem na ram ce z tek tu ry. Świa tło ram ki = for mat pla ka tu.
Ad. 2. Far bą jest tusz na spi ry tu sie, my otrzy mu je my far bę z fla ma strów. Do strzy -
kaw ki le kar skiej na le ży na brać spi ry tu su, de na tu ra tu lub wo dy ko loń skiej, wbić
igłę w rdzeń fla ma stra i wy płu kać tusz do szczel ne go po jem nicz ka. Wy płu ka ny
rdzeń słu ży ja ko tam pon do po cie ra nia ma try cy. Ad. 3. Gdy masz już ma try cę
i far bę, mo żesz przy stą pić do wy ko na nia pla ka tu. Na sto lik kła dziesz 2–3 ga ze ty,
na nie pa pier. Na pa pier na kła dasz ma try cę, po któ rej po cie rasz tam po nem zwil -
żo nym spi ry tu sem lub wo dą ko loń ską i na są czo ną 2–3 kro pla mi far by. Spod ma -
try cy wycią gasz pla kat czy ulot kę (...). Gdy ma try ca się za nie czy ści, na le ży ją
prze trzeć spi ry tu sem lub wo dą ko loń ską. (...) Ma try cę na fo lii moż na rów nież
wy ko nać na ma szy nie do pi sa na. Do ma szy ny, z któ rej wy cią gasz ta śmę, wkrę -
casz pa pier ścier ny, fo lię i kart kę pa pie ru. Pi szesz żą da ny tekst. Otrzy mu jesz na -
kłu tą ma try cę. Póź niej jak wy żej: ram ka, far ba, po cie ra nie i ulot ka na mia sto”833.
An drzej But kie wicz, spe cja li sta od tych rze czy, utrzy mu je, że są spo so by znacz nie
prost sze i sku tecz niej sze. Nie po prze stał na tym i prze pro wa dził co naj mniej pół -
go dzin ny wy kład.

I jesz cze raz mu szę wró cić do gryp su Iwa no wa. Czy tał go gło śno Wie siek
[Ci choń] i w pew nym mo men cie – do ty czą cym sto sun ków w „To wi mo rze” – po -
wie dział coś pół gło sem Jur ko wi Grzesz kie wi czo wi, któ ry na gle jak by się zmie szał.
Wy ja śnił mi to do pie ro póź niej, kie dy zo sta li śmy na mo ment sa mi. Tam ten frag -
ment do ty czył I se kre ta rza „To wi mo ru”, któ rym jest je go ro dzo ny brat. Młod szy
o kil ka na ście lat, zo stał wy bra ny na pierw sze go po odej ściu do „So li dar no ści”
Zbysz ka Iwa no wa. Nie utrzy mu ją od daw na sto sun ków, ale nie na stą pi ło to przez
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831 Sie dzi ba Ko men dy MO m.st. War sza wy.
832 Me to dy śledz twa w Ko men dzie Sto łecz nej MO, „Ty go dnik Ma zow sze” 1982, nr 26. Be stial skie ka to wa -

nie chłop ców zwią za nych z za bój stwem Ka ro sa (zob. przyp. 353) prze rwa ło do pie ro na gło śnie nie tej
spra wy, m.in. przez Ra dio „So li dar ność”.

833 „Ty go dnik Ma zow sze” 1982, nr 26.



„So li dar ność”. W cią gu ca łe go okre su in ter no wa nia tam ten był tyl ko raz u nie go,
jesz cze w Po tu li cach. Cho dzi ło o ja kąś kon kret ną spra wę, jesz cze je den przy kład
nie po ję tych ście żek ludz kich lo sów, za dzi wia ją ca li nia po dzia łów.

Od przy szłe go ty go dnia wra ca my w obo zie do tra dy cji wy kła dów i dys ku -
sji. Wró ci ły do nas pusz czo ne obie giem ich har mo no gra my. Po twier dzi ły wszyst -
kie ce le: 26–31, 33–36. Do kład nie: miej sce, go dzi na (17.30), te ma ty, da ty,
pro wa dzą cy. W su mie 9 wy kła dów (m.in. Strajk w „War skim” i pro ces przed
Sądem Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go – Wa rek [Wa li gór ski], hi sto ria ru chu
zawo do we go rol ni ków – G[abriel] Ja now ski 834, Pol skie rol nic two a rol nic two świa -
to we – Ga briel Ja now ski, Dy sy den tyzm w PRL – Mi chał [Pa ziew ski]) i dwa spo -
tka nia śro do we. Czy jed nak wszyst ko prze bie gać bę dzie tak jak za ło żył to so bie
Ju rek [Grzesz kie wicz], w ja kim stop niu zmie ni się to w cią gu naj bliż szych dni?
Zoba czy my.

5 paź dzier ni ka (wto rek)

Wy ja śni ła się rzecz naj waż niej sza. Istot nie w cza sie piąt ko we go i so bot nie go
po sie dze nia sej mu przyj mo wa na bę dzie usta wa o zw[iąz kach] zaw[odo wych],
przyj mu ją ca ja ko wa ru nek roz wią za nie ist nie ją cych do tąd or ga ni za cji. Po seł Ha ła -
da j835, któ re go wy po wiedź przy nio sła wczo raj sza „Rzecz po spo li ta”, mó wi, że część
dzia ła czy mo że być roz go ry czo na, ale że jest to ko niecz ne. Wol na Eu ro pa po wtó -
rzy ła wczo raj in for ma cję, że pry mas po zo sta je w kra ju, nie wy je dzie ani na ka no -
ni za cję, ani do USA. Prze ka zał ta kie oświad cze nie dzien ni ka rzom za chod nim.
Omó wio no też naj waż niej sze te zy usta wy, jej pro jekt prze ka za no dzien ni ka rzom
za chod nim pod czas kon fe ren cji pra so wej.

W obo zie na ra sta pod nie ce nie, po wo li do cie ra świa do mość te go, co zda je
cię zbli żać. Ca łe po po łu dnie, do za mknię cia cel, trwa ły pra ce nad re dak cja mi tek -
stów wie lu pro te stów, któ re wyj dą w naj bliż szych dniach. Za czę ło się kil ka dni te -
mu od li stu Ma ria na [Jur czy ka], wczo raj przy go to wa li swo je Ja siu Bart czak
i Ga briel Ja now ski. Na wie czor nym ze bra niu przy ję to ja ko wspól ny tekst rów -
nież w for mie li stu otwar te go do sej mu. Wyj dzie ju tro lub w czwar tek z ro dzi na -
mi war sza wia ków. Ma ją prze ka zać go za ufa nym po słom, a tak że wła sno ręcz nie
do star czyć do kan ce la rii sej mu. Oprócz te go pój dą oczy wi ście ofi cjal ną dro gą,
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834 Ga briel Ja now ski (ur. 1947) – we wrze śniu 1980 r. za ło ży ciel Sa mo rząd ne go Związ ku Pro du cen tów Rol -
nych, 8–9 III 1981 r. uczest nik Zjaz du Zjed no cze nio we go związ ków za wo do wych rol ni ków w Po zna niu,
na któ rym po wo ła no OKZ NSZZ RI „S”, wi ce przew. i rzecz nik pra so wy OKZ, w grud niu 1981 r. przew.
Za rzą du Wo je wódz kie go „S” RI w War sza wie; 13 XII 1981–18 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Bia ło łę -
ce i Strze bie lin ku; w 1983 r. współ twór ca Dusz pa ster skich Wspól not Rol ni ków, wy kła dow ca Uni wer sy -
te tów Lu do wych, od 1987 r. czło nek jaw nej Kra jo wej Ra dy Rol ni ków „S”, wy daw ca pod ziem ne go pi sma
„Sło wo i Czyn”, w 1988 r. uczest nik straj ku w KWK „Le nin”, po pa cy fi ka cji za trzy ma ny, po bi ty, umiesz -
czo ny w szpi ta lu psy chia trycz nym w Ryb ni ku, zwol nio ny po 6 dniach; od 18 XII 1988 r. w KO przy Prze -
wod ni czą cym „S” Le chu Wa łę sie, w 1989 r. uczest nik ob rad Okrą głe go Sto łu w ze spo le go spo dar czym
i rol ni czym, 1989–1991 se na tor I ka den cji.

835 Ta de usz Ha ła daj (ur. 1941) – dzia łacz PZPR, 1976–1981 I se kre tarz KW PZPR w Tar no brze gu, w 1980 r.
po raz dru gi uzy skał man dat w okrę gu Tar no brzeg, za sia dał w Ko mi sji Prze my słu Cięż kie go, Ma szy no -
we go i Hut nic twa, Ko mi sji Prac Usta wo daw czych oraz w Ko mi sji Pra cy i Spraw So cjal nych.
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ko men dant zno wu będzie się dzi wił. Opo wia dał Ma rian [Jur czyk], w ja ki spo sób
przy jął je go list. Za py tał o po zwo le nie prze czy ta nia, po pa trzył póź niej na Ma ria -
na i po wie dział pe łen do brej wo li: – Pa nie Ma ria nie, to nie doj dzie do sej mu, pan
chy ba o tym wie. Ja mu szę wy słać to na tych miast do Ko men dy Wo je wódz kiej
i tam to już po zo sta nie.

Dzi siaj przed po łu dniem zaj rzał do nas Ta dek Pie tru cha 836, szef ka -z etu
z P[ol skich] L[in ii] O[ce anicz nych]. Był kil ka ty go dni w szpi ta lu w Wej he ro wie.
Msze w ka pli cy sta ły się gło śne w ca łym mie ście, lu dzie z ze wnątrz przy cho dzą
spe cjal nie, że by po słu chać śpie wu in ter no wa nych: Ro ty, Mo dli twy Strze bie liń skiej,
Mo dli twy żoł nie rzy AK, Bo że coś Pol skę. Jest mnó stwo próśb o tek sty. Ale nie prze -
szło to nie zau wa żo ne rów nież gdzie in dziej. Za czę ło się więc od te go, że za mknię -
to głów ne wej ście od stro ny mia sta, ale lu dzie do sta wa li się ja ki miś bocz ny mi
drzwia mi. Póź niej za gro żo no ka pe la no wi, że od bio rą mu moż li wość speł nia nia po -
słu gi, że co to za zmie nia nie Ro ty, dla cze go jest tam o Mo ska lach? To sa mo do ty -
czy ło na tu ral nie Mo dli twy Strze bie liń skiej oraz po zo sta łych tek stów. Póź niej
zgło szo no za strze że nia do ta bli cy me ta lo wej na krzy żu. Na pis mó wił, że jest to dar
od in ter no wa nych w Strze bie lin ku. Jesz cze póź niej by ło wie le in nych za strze żeń,
przy po mnia no so bie o re gu la mi nie szpi tal nym, zwró co no uwa gę, że od wie dza ich
zbyt wie le osób, wo bec cze go po sa dzo no przy drzwiach sa li sio strę, któ ra mia ła pil -
no wać, aby jed no ra zo wo od wie dza ły in ter no wa ne go nie wię cej jak dwie oso by. 

Jest zno wu ube cja to ruń ska. Ci choń i Ju rek [Grzesz kie wicz] od mó wi li pój -
ścia. Chło pak z Gru dzią dza, mło dy praw ni k837, opo wia dał póź niej ze szcze gó ła mi:
Czy wstą pi do no we go związ ku, czy nie chciał by wy je chać za gra ni cę (co są dzi pan
o Pa ry żu, jest tam ty lu wa szych lu dzi?). Gdy usły szał, że nie, że chło pak ja koś za -
mie rza so bie da wać ra dę, po sta no wił wi docz nie do kład niej uświa do mić mu jego
sy tu ację: – No to jak pan się wi dzi w tej no wej rze czy wi sto ści, nie ma pan pra cy
i nie tak ła two ją pan znaj dzie?

List otwar ty do Sej mu Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej 
Oby wa te le Po sło wie
Od dzie się ciu mie się cy je ste śmy po zba wie ni pra wa do czyn ne go udzia łu

w ży ciu spo łecz nym. Po dob nie jak ty sią ce na szych ko le gów ob da rzo nych man da tem
spo łecz ne go za ufa nia uzy ska nym po sierp niu, w cza sie od ra dza ją cej się po latach
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836 Ta de usz Pie tru cha (ur. 1934) – ma ry narz, czło nek pre zy dium KZ PLO, 13 XII 1981–2 XII 1982 in ter -
no wa ny w Strze bie lin ku.

837 Sta ni sław Wajs ger ber (ur. 1957) – praw nik, w 1980 r. do rad ca pod czas straj ku oku pa cyj ne go w Po mor -
skich Za kła dach Urzą dzeń Okrę to wych „War ma” w Gru dzią dzu, od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek
Pre zy dium oraz re fe rent praw ny w MKZ w Gru dzią dzu, nast. w Od dzia le Re gio nu „S” tam że, w 1981 r.
de le gat na I WZD Re gio nu To ruń skie go; 13 XII 1981–4 III 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach,
uczest nik gło dó wek pro te sta cyj nych, au tor tek stów do pism pod ziem nych prze my ca nych ja ko gryp sy
(m.in. ana li zy praw nej dot. le gal no ści wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go), 11 ma ja –14 paź dzier ni ka tr. po -
wtór nie in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku; od 1982 r. do rad ca praw ny pod ziem nych struk tur „S”,
współ or ga ni za tor Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy, mszy za oj czy znę i fi lii Re jo no we go Ko mi te tu Po mo cy
Oso bom po zba wio nym Wol no ści, Zwol nio nym z Pra cy i ich Ro dzi nom w Gru dzią dzu.



auten tycz nej ak tyw no ści spo łecz nej, zo sta li śmy uzna ni de cy zją lu dzi wpro wa dza -
ją cych stan wo jen ny za wro gów wła sne go na ro du, wła sne go pań stwa. W cią gu
tych dzie się ciu mie się cy po zo sta wa li śmy nie my mi świad ka mi wie lu poczy nań
budzą cych nasz go rą cy sprze ciw. Po zba wio no nas jed nak moż li wo ści pro te stu. Są
wszak że sy tu acje, któ re wy ma ga ją od lu dzi pu blicz ne go za de mon stro wa nia swej
po sta wy, gdyż mil cze nie sta no wi ło by ak cep ta cję dzie ją ce go się zła.

Oby wa te le Po sło wie
Środ ki ma so we go prze ka zu za po wia da ją, że w cza sie naj bliż sze go po sie dze -

nia sej mu, za kil ka dni, przy ję ta zo sta nie usta wa o związ kach za wo do wych, uzna -
ją ca za wa ru nek wstęp ny roz strzy gnię cia te go pro ble mu, roz wią za nie wszyst kich
ist nie ją cych do tąd or ga ni za cji związ ko wych, w tym rów nież NSZZ „So li dar ność”,
sta no wią ce go w po wszech nym od czu ciu za ra zem uoso bie nie i gwa ran cję po sierp -
nio wych prze mian. Jest to na szym zda niem de cy zja, któ ra za cią ży tra gicz nie na
przy szło ści na ro du i pań stwa.

Sier pień 1980 stwo rzył na dzie ję na usu nię cie – po raz któ ry? – wszyst kich
po peł nio nych do tąd błę dów, na stwo rze nie sys te mu funk cjo no wa nia pań stwa po -
sia da ją ce go spo łecz ną ak cep ta cję. Je go ka mień wę giel ny sta no wić mia ło uzna nie
pod mio to wo ści spo łe czeń stwa, stwo rze nie wa run ków umoż li wia ją cych mu de cy -
do wa nie o wła snym lo sie. Zro dzo ny po sierp niu au ten tycz ny ruch związ ko wy:
związ ki au to no micz ne, bran żo we, „So li dar ność”, ca ły ten plu ra lizm związ ko wy,
sta no wi ły je den z naj bar dziej wia ry god nych wa run ków do ko nu ją cych się zmian.
Przy stą pio no do wy pra co wy wa nia nie zbęd nych ak tów praw nych. W po cząt kach
grud nia 1981 r. sej mo wa Ko mi sja Prac Usta wo daw czych przy ję ła pro jekt usta wy
związ ko wej za ak cep to wa nej przez wszyst kie cen tra le związ ko we.

Po mi mo ist nie ją cych na pięć wy da wa ło się, że zna leź li śmy się bli sko wy pra -
co wa nia wspól nej płasz czy zny po ro zu mie nia.

De cy zja o wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go z 12 grud nia 1981 r. prze rwa ła
dra ma tycz nie ten pro ces, spo łe czeń stwo uzna ło, że wła dza za mie rza wy co fać się
z za war tych na Wy brze żu umów spo łecz nych po par tych ak cep ta cją rów nież Wy so -
kiej Izby. Z nie do wie rza niem przyj mo wa li śmy za pew nie nia przed sta wi cie li władz,
iż nie bę dą dą żyć do li kwi da cji po sierp nio we go do rob ku, wy ra zem tej po sta wy był
prze bieg dys ku sji nad te za mi Ko mi te tu ds. Związ ków Za wo do wych. W wa run kach
sta nu wo jen ne go, kie dy jed na ze stron po zba wio na zo sta ła pra wa gło su, mó wie nie
o dys ku sji jest cy ni zmem. Zbyt do brze ma my w pa mię ci wie le po dob nych „dys ku -
sji” w na szej po wo jen nej hi sto rii. Wy stą pie nie wi ce pre mie ra Ra kow skie go w cza sie
lip co we go po sie dze nia sej mu po zwa la ło mieć jed nak na dzie ję, że wła dze nie bę dą
dą żyć do roz strzy gnięć ar bi tral nych. Od ra dza ją cy się stop nio wo po Sierp niu au to -
ry tet Naj wyż szej Izby zda wał się być do sta tecz ną gwa ran cją. Raz jesz cze oka za ło
się jed nak, jak głę bo ko uza sad nio na jest opi nia o wy ob co wa niu wła dzy. Wbrew
wszyst kim na dzie jom spo łecz nym, wbrew za pew nie niom władz, ta sa ma Naj wyż -
sza Izba ma pod jąć de cy zję po zba wia ją cą spo łe czeń stwo resz tek złą czeń, iż le gal ną
dro gą mo że wpły wać na po dej mo wa ne w je go imie niu de cy zje.
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Oby wa te le Po sło wie 
Zna leź li śmy się dzi siaj ja ko pań stwo w kry zy sie, któ re go roz mia ry prze ra sta -

ją na sze do tych cza so we do świad cze nia. Szu ka my dróg wyj ścia. Nie moż na jed nak
stwo rzyć sil ne go pań stwa nisz cząc za ra zem je go spo łe czeń stwo, po zba wia jąc je na -
tu ral nych przy mio tów i war to ści: za an ga żo wa nia, zdol no ści do sa mo or ga ni zo wa -
nia się, wraż li wo ści na zło, po czu cia toż sa mo ści na ro do wej.

Oby wa te le Po sło wie 
Po dej mu jąc ja ką kol wiek de cy zję re gu lu ją cą ży cie spo łecz ne, na le ży pa mię tać

o jej kon se kwen cjach. Pod pi su jąc do ku ment li kwi du ją cy wie lo mi lio no wą or ga ni -
za cję spo łecz ną stwo rzo ną wo lą tak du żej czę ści spo łe czeń stwa, na le ży pa mię tać,
iż nie usu wa się ze świa do mo ści spo łecz nej tych wszyst kich ma rzeń, tę sk not, pra -
gnień i po trzeb, któ re za de cy do wa ły o jej po wsta niu. I nie ma ta kie go ak tu praw -
ne go, nie ma ta kiej si ły, któ ra by ła by w sta nie za po biec ich od ra dza niu się. Ta kie
są pra wa roz wo ju spo łecz ne go.

Oby wa te le Po sło wie 
Po dej mu jąc de cy zję o roz wią za niu stwo rzo nych po sierp niu or ga ni za cji

związ ko wych, o zli kwi do wa niu NSZZ „So li dar ność”, sta wia cie spo łe czeń stwo
wobec ko niecz no ści do ko na nia tra gicz ne go wy bo ru. Mo że my al bo pod jąć wal kę
z wła dzą usi łu ją cą po zba wić nas nie zby wal ne go pra wa do sa mo sta no wie nia, al bo
pod dać się prze mo cy za tra ca jąc po czu cie wła snej god no ści. W imię ja kich ra cji
ma my do ko ny wać ta kich wy bo rów?

Strze bie li nek 4 X [19]82 r.838

Le on Sto biec ki 839, sta ry dzia łacz W[ol nych] Z[wiąz ków] Z[awo do wych],
uczest nik straj ku z 1970 i 1980 r., pro sił mnie dzi siaj, aby mógł pod pi sać do ku -
ment ja ko pierw szy. – Niech mi pan to zro bi, za te wszyst kie la ta niech mam pra -
wo ja ko pierw szy po wie dzieć, co my ślę.

6 paź dzier ni ka (śro da)

Wró ci li do obo zu Bog dan Ba tu ro, Ar tek Ba lazs i dzi siaj po po łu dniu Sta siu
Wą do łow ski. Roz mo wa z ube kiem, de cy zja o pod ję ciu gło dów ki w obo zie. Wszyst -
ko to ma zwią zek z roz po czy na ją cym się w pią tek po sie dze niem sej mu. Biu ro
Politycz ne „za ape lo wa ło” do sej mu o przy ję cie no wej usta wy związ ko wej, roz wią -
zu ją cej ist nie ją ce do tąd or ga ni za cje 840. Pry mas Glemp od mó wił udzia łu w spo tka -
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838 List po wstał po ze bra niu w ka pli cy 4 X 1982 r. 
839 Le on Sto biec ki (ur. 1933) – w grud niu 1970 r. współ or ga ni za tor straj ku w Stocz ni im. We ster plat te w Gdań -

sku, od dzia le Stocz ni Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni, czło nek KS, w stycz niu 1971 r. czło nek de le ga cji na spo -
tka nie z I se kre ta rzem KC PZPR Edwar dem Gier kiem; 1978–1980 dzia łacz WZZ Wy brze ża, na le żał do tzw.
gru py Le cha Wa łę sy, dru karz, kol por ter m.in. „Ro bot ni ka Wy brze ża”, w sierp niu 1980 r. or ga ni za tor straj ku
w Stocz ni Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni, przew. KS, de le gat do MKS w SG, od wrze śnia 1980 r. w „S”, od
li sto pa da tr. wi ce przew. KKK „S” Pra cow ni ków Cy wil nych MON i MSW, od grud nia 1980 r. przew. KZ „S”
w Stocz ni Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni; 13 XII 1981–10 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku. 

840 8 X 1982 r. sejm uchwa lił – przy 12 gło sach sprze ci wu i 10 wstrzy mu ją cych się – Usta wę o związ kach
za wo do wych i or ga ni za cjach rol ni ków. Wszyst kie związ ki ist nie ją ce przed 13 XII 1981 r., w tym „S”, 



niu z Ja ru zel skim. BBC, Głos Ame ry ki, Wol na [Eu ro pa] peł ne są in for ma cji o pro -
te stach na Za cho dzie, Bóg je den wie, co bę dzie. Bę dziesz to czy tać Mał go rza to –
bo ję się, co raz bar dziej się bo ję tych naj bliż szych dni, że by nie po gu bić się tyl ko,
spo tkać się. Roz mo wa z ube kiem nie do bra, by ło przede mną kil ka osób – roz ma -
wia li o wyj ściach. Już za kil ka dni, w naj bliż szym cza sie. W na szej roz mo wie w ogó -
le nie po ja wił się ten te mat. To był zu peł nie in ny ubek niż z ostat nie go,
stycz nio we go czy lu to we go spo tka nia. Spo koj ny, pew ny sie bie. – Dzi siaj też pan są -
dzi, że „ten sejm” zdo bę dzie się na opór, my śli pan, że nie przyj mą no wej usta wy?
Był przy go to wa ny do roz mo wy. Rze czy wi ście „tak się ja koś skła da”, jak to sfor mu -
ło wał, że od by wa ją się te roz mo wy w ta kich mo men tach. Wte dy, w stycz niu sejm
miał za twier dzić stan wo jen ny. Pod czas tam tej roz mo wy wy ra zi łem wąt pli wość,
czy sejm bę dzie gło so wał gład ko za przy ję ciem de kre tu. Je go: „No, zo ba czy my”
brzmia ło wte dy nie bar dzo prze ko nu ją co. Dzi siaj nie miał już ta kiej wąt pli wo ści,
je go py ta nie mia ło do tknąć mnie iro nią.

Opi nie dzi siej szych przy by szów b[ar dzo] pe sy mi stycz ne. Ar tek [Ba lazs] nie -
wie le ostat nio wi dział. Od dwóch ty go dni trzy ma no go w aresz cie śled czym na
Ma ło pol skiej. Co dru gi dzień 20 mi nut spa ce ru, żad nej ga ze ty, książ ki, bez spo tka -
nia z naj bliż szy mi. Do pie ro dzi siaj po szedł gryps do Adol fa [Szut kie wi cza] w szpi -
ta lu, aby za dzwo nił do je go żo ny. Wą do łow ski pod czas wie czor ne go ze bra nia zdał
re la cję z roz mów, któ re prze pro wa dzo no z nim w Py rzy cach. Ma ło in te re su ją ce,
je że li moż na mu wie rzyć w ogó le. Na do brą spra wę był to za le d wie wstęp ny son -
daż, roz ma wiał z nim czło wiek z M[in i ster stwa] S[praw] W[ew nętrz nych]. Opi nia
Wą do łow skie go o na stro jach b[ar dzo] czar na. Lu dzie się bo ją, od wie dza li go tyl -
ko oso bi ści zna jo mi, po śród któ rych wie lu sta ra ło się nie rzu cać w oczy swo ją
obec no ścią. Nie wie rzy w moż li wość straj ku. Po wta rza za sły sza ne chy ba gdzieś od
ko goś po rów na nie o związ ku: je cha li śmy po cią giem, ale w „Ko ra biu” by ła tyl ko
lo ko mo ty wa. Wa go ny zo sta ły gdzieś głę bo ko w po lu. Jest to oczy wi ście praw da,
ty le że nic z niej nie wy ni ka. Po peł nia li bo wiem by śmy błąd za kła da jąc, że jest ina -
czej. Py ta nie po le ga tyl ko na tym, jak dłu gi sta no wi li śmy po ciąg i ile tych wa go -
nów znaj do wa ło się w po lu. „Znaj pro por cje, mo cium pa nie”.

Gło dów ka pro te sta cyj na prze ciw ko no wej usta wie na no wo od kry ła po dzia -
ły w gru pie. Osta tecz nie przy stą pi ła do niej tyl ko dwu dziest ka. Spo śród pro mi -
nen tów je den Ja siu Bart czak. W po nie dzia łek ma my zde cy do wać o jej ter mi nie,
wie le po win no wy ja śnić się do te go cza su 841.

______________________________________________________________________________

zo sta ły roz wią za ne, a rol ni kom in dy wi du al nym w ogó le nie przy zna no pra wa do zrze sza nia się w związ -
ki za wo do we. 

841 Gło dów kę roz po czę to 7 X 1982 r. Trwa ła 5 dni i wzię li w niej udział: Wie sław Ci choń, Jan Wit kow ski,
Ro bert Gór ski, Wie sław Piotr Za lew ski, Ta de usz Pie tru cha, Mi chał Pa ziew ski, Jan Bart czak, An drzej
Stan kie wicz, Ja nusz He tel, Woj ciech Rut kow ski, Ja nusz Mać kow ski, Mi ro sław Wit kow ski, An drzej But -
kie wicz, Ry szard Woj cie szak, Woj ciech Klu kow ski, Krzysz tof Gry giel, Ta de usz Dziech ciow ski, An drzej
Ka rut, Ja nusz Wa len ty no wicz, Ewa ryst Wa li gór ski.

291



8 paź dzier ni ka (pią tek)

Sejm przy jął no wą usta wę, roz wią zu ją cą wszyst kie ist nie ją ce do tąd or ga ni -
za cje związ ko we. „So li dar ność” for mal nie prze sta ła ist nieć. Tyl ko 10 po słów gło -
so wa ło prze ciw, 9 wstrzy ma ło się od gło su 842. Przy ję li pro jekt usta wy, któ rej tekst
do sta li do rąk za le d wie trzy dni te mu. W War sza wie spo kój. W obo zie wzmoc nio -
na ochro na, po dwóch lu dzi na ko gut kach, kil ku dzie się ciu do dat ko wych funk cjo -
na riu szy, na ko ry ta rzach wię cej kla wi szy. Cze go się bo ją?

10 paź dzier ni ka (nie dzie la)

Spo kój. Nie po ję te, rocz ni ca uro dzin Wa łę sy po wo do wa ła do nie daw na bez
ma ła ma ni fe sta cje, a te raz zu peł na ci sza. Ko re spon den ci za chod ni do no si li, że ko -
lum ny mi li cyj ne pa tro lo wa ły bez prze rwy mia sto, że na da chu sej mo we go gma chu
pa no wie z lor net ka mi śle dzi li, czy nikt nie nad cią ga w po bli że Wiej skiej, aby zakłó -
cić spo kój ob rad, ale nic ta kie go się nie sta ło. Nie ro zu miem te go, re agu ję może
zbyt emo cjo nal nie, mo że to ja kiś wpływ gło dów ki, ale nie mo gę zro zu mieć, aby
w tej sy tu acji moż na by ło mil czeć.

Wia do mo ści z dzi siej szych wi dzeń nie do bre. Wie siek [Ci choń] do stał czte ry
al bo pięć gryp sów. Rzu cił się na nie za chłan nie, ale wi dać by ło jak ga śnie w trak -
cie czy ta nia. – Smut ne te li sty, nie chce się czy tać – nie mal każ dy za czy na się po -
dob nie: „Trud no pi sać, bo at mos fe ra ra czej przy gnę bia ją ca”. To lek Sta wi kow ski
pi sze, że jest zmę czo ny, że bra ku je lu dzi, na ra sta apa tia. Po dob ne na stro je w Szcze -
ci nie. Je den Ja siu Bart czak jest tro chę więk szym opty mi stą. W Lu bli nie re ak ty wo -
wa ła swo ją dzia łal ność związ ko wa wszech ni ca, pro wa dzo ne są kom ple ty dla
na uczy cie li, ale to już da je o so bie znać doj rza łość śro do wi ska. Ja kieś świa tło na to
rzu ca or dy nar ny do nos na K[ato lic ki] U[ni wer sy tet] L[ubel ski], za miesz czo ny
w 30. nu me rze „Ar gu men tów”843. Ano nim na ca łą ko lum nę zwra ca uwa gę wła -
dzom na „re ak cyj ność” uczel ni, na si la ją cą się od lat. Ohyd ny tekst.

Co raz bar dziej bo lą mnie no gi, to już na pew no wy nik gło dów ki. Po za tym
czu ję się zna ko mi cie, mi nął już kry zys. Ci, któ rzy ma ją więk sze do świad cze nie
twier dzą, że ten pierw szy kry zys przy cho dzi, kie dy or ga nizm prze sta wia się na spa -
la nie wła snych za pa sów. Po przej ściu te go pro gu prze sta je od czu wać się po waż niej -
sze do le gli wo ści. Je den z „ame ry ka nów” osłabł wpraw dzie tak bar dzo, że do stał
krwo to ku, ale to ra czej rzad ki przy pa dek na tym eta pie. Prze mek [Fen rych] przy -
niósł mi wczo raj do „zre cen zo wa nia” tekst o ży ciu re li gij nym w Go le nio wie
i Wierz cho wie. O kil ku fak tach nie wie dzia łem do tąd, szcze gól nie z okre su go le -
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842 Do kład nie 12 prze ciw i 10 wstrzy mu ją cych się od gło su. Prze ciw ko gło so wa li: Do ro ta Si mo ni des, Ma -
ria Bu dza now ska, Han na Su choc ka, Jan Jan kow ski, Ha li na Min kie wicz -L ate cka (SD), Ja nusz Za błoc ki,
Zbi gniew Zie liń ski, Ru dolf Bu cha ła (Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Sp ołec zny), An na Pław ska, Ed mund
Osmań czyk, Ry szard Re iff, Jan Szcze pań ski (bez par tyj ni). Wstrzy ma li się: Ja dwi ga Gi życ ka, Szcze pan
Sty ra now ski, Zbi gniew Kło dec ki (SD), Wi told Za krzew ski, Ry szard Rohr, Ha li na Koź niew ska (bez par -
tyj ni), Ja dwi ga Ba na siak, Ge no we fa Rej man, Wła dy sław Ku piec, Igna cy Wal (ZSL). 

843 „Ar gu men ty” – wy cho dzą cy od 1957 r. ty go dnik spo łecz no -ku lt ura lny To wa rzy stwa Krze wie nia Kul tu -
ry Świec kiej, pierw szym re d. na czel nym był Zdzi sław Sło wik.



niow skie go. Pierw sza wi zy ta księ dza w wię zie niu to by ło mię dzy 20 a 23 grud nia.
Pro boszcz jed nej z go le niow skich pa ra fii (Schmid t844) cho dził po ce lach w to wa -
rzy stwie funk cjo na riu szy i ube ków. Roz da wał ob raz ki, me da li ki, opła tek, ale o spo -
wie dzi nie by ło mo wy. Żad nych kon tak tów w czte ry oczy. Do pie ro pod czas
na stęp nych od wie dzin (31 XII) mógł już spo wia dać i ko mu ni ko wać. 10 stycz nia
od by ła się pierw sza msza św., osob no dla pierw sze go i osob no dla dru gie go pię tra.
Z te go okre su war te jest od no to wa nia, że już 13 grud nia u bpa Maj dań skie go były
ro dzi ny uwię zio nych i te go sa me go dnia je den z bi sku pów roz ma wiał z ko men dan -
tem wo je wódz kim MO uzy sku jąc od po wiedź, że „są w Go le nio wie w do brych wa -
run kach”. W Wierz cho wie pierw sza msza od by ła się 17 stycz nia, ale tyl ko dla
jed nej gru py spa ce ro wej, już jed nak 31 stycz nia przy je chał bp Igna cy Jeż, or dy na -
riusz ko sza liń sko -k oł obrz eski. W ty dzień póź niej był w obo zie or dy na riusz szcze -
ciń sko -k amie ński Ka zi mierz Maj dań ski. Pod czas tych pierw szych mszy pil no wa no
nas wy jąt ko wo, re wi zje przy wy pusz cza niu z cel, kla wi sze i ube cy pil no wa li przy
oby dwu wej ściach do świe tli cy, gdzie od by wa ła się msza, nie li cząc tych, któ rzy
obec ni by li we wnątrz. Lek cje czy ta ne by ły od po cząt ku przez in ter no wa nych,
wobec cze go kla wi sze dro bia zgo wo prze glą da li lek cjo na rze, za glą da jąc na wet pod
obwo lu tę.

11 paź dzier ni ka (po nie dzia łek)

Gdańsk straj ku je 845. Więc jed nak lu dzie nie po zo sta ją bier ni. Od cię te po łą -
cze nia te le fo nicz ne z Ko sza li nem, Szcze ci nem i War sza wą. Nie zna my szcze gó łów.
BBC mó wi o straj ku w Stocz ni im. Le ni na, to sa mo po wta rza te le wi zja pol ska, do -
da jąc, że w in nych za kła dach, po dys ku sjach, pod ję to jed nak pra cę. Na to miast
czło wiek, któ ry prze ka zał wia do mość do obo zu za po śred nic twem szpi ta la w Wej -
he ro wie – zwol nio ny stu dent, któ ry pod jął pra cę w któ rejś ze stocz ni – twier dzi,
że sto ją wszyst kie stocz nie, że lu dzie przy go to wu ją się do straj ku oku pa cyj ne go na
pią tek. Za go to wa ło się, więc jed nak. Zo ba czy my, co przy nio są na stęp ne dni.

W wie czor nym dzien ni ku te le wi zyj nym wy stą pie nie Kisz cza ka. Za po wia da
zwol nie nie 350 osó b846. Spe ku lu je my, kto z nas mo że wyjść. Ko men dant po wtó -
rzył dzi siaj Bart cza ko wi i Ci cho nio wi wia do mość, że w naj bliż szych dniach wyj dzie
stąd po ło wa lu dzi. Póź niej do wie dzie li śmy się o straj ku w Gdań sku. Nie wia do mo,
co mo że się te raz zda rzyć. A wy da wa ło się, że mo gę mieć szan sę wy do sta nia się

______________________________________________________________________________

844 Cho dzi o ks. Bog da na Edwar da Szmid ta, pro bosz cza pa ra fii św. Je rze go w Go le nio wie od 1974 r.
845 W go dzi nach ran nych w SG roz po czął się strajk, do któ re go przy łą czy ły się nie któ re za kła dy Trój mia sta

(Gdań ska Stocz nia Re mon to wa, nie któ re wy dzia ły Por tu Gdań skie go, Stocz ni Pół noc nej, „Hy dro ste ru”
i Stocz ni Gdyń skiej). Po godz. 14.00 pod po mni kiem Ofiar Grud nia ’70 roz po czę ła się de mon stra cja. Po
godz. 16.00 oddzia ły ZO MO za ata ko wa ły de mon stran tów. Star cia z mi li cją trwa ły dwa dni. 12 paź -
dzier ni ka stocz nię zmi li ta ry zo wa no. Ob rzu co no ka mie nia mi bu dy nek kon su la tu so wiec kie go i bu dy nek
przed sta wi ciel stwa Ae ro fło tu. Te go dnia, w cza sie ulicz nych pro te stów, zo stał śmier tel nie ran ny 32-le tni
spa wacz Wydz. K-2 SG Wa cław Ka miń ski, naj pierw tra fio ny pe tar dą w gło wę, na stęp nie w trak cie prze -
wo że nia do szpi ta la po bi ty przez funk cjo na riu szy ZO MO, zmarł w szpi ta lu 28 li sto pa da. W cza sie starć
ran nych zo sta ło 15 mi li cjan tów, a do aresz tu tra fi ło 268 osób. 

846 Na kon fe ren cji pra so wej 19 X 1982 r. Je rzy Urban po dał licz bę 308 zwol nio nych. 
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stąd za kil ka dni. Nie mo gę te raz spać. Sie dzę do dru giej, trze ciej w no cy i bu dzę
się ra no o siód mej. Ce la jest wy zię bio na przez otwar to okno. Po roz wa la na na stoł -
kach gar de ro ba, nie uprząt nię ty stół, po dar te, brud ne li no leum. Nie chce się zsu -
wać na dół. Prze dłu żam so bie spa nie, ale nie mo gę za snąć. Za sta na wiam się wte dy,
co bę dzie po wyj ściu. Ile cza su zaj mie za ła twie nie wy jaz du, jak za ła twić na ten czas
miesz ka nie, gdzie zna leźć za ję cie, je że li wy rzu cą mnie z uczel ni, jak usta wić się
tam, ja kiej szu kać pra cy, jak bę dziesz zno si ła to Ty, Emicz ku? A wie czo rem wia do -
mo ści o Gdań sku. Cie szę się, to do brze, że lu dzie nie zo bo jęt nie li, że stać ich na
pod ję cie czyn nej obro ny. Do brze, że nie ma ją ra cji ta cy lu dzie, jak wie lu tu tej szych
„pro mi nen tów”, któ rzy po grze ba li już wszyst ko. Ale rów no cze śnie bo ję się te go,
co mo że na stą pić, bo ję się o nas, Emicz ku. Nie chcę, że byś mu sia ła grać ro lę żo ny
re wo lu cjo ni sty, ocze ku ją cej la ta mi po wro tu mę ża.

Wie czo rem za czę ła się w ce li roz mo wa o przy szłej pra cy. Dla zde cy do wa nej
więk szo ści (cho ciaż nie je stem te go ta ki pew ny czy więk szo ści) ja wi się nią kon spi -
ra cja i pod trzy my wa nie ist nie ją cych struk tur or ga ni za cyj nych, two rze nie no wych
grup nie for mal nych, biu le ty ny, wła sne wy daw nic twa, spek ta ku lar ne ak cje pro pa -
gan do we i przede wszyst kim nie ustan na pra ca nad świa do mo ścią oto cze nia i cze -
ka nie na oka zję. Wła śnie dzi siaj po czuł w so bie Wie siek [Ci choń] ko niecz ność
przed sta wie nia nam syl wet ki kon spi ra to ra, je go oso bo wo ści kształ to wa nej pra cą.
Wy szedł z te go ta ki wła śnie dzie więt na sto wiecz ny ob raz re wo lu cjo ni sty, kon spi ra -
to ra, któ ry jak mó wi wieszcz „szczę ścia w do mu nie zna lazł, bo go nie by ło w oj -
czyź nie”. Ob raz, w któ rym nie chciał bym się wi dzieć. Przy po mnia ły mi się
Emicz ku na sze wszyst kie roz mo wy o do mu, o zwy kłym ludz kim ży ciu. Nie chcę
się te go wy rze kać. Ale te go ty pu roz mo wy sta ją się co raz częst sze, pa da ją kon kret -
ne pro po zy cje, ofer ty. 

W po łu dnie ze bra nie gło du ją cych. Zgo dzi li śmy się, że dal sze kon ty nu owa -
nie gło dów ki tra ci sens. Ja siu [Bart czak] z Ci cho niem za ko mu ni ko wa li ko men -
dan to wi, że gło dów ka zo sta ła za koń czo na. Wy raź nie ode tchnął. Wkrót ce póź niej
oka za ło się, że Gry gie l847, je den z gło du ją cych, ma żół tacz kę. Po go to wie za bra -
ło go na tych miast do szpi ta la. To już dru gi przy pa dek w cią gu ostat nich dni.
W so bo tę za bra no do szpi ta la Ro ber ta Gór skie go. Rów nież z gru py gło du ją cych.
Zda no wicz nie wy klu cza, że mo że wcho dzić w grę wi rus żół tacz ki. Ist nia ła by
wte dy groź ba epi de mii, w tej chwi li trud no jed nak coś po wie dzieć, Zda no wicz
ocze ku je wy ni ków ze szpi ta la. Pro fi lak tycz nie „na sze” kie row nic two za le ci ło 
dzi siaj ogra ni cze nie kon tak tów i ca ły sze reg in nych ry go rów usta lo nych przez
Zda no wi cza.
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847 Krzysz tof Gry giel – prac. to ruń skie go „Me tro nu”, przew. to ruń skie go od dzia łu Związ ku Mło dzie ży De -
mo kra tycz nej; 14 XII 1981 r. in ter no wa ny w OO w Po tu li cach (na 2,5 mie sią ca); po tem za an ga żo wa ny
w dzia łal ność pod ziem ną, za trzy ma ny po ma ni fe sta cjach w ma ju 1982 r. i ska za ny na 2 mie sią ce aresz -
tu, unie win nio ny 26 V 1982 r. i na tych miast in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku; po zwol nie niu z in -
ter no wa nia 17 XI 1982 r. na dal dzia łacz pod zie mia; w li sto pa dzie 1984 r. współ za ło ży ciel Spo łecz ne go
Sto wa rzy sze nia Obro ny Praw Czło wie ka w To ru niu. 



Po po łu dniu wró cił ze szpi ta la Ju rek Grzesz kie wicz. Przy wiózł pierw sze, bar -
dzo jesz cze nie do kład ne in for ma cje o pla no wa nych ak cjach pro te sta cyj nych
w Gdań sku. Szcze gó łów do wie dzie li śmy się kil ka go dzin póź niej od chło pa ka, któ -
ry wy pi sa ny zo stał dzi siaj ze szpi ta la. Ju rek przy wiózł jed nak ta śmę ma gne to fo no -
wą z na gra niem mi li cyj nych roz mów w dniu 31 sierp nia w Gdań sku. Roz miesz cze ni
w róż nych punk tach mia sta prze ka zy wa li mel dun ki do cen tra li, jak roz wi ja ją się
wy da rze nia, co dzie je się w po bli żu nich. Ob szer ne frag men ty tych roz mów do ty -
czą uży cia bro ni pod Ko mi te tem Wo je wódz kim. Są roz mo wy z gdań ski mi szpi ta la -
mi, usta la nie ofiar. Ich na zwisk, ro dza jów ob ra żeń – po strza ły twa rzo czasz ki, klat ki
pier sio wej, nóg. Spło szo ne, nie pew ne re la cje ko goś po słu gu ją ce go się ha słem „Bo -
lek” i spo koj ny, jak by wy pra ny z ludz kich emo cji głos kie ru ją ce go ca łą tą ak cją krót -
ko fa lów ko wą „Bor su ka”. Dra ma tycz ne w wie lu frag men tach na gra nie.

Już po za koń cze niu gło dów ki roz mo wa z Ja nu szem Mać kow skim. Za pro po -
no wał, że by śmy łyk nę li tro chę świe że go po wie trza. Są dzi łem, że ma ja kąś proś bę,
z któ rą nie chciał zwra cać się przy lu dziach. Oka za ło się jed nak, że chciał wy rzu -
cić z sie bie wszyst kie nie pew no ści i wąt pli wo ści, z któ ry mi nie bar dzo umie so bie
po ra dzić, a któ re na ra sta ły stop nio wo przez ca ły okres in ter no wa nia – przez ko -
niecz ność cią głe go prze by wa nia z ludź mi związ ku, opo zy cji. Ina czej ich so bie wy -
obra żał i tu taj do cho dził dzień po dniu do wnio sku, że nie jest to tak, jak so bie
wy obra żał. To od kry wa nie na no wo przy spie szy ło się zwłasz cza tu taj w Strze bie -
lin ku, w ostat nich zwłasz cza ty go dniach. Kło pot sta ry jak świat. I co po ra dzić czło -
wie ko wi, któ ry mógł by już być w tej chwi li le ka rzem, mieć ro dzi nę, a któ ry oka zu je
się na gle nie po rad nym chłop cem, szu ka ją cym wy ja śnie nia swo ich wąt pli wo ści
u ko goś star sze go, do ko go ma za ufa nie. Jak mia łem mu po wie dzieć o swo ich roz -
cza ro wa niach, któ re przy szły wcze śniej i by ły głęb sze, bo do ty czy ły szer szych
spraw i by ła w nich świa do mość kon se kwen cji i prze świad cze nie, iż jest to nie -
unik nio ne, iż ta kie jest wła śnie ży cie. – Sta ry, ja wsze dłem w to wszyst ko bar dzo
póź no. Wie dzia łem coś o KO R-ze, o ja kiejś opo zy cji, ale ole wa łam to, in te re so wa -
ły mnie dziew czy ny, gi ta ra. Wiesz, jak to jest. Pra co wa łem nad so bą, du żo czy ta -
łem. Li te ra tu ra, pięk na, hi sto ria sztu ki. Wie dzia łem, że jest mi to wszyst ko
po trzeb ne, że de cy du je to o mo jej war to ści. Na IV ro ku po zna łem Żwir ka, to taki
mój kum pel. I wte dy zo ba czy łem, że je stem przy nim ne an der tal czy kiem. Nie mam
po ję cia o hi sto rii wła sne go kra ju, o tym wszyst kim, co się wo kół mnie dzie je.
Zaczą łem zno wu czy tać, spo ty kać się z je go zna jo my mi, roz ma wiać. Jak za czę ło się
z NZS-em wsko czy łem w to od ra zu. No i wy lą do wa łem tu taj. Nie po sze dłem na
żad ne ukła dy z ube ka mi, nie zde cy do wa łem się na wy jazd na Za chód. Wiem, że
mu szę być w po rząd ku wo bec kum pli, któ rych wcią gną łem do NZS-u, któ rych
na ma wia łem na te wszyst kie ak cje. Mie li by pra wo po wie dzieć: no tak, na ro bił szu -
mu, wplą tał nas, a sam pry snął na Za chód urzą dzić się. Nie zro bi łem te go. Ale
wy tłu macz mi sta ry, jak to jest. Szu kam au to ry te tów, ja kichś wzo rów. Uzna łem, że
nie ma ich wśród tych, z któ ry mi wal czy my, wśród tych apa rat czy ków, fa ce tów
bez skru pu łów, bez krę go słu pa, bez żad nych za sad. My śla łem, że znaj dę ich tu taj.
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No bo prze cież wy stą pi li prze ciw ko tym pierw szym, wy gar nę li im wszyst kie brudy.
To wy da wa ło się lo gicz ne, ale sta ry k... mać, je stem z ni mi kil ka mie się cy, przy glą -
dam im się i, sta ry, k... mać, wca le nie są lep si. Po wiedz, co ja mam ro bić? 

Cze kał na od po wiedź i mu sia łem mu ją dać, ale czy by ła wła ści wa, czy po -
mo że mu? Czy uwie rzy, że my wszy scy za bie ga my, czę sto po no si my więk sze lub
mniej sze ofia ry dą żąc do ide ału, któ ry rzad ko by wa w peł ni na szym udzia łem.
Wszy scy je ste śmy mniej lub wię cej unu rza ni w nie czy sto ściach, któ re po sta no wi li -
śmy usu nąć i nic się tu taj nie da zro bić. Mu szę być rze czy wi ście nie złym ma mu tem,
sko ro mło dzi lu dzie szu ka ją u mnie ta kich od po wie dzi. Sa ma wi dzisz, Emicz ku, za
ko go chcesz się wy da wać.

13 paź dzier ni ka (śro da)

Ra nek. Wia do mo ści bar dzo nie peł ne, czę sto sprzecz ne. Sto ją stocz nie Trój -
mia sta, port, mo że rów nież in ne za kła dy, ale co wię cej, co da lej? Wła dze zmi li ta -
ry zo wa ły wczo raj Stocz nię Le ni na, cen trum opo ru. Czy w tej sy tu acji po dej mą
dzi siaj strajk? Przy wie zio no wczo raj kil ka osób ze szpi ta la, są wśród nich Ka czyń -
ski i Ta ra sie wi cz848 (szef KZ-tu Por tu), oso by uwa ża ne za lu dzi do brze po in for mo -
wa nych. Ich wy ja śnie nia nie wie le jed nak wno szą no we go. Lis po parł ak cję
stocz niow ców z Le ni na, po dob nie jak Bo ru se wicz, ale mil czy T[ym cza so wa]
K[omi sja] K[oor dy na cyj na]. Wie le za kła dów, m.in. Hu ta im. Le ni na uwa ża za wią -
żą cy ter min pro te stu 10 li sto pa da. Są jed nak nie po twier dzo ne wia do mo ści o straj -
kach w in nych re gio nach kra ju. Kie row ca au to bu su rent ge now skie go, któ ry był
tu taj wczo raj, mó wił o stocz ni szcze ciń skiej, o co naj mniej dwóch ko pal niach:
Wujek i Got twald. Kra jo we środ ki in for ma cji jak zwy kle mil czą, wręcz kła mią jak
przed sierp niem, jak przez ca ły po wo jen ny okres. Zno wu bur dy awan tur ni ków
w Gdań sku, nie od po wie dzial ne pró by wy wo ła nia za mie szek. W obo zie nie mal
histe ria. Jed ni mó wią o wy jeź dzie mi ni stra Cio ska na roz mo wy ze straj ku ją cy mi,
inni po wo łu ją się na oświad cze nie Ru sa ko wa, se kre ta rza K[omi te tu] C[en tral ne go]
K[omu ni stycz nej] P[ar tii] Z[wiąz ku] R[adziec kie go] oraz Usti no wa 849, mi ni stra
obro ny, zda ją ce się być wy ra zem naj wyż sze go za nie po ko je nia władz ro syj skich roz -
wo jem sy tu acji w Pol sce. Nie bar dzo umiem wy obra zić so bie dal szy roz wój wy pad -
ków. Sta no wi sko T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej] jest mó wiąc de li kat nie
nie po ro zu mie niem, wszyst kie straj ki pro te sta cyj ne 15-m in ut owe, go dzin ne czy
czte ro go dzin ne są w obec nych wa run kach sa mo bój stwem. Nie da jąc żad nych efek -
tów po więk sza ją roz mia ry re pre sji, mar no tra wią ludz ką ofiar ność i de ter mi na cję.
Z dru giej stro ny, kto po Ja ru zel skim i z czym?
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848 Hen ryk Ta ra sie wicz (ur. 1947) – w sierp niu 1980 r. współ or ga ni za tor straj ku w Por cie Gdy nia, przew. KS,
od wrze śnia 1980 r. w „S”, przew. KZ Za rzą du Por tu Gdy nia, czło nek re dak cji biu le ty nu in for ma cyj ne go
KZ „So li dar ność Por tow ców”, od mar ca 1981 r. od de le go wa ny do pra cy w KZ, od ma ja tr. czło nek KKK
„S” Pra cow ni ków Bran ży Por tów Mor skich, w lip cu tr. sy gna ta riusz Kar ty Por tow ca; 13 XII 1981–22 XII
1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku, zwol nio ny z pra cy, w ma ju 1985 r. wy je chał do Nor we gii. 

849 Dy mi trij Usti now (1908–1984) – po li tyk ko mu ni stycz ny, 1976–1984 min. obro ny ZSRR.



(wie czo rem)

Nie po trzeb ne py ta nia, mi mo wszyst ko „nor ma li za cja”. Za ło ga Le ni na nie pod -
ję ła dzi siaj straj ku, in ne za kła dy Trój mia sta rów nież. Ja siu Bart czak, któ ry wró cił
z Wej he ro wa wcze snym po po łu dniem, pierw szy prze ka zał te wia do mo ści. Przy gnę -
bie nie. Roz gło śnie za chod nie po da ją wia do mo ści o nie po ko jach w in nych re jo nach,
w Ce giel ski m850, we Wro cła wiu, ale wszyst ko to jest już bez zna cze nia851. Tym cza sem
sió dem ka czy też – po przy jeź dzie Wą do łow skie go – ósem ka ma trud no ści z uzgod -
nie niem tre ści ode zwy wzy wa ją cej do boj ko tu or ga ni zo wa nych związ ków. Lu dzie –
rów nież ci z Kra jów ki, a mo że oni w pierw szym rzę dzie? – przy mie rza ją się do no -
wej sy tu acji, nie chcą być w ten spo sób wi docz ni. Pra wi dło wość.

O 22.00 tra dy cyj ne już spo tka nie w ka pli cy, jak w każ dym mie sią cu. Lu dzi
mniej niż zwy kle. Dzi siej sze za ła ma nie się straj ku w Gdań sku po zba wi ło wie lu
z nas resz tek na dziei, a nie wszy scy umie ją za wie rzyć bez resz ty mo dli twie. Bar dzo
smut no. Po czu łem się na gle zu peł nie sam, co łą czy mnie z ty mi wszyst ki mi ludź -
mi? Dla wie lu or ga ni za cja prze sta ła de fi ni tyw nie ist nieć, a mo że krzyw dzę ich,
mo że to tyl ko go rycz po raż ki, od ruch ban kru ta? Emicz ku Naj droż szy, co ja Ci
będę mógł te raz dać?

14 paź dzier ni ka (czwar tek)

Zwol nio no 8 osób z re gio nu to ruń skie go, ju tro ocze ku je my ube ków z in -
nych re gio nów, mo że przy ja dą do na szej gru py? 

Z dzi siej sze go wi dze nia przy niósł Wa rek [Wa li gór ski] gryps od Miet ka U[sta -
sia ka] z Wro cła wia. Nie wiel ki pro sto ką cik ko lo ro wej bi buł ki wiel ko ści 1/3 mo jej
kart ki. Drob niut kie pi smo ołów ko we. Kil ka na ście zdań, wy łącz nie in for ma cje:

„Mój dro gi. Dzię ku ję za wia do mo ści o Was. Na sza sy tu acja nie ule gła istot -
nym zmia nom. Przy by wa lu dzi, szcze gól nie z Wro cła wia, Lu bi na, Po lko wic. Ze
Szcze ci na do wie zio no dwóch no wych: Je rze go Ho łu bin ka 852 – z Kam[ie nia]
Pom[or skie go] i Ste fa na Bu ch hol za 853. Po wsta ły dwa no we od dzia ły ska za nych
przez ko le gia za roz ru chy we Wro cła wiu – 31 sierp nia i 3 wrze śnia. Wszyst kich
łącz nie jest w blo ku ok. 350 osób. Ob słu ga wię zien na jest obec nie „ła god niej sza”
i nie utrud nia nam do dat ko wo ży cia w ce li. Od czu wa my brak ru chu, bo wiem jed -
na go dzi na spa ce ru dzien nie to bar dzo ma ło. Wszy scy z nie po ko jem ocze ku je my
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850 Cho dzi o Za kła dy Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski w Po zna niu – po wsta łe w 1946 r. w Po zna niu,
pro du ku ją ce sil ni ki okrę to we, lo ko mo ty wy spa li no we i elek trycz ne. W 1956 r. pra cow ni cy fa bry ki wzię li
ma so wy udział w krwa wo stłu mio nym przez wła dze pro te ście, roz po czy na ją cym Po znań ski Czer wiec ’56.

851 Do pro te stów do szło w kil ku na stu mia stach w kra ju, m.in.: No wej Hu cie, Wro cła wiu, Le gni cy. Na te re -
nie Za głę bia Mie dzio we go do szło do pod ło że nia ła dun ków wy bu cho wych w Lu bi nie, Gło go wie, Po lko -
wi cach i Le gni cy. Na si le nie te go ty pu ak cji by ło zwią za ne ze „zbrod nią lu biń ską” z sierp nia 1982 r.

852 Je rzy Ho łu bin ka – dzia łacz „S” w Ka mie niu Po mor skim.
853 Ste fan Bu ch holz (ur. 1950) – prac. Por tu Szcze cin, dzia łacz „S”, w 1982 r. aresz to wa ny pod czas roz wie -

sza nia ulo tek ko ło ka te dry szcze ciń skiej, ska za ny w try bie do raź nym na 4 la ta wię zie nia, ka rę od by wał
w ZK we Wro cła wiu i Strzel cach Opol skich, po 2 la tach zwol nio ny na mo cy amne stii; w 1984 r. wy emi -
gro wał do USA. 
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naj bliż szych wy da rzeń i po sie dze nia sej mu (8, 9 paź dzier ni ka). Po waż nie bo wiem
li czy my się z de le ga li za cją »So li dar no ści«, Trud no po wie dzieć, ja ka bę dzie re ak cja
lu dzi. Na sze po glą dy są rów nież zróż ni co wa ne, ale część osób uwa ża, że je śli za -
ist nie ją fak ty nie od wra cal ne, to na le ża ło by w ra mach usta wy roz po cząć two rze nie
no wych związ ków od sa me go po cząt ku. A ich nie za leż ność (?) Oczy wi ście, je śli
usta wa ta kiej nie za leż no ści nie wy klu czy. W prze ciw nym wy pad ku po zo sta je tylko
jed na dro ga. Spo łe czeń stwo Dol ne go Ślą ska jest bar dzo zra dy ka li zo wa ne i go to we
do du żych ofiar w obro nie »So li dar no ści«. Prze sy łam po zdro wie nie dla wszyst kich
Ko le gów w swo im i w po zo sta łych więź niów imie niu. Ufa my w Bo żą po moc. Wie -
rzy my, że cier pie nia Na ro du za owo cu ją war to ścia mi nie prze mi ja ją cy mi, szczęść
Bo że”. I do pi sek z bo ku „V – wal cząc”.

W Wierz cho wie zmie nio no wresz cie ko men dan ta. Od szedł Ga dom ski854.
Nie wie le to jed nak zmie ni ło sy tu ację, bo np. nie dziel ną mszę mo że od pra wiać tyl -
ko miej sco wy ksiądz. Ks. Jan kow ski, dy rek tor z Ku rii Szcze ciń skiej, jest po pro stu
nie wpusz cza ny na te ren obo zu. Za czę li gło dów kę. 

15 paź dzier ni ka (pią tek)

Trwa ją wyj ścia. Ube cy szcze ciń scy rze czy wi ście zja wi li się tuż przed po łu -
dniem – tro chę póź niej niż to ruń scy – i do póź ne go wie czo ra trwa ły roz mo wy.
Osta tecz nie wy szła dzie wiąt ka, z gru dnio we go po bo ru tyl ko Ta dek Ja nu kie wicz,
ale naj bar dziej po ru szy ło mnie zwol nie nie Tom ka Zie liń skie go. Ru szo no wresz cie
re dak cję. Mo że ju tro jesz cze ktoś wyj dzie, mo że ja... Ube cy zo sta li do ju tra, stan
obo zu prze kro czył w dół set kę, po zo sta ło nas dzie więć dzie się ciu czte rech.

Stu den ci z ce li War ka [Wa li gór skie go] do sta li dzi siaj kart kę z Dar łów ka od
pań ze Szcze ci na: Mał go rza ty Nie sob skie j855, Mał go rza ty Na roż nej, Ma rii Za rzyc -
kie j856, Ja dwi gi Bo ra l857 i Ja ni ny Tro ja now skiej. Pi sa ły ją 20 wrze śnia, ale mu sia ła
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854 Od 29 VIII do 8 X 1982 r. komendantem OO w Wierzchowie Pomorskim był mjr Janusz Mikołajewski,
kier. działu penitencjarnego OZZK w Koszalinie.

855 Mał go rza ta Nie sob ska-U rb aniak (ur. 1954) – tech nik bu dow la ny, czło nek MKS, po tem MKR NSZZ „S”
Po mo rza Za chod nie go; 27 VIII–26 XI 1982 r. in ter no wa na w OO w Dar łów ku, po tem kol por ter ka wy -
daw nictw pod ziem nych, w 1983 r. wy emi gro wa ła do RFN.

856 Ma ria Za rzyc ka (ur. 1940) – che mik, przew. Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „S” Pra cow ni ków Elek -
tro cie płow ni Szcze cin, je sie nią po wy bo rach przew. KZ NSZZ „S”, od de le go wa na do pra cy związ ko wej,
de le gat ka na I WZD NSZZ „S” Po mo rza Za chod nie go, człon ki ni ZR Po mo rza Za chod nie go; 13 XII
1981 r. uczest nicz ka straj ku w SSz, do jej spa cy fi ko wa nia, 11 II 1982 r. oskar żo na przez Pro ku ra tu rę
Woje wódz ką o udział w nie le gal nym straj ku w SSz, aresz to wa na 7 VIII 1982 r. w miesz ka niu Ma rii
Tacza ły w trak cie kon spi ra cyj ne go ze bra nia przed sta wi cie li pod ziem nych struk tur „S”, do 21 sierp nia osa -
dzo na w AŚ w Szcze ci nie, do 27 tm. w AŚ w Ka mie niu Po mor skim, po tem w OO w Dar łów ku, 29 X
1982 r. prze wie zio na z na ka zem aresz to wa nia do AŚ przy ZK w Ka mie niu Po mor skim. 1984–1988 kol -
por ter ka nie za leż nych wy daw nictw i ulo tek, dru karz ko mu ni ka tów, łącz nicz ka z War sza wą, np. w kon -
tak tach Ma ria na Jur czy ka ze Zbi gnie wem Ro ma szew skim.

857 Ja dwi ga Bo ral (ur. 1942) – 1975–1983 spe cja li sta ds. oso bo wych w Ze spo le Elek trow ni „Dol na Od ra”
w No wym Czar no wie, czło nek KZ NSZZ „S” „Dol nej Od ry”, w 1982 r. współ za ło ży ciel ka nie za leż ne -
go ty go dni ka MKK Po mo rza Za chod nie go „Fe niks”; 27 VIII–6 X 1982 r. in ter no wa na w OO w Dar łów -
ku; w 1984 r. wy emi gro wa ła do Szwe cji.



pójść przez cen zu rę w Szcze ci nie i stąd opóź nie nie. Zwy kły po god ny tekst. Nikt
po chop nie nie ujaw nia swych złych my śli, a po nad to pi sa ły do lu dzi znaj du ją cych
się w ta kiej sa mej sy tu acji jak i one, uzna ły więc, że po trzeb na jest ta ka wła śnie
pogo da. A po za wszyst kim in nym świa do mość, że bę dą to czy tać ob cy lu dzie.
„Kocha ne chło pa ki. Nie wy sło wio na ra dość spły nę ła na na sza ser ca po otrzy ma niu
weso łych kar tek od Was. Tak nu rza jąc się w ra do ści na tych miast od pi su je my.
Wspo mi na my Was czę sto, a w wol nych chwi lach uczy my się fran cu skie go. Ostat -
nio też od by ły śmy cykl wy kła dów, np. o fil mie pol skim czy osią gnię ciach pol skiej
psy chia trii. Ma my tu rów nież prze pięk ną po go dę, sprzy ja to grze w pił kę i spa ce -
rom. Mo rze jest tu spo koj ne, a wiatr to nie wiatr, lecz ze fi rek, pach nie tu też lasem.
Je ste śmy zdro we, cze go i Wam ży czy my. Z uści ska mi i po ca łun ka mi...”

W obo zie at mos fe ra wy jaz dów. Cze ka my wszy scy ma swo ją ko lej kę. Krzy -
siek ze stocz ni do stał de cy zję o zwol nie niu wie czo rem gdzieś ko ło ósmej. I po gnał
pie szo, po sta no wił po szu kać ja kiejś oka zji. A prze cież jest już nie mal noc i nikt mu
ra czej nie cof nie de cy zji. Mógł by za ła twić prze no co wa nie tu taj. Ale każ dy z nas
zro bił by do kład nie tak sa mo jak on. Jak naj prę dzej wy rwać się.

18 paź dzier ni ka (po nie dzia łek)

Ty le ra do ści wczo raj i ta ki przy gnę bia ją cy dzi siej szy wie czór. Na po sie dze niu
„ósem ki” przed sta wia łem pro jekt li stu otwar te go do człon ków związ ku po przyj -
ściu no wej usta wy związ ko wej. Apel o boj kot two rzo nych or ga ni za cji związ ko -
wych. Ża ło sne wi do wi sko. By li nie za do wo le ni, że w ogó le coś ta kie go wy cho dzi
z obo zu, że jest to też ostre, że nie trze ba mó wić wprost. Gry giel: „mo że nie na -
zy wać te go kłam stwem, mo że ja koś de li kat niej” (o wy stą pie niu Ra kow skie go na
lip co wym po sie dze niu sej mu, kie dy za pew niał, że roz wią za nie związ ków nie jest
bra ne pod uwa gę). Po dob nie Mer kel, Wą do łow ski. Wie lu z nich już na praw dę wy -
łą czy ło się z gry. Ja kaś na gła trans for ma cja po staw. Dla cze go dzi wić się lu dziom na
wol no ści, sze re gow com? 

W kra ju zi ma. Pró ba straj ku ab sen cyj ne go w hu cie War sza wa nie uda na.
Wczo raj sza noc prak tycz nie nie prze spa na, za sną łem do pie ro nad ra nem. To re zul -
tat wi dze nia, za sta na wia łem się już nad tym, co mo że wy da rzyć się w naj bliż szych
dniach, jak bę dzie wy glą dał po wrót, pierw sze dni Emicz ku Dro bin ko Mo ja!

19 paź dzier ni ka (wto rek)

Zu peł na pust ka my ślo wa. Dzi siej sze ze bra nie roz bro iło mnie zu peł nie. Wy -
sze dłem ze świe tli cy, nie cze ka jąc na wy nik gło so wa nia. Nie chcę mieć nic wspól -
ne go z więk szo ścią obo zo wych „pro mi nen tów”. Wą do łow ski, Mer kel, Ku ku ła 858,

______________________________________________________________________________

858 Mie czy sław Ku ku ła (ur. 1946) – so cjo log, prac. Po mor skiej Od lew ni i Ema lier ni w Gru dzią dzu, w mar -
cu 1968 r. uczest nik straj ku na Uni wer sy te cie Łódz kim, w sierp niu 1980 r. współ or ga ni za tor straj ku
i przew. za kła do we go KS, przew. Za kła do we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go NSZZ „S” w Po mor skiej
Odlew ni i Ema lier ni w Gru dzią dzu, wi ce przew. KZ w Po mor skiej Od lew ni i Ema lier ni w Gru dzią dzu,
wice przew. Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go w Gru dzią dzu, wi ce przew. Pod re gio nu 
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Ko cjan. Jak to się sta ło, że od gry wa li ta ką ro lę w związ ku, zaj mo wa li tak eks po no -
wa ne sta no wi ska? Kim jest na praw dę Wą do łow ski, co przez ca ły ten czas dzia ła nia
związ ku my ślał, do cze go zmie rzał? Dru gi czło wiek w tak po tęż nej or ga ni za cji, czło -
wiek, któ ry po izo lo wa niu Wa łę sy miał szan sę stać się kimś, sta rać się o uzy ska nie
au ten tycz ne go przy wódz twa. I ten wła śnie czło wiek oświad cza dzi siaj pu blicz nie,
że sta ło się, że zwią zek prze stał rze czy wi ście ist nieć, chy ba że... po mi nie się sejm,
nie przyj mie się je go de cy zji do wia do mo ści. Ale to jest prze cież głu po ta! Kim był
na praw dę? Ma łym krę ta czem, któ re mu ma rzy ły się za szczy ty, ale bez na ra że nia się
wła dzy? Nie chcę cią gnąć te go da lej, je stem zbyt roz go ry czo ny, prze ży wam to zbyt
emo cjo nal nie, mo gę być nie spra wie dli wy, jed no stron ny.

Trud no po mi nąć jesz cze je den in cy dent. Jak ma ło wa ży w grun cie rze czy do -
świad cze nie ży cio we w sy tu acjach pew nych wy bo rów mo ral nych. Jak trud no do -
ko nać wła ści we go wy bo ru. Czy dzi siej szy do ku ment, list do człon ków związ ku,
wzy wa ją cy ich do boj ko tu no wych związ ków, na le ża ło pod pi sać imien nie czy też
nie. Czy na le ża ło kie ro wać się wzglę da mi bez pie czeń stwa, nie na ra żać się, mu si -
my moż li wie wszy scy wyjść bez piecz nie, tam na ze wnątrz cze ka na nas trud na pra -
ca – czy też ina czej, jest to szcze gól ny do ku ment, dzia ła cze związ ko wi, ja cyś ta cy
przy wód cy, zwra ca ją się do swo ich pod wład nych ko le gów z we zwa niem do boj ko -
tu, ape lu ją o to. Czy w tej sy tu acji, na kła nia jąc lu dzi do de cy zji, czę sto łą czą cych
się z szy ka no wa niem, na ci ska mi, czy w tej sy tu acji mo gą ukry wać się za ano ni mo -
wym szyl dem „In ter no wa ni ze Strze bie lin ka”, czy też od wrot nie – de cy du jąc się na
pew ne ry zy ko, wy stą pić z otwar tą przy łbi cą. Wzy wam was do pew ne go ry zy ka, ale
sam też go nie uni kam. Co wy brać? 

Wąt pli wo ści Mer kla, lęk o wła sną przy szłość, oba wa przed wy chy le niem się,
czy też au ten tycz ne wąt pli wo ści. Czy z wię zie nia, z obo zu moż na uczest ni czyć ak -
tyw nie i sen sow nie w tym, co dzie je się na ze wnątrz? Ape le ta kie jak dzi siej szy wpły -
wa ją w ja kiś spo sób na tam tą rze czy wi stość, czy też nie ma to w ogó le sen su? Cze kać
ła twiej w do brej kon dy cji, w do brym wa run kach, cze kać na roz wój sy tu acji?

W tej chwi li aku rat mnie od po wiedź się na rzu ca, nie ma tu żad ne go py ta nia
i oczy wi ście nie cze kać, sta rać się coś ro bić! Ale czy mu szę mieć ra cję? Ni cze go
dzi siaj nie je stem pe wien, je stem wy czer pa ny. Zna leźć się już naj szyb ciej w do mu
z Mał go rza tą – za po mnieć o tych lu dziach, wy je chać. Nie je stem Wieś kiem Ci cho -
niem, go to wym po świę cić dla tej wal ki wszyst ko, ży cie oso bi ste, dom, ro dzi nę.
Nie przy no si mi to pew no chlu by, ale tak na praw dę jest.

20 paź dzier ni ka (śro da)

Cią gle je stem zmę czo ny. Za krót ko spa ce ru ję, ale z dru giej stro ny, kie dy
pomy ślę o tym cho dze niu w kół ko, ro bi mi się nie do brze. Skoń czy ły się wyj ścia,
cze ka my wszy scy, że mo że coś drgnie, ale nic z te go. Z prze pust ką też ci sza, muszę
chy ba wy brać się do ko men dan ta, al bo peł no moc ni ka.
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Gru dziądz, w 1981 r. czło nek Pre zy dium ZR To ruń i KK; 13 XII 1981–10 XII 1982 in ter no wa ny w OO
w Strze bie lin ku, Po tu li cach i po now nie w Strze bie lin ku; w 1984 r. wy emi gro wał do USA.



Przed po łu dniem roz mo wa w ce li o po stę po wa niu mi li cji i bez pie ki wo bec za -
trzy ma nych. W 19. nu me rze szcze ciń skie go „Pro le tu” z 18 paź dzier ni ka re la cje osób
za trzy ma nych pod krzy żem przy ko ście le Ser ca Je zu so we go. Trud no to od dać sło -
wa mi. He niek Ta ra sie wicz, szef Kra jo wej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej Por tów, któ ry
wsła wił się pod ję ciem de cy zji blo ku ją cej w por tach eks port żyw no ści, opo wie dział
o swo ich roz mo wach ze szpi ta la w Wej he ro wie. Są dra ma tycz ne. Ale obok te go jest
po zor nie nor mal ne ży cie, jak by wol ne od te go. Spo koj ne uli ce, za ku py, ki no, ja kiś
pi ja czek. By wa też, że nie wi dać na wet pa tro li mi li cyj nych. Nor mal ne mia sto. Ale to
nie jest tak, to po zo ry spo ko ju. Obok te go są lu dzie do tknię ci „ra mie niem lu do wej
spra wie dli wo ści”, któ rzy ze tknę li się z ko le gia mi, aresz ta mi, ła pan ka mi.

Sie dział w Strze bie lin ku ktoś o na zwi sku Hu dy na 859. Syn te go czło wie ka zwi -
nię ty zo stał ra zem z ko le gą 31 sierp nia wie czo rem. Zu peł nie przy pad ko wo, ża den
z chłop ców nie uczest ni czył w żad nych de mon stra cjach. Szli uli cą czwór ką czy
piąt ką. Na gle za trzy ma ła się przy nich mi li cyj na ny ska. In ni zdą ży li uciec, tych
dwóch zwi nię to. Do sta li wy cisk już w sa mo cho dzie. Nie po ma ga ły żad ne tłu ma -
cze nia. Na ko mi sa ria cie ko le dze mło de go Hu dy ny mi li cjant przy ło żył pi sto let do
gło wy: za strze lę cię jak psa szcze nia ku!

Opo wia dał też o swo im zna jo mym, któ ry w ta jem ni czych oko licz no ściach
po peł nił sa mo bój stwo. Le szek Szy mań ski 860 szef K[omi sji] Z[akła do wej] łącz no ści
w Gdy ni (O[krę go wy] U[rząd] P[oczty] i T[ele ko mu ni ka cji]), 28 lat, umie rał
w służ bo wym po ko ju na VII pię trze w O[krę go wym] U[rzę dzie] P[oczty] i T[ele -
ko mu ni ka cji]. Zna le zio no go mar twe go z pod cię ty mi ży ła mi pra wej rę ki. Już przed
13 grud nia ube cja usi ło wa ła wro bić go w kra dzież 700 do la rów. Zdję cie zro bio ne
w trum nie np. po ka zu je śla dy po bi cia na twa rzy.

Po dob nych przy pad ków by ło co naj mniej kil ka. Czy wy ja śni to ktoś kie dy -
kol wiek? A in ne za gi nię cia lu dzi, nie wy ja śnio ne zgo ny? Co pe wien czas przy cho -
dzi ta ka wia do mość. Czy moż li we jest usta le nie praw dy? Ty le lat upły nę ło od
paź dzier ni ka ’56, od grud nia ’70, po wo ła no spe cjal ne ko mi sje i też nic nie wy ja -
śni ły. Zresz tą „So li dar ność” nie po tra fi ła te go zro bić. Gro ma dzo no do ku men ta cję,
pra co wa ły ze spo ły lu dzi – za bra kło cza su. W gdań skim M[ię dzy za kła do wym]
K[omi te cie] Z[wiąz ko wym] gru pą hi sto ry ków zaj mu ją cych się grud niem ’70
w Trój mie ście kie ro wa ła Wie sła wa Kwiat kow ska 861. Mie li po dob no udo ku men to -

______________________________________________________________________________

859 Praw do po dob nie cho dzi ło o Bo le sła wa Hu ty rę (ur. 1938), ma ry na rza z „Pol se rvi su”, 16 II 1982 r. za -
trzy ma ny, 19 II –11 IX 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku.

860 Brak bliż szych da nych. 
861 Wie sła wa Kwiat kow ska (1936–2006) – od je sie ni 1980 r. prac. Sek cji Hi sto rycz nej MKZ „S” w Gdań -

sku, nast. ZR, zaj mo wa ła się te ma ty ką Grud nia ’70 w Gdy ni, po 13 XII 1981 r. współ pra co wa ła przy
re da go wa niu ulo tek o pro te stach i re pre sjach na Wy brze żu; 20 XII 1981 r. aresz to wa na wraz gru pą dzia -
ła czy „S” i NZS, m.in. Ewą Ku ba sie wicz i Ce za rym Go dziu kiem, umiesz czo na w AŚ w Gdań sku, ska za -
na przez sąd Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni na 5 lat wię zie nia i 3 la ta po zba wie nia praw pu blicz nych za
to, że – jak na pi sa no w ak cie oskar że nia – „nie za prze sta ła dzia łal no ści związ ko wej po le ga ją cej na zbie -
ra niu in for ma cji do ty czą cych Grud nia ’70”. Osa dzo na w ZK w For do nie, Gru dzią dzu i Krzy wań cu,
zwol nio na wio sną 1983 r. w wy ni ku re wi zji wy ro ku w Izbie Woj sko wej SN, w lip cu 1983 r. ob ję ta amne -
stią; po uwol nie niu kon ty nu owa ła pra ce do ku men ta cyj ne dot. wy da rzeń gru dnio wych, au tor ka wy da -
ne go w pod zie miu, przez Ar chi wum „S”, opra co wa nia Gru dzień 1970 w Gdy ni (1986).
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wa ne po nad 120 ofiar śmier tel nych tyl ko z sa mej Gdy ni 862. Ofi cjal na pro pa gan da
mó wi ła o 17 przy pad kach. Za każ dym ra zem po ta kiej roz mo wie przy zna ję ra cję
Mund ko wi Ba łu ce, rze czy wi ście wszyst ko trze ba za orać i do pie ro wte dy siać. Ileż
ra zy bę dzie po wo ły wać się ko lej ne ko mi sje, ileż ra zy bę dą nam ka za li za po mnieć
o tej prze szło ści, o za bi tych, tor tu ro wa nych. W imię cze go? 

Po mysł: pi smo, któ re zaj mo wa ło by się tyl ko przy pad ka mi ła ma nia praw,
ujaw nia niem praw dy. Nie re al ne, trud ne by ło by po wo łać osob ny ze spół lu dzi, wła -
sną Ko mi sję Ba da nia Zbrod ni Wła dzy Lu do wej.

Z co dzien nej pra sy: prof. Hen ryk Sła be k863 pi sze w „Try bu nie Lu du” na te -
mat „Ko mu ni ści i nie pod le głość Pol ski”. W nu me rze z 20 paź dzier ni ka (nr 249)
wspo mi na o wy da rze niach z 17 wrze śnia 1939 r., kon klu du jąc iż „nie spo sób nie
ak cep to wać”(?!)864 Pol ski hi sto ryk!

Na to miast prof. Wło dzi mierz Be ru to wi cz865, spra woz daw ca sej mo wy no wej
usta wy związ ko wej, mó wi wprost w 249. nu me rze „Żoł nie rza Wol no ści”, że przy -
zna no w 1981 pra wo chło pom do związ ko we go zrze sza nia się, ale „do re je stra cji
tych grup za wo do wych do szło w ze szłym ro ku pod pre sją”. Po raz pierw szy expres -
sis ver bis sfor mu ło wa no to w ten spo sób. Któ ra spra wa bę dzie na stęp na?

21 paź dzier ni ka (czwar tek)

(przed po łu dnie)

Ko ło pierw szej, już po zga sze niu świa tła. Ju rek [Grzesz kie wicz] jest ak tu al -
nie na eta pie uzdra wia nia at mos fe ry ce li. Pry mat pierw szy to ga sze nie świa tła przed
pierw szą i wcze śniej sze wsta wa nie ra no (jak do tąd eg ze kwu je je dy nie ga sze nie
świa tła, go rzej ze wsta wa niem). Jest je de na sta, a Ja siu Bart czak i He niek Ta ra sie -
wicz na dal w ła chach – He niek za czął opo wia dać o swo im po by cie w szpi ta lu – po -
nad dwa i pół mie sią ca (dys ko pa tia krę gów szyj nych) – opo wia dał o sto sun ku
per so ne lu do in ter no wa nych, o sto sun ku in nych pa cjen tów, o za cho wa niu się in -
ter no wa nych. Fak ty, po je dyn cze zda rze nia, po twier dza ją ce opi nie już zna ne, wielo -
krot nie po wta rza ne. Prze by wa ich tam tak wie lu przede wszyst kim dla te go, że
więk szość le ka rzy sta ra się po móc nam, oszczę dzić prze by wa nia w ośrod ku. Ale są
i in ne po sta wy: sio stra, któ ra twier dzi, że po win ni śmy za cho wy wać się z god no -
ścią, jak przy sta ło na męż czyzn i je że li za mknę li w wię zie niu, to trze ba w nim sie -
dzieć, a nie ucie kać do szpi ta la. By ły sio stry (żo na woj sko we go), któ re wie rzy ły
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862 W grud niu 1970 r. w Gdy ni zgi nę ło 18 osób. 
863 Hen ryk Sła bek (ur. 1928) – hi sto ryk spo łecz ny, prof. 
864 Cho dzi o zda nie: „Sierp nio wy układ nie miec ko -r adzie cki oraz za ję cie przez Ar mię Czer wo ną za bu żań -

skich te re nów, z ra dziec kie go punk tu wi dze nia ozna cza ły przede wszyst kim po wstrzy ma nie hi tle row -
skiej agre sji na ZSRR o tak wie le zna czą ce póź niej 21 mie się cy i od su nię cie hi tle row skich wojsk o kil ka set
ki lo me trów od daw nej ra dziec kiej gra ni cy za chod niej. Z dy stan su cza su nie spo sób nie ak cep to wać dzia -
łań umac nia ją cych po zy cje Ar mii Ra dziec kiej już z tej ra cji, że prze cież ar mia ta uwol ni ła nas od oku pa -
cyj nej za gła dy za ce nę 600 ty się cy żoł nier skich ist nień”; H. Sła bek, Ko mu ni ści i nie pod le głość Pol ski,
cz. 2, „Try bu na Lu du”, 19 X 1982.

865 Wło dzi mierz Be ru to wicz (1914–2004) – praw nik, po li tyk, 1976–1987 I Pre zes SN, 1980–1985 po seł na
Sejm PRL, 1982–1987 z urzę du przew. Try bu na łu Sta nu.



w przy go to wy wa ny przez zwią zek za mach na wła dzę, w li sty pro skryp cyj ne dzia -
ła czy par tyj nych i rzą do wych. Są sio stry czy le kar ki ma ją ce mę żów zo mow ców.
By ło więc róż nie, tak jak wszę dzie. Wie siek Ci choń przy po mniał, jak za wieź li ich
kie dyś do le ka rza. Nie pa mię ta, z kim był. Spie szy li się, kla wi sze zo sta li gdzieś przy
wyj ściu i chcie li to wy ko rzy stać, chcie li jak naj szyb ciej spo tkać się z chłop ca mi
w szpi ta lu. Mie li gryp sy do prze ka za nia, ocze ki wa li in for ma cji. Bar dzo im na tym
za le ża ło, a ko lej ka by ła po tęż na. Po pro si łem wte dy tych lu dzi, zwró ci łem się do
nich, że je ste śmy in ter no wa ni, że... I wie cie co? Od mó wi li mi. Oni po zwal nia li się
z pra cy, ma ją ma łe dzie ci. Po wie dzia ło to kil ka ko biet, resz ta ko lej ki mil cza ła. Zro -
bi ło mi się strasz nie głu pio. Po my śla łem: sta ry coś z to bą nie w po rząd ku, na ja -
kim świe cie ży jesz. Pod nie cać się ja ki miś gryp sa mi, prze ży wać ja kieś strzę py
wia do mo ści. A to dla tych lu dzi wca le się nie li czy. Oni nie my ślą o tym.

Ale na tych miast Je rzy [Grzesz kie wicz] przy to czył zu peł nie [in ne] zda rze nie.
Ich sa mo chód za trzy mał się przy kio sku. Wy szedł z kla wi szem, któ ry ku po wał pa -
pie ro sy. Pod szedł do okien ka, kie dy tam ten koń czył za ła twiać – Nie ma pa ni ja kiejś
pra sy? Ko bie ta na tych miast się gnę ła pod la dę. O Bo że nasz! zwró ci ła się do ko goś
we wnątrz. I po chwi li był „Ty go dnik Po wszech ny”, „Po li ty ka”, coś jesz cze. 

Roz mo wa prze cią gnę ła się do póź na w no cy, bo i o za cho wa niu in ter no wa -
nych usły sze li śmy wie le, i nie za wsze by ły to rze czy mi łe, i o wra że niach po zna -
le zie niu się na ze wnątrz. 

22 paź dzier ni ka (pią tek)

W 35. nu me rze „Po li ty ki” z 16 paź dzier ni ka opi nie ro bot ni ków na te mat związ -
ków za wo do wych, ze bra ne 9 paź dzier ni ka, kie dy w War sza wie otwie ra no ob ra dy sej -
mu, któ ry jesz cze w tym dniu zde le ga li zo wał zwią zek. Uczci we re la cje, ta kiej
wy po wie dzi bra ko wa ło. Ce giel ski 866: Ka zi mierz Wan del ski 867, to karz, bez par tyj ny:
„Ce glan jest naj więk szy w Po zna niu. Kto był za py tać nas? Czy my je ste śmy od ma -
co chy?” (...) „za wsze ma my złych lu dzi. A mo że jed nak sys tem za wi nił?” Jan Ry basz -
czy k868, to karz, bez par tyj ny, czło nek „So li dar no ści”: „Ja się py tam czy »So li dar ność«
za wi ni ła, czy nie któ rzy lu dzie? Na wet Ra kow ski po wie dział, że nie któ rzy”.

„Wa ryń ski”869 (War sza wa), mło dy ro bot nik i je go ko le dzy: „Po co nam no -
wy zwią zek? »So li dar ność« by ła na szym związ kiem. Tu w za kła dzie do sta łem od
»So li dar no ści« za si łek, kie dy uro dzi ło mi się dziec ko. (...) co z te go, że ja po wiem,
że się na roz wią za nie »So li dar no ści« nie zga dzam, czy że po wie dzą ko le dzy? Każ -
dy ma żo nę, dzie ci. Nikt nie chce mieć kło po tów. A u nas naj waż niej szy pro blem
to zwią zać ko niec z koń cem”.

Mi chał [Pa ziew ski] wy ja śnił za miar wy jaz du z kra ju. Lu dzie ma ją mu to za
złe i nie kry ją te go.

______________________________________________________________________________

866 Cho dzi o Za kła dy Prze my słu Me ta lo we go H. Ce giel ski w Po zna niu. 
867 Brak bliż szych da nych.
868 Brak bliż szych da nych.
869 War szaw skie Za kła dy Ma szyn Bu dow la nych im. Lu dwi ka Wa ryń skie go – za kła dy pro du ku ją ce ma szy ny

bu dow la ne, pod tą na zwą funk cjo no wa ły od 1952 r.
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23 paź dzier ni ka (so bo ta)

Wra ca jesz cze raz po sie dze nie sej mu z 8 paź dzier ni ka. Wra ca za spra wą wy -
po wie dzi Osmań czy ka i Za błoc kie go 870. Szcze gól nie war te po wszech nej wia do -
mo ści jest krót kie wy stą pie nie Osmań czy ka: „Do Pre zy dium Sej mu 28 wrze śnia
br. wpły nę ło pi smo stwier dza ją ce, co na stę pu je: »Ra da Spo łecz no -G osp oda rcza
wy ra ża za nie po ko je nie, że pro jekt usta wy o Zw[iąz kach] Zaw[odo wych] kie ro wa -
ny jest do uchwa le nia przez sejm bez za się gnię cia opi nii Ra dy. Ra da wy ra ża opi -
nię, że pro jekt Usta wy, tak waż nej dla ca łe go spo łe czeń stwa, po wi nien być
roz pa try wa ny przez sejm z opi nią Ra dy«. Spra wa dru ga. Pro jek tem usta wy w tym
sa mym cza sie za in te re so wa ła się na tu ral nie rów nież na sza pra sa. Nie tyl ko, że jej
od mó wio no za po zna nia się z pro jek tem, ale od mó wio no jej pra wa wej ścia do sej -
mu, uczest ni cze nia w otwar tych do tąd za wsze dla na szej pra sy po sie dze niach ko -
mi sji roz pa tru ją cych pro jek ty ustaw. Przy by łych do sej mu kil ku na stu dzien ni ka rzy
po in for mo wa ła Straż Mar szał kow ska, że zo sta li wszy scy skre śle ni z li sty upraw -
nio nych do ob ser wo wa nia prac Ko mi sji: z wy jąt kiem ko re spon den ta P[ol skiej]
A[gen cji] P[ra so wej]. Cho dzi ło tu o naj po waż niej sze dzien ni ki i ty go dni ki w kra -
ju, któ rych Re dak cji nikt z sej mu przed tem nie po wia do mił, iż do tych cza so we za -
pro sze nie pra sy do ob szer ne go re la cjo no wa nia o pra cach sej mu zo sta ło cof nię te.
Spra wa trze cia. Po sło wie nie na le żą cy do Ko mi sji otrzy ma li tekst pro jek tu do pie -
ro 5 paź dzier ni ka, tuż przed ze bra niem klu bów po sel skich z nie zro zu mia łym dla
mnie na dru kiem: »Tekst do wy łącz ne go użyt ku oby wa te li po słów«. Czy to ozna -
cza, że tekst ten do cza su uchwa le nia ma po zo stać taj ny? I dla ko go? W śro dę
6 paź dzier ni ka ty go dni ko wi »Po li ty ka«871 cen zu ra nie ze zwo li ła na opu bli ko wa -
nie w »Po li ty ce« z da tą nie dziel ną 10 paź dzier ni ka in for ma cji o usta wie opar tej
o wspo mnia ny sej mo wy druk, z któ re go cy ta ty po da ły już po przed nie go dnia
głów ne świa to we agen cje pra so we oraz roz gło śnie ra dio we w ję zy ku pol skim,
z wy jąt kiem na szych. (...) Otóż nie ta ję, że od czu wam lęk, że for my za sto so wa ne
przy tak waż nej dla spo łe czeń stwa usta wie o związ kach za wo do wych są czę ścią
bar dzo nie bez piecz nej tak ty ki, przed któ rą ostrze ga łem tu, z tej try bu ny 4 ma ja
bie żą ce go ro ku, z oka zji roz wią za nia Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich, nie
bio rą ce go żad ne go wzglę du, ani na zło żo ność spra wy, ani na spo łecz ne szko dy.
Mó wi łem wte dy: »Je śli to ma być mo de lem dla li kwi da cji in nych, ze wnętrz nych
in sty tu cji i po wo ły wa nia no wych, to jest to za po wiedź po głę bie nia kry zy su«. Nie -
ste ty to po głę bie nie na stę pu je. Je ste śmy te go świad ka mi na dwóch plat for mach
jed no cze śnie: po li tycz nej w two rze niu od gór nie za apro ba tą sej mu tzw. P[atrio -
tycz ne go] R[uchu] O[dro dze nia] N[aro do we go] oraz na plat for mie spo łecz nej
w stwa rza niu znów od gór nie za apro ba tą sej mu, no wych struk tur związ ków za -
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870 Ja nusz Za błoc ki (ur. 1926) – po li tyk, pu bli cy sta, 1976–1981 czło nek KIK, 1981–1984 pre zes PZKS,
w 1989 r. za ło ży ciel re ak ty wo wa ne go Stron nic twa Pra cy, nast. Chrze ści jań sko -D em okr atyc zn ego Stron -
nic twa „Zjed no cze nie”, 1965–1985 po seł na sejm, do 1981 r. w Ko le Po sel skim „Znak”.

871 W okre sie sta nu wo jen ne go pu bli ka cję „Po li ty ki” wzno wio no 20 II 1982 r. In for ma cja o usta wie uka za -
ła się w for mie ko men ta rza re dak cyj ne go w nr. 35 z 16 X 1982: Kto od po wie?



wo do wych. W obu przy pad kach bez kon sul ta cji ze spo łe czeń stwem i bez udzia -
łu spe cjal nie po wo ła nej do ta kiej kon sul ta cji Ra dy Spo łecz no -G osp oda rczej. (...)
Moż li wość dia lo gu sta je się nie bez piecz nie ogra ni czo na. Na za pro sze nie ty go dni -
ka »Po li ty ka« na pi sa łem przed mie sią cem ob szer ną wy po wiedź na za da ne py ta nie:
Od ro dze nie na ro du czy na pra wa pań stwa? Oka za ło się, że jak do tąd »Po li ty ka«
nie jest w sta nie wy dru ko wać me go tek stu. Dzien ni ki, któ re chcia ły prze dru ko -
wać frag men ty wy wia du na ten sam te mat, wy wia du, ja kie go udzie li łem »Gło so -
wi Szcze ciń skie mu«, rów nież nie mo gły te go uczy nić. O ja ką he re zję cho dzi?
O trzy zda nia bę dą ce kwin te sen cją mo ich wy wo dów. Cy tu ję: »Wszyst kie ini cja ty -
wy do tych cza so we kła dą na cisk na od ro dze nie na ro du. Wy ra zem te go są na zwy
O[by wa tel skie] K[omi te ty] O[ca le nia] N[aro do we go] i P[atrio tycz ny] R[uch]
O[dro dze nia] N[aro do we go]. Tym cza sem mo im zda niem, spra wa jest bar dziej
zło żo na – to nie na ród się po psuł, tyl ko pań stwo się ze psu ło i trze ba je na pra -
wić«. Wy so ki Sej mie! Je śli tak za sad ni czy spór, by naj mniej nie o sło wa, nie mo że
to czyć się pu blicz nie, a na sza pra sa i ra dio nie mo gą na wet rów no cze śnie z za -
chod ni mi środ ka mi ma so we go prze ka zu re la cjo no wać tek stu Usta wy o Zw[iąz -
kach] Zaw[odo wych] to prze cież jest w tym coś głę bo ko nie zdro we go
i nie po ko ją ce go. Sko ro tak uczci wej oby wa tel skiej tro ski nie mo gę prze ciw sta wić
opi nii pu blicz nej w pra sie, ja ko sta ry pu bli cy sta Pol ski Lu do wej, cóż mo gę zro bić
w tej sy tu acji ja ko sta ry po seł Zie mi Opol skiej? (...)

Koń czę głę bo ko i bo le śnie prze my śla ną re flek sją: ta usta wa, nie skon sul to -
wa na w no wej sy tu acji, w ja kiej ży je my na pro gu je sie ni 1982 ro ku, ani z kla są
robot ni czą, ani z ma sa mi pra cu ją cy mi, ani z po wo ła ną spe cjal nie Ra dą Spo łecz no -
-G osp oda rczą Sej mu, ta Usta wa zgo dzie nie słu ży”.

Wy ja śnie nia wi ce mar szał ka Ger ty cha 872 są ża ło sne, zaś „ri po sta” Mie czy sła -
wa Ro ga -Świos tk a873 (PZPR, okr[ęg] wyb[or czy] nr 32 Ko sza lin) jest prze ra ża ją ca.
Przy po mi na ją się sej mo we sce ny z 1968 r. „Jest ja kiś, jak mnie mam, dziw ny pa ra -
doks, że kie dy de ba tu je my tu nad tym waż nym pro jek tem usta wy związ ko wej,
w któ rej zna la zły się wszyst kie naj bar dziej śmia łe po stu la ty spo łecz ne, kie dy sta -
wia my w ten spo sób wiel ki krok na przód ku sta bi li za cji, po seł Osmań czyk na gle
z wiel kim dra ma ty zmem, choć nie kie dy bar dzo ogól ni ko wo, wo ła zno wu o dia log
i po ro zu mie nie”. Co ka że mu w ten spo sób mó wić, czy nie sły szał py tań Osmań -
czy ka? I wła śnie przez ta kich Ro gów -Świos tków tak trud ny do prze pro wa dze nia
jest ja ki kol wiek pro gram re form.

Są ich dzie siąt ki ty się cy, ob sa dza ją ogrom ną więk szość new ral gicz nych sta -
no wisk. A ca ła ar mia ty pów po śred nich, ca ła „mil czą ca więk szość”, dzię ki któ rej
wszyst ko to uzy sku je ja kąś tam wia ry god ność.

______________________________________________________________________________

872 Zbi gniew Ger tych (1922–2008) – agro tech nik, eko no mi sta, prof., VII 1982–VIII 1985 wi ce mar sza łek
Sej mu PRL, 1956–1957 i 1980–1989 po seł na sejm, 1984–1985 kier. Ra dy Spo łecz no -G osp oda rczej
przy sej mie, 1985–1987 wi ce pre zes Ra dy Mi ni strów, 1987–1990 am ba sa dor PRL w Wiel kiej Bry ta nii.

873 Mie czy sław Róg -Świ ostek (1919–2000) – hi sto ryk, dzien ni karz, 1958–1986 red. na czel ny „Chłop skiej
Dro gi”, 1981–1985 czło nek Ra dy Pań stwa, 1965–1985 po seł na sejm.
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Na spa ce rze roz mo wa z Ga brie lem Ja now skim i Ar tu rem [Ba laz sem]. Co da -
lej, jak po wi nien wy glą dać pro gram dzia ła nia. Jest kil ka rze czy na rzu ca ją cych się:
wy da je się oczy wi stym, iż po trzeb ny jest pro gram po zy tyw ny, że to tal na ne ga cja do
ni cze go nie pro wa dzi. Nie ma też wąt pli wo ści, że de cy zja z 8 paź dzier ni ka za koń -
czy ła pe wien etap. Za koń czy ły się sta ra nia o ugo dę na ro do wą, o ja kieś po ro zu mie -
nie na ba zie ak tu al ne go ukła du sił. Przy wró ce nie tej szan sy moż li we by ło by
wy łącz nie w przy pad ku upad ku obec nej eki py, ale jest to ma ło praw do po dob ne.
Po zo sta je za tem opra co wa nie pro gra mu ob li czo ne go na od le głą przy szłość. „So li -
dar ność” sta wać się bę dzie co raz wy raź niej ru chem opo zy cyj nym, pre ten du ją cym
do prze wo dze nia na ro do wi, iż cel za sad ni czy to prze two rze nie spo łe czeń stwa, wy -
le cze nie go z bier no ści, roz bu dze nie przy tę pio nych war to ści: po czu cia wła snej toż -
sa mo ści na ro do wej, ak tyw no ści, przed się bior czo ści po łą czo nej z po czu ciem
wła snej god no ści. Mó wiąc naj pro ściej: wy ko rzy sta nie zdol no ści do sa mo de cy do -
wa nia o wła snym lo sie i od zy ska nie, w od po wied nim mo men cie, nie za wi sło ści na -
ro do wej. To na wet nie mo że zo stać po wie dzia ne wprost, gło śno. Trze ba to bę dzie
za wrzeć w ce lach cząst ko wych, do raź nych. Wy ma gać to bę dzie sto so wa nia wie lu
dróg re ali za cji, me tod dzia ła nia. Obok ty po wo kon spi ra cyj nych, nie le gal nych: pro -
pa gan da, in for ma cja, kształ to wa nie świa do mo ści po przez wy daw nic twa, nie moż -
na re zy gno wać z le gal nych, pół le gal nych.

Roz mo wa dłu ga i nie upo rząd ko wa na ujaw nia ją ca wie le rze czy kon tro wer -
syj nych, róż nic zdań, ale te mat bę dzie mu siał być pod ję ty.

W pro wa dzo nym przez Mir ka Wit kow skie go ką ci ku po etyc kim „Dzień
dwie ście sie dem dzie sią ty pią ty”, pod pi sa ny przez Jac ka Strze bie lic kie go:

Sza rze je za li nią mu ru i wy so kich drzew. Sza rze je jak wszyst ko.
tu, gdzie uczy się lu dzi cho dzić
ze spusz czo ną gło wą po za mknię tym krę gu nie szczę ścia
Cza ro dzie je w ciem no sza rych mun du rach, co wie czór od ma wia ją
za klę cia klu czy w zam kach na szych cel
Świat (to prze cież wie dzie li śmy już wcze śniej) nie zna spo so bu
otwar cia że la znej bra my. To po tra fi tyl ko gru by star szy
ka pral

Są dzi łem, że to jest je go tekst, ale nie. Au to rem jest An drzej Za ręb ski 874, po lo -
ni sta z je go ce li. Chło pak, któ ry pra co wał w B[iurze] I[nformacji]  P[rasowej]875.
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874 An drzej Za ręb ski (ur. 1957) – we wrze śniu 1980 r. współ za ło ży ciel i czło nek re dak cji pi sma NZS „Re du -
ta”, od kwiet nia 1981 r. współ or ga ni za tor BIP KKP, nast. KK „S”, red. na czel ny Ser wi su In for ma cyj ne go
„So li dar ność”, czło nek KZ przy Biu rze KK; 13 XII 1981–2 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin -
ku; 1983–1988 czło nek re dak cji pod ziem ne go „Prze glą du Po li tycz ne go”.

875 Biu ro In for ma cji Pra so wej NSZZ „S” – związ ko wa agen cja pra so wa, po wo ła na w kwiet niu 1981 r.
uchwa łą KKP z lu te go tr. w Gdań sku, pod le ga ją ca Prze wod ni czą ce mu „S” Le cho wi Wa łę sie, a w prak -
ty ce bez po śred nio rzecz ni ko wi pra so we mu KK. Sze fem był Ar ka diusz Ry bic ki, a głów nym za da niem
było roz sy ła nie do ZR i więk szych KZ w ca łym kra ju – przez sieć te lek so wą – bie żą cych in for ma cji 



„Chło piec”, bo tak się tu taj mó wi o wszyst kich, a po za tym ma za le d wie 25 lat.
Urzą dzi li w swo jej ce li dwa wie czo ry li te rac kie. Pierw szy po świe co ny Bia ło szew -
skie mu 876 i dru gi: „na ro do wej po słu dze na szej li te ra tu ry uzna nej za jarz mo, pew -
ną do le gli wość nie po zwa la ją cą na peł ny roz wój”. Z wier szem wią za ła się za baw na
aneg do ta. Uważ ny mi czy tel ni ka mi ką ci ka są za wsze kla wi sze i funk cjo na riu sze.
Jeden z nich po prze czy ta niu był dość po ru szo ny: „Mu szę po wie dzieć – i tu taj
wymie nił ja kieś na zwi sko – niech to prze czy ta i zo ba czy cie”. Nie dał so bie wy tłu -
ma czyć, że „gru by star szy ka pral” to każ dy z na szych do zor ców, rów nież i on.

Ju rek Grzesz kie wicz prze jął otwar cie opie kę nad ce lą. Wie siek [Ci choń] za słabł
kil ka dni te mu. Zda no wicz ni cze go nie usta lił, ja kaś nie wiel ka aryt mia ser ca, gwał -
tow ny wzrost ci śnie nia, dresz cze, sen ność. Po kil ku dzie się ciu mi nu tach by ło już do -
brze, ale za pi sa li mu ja kieś le ki wzmac nia ją ce. Gdy by nie Ju rek [Grzesz kie wicz], po
kil ku dniach wa la ły by się gdzieś po ką tach, wła śnie gdy by nie Ju rek. Każ de go dnia
oso bi ście przy go to wu je je Wieś ko wi [Ci cho nio wi] i pil nu je, aby re gu lar nie ja dał, że -
by co dzien nie za li czył go dzi nę spa ce ru. Za bie ra go po pro stu ze so bą, ra zem cho dzą.
I po kil ku dniach Wie siek rze czy wi ście ina czej wy glą da. Rów nie skru pu lat nie prze -
strze ga Ju rek, aby śmy po śnia da niu wzię li swo ją por cję wi ta min, kła dzie przy ta le -
rzu co dzien ną daw kę i nie moż na wy krę cać się tym, że się za po mnia ło.

Pięk ne sło necz ne dni. Aż trud no uwie rzyć, że to ko niec paź dzier ni ka. Je ste -
śmy wszy scy tu taj mniej lub bar dziej prze sąd ni, więc za czy na się prze bą ki wa nie
o ja kichś za po wie dziach nie co dzien nych wy da rzeń. 

24 paź dzier ni ka (nie dzie la)

Po łu dnie. Wie siek [Ci choń] przy niósł z wi dze nia nie do bre wia do mo ści.
Gryps od Zby cha [Iwa no wa]. Był w War sza wie i spo ro stam tąd sen sa cji, trud no
jed nak osą dzić, ile w nich praw dy. Więc, że obec na eki pa jest ab so lut nie po słusz -
na Mo skwie, że idą bez po śred nie dys po zy cje na li nii KGB – MSW i dru ga przez
Sztab Ge ne ral ny. Usta lił się po dob no ta ki tryb za ła twia nia spraw szcze gól nie trud -
nych: naj pierw Mo skwa i stam tąd de cy zja do War sza wy. Koź niew ski w ten spo sób
za mie rza uzy skać roz wią za nie Z[wiąz ku] L[ite ra tów] P[ol skich]877. Moż li wość in -
ter wen cji na dal du ża. W de pe szy na Dzień Woj ska Pol skie go mar sza łek Usti now
miał po twier dzić go to wość przyj ścia z po mo cą. W ubie gły czwar tek w b[yłej] willi
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związ ko wych. Biu ro za pew nia ło też ob słu gę pra so wą po sie dzeń KKP czy zjaz dów „S”, m.in. de cy do wa -
ło o przy dzia le akre dy ta cji. Wy da wa ło tak że co dzien ne ser wi sy in for ma cyj ne, dzia ła ło też ra dio (Ra dio -
wa Agen cja So li dar no ści) i – od zjaz du „S” – te le wi zja. 

876 Mi ron Bia ło szew ski (1922–1983) – po eta, dra ma to pi sarz, pro za ik, ak tor.
877 Ka zi mierz Koź niew ski pu bli ko wał na ła mach „Try bu ny Lu du” ar ty ku ły na wo łu ją ce do roz wią za nia ZLP

(od 18 XII 1981 r. dzia łal ność związ ku za wie szo no, a wie lu je go człon ków in ter no wa no, np. w Ja wo -
rzu), np. Czy Zwią zek Li te ra tów Pol skich jest nam po trzeb ny?, „Try bu na Lu du”, 12–13 VI 1982, któ ry
wy wo łał gwał tow ną dys ku sję mię dzy zwo len ni ka mi i prze ciw ni ka mi ZLP w „przed wo jen nej” for mie.
W paź dzier ni ku 1982 r. od wo ła no ze sta no wi ska min. kul tu ry i sztu ki Jó ze fa Tejch mę, zwo len ni ka umiar -
ko wa ne go kur su wo bec li te ra tów i po wo ła no Ka zi mie rza Ży gul skie go, a na se kre ta rza ds. kul tu ry
KC PZPR Wal de ma ra Świr go nia, co za po wia da ło ob ra nie twar de go kie run ku wo bec ZLP. Wpływ na
decy zje wo bec ZLP mia ły ana li zy spo rzą dza ne przez Koź niew skie go (kon sul tan ta SB ps. „33”) oraz
Wacła wa Sad kow skie go (kon sul tan ta SB ps. „Ol cha”), któ rzy kre owa li tak ty kę władz wo bec związ ku.



Gier ka na Bel we der skiej mia ło od być się spo tka nie wyż szych ofi ce rów obu stron.
Ist nie je po dob no go to wy gar ni tur no wych lu dzi na wy pa dek wej ścia: Sta chu ra 878,
Be im879, Ba ry ła 880. Ro sja nie są po dob no za nie po ko je ni prze cią ga niem się obec ne -
go sta nu w Pol sce. 

Kil ka do dat ko wych szcze gó łów do ostat nie go po sie dze nia sej mu. Prze ciw ko
gło so wa ło osta tecz nie 12 osób, na to miast nie li czo no w ogó le gło sów „za”. Fre -
kwen cja by ła tak ma ła, że by ła by to licz ba kom pro mi tu ją ca. Fi szbach prze słał z Hel -
si nek swój man dat po sel ski, zaś Tejch ma 881 po wy stą pie niu Osmań czy ka wstał,
skła da jąc mu osten ta cyj ne gra tu la cje. W tej sy tu acji wczo raj sze de cy zje T[ym cza so -
wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej] (8-g odzi nny strajk, ma ni fe sta cje po ko jo we te raz
i w grud niu, za po wiedź ge ne ral ki na wio snę) do le wa ją oli wy do ognia882. Niech
Bóg ma nas w opie ce, mo że to się na praw dę tra gicz nie skoń czyć. Ale wia do mo ści
z po sie dze nia też nie po myśl ne. Brak jed no myśl no ści, strajk na 10 li sto pa da róż nie
jest oce nia ny, stocz nie Trój mia sta za po wia da ją po dob no, że się nie przy łą czą. Mają
w ten spo sób za de mon stro wać po zo sta wie nie ich wła sne mu lo so wi w cza sie ostat -
nie go straj ku 883.

Wie siek [Ci choń] wró cił bar dzo oży wio ny. Przy je cha ła do nie go mat ka z Ża -
rów, nie wi dział jej już od ro ku. Opo wia dał każ de mu, jak do brze wy glą da, jak po -
tra fi ła się zna leźć w tej sy tu acji. Ona, któ ra wy rzu ca ła mu cią gle, że ścią gnął
nie szczę ście na ro dzi nę, rad na od kil ku ka den cji, na pi sa ła list do sej mu pe łen obu -
rze nia i za sko cze nia. Ze bra nia w fa bry kach żar skich w spra wach związ ków nie -
uda ne jak w ca łym kra ju. Ja kaś ko bie ta, szwacz ka, krzy czy obu rzo na – „Jak bym się
te raz za pi sa ła do tych związ ków to tak jak bym prze pi sa ła się z wia ry ka to lic kiej do
Je ho wych”!

To lek Sta wi kow ski in ter no wa ny jest w Kwi dzy nie 884. W To ru niu aresz to wa -
nia 885. Po dob ne wia do mo ści przy niósł Ja siu [Bart czak]. W pil skim aresz to wa no
po nad 20 na uczy cie li, są przy pad ki usu nię cia bi blio te ka rzy(!). Za czy na się ter ror.
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878 Bo gu sław Sta chu ra (1927–2008) – gen. dyw., 1969–1983 wi ce min. spraw we wnętrz nych, 1980–1983
kier. Szta bu Ope ra cji „La to -80”, któ ry ode grał klu czo wą ro lę w przy go to wa niach do wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go, 1983–1988 am ba sa dor PRL w Ru mu nii.

879 Jó zef Be im (1937–1987) – od 1957 r. czło nek PZPR, gen. dyw. MO, dr na uk eko no micz nych, 
1981–1987 ko men dant głów ny MO.

880 Jó zef Ba ry ła (ur. 1924) – gen. bro ni WP, dr na uk hu ma ni stycz nych, 1980–1986 szef Głów ne go Za rzą du
Po li tycz ne go WP i wi ce min. obro ny na ro do wej, czło nek WRON, 1985–1988 se kre tarz KC PZPR, 
1986–1988 czło nek BP KC PZPR.

881 Jó zef Tejch ma (ur. 1927) – 1958–1980 po seł na Sejm PRL, czło nek KC PZPR i BP, 1974–1978 min. kul -
tu ry i wi ce pre mier, 1979–1980 min. oświa ty i wy cho wa nia, 1980–1982 po now nie min. kul tu ry i sztu -
ki, 1983–1984 kon sul tant w MSZ, 1984–1988 am ba sa dor PRL w Gre cji. 

882 Oświad cze nie TKK zo sta ło wy da ne z da tą 20 X 1982 r. Za po wia da ło 8-g odzi nny strajk na 10 li sto pa da
i ma ni fe sta cje na 13–17 XII 1982 r., a strajk ge ne ral ny wio sną 1983 r., wzy wa no też do boj ko tu no wych
związ ków za wo do wych. 

883 Zwol nio no wte dy 200 osób.
884 An to ni Sta wi kow ski zo stał po now nie in ter no wa ny 22 X 1982 r. na sku tek wy sła nia do Sej mu PRL li stu

otwar te go po de le ga li za cji związ ku; zwol nio ny z OO w Kwi dzy nie 10 XII 1982 r. 
885 W To ru niu aresz to wa nia pre wen cyj ne pro wa dzo no tuż przed 10 XI 1982 r. Być mo że cho dzi o ak cje po

pro te stach wo bec de le ga li za cji „S”. 



(wie czo rem) 

Zro bi łem so bie dzi siaj pra co wi tą nie dzie lę. Upo rząd ko wa łem pa pie ry, przy -
go to wa łem ma te riał o 31 sierp nia w Gdań sku (na pod sta wie ta śmy ma gne to fo no -
wej z na gra niem roz mów mi li cyj nych z te go dnia), przej rza łem wresz cie spo ro
sta rej bi bu ły, któ rą dzi siaj do stał Wie siek [Ci choń]. Jest w niej dra ma tycz ny list dr
Bog da na Ko pań skie go 886, hi sto ry ka, ad iunk ta In sty tu tu Fi lo zo fii Uni wer sy te tu Ślą -
skie go (34 la ta, żo na ty, jed no dziec ko) do Pre zy dium Sej mu PRL z 28 czerw ca
1982 r. Ko pań ski jest od grud nia in ter no wa ny i za wia da mia sejm o pod ję ciu 
21 -dni owej gło dów ki, któ rą roz po czy na w pół rocz ni cę in ter no wa nia. List uza sad -
nia de cy zję. Wie le czy ta łem już oświad czeń te go ty pu, ten list jest jed nym z bar dziej
dra ma tycz nych:

„Ja ko wnuk po wstań ca ślą skie go, syn gór ni ka i żoł nie rza pol skie go, wal czą -
ce go pod czas II woj ny świa to wej na fron tach Włoch oraz czło nek ro dzi ny gór no -
ślą skiej, pa cy fi ko wa nej przez hi tle row ców, czu ję się znie wa żo ny po by tem
w pol skich wię zie niach na pod sta wie czar nej li sty ślą skich człon ków NSZZ »So li -
dar ność« (...). Je śli aresz to wa ni są w ty sią cach ro bot ni cy, na uczy cie le, pi sa rze, tech -
ni cy, hu ma ni ści, fi lo zo fo wie, mło dzież i dzie ci, je śli bi je się lu dzi za to, że my ślą,
śpie wa ją, no szą zna czek, że mo dlą się, roz pa cza ją, no szą wień ce i kwia ty, że spa -
ce ru ją – zna czy to, że de cy den ci stra ci li ro zum i po pa dli w ide olo gicz ny amok,
a ich ide olo gia sta ła się pa to lo gią. (...) Ni gdy nie uznam i ni gdy nie za ak cep to wa -
łem me tod spra wo wa nia wła dzy za po mo cą spe cjal nych obo zów i jed no stek szko -
lo nych do bi cia ro bot ni ków. (...) Je że li fa lan gi pał ka rzy i taj ni funk cjo na riu sze
po li cji po le mi zu ją ze świa tem na uki i pra cy w imię na uki i pra cy – ozna cza to, że
so cja lizm się gnął bru ku, że wy ma za no go do szczęt nie ze świa do mo ści, co naj mniej
dwóch po ko leń na sze go spo łe czeń stwa!”

Do spraw dze nia – dal szy los Ko pań skie go.
Te ma ty – skąd przy cho dzi po moc (ja kie go ty pu or ga ni za cje z Za cho du)?

26 paź dzier ni ka (wto rek)

Przed po łu dnie. Na „wy bie gu” zu peł nie pu sto. Po koń czy li swo je po ran ne
tre nin gi: Bu ry 887, Wa rek [Wa li gór ski], Ga briel [Ja now ski]. In ni przy pa tru ją się im
do śnia da nia. Cią gle utrzy mu je się po go da. Nie ma co praw da słoń ca, ale jest cią -
gle cie pło. W so bot nio -ni edzie lnym „Dzien ni ku Bał tyc kim” list goń czy za Bog da -
nem Li sem. Dzi siaj w ko ry ta rzo wych ak tu al no ściach zro bio no z te go list goń czy
w sty lu ame ry kań skim, ale tak na praw dę nie ma w tym nic śmiesz ne go. To przy -

______________________________________________________________________________

886 Ataul lah (Bog dan) Ko pań ski (ur. 1948) – hi sto ryk, fi lo zof za trud nio ny na Uni wer sy te cie Ślą skim, po -
tem prof. na Uni wer sy te cie Is lam skim w Ma le zji, współ or ga ni za tor NSZZ „S” na uczel ni, uczest nik
Wszech ni cy Gór no ślą skiej; 13 XII 1981–22 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Uher cach I, Za łę żu, No -
wym Łup ko wie; po zwol nie niu z in ter no wa nia wy rzu co ny z pra cy na Uni wer sy te cie Ślą skim, wy emi -
gro wał z kra ju. 

887 Sta ni sław Bu ry (ur. 1938) – od 1960 r. prac. w SG, w sierp niu 1980 r. uczest nik straj ku w SG, od wrześ -
nia tr. w „S”, czło nek Pre zy dium KZ w SG, od lu te go 1981 r. na eta cie w Pre zy dium KZ, czło nek ZR,
de le gat na I KZD; 30 VIII–9 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku.
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szłość pod zie mia. Lis po szu ki wa ny przez Pro ku ra tu rę Ma ry nar ki Wo jen nej jest za
po peł nie nie prze stęp stwa z art. 48 ust. 1, 2, 3 i 4 de kre tu 888.

Prze glą da łem wczo raj kil ka po je dyn czych nu me rów le wac kich wy daw nictw:
„Wal ka Klas”889, or gan Re wo lu cyj nej Li gi Ro bot ni czej Pol ski (Sek cja IV Mię dzy na -
ro dów ki)890, nr 30 z 17 czerw ca 1982 (red. Ste fan Be kier, Jó zef Gold berg, Łu cja
Kost ne wicz, Ste fan Pac ka, Ro man Ro ma now ski, Han na Roz wa dow ska, Bo le sław
Wilk, Zbi gniew Wol ski) i „Jed ność Ro bot ni cza”, cza so pi smo Re wo lu cyj nej Li gi
Ro bot ni czej Pol ski Sek cji IV Mię dzy na ro dów ki. Pi smo na Rzecz Re wo lu cyj nej Par -
tii Ro bot ni czej nr 8 z 20 paź dzier ni ka 1982 (red. Ma rek Kar ma zyn – ro bot nik
z za kła du trans por to we go, Wi told Wis, Jan Mol ski) i „Me tro” Biu le tyn Opo zy cji
Le wi co wej „So li dar no ści” nr 1, kwie cień 1982891.

W „Jed no ści Ro bot ni czej” ar ty kuł J[ana] Mol skie go: Na roz dro żu – sier pień ’80,
ana li zu ją cy na ro dzi ny i roz wój „So li dar no ści”. Jak bym sły szał Mund ka [Ba łu kę],
nie trze ba by ło słu chać do rad ców, ani ba wić się w zwią zek za wo do wy, a się gnąć po
wła dzę 892. Po dob ny w po glą dach jest ca ły nu mer „Me tra”. Kil ka in for ma cji o dy -
sy den tach ra dziec kich. Wła di mir Kle ba no w893 – za ło ży ciel pierw sze go wol ne go
związ ku w ZSRR, umiesz czo ny w szpi ta lu psy chia trycz nym. Dru gi zwią zek za wo -
do wy: SMOT – Swo bod nyj Mież pro fies sio nal noe Ob je di nie nie Triu diasz czich sja 894. 

W biu le ty nach kra jo wych kil ka cie ka wych wia do mo ści. „Roz wa ga i So li dar -
ność” Biu le tyn Taj nej Ko mi sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” Stocz ni Gdań -
skiej895 (nr 1 wo jen ny z 12 wrze śnia 1982), no wy epi zod ży cio ry su An ny
Wa len ty no wicz. Po wyj ściu z Goł da pi wró ci ła na W-2. Pra co wa ła dwa dni.
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888 Za rzut brzmiał: „ja ko czło nek Kra jo wej Ko mi sji i Pre zy dium Za rzą du Re gio nu Gdań skie go NSZZ »So -
li dar ność«, któ re go dzia łal ność prze pi sa mi de kre tu z dnia 12 grud nia 1981 ro ku o sta nie wo jen nym zo -
sta ła za wie szo na, nie od stą pił od udzia łu w tej dzia łal no ści i po 12 grud nia 1981 ro ku spo rzą dził w ce lu
roz po wszech nie nia na gra ne na ta śmie ma gne to fo no wej swo je prze mó wie nie o tre ści na wo łu ją cej do osła -
bie nia go to wo ści obron nej PRL i za wie ra ją cej fał szy we wia do mo ści o sy tu acji straj ko wej w kra ju oraz
pod bu rza ją cej do straj ku po wszech ne go, co mo gło wy wo łać nie po kój pu blicz ny i roz ru chy”. Gro zi ła za
to ka ra do 10 lat wię zie nia. 

889 „Wal ka Klas” – dwu mie sięcz nik, uka zu ją cy się ze zmien ną re gu lar no ścią or gan Re wo lu cyj nej Li gi Ro bot -
ni czej Pol ski o na kła dzie 1 tys. egz., wy jąt ko wo do cho dzą cym do 5 tys.

890 Re wo lu cyj na Li ga Ro bot ni cza Pol ski (sek cja IV Mię dzy na ro dów ki) – za ło żo na w 1971 r. przez Ste fa na
Be kie ra, Jó ze fa Gold ber ga i Hen ry ka Pasz ta, przed sta wi cie li emi gra cji zwią za nej z wy da rze nia mi Mar -
ca ’68. Or ga nem gru py by ła „Wal ka Klas”, nie re gu lar nie prze my ca na do kra ju. Po Sierp niu ’80 or ga ni -
za cja po sze rzy ła swo je wpły wy w kra ju.

891 Na ła mach tych pism ata ko wa no KOR oraz kie row nic two pod ziem nej „S” za „ule ga nie wpły wom drobno -
miesz czań stwa”, tj. odej ście od le wi co we go pro gra mu i le wi co wej fra ze olo gii.

892 Au tor od wo łu je się do po glą dów Ed mun da Ba łu ki, któ ry od kwiet nia 1977 r. w Pa ry żu wy da wał cza so -
pi smo „Szer szeń”. Stwo rzył on 13-pun kt owy pro gram od wo łu ją cy się do idei troc ki stow skich. Za mie -
rzał utwo rzyć PSPP, two rząc 2 III 1980 r. jej tym cza so wy ko mi tet. Pro pa go wał ideę wol nych związ ków
za wo do wych, zła ma nia mo no po lu PZPR, a tak że stwo rze nie par tii kla sy ro bot ni czej, za gwa ran to wa nia
pra wa do straj ku i stwo rze nie w za kła dach rad ro bot ni czych. 

893 Wła di mir Kle ba now – gór nik z Don ba su, w 1978 r. za ło żył pierw szy WZZ w ZSRR, któ ry li czył 200 osób.
894 Nie le gal ne związ ki za wo do we w ZSRR, za ło żo ne m.in. przez Ol gę Ko rzi ni nę i Lwa Wo ło choń skie go.
895 „Roz wa ga i So li dar ność” – pod ty tuł: „Biu le tyn Taj nej Ko mi sji Za kła do wej NSZZ »So li dar ność« w Stocz -

ni Gdań skiej”, pi smo wy da wa ne w okre sie 12 IX 1982–31 III 1989, sta no wi ło kon ty nu ację „In for ma cji
NSZZ »So li dar ność« Stocz ni Gdań skiej”, wy da wa nych po 13 XII 1981 r. przez Tym cza so wą Pod ziem -
ną KZ „S” SG; uka za ło się 112 nu me rów. 



24 stycz nia otrzy ma ła pi smo z dy rek cji: „W związ ku z nie otrzy ma niem sta łej prze -
pust ki na okres sta nu wo jen ne go z po wo du nie do peł nie nia przy tym obo wiąz ko -
wych for mal no ści, in for mu ję, że do cza su roz pa trze nia tej spra wy bę dzie
oby wa tel ka otrzy my wa ła nor mal ne wy na gro dze nie bez świad cze nia pra cy”. W kil -
ka dni póź niej aresz to wa na pod za rzu tem or ga ni za cji straj ku w dniach 13–16 grud -
nia. Z nie dziel ne go gryp su wie my, że sie dzi na Ra ko wiec kiej. Cho ru je. Dla
prze pro wa dze nia spe cja li stycz nych ba dań umiesz czo no ją w In sty tu cie On ko lo gii.
Wia do mość o tym ro ze szła się na tych miast po ca łym In sty tu cie. Wkrót ce za czę li
się zja wiać lu dzie z kwia ta mi. Ale „Pa ni Ania” to też nie zbyt uda ny syn. Pi ja czek,
dziw karz. Po wy no sił jej z do mu wszyst ko, co da wa ło się spie nię żyć, na wet suk nie.
Te raz jest tu taj. Wy so ki blon dyn z „po chla sta nym” tor se m896.

W „Ty go dni ku Ma zow sze” kró ciut ka not ka 897: 8 VIII 1982 pod pro ku ra tor
Pro ku ra tu ry Ma ry nar ki Wo jen nej Wło dzi mierz Plu ta 898 umo rzył śledz two w spra -
wie śmier tel ne go po strze le nia: An to nie go Bro war czy ka 899, po strze le nia Grze go rza
Za krzew skie go 900, An to nie go Adam czy ka 901 oraz do zna nia ob ra żeń cia ła przez Sła -
wo mi ra Do brzyń skie go 902 w dniu 17 grud nia 1981 r. w Gdań sku z po wo du nie -
wy kry cia spraw cy. Mi nie jesz cze pe wien czas i uka żą się po dob ne ko mu ni ka ty
z Le gni cy, Wro cła wia, Gdań ska. Istot nie nie moż na wy ja śnić, z czy jej bro ni pa dły
te kon kret ne strza ły, a z in nych po wo dów nie moż na ujaw nić lu dzi, któ rzy pod ję -
li de cy zję o uży ciu bro ni. Jak za wsze w dzie jach PRL. Ta in for ma cja po mo gła mi
usta lić, iż ta śma, któ ra zro bi ła tu taj ta ką fu ro rę, po cho dzi nie z sierp nia, a wła śnie
z 16–17 grud nia!

Pod czas gło so wa nia nad przy ję ciem usta wy wstrzy mał się od gło su m.in.
prof. Wi told Za krzew ski 903, prze wod ni czą cy sej mo wej Ko mi sji Prac Usta wo daw -
czych (!)

By łem u Mo stow skich
na Ra ko wiec kiej
w Bia ło łę ce

______________________________________________________________________________

896 Nie wszyst kie fak ty znaj du ją po twier dze nie, choć An na Wa len ty no wicz wspo mi na ła o swych pro blemach
z sy nem. Ja nusz Wa len ty no wicz (ur. 1952) – ope ra tor żu ra wi sa mo cho do wych i dźwi go wych w Por cie
Gdań skim, dzia łacz NSZZ „S”, in wi gi lo wa ny i re pre sjo no wa ny z po wo du dzia łal no ści mat ki; 1 IX–23 XII
1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku. 

897 Kro ni ka bez pra wia, „Ty go dnik Ma zow sze” 1982, nr 29.
898 Wło dzi mierz Plu ta – pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni. Śledz two umo rzo no po -

now nie w 1983 r. 
899 An to ni Bro war czyk (1961–1981) – po strze lo ny 17 XII 1981 r. na przy stan ku w śród mie ściu Gdań ska,

gdy wra cał z prak tyk w za kła dzie elek tro me cha nicz nym, zm. 23 XII 1981 r. w szpi ta lu w Gdań sku. 
900 Grze gorz Za krzew ski – po strze lo ny 17 XII 1981 r. w cza sie tłu mie nia de mon stra cji przez ZO MO

w Gdań sku.
901 An to ni Adam czyk – po strze lo ny 17 XII 1981 r. w cza sie tłu mie nia de mon stra cji przez ZO MO w Gdań -

sku.
902 Sła wo mir Do brzyń ski – po strze lo ny 17 XII 1981 r. w cza sie tłu mie nia de mon stra cji przez ZO MO

w Gdań sku.
903 Wi told Za krzew ski (1918–1992) – praw nik, 1980–1989 po seł na Sejm PRL. 
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w Ol szyn ce Gro chow skiej
na He lu
w Draw sku
te raz
nie wiem gdzie mnie trzy ma ją
stra ci łem du żo krwi
prze słu chu ją mnie bez prze rwy
jest cięż ko
ale je śli ogło szą
że pod pi sy wa łem
zre zy gno wa łem
chcę współ pra co wać
że za po mnia łem sier pień
al bo gru dzień
nie wierz cie
po zdrów cie Le cha
SO LI DAR NOŚĆ
Na zy wa się to „Gryps”.

W dzi siej szej „Try bu nie” (nr 254 z 26 paź dzier ni ka) Ce za ry Ru dziń ski 904

przed sta wia wy po wie dzi ro bot ni ków Wi dzew skich Za kła dów Prze my słu Ba weł nia -
ne go im. 1 Ma ja w Ło dzi: Łu cji Szew czyk, Bar ba ry Ko wal skiej, Ste fa na Wło dar -
czy ka 905 i jesz cze kil ku in nych osób. Prze ra ża ją ce, jak pry mi tyw nie ci lu dzie my ślą,
jak nie ro zu mie ją ni cze go, co wo kół się dzie je. I dzien ni karz, któ ry cy nicz nie to wy -
gry wa. Na zim no, z wy ra cho wa niem.

(wie czo rem)

Wi zy ta u der ma to lo ga w wej he row skim szpi ta lu. By łem dru gi w ko lej ce,
przede mną in ny in ter no wa ny, gdańsz cza nin. Czas pły nął, tam ten cią gle nie wy cho -
dził, wi dzia łem jak de ner wo wał się kla wisz. Po kil ku na stu mi nu tach za czął się prze -
cha dzać ner wo wo pod drzwia mi, za trzy my wał się na słu chu jąc. Nie pa mię tam
na zwi ska le ka rza, sta ry pan Ka szu b906. Po ka zał mi zna czek w kla pie, zna czek
Związ ku Ka szu bów Pol skich z or łem w ko ro nie, wła śnie na te go or ła zwra cał
uwagę 907. Po za tym był jed nym z twór ców „So li dar no ści” w szpi ta lu i nie kry je
swo ich sym pa tii. 
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904 C. Ru dziń ski, Sku tecz niej ogra ni czać zja wi ska pa to lo gii spo łecz nej, „Try bu na Lu du”, 25 X 1982.
905 Łu cja Szew czyk (prząd ka), Bar ba ra Ko wal ska (prze wi jacz ka), Ste fan Wło dar czyk (na sta wiacz ma szyn) 

– bliż szych da nych nie usta lo no. 
906 Cho dzi o Mi ro na Łu ko wi cza – le ka rza, współ za ło ży cie la Zrze sze nia Ka szub sko -P omo rski ego, dzia ła cza

„S”, in ter no wa ne go w OO w Kwi dzy nie. 
907 W kla pie miał za pew ne zna czek nie Związ ku Ka szu bów Pol skich (nie by ło ta kie go), ale Zrze sze nia

Kaszub sko -P omo rski ego.



W spo sób nie mal na ma cal ny od czu łem, jak głę bo ki jest po dział na „my”
i „oni”, i jak głę bo ko jest on uza sad nio ny. Obaj by li śmy tam przy ję ci jak „swoi”,
bli scy lu dzie. To nie tyl ko her ba ta, nie tyl ko dłu ga roz mo wa o tym, co dzie je się
wo kół. Uścisk rę ki, po ro zu mie waw cze uśmie chy, ton gło su, to wszyst ko wy my ka -
ją ce się na zwa niu, a co by ło przez ca ły czas wy czu wal ne, co po zwa la ło mi czuć się
swo bod nie, jak u ko goś bar dzo bli skie go. Ten za drzwia mi był au ten tycz nie kimś
ob cym, nie mie ścił się w tym ukła dzie. I są dzę, że kla wisz czuł to. Za to póź niej
pod je cha li śmy jesz cze raz pod wię zie nie, po dro dze zaś za bra li śmy jesz cze ko goś.
I to był ich świat, my obaj sta li śmy się zno wu zwy kły mi więź nia mi. Kla wisz od zy -
skał swo ją pew ność sie bie, był zno wu kimś.

W ostat nim nu me rze „Ła du” (nr 28 z 17 X) re la cja z po sie dze nia sej mu
w dniu 8 paź dzier ni ka. I zno wu to „my” i „wy”. Jed no zda nie, jed no sło wo.
„Wycho dząc z bu dyn ku w tłu mie po słów usły sza łem głos jed nej z po sła nek, któ ra
mó wi ła: zwy cię ży li śmy. Jak to się dzie je, na ja kiej za sa dzie ci lu dzie iden ty fi ku ją
swo je in te re sy, swo je po sta wy z tak ewi dent nym ła ma niem pra wa. Co po zwa la
J[ani nie] Łę gow skie j908 (PZPR) stwier dzić: „je stem prze ko na na, że ta kie sta no wi -
sko więk szość kla sy ro bot ni czej po prze czy nem, w prak ty ce sto sun kiem do nowych
związ ków za wo do wych” (?)

Kto gło so wał prze ciw ko: Ma ria Bu dza now ska 909, Jan Ja now ski 910, Ha li na
Min ki sie wicz -L ate ck a911, Han na Su choc ka 912, Do ro ta Si mo ni de s913, Ru dolf Bu -
chała 914, Ja nusz Za błoc ki, Zbi gniew Zie liń ski 915, Ed mund Osmań czyk, An na Pław -
ska916, Ry szard Re if f917 i Jan Szcze pań ski. Wstrzy ma li się od gło su: Ja dwi ga
Gi życ ka -K opro wsk a918, Szcze pan Sty ra now ski 919, Zbi gniew Kle dec ki 920, Ja dwi ga
Ba na si k921, Ge no we fa Rej ma n922, Wła dy sław Ku pie c923, Szy mon Ba la 924, Ha li na
Koź niew ska 925 i Wi told Za krzew ski.

______________________________________________________________________________

908 Ja ni na Łę gow ska (ur. 1929) – 1980–1985 po słan ka na Sejm PRL z ra mie nia PZPR.
909 Ma ria Bu dza now ska (1930–1988) – praw nik, ad wo kat, 1976–1985 po seł na Sejm PRL, 1982–1985 przew.

Na czel nej Ra dy Ad wo kac kiej, od wrze śnia 1980 r. czło nek ze spo łu ds. opra co wa nia pro jek tu usta wy
o związ kach za wo do wych, w 1980 r. wi ce przew. Ko mi sji ds. Prac Usta wo daw czych.

910 Jan Ja now ski (1928–1998) – in ży nier me ta lurg, po li tyk, 1976–1989 po seł na Sejm PRL oraz na sejm kon -
trak to wy (1989–1991).

911 Ha li na Min ki sie wicz -L ate cka (ur. 1925) – ad wo kat, 1980–1985 po słan ka na Sejm PRL.
912 Han na Su choc ka (ur. 1946) – po li tyk, praw nik, prof., 1972–1989 prac. na uko wy Ka te dry Pra wa Kon -

sty tu cyj ne go UAM, od 1982 r. wy kła dow ca na Wydz. Pra wa KUL, a tak że prac. na uko wy Cen trum Praw
Czło wie ka In sty tu tu Pań stwa i Pra wa PAN w Po zna niu; od 1980 r. w „S”, od 1989 r. czło nek Ko mi te tu
Oby wa tel skie go w Po zna niu; po słan ka na sejm 1980–1985 i 1989–2001, 1992–1993 pre mier RP.

913 Do ro ta Si mo ni des (ur. 1928) – folk lo ryst ka, po li tyk, prof., 1980–1985 po słan ka na Sejm PRL, od 1990 r.
se na tor. 

914 Ru dolf Bu cha ła (1927–2010) – praw nik i niem co znaw ca, dzia łacz PZKS, 1980–1985 po seł na Sejm PRL.
915 Zbi gniew Zie liń ski (ur. 1928) – po li tyk, dzia łacz PZKS, 1980–1989 po seł na Sejm PRL. 
916 An na Pław ska – 1980–1985 po słan ka na Sejm PRL. 
917 Ry szard Re iff (1923–2007) – po li tyk, praw nik, pu bli cy sta, 1979–1982 przew. Sto wa rzy sze nia PAX,

1965–1969 i 1980–1985 po seł na Sejm PRL, se na tor I ka den cji, 1981–1982 czło nek Ra dy Pań stwa,
który ja ko je dy ny sprze ci wił się za twier dze niu de kre tu o sta nie wo jen nym. 

918 Ja dwi ga Gi życ ka -K opro wska (ur. 1943) – praw nik i ad wo kat, 1976–1985 po słan ka na Sejm PRL z SD.
919 Szcze pan Sty ra now ski (ur. 1923) – sę dzia, 1980–1985 po seł na Sejm PRL, uka ra ny – za ta ki wy bór pod -

czas gło so wa nia – w czerw cu 1983 r. upo mnie niem przez sąd par tyj ny SD. 
920 Zbi gniew Kle dec ki (ur. 1921) – le karz, 1976–1985 po seł na Sejm PRL, sam wy stą pił z SD.
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27 paź dzier ni ka (śro da)

Ko lej na (ile ich jesz cze bę dzie?!) kom pro mi ta cja sej mu, plot ki zwią za ne 
z X Ple num, wi zy ta M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża], po wrót z prze -
pust ki Bron ka [Śli wiń skie go], wresz cie ju trzej sze imie ni ny, pierw sze w ży ciu
w kiblu. I wszyst kie plot ki o moż li wo ści zmia ny sta tu su in ter no wa ne go. Ile jesz -
cze przyj mę te go wszyst kie go, aż wresz cie prze sta nę re ago wać nor mal nie. Kie dy
wczo raj po po łu dniu wy szli śmy na ze wnątrz, za bra mę, że by za mo ment po zwo -
lić się za mknąć w ny sie – więź niar ce, wi dok zwy kłe go za gaj ni ka brzo zo we go był
prze ży ciem. Po przez ten prze klę ty mur wi dzi się tyl ko ko lo ry drzew, są ko lo ro we,
jak o tej po rze ro ku by wa ją la sy mie sza ne. Ale tam, na ze wnątrz, jest ty le barw, ta -
ki ogrom od ja sne go nie ba, aż po sto py. Wszę dzie, gdzie kol wiek się ob ró cić, coś ko -
lo ro we go, o wła snym, jed nost ko wym kształ cie. No i w cza sie jaz dy w każ dej chwi li
coś no we go, coś, cze go jesz cze przed chwi lą nie by ło. I dzie ci, ko bie ty. Przez kil -
ka mi nut by ła u nas dzi siaj w ce li trój ka Szwaj ca rów z M[ię dzy na ro do we go] C[zer -
wo ne go] K[rzy ża], dwóch męż czyzn i mło da le kar ka, oraz Po lka tłu macz ka926.
Kie dy wy szli, Wie siek [Ci choń] przez kil ka na ście mi nut za chwy cał się uro dą le -
kar ki: – Zwró ci li ście uwa gę, ja ka ona jest de li kat na? I ta ka, ta ka... Czy ona nie
przy po mi na Ma don ny? A zwra ca jąc się do Jur ka Grzesz kie wi cza. – Wi dzia łeś pan,
pa nie Ju recz ku, spoj rza ła na mnie dwu krot nie! Roz ma rzył się. – Mu szę pójść na to
spo tka nie do świe tli cy, bę dę mógł się jej przy glą dać. Oczy wi ście ni gdzie nie po -
szedł, od kil ku dni po chło nię ty jest pro duk cją znacz ków i wkle ja niem do eg zem -
pla rzy Pi sma św. po do bizn Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej i Ostro bram skiej,
wy ko ny wa nych w bli sko dzie się ciu ko lo rach. 

Jesz cze spo tka nie. Już ru ty no we te na sze spra wy: nie smacz ne je dze nie, zbyt
krót kie wi dze nia, brak go rą cej wo dy, za grzy bio na ła zien ka. Ja cek [Mer kel] po dzię -
ko wał już za opie kę i pro sił, aby sta ra li się do trzeć do więź niów, któ rych los jest
bez po rów na nia gor szy i któ rych jest znacz nie wię cej. Szwaj car po wie dział to, co
już wszy scy wie my. Nie ma ją ta ko wej moż li wo ści. W czerw cu pod czas wi zy ty
w War sza wie pre ze sa M[ię dzy na ro do we go] C[ze rwo ne go] K[rzy ża] zwra ca no się
z ta ką proś bą do władz pol skich, ale do tej po ry brak od po wie dzi.

Sejm przy jął no wy pa kiet ustaw, i na do brą spra wę wła dze mo gły by w tej
chwi li już go od wo łać. Speł nił swo je za da nie: „So li dar ność” prze sta ła praw nie ist -
nieć, przy ję to ca ły sze reg ustaw ubez wła sno wol nia ją cych sku tecz nie spo łe czeń stwo.
Mi mo opo ru wie lu śro do wisk, mi mo pro te stu Epi sko pa tu, zło żo ne go ofi cjal nie
w kan ce la rii sej mu, przy ję to usta wę o obo wiąz ku pra cy. Na nic zdał się sprze ciw
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921 Ja ni na Ba na sik (ur. 1936) – in ży nier rol nic twa, 1976–1985 po seł na Sejm PRL. 
922 Ge no we fa Rej man (ur. 1925) – praw nik i teo re tyk pra wa, 1980–1985 po słan ka na Sejm PRL z ZSL.
923 Wła dy sław Ku piec (1927–1999) – sę dzia, 1980–1985 po seł na Sejm PRL, umiesz czo ny na li ście do in -

ter no wa nia, unik nął go ze wzglę du na stan zdro wia.
924 Szy mon Ba la (ur. 1927) – 1980–1985 po seł na Sejm PRL.
925 Ha li na Koź niew ska (1920–1999) – le kar ka, 1969–1985 po słan ka na Sejm PRL, 1972–1980 czło nek

Rady Pań stwa.
926 Czwar ta wi zy ta MKCK mia ła miej sce 27–28 X 1982 r. 



garst ki po słów (22 wstrzy ma ło się od gło su i 12 gło so wa ło prze ciw ko). Z każ dym
dniem co raz bar dziej prze ra ża ją ce sta je się co dzien ne ży cie, na stę pu je ga lo pu ją cy
roz kład wszyst kich struk tur pań stwo wych i spo łecz nych. Uza sad nie nia Pro ku ra to -
ra Ge ne ral ne go Ru ska 927 brzmią pa ra no icz nie, sta je my się Kam pu czą 928 Eu ro py.

28 paź dzier ni ka (czwar tek)

Tak bar dzo mi Cię dzi siaj bra ko wa ło Emi ku, tak bar dzo chcia łem ma mę, Te -
re sę [Dziech ciow ską], Zy gę [Zyg mun ta Dziech ciow skie go], po zo sta łych. Mia łem
na dzie ję, że sta nie się cud, że wyj dzie kla wisz po wie dzieć mi, że mam wi dze nie. Był
tyl ko list od War skie go, 30 li sto pa da ko lej na roz pra wa. Póź niej, w cią gu dnia ja koś
się otrzą sną łem. Ty le ży czeń. Chłop cy mie li na szczę ście wi dze nia, by ły więc świe -
że wy pie ki. Po po łu dniu her ba ta w ce li Jur czy ka. Ma rian zo stał wpraw dzie aku rat
w szpi ta lu (ser ce), ale za ku pił spo ro cia sta. By ło kil ka na ście osób. Słu cha li śmy pio -
se nek z ubie gło rocz ne go Fe sti wa lu Pie śni Nie za leż ne j929. Któ ryś z chłop ców spro -
wa dził le gal nie ka se tę z na gra niem. To by ło coś nie zwy kłe go. Za ra zem tak
nie daw no, nie mal wczo raj, a z dru giej stro ny od le gła hi sto ria! Spo glą da li śmy po
so bie, nad ra bia jąc mi na mi, ale pa da ły sen ten cje o zmien no ści świa ta, o tym, że trze -
ba umieć za cho wać dy stans, ale prze cież tak trud no się z tym po go dzić. Te tek sty,
tak od waż ne, re ak cje sa li, sal wy śmie chu na gra dza ją ce każ dy od waż niej szy zwrot.
Dow ci py na te mat Li paw skie go, któ re mu cze ska „So li dar ność” wy tłu ma czy wkrót -
ce wszyst ko. Bez tro ska, roz bra ja ją ca pew ność sie bie. A prze cież de cy zje już wte dy
za pa dły, los był prze są dzo ny. Nie wie dzie li śmy o tym. Obok mnie Wą do łow ski.
O czym my ślał słu cha jąc tych tek stów? Aż do znu dze nia opo wia da te raz wszyst -
kim o swo ich wy sił kach od wró ce nia bie gu wy da rzeń. W roz mo wie z Mi cha łem
Paziew skim po parł je go de cy zję wy jaz du: – Gdy bym był młod szy, gdy bym nie miał
te go sta no wi ska, zro bił bym to sa mo! Pod czas dzi siej sze go spa ce ru mó wił mi o swo -
jej pra cy za wo do wej, o stocz ni. Ja ki jest na praw dę, co zro bi w przy szło ści?

W ce li roz mo wa o związ ku, o po peł nio nych błę dach. Jak wi dać moż na o tym
w nie skoń czo ność! Wie siek [Ci choń] przy po mniał, że Ka czyń ski, Jer ma kow ski 930,
Ja gieł ło 931 zro bi li tu taj w Strze bie lin ku, kil ka mie się cy te mu, wspól ną oce nę funk -
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927 Fran ci szek Ru sek (ur. 1924) – sę dzia, 1981–1984 Pro ku ra tor Ge ne ral ny. 
928 Kam pu cza – na zwa Kam bo dży w la tach 1975–1979, pod rzą da mi Czer wo nych Khme rów. 
929 Cho dzi o I Prze gląd Pio sen ki Praw dzi wej „Za ka za ne Pio sen ki”, któ ry od był się 20–22 VIII 1981 r.

w gdań skiej Ha li „Oli via” z oka zji I rocz ni cy pod pi sa nia Po ro zu mień Sierp nio wych. Po my sło daw cą i dy -
rek to rem ar ty stycz nym prze glą du był Ma ciej Ze mba ty.

930 An drzej Jer ma kow ski (ur. 1953) – hi sto ryk, dzia łacz ROP CiO i RMP oraz gdań skiej „S”, kro ni karz biu -
ra I KZD, a po tem biu ra kra jo we go NSZZ „S”; 13 XII 1981–24 VIII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze -
bie lin ku; po tem wy emi gro wał do USA. 

931 Hen ryk Ja gieł ło (ur. 1952) – in ży nier na wi ga tor, od 1972 r. peł nił służ bę za wo do wą w jed no st ce woj -
sko wej na He lu (por., dow. dzia łu na wi ga cyj ne go okrę tu), 9 IX 1978 r. za trzy ma ny i aresz to wa ny pod
za rzu tem roz po wszech nia nia nie le gal nych wy daw nictw: pism „Brat niak” i „Opi nia”, ode zwy ROP CiO,
de kla ra cji TKN i SKS, 23 li sto pa da tr. ska za ny przez sąd Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni na rok wię zie nia
i de gra da cję, zwol nio ny 8 II 1979 r. po re wi zji przed Izbą Woj sko wą SN w War sza wie (wa run ko we za -
wie sze nie ka ry na 3 la ta); od 1979 r. za trud nio ny ja ko in ży nier me cha nik w Urzę dzie Mor skim w Gdy -
ni, od wrze śnia 1980 r. w „S”, szef Biu ra MKZ Gdańsk, od de le go wa ny do Biu ra Or ga ni za cyj ne go I KZD, 
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cjo no wa nia związ ku ja ko or ga ni za cji. Wy pa dła ta oce na fa tal nie. Od paź dzier ni ka,
li sto pa da by ła to or ga ni za cja ab so lut nie nie ste row na. Mó wi li o or ga ni za cji pra cy,
o do bo rze kadr, o przy go to wy wa niu do ku men tów, uchwał, o in for ma cji. Wy pa dło
to tra gicz nie. Mó wi li o frak cjach wal czą cych o wpły wy, o pra cy Prze wod ni czą ce -
go. Ta ra sie wicz pół słów ka mi da wał wy obra że nie o pi jań stwach w Sol cu, o ge ście
związ ko wych pro mi nen tów. Przy wie lu oka zjach nie tai zresz tą swo jej do nie chę -
ci do Wa łę sy, któ re go na zy wa no tu taj po dob no „Chłop cem z Brzeź na”. Brzeź no to
dziel ni ca Gdań ska, pro le ta riac ka, opa no wa na przez cwa niacz ków, spry cia rzy, chło -
pa ków oby tych w wię zie niach, „po dziar ga nych”. Ta ki miał być Wa łę sa, któ ry przez
przy pa dek, przez de cy zję Bog da na Bo ru se wi cza, zro bił nie mal z dnia na dzień osza -
ła mia ją cą ka rie rę.

29 paź dzier ni ka (pią tek)

Zo sta ła nas czwór ka w ce li. Dzi siaj z sa me go ran ka zwol nio no Bron ka Śli -
wiń skie go, wcze śniej wy szedł do szpi ta la Ja siu Bart czak. I tak dzień po dniu jest nas
co raz mniej. Prze sta łem już no to wać te wyj ścia. Zo sta ło nas chy ba 95 osób. Na
urlo pie jest już Ga briel Ja now ski. W tym po wszech nym ocze ki wa niu na wyj ście
pew ną sen sa cję sta no wi ło po ja wie nie się bra ta mę ża Wa len ty no wi czo we j932. Star -
szy czło wiek, pra cow nik stocz ni Le ni na z trzy dzie sto let nim sta żem. Zo stał zwol -
nio ny za strajk na po cząt ku paź dzier ni ka. Szu kał póź niej pra cy, ma po świad czo ne
od wie dzi ny w ośmiu (!) za kła dach pra cy. Wszę dzie od pra wia no go z kwit kiem. Za
każ dym ra zem wszyst ko by ło do brze do mo men tu przed sta wie nia świa dec twa pra -
cy z Le ni na. Prze pra sza no wte dy, wy ra ża no żal, że nie są w sta nie mu po móc i mógł
iść da lej. Kil ka dni te mu za bra li go z do mu, prze sie dział 4 do by w aresz cie i w koń -
cu ja kąś oka zją prze trans por to wa no go tu taj. (Czło wiek do roz mo wy)

Wie siek [Ci choń] opo wia dał dzi siaj po de ner wo wa ny o sprzecz ce z Jur kiem
[Grzesz kie wi czem]. By łem zdzi wio ny, bo prze cież po czwar tej wró ci li śmy ze wspól -
ne go spa ce ru. Po szło o lek tu rę. Wie siek czy ta Wiel ką czyst kę Alek san dra We iss -
ber ga -C ybu lski ego wy da ną w pa ry skiej Kul tu rze, re la cję nie miec kie go ko mu ni sty
z pro ce sów w Ro sji Ra dziec kiej lat trzy dzie sty ch933. Prze ję ty po da wa ny mi fak ta mi,
mi lio na mi ofiar ludz kich, po dzie lił się nie któ ry mi z nich z Jur kiem. I tu taj spo tka -
ła go nie spo dzian ka. Ju rek oświad czył, że nie wie rzy na wet w po ło wę po da nych
tam fak tów, że mu siał by mieć nie pod wa żal ne do wo dy. Wieś ka za trzę sło, wda li się
w spór, za czął prze ko ny wać, oczy wi ście bez sku tecz nie. Te raz ża łu je tam tej roz mo -
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spe cja li sta ds. kul tu ry Se kre ta ria tu KK; 13 XII 1981–23 VII 1982 in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku;
od sierp nia 1982 r. na emi gra cji w Wiel kiej Bry ta nii, nast. w Bel gii, od grud nia tr. od po wie dzial ny za fi -
nan se Biu ra Ko or dy na cyj ne go „S” za Gra ni cą w Bruk se li.

932 Wi told Wa len ty no wicz (ur. 1934) – brat mę ża An ny, 29 X–2 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie -
lin ku. 

933 Alek san der We iss berg -C ybu lski (1901–1964) – fi zyk, wię zień NKWD i ge sta po, świa dek i je den z ana li -
ty ków wiel kiej czyst ki w ZSRR, w 1951 r. opu bli ko wał au to bio gra fię pt. Wiel ka czyst ka (wyd. pol. In -
sty tut Li te rac ki, Pa ryż 1966), któ ra jest opi sem je go prze żyć w wię zie niach so wiec kich oraz wiel kie go
ter ro ru w ZSRR w la tach 1934–1939.



wy, ale nie chce się przede mną wy ga dać. Ta ki wła śnie ten Ju rek jest. Naj pierw
pro si go, aby po dał mu spis lek tur, któ re po win na prze ro bić cór ka, ale sam nie
się gnął po żad ną książ kę. Or ga ni zu je tu taj wy kła dy, dys ku sje. Był od da nym pra -
cow ni kiem Za rzą du, bez pie ka trak tu je go jak śmier tel ne go wro ga, a wszyst ko
opar te jest na ze spo le prze ko nań, któ re Ju rek na był w cią gu lat. Gro ma dził te
wszyst kie non sen sy, świń stwa, krę tac twa i to za pro wa dzi ło go do władz związ ku.
Ni gdy jed nak nie za brał się do po głę bie nia tych swo ich ob ser wa cji, do usys te ma -
ty zo wa nia itd. Tu taj zno wu prze glą da jąc bi bu łę stwier dził, że po da wa ne tam in for -
ma cje są czę sto fał szy we. Stąd już tyl ko krok do po sta wy krań co we go scep ty cy zmu
w sto sun ku do ca łej li te ra tu ry po za de bi to wej. Roz ża lo ny Wie siek po wie dział o kil -
ku nie zna nych mi do tąd fak tach. Je go zda niem Ju rek uro dził się do pie ro w sierp -
niu. La ta pięć dzie sią te, ca ły okres sta li ni zmu prze żył ja ko spor to wiec, żył więc
obok ży cia, nie znał go. Póź niej fir ma wy sy ła ła go sys te ma tycz nie na wszyst kie tar -
gi mię dzy na ro do we. Był pre zen te rem. Ele ganc ki, do sko na le ubra ny, był, jak twier -
dzi Wie siek, je dy nym czło wie kiem, któ ry mógł by re pre zen to wać zwią zek wo bec
za gra nicz nia ków. W pra cy wio dło mu się zu peł nie do brze, ku pił ele ganc kie go fia -
ta za gra nicz ne go, wy jeż dżał na urlo py (wąt pli wo ści: skąd wziął się więc w „So li -
dar no ści”). Nie mo gę go zro zu mieć, do pro wa dza mnie cza sem do pa sji ta je go
pe dan te ria, kult krop ki i prze cin ka. Ale prze cież rów no cze śnie po tra fi być ta ki
opie kuń czy. 

31 paź dzier ni ka (nie dzie la)

Wcze sne po po łu dnie, nie ma jesz cze dru giej. W ce lach i na ko ry ta rzach ci -
sza. Ostat nia nie dzie la mie sią ca, mniej wi dzeń, zaś ci któ rzy wra ca ją, nie ma ją żad -
nych re we la cji. Na dwo rze wietrz no i chłod no, od ra na gę sta mgła. Fa tal ny,
nie ja dal ny obiad. Zu pa po mi do ro wa z ry żem z ja dło spi su za wie szo ne go obok
okien ka nie wie le z nią ma wspól ne go. Bez barw na, bez sma ko wa ciecz. I ziem nia ki
z go to wa nym gro chem i ka pu stą. Wy rzu ci łem wszyst ko do ku bła. W ce li zo sta ła
reszt ka bu lio nu z kost ki przy rzą dzo nej przez Heń ka [Ta ra sie wi cza]. A po za tym
nie bar dzo chce się jeść. Dla cze go nie ma do tąd od po wie dzi w spra wie prze pust ki? 

Od Mi cha ła [Pa ziew skie go] do sta łem gryps od An drze ja Mil cza now skie go,
jest sprzed kil ku do słow nie dni, z 24 paź dzier ni ka. Krą ży wśród za ufa nych od celi
do ce li: 

„Ko cha ni, bar dzo dzię ku ję za wia do mość od Jur ka, Cy pria na i Stasz ka 934

z 14–15 X. Jak jest tu taj: oko ło 140 osób na od dziel nym pa wi lo nie, cał ko wi cie izo -
lo wa nym od więź niów po spo li tych (w su mie w Po tu li cach sie dzi ok. 2500 osób).
Ce le o po wierzch ni mniej szej niż 20 m. W każ dej ce li 8 osób. Je dze nie mar ne. Ką -
piel raz w ty go dniu w łaź ni (po łą czo na ze zmia ną bie li zny oso bi stej). Wi dze nie raz
w mie sią cu. Na wi dze niu moż na po dać 2 kg żyw no ści (łącz nie z owo ca mi). Nie
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934 Brak bliż szych da nych.
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wol no po da wać her ba ty ani ka wy. Spa cer co dzien nie 40 mi nut. W Po tu li cach je -
ste śmy od 9 kwiet nia. W po rów na niu do wa run ków, ja kie mie li śmy uprzed nio
w Ko ro no wie – w Po tu li cach jest zu peł nie zno śnie. Mo że my bo wiem choć by ca ły
dzień le żeć na łóż kach, z re gu ły kla wisz go dzi się pu ścić na kil ka go dzin do in nej
ce li. Oczy wi ście te go lu zu nie by ło od po cząt ku, po ja wił się stop nio wo, po czy na -
jąc od lip ca. Sie dzą tu ska za ni za straj ki, za ulot ki, tzw. (tłu ką cy par tyj ne ga blo ty)
ka mie nia rze, z róż nych zajść. Roz pię tość wy ro ków: od 9 lat do 6 mie się cy. Przy -
wo żą też ska za nych przez ko le gium na 1–3 mie sią ce aresz tu. Skład so cjal ny róż ny:
spo ro in te li gen cji (łącz nie ze stu den ta mi po nad 30 proc.), więk szość ro bot ni ków.
Roz pię tość wie ko wa: od 20 do 50 lat.

Po ziom świa do mo ści i kul tu ry po li tycz nej b[ar dzo] ni ski, przy czym, o dzi -
wo – kom plet ny brak po czu cia rze czy wi sto ści i po li tycz ny anal fa be tyzm ce chu je
nie któ rych dzia ła czy z in te li genc kie go krę gu. Spo ra część ro bot ni ków in tu icyj nie
wy ka zu je pew ną re zer wę i ostroż ność w oce nie sy tu acji. Je śli idzie o in te li gen cję
(ca ły czas mó wię o sy tu acji w po tu lic kim wię zie niu) u b[ar dzo] wie lu da je się
zauwa żyć upo zo wa ny mi sty cyzm. Od kil ku mie się cy pro wa dzo na jest dzia łal ność
sa mo kształ ce nio wa z za kre su ję zy ków ob cych. Bar dzo bra ku je za jęć sa mo kształ ce -
nio wych z za kre su hi sto rii naj now szej, my śli po li tycz nej, fi lo zo fii. Sa mo rzą du (nie -
for mal ne go) nie po sia da my z po wo dów za sad ni czych roz bież no ści sta no wisk
mię dzy po szcze gól ny mi gru pa mi. Naj więk szą ak tyw ność i chęć »rzą dze nia« wy ka -
zu ją po li tycz ni głup cy, po zba wie ni po czu cia od po wie dzial no ści i zna jo mo ści ele -
men tar nych za sad lo gi ki (nie mó wiąc o wal ce). Nie mniej spo ro lu dzi, zde cy do wa na
więk szość, jest roz sąd nych, i dzię ki te mu uda je się (jak do tąd) unik nąć bez na dziej -
nych awan tur. Je śli idzie o mnie, nie pcham się do »rzą dze nia«, wy raź nie jed nak
okre ślam swo je sta no wi sko w po szcze gól nych spra wach. Mo żesz być Cy pria nie
spo koj ny – nie je stem »nie prze jed na nym fun da men ta li stą«. Mo je po stę po wa nie
okre śla wła sna fi lo zo fia ży cio wa, na któ rą skła da ją się za rów no za sa dy etycz no -
-mora lne, jak też my śle nie. Mam do Was wiel ką proś bę: je że li mo że cie, prze każ -
cie mi zmi nia tu ry zo wa ne ze szy ty »Pa ry skiej Kul tu ry« z 1982 r. Ogrom nie mi na
tym za le ży. Spró buj cie tym ka na łem, któ rym idą gryp sy. Bar dzo chciał bym do stać
kil ka sztuk jesz cze w li sto pa dzie. Bar dzo mi też za le ży na otrzy my wa niu ana liz sy -
tu acji. Sta raj cie się – w mia rę moż li wo ści – wy ko rzy sty wać każ dą sy tu ację do prze -
ka za nia mi wia do mo ści, czy też ma te ria łów. Ja ze swej stro ny rów nież bę dę do
Was pi sał przy każ dej oka zji. Wal ka za po wia da się dłu ga i nie zwy kle cięż ka. Naj -
waż niej sze, by ze brać dość naj lep szych lu dzi. Za rów no w sfe rze kon cep cji, jak za -
wo do we go wy ko naw stwa tych czyn no ści, ja kich nie mo że wy ko nać ama tor, mi mo
naj lep szych chę ci. Jest nie po ko ją ce, iż jak do tąd nie ma pro gra mu dzia ła nia, choć -
by w luź nym za ry sie – jest to nie po ko ją ce tym bar dziej, że wła dza po stę pu je po wy -
ty czo nej, prze my śla nej li nii, że ma ona pro gram – jak się zda je – dłu go fa lo wy.
We dług mo jej oce ny wła dza wy ki wa ła Ko ściół, sta wia jąc go (i pa pie ża) w nie zwy -
kle trud nej sy tu acji. My ślę, że 10–13 li sto pa da doj dzie do straj ku, za mie szek, choć
nie bę dzie to mia ło więk sze go wpły wu na po sta wę wła dzy. Na to miast pro gno zu ję,
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że je że li wła dze nie zde cy du ją się do grud nia na istot ne po su nię cia po li tycz nej
natu ry, to 13 grud nia mo że dojść do po waż nej pró by sił (rów nież w dniach po
13 grud nia do 18 grud nia). Są dzę też, że po owej ewen tu al nej gru dnio wej pró bie
sił, bę dzie mu sia ła na stą pić zmia na ja ko ści sy tu acji. Zu peł nie in tu icyj nie oce nia jąc
prze wi du ję, że do świąt Bo że go Na ro dze nia wy pusz czą in ter no wa nych (z nie licz -
ny mi wy jąt ka mi). Czu ję się do brze – tak psy chicz nie, jak fi zycz nie. Je dy ny kło pot
z tym, że za czę ły mi do le gać zę by – i na pra wa (tu dzież usu wa nie) trwać bę dzie
przez dłuż szy czas. Ste fan Nie wia dom ski wy szedł kil ka dni te mu na dwu mie sięcz -
ną prze rwę w ka rze (po waż nie cho ra żo na). Stocz nia »War skie go« stoi do brze, choć
po nio sła ogrom ne stra ty (w su mie od po cząt ku sta nu wo jen ne go zwol nio no po nad
2000 lu dzi). Ta dek Li cho ta, któ ry ra zem z Miet kiem Usta sia kiem prze by wa w wię -
zie niu we Wro cła wiu, 11 paź dzier ni ka miał no wy pro ces (zła pa li je go gryps do
Stocz ni). Nie znam wy ni ku ka ry. W su mie je stem psy chicz nie przy go to wa ny na
cięż ką, dłu gą wal kę. Ale mu si ru szyć kon cep cja – i to nie »sztu ką dla sztu ki«, ale
od po wied nio do da nej sy tu acji. Ser decz nie Was Wszyst kich po zdra wiam. Po zdra -
wia ją Was rów nież ska za ni z pa wi lo nu VII w Po tu li cach. Trzy maj cie się i pa mię taj -
cie o pa ry skiej »Kul tu rze«. 

Fry de ry k”935

(wie czo rem)

Wró cił z mie sięcz nej prze pust ki Zdzi siek Du mow ski 936 z To ru nia, 28-le tni
chło pak, któ ry pra co wał w „Wol nym Sło wie” Ci cho nia. Zło żył re la cję Wieś ko wi
[Ci cho nio wi] i Jac ko wi [Mer klo wi]. Ta ki już utarł się zwy czaj. I jak za wsze na po -
cząt ku wia do mo ści o naj now szych aresz to wa niach, re wi zjach. W po przed ni pią tek
aresz to wa no 5 osób z „Apa to ra”, fir my Jur ka [Grzesz kie wi cza]. Aresz to wa no rów -
nież kio skar kę, u któ rej by ła skrzyn ka bi bu ły za kła do we j937. Zna le zio no przy go to -
wa ne ma te ria ły. Dzia ła już no wy ka nał, bi bu ła jest na po wrót w „Apa to rze”, ale
ude rze nie by ło bar dzo cel ne. Aresz to wa no lu dzi ro bią cych ca łą ro bo tę w za kła -
dzie. Z bi bu łą jest z każ dym dniem co raz go rzej, koń czą się za pa sy pa pie ru, far by.
Koń czą się wresz cie pie nią dze, a za jed ną pusz kę far by żą da ją po dob no 12 ty się cy
(!). Nie dzia ła ją na do brą spra wę żad ne struk tu ry związ ko we. Kon spi ra cję ro bią no -
wi lu dzie, w no wych ukła dach. A po za wszyst kim in nym „woj na” dla zde cy do wa -
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935 Pod pis wzo ro wa ny na od ręcz nym, pseu do nim An drze ja Mil cza now skie go.
936 Zdzi sław Du mow ski (ur. 1953) – 1974–1977 w DA, od wrze śnia 1980 r. w „S”, czło nek KZ, w 1981 r.

prac. ZR w To ru niu, red. „Wol ne go Sło wa”, współ za ło ży ciel to ruń skie go KOWzP; po 13 XII 1981 r.
w ukry ciu, 30 XII 1981–3 XI 1982 in ter no wa ny w OO w Po tu li cach i Strze bie lin ku; w 1984 r. red. pod -
ziem ne go pi sma „To ruń ski In for ma tor So li dar no ści”. 

937 Aresz to wań wśród kol por te rów pod ziem nych ga ze tek w „Apa to rze” do ko na no 23–26 X 1982 r. Wśród
za trzy ma nych by li: Grze gorz Bia ła sik, Ma rian Ce rak, Fran ci szek Helsz tajn, Ge rard No wiń ski, Sta ni sław
Gar stec ki, Zbi gniew Ro sła niec, ren cist ka Wła dy sła wa Bia ła sik oraz sprze daw czy ni w kio sku RU CH-u
Ger tru da Bo be rek, któ ra ga zet ki „So li dar no ści” wkła da ła do sprze da wa nych ga zet co dzien nych. SB do -
ko na ła re wi zji w do mu Ger tru dy Bo be rek po tym, jak jed ną z ta kich ga zet sprze da ła Cze sła wo wi Ja ce -
wi czo wi. 16 II 1983 r. przed są dem POW w Byd gosz czy za pa dły wy ro ki od 8 mie się cy do 1,5 ro ku
wię zie nia w za wie sze niu i grzyw ny. 
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nej więk szo ści lu dzi skoń czy ła się już. Po zo sta ły pa tro le woj sko we, ZOMO. Re pre -
sje do ty ka ją wy łącz nie lu dzi za an ga żo wa nych czyn nie w obro nę spraw jesz cze do
nie daw na po wszech nych. Je że li nie krę ci wał kiem, nie kol por tu je, nie or ga ni zu je
sa mo po mo cy – moż na żyć. Wie czo ra mi, w naj bliż szym kół ku – tak że by nie sły szał
są siad – moż na po psio czyć, po rzu cać „kur wa mi”, po słu chać Wol nej [Eu ro py] i nic
za to nie gro zi. Na stęp ne go dnia ci sa mi lu dzie funk cjo nu ją zno wu ja ko lo jal ni pra -
cow ni cy. Smut ne? Smut ne, ale ta ka jest nie ste ty rze czy wi stość. „Woj nę” pro wa dzi
się jesz cze z nie wiel ką sto sun ko wo gru pą lu dzi i oni pod da ni pre sji two rzą w od -
ru chu sa mo obro ny w mia rę zwar tą gru pę zjed no czo ną wspól nym za gro że niem.
Ta kie jest pra wo. Nie po ko ją ce na to miast, że ube cja gro ma dzi hi sto rie cho rób ludzi,
któ ry mi się in te re su je.

2 li sto pa da (wto rek)

No i do cze ka łem li sto pa da! Wie czo rem za pa li li śmy w ce li ka ga nek, Wszyst -
kich Świę tych. Po nu ro. O w pół do pią tej za my ka ją kra ty.

3 li sto pa da (śro da)

Chłop cy z To ru nia do sta li li stę lu dzi w obo zie w Kwi dzy nie. 114 na zwisk
w obo zie, 23 w szpi ta lach, 10 w aresz tach. Sie dzi ca ła Pol ska: Lu blin (8), Chełm,
Ko nin, Pi ła, Gdańsk, El bląg (6), Su wał ki, Pisz, Bił go raj. Wła śnie w Kwi dzy nie sie -
dzi prof. L[eszek] No wa k938. Oprócz kil ku na stu stu den tów jest też uczeń Li ceum
Ogól no kształ cą ce go: Ma rek Misz cza k939, [e] (we dług sta nu na 10 paź dzier ni ka).

W 6. nu me rze „Zda nia”940 cie ka we tek sty na te mat po li ty ki spo łecz nej pań -
stwa, stop nia pau pe ry za cji. Je rzy S. Łąt ka 941 po da je, że je sie nią 1981 r. In sty tut
Żyw no ści i Ży wie nia prze pro wa dził okre so wą ana li zę spo ży cia wśród mło dzie ży
w wie ku doj rze wa nia. Aż 24 proc. chłop ców spo ży wa ło mniej niż 70 proc. ogól -
nej nor my za po trze bo wa nia na przy dział ener ge tycz ny. W 1978 r. ten wskaź nik był
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e Opusz czo no ad res za miesz ka nia.
938 Le szek No wak (1943–2009) – prof., praw nik, fi lo zof, 1962–VII 1980 czło nek PZPR, eks pert NSZZ „S”

Re gio nu Wiel ko pol ska, au tor od czy tów wy gła sza nych w za kła dach pra cy i or ga ni za cjach sa mo rzą do -
wych, ar ty ku łów o te ma ty ce spo łecz no -p ol ityc znej, uczest nik I KZD, eks pert w XI gru pie pro gra mo -
wej: „S” wo bec PZPR i władz pań stwo wych, współ au tor tzw. pro gra mu fun da men ta li stów; 13 XII
1981–9 XII 1982 in ter no wa ny w OO w Gę ba rze wie k. Gnie zna, Ostro wie Wiel ko pol skim i Kwi dzy nie;
po tem na dal prac. UAM, w paź dzier ni ku 1984 r. za wie szo ny w pra wach na uczy cie la aka de mic kie go,
w stycz niu 1985 r. zwol nio ny z pra cy, 1984–1987 ini cja tor pod ziem ne go pi sma „Przy ja ciel Na uk”.

939 Zyg munt Ma rek Misz czak (ur. 1965) – dzia łacz KPN, kol por ter ulo tek i pra sy nie za leż nej, uczest nik ak -
cji ma lo wa nia ha seł na mu rach, 1980–1981 współ prac. lu bel skie go mie sięcz ni ka KPN „Sło wo”, w 1981 r.
red., dru karz pi sma po li tycz ne go dla mło dzie ży „Sza niec”, współ za ło ży ciel mło dzie żo wej or ga ni za cji
„Ruch Szań ca”, czło nek Kie row nic twa Ak cji Bie żą cej Ob sza ru Lu blin; po 13 XII 1981 r. czło nek taj nej
or ga ni za cji Pol ski Ruch Opo ru, au tor ar ty ku łów w jej pi śmie „Sło wo i Czyn”; lu ty –maj 1982 r. w ukry -
ciu, 3 ma ja za trzy ma ny, 5 ma ja in ter no wa ny w OO w Lu bli nie, skąd w lip cu tr. zbiegł, do sierp nia w ukry -
ciu, we wrze śniu 1982 r. w Psy chia trycz nym Spe cja li stycz nym ZOZ w Lu bli nie, 1 X 1982 r. – po
ujaw nie niu się – in ter no wa ny w OO w Kwi dzy nie, zwol nio ny 25 paź dzier ni ka tr.; po tem dzia łacz KPN.

940 „Zda nie. Pu bli ka cja Klu bu Twór ców i Dzia ła czy Kul tu ry »Kuź ni ca«” – cza so pi smo uka zu ją ce się w Kra -
ko wie od 1978 r. 

941 Je rzy S. Łąt ka – orien ta li sta, et no log, dzien ni karz.



wy raź nie niż szy – 17,5 proc. Ten sam au tor po da je też, że udział żyw no ści
w budże tach ro dzin nych prze kro czył obec nie 50 proc, co jest już wskaź ni kiem
ubó stwa. W kra jach uprze my sło wio nych, ale spo za pierw szej dzie siąt ki, wiel kość
ta nie prze kra cza 20–30 proc.

W „Tu i Te raz” (nr 22 z 27 paź dzier ni ka) Ele ono ra Syz de k942 wpro wa dza do
za po wie dzia nej pu bli ka cji: „Kro ni ki I Dy wi zji Pie cho ty” L[ucja na] Szen wal da 943.
Cie ka wy frag ment „wy tycz nych ide owych pol skiej jed nost ki woj sko wej”: „Pol ska,
o ja ką wal czy pol ska jed nost ka woj sko wa w ZSRR, to Pol ska, w któ rej od bu do wa -
ny zo sta nie ustrój par la men tar no -d em okr atyc zny; to Pol ska wol no ści oby wa tel -
skiej, po li tycz nej i re li gij nej; to Pol ska spra wie dli wa, w któ rej in te re sy na ro du nie
są pod po rząd ko wa ne in te re som (klas) uprzy wi le jo wa nych, w któ rej pa nu je spra -
wie dli wość spo łecz na, Pol ska po stę pu spo łecz ne go, kul tu ral ne go i go spo dar cze -
go; to Pol ska wy zwo lo na z wię zów feu dal no -o bsza rn iczych, w któ rej wol ny chłop
go spo da rzy na wła snej zie mi we dle wła snych po trzeb”944.

A w ogó le dziw ne pa no wa ły w niej oby cza je. Ber lin g945, le gio ni sta, przy po -
mi na jąc rocz ni cę cu du nad Wi słą, mó wi o „bo ha ter stwie pol skie go żoł nie rza”, ale
bił się on „o spra wę nie słusz ną”. Nie za leż nie od te go 15 sierp nia był ob cho dzo ny
ja ko świę to Żoł nie rza Pol skie go.

5 li sto pa da (pią tek)

Jak daw no nie by ło Mał go rza ty. Wszyst ko wła ści wie zgod nie z umo wa mi, ale
bar dzo cze kam na wi dze nie. Mo że to już na praw dę nie dłu go, mie siąc – pół to ra jak
pro gno zu je więk szość z nas, ale to już prze cież je de na sty mie siąc. Po za na szym mu -
rem stoi co raz wię cej ogo ło co nych drzew. Jesz cze mło dy brze zi niak na prze ciw ko
bra my, po dru giej stro nie dro gi, pod trzy mu je złu dze nia, że jest jak kil ka na ście dni
te mu: cie pło i ko lo ro wo. Ale to tyl ko złu dze nia. Co raz wię cej chłop ców bie rze
z ma ga zy nu wię zien nie trze wi ki, na spa cer nia ku co raz wię cej cie płych kur tek.

W obo zie no we sen sa cje. We wczo raj szym gryp sie ze szpi ta la Ja siu Bart czak
pi sze, że po twier dzo no już 21 przy pad ków po wo ła nia do woj ska lu dzi zwal nia nych
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942 Ele ono ra Syz dek -Sa lwa – au tor ka ksią żek hi sto rycz nych.
943 Lu cjan Szen wald (1909–1944) – dzia łacz ko mu ni stycz ny, po eta, od 1941 r. w ZSRR, od 1943 r. pro wa -

dził kro ni ki I Dy wi zji Pie cho ty im. T. Ko ściusz ki, uczest nik bi twy pod Le ni no.
944 E. Syz dek, Z „Kro ni ki I DP” Lu cja na Szyn wal da, „Tu i Te raz”, 27 X 1982.
945 Zyg munt Ber ling (1896–1980) – gen., 1914–1917 w Le gio nach Pol skich, w okre sie mię dzy wo jen nym

w WP, we wrze śniu 1939 r. w sta nie spo czyn ku, wzię ty w Wil nie do nie wo li ra dziec kiej, po roz mo wach
z ko mi sa rzem spraw we wnętrz nych Ław rien ti jem Be rią pod jął w paź dzier ni ku 1940 r. de cy zję o współ -
pra cy z wła dza mi ZSRR; wraz z gru pą ofi ce rów pol skich, wy bra nych przez NKWD, prze by wał w Ma ła -
chow ce pod Mo skwą, gdzie opra co wy wał pro jekt or ga ni za cji pol skiej dy wi zji pie cho ty; 1941–1942 szef
szta bu 5. DP w Ar mii gen. Wła dy sła wa An der sa, w cza sie prze rzu tu woj ska pol skie go z ZSRR na Bli ski
Wschód ko men dant ba zy ewa ku acyj nej w Kra sno wod sku, po zo stał w ZSRR, w 1943 r. czło nek ko mi te -
tu or ga ni za cyj ne go, póź niej ZG ZPP, z po rę cze nia te goż mia no wa ny do wód cą 1. DP im T. Ko ściusz ki,
1943–1944 dow. 1 Kor pu su Pol skich Sił Zbroj nych w ZSRR, VII–IX 1944 r. do wód ca 1 Ar mii WP i jed -
no cze śnie z-ca ds. ope ra cyj nych Na czel ne go Do wód cy WP; za pró bę przyj ścia z po mo cą po wstań com
war szaw skim zdję ty ze sta no wi ska przez do wódz two ra dziec kie i prze su nię ty na z-cę kier. re sor tu obro -
ny PKWN; 1948–1953 or ga ni za tor i pierw szy ko men dant Aka de mii Szta bu Ge ne ral ne go w War sza wie.
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z obo zó w946. Wy sy ła się ich na dru gi ko niec Pol ski: ze Słup ska do Cheł ma, z To -
ru nia do Lu bli na. W gryp sie by ły kon kret ne na zwi ska. In na wia do mość mó wi
o prze sie dla niu nie wy god nych lu dzi do od le głych miej sco wo ści. Ty po wo ro syj ska
me to da, ale trud no w tej chwi li oce niać, na ile praw dzi wa jest wia do mość. Wszyst -
kie te sen sa cje bio rą się zaś stąd, że pod świa do mie oba wia ją cy się ja kiejś kolej nej
nie spo dzian ki wła dzy, któ ra chcia ła by z wie lu wzglę dów za koń czyć stan wojen ny,
ale rów no cze śnie zro bi wszyst ko, aby ze mścić się na pew nych lu dziach, za bez pie -
czyć się przed ja ki miś nie spo dzian ka mi z ich stro ny.

Jesz cze je den ro dzin ny ży cio rys. He niek Ta ra sie wicz. Oj ciec – eme ry to wa -
ny puł kow nik Woj ska Pol skie go, od po nad 30 lat czło nek par tii, pierś na szpi ko wa -
na od zna cze nia mi. W mar cu te go ro ku od dał le gi ty ma cję par tyj ną. To pro test
prze ciw ko in ter no wa niu Heń ka. Za po wie dział to w grud niu. Mój syn nie jest ani
wro giem pań stwa, ani ustro ju – po wie dział na za bra niu par tyj nym. To wła śnie
przez nie go ma my te wszyst kie po gło ski o od wo ła niu sta nu wo jen ne go przed
13 grud nia. Puł kow nik Ta ra sie wicz za po wie dział rów nież, że po je dzie do Ja ru zel -
skie go i de mon stra cyj nie zwró ci wszyst kie od zna cze nia, ale tu taj za dzia łał już prag -
ma tyzm sy na, któ ry wy tłu ma czył oj cu, że nie po wi nien te go ro bić.

Wa rek [Wa li gór ski] opo wie dział wczo raj, jak je go mat ka re ago wa ła na pro -
ces w Byd gosz czy. Jest pro stą ko bie tą, któ rej ob ce są uczo ne roz trzą sa nia o po sta -
wach ludz kich, o war to ściach mo ral nych, o im pon de ra bi liach. Już w kil ka mie się cy
po pro ce sie po wie dzia ła mu tu taj pod czas któ re goś wi dze nia: Bar dzo mo dli łam
się za cie bie, ale nie dla te go że byś jak naj szyb ciej wy szedł, że byś zo stał unie win nio -
ny. O to też, bo je stem two ją mat ką, ale naj bar dziej mo dli łam się, że byś nie za ła -
mał się, że byś za cho wał się do koń ca jak uczci wy czło wiek.

Zu peł nie przy pad ko wo, przy oka zji ja kichś dro bia zgów uświa do mi li śmy so -
bie tu taj, jak cięż kie jest ży cie na ze wnątrz, ja ka strasz na pa nu je nę dza. Mat ka Ro -
ber ta Gór skie go po da ła przez żo nę War ka [Wa li gór skie go] kost kę ma sła. Przej mu je
się żół tacz ką Ro ber ta, chcia ła by że by mu ni cze go nie bra ko wa ło. Ale Wa rek, któ -
ry miesz ka z nim w jed nej ce li po wie dział, że to ma sło jest nie po trzeb ne, że ma my
tu taj pod do stat kiem do brej, za gra nicz nej mar ga ry ny. Zwy kle w ta kich ra zach po -
dob ne ar gu men ty nie skut ku ją. Ma sło by ło jed nak pa ni Gór skiej i żo na War ka
przy zna ła szcze rze: To do brze, bo ten kart ko wy przy dział jest tak nie wiel ki, że
mnie na praw dę nie wy star cza. Zro bi ło mi się wstyd słu cha jąc te go. Prze cież ja też
nie mu siał bym przyj mo wać ani ma sła, ani wę dli ny, ani ta kiej ilo ści pu szek. Chłop -
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946 Przed za po wia da ny mi na 10 XI 1982 r. de mon stra cja mi wła dze po sta no wi ły spa cy fi ko wać opo zy cję za
po mo cą pre wen cyj nych za trzy mań pod po zo rem ćwi czeń woj sko wych dla re zer wi stów. 21 paź dzier ni -
ka tr. dyr. De par ta men tu V MSW w War sza wie płk Jó zef Sa sin wy sto so wał do z-ców ko men dan tów wo -
je wódz kich MO ds. SB pi smo, w któ rym na ka zał do 23 paź dzier ni ka wy ty po wać oso by po dej rza ne
o in spi ro wa nie i or ga ni zo wa nie straj ków i zajść ulicz nych, druk, kol por taż, a nie na da ją cych się (z bra ku
do wo dów) do in ter no wa nia lub za trzy ma nia. 29 paź dzier ni ka De par ta ment III MSW spo rzą dził wy kaz
osób wy ty po wa nych do od by cia za sad ni czej służ by woj sko wej lub ćwi czeń woj sko wych. Utwo rzo no spe -
cjal ne obo zy woj sko we, do dziś ich licz ba nie jest zna na, m.in. w: Chełm nie, Ra wi czu, Trze bia to wie,
Czer wo nym Bo rze, Unie ściu, Bu do wie, Czar nem, Wę drzy nie, Bia łym Bo rze; po wo ła no ok. 1500 osób.



cy z To ru nia, kie dy opo wia da łem to w ce li, za re ago wa li po dob nie: – To wstyd, że
przyj mu je my te pacz ki.

Czy ta łem list Wald ka Ja dło wskie go do Ja ru zel skie go o zwol nie nie go z in -
ter no wa nia ze wzglę du na tra gicz ną sy tu ację ro dzin ną. Przy po mi nam so bie je go
spra wę jesz cze z Wierz cho wa, ze spo tka nia z wo je wódz kim ko men dan tem MO. Tu
już zbęd ne jest si le nie się na ja kie kol wiek zło śli wo ści. Ko men dant za no to wał spra -
wę, obie cał spraw dzić. Bez skut ku. 17 wrze śnia wy słał ko lej ne od wo ła nie do mi -
ni stra spraw we wnętrz nych za po śred nic twem ko men dy szcze ciń skiej. I zno wu
brak ja kiej kol wiek od po wie dzi, mil cze nie. Tym cza sem ro dzi ce, dwo je sta rych,
scho ro wa nych lu dzi, ska za nych jest na po moc ob cych lu dzi. Oj ciec 75 lat. Po uda -
rze mó zgu czę ścio wy pa ra liż oraz po waż ne za bu rze nia psy chicz ne. Sa mo dziel nie
nie jest w sta nie wyjść na wet do to a le ty. Mat ka, po no wo two ro wym usu nię ciu wę -
złów chłon nych, nie mo że wy ko ny wać żad nych prac fi zycz nych. Na pi sa nie li stu
po wo du je na tych mia sto wą opu chli znę rąk i ostre bó le. W lip cu te go ro ku stwier -
dzo no prze rzu ty no wo two ro we. Ko niecz na jest ko lej na ope ra cja. Ko men da Wo je -
wódz ka w Szcze ci nie po sia da ca łą do ku men ta cję le kar ską oby dwu przy pad ków.
Jak by nie dość te go Ja dło wscy miesz ka ją na III pię trze, miesz ka nie opa la ne jest
pie cem ka flo wym. Każ de go dnia trze ba przy nieść z piw ni cy wę giel. Nie bar dzo
też jest go za co ku pić. Utrzy mu ją się tyl ko z je go ren ty 5135 zł. Wal dek, ja ko re -
dak tor „Biu le ty nu In for ma cyj ne go” Wo je wódz kiej Fe de ra cji Gmin N[ie za leż ne go]
S[amo rząd ne go] Z[wiąz ku] Z[awo do we go] R[ol ni ków] I[ndy wi du al nych] „S[oli -
dar ność]” nie otrzy mał po in ter no wa niu ani zło tów ki. Bo że, ile jest po dob nych
spraw, ile prze ja wów drań stwa.

He niek Ta ra sie wicz wy je chał dzi siaj z ra na do szpi ta la. Zo sta li śmy we trój -
kę z Jur kiem [Grzesz kie wi czem] i Wieś kiem [Ci cho niem].

6 li sto pa da (so bo ta)

Wcze sne przed po łu dnie. Du żo wi dzeń: Ko nu ry, Zi mow ski, So iń ski, cze ka
Sza ba n947, Fen rych. Nie wiem na wet, na ja ki ad res prze ka zać list do E[mi ka].

Ma my 9 no wych: 8 z por tu gdań skie go i je den ze stocz ni re mon to wej. Wszy -
scy za bra ni zo sta li z do mów, o tej sa mej nie mal go dzi nie. 5 ra no, ko mi sa riat, a po
po łu dniu już tu taj. Nie wia do mo, co o tym wszyst kim są dzić, czy dzi siaj, ju tro,
ocze ki wać na stęp nych za kła dów pra cy? Po twier dza ją wia do mo ści o mar co wym
po bo rze do R[ezer wo wych] O[ddzia łów] M[ili cji] O[by wa tel skiej]. Drob ny szcze -
gół do na szych za cho wań. Trzech z nich umiesz czo no w ce li obok, do dwóch
„Ame ry ka nów”, He t la 948 i dru gie go, któ re go nie pa mię tam na wet na zwi ska.

______________________________________________________________________________

947 Ja nusz Sza ban (ur. 1946) – do 8 XII 1981 r. czło nek eg ze ku ty wy KU PZPR, dzia łacz tzw. struk tur
poziomych w PZPR i za ło ży ciel Par tyj ne go Fo rum Dys ku syj ne go na PS, 12 XI 1981 r. ini cja tor i współ -
za ło ży ciel Przy mie rza Spo łecz ne go „Od ro dze nie”, 8 grud nia tr. zło żył le gi ty ma cję par tyj ną; 14–15 XII
1981 r. współ or ga ni za tor straj ku oku pa cyj ne go na PS na znak pro te stu prze ciw ko wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go, od 1982 r. dzia łacz pod ziem nej „S”, 6 VIII –24 XI 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie -
lin ku; od 1983 r. na emi gra cji w Ka na dzie.

948 Ja nusz He tel – tech nik -m ech anik, 1 IX–9 XII 1982 r. in ter no wa ny w OO w Strze bie lin ku. 

323



Wieczo rem już po hym nie Ju rek [Grzesz kie wicz] po szedł na II pa wi lon, wcią gnąć
całą dzie wiąt kę na obo zo wą ewi den cję. I wte dy usły szał, że tu taj trzech ich ko le -
gów jest w ce li ra zem z „Ame ry ka na mi”, że trze ba usu nąć al bo jed nych al bo dru -
gich. Chłop cy na tych miast zła pa li obo zo wy „szpan”. Oni tu taj mę czen ni cy
„spra wy” i na gle z ja ki miś „Ame ry ka na mi” w jed nej ce li. Ale fa tal nie tra fi li. Ich
star si ko le dzy, wpro wa dza ją cy ich w obo zo we ży cie, rów nież sie dzą naj wy żej od
sierp nia i nie czu ją zmian za cho dzą cych w obo zie. Sto su nek „sta rych” do „Amery -
ka nów” zmie nił się za sad ni czo. Są trak to wa ni ja ko swoi.

Przed wczo raj przy wieź li Ste fa na Ko złow skie go. Ukry wał się po nad 3 mie sią ce
po wyj ściu na prze pust kę z Wierz cho wa.

(wie czo rem)

Mu szę ko niecz nie na pi sać do Mał go rza ty. Na wet gdy by ju tro nie by ło ni ko -
go od nas, doj rza łem do te go.

W obo zie roz gar diasz jak rzad ko kie dy. Czar to ry ski przy wiózł ko lej ną por -
cję da rów i środ ków czy sto ści, jabł ka, żyw ność, odzież. Ju rek [Grzesz kie wicz] za -
ga nia ny do te go stop nia, że opu ścił na wet co dzien ny tre ning. Jest tych da rów
wy jąt ko wo du żo, nie ru szo na by ła prze sył ka od księ ży gdań skich. Bar dzo gło śna
jest też gru pa gdańsz czan przy wie zio nych wczo raj, dzi siaj do szła zresz tą jesz cze
jed na oso ba. Na dzi siej szym ze bra niu ogól nym przed sta wia li sy tu ację na ze wnątrz.
Mó wi li o na stro jach, o tym jak lu dzie się bo ją. Chcie li śmy straj ko wać, zro bi li śmy
du żo, że by oba lić tę wła dzę, zmu sić ją do roz mów. Ale bo ją się, brak jest lu dzi,
któ rzy go to wi by li by pod jąć kie row nic two ak cją. Sta ry Wa len ty no wicz opo wia dał
o an kie cie, któ rą prze pro wa dzo no na je go wy dzia le przed po sie dze niem sej mu.
Ro bi li to ja cyś ro bot ni cy. 70 proc. lu dzi wy po wie dzia ło się za na tych mia sto wym
straj kiem w przy pad ku de le ga li za cji związ ku. I w po nie dzia łek sta nę li. Jak jest?,
teraz trud no po wie dzieć. W gdań skiej stocz ni re mon to wej ca ła ko mi sja za kła do -
wa po szła do woj ska. W in nych za kła dach po dob nie. Naj cie kaw szy głos zda rzył się
na za koń cze nie. Sta ry czło wiek ze stocz ni re mon to wej mó wił o na stro jach
w ZOMO, RO MO, że wła dze nie mo gą być zu peł nie pew ne po sta wy tych lu dzi,
że jest wie le przy pad ków od ma wia nia po słu szeń stwa. 

Wy po wiedź ta po twier dza ła jed no cze śnie opi nię, że funk cjo nu ją no we ze spo ły
przy wód cze, po sia da ją ce spo re ro ze zna nie w sy tu acji.

Wia do mo ści z wi dzeń nie naj lep sze. Po twier dza ją się in for ma cje o po bo rach
do woj ska, któ re trak to wa ne są ja ko for ma in ter no wa nia. Ko nu ry przy niósł wia -
do mość, że jest już w woj sku „Pi gu ła”, Sła wek Le ne r949. I ma so we zwol nie nia ludzi.
W „Gry fii” zwol nio no w cią gu ostat nich dwóch ty go dni 85 osób.
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949 Sła wo mir An drzej Le ner (ur. 1955) – 1980–1989 ar chi tekt pro jek tant w BSiPSZ w Szcze ci nie; od 1978 r.
zwią za ny z opo zy cją, sym pa tyk KOR, ROP CiO, od wrze śnia 1980 r. czło nek „S”, współ prac. ty go dni ka
„Jed ność”, au tor ry sun ków sa ty rycz nych, w tym se rii ka ry ka tur Woj cie cha Ja ru zel skie go, w 1981 r. wice -
przew. KZ „S” w BSiPSZ w Szcze ci nie; po 13 XII 1981 r. or ga ni za tor ak cji boj ko tu sta nu wo jen ne go,
au tor ko mu ni ka tów i odezw do miesz kań ców Szcze ci na, 31 XII 1981–10 IV 1982 in ter no wa ny w OO 



Gdańsz cza nie przy nie śli „Apel Re gio nal nej Ko mi sji Ko or dy na cyj nej NSZZ
»So li dar ność« Re gio nu Gdań skie go” o udział w straj kach i de mon stra cjach
10 i 11 li sto pa da: „zwra ca się do spo łe czeń stwa Re gio nu Gdań skie go o wzię cie
udzia łu w pro te ście prze ciw de le ga li za cji NSZZ »So li dar ność« i re pre sjom, któ re
spa dły na ro bot ni ków w związ ku ze spon ta nicz nym od rzu ce niem przez nich tej
an ty na ro do wej de cy zji władz. Ape lu je my o wzię cie w dniu 10 li sto pa da 1982 r.
udzia łu w ośmio go dzin nym, ogól no pol skim straj ku pro te sta cyj nym, pro wa dzo -
nym we dług in struk cji T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej] oraz de mon -
stra cji, któ ra roz pocz nie się te go sa me go dnia o godz. 15.00 na pla cu So li dar no ści
w Gdań sku oraz pod Po mni kiem Po le głych w Gdy ni...” (z dnia 27 paź dzier ni ka).

Tra fi ło też tu taj Oświad cze nie T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej] –
w spra wie dzia łań po prze dza ją cych strajk ge ne ral ny z dnia 20 paź dzier ni ka. Sam
„ge ne rał” wy zna czo ny zo stał wstęp nie na wio snę bez bliż sze go okre śle nia ter mi -
nu roz po czę cia. Nie ste ty zno wu ten sam pom pa tycz ny ję zyk. Strajk i de mon stra -
cje z 10 li sto pa da ja ko „ogól no na ro do we re fe ren dum, w któ rym spo łe czeń stwo
pol skie wy po wie się prze ciw po grą ża niu kra ju w nę dzy, oraz prze ciw ła ma niu przez
wła dze praw za gwa ran to wa nych w Pak cie Praw Czło wie ka oraz w Po ro zu mie -
niach Hel siń skich”, al bo „Ak cje opo ru cy wil ne go ini cjo wa ne przez wła dze związ -
ku i wszyst kie śro do wi ska spo łecz ne uka żą peł ną izo la cję wła dzy i ko la bo ran tów,
nie sku tecz ność re pre sji i rzą dów ter ro ru”. Ko mu to po trzeb ne i ja kie przy tym zo -
bo wią zu ją ce. Do ku ment za po wia da po za ak cja mi w dniu 10 i 11 li sto pa da, w grud -
niu (13–17) Ty dzień Pro te stu Ro bot ni cze go. W dniach 13, 16 i 17 grud nia
ma ni fe sta cje spo łecz ne ma ją uczcić ofia ry Po zna nia ’56, Grud nia ’70, Wuj ka ’81.

W 14. nu me rze „Skró tu. Pi sma dla in ter no wa nych”950 z 23 paź dzier ni ka kil -
ka in for ma cji o obo zach: Grod ków – 62 oso by (stan na 5 wrze śnia); Kiel ce – Pia -
ski – 41 osób (z 1 paź dzier ni ka) + 37 osób ze zli kwi do wa ne go Za łę ża, Łup ków –
od wie dza ją cy mu szą wcze śniej uzy skać w Ko mań czy ze zwo le nie na po byt w stre fie
przy gra nicz nej; Ny sa – 158 osób (8 paź dzier ni ka); Uher ce – „W dniu 8 paź dzier ni -
ka od był się w Uher cach ki pisz »sej mo wy« z oka zji po sie dze nia sej mu”, po dob nie
jak 21 lip ca w Łup ko wie. Ki pisz pro wa dzi ło 135 uzbro jo nych w pa ły, tar cze i ka -
ski kla wi szy. Szu ka li dru kar ni, ale nie zna leź li. Ki pisz prze bie gał ła god nie; Za brze -

______________________________________________________________________________

w Go le nio wie i Wierz cho wie Po mor skim; po wyj ściu z in ter no wa nia dzia łacz pod zie mia, 4 XI 1982–30 III
1983 skie ro wa ny na przy mu so we ćwi cze nia woj sko we w gar ni zo nie ko sza liń skim, 27 I–30 III 1983 r.
aresz to wa ny przez Woj sko wą Pro ku ra tu rę Gar ni zo no wą w Ko sza li nie za or ga ni za cję wy ko na nia ma tryc
i ko pert „prze ciw ko LWP” oraz po sia da nie Li stu otwar te go do Sej mu PRL Ma ria na Jur czy ka, 
1984–1985 or ga ni za tor ka na łu prze rzu to we go do Szwe cji (do Ada ma Wy ci chow skie go, Ra dzi mie rza
No wa kow skie go, Ta de usza Dziech ciow skie go) i ze Szwe cji do Szcze ci na, w 1984 r. za ło ży ciel nie za leż -
ne go wy daw nic twa „Ofi cy na”, wy daw ca nie za leż nych dru ków oko licz no ścio wych. 

950 „Skrót. Pi smo dla in ter no wa nych” – wy da wa ne w War sza wie przez Jo an nę Wierz bic ką -R usie cką od mar -
ca do 4 XII 1982 r., wy cho dzi ło nie re gu lar nie, uka za ło się 17 nu me rów, w for ma cie A4, prze pi sy wa nych
na ma szy nie do pi sa nia przez Wierz bic ką -R usie cką oraz zna jo mych i żo ny in ter no wa nych, m.in. Me la -
nię Ko wal ską, Ja dwi gę Ro gow ską, Ali cję Wró bel -S ado wską, w na kła dzie 60–70 egz. Re da go wa ne przez
Wierz bic ką -R usie cką z in for ma cji nad sy ła nych z ca łej Pol ski przez ro dzi ny in ter no wa nych. Pu bli ko wa -
no tam in for ma cje nt. sy tu acji w kra ju, w ośrod kach od osob nie nia, wy po wie dzi in ter no wa nych, wier sze;
kol por to wa ne w ośrod kach w ca łej Pol sce.
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-Z ab orze – ok. 300 in ter no wa nych. „Skrót” po da je rów nież dwa ma te ria ły z „Na -
szej Kra ty”951, pi sma z Łup ko wa: apel do gór ni ków o włą cze nie się do re ali za cji za -
le ceń T[ym cza so wej] K[omi sji] K[oor dy na cyj nej] i prze strze ga nie Po ro zu mie nia
Ja strzęb skie go oraz list gru py ka to li ków do pa pie ża o umoż li wie nie im od by cia czę -
ści ka ry wie zie nia od by wa nej przez lu dzi ska za nych za dzia łal ność związ ko wą.
(„Zwra ca my się do Cie bie, Oj cze Świę ty i do na szych Dusz pa ste rzy, do Bi sku pów,
Ka pła nów i lu dzi mo dli twy z proś bą o przy ję cie, po twier dze nie i po wie rze nie Bogu
ini cja ty wy, któ rą po dej mu je my, pra gnąc iść w niej za wzo rem Słu gi Bo że go świę te -
go oj ca Mak sy mi lia na Kol be go. On ofia ro wał wła sne ży cie za ży cie bliź nie go i jego
ro dzi nę. My chce my dać przy naj mniej cząst kę ży cia i wol no ści w za mian za wol ność
i szyb ki po wrót do ro dzin osób uwię zio nych w związ ku z wpro wa dze niem i utrzy -
my wa niem sta nu wo jen ne go. Wraz z księ dzem pry ma sem i Kon fe ren cją Epi sko pa -
tu Pol ski je ste śmy prze ko na ni, że amne stia i abo li cja jest ko niecz nym wa run kiem
ja kiej kol wiek po pra wy sy tu acji kra ju, tak go spo dar czej, jak spo łecz nej i po li tycz -
nej. Ma my na dzie ję, że wy sił ki Ko ścio ła zmie rza ją ce do prze ko na nia Rzą du o ko -
niecz no ści abo li cji i amne stii dla wszyst kich ska za nych w opar ciu o de kre ty
wpro wa dzo ne w związ ku ze sta nem wo jen nym od nio są upra gnio ny i pil nie po -
trzeb ny sku tek. Na ra zie jed nak nie wi dzi my nie ste ty pra wie żad ne go po stę pu
w tym kie run ku. Wciąż wy da wa ne są no we tra gicz ne wy ro ki, a mo ral na ko niecz -
ność pu blicz ne go pro te stu prze ciw tym fak tom przy no si no we ofia ry. Chce my prze -
ła mać ten im pas przez akt so li dar no ści su mień, skła da my więc de kla ra cję na szej
go to wo ści, aby wraz z gro nem zna nych nam osób i wszyst ki mi, co ze chcą się do tej
ini cja ty wy przy łą czyć, za stą pić na szych ska za nych bliź nich w od by wa niu ka ry, bio -
rąc na sie bie okre ślo ną w osob nej de kla ra cji licz bę dni uwię zie nia. 

Je śli trze ba, go to wi je ste śmy spę dzić ten czas w ce li wię zien nej. Obo wią zu -
ją ce pra wo nie zna in sty tu cji za stęp stwa w od by wa niu ka ry, je dy nie w okre ślo nych
wa run kach in sty tu cję po rę cze nia. Pro si my Ro dzi ny Ska za nych. Ich obroń ców. Was
na si dusz pa ste rze i Prze wod ni cy du cho wi o zro bie nie wszyst kie go, co w Wa szej
mo cy, aby ta ini cja ty wa mo gła przy nieść do bre re zul ta ty dla ska za nych, ich ro dzin
i ca łe go kra ju. Wi dzi my w niej wręcz ostat nią szan sę po wstrzy ma nia fa li groź nych
wy da rzeń, ja kie nie uchron nie nad cią ga ją na nasz kraj. Oj cze świę ty, w two je przede
wszyst kim rę ce skła da my Tę na szą go to wość speł nie nia so li dar ne go ludz kie go obo -
wiąz ku. Wi dzi my w nim ma łą cząst kę za da nia, do któ re go nas wzy wa wiel ki dar
świę te go Mak sy mi lia na. Tym, co nas łą czy, nie za leż nie od po glą dów re li gij nych
i po li tycz nych, jest prze ko na nie, że mi łość i so li dar ność mo że otwo rzyć naj pierw
wię zie nia, a po tem dro gę do lep szej przy szło ści kra ju”). Cie ka we, jak da le ko do szli?
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951 „Na sza Kra ta” – pi smo wy da wa ne przez in ter no wa nych po cząt ko wo w OO w Iła wie, a na stęp nie, wraz
z prze miesz cza niem in ter no wa nych do in nych ośrod ków, tak że w No wym Łup ko wie, Za łę żu, Kwi dzy -
nie. Po wsta wa ła przy wy ko rzy sta niu me to dy si to sącz ko wej: treść ar ty ku łów prze pi sy wa no od ręcz nie,
w spo sób jak naj bar dziej czy tel ny. Na prze pi sa ny tekst na kła da no per ga min lub fo lię i do kład nie „wy kłu -
wa no” go igłą. Tak wy ko na ną ma try cę przy twier dza no do tek tu ro wej ram ki, a na stęp nie de li kat nie na -
kła da no na nie go far bę, za któ rą słu żył wy ci śnię ty z dłu go pi sów tusz. 



W po lo nij nej „Gwieź dzie Po lar nej” (Chi ca go?)952 z 4 wrze śnia, któ rej frag -
ment prze my co no tu taj, jest ogło sze nie: „Za spo kój śp. Do ro ty i Ada ma Jur czy ków
za mor do wa nych w Szcze ci nie przez agen tów jun ty Ja ru zel skie go od pra wio na
zosta nie Msza św. ża łob na w nie dzie lę, 5 wrze śnia br. godz. 7:30 wie czo rem
w Kapli cy OO Je zu itów 4105 N. Ave nue, Chi ca go, IL, o czym za wia da mia ją, pro -
sząc o mo dli twę za Nich – Ro da cy” oraz dwie zwrot ki Ko cha now skie go Świę ta
miło ści ko cha nej oj czy zny!

8 li sto pa da (po nie dzia łek)

Pół to ra go dzin ne wi dze nie, tak strasz nie krót ko. I zno wu dwa ty go dnie cze -
ka nia. Za sną łem tej no cy do pie ro nad ra nem, po dob nie jak i Wie siek [Ci choń],
któ ry już po dru giej za pa lił pa pie ro sa i spa ce ro wał po ce li. A prze cież po przed nią
noc też za wa li li śmy, przy go to wu jąc się do wi dzeń. 

W po łu dnio wym dzien ni ku ra dio wym po da no wia do mość o spo tka niu Glem -
pa z Ja ru zel ski m953. Ogło szo no ter min przy jaz du pa pie ża: 18 czerw ca przy szłe go
roku. Po ce lach nie przy chyl ne ko men ta rze. Dla cze go aku rat przed dzie sią tym?

45. nu mer „Ty go dni ka Po wszech ne go” po szat ko wa ny przez cen zu rę 954.
W ca ło ści zdję to tek sty (wier sze?) Kor ne la Fi li po wi cza 955, Ja ro sła wa M. Rym kie -
wi cza 956, Er ne sta Skal skie go 957 oraz Da riu sza Fi ku sa 958 i Jac ka Ka la biń skie go 959.
Peł ny tekst prze mó wie nia Ka ro la Mał cu żyń skie go 960 na po sie dze niu sej mu w dniu
26 paź dzier ni ka 961. Jest zna ko mi te i do pie ro te raz wi dać roz mia ry ma ni pu la cji
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952 „Gwiaz da Po lar na” – dzien nik po lo nij ny uka zu ją cy się w Chi ca go od 1908 r. 
953 Do spo tka nia pry ma sa Glem pa z gen. Ja ru zel skim do szło 8 XI 1982 r. Oprócz za po wie dzi przy jaz du pa -

pie ża Ja na Paw ła II do Pol ski pry mas we zwał też do spo ko ju spo łecz ne go przed 10 li sto pa da. 
954 Z 7 XI 1982 r. Od mo men tu wej ścia w ży cie no wej usta wy o cen zu rze oraz de kre tu o sta nie wo jen nym

re dak cja za re kwi ro wa ne ar ty ku ły lub miej sca opi sy wa ła na stę pu ją co: [– – – –] [De kret z dn. 12 XII 1981,
O sta nie wo jen nym, rozdz. II, art. 17, pkt. 4 (Dz. U. nr 29, poz. 154)]; [– – – –] [Usta wa z dn. 31 VIII
1981, O kon tro li pu bli ka cji i wi do wisk, art. 2, pkt. 3, (Dz. U. nr 20, poz. 99)].

955 Kor nel Fi li po wicz (1913–1990) – pro za ik, sce na rzy sta, po eta, uczest nik woj ny 1939 r., wię zień obo zów
kon cen tra cyj nych w Gros s-R osen i Ora nien bur gu; współ prac. wie lu cza so pism, m.in. „Od ro dze nia”.
„Dzien ni ka Li te rac kie go”, „Ży cia Li te rac kie go”, „Wie ści”, „Ty go dni ka Po wszech ne go” (od 1968),
„Odry”; czło nek ZLP do 1981 r. (wi ce pre zes Od dzia łu Kra kow skie go), sy gna ta riusz Me mo ria łu 59,
dzia łacz TKN, w 1981 r. współ za ło ży ciel mie sięcz ni ka „Pi smo”. 

956 Ja ro sław Ma rek Rym kie wicz (ur. 1935) – po eta, ese ista, dra ma turg. 
957 Er nest Skal ski (ur. 1935) – dzien ni karz, pu bli cy sta, hi sto ryk, pi sał m.in. dla „Po li ty ki”; w 1981 r. pra co -

wał w „Ty go dni ku So li dar ność” (kier. dzia łu spo łecz ne go); w sta nie wo jen nym współ re da go wał „Ty go -
dnik Wo jen ny” i „Prze gląd Wia do mo ści Agen cyj nych”, bę dąc jed no cze śnie pu bli cy stą „Ty go dni ka
Po wszech ne go”, w 1981 r. czło nek władz SDP, dzia łacz pod ziem nej SDP.

958 Da riusz Fi kus (1932–1996) – dzien ni karz i pu bli cy sta, 1958–1982 prac. ty go dni ka „Po li ty ka”, 1980–1982
se kre tarz ge ne ral ny SDP.

959 Ja cek Ka la biń ski (1938–1998) – prac. Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji, ko men ta tor, 1980–1982
pre zes Od dzia łu War szaw skie go SDP; w sta nie wo jen nym ko men ta tor „Ty go dni ka Ma zow sze” i dzia łacz
pod ziem nej SDP.

960 Ka rol Mał cu żyń ski (1922–1984) – dzien ni karz, pu bli cy sta, po seł, pre zes Związ ku Au to rów i Kom po zy -
to rów Sce nicz nych.

961 Prze mó wie nie sej mo we Ka ro la Mał cu żyń skie go wy gło szo ne 26 X 1982 r. (tekst au to ry zo wa ny), „Ty go dnik
Po wszech ny” 1982, nr 45. Mał cu żyń ski pod dał kry ty ce usta wę o roz wią za niu związ ków za wo do wych,
no wą usta wę o obo wiąz ku pra cy oraz pro pa gan dę wła dzy dot. walk na uli cach awan tur ni ków, chuli ga -
ne rii, ga piów, wy rost ków czy ob cej agen tu ry.
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reżimo wej pro pa gan dy. Wy stą pie nie do ty czą ce w za sa dzie usta wy o obo wiąz ku
pra cy sta no wi ge ne ral ną kry ty kę spra wo wa nia wła dzy. Wra ca do usta wy o związ -
kach, przy po mi na jąc opi nię Ze spo łu Do rad ców Sej mo wych, któ re mu prze wo dzi
prof. Wła dy sław Mar kie wi cz962: „Sejm po wi nien tak że za pew nić stwo rze nie wa -
run ków dla przy wró ce nia dzia łal no ści wszyst kich związ ków za wo do wych, ja kie
ist nia ły przed 13 grud nia, z za cho wa niem ich nie za leż ne go i sa mo rząd ne go cha rak -
te ru”. Pod wa ża sens i ce lo wość usta wy o obo wiąz ku pra cy, przy ta cza gło sy sprze -
ci wu. Py ta o los lu dzi: „zwe ry fi ko wa nych”, z „wil czy mi bi le ta mi”. W Ob ra zie
ty go dnia963 wia do mość o za wie sze niu w pra wach człon kow skich S[tron nic twa]
D[emo kra tycz ne go] po słów, któ rzy gło so wa li prze ciw ko usta wie związ ko wej –
Ma ria Bu dza now ska, Ha li na [Min ki sie wicz-]La tec ka, Han na Su choc ka, Do ro ta
Si mo ni des, Jan Ja now ski. Po sło wie, któ rzy wstrzy ma li się od gło su zo sta li od da ni
do dys po zy cji są du Stron nic twa. Prze ciw ko pro jek to wi usta wy o obo wiąz ku pra -
cy gło so wa li: Ka rol Mał cu żyń ski (bezp.), Ed mund Męc lew ski 964 (bezp.), Bo że na
Ha ger -M ałe ck a965 (bezp.), An na Pław ska (bezp.), Ry szard Boh r966 (bezp.), z P[ol -
skie go] Z[wiąz ku] K[ato lic ko]-S[po łecz ne go]: Ja nusz Za błoc ki, Zbi gniew Zie liń -
ski, Ru dolf Bu cha ła, Wa cław Au leyt ne r967, ze S[tron nic twa] D[emo kra tycz ne go]:
Ma ria Bu dza now ska, Han na Su choc ka, z[e] Z[jed no czo ne go] S[tron nic twa] L[udo -
we go]: Ge no we fa Rej man, Mar ko wi cz968.

Z in for ma cji Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go Fran cisz ka Ru ska: „je dy nie 2368
osób od po wia da ło za po peł nie nie prze stępstw o cha rak te rze po li tycz nym, prze -
wi dzia nych w de kre cie o sta nie wo jen nym”. Tuż obok in for ma cja o ko lej nych prze -
stęp cach: „Za spo rzą dze nie na pi sów i ry sun ków go dzą cych w in te res pań stwa we
wsi So pot nia Ma ła (gmi na Je le śnia) Wła dy sław Byrcz i Ka zi mierz Ja fer nik otrzy -
ma li w try bie do raź nym po 3 la ta wię zie nia”969.
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962 Wła dy sław Mar kie wicz (ur. 1920) – prof. so cjo lo gii, czło nek po wo ła ne go po wpro wa dze niu sta nu wojen -
ne go Ze spo łu Par tyj nych So cjo lo gów przy KC PZPR, 1986–1989 czło nek Ogól no pol skie go Ko mi te tu
Grun waldz kie go, 1988–1990 czło nek Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa.

963 Ob raz ty go dnia, „Ty go dnik Po wszech ny” 1982, nr 45.
964 Ed mund Męc lew ski (1913–1992) – dzien ni karz, pu bli cy sta; w cza sie woj ny w kon spi ra cyj nej gru pie

„Ojczy zna”, współ prac. De le ga tu ry Rzą du na Kraj i red. pra sy kon spi ra cyj nej; po woj nie red. na czel ny
Za chod niej Agen cji Pra so wej, za ło ży ciel i czło nek To wa rzy stwa Roz wo ju Ziem Za chod nich (1957–1972)
i SDP (1951–1982), 1986–1990 przew. Sto wa rzy sze nia Wi sła – Od ra, 1972–1989 po seł na Sejm PRL,
wcho dził w skład cen tral nych władz PRON, 1986–1989 czło nek Ogól no pol skie go Ko mi te tu Grun waldz -
kie go, 1988–1990 czło nek Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa.

965 Bo że na Ha ger -M ałe cka (ur. 1921) – le kar ka, prof., 1976–1989 po seł na Sejm PRL, uczest nicz ka ob rad
Okrą głe go Sto łu. 

966 Ry szard Bohr (1926–1987) – bio log, eko log, prof., 1978–1981 rek tor UMK, 1980–1985 po seł na Sejm PRL.
967 Wa cław Au leyt ner (ur. 1919) – uczest nik po wsta nia war szaw skie go, 1972–1985 po seł na Sejm PRL,

dzia łacz Ko ła Po sel skie go „Znak”, po tem PZKS, od 1983 r. czło nek pre zy dium To wa rzy stwa Przy jaź ni
Pol sko -R adzie ckiej.

968 Mi chał Mar ko wicz (ur. 1927) – 1980–1989 po seł na Sejm PRL z ra mie nia ZSL.
969 Obaj zo sta li oskar że ni o kon ty nu owa nie dzia łal no ści związ ko wej po przez wy ko na nie, no cą 1 X 1982 r.

w So pot ni Ma łej, far bą na pi sów o tre ści an ty pań stwo wej np.: „Precz z jun tą”, „So li dar ność”, „Dla czer -
wo nych” (oraz ry su nek szu bie ni cy) i ska za ni w try bie do raź nym na ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści
i 2 lat po zba wie nia praw pu blicz nych oraz grzyw nę. W kwiet niu 1983 r. zo sta li uła ska wie ni przez Ra dę
Pań stwa, ka sa cji wy ro ku do ko na no w 1999 r. 



Przy wie zio no ze szpi ta la Ma ria na [Jur czy ka]. Wró ci tam po dzie sią tym.
Z gryp su Ja na [Bart cza ka] wy ni ka, że od so bo ty pil nu je in ter no wa nych oko ło
10 kla wi szy. Pod dzi wa mi sa li Ma ria na bez chwi li prze rwy dwóch straż ni ków.

9 li sto pa da (wto rek)

Wia do mo ści z gryp su by ły da le ko bar dziej sen sa cyj ne, nie ma jed nak wąt pli wo -
ści, że plot kar skie. Ktoś kto wró cił z Za cho du twier dzi po dob no, że we dług tam tej -
szych ocen ZSRR zde cy do wa ny jest na glo bal ną kon fron ta cję (po gróż ki Breż nie wa,
na ra dy ka dry do wód czej). Oba wia jąc się Ro sjan, uzna jąc ich prze wa gę mi li tar ną w Eu -
ro pie, po li ty cy Za cho du na ci ska ją na pol ski Epi sko pat, aby za wszel ką ce nę ła go dził
sy tu ację. W za mian eki pa Ja ru zel skie go otrzy ma nie zbęd ne kre dy ty. To prze są dza los
związ ku. O kur sie Mo skwy ma mó wić sto su nek na szych władz do Ko ścio ła. Ude rze -
nie w Ko ściół ma świad czyć, iż Wschód zde cy do wa ny jest na osta tecz ność.

Gryps mó wił też, iż oko ło 500 in ter no wa nych zo sta nie oskar żo nych o dzia -
łal ność spi sko wą w związ ku. Nie wie rzę w to wszyst ko. W obo zie na to miast ko -
men dant Kacz ma rek i ka pe lan pu ści li wia do mość, że stan wo jen ny zo sta nie
za wie szo ny na Gwiazd kę i przed świę ta mi bę dzie my w do mu.

Nie po kój przed ju trzej szym dniem. Tra dy cyj nie już po da no wia do mość, jak
przed każ dą po dob ną da tą, o zdję ciu ko lej nych przy wód ców pod zie mia. Tym ra -
zem aresz to wa no Bed na rza z Wro cła wia oraz je go 12 współ to wa rzy szy 970. Wpa dła
też ra dio sta cja, dru kar nia i punkt kol por ter ski. Ko lej na dru kar nia wpa dła w Sa no -
ku. Aresz to wa no 6 osób. W War sza wie aresz to wa no in ży nie ra pra cu ją ce go dla ra -
dia „So li dar ność”. No we plot ki. No cą sły sze li chłop cy wjeż dża ją ce i wy jeż dża ją ce
sa mo cho dy cię ża ro we. W cią gu dnia ny ska wy wo zi ła ma te ra ce, po dob no do Wej -
he ro wa. Plot ka mó wi, że woj sko zgar nie wy ty po wa nych lu dzi, wy wo żąc ich w nie -
zna nym kie run ku. Do Strze bie lin ka przy wie zio no 2 oso by, ro bot nik z „Le ni na”
i zwol nio ny w lip cu pra cow nik jed ne go z biur kon struk cyj nych. Oby dwu zwi nię -
to dziś ra no.

Ju rek [Grzesz kie wicz] za koń czył wresz cie po dział da rów. Spodnie (64 szt. –
chęt nych 47), swe try (szt. 52 – chęt nych 43), ko szu le – 40, kurt ki i płasz cze – 17,
skar pe ty – 29, sza le – 8, pod ko szul ki – 11, ma ry nar ki (kil ka na ście). Otrzy ma li śmy
je z Ko mi te tu Pry ma sow skie go oraz z ku rii w Gdań sku. Kie dy zaś po dzie lił już to
wszyst ko, Ma rian [Jur czyk] przy wiózł kil ka du żych to reb luź nych pa pie ro sów, któ -
re przy wie zio no dla nas ze Szcze ci na. I zno wu: wy bie rać do bre, nie po ła ma ne, dzie -
lić je dla po szcze gól nych cel, a po zo sta łe dla więź niów.

Obrzę ki mo ich nóg oka zu ją się po waż niej sze niż są dzi łem. Stan pod go rącz -
ko wy. Zda no wicz idzie ju tro do Kacz mar ka, aby jak naj szyb ciej umie ścić mnie
w szpi ta lu. Nie mal zu peł nie nie mo gę cho dzić. No gi przy po mi na ją bar dziej szczu -
dła, nie chcą zgi nać się w sta wach. I ból, któ ry nie po zwa la na wet spo koj nie spać.

______________________________________________________________________________

970 Piotr Bed narz po aresz to wa niu Wła dy sła wa Fra sy niu ka w paź dzier ni ku 1982 r. peł nił funk cję przew.
RKS NSZZ „S” Dol ny Śląsk. Aresz to wa nie Bed na rza oraz 33 ko lej nych osób 7 XI 1980 r. spo wo do wa -
ło dal sze osła bie nie struk tur RKS na Dol nym Ślą sku. Je go miej sce za jął Jó zef Pi nior. 
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11 li sto pa da (czwar tek)

Nie ży je Breż niew! Zmarł wczo raj o 8:30 ra no 971. Przed pół no cą „Głos Ame -
ry ki” po dał, że spi ke rzy te le wi zji ra dziec kiej wy stą pi li w czar nych gar ni tu rach. Do -
my śla no się śmier ci ko goś z naj wyż szych władz. Mó wio no o Ki ri len ce 972, ale
we dług „Gło su Ame ry ki” by ły rów nież opi nie, że zmarł sam Breż niew. Dzi siaj
z rana, przed dzie wią tą, za mknię to nam wyj ścia. Za czę to snuć prze róż ne do my sły.
Dzien nik ra dio wy o 10:00 po dał jed ną wia do mość o śmier ci Breż nie wa. Ze wszyst -
kich cel buch nę ły gło śne okrzy ki ra do ści. Wpa da no do za przy jaź nio nych cel.
Dopie ro za mo ment przy szła re flek sja, co to ozna cza dla nas?

Wczo raj sza ak cja straj ko wa zu peł nie nie wy pa li ła. Po raż ka jest oczy wi sta.
Wie czo rem w wie lu ce lach kłó co no się o przy czy ny nie po wo dze nia. Ja siu Wit kow -
ski przy niósł z wi dze nia wia do mość, że „War ski” miał wczo raj wol ne, że na stocz -
ni by ło ma sę woj ska. Strajk nie mógł się udać.

Jesz cze śmierć Breż nie wa, o spo so bie po in for mo wa nia o niej – jest w tym
rze czy wi ście coś azja tyc kie go. Przy wód ca ta kie go mo car stwa umie ra i do pie ro po
do bie in for mu je się o tym świat, wła sny na ród. I to ma być ten wzo rzec or ga ni za -
cji ży cia spo łecz ne go.

Dzien nik o 12:00, re dak tor Cze sław Be ren da 973 z prze ję ciem mó wił o za -
słu gach dla ludz ko ści, dla Po la ków szcze gól nie. Na si la się ta apo lo ge ty ka, dzien -
nik o 11 po dał już po sze rzo ną bio gra fię, ale jesz cze ostroż ną.

Ra dio wy dzien nik o 17:00 po dał wia do mość o li ście ka pra la Wa łę sy do Ja -
ru zel skie go, za wie ra ją cym pro po zy cję roz mów. Kisz czak w Ar ła mo wie. Uchy lo no
na kaz in ter no wa nia. Za czy na ją się gry 974. 

13 li sto pa da (so bo ta)

Od wczo raj sze go po po łu dnia je stem na III In ter nie szpi ta la w Wej he ro wie.
Zu peł nie się te go nie spo dzie wa łem, nie mam na wet my dła, ani ręcz ni ka, ani prze -
bra nia. Wie czo rem by łem u na szych w sa li Ja na Bart cza ka. Przy szedł He niek Ta -
ra sie wicz z neu ro lo gii. W wie czor nym dzien ni ku po da no wia do mość o zwol nie niu
z in ter no wa nia Wa łę sy 975. Nikt nic z te go nie ro zu mie. Są dzi łem, że bli żej Gdań -
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971 Le onid Breż niew zmarł na za wał ser ca 10 XI 1982 r.
972 An driej Ki ri len ko (1906–1990) – 1962–1982 czło nek BP KC KPZR, 1966–1982 se kre tarz KC KPZR.
973 Cze sław Be ren da (1931–2010) – dzien ni karz, w la tach osiem dzie sią tych ko re spon dent TVP w Pra dze. 
974 List ten Wa łę sa wy słał z Ar ła mo wa do gen. Ja ru zel skie go, tuż przed pla no wa nym straj kiem, pro po nu jąc

roz mo wy: „Wy da je mi się, że nad cho dzi już czas wy ja śnie nia nie któ rych spraw i dzia ła nia w kie run ku
poro zu mie nia. Trze ba by ło cza su, aby wie lu zro zu mia ło, co moż na i na ile moż na. Pro po nu ję spo tka nie
i po waż nie prze dys ku to wa nie in te re su ją cych te ma tów, a roz wią za nie przy do brej wo li na pew no znaj dzie -
my. Ka pral Wa łę sa”. Wła dze nie te go ocze ki wa ły, więc 9 li sto pa da w Ar ła mo wie po ja wił się gen. Kisz czak,
któ ry sta rał się na mó wić Wa łę sę do pod pi su li stu przy go to wa ne go przez wła dze. Li der „S” od mó wił.
Po po wro cie, Kisz czak za pro po no wał zwol nie nie Wa łę sy: „to ma ły czło wiek, żu lik, lis, chy try czło wiek,
chce oszu kać part ne ra” – mó wił szef MSW na po sie dze niu BP. 14 XI 1982 r. Wa łę sa wró cił do do mu. 

975 O zwol nie niu Prze wod ni czą ce go NSZZ „S” Le cha Wa łę sy z in ter no wa nia po in for mo wa no 11 XI 1982 r.
W li te ra tu rze przed mio tu po ja wia się roz bież ność dot. da ty zwol nie nia Wa łę sy. Część au to rów po da je
12 li sto pa da, in ni na to miast – 14. Sam Wa łę sa w swo jej au to bio gra fii Dro ga na dziei nie po dał da ty zwol -
nie nia z in ter no wa nia. 



ska bę dą wie dzieć coś wię cej, ale to nie praw da. Pod zie mie przy wa ro wa ło gdzieś
głę bo ko po ostat niej wpad ce, in ni nie wie le wie dzą. An dro po w976 se kre ta rzem ge -
ne ral nym par tii. To też wczo raj sza wia do mość. Ten szyb ki wy bór jest nie co za ska -
ku ją cy i wska zy wał by na bar dziej sta bil ny układ sił niż świat przy pusz czał.

Wczo raj sze po po łu dnie tro chę smut ne. Lu dzie ży ją co dzien ny mi spra wa mi.
To sta no wi ło sens na sze go każ de go dnia w obo zie, tu taj jest ja kieś w da le kim pla -
nie. Dzi siaj od ra na tłu mek przed te le wi zo rem, z dwój ki mo ich no wych współ to -
wa rzy szy star szy pan nie czy ta ni cze go, a dru gi, nie co młod szy, wer tu je po raz
ko lej ny „Pił kę Noż ną”977.

Po po łu dniu bę dzie szu kać, po dob nie jak wczo raj, spra woz dań spor to wych
w te le wi zji. Wie czo rem kla wisz wy py ty wał o mnie sio stry, za nie po ko jo ny mo ją
nie obec no ścią w sa li. Ja tu je stem służ bo wo – wy ja śnił mi, kie dy usta lił wresz cie
mo je na zwi sko. Kie dy obaj pa no wie znie śli się gdzieś, wy ją łem list od Mał go rza -
ty, któ ry nie wiem w ja ki spo sób no szę przy so bie. Sta ry list, jesz cze z la ta. Na pi -
sa ła go po po wro cie z ko lo nii. Zro bi ło się lżej.

15 li sto pa da (po nie dzia łek)

Wa szyng ton po dał przed ósmą wia do mość, że Wa łę sa od wczo raj sze go wie -
czo ra jest w do mu. Przy je chał sa mo cho dem pół do je de na stej wie czo rem, a nie sa -
mo lo tem do Rę bie cho wa 978 o 15, jak by ło to za po wia da ne. W cią gu naj bliż szych
dni za po wie dział pod ję cie dzia łań. Co raz wię cej prze ma wia za tym, że list był jego
wła snym po my słem, że nie ste ty „sztan dar” związ ku mo że oka zać się być co nie co
zbru ka ny. Ca ła wczo raj sza nie dzie la upły nę ła tu taj na roz wa ża niach sy tu acji, któ -
ra się wy two rzy ła. Tro chę lu dzi z ze wnątrz. Bra cia Ja na Bart cza ka z Wro cła wia
i Wą grow ca, je go zna jo my z To ru nia, ja kiś za przy jaź nio ny kio skarz z Wej he ro wa.
Uczyn ność tych ob cych lu dzi jest za sta na wia ją ca. Zo sta łem tu taj zu peł nie nie spo -
dzie wa nie, wszyst ko zo sta ło w obo zie. Już po kil ku dniach je stem za go spo da ro wa -
ny zu peł nie przy zwo icie. Ktoś przy niósł pół kost ki ma sła, ktoś in ny ka wał bocz ku,
cia sta, kom po ty. Bierz pan, my tu tej si, a wy tam w tym obo zie... Że też coś ta kie -
go mu sia ło na nas spaść. 

Wie czo rem za pro si li mnie z są sied niej ce li. Za mknię to sta ran nie drzwi. Wy -
cią gnię ta z głę bi szaf ki zja wi ła się na krze słach za stę pu ją cych stół bu tel ka czy stej.
My śmy z pa nem już wcze śniej chcie li po roz ma wiać, ale ja koś tak nie mie li śmy tro -
chę śmia ło ści. I po le cia ła jed na z pol skich roz mów, ja kich ty sią ce. O ża lu za „Soli -
dar no ścią”, o skur wy syń stwie wła dzy, o ba gnie, któ re sta je się z każ dym dniem
co raz bar dziej grzą skie. Je den z nich, chło pak przed trzy dziest ką, jest, jak się okaza -
ło, ry ba kiem ze Świ no uj ścia. Miesz ka gdzieś tu taj w po bli żu. Wże nił się w Ka szu -

______________________________________________________________________________

976 Ju rij An dro pow (1914–1984) – 1967–1982 szef KGB, 1973–1982 czło nek BP KC KPZR, 1982–1984
se kre tarz ge ne ral ny KPZR, 1983–1984 przew. Pre zy dium Ra dy Naj wyż szej ZSRR.

977 „Pił ka Noż na” – jed na z trzech ogól no pol skich ga zet spor to wych (oprócz „Prze glą du Spor to we go”
i „Spor tu”) w PRL. Uka zy wa ła się ja ko ty go dnik od 1 VI 1956 r. Red. na czel nym w la tach 1973–1992
był Ste fan Grze gor czyk. Czy tel ni ków przy cią ga ła m.in. ko lo ro wy mi zdję cia mi.

978 Lot ni sko po ło żo ne ok. 10 km od Gdań ska, obec nie im. L. Wa łę sy. 
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bów. I to, że przez ra dio sta cję, z mo rza, ka zał wy pi sać się z par tii: na ra zie mi tego
nie wy cią ga ją, ale z ty mi skur czy by ka mi ni gdy nic nie wia do mo. I to, jak on, chło -
pak z Lu bli na, oże nił się tu taj – po raz dru gi, pierw sze mał żeń stwo nie uda ło się –
i sam sta wiał dom, bu do wał fer mę li sów. Że by li czyć się wśród są sia dów, któ rzy
dłu go nie chcie li go uznać za swe go, że by nie być tym, któ ry się wże nia. Mi nę ły
już la ta od trud nych po cząt ków. Li czą się z nim te raz, jest swój. Opo wia da, że ta -
kich jak on, pa zer nych, pru ją cych ży ły by le tyl ko wyjść na swo je, jest wie lu. Gdy -
by śmy tyl ko mo gli do ra biać się, urzą dzić w ży ciu... Ale tak nie jest i w re zul ta cie
sio stra tłu ma czy, że nie mo że mi dać ręcz ni ka, że mo gę do stać pod kład, bo nic nie
ma, a pa cjen ci po pro stu krad ną. A szpi tal ol brzy mi, no wo cze sny, sa le trzy oso bo -
we, ja sne, sło necz ne.

Po ran nym dzien ni ku ra dio wym o siód mej roz mo wa z Jó ze fem Wi nie wi -
czem979, by łym mi ni strem spraw za gra nicz nych. Wy gło sił swo je „Sło wo na śmierć
Le oni da Ili cza Breż nie wa”. Ża ło sne. Jest jed nak w śmier ci Breż nie wa coś za sta na -
wia ją ce go. Zmarł 10 li sto pa da ra no. Gdy by wia do mość o je go śmier ci po szła na -
tych miast w świat, jak wy glą dał by strajk za po wie dzia ny na dzie sią te go? Ka wa ły
zwią za ne z tą śmier cią: Na co umarł Breż niew? Na ren cie! Gdzie zo stał po cho wa -
ny? W mu zeum tech ni ki. I jesz cze je den ka wał, już nasz pol ski. W jed nej z po czyt -
nych ga zet war szaw skich uka zu je się ogło sze nie: za mie nię po mnik na re for my.
Mo gą być ce ro wa ne – Mat ka Po lka.

(wie czo rem)

Na dal nie ma my wia do mo ści od Wa łę sy. Wia do mo tyl ko, że ca ła dziel ni ca
za pcha na jest do słow nie ube cją i mi li cją, że lu dzie ko czo wa li w po bli skim do mu
od kil ku dni. W dzi siej szej pra sie gdań skiej nie ma na ten te mat żad nej wzmian ki,
zaś lo kal na kro ni ka te le wi zyj na „Pa no ra ma” po da ła su chą wia do mość, że wczo raj
w póź nych go dzi nach wie czor nych wró cił do do mu. Przy ję to wi docz ne za sa dę
prze mil cze nia te ma tu. Ot, wró cił je den z in ter no wa nych i nie ma o czym pi sać.
Kon wen cja usta wio na przez Urba na pod czas kon fe ren cji pra so wej po ogło sze niu
de cy zji o zwol nie niu Wa łę sy. 

Wie czor ny dzien nik TV przy niósł dwie wia do mo ści, świad czą ce o tym, że
wła dze za mie rza ją kon ty nu ować kurs twar dej rę ki wo bec ele men tów anar chi zu ją -
cych ży cie spo łecz ne. We Wro cła wiu roz po czął się w try bie do raź nym pro ces Fra -
sy niu ka 980. Akt oskar że nia jest bar dzo sze ro ki: or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie ak cja mi
straj ko wy mi, or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie ulicz ny mi ak ta mi opo ru pro wa dzą cy mi
do strat ma te rial nych i ofiar ludz kich, two rze nie i kie ro wa nie nie le gal ną or ga ni -
za cją itd. itd. A dru ga spra wa to afe ra z U[ni wer sy te tem] M[iko ła ja] K[oper ni ka]
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979 Jó zef Wi nie wicz (1905–1984) – po li tyk, dy plo ma ta, pu bli cy sta, 1957–1972 wi ce min. spraw za gra nicz -
nych, po tem wi ce pre zes To wa rzy stwa Łącz no ści z Po lo nią Za gra nicz ną „Po lo nia”.

980 Pro ces Wła dy sła wa Fra sy niu ka roz po czął się 15 XI 1982 r., prze wod ni czył sę dzia Bo gu sław Wło czew -
ski, oskar żał pro ku ra tor An drzej Kaucz, 24 XI 1982 r. za padł wy rok 6 lat po zba wie nia wol no ści i 4 lata
po zba wie nia praw pu blicz nych.



w To ru niu 981. Od 11 li sto pa da wstrzy ma nie za jęć na uni wer sy te cie, usu nię cie
wszyst kich miesz kań ców osie dla aka de mic kie go i pro wa dze nie no we go na bo ru,
pro ces wy to czo ny przez pro ku ra tu rę wo je wódz ką. A wszyst ko za „de mon stra cje”
stu denc kie 10 i 11 li sto pa da. Wła śnie „de mon stra cje”, bo jak okre ślić np. zbio ro -
wy ło mot ja kimś przed mio tem me ta lo wym, zbio ro we krzy ki przez okna „kra –
kra – WRO NA”. We Wro cła wiu i Lu bli nie śro do wi ska aka de mic kie po dob nie de -
mon stro wa ły swo ją po sta wę i wła dze uczel nia ne rów nież po dob nie re ago wa ły.
Wy rzu co no wszyst kich z aka de mi ków i zor ga ni zo wa no no we za pi sy. Mo że to stać
się pre tek stem do nie po ko jów w ośrod kach aka de mic kich ca łe go kra ju. Tak czy
ina czej, je że li ktoś łu dził się, iż spo tka nie Glem pa z Ja ru zel skim czy też ini cja ty wa
Wa łę sy mo gą ozna czać pró bę do ga da nia się wła dzy ze spo łe czeń stwem, czy for mę
wi docz nej li be ra li za cji ży cia w kra ju, to jest po pro stu w błę dzie. 

Ogło sze nie z 42. nu me ru „Za i Prze ciw”: „Od lat cho ru ję na reu ma tyzm,
któ ry utrud nia, a cza sem unie moż li wia cho dze nie. Mo ja cho ro ba po trze bu je du -
żo cie pła. Od dwóch lat szu kam po skle pach cie płych poń czoch i skar pet, ale bez
skut ku. Je stem na uczy ciel ką, eme ryt ką, mam pie nią dze i mo gła bym so bie ku pić,
ale gdzie? Pro szę po dać mi ad res fa bry ki, gdzie mo gła bym ku pić po trzeb ne mi rze -
czy. Z bó lem ser ca pi szę tę proś bę, bo ni gdy nie przy pusz cza łam, że i ja bę dę mu -
sia ła pro sić o po moc. Na zwi sko i ad res zna ne re dak cji”. „Za i Prze ciw” pro wa dzi
sta ła ru bry kę „Po ma ga my so bie wza jem nie SOS”982. Ile tę ko bie tę mu sia ło kosz to -
wać na pi sa nie ta kie go li stu?

Or dy na tor Od dzia łu Der ma to lo gicz ne go, u któ re go by łem w mi nio ną śro -
dę wy lą do wał osta tecz nie w Kwi dzy nie. Zo stał in ter no wa ny.

17 li sto pa da (śro da)

Do wie my się dzi siaj na zwisk pię ciu osób z To ru nia zwol nio nych z obo zu.
Był wczo raj w szpi ta lu ko men dant, ale nie pa mię tał na zwisk. W obo zie bez zmian,
wró cił z prze pust ki czło wiek z War sza wy. To wła śnie on przy wiózł wia do mość, że
Ge re mek wy bra ny zo stał de le ga tem śro do wi ska spo łecz ne go na zjazd hi sto ry ków.
Pro gra mo wo cię to woj sko wych i człon ków par tii.

Wyj ście Wa łę sy, je go list wzbu dza ją cy na dal kon tro wer sje. Był tu taj wczo raj
Rze czyc ki 983 – tak się chy ba na zy wa – je den z kie row ców Kra jów ki, są siad i zna -
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981 10 i 11 li sto pa da w to ruń skich aka de mi kach trwa ły de mon stra cje. Szcze gól ną ra dość wśród stu den tów wy -
wo ła ła śmierć Le oni da Breż nie wa. 11 li sto pa da o godz. 22.00 roz po czę to ak cję ga sze nia świa teł, za pa la -
nia świe czek, zbio ro wych śpie wów, ude rza nia w pa ra pe ty, pa le nia ga zet i chó ral ne go skan do wa nia
an ty ko mu ni stycz nych ha seł. Ok. 23.00 osie dle zo sta ło oto czo ne przez ZO MO, a płk Mar cin kow ski po -
in for mo wał rek to ra UMK prof. Ja na Kop ce wi cza, że ma zgo dę min. spraw we wnętrz nych na si ło wą pa -
cy fi ka cję pro te stu. Po wie lu ape lach i ko mu ni ka tach sy tu acja zo sta ła opa no wa na przez wła dze uczel ni.
Na stęp ne go dnia rek tor ogło sił „go dzi ny rek tor skie” do 18 li sto pa da i za rzą dził wy kwa te ro wa nie miesz -
kań ców pię ciu aka de mi ków w cen trum. Wy wo ła ło to wiel kie nie za do wo le nia wśród stu den tów, ale jak tłu -
ma czył po la tach rek tor, po zwo li ło wie lu z nich unik nąć od po wie dzial no ści kar nej za swo je po stę po wa nie
11 XI 1982 r., gdyż unie moż li wi ło ich iden ty fi ka cję przez SB, któ ra tam tej no cy fil mo wa ła zaj ścia. 

982 Oj czy zna to wiel ka ro dzi na, „Za i Prze ciw”, 14 XI 1982. 
983 An drzej Rze czyc ki (ur. 1935) – kie row ca KK, 20 IV 1982 r. za trzy ma ny, 24 IV 1982–15 X 1982 in ter -

no wa ny w OO w Strze bie lin ku.
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jo my Le cha. Nie wie le miał jed nak do po wie dze nia, nie roz ma wiał z nim jesz cze.
Te raz tam tłok, nie bra ku je też lu dzi, któ rzy dba ją o do bór go ści Wa łę sy. I nie jest
to tyl ko bez pie ka. Rze czyc ki chciał na grać kon fe ren cje pra so we i wy wia dy Le cha.
Za bro ni ła mu oso ba do brze po dob no nam wszyst kim zna na. Być mo że jed nak
Wałę sa zaj rzy tu taj, nie jest to nic pew ne go, ale je że li bę dzie moż li we...

W ga ze tach Trój mia sta wia do mość o po wro cie Wa łę sy po ja wi ła się do pie ro
wczo raj. W „Dzien ni ku Wy brze ża” 9 wier szy: że 11 pod ję to de cy zję o uchy le niu
in ter no wa nia, a 14 w póź nych go dzi nach wie czor nych Wa łę sa wró cił do do mu.
„Głos Wy brze ża” prze ka zu je 10 wier szy za P[ol ską] A[gen cją] P[ra so wą], zu peł nie
bez sen su. „Jak się do wia du je P[ol ska] A[gen cja] P[ra so wa] – ko men dant wo je -
wódz ki MO w Gdań sku, wy ko nu jąc po le ce nie mi ni stra spraw we wnętrz nych,
uchy lił de cy zję o in ter no wa niu w sto sun ku do Le cha Wa łę sy, któ ry po wró cił do
miej sca sta łe go za miesz ka nia w Gdań sku”. I to wszyst ko. A tuż obok 28 wier szy
na te mat wy pad ku. W po zo sta łej pra sie kra jo wej ta ka sa ma ci sza. Sza le ją za to na
Za cho dzie. Już w po nie dzia łek po ka zy wa no pierw sze fil my te le wi zyj ne. I wy wia -
dy, wy wia dy, wy wia dy...

We wtor ko wej pra sie wy brze ża po da ny za P[ol ską] A[gen cją] P[ra so wą] wy -
wiad Ja ru zel skie go dla „The Gu ar dian”. Pry mi tyw ny ma ne kin z le gi ty ma cją par -
tyj ną za miast mó zgu. „Nie wy zna ję żad nej pry wat nej fi lo zo fii po li tycz nej. Je stem
człon kiem PZPR. Ide olo gia par tii sta no wi dro go wskaz w mo im po stę po wa niu (...).
Pro szę rów nież pa mię tać, że je stem żoł nie rzem”.

Za przy jaź ni łem się tu taj ze sta rym Ka szu bem z sa li na prze ciw ko. Pa weł
Dorsz, 67 lat. Jest pra wie bez zę bów i trud no go zro zu mieć, zwłasz cza że po słu -
gu je się czę sto ja kimś żar go nem. Przy cho dzi do mnie, czę stu je ka wą, po ży czył ra -
dio, że bym mógł słu chać Ko ście rzy ny, jak na zy wa ją tu taj Wol ną Eu ro pę.
I opo wia da. A ży cie miał rze czy wi ście uroz ma ico ne. Oj ciec w ar mii gen. Hal le ra,
póź niej uczest ni czył w kam pa nii 1920 ro ku. Po pol sku uczył się mó wić. Do pie ro
je go uczo no pol skie go. Oj ciec zmarł wcze śnie, zo stał z mat ką. Wcie lo ny do woj -
ska, prze szedł front wschod ni, był pod Le nin gra dem. Od mro żo ne no gi i uszy. Kar -
na kom pa nia. Póź niej War sza wa wal czą ca w po wsta niu. Chcie li ucie kać ta cy jak on,
ale do Ro sji nie chcie li, od jed ne go dia bła do dru gie go! W War sza wie był krót ko.
Póź niej front za chod ni i wte dy na tych miast ucie ka. Te czar ne – mó wi – tyl ko ki -
wa ły na nas pa lu cha mi. Nie zdą żył wejść do wal ki po dru giej stro nie, woj na się
skoń czy ła. Przed woj ną wy uczył się na pie ka rza, ale póź niej zro bił kurs dźwi go wy
– je że li do brze go zro zu mia łem pra co wał w por cie. Na eg za mi nie py ta no go ży cio -
ry su Sta li na. Nie kry je nie na wi ści do „czer wo nych”. Oni to eg za mi na to rzy nie ma -
ją cy po ję cia o kwa li fi ka cjach za wo do wych, to funk cyj ni apa rat czy cy bez
kwa li fi ka cji, po mia ta ją cy ludź mi ta ki mi jak on. „Czer wo ni” to sys tem ka pu siów
i do no si cie li, to zmu sza nie do ma ni fe sto wa nia po staw na rzu co nych. Wresz cie
„czer wo ni” to pi ja ni żoł da cy ro syj scy, któ rzy za strze li li mu tu taj dziad ka dla te go,
że nie chciał od dać ze gar ka, „czer wo ni” to szes nast ka zbo czeń ców w żoł nier skich
mun du rach, któ ra zgwał ci ła w Ru mi ku zyn kę. Od cho dząc za bi li ją po pro stu. – Pa -
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nie ja znam, co ro bi li Niem cy. Są tu bli sko nas gro by ty się cy lu dzi. Ale pa nie, nie
ro bi li te go w ten spo sób. I dzi siaj ma być przy jaźń? By pan po roz ma wiał z ta ki mi
ludź mi jak ja. Jest ich tu taj jesz cze tro chę. Ma 67 lat, cho ru je na ser ce i ast mę. Syn
wy je chał na Śląsk, a cór ka pro wa dzi tu taj ka wiar nię na do le, w szpi ta lu. Oni miesz -
ka ją z żo ną i ja koś so bie ra dzą. Co tam ta cy sta rzy po trze bu ją, ale chciał bym po -
żyć jesz cze, zo ba czyć jak to bę dzie.

(po po łu dnie)

W 39. nu me rze „Per spek tyw” dra ma tycz ny ży cio rys Kry sty ny Sta chow skiej,
tkacz ki z Za kła dów Prze my słu Ba weł nia ne go „Po ltex” w Ło dzi: 37 lat, mąż po zna -
ny w „Po ltex”, dwój ka dzie ci, 20 lat pra cy w za kła dzie. Ślub, dzie ci. „Był to naj -
trud niej szy okres w mo im ży ciu. Pra co wa łam na trzy zmia ny, mąż rów nież (...).
Dzień zmie nił się w ja kiś zwa rio wa ny kie rat. Jak mąż pra co wał na jed ną zmia nę,
to ja na dru gą, on po po łu dniu, ja na noc (...). W do mu wi dy wa li śmy się prze lot -
nie, al bo spo ty ka li śmy się na uli cy. Tak nam ze szły naj pięk niej sze la ta mał żeń stwa”.
Pra ca to: „Be to no we ścia ny, be to no wy su fit, po twor ny ha łas, po nad sto de cy be li,
ja rze nio we oświe tle nie, pył w krta ni, wil got ność po wie trza się ga ją ca 75 proc. –
i 22 kro sna do ob słu gi. No i do te go per spek ty wy: po kil ku la tach ży la ki, po tem
mo że za pa le nie sta wów, zwy rod nie nie krę go słu pa, tar czy ca, głu cho ta, ogól na ner -
wo wość i nie mal wszyst kie przy pa dło ści ko bie ce”.

Moż na by wpraw dzie le czyć się, ale: „Jak prze pra cu ję kwar tał bez zwol nień
le kar skich i spóź nień to otrzy mam czter nast kę”. Sa na to rium? Nie moż na go do -
stać ot tak so bie, trze ba cho ro wać, więc... Cią gnie da lej swój kie rat. Wspól nie z mę -
żem przy no szą do do mu 20 ty się cy. Po ło wa idzie na wy kup kar tek, opła ty bie żą ce
dal sze 3 ty sią ce. Zo sta je sie dem i nie wia do mo co z tym zro bić, bo ko zacz ki dla
cór ki kosz tu ją 15 ty się cy. „Ży je my, więc na bie żą co, z dnia na dzień, od za licz ki do
wy pła ty. (...) Jak żyć, skąd mieć si ły do pra cy?”

Nie wol ni czy sys tem, pań stwo, któ re go gros oby wa te li trak to wa nych jest ni -
czym bez wol ny mo tłoch przy tło czo ny cię ża rem wła snej we ge ta cji. Świa do mość
spo łecz na, po trze ba peł nej sa mo re ali za cji? Dla cze go wy ma gać te go od Sta chow -
skiej sko ro roz ma wia ją cy z nią dzien ni karz prze cho dzi obok te go wszyst kie go obo -
jęt nie, nie do strze ga ca łe go kosz ma ru, koń cząc roz mo wę pro gra mo wą my ślą swo jej
roz mów czy ni: „co jest war te ży cie bez pra cy”984.

Pa ni Sta chow ska nie wie jesz cze, że pa no wie z „cen trum” cią gle mar twią się,
jak zli kwi do wać ro sną cy nie ustan nie na wis in fla cyj ny. Mó wił o tym mię dzy in ny -
mi mi ni ster han dlu we wnętrz ne go pod czas kon fe ren cji pra so wej, z któ rej re la cje
są w dzi siej szej pra sie. I nie wąt pię, że coś wy my ślą. Pa ni Sta chow ska prze sta nie się
mar twić zby wa ją cy mi jej 7 ty sią ca mi. Ale w koń cu i nie wol nik po dej mu je wal kę,
pa no wie z „cen trum” mo gą się prze li czyć w swo ich ra chu bach.

______________________________________________________________________________

984 Za pi sa ne w tkal ni. Roz mo wy „Per spek tyw”, roz ma wiał Mi chał Ko siń, „Per spek ty wy”, 12 XI 1982.
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19 li sto pa da (pią tek)

Mam mie siąc prze pust ki! Wie czo rem roz mo wa z ube ka mi, któ rzy od ra na pra -
cu ją już w obo zie. Roz mo wa nie cie ka wa, jesz cze raz pró ba na kło nie nia mnie do na pi -
sa nia ja kie goś oświad cze nia, co mia ło sta no wić wa ru nek prze pust ki, póź niej gwa ran cję
lo jal no ści na wy pa dek, gdy bym ją mi mo wszyst ko do stał i wresz cie in for ma cja, że do -
sta łem tę prze pust kę. Cho ciaż trud no po jąć, dla cze go tak upar cie od ma wia my na pi -
sa nia ja kie goś oświad cze nia sko ro zro bił to nasz szef. Oczy wi ście w przy pad ku pod ję cia
de cy zji o wy jeź dzie na Za chód prze dłu żą urlop, je śli zaj dzie ta ka ko niecz ność. No i po -
wi nie nem pa mię tać, że w tym kra ju moż na sie dzieć nie tyl ko za spra wy po li tycz ne. Ot,
dla przy kła du pań skie spra wy mel dun ko we są bar dzo nie ja sne, zga dza się pan, praw -
da? A my prze cież mu si my wie dzieć, gdzie moż na pa na w każ dej chwi li zna leźć!

Na noc wzią łem re la nium, a mi mo to za sną łem do pie ro nad ra nem. Zbyt
wie le wra żeń jak na je den raz. Prze pust ka, ale dla cze go ten dwu dzie sty. Prze cież
13 grud nia ma być od wo ła ny stan wo jen ny, więc... I jesz cze za wia do mie nie o roz -
pra wie na 25 paź dzier ni ka (!) i to ostrze że nie, że sie dzi się nie tyl ko za po li ty kę.

20 li sto pa da (so bo ta)

Słu cha li śmy wczo raj 15-m in ut owej kon fe ren cji pra so wej Wa łę sy z po nie dział -
ku 16 li sto pa da. To by ła trze cia te go dnia gru pa dzien ni ka rzy, py ta nia się po dob no
po wta rza ły, ale Rze czyc ki do stał zgo dę na na gra nie tyl ko te go spo tka nia. Wa łę sa
z te go na gra nia to zu peł nie in ny Le chu niż ten pu pil sta dio nów, bły sko tli wy, pew ny
sie bie. W trak cie ca łe go spo tka nia ani ra zu nie użył na zwy „So li dar ność”. We wszyst -
kich przy pad kach od mie niał po ro zu mie nia gdań skie, a wła ści wie ich „du cha”,
z rzad ka mó wił o związ ku, na to miast sta ran nie uni kał „So li dar ność”. To nie był przy -
wód ca or ga ni za cji, któ rą kil ka ty go dni te mu roz wią za no. Ani ra zu nie pa dło sło wo
„boj kot”, co wię cej, twier dził, iż nie moż na wy stę po wać prze ciw ko ja kie muś związ -
ko wi, gdyż „je ste śmy prze cież za de mo kra cją”. Pa mię ta o in ter no wa nych, o uwię zio -
nych, „pła cze” nad ni mi, bę dzie ro bić wszyst ko, co da się zro bić, aby ich wy cią gnąć,
ale nie gwał tem, nie prze mo cą. Je dy ną dro gę do te go wi dzi po przez po ro zu mie nie,
do ga dy wa nie się. Przy wód cy pod zie mia? Pa mię ta o wszyst kich uchwa łach, o du chu
po ro zu mień z Gdań ska, ale on nie zna sy tu acji, mu si mieć czas na ro zej rze nie się. Czy
ma pan ja kąś kon cep cję związ ku, czy go tów jest pan zre zy gno wać ewen tu al nie z na -
zwy „So li dar ność”? – na ci ska li o szcze gó ły dzien ni ka rze. Nie wiem (!), nic nie wiem.
Mu szę spraw dzić. (?!) Wy czu wa ło się, że py ta nia go przy gważ dża ły, że tra cił in wen -
cję przy wy mi ja ją cych od po wie dziach! „Nie wiem” – to po wta rza ło się co raz czę ściej.
Ja kie zmia ny w stra te gii dzia ła nia związ ku by on sam wpro wa dził? Co prze ka zać
przy wód com pod zie mia? I nic go nie za ska ki wa ło, ze wszyst kim, co wy da rzy ło się
w cią gu tych 11 mie się cy, on sam li czył się, spo dzie wał się te go. Sta nu wo jen ne go,
de cy zji sej mu, ta kiej wła śnie usta wy.

A póź niej, wie czo rem, słu cha jąc jesz cze raz te go tek stu, słu cha jąc na grań pie -
śni obo zo wych roz mo wa o tym, co by ło, ja ki tak na praw dę jest Wa łę sa, co kry je
się za je go de cy zją, co da lej?
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Wy kaz skró tów

AIPN Gd – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Gdań sku
AIPN Sz – Ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Od dział w Szcze ci nie
AK – Ar mia Kra jo wa
AR – Aka de mia Rol ni cza 
AŚ – Areszt Śled czy
BBC – Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion
BIP – Biu ro In for ma cji Pra so wej NSZZ „So li dar ność” 
BN – Bi blio te ka Na ro do wa 
BP KC KPZR – Biu ro Po li tycz ne Ko mi te tu Cen tral ne go KPZR 
BP KC PZPR – Biu ro Po li tycz ne Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR 
BSiPSZ – Biu ro Stu diów i Pro jek tów Służ by Zdro wia 
CAF – Cen tral na Agen cja Fo to gra ficz na
CRZZ – Cen tral na Ra da Związ ków Za wo do wych 
CZZK – Cen tral ny Za rząd Za kła dów Kar nych
DA – Dusz pa ster stwo Aka de mic kie
DOKP – Dy rek cja Okrę go wa Ko lei Pań stwo wych
DP – Dy wi zja Pie cho ty
DTV – Dzien nik Te le wi zyj ny 
FMS – Fa bry ka Me cha ni zmów Sa mo cho do wych
FOP – Front Od ro dze nia Pol ski
GUS – Głów ny Urząd Sta ty stycz ny 
IPN – In sty tut Pa mię ci Na ro do wej
KBW – Kor pus Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go 
KBO – Kom bi nat Bu dow nic twa Ogól ne go
KBWE – Kon fe ren cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie 
KC – Ko mi tet Cen tral ny PZPR
KD MO – Ko men da Dziel ni co wa MO
KEP – Kon fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski
KGB – Ko mi tiet go su dar stwien noj bie zo pa sno sti (Ko mi tet Bez pie czeń stwa

Pań stwo we go ZSRR)
KIK – Klub In te li gen cji Ka to lic kiej 
KK – Ko mi sja Kra jo wa NSZZ „So li dar ność”
KKK – Kra jo wa Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ „So li dar ność”
KKP – Kra jo wa Ko mi sja Po ro zu mie waw cza NSZZ „So li dar ność”
KKW – Kra jo wa Ko mi sja Wy ko naw cza NSZZ „So li dar ność” 
KLD – Kon gres Li be ral no -D em okr atyc zny
KM MO – Ko men da Miej ska MO
KM PPR/PZPR – Ko mi tet Miej ski PPR/PZPR



KO – Ko mi tet Oby wa tel ski
KOP – Kor pus Ochro ny Po gra ni cza
KOR – Ko mi tet Obro ny Ro bot ni ków 
KOS – Ko mi tet Obro ny So li dar no ści / Ko mi tet Opo ru Spo łecz ne go
KOWzP – Ko mi tet Obro ny Wię zio nych za Prze ko na nia
KPN – Kon fe de ra cja Pol ski Nie pod le głej 
KPP – Ko mu ni stycz na Par tia Pol ski
KPZR – Ko mu ni stycz na Par tia Związ ku Ra dziec kie go
KRN – Kra jo wa Ra da Na ro do wa
KS – Ko mi tet Straj ko wy
KSS KOR – Ko mi tet Sa mo obro ny Spo łecz nej Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków
KU PZPR – Ko mi tet Uczel nia ny PZPR 
KU „S” – Ko mi sja Uczel nia na NSZZ „So li dar ność”
KUL – Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu bel ski
KW MO – Ko men da Wo je wódz ka MO
KW PPR/PZPR – Ko mi tet Wo je wódz ki PPR/PZPR
KWK – Ko pal nia Wę gla Ka mien ne go
KZ NSZZ 

„So li dar ność” – Ko mi sja Za kła do wa NSZZ „So li dar ność”
KZ PZPR – Ko mi tet Za kła do wy PZPR
KZD – Kra jo wy Zjazd De le ga tów
LWP – Lu do we Woj sko Pol skie
MBP – Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
MCK – Mię dzy na ro do wy Czer wo ny Krzyż
MKCK – Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Czer wo ne go Krzy ża
MKK – Mię dzy za kła do wa Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ „So li dar ność”
MKO – Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Or ga ni za cyj ny NSZZ „So li dar ność” 
MKR – Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ „So li dar ność” 
MKS – Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj ko wy NSZZ „So li dar ność”
MKZ – Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „So li dar ność” 
MO – Mi li cja Oby wa tel ska
MON – Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej
MOP – Mię dzy na ro do wa Or ga ni za cja Pra cy
MPK – Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj ne
MRKS – Mię dzy za kła do wy Ro bot ni czy Ko mi tet So li dar no ści
MSW – Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych
MSZ – Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
MZK – Miej ski Za kład Ko mu ni ka cji
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Naj wyż sza Izba Kon tro li
NKWD – Na rod nyj ko mis sa riat wnu trien nich dieł (Lu do wy Ko mi sa riat Spraw

We wnętrz nych ZSRR)
NSZ – Na ro do we Si ły Zbroj ne
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NSZZ 
„So li dar ność” – Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy „So li dar ność”

NSZZ RI 
„So li dar ność” – Nie za leż ny Sa mo rząd ny Zwią zek Za wo do wy Rol ni ków In dy wi du al nych

„So li dar ność”
NZS – Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów
OKO – Ogól no pol ski Ko mi tet Opo ru
OKON – Oby wa tel ski Ko mi tet Od ro dze nia Na ro do we go 
OKP – Oby wa tel ski Ko mi tet Po ro zu mie waw czy „So li dar ność”
OKZ – Ogól no pol ski Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „So li dar ność”
OM TUR – Or ga ni za cja Mło dzie ży To wa rzy stwa Uni wer sy te tu Ro bot ni cze go
ONZ – Or ga ni za cja Na ro dów Zjed no czo nych
OO – Ośro dek Od osob nie nia
OTVP – Od dział Te le wi zji Pol skiej
OZZK – Okrę go wy Za rząd Za kła dów Kar nych
PAM – Po mor ska Aka de mia Me dycz na
PAN – Pol ska Aka de mia Na uk
PAP – Pol ska Agen cja Pra so wa
PCK – Pol ski Czer wo ny Krzyż
PGR – Pań stwo we Go spo dar stwo Rol ne 
PKP – Pol skie Ko le je Pań stwo we
PKS – Pań stwo wa Ko mu ni ka cja Sa mo cho do wa
PKWN – Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro do we go
PKZ – Pra cow nia Kon ser wa cji Za byt ków
PLO – Pol skie Li nie Oce anicz ne
POP – Pod sta wo wa Or ga ni za cja Par tyj na
POW – Po mor ski Okręg Woj sko wy
PPDiUR – Przed się bior stwo Po ło wów Da le ko mor skich i Usług Ry bac kich 
PP PKZ – Przed się bior stwo Pań stwo we Pra cow nie Kon ser wa cji Za byt ków 
PPR – Pol ska Par tia Ro bot ni cza
PPS – Pol ska Par tia So cja li stycz na 
PRiTV – Pol skie Ra dio i Te le wi zja
PRL – Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa
PRON – Pa trio tycz ny Ruch Od ro dze nia Na ro do we go
PS – Po li tech ni ka Szcze ciń ska 
PSL – Pol skie Stron nic two Lu do we
PSPP – Pol ska So cja li stycz na Par tia Pra cy 
PZKS – Pol ski Zwią zek Ka to lic ko -Sp ołec zny 
PZPR – Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza
PŻM – Pol ska Że glu ga Mor ska
RFN – Re pu bli ka Fe de ral na Nie miec
RKK – Re gio nal na Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ „So li dar ność” 
RKS – Re gio nal ny Ko mi tet Straj ko wy NSZZ „So li dar ność”
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RKW – Re gio nal na Ko mi sja Wy ko naw cza NSZZ „So li dar ność” 
RMP – Ruch Mło dej Pol ski
RO MO – Re zer wo we Od dzia ły Mi li cji Oby wa tel skiej 
ROP CiO – Ruch Obro ny Praw Czło wie ka i Oby wa te la 
RP – Rzecz po spo li ta Pol ska
RSO KOP – Re gio nal ny Spo łecz ny Oby wa tel ski Ko mi tet Obro ny Pra wo rząd no ści

Re gio nu Po mo rza Za chod nie go
RWE – Ra dio Wol na Eu ro pa
RWPG – Ra da Wza jem nej Po mo cy Go spo dar czej 
„S” – „So li dar ność”
SB – Służ ba Bez pie czeń stwa
SD – Stron nic two De mo kra tycz ne
SDP – Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy Pol skich 
SG – Stocz nia Gdań ska im. W.I. Le ni na
SKR – Spół dziel nia Kó łek Rol ni czych
SKS – Stu denc ki Ko mi tet So li dar no ści 
SN – Sąd Naj wyż szy
SP – „Służ ba Pol sce”
SPP – Sto wa rzy sze nie Pi sa rzy Pol skich
SR – Stocz nia Re mon to wa
SS – Die Schutz staf fel der NSDAP
SSR „Gry fia” – Szcze ciń ska Stocz nia Re mon to wa „Gry fia”
SSz – Stocz nia Szcze ciń ska im. A. War skie go 
SW – Służ ba Wię zien na
SZSP – So cja li stycz ny Zwią zek Stu den tów Pol skich
TKK – Tym cza so wa Ko mi sja Ko or dy na cyj na NSZZ „So li dar ność”
TKN – To wa rzy stwo Kur sów Na uko wych
TKZ – Taj na Ko mi sja Za kła do wa NSZZ „So li dar ność”
TKZ – Tym cza so wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „So li dar ność” 
TVP – Te le wi zja Pol ska
TW – taj ny współ pra cow nik
TZR – Tym cza so wy Za rząd Re gio nu NSZZ „So li dar ność” 
UAM – Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
UB – Urząd Bez pie czeń stwa
UJ – Uni wer sy tet Ja giel loń ski
UMK – Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu
UOP – Urząd Ochro ny Pań stwa
URM – Urząd Ra dy Mi ni strów
USA – Uni ted Sta tes of Ame ri ca
UW – Uni wer sy tet War szaw ski
WiMBP – Wo je wódz ka i Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Szcze ci nie
WiN – Wol ność i Nie za wi słość 
WiP – Ruch „Wol ność i Po kój”
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WKZ – Wo je wódz ki Ko mi tet Za ło ży ciel ski NSZZ „So li dar ność”
WOP – Woj ska Ochro ny Po gra ni cza
WP – Woj sko Pol skie
WPKM – Wo je wódz kie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Miej skiej
WRN – Wo je wódz ka Ra da Na ro do wa
WRON – Woj sko wa Ra da Oca le nia Na ro do we go
WSM – Wyż sza Szko ła Mor ska
WSP – Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na
WSR – Woj sko wy Sąd Re jo no wy
WSS „Spo łem” – Wo je wódz ka Spół dziel nia Spo żyw ców „Spo łem”
WUSW – Wo je wódz ki Urząd Spraw We wnętrz nych
WZD – Wo je wódz kie Zebranie De le ga tów
WZZ – Wol ne Związ ki Za wo do we
ZBo WiD – Zwią zek Bo jow ni ków o Wol ność i De mo kra cję
ZG – Za rząd Głów ny 
ZK – Za kład Kar ny
ZLP – Zwią zek Li te ra tów Pol skich
ZMP – Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej
ZMS – Zwią zek Mło dzie ży So cja li stycz nej
ZMW – Zwią zek Mło dzie ży Wiej skiej
ZNP – Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go
ZO MO – Zmo to ry zo wa ne Od wo dy Mi li cji Oby wa tel skiej
ZOZ – Za kład Opie ki Zdro wot nej
ZPD – Za kład Prze my słu Drzew ne go 
ZPP – Zwią zek Pa trio tów Pol skich
ZPSz-Ś – Za rząd Por tu Szcze cin -Św in ou jście
ZR – Za rząd Re gio nu
ZSL – Zjed no czo ne Stron nic two Lu do we 
ZSMP – Zwią zek So cja li stycz nej Mło dzie ży Pol skiej
ZSRR – Zwią zek So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich
ZWCh – Za kła dy Włó kien Che micz nych
ZWZ – Zwią zek Wal ki Zbroj nej
ZZ – Zwią zek Za wo do wy
ZZF MO – Zwią zek Za wo do wy Funk cjo na riu szy MO
ZZLP – Zwią zek Za wo do wy Li te ra tów Pol skich
ZZR – Zjed no czo ne Za kła dy Ro we ro we 
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Kałudziński Władysław 16
Kamiński Andrzej 30, 35, 40,

46, 109, 112, 117, 159,
165, 176, 205

Kamiński Ireneusz Gwidon
167

Kamiński Jacek 145
Kamiński Łukasz 17, 18, 
Kamiński Wacław 293
Kamrowski Andrzej 62, 116
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Kania Stanisław 8, 167, 168
Karczewska Wanda 44
Karkoszka Alojzy 104
Karmazyn Marek 310
Karolewski Witold 27, 85,

95, 197, 274
Karoliniak zob. Korolko Mie-

czysław 
Karos Zdzisław 94, 285, 286
Karpiński Jerzy 145
Karpiński Maciej 157
Karut Andrzej 291
Kasman Leon 33
Kaszubowski Ryszard 198
Kaucz Andrzej 332
Kawecki Michał 26, 57–59,

109, 113, 114, 116, 125,
159, 161, 165, 169, 175,
176, 183, 194

Kąkol Kazimierz 268
Kęcik Marzena 77
Kęcik Wiesław Piotr 77
Kiczan Wiesław 33
Kiereński Aleksander 217
Kinaszewski Adam 16
Kirilenko Andriej 330
Kisielewski Stefan 44, 136
Kiszczak Czesław 21, 27, 31,

102, 140, 253, 260, 271,
293, 330

Klanowski Tadeusz 60
Klaub Jan ks. 208, 209
Klebanow Władimir 310
Klecz Mariusz 262
Kledecki Zbigniew 313
Klimaszewski Mariusz 272
Klukowski Wojciech 191,

207, 213, 218, 220, 291
Kłodecki Zbigniew 292
Kłosiewski Mirosław 175
Kłyszko Mirosław 134, 151,

198
Kobzdej Dariusz 239

Kociełowicz Tadeusz 137
Kociołek Stanisław 104, 160
Kocjan Stanisław 31, 39, 96,

97, 106–108, 120, 123,
124, 132, 141, 143, 144,
147, 178, 188, 206, 207,
222, 223, 236, 250, 259,
300

Kohl Helmut 271
Kokowski Bernard 33
Kolasiński Michał 150
Kolbe Maksymilian Maria

św. 284
Kołakowski Leszek 76
Kołodziejski Jerzy 21
Kołpaczyński Paweł 71
Komołowski Longin 273
Komorowska Maja 36, 105,

107, 206
Komorowski Marek 282, 283
Konarski Andrzej 86
Konarski Feliks 122
Konieczyński W. 103
Konikiewicz Krzysztof 242
Konikiewicz Marek 242
Konikiewicz Ryszard 242
Konrad von 135 
Konury Zdzisław 224, 225,

228, 323, 324
Kopaczewski Antoni 23, 24
Kopański Ataullah (Bogdan)

309
Kopcewicz Jan 272, 333
Kopka Bogusław 18
Korolko Mieczysław 33
Korzinina Olga 310
Kosińska Jadwiga 44
Kostecki Jan 25, 26, 28
Kostnewicz Łucja 310
Kostrzewa Ryszard 227
Kostrzewski Kazimierz 28,

29, 32, 33, 37, 39, 40,
46, 94, 116

Kościelniak Zdzisław 124
Kowalczewski 103
Kowalczyk Edward 40
Kowalczyk Jerzy 241, 251
Kowalczyk Ryszard 241
Kowalińska-Maślanka Lidia

23
Kowalska Anka 28
Kowalska Barbara 312
Kowalska Melania 325
Kowalski Edward („Andrzej

Zalewski”, „Andrzej 
Zakrzewski”) 211

Kozakiewicz Janina 40
Koziatek Jan Piotr 11, 

239–241, 250, 265–267
Kozłowski Krzysztof 140
Kozłowski Stefan 55, 114,

136, 179, 183, 190, 203,
324

Koźniewska Halina 292,
313, 314

Koźniewski Kazimierz 182,
307

Kóż Jan 79
Kraczmar Marian 31
Krahelska Krystyna 123
Krasucki Ludwik 157
Kraszewski Jerzy 150, 228
Krepski Tadeusz 31
Kropiwnicki Jerzy 227
Krowicka Teresa 52
Król Bronisław 123
Krupa Feliks 110, 111, 194 
Kruszyk Florian („Pułkownik

Wysocki”) 261
Krysiak Antoni 33
Krystosiak Aleksander 28, 188
Kubasiewicz Ewa 251, 252,

301
Kubasiewicz Marian 256
Kubiak Hieronim 135, 198,

206
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Kubiczek Piotr 145
Kuczkowski Zbigniew 63–

68, 70, 81, 90, 92, 95,
97, 98, 101, 105, 124,
137

Kuczyński Waldemar 16
Kukuła Mieczysław 299
Kula Józef 16
Kulerski Wiktor 43, 162,

260
Kułaj Jan 7, 133–135
Kuncewicz Piotr 46
Kundera Milan 70
Kupiec Władysław 292, 313,

314
Kuroń Grażyna 28
Kuroń Henryk 277
Kuroń Jacek 21, 27, 45, 47,

55, 83, 241, 254, 261,
265, 277

Kurowski M. 29
Kurpisz Piotr 174, 196, 259,

284
Kuźmiszyn Grzegorz 94
Kwiatkowska Wiesława 301
Kwiatkowski Jan 242
Kwiatkowski Mirosław 74,

90, 93, 94, 98, 99, 106,
109, 113, 115, 116

Labuda Aleksander 102
Lachowicz Marek 126, 132,

182
Lampasiak Piotr Zygmunt

18, 24, 27, 28, 36, 49
Lehmann Edmund 33
Lejczak Włodzimierz 33
Lemke Marian 198
Lendas Ryszard 27, 85, 95,

145
Lener Sławomir Andrzej 324
Lenin Włodzimierz 84
Lesiński Henryk 60
Leś Roman 31

Leśniak Leszek 190
Lewandowski P. 262
Lichota Tadeusz 27, 84, 86,

95, 319
Ligarski Sebastian 19
Lipawski 315
Lipiński Edward 55
Lipski Jan Józef 27, 55, 255,

269
Lis Bogdan 86, 144, 158,

309, 310
Lisewski Władysław 273
Lisowiec Marian 274
Lityński Jan 27, 47, 55, 136,

254
Lizak Wojciech 145
Llach Lluís 150
Lubelska Kunegunda 153
Ludwikowski Maciej 61
Lwow Gieorgij 217
Łabudek Józef 33
Łakomski Zdzisław 65, 69,

91, 95, 106, 122, 148,
198

Łaszewska Marianna 79
Łaszewski Mieczysław 79
Łatyński Marek 24
Łątka Jerzy S. 320
Łątkowska Mirosława 17
Łęgowska Janina 313
Łęgowski Krzysztof 272
Łomnicki Tadeusz 46
Łopatka Adam 268
Łozowicki Longin 31
Łuczko Franciszek 25, 26,

56, 105, 106, 111, 112,
115, 118, 119, 171, 172,
174, 182, 184, 188, 191,
192, 197, 198

Łukaszewicz Jerzy 33, 167
Łukowicz Miron 312
Łyczywek Roman 59
Łypacewicz Krzysztof 260

Macharski Franciszek abp
111

Macierewicz Antoni 55
Maćkowski Janusz 145, 218,

220, 249, 266, 291, 295
Madej Zbigniew 40, 41, 64
Madrak Kazimierz Andrzej

228, 232
Magierski Stanisław 123
Majchrzak Grzegorz 18, 19
Majchrzak Józef 33
Majdański Kazimierz bp 10,

44, 53, 59, 61, 81, 173,
293

Majewski Sławomir 59, 126,
158, 159, 175, 208

Majka Jerzy 33
Makarewicz Tadeusz 31
Makieła Henryk 65, 67, 112,

185, 189, 220
Malec Stanisław 31, 188
Malinowski Roman 40, 135
Małcużyński Karol 327, 328
Mały Michał zob. Paziewski

Michał
Mann Tomasz 126
Marcinkowski Zenon 234,

237, 333
Markiewicz 39
Markiewicz Władysław 328
Markowski Karol 23, 60, 63,

111
Marusczyk Konrad 11, 245,

260
Maruszewski Andrzej 34, 69
Matejczuk Stanisław 285, 286
Matjanowska Maria 71, 133
Matlak Krzysztof 47, 201,

202, 210
Matwin Władysław 33, 217
Mauroy Pierre 264
Mazowiecki Tadeusz 16, 21,

28, 44, 76, 134, 140, 239
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Mazur Andrzej 281
Mądrzyk Jerzy 263
Merkel Jacek 222, 226, 227,

229, 236, 244, 254, 258,
263, 267, 299, 300, 314,
319

Merkel Witold 244
Messner Zbigniew 157, 268
Męclewski Edmund 328
Mianowski Juliusz 63
Michalak Paweł 31
Michalczyk Kazimierz 255
Michalski Marek („Ponury”)

261
Michałowski Zygmunt 24
Michnik Adam 27, 47, 55,

83, 241, 254, 261
Michta Norbert 228
Mickiewicz Adam 83, 119,

135, 254, 255
Mielnicki Maciej 59
Mikołajczyk K. 231
Mikołajczyk Stefan 222
Mikołajewski Janusz 9, 25,

122, 196, 197, 206, 210,
220, 298

Mikołajska Halina 28
Mikszo Brunon 28, 65, 68,

137
Mikusiński Wiktor 124
Milczanowski Andrzej 
Milewski Mirosław 26, 82,

84, 95, 120, 184, 197,
198, 272, 273, 278, 317,
319

Miłosz Czesław 187
Minkisiewicz-Latecka Halina

313, 328
Mishr R.K. 183
Misiak Bogdan 181
Miszczak Zygmunt Marek

320
Miśkiewicz Benon 194

Miśkiewicz Stanisław 181,
188

Mleczko Barbara 263
Młynik-Shawcross Anna 276
Moczar Mieczysław (właśc.

Mykoła Demko) 167,
168

Moczulski Robert Leszek 44,
126, 186, 266

Moćko Andrzej 203
Modrzejewski Bronisław 63,

73
Modrzewski Edward 199,

211, 221, 267
Modzelewski Karol 22, 23,

27, 45, 241
Mojkowski Stanisław 33
Molczyk Eugeniusz 31
Molski Jan 310
Moniuszko Stanisław 119
Morawski Jerzy 33
Mroczyk Piotr 24
Mrożek Sławomir 75
Mrówczyński Henryk 242
Mróz Władysław 262
Mrukowicz Zbigniew 33
Mularczyk Joanna 44
Mularczyk Wit 44
Mur Jan ps. zob. Drzycimski

Andrzej, Kinaszewski
Adam

Muzyczuk Ewa 19
Nachumeniuk Ryszard 57,

282
Nadolny Jerzy 198
Nadratowski Zbigniew 33
Nagiel Janusz 44
Naimski Piotr 55
Najder Zdzisław 24
Nałkowska Zofia 51
Narożna Małgorzata 263, 298
Narożniak Jan 110
Nasiłowski M. 157

Nawój Ewa 44
Nawrocki Tadeusz Jan 69,

122
Niesobska-Urbaniak 

Małgorzata 298
Niewiadomski Stefan 27, 84,

95, 197, 274, 319
Norwid Cyprian Kamil 187,

203
Nowak Jan 25, 31, 39, 57,

151, 208
Nowak Jerzy 55
Nowak Leszek 320
Nowak-Jeziorański Jan 24
Nowakowski Marek 264
Nowakowski Radzimierz 34,

118, 126, 132, 183, 186,
187, 190, 191, 199, 208,
325

Nowicka-Marusczyk Maria
260

Nowiński Gerard 319
Obodowski Janusz 40, 139
Obremski Krzysztof 274
Obuchowicz Janusz 176
Okrągły Jan 283
Olbrychski Daniel 36, 76
Olczak Jan 163
Olejnik Grzegorz 29, 32, 33,

40–42, 46, 47, 52, 57,
71, 73

Oliwa Włodzimierz 31
Olszewski Jan 121
Olszowski Stefan 100, 101,

104, 167, 168, 170, 198,
202, 206

Onichimowski Bogdan 205
Onyszkiewicz Janusz 45, 47,

241
Orszulik Alojzy ks. 244
Osmańczyk Edmund Jan

212, 292, 304, 305, 306,
313
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Ostrowski Grzegorz 65, 137
Ostrowski Krzysztof 176
Ostrowski Marian 9, 25
Otto Jan 273
Owczarek-Szubert Teresa

Barbara 59, 71
Ozdowski Jerzy 40
Pacewicz S. 170
Packa Stefan 310
Paczkowski Andrzej 17
Padurra Tomasz 37
Pająk Marian 79
Pajdak Antoni 55
Palka Grzegorz 27, 227
Palme Olof 242
Palmirski Andrzej 210, 241
Paluszkiewicz Mirosław 262
Paluszyński 236
Parchimowicz Wiesław 126,

190, 191
Passent Daniel 269, 271
Paszkiewicz Sławomir 175
Paszt Henryk 310
Paszyński Aleksander 86
Patyna Józef 227
Pawlaczyk Bazyli 68, 69, 78,

102, 103
Pawłowicz Stanisław 63
Pawłowski Janusz 175
Paziewski Michał 10, 19, 23,

26, 30, 40, 47, 50, 62,
70, 72, 81, 88, 90, 98,
107–109, 111, 114, 116,
122, 131, 135, 136, 139,
153, 157, 159, 160, 177,
182, 200, 204, 208, 214,
216, 223, 225, 226, 231,
232, 245, 248, 264, 280,
282, 284, 287, 291, 301,
315, 317

Perłowski Adam 47
Piasecki Czesław 156, 169,

179, 181, 195, 199

Piekara Danuta 
zob. Sawicka Danuta 

Piekara Małgorzata 14, 15,
18, 19, 26, 35, 37, 39,
40, 48, 51, 52, 57–60,
62, 63, 66, 67, 79, 81,
82, 87, 88, 90, 95, 100,
107, 108, 111, 115, 118,
129, 138–140, 145, 146,
153, 154, 157, 159, 160,
164–166, 168, 170, 176,
184, 188, 190, 193, 199,
200, 212, 214, 230, 231,
242, 245, 247, 251, 256,
269, 271, 278, 280, 281,
284, 291, 294, 296, 297,
299, 300, 315, 321, 323,
324, 331 

Piekarski Jan 93
Pieńkowska Alina 240
Pietrucha Tadeusz 288, 291
Pietruszka Bogdan 101
Pietrzak Jan 158
Pietrzykowski Janusz 205
Piguła zob. Zalewski Wie-

sław Piotr 
Piłat Ryszard 160, 171, 172,

179, 181
Piłsudski Józef 43, 87, 115,

122
Pinior Józef 329
Pinochet Augusto 76
Piotrowski Czesław 31
Piskorski Jan 33
Piskorski Przemysław 33
Piwar Jarosław 23
Pleskacz Stanisław 97
Plewiński Mirosław

(„Sokół”) 261
Pluta Włodzimierz 311
Płaskota Włodzimierz 189
Pławska Anna 292, 313, 328
Pobłocki Juliusz 222

Podiosek Jarosław 262
Podolski Zdzisław 54, 57,

62, 73, 97
Poggi Luigi abp 174, 189
Pokorski Antoni 47
Polak Wojciech 17, 19
Potrzebnicki Krzysztof 231
Poźniak Mieczysław 255,

285
Prawda Henryk 47, 133
Prince Joël 277
Proch Kazimierz 58, 59, 116,

119, 145
Prostko Bogdan 175
Prowans Stanisław Tadeusz

257
Próchniewicz Krzysztof 59
Przecaliński 103
Przemyk Grzegorz 121
Przybylski Jerzy 278, 279
Przybylski Józef 195
Przygodzki Marek 145, 154,

162, 167, 168, 181, 198,
269, 271

Przymanowski Janusz 47
Przytarski Jan 33
Pustelnik Wilhelm 141, 142
Pyka Tadeusz 33, 167
Raczkowiak Krzysztof 285
Radomska Krystyna 174
Radomski Janusz 29, 174
Radziewicz Edward 175
Rajski Piotr 16
Rakowski Mieczysław F. 40,

76, 78, 86, 154, 162,
167, 173, 198, 202, 237,
260, 275, 289, 299, 303

Rapacewicz Henryk 31
Rawicz Juliusz 110
Rayzacher Maciej 77
Reagan Ronald 27, 29, 40,

48, 198, 242
Reed John 216, 217, 219
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Regucki Zbigniew 135
Reiff Ryszard 292, 313
Rejman Genowefa 292, 313,

314, 328
Rodowicz Władysław 17
Rogowska Jadwiga 325
Rogowski Wiesław 47, 116
Rohr Ryszard 292
Roman-Kobylińska Ewa 71
Romanowski Roman 310
Romanowski Wiesław 31
Romanowski W. 102, 103
Romanowski Witold 16, 40,

65, 163, 176
Romaszewska Zofia 137
Romaszewski Zbigniew 27,

55, 86, 137, 162, 163,
255, 298

Rompel Roman 160
Rosłaniec Zbigniew 319
Rospond Marek 156
Roszak Włodzimierz 39, 57,

73
Rowińska Anna 43
Rowiński Bogdan 43
Rozłubirski Edwin 258
Rozpłochowski Andrzej 23,

27, 97, 150
Rozwadowska Hanna 310
Rozwadowski Marek 262
Rożek Janusz 7
Rożnowski Bogdan 153
Róg-Świostek Mieczysław 305
Równy Kazimierz 246
Różański Marcin 19
Ruczyński Andrzej 219
Rudnicki Wojciech 47–49,

52, 56, 62, 188
Rudziński Cezary 312
Rulewski Jan 22, 23, 27, 45,

91, 97, 150, 241
Rusakow Konstantin 198,

296

Rusek Franciszek 89, 315,
328

Rusinek Stanisław 260
Rutkowski Wojciech 291
Rybaszczyk Jan 303
Rybicki Arkadiusz (Aram)

250, 306
Rybicki Józef 55
Rychliński Janusz 69
Rymkiewicz Jarosław Marek

327
Rzeczycki Andrzej 333, 334,

336
Sachs Karol 277
Sadkowski Wacław 307
Sadłowski Marian Witold 64,

65, 124, 198
Sadowska Barbara 121
Sadowski Piotr 255, 264
Sałaciński Krzysztof 92
Sapiełło Piotr 110
Sasin Józef 322
Sawicka Danuta 52, 129 
Sawicki Wojciech 17
Schimek Otto 271
Schlaepfer Heinz 103
Schmidt Helmut 271
Schmidt ks. zob. Szmidt Bog-

dan Edward ks.
Sekulski Zbigniew 75
Seweryński Mariusz 79
Sidorski Dionizy 133
Sienkiewicz Jarosław 275
Sierański Ireneusz 124
Sikorski Lubomir 49, 56, 59,

61, 66, 69
Siła-Nowicki Władysław 44,

121, 260
Simonides Dorota 292, 313,

328
Siwak Albin 70, 83, 84, 100,

285
Siwek Władysław o. 44

Siwicki Florian 32
Skalski Ernest 327
Skarbek Małgorzata 145
Skobielew Matwiej 217
Skwierczyński Franciszek

(TW „Kamil”, „Śmiały”,
„Port”) 12, 13, 18, 31,
39, 73, 116, 281

Słabek Henryk 302
Sławiński Leszek Jakub 59,

105, 115, 116, 119
Słonecki Jerzy 273
Słonimska Agnieszka 277
Słonimski Piotr 277
Słowacki Juliusz 119
Słowik Andrzej 227
Słowik Zdzisław 292
Smentek Andrzej 262
Soból Ewa (TW „Karol”)

240
Soiński Wojciech Ludwik

228, 278, 279, 323
Sokalski Janusz 27, 28, 47,

155, 206, 210, 241
Sokołowski Antoni 240
Sosnowski Henryk 68, 155,

161, 169, 175, 198
Sośnicki Zdzisław 201, 210
Spirydowicz Krzysztof 207
Stachowiak Grzegorz 31,

164
Stachowska Krystyna 335
Stachura Bogusław 308
Stachurski Andrzej 220
Stalin Józef 40, 264, 334
Staniewski Edward 16
Stankiewicz Andrzej 291
Stankiewicz Mieczysław 46,

48–50, 56, 68, 109, 136,
138, 143, 188

Stanowski Adam 204
Stańczyk Czesław P. 44
Stański Tadeusz 186
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Stawikowski Antoni 221,
228, 231, 237, 244, 247,
250, 260, 292, 308

Stefanek Ryszard 262
Stefanek Stanisław bp 10, 44,

80–82, 115, 117, 120,
130, 189, 193, 200, 202,
223, 231

Stefaniak Marcin 19
Stefaniak Piotr 189
Stegmann Gerard 153
Steinsbergowa Aniela 55
Stępień Jan 33
Stobiecki Leon 290
Stodolny Henryk 35, 59,

108, 116, 119
Strękowski Jan 44
Strumff Tadeusz 79
Strzelecki Andrzej 145
Strzeszewski Wojciech 46,

48, 49, 50, 63, 65, 71,
72, 89, 93, 98, 103, 111,
116, 123

Styranowski Szczepan 292,
313

Suchocka Hanna 292, 313,
328

Surma Józef 160
Suski Józef 160
Suszek Stanisław 145, 181, 189
Synowiec Jerzy 37, 49
Syzdek-Salwa Eleonora 321
Szaban Janusz 60, 145, 273,

323
Szajko Wiesław 158
Szczepańska Elżbieta Anna

16
Szczepański Jan 187, 292,

313
Szczerbowski Zbigniew 102
Szczudłowski Tadeusz 239–

241, 249
Szczypiorski Adam 55

Szenwald Lucjan 321
Szeremietiew Romuald 186
Szewczyk Łucja 312
Szlachcic Franciszek 142
Szmejchel Roman 79
Szmejchel Włodzimierz 79
Szmidt Bogdan Edward ks.

293
Szmyt-Kowalski Bronisław

47
Szostało Wiktor 123
Szotek Jan 33
Szpindor Władysław 31
Szpotański Janusz 28
Szubert Piotr 44
Szubryt Iwona 62
Szulc 213, 215, 218
Szulc Paweł 17, 19
Szumiejko Eugeniusz 86
Szumigraj Tadeusz 59
Szutkiewicz Adolf 128, 137,

224, 230, 231, 261, 275,
291

Szutkiewicz Jolanta 231
Szwemin Piotr 110
Szydlak Jan 33, 167
Szydłowski Stanisław 47
Szymański Leszek 301
Szymański Zbigniew 101,

145, 198, 199 
Śleboda Władysław 33
Ślęzak Roman 123
Ślęzak Władysław 47
Śliwiński Andrzej 33
Śliwiński Bronisław 10, 31,

64–66, 221, 228, 251,
257, 271, 281, 314, 316

Śnieg Ryszard 46, 48, 50, 51,
57, 65, 82, 87, 88, 93,
96–99, 101, 103, 107,
109, 115–118, 130, 132,
134, 137, 141, 143, 157,
159, 160, 169, 171, 172,

174–176, 181, 183, 193,
199, 202–204, 211, 213,
249

Świontkowski Mariusz 123,
167, 220

Świrgoń Waldemar 307
Świtoń Kazimierz 240, 260
Taczała Maria 298
Tałasiewicz Marek 

(„Jan Tatarski”) 60, 145
Tarabicki Jacek Cerebież-

127, 188, 194
Tarasiewicz Henryk 296,

301, 302, 316, 317, 322,
323, 330

Tarnowska-Tierling Anna 44
Tarnowski Jan 10, 19, 51,

57, 64, 66, 74, 90, 99,
101, 105, 107, 116, 130,
145, 273

Tejchma Józef 307, 308
Titkow Walenty 33
Tito Josif Broz 264
Toczek Henryk 129
Tokarczuk Antoni 227
Tokarczuk Ignacy bp 270
Tomaszewski Jerzy 28, 90
Trajkowski Andrzej 255, 285
Trepka Tomasz 44
Trojanowska Janina 263, 298
Trzaska Andrzej 261
Trzciński Zenon 124
Tuczapski Tadeusz 32
Tupko Jan 69
Turlejska Maria 136
Turowski Konstanty 121
Tymowski Andrzej 21
Tyras Włodzimierz 33
Ukielski Ryszard 30, 32, 101
Unger Leopold 264
Urban Jerzy 35, 93, 98, 100,

133, 161, 171, 176, 212,
255, 256, 293, 332
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Ustasiak Mieczysław 26, 32,
44, 74, 84, 95, 120, 215,
297, 319

Ustinow Dymitrij 296, 307
Użycki Józef 32
Vinaver Krystyna 277
Wajda Andrzej 241
Wajsgerber Stanisław 288
Wal Ignacy 292
Walentynowicz Anna 8, 18,

54, 240, 243, 245, 310,
311

Walentynowicz Janusz 291,
311

Walentynowicz Witold 316,
324

Waligóra Grzegorz 17, 18 
Waligórska Anna 257, 269
Waligórski Ewaryst 10, 27,

74, 85, 95, 130, 145,
149, 152, 172, 182, 183,
210, 218, 224, 238, 256,
257, 269, 270, 287, 291,
297, 298, 309, 322

Wałęsa Danuta 21, 240, 244,
260, 280

Wałęsa Lech 8, 21–23, 27,
44, 60, 69, 76, 78, 96,
102, 109, 110, 121, 144,
155, 158, 161, 164, 173,
187, 222, 227, 236–238,
240, 243, 244, 250, 251,
258, 260, 261, 266, 270,
275, 276, 2478, 280, 290,
292, 300, 316, 330–334,
336

Wałęsa Maria Wiktoria 
109

Wandelski Kazimierz 303
Wańkowicz Melchior 30
Warczak T. 170
Warski Zygmunt 58, 113,

115, 116, 159, 184, 315

Wasilewski Krzysztof 
(„Kaczor”) 261

Wasilewski Paweł 193
Wądołowski Stanisław 21,

24, 26, 31, 39, 73, 90–
92, 95, 96, 106–108,
112, 119, 123, 126, 146,
147, 161, 208, 223, 227,
259, 266, 275, 290, 291,
297, 299, 300, 315

Wąsowicz Eugeniusz 65, 188
Wąsowicz Robert 

zob. Wąsowicz Eugeniusz 
Weissberg-Cybulski 

Aleksander 316
Wentel Mieczysław 12
Werfel Roman 33
Wernikowski Jarosław 33,

115, 270
Węglarz Andrzej 23
Wiatr Jerzy J. 198
Wierzbicka-Rusiecka Joanna

325
Wierzbicki Mirosław 33
Wierzbicki Piotr 77
Wierzbicki Stanisław 283
Więckowska Lidia 145
Wilk Bolesław 310
Wiłkomirska Wanda (właśc.

Jolanta Rakowska) 76
Winiewicz Józef 332
Wis Witold 310
Wiszniewski Stanisław 23, 282
Wiśniewski Edward Feliks

131, 143, 198
Wiśniewski Ludwik o. 250
Witkowski Andrzej 145, 259,

261, 284
Witkowski Jan 46–48, 50,

54–58, 60, 62, 63, 65,
91, 93, 96, 100, 103,
108, 116, 134, 137, 147,
149, 150, 166, 172, 175,

177, 185, 191, 192, 198,
199, 201, 203, 210, 213,
214, 219, 224, 226, 252,
291, 330

Witkowski Mirosław 46, 47,
54, 55, 57, 68, 69, 114,
137, 158, 186, 203, 240,
267, 291

Witkowski Tomasz 55, 56
Witos Wincenty 135
Witwicki Stefan 119, 239
Włoczewski Bogusław 332
Włodarczyk Stefan 312
Włosiński Jerzy 32
Wodecki Włodzimierz 262
Wojciechowicz Olgierd 158
Wojciechowski Jerzy 26, 77,

178
Wojciechowski Waldemar 13
Wojcieszak Ryszard 291
Wojdyga Marian 176, 178
Wojna Ryszard 158
Wojtczak Michał 274
Wolski Zbigniew 310
Wołochoński Lew 310
Wołyniak Marek 33
Woroszylski Wiktor 28, 76
Woźniczka Zygmunt 16
Wójcik Tadeusz 63
Wóycicki Kazimierz 44, 136
Wronkowski Kazimierz 65,

68
Wróbel Gerard 246
Wróbel-Sadowska Alicja 325
Wróblewski Andrzej 

Krzysztof 86
Wróblewski Romuald 224
Wrzaszczyk Tadeusz 33
Wujec Henryk 45, 55, 254,

255
Wycichowski Adam 115,

125, 126, 136, 138, 169,
175, 176, 325
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Wysiatycki Kazimierz 102
Wysocka Maria 285
Wysocki płk, ps. zob. Kru-

szyk Florian 
Wyspiański Stanisław 240
Wyszkowski Krzysztof 54,

240, 276
Wyszyński Stefan kard. 240,

274
Zabłocki Janusz 121, 292,

304, 313, 328
Zabłocki Stanisław 273
Zagajewski Adam 199
Zagrodzka Danuta 86
Zajdel Andrzej 33
Zakrzewski Andrzej zob. Ko-

walski Edward 
Zakrzewski Grzegorz 311
Zakrzewski Witold 292, 311,

313
Zalewski Andrzej zob. Ko-

walski Edward

Zalewski Wiesław Piotr 205,
206, 269, 291, 324

Zarębski Andrzej 306
Zarzycka Maria 298
Zasada Jerzy 33
Zawadzki Sylwester 51, 64, 81
Zbroja Zbigniew 263, 284
Zdanowicz Zbigniew

Bonawentura 10, 29, 57,
58, 61, 63, 68, 73, 78,
105, 122, 126, 136, 147,
148, 159, 174, 186, 196,
197, 208, 214–216, 225,
229, 245, 250, 251, 279,
282, 284, 294, 307, 329

Zembaty Maciej 84, 315
Zieja Jan ks. 55
Zieliński Tomasz 7, 8, 23,

114, 127, 128, 139, 223,
259, 261, 298

Zieliński Zbigniew 292, 313,
328

Zieliński Zygmunt 32, 79
Ziembiński Wojciech 55
Zimowski Jerzy 35, 36, 47,

49, 73, 74, 78, 82, 89,
94, 106, 107, 109, 112,
114, 115, 124, 125, 133,
147, 148, 152, 157, 165,
177, 186, 191, 201, 202,
204, 209, 229, 236, 248,
259, 265, 266, 272, 284,
323

Zlat Mieczysław 102
Zych Sylwester 94, 285
Żabiński Andrzej 104
Żachowski Jerzy 176
Żandarowski Zdzisław 33,

167
Żółkiewski Stefan 86
Żrałek Wałodzimierz 173
Żygulski Kazimierz 307
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Agnes 277
Albania 40
Aleksandrów Kujawski 252
Argentyna 177
Arłamów 21, 144, 155, 244,

330
Austria 24, 36, 131, 271
Banie 85
Barczewo 25, 84, 102, 158,

186, 281
Barwice 64, 219
Bejrut 271
Belgia 104, 177, 264, 316
Berlin Zachodni 179, 194
Berno 261, 265
Betel 200 
Białogard 203
Białołęka zob. Warszawa
Biały Bór 322
Białystok 105, 138, 238
Bielsko-Biała 268, 269, 276
Bieszczady 190, 191, 200
Biłgoraj 320
Bliski Wschód 321
Braniewo 54, 82, 158
Brodnica 79
Bruksela 222, 255, 316
Brzeźno zob. Gdańsk
Budapeszt 171, 173
Budowo 322
Bułgaria 40, 174, 246
Bydgoszcz 22, 25, 26, 44,

61, 74, 79, 82, 84, 85,
95, 120, 133, 152, 184,
197, 227, 234, 241, 242,
273, 319, 322
- Fordon 45, 241, 242,

252, 301

Bytom 45
Chełm 320, 322
Chełmno 322
Chile 76
Chylice 21, 133, 144
Chyliczki 44
Cieszyn 45
Czarne 66, 122, 196, 322
Czechosłowacja 22, 40, 70,

162, 174
Czerwony Bór 322
Częstochowa 173, 270, 274,

283, 284
- Jasna Góra 146, 237,

245, 250, 252, 274
Dania 159, 223
Darłówko 22, 25, 28, 29, 45,

76, 77, 86, 90, 101, 123,
155, 156, 164, 174, 192,
210, 213, 223, 244, 263,
283, 298

Dąbie zob. Szczecin
Dąbrowa Górnicza 23
Dolny Śląsk 298, 329
Donbas 310
Dziwnów 190, 212
Drawsko Pomorskie 76, 125,

159, 186, 196, 197, 207,
213–216, 218, 220, 312

Duszniki-Zdrój 238
Elbląg 59, 138, 320
Eslöv 19
Europa 40, 41, 258, 315,

329
Europa Środkowo-

-Wschodnia 25
Fordon zob. Bydgoszcz
Francja 24, 25, 28, 70, 77,

85, 119, 134, 203, 238,
252, 253, 264, 277

Gdańsk 11, 18, 21–23, 29,
32, 36, 50, 52–54, 58,
59, 61, 84, 85, 87, 97,
101, 102, 104, 126–128,
130, 133, 137, 138, 141,
144, 158, 168, 176, 210,
220–222, 236–238, 240,
241, 243–246, 250, 252,
255, 258, 260, 262–264,
268, 273, 274, 282, 290,
293-297, 301, 306, 309,
311, 315, 316, 320, 325,
329, 331, 334, 336
- Brzeźno 316

Gdynia 52, 58, 59, 243, 245,
249–252, 260, 290, 296,
301, 302, 311, 315, 325

Genewa 37, 42, 153, 208
Gębarzewo k. Gniezna 45, 320
Gliwice 138
Głębokie k. Drawska 33, 37,

53, 142, 212
Głogów 45, 103, 272, 297
Goleniów 9, 12, 13, 16, 21,

23–26, 28–32, 34, 35,
39, 40, 43, 45, 46, 48,
52, 54, 56, 57, 60, 63,
64, 66, 67, 70–72, 74,
75, 92, 94, 97–99, 101,
110, 123–127, 131, 134,
136, 137, 154–156, 175,
182, 188, 189, 191, 199,
203, 225, 292, 293, 325

Gołdap 45, 71, 95, 102, 133,
144, 206, 241, 283, 310

Gorzów Wielkopolski 26

Indeks geograficzny



Grecja 308
Grodków 24, 45, 103, 325
Gross-Rosen 327
Grudziądz 187, 241, 252,

278, 280, 288, 299–301
Gryfia wyspa 46
Gryfino 32, 54, 55, 57, 211,

224
Hamilton 131
Hel 312, 315
Helsinki 308
Hiszpania 193, 195
Honduras 183
Hrubieszów 45
Iława 24, 45, 133, 326
Indie 183, 209
Inowrocław 44, 74, 82, 84,

85, 120
Irlandia 183
Jałta 28
Japonia 196
Jarosław 133
Jasna Góra 

zob. Częstochowa
Jastrzębie-Zdrój 22, 23, 45,

254, 268, 275
- Szeroka 45

Jaworze 16, 22, 28, 45, 76-
78, 86, 123, 134, 155,
307

Jelenia Góra 103
Jeleśnia 328
Judea 200
Jugosławia 133, 264
Kamerun 184
Kamienna Góra 45
Kamień Pomorski 45, 57, 61,

71, 297, 298
Kampucza (Kambodża) 315
Kanada 25, 41, 131, 167, 323
Katowice 22–24, 37, 43, 45,

53, 55, 86, 104, 137,
157, 227, 275

Kazimierka 7
Kielce 

- Piaski 45, 325
Kokotek k. Tarnowskich Gór

45
Kołobrzeg 123
Komańcza 87, 325
Konin 320
Konstancin-Jeziorna 133
Koronowo 44, 82, 85, 120,

166, 318
Kostopol 7
Koszalin 9, 10, 27, 29, 36,

66, 68, 69, 71, 81, 94,
97, 101, 122, 123, 136,
154, 161, 164, 165, 194,
196, 227, 293, 298, 305,
325

Kraków 36, 45, 59, 123,
136, 138, 199, 238, 320
- Nowa Huta 45, 176,

238, 275, 279, 297
Krasnowodsk 321
Krasnystaw 45
Krosno 227
Krzywaniec 301
Kuba 281
Kwidzyn 11, 16, 45, 75,

221, 222, 245, 247, 248,
267, 278, 283, 308, 312,
320, 326, 333

Las Palmas 24
Legnica 272, 297, 311
Leningrad 334
Lenino 321
Libia 246
Londyn 255, 260
Lubanowo 85
Lubin 255, 272, 285, 297
Lublin 45, 61, 121, 137,

138, 204, 221, 222, 275,
280, 292, 320, 322, 332,
333

Lubliniec 45, 241
Lubsk 102
Lund 15
Łęczyca 45, 75, 102
Łomża 91, 92
Łowicz 45, 75
Łódź 135, 138, 167, 227,

273, 312, 335
Łupków 325, 326
Łupkowska Przełęcz 87
Łuskowo k. Wolina 71
Madryt 70
Magdalenka k. Warszawy 84,

103, 222, 237, 244
Małachowka k. Moskwy 321
Miechowice k. Bytomia 45
Mielęcino k. Włocławka 45
Międzyzdroje 99, 168, 169
Monachium 24
Moskwa 160, 198, 264, 321
Niemiecka Republika 

Demokratyczna 40, 134 
Norwegia 296
Nowa Huta zob. Kraków
Nowe Czarnowo k. Gryfina

54, 211, 298
Nowogard 61, 224
Nowy Jork 24, 246
Nowy Łupków 22, 45, 190,

227, 309, 326
Nowy Wiśnicz 45
Nysa 45, 103, 325
Nysa Łużycka rz. 134
Odra rz. 46, 134, 141
Olecko 254
Olsztyn 281, 283
Olszynka Grochowska zob.

Warszawa
Opole 45, 103, 104
Oranienburg 327
Ostrów Wielkopolski 45,

320
Otwock 21, 144, 240, 244
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Oxelösund 15
Paryż 24, 42, 160, 187, 203,

255, 277, 288, 310
Piła 27, 320
Piotrków Trybunalski 45
Pisz 320
Płock 55, 61, 238
Poczdam 28
Podkowa Leśna 54
Polska 7, 8, 16–18, 23, 25,

26, 28, 29, 31, 36, 38,
40, 41, 43, 47, 48, 51,
53, 54, 77, 84, 87, 88,
92, 111, 121, 126, 129,
131, 134, 162, 168, 173,
174, 183, 185, 188, 192,
193, 211, 222, 236, 242,
244, 246, 251, 254, 255,
259, 264, 271, 277, 283,
296, 305, 308, 320, 321,
322, 325, 327

Police 91
Polkowice 297
Połczyn-Zdrój 26, 104, 219
Pomorzany zob. Szczecin
Pomorze Zachodnie 7, 16,

21, 25, 74, 182, 262
Potulice 11, 44, 45, 82, 84,

85, 177, 184, 197, 221,
222, 227, 228, 239, 273,
278, 287, 288, 294, 300,
317–319

Poznań 7, 36, 55, 71, 102,
176, 187, 189, 194, 210,
232, 254, 287, 297, 303,
313

Przemyśl 227
Praga 168, 198, 330
Pyrzyce 291
Racibórz 45
Radom 55, 61, 67, 97, 142,

187, 239, 240, 254, 255
Ravensbrück 257

Rawa Mazowiecka 189
Rawicz 322
Rembertów zob. Warszawa 
Republika Federalna Niemiec

85, 133, 134, 136, 183,
222, 243, 264, 271, 274,
298

Rębiechowo 331
Rumia 334
Rumunia 40, 133, 174, 308
Rybieniec 263
Rybnik 43, 287
Rzeszów 24, 35, 45
Rzym 111, 193, 284
Samaria 200
Sanok 329
Sarbia 208
Sianów 209
Sieradz 45
Skolwin zob. Szczecin
Słupsk 81, 203, 225, 234, 322
Solno 263
Sopotnia Mała 328
Stany Zjednoczone 24, 27,

28, 41, 48, 75, 123, 131,
164, 209, 216, 221, 227,
243, 253, 285, 287, 297,
300, 315

Stargard Szczeciński 29, 69,
71, 79, 94, 120, 122,
156, 203, 208, 209, 236

Stołczyn zob. Szczecin
Strzebielinek k. Wejherowa

10–13, 15, 21–23, 26,
29–31, 35, 45, 54, 62,
64, 71, 74, 83, 127, 128,
136, 145, 148, 156, 174,
177, 191, 199, 205, 207,
221–224, 227, 228, 236,
239, 242, 243, 245, 247,
250, 253, 257, 259, 261,
263, 266, 278, 287, 288,
290, 294–296, 300, 301,

306, 309, 311, 315, 316,
319, 323, 329, 333

Strzelce Opolskie 45, 254,
285, 297

Strzelin 85
Suwałki 57, 82, 283, 320
Szczecin 7–9, 12, 13, 15, 16,

18, 19, 23–26, 28–30,
32–37, 39, 40, 44, 47,
52, 54, 55, 57–63, 65,
67, 71–74, 81, 82, 84,
85, 88, 91, 94, 97, 99,
101, 105, 118, 123–129,
131, 132, 134, 137, 138,
140, 141, 143, 145, 147–
149, 153, 155, 156, 158,
161, 162, 174, 175, 177,
180, 181, 183, 188, 189,
194, 198, 201, 203, 205,
207, 211, 215, 223, 224,
228–231, 235, 242, 245,
251, 256, 259, 262, 263,
268–270, 272, 273, 278,
282, 292, 293, 297–299,
323–325, 327, 329
- Dąbie 71, 72
- Pogodno 65
- Pomorzany 51, 163,

215
- Skolwin 84, 188
- Stołczyn 118
- Zdroje 208, 209, 218
- Zdunowo 127

Szczecinek 64, 154
Szwajcaria 90, 105
Szwecja 15, 23, 26, 29, 30,

34, 48, 67, 77, 85, 94,
123–126, 128, 149, 154,
159, 177, 179, 213, 216,
219, 220, 223, 259, 298,
325

Śląsk 240, 275, 335
Świdnik 138, 222
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Świnoujście 46, 48–50, 61,
71, 89, 97, 98, 123, 199,
221, 331

Tarnowskie Góry 45, 227 
Teheran 28
Toruń 138, 204, 221, 222,

227, 228, 234, 237, 241–
244, 248, 252, 253, 267,
272–274, 294, 308, 319,
320, 322, 323, 331, 333

Trzebiatów 24, 322
Trzebinia 227
Trzcińsko-Zdrój 61
Uherce Mineralne 16, 24,

45, 206, 309, 325
Unieście 322
Ursus zob. Warszawa
Ustrzyki Dolne 35
Wałcz 25
Warszawa 18, 21, 22, 24, 28,

32, 36, 41, 43–46, 55,
66, 68, 72, 78, 84, 93,
94, 103, 104, 110, 120,
121, 124, 131, 134, 135,
137–139, 141, 144, 150,
155, 167, 176, 181, 183,
186, 187, 199, 204, 207,
208, 212, 237, 238, 246,
249, 251, 252, 254, 255,
260, 262, 265, 274, 284–
287, 292, 293, 298, 303,
307, 314, 315, 321, 322,
325, 329, 333, 334
- Białołęka 11, 22, 45,

76–78, 83, 84, 86,

100, 209, 227, 241,
242, 254, 255, 264–
267, 269, 287, 311

- Mokotów 22–24, 83,
158, 163, 186, 227,
241, 242, 254, 255

- Olszynka Grochowska
45, 312

- Rembertów 161
- Ursus 43, 55, 142, 187,

239, 254, 255
Watykan 130, 174, 193, 244
Wągrowiec 331
Wejherowo 45, 221, 223,

225, 244, 248, 252, 259,
276, 281, 288, 293, 297,
301, 329–331

Wędrzyn 322
Węgry 40, 76, 158, 174
Wielka Brytania 24, 253,

305, 316
Wierzchowo Pomorskie (Zło-

cienieckie) 9, 11–13, 16,
21, 23, 25–31, 34, 35,
39, 40, 42, 45, 46–49,
52, 54, 56, 57, 59, 60,
62–69, 71, 74, 85, 90,
92, 94, 97, 101, 105,
110, 114, 122–128, 131,
134, 136, 137, 145, 147–
150, 154–156, 160, 162–
165, 174, 176, 177,
181–183, 188, 189, 191,
196, 198, 199, 203, 205,
207, 210, 223–228, 231,

239, 241, 245, 249–251,
257, 261, 263, 292, 293,
298, 323–325

Wilno 321
Włochy 174, 184, 193, 309
Włocławek 45, 243
Włodawa 45
Wrocław 22, 28, 36, 44, 45,

61, 75, 85, 97, 102, 103,
156, 176, 189, 215, 255,
285, 297, 311, 319, 329,
331–333

Wronki 45, 204, 253, 254
Wyszkowo Pomorskie zob.

Wierzchowo Pomorskie
Zabrze 54, 227

- Zaborze 22, 24, 45,
227, 325, 326

Zakopane 7
Załęże k. Rzeszowa 11, 24,

45, 309, 325, 326
Zdroje zob. Szczecin
Złocieniec 27, 28, 125, 126,

155, 207
Zdunowo zob. Szczecin 
Związek Radziecki 24, 25,

27, 28, 33, 40, 41, 72,
84, 104, 134, 158, 186,
195, 197, 198, 203, 264,
296, 302, 310, 316, 321,
329, 331 

Żarnowiec 222
Żary 308
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