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DODATEK KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU IPN I DZIENNIKA POLSKIEGO NA 30-LECIE TAJNEJ KOMISJI ROBOTNICZEJ HUTNIKÓW

koordynatorTKRHNSZZ„S”
wlatach1982-1988

WALCZY
NOWA HUTA

ARCHIWUM JANA ŻURKA

Takpisanonamurachpowprowadzeniustanuwojennego,anamanifestacjachsłyszeliśmy„NieoddamySierpnia”.WNowejHuciete
hasłaniebyłytylkopustymisłowami.Tutaj„Solidarność”–nawet
wnajbardziejbeznadziejnymczasie,wlatach1982-1989–żyła.
Przetrwałamimoprześladowań,
anawetśmierci–Bogdana
WłosikaczyRyszardaSmagura.
Samanazwa„NowaHuta”stanowiłanadziejędlamilionówludzi
wPolsce,którzyniepogodzilisię
zrządamiwojskowejjunty.Dodawałaimsił,gdysłyszeli,iż
nanowohuckichulicachnadalodbywająsięmanifestacje,awnajwiększymzakładziePRL-u,ówczesnejHucieim.Lenina,hutnicy
niepogodzilisięzodebraniemim
ichzwiązku–„Solidarności”.
Takbyłonietylkodziękigrupie
przywódców,aletysiącomodważnychludzi,którympo13grudnia
1981przyszłozdaćegzamin
zprzyzwoitości.Dodzisiajnieznamynawetnazwisktychodważnych,bezimiennychbohaterów.
ModlilisięnamszachzaOjczyznę,
pojawialinamanifestacjach,ofiarowalipomocprześladowanym,
kolportowalibibułę,oddawaliswe
mieszkania,ukrywaliludzi,sprzęt,
nieuczestniczyliwkłamstwie.Tak
wychowaliteżswojedzieci,opowiadającim:
„Otychludziach,którzypoczuli/Że
sąterazwłaśnieusiebie/Solidarniewalcząodzisiaj/Iojutrotakże
dlaCiebie”.
Bezwysiłkuichwszystkichnienadeszłabywolność,nieupadłby
ZwiązekSowiecki–imperiumzła.
Atomowemocarstworunęłozwyciężonesiłąwoliiodwaginiepokornych,odważnychludzi.
Izatotrzebaimwszystkimpodziękować.Tymznanymibezimiennym,zapomnianym,atakżetym
zbytdumnym,żebyprzypominać
osobie.Wchwilipróbystanęli
podobrejstronie,postroniewolności.Itoonimielirację,historiaim
tojużprzyznała.
Tegoniktimnieodbierze,ztym
odejdą,zrzecząbezcenną–zczystym,prawymsumieniem.Imoże
Polskaonichzapomniała,alehistorianiezapomni.Toichdzieło–
zwycięska„Solidarność”–pozostaniesymboleminatchnieniem
dlamilionówludzinacałymświeciewalczącychzbezprawiem
ikrzywdą.Itakzapamiętaichhistoria,takbędąwspominaćich
przyszłepokolenia.Izatenczyn
sprzedtrzechdekadwszystkimim
dziękujemy.
Kraków,wrzesień2012r.

Nowa Huta, 13 XII 1981

Romantycy i pozytywiści
OhutniczychdrogachdowolnościopowiadajądziałaczeopozycjiSTANISŁAWHANDZLIKIMACIEJMACH
– Wjaki sposób Panowie
spotkali się pierwszy raz?
StanisławHandzlik:–Tobyło już po 20 sierpnia 1980 roku.
Maciej Mach: – 26 lub 28
sierpnia.SpotkaliśmysięwświetlicywydziałowejWalcowniBlach
Karoseryjnych.Zebraniepracownicze bardzo szybko przekształciłosięwtypowezebraniezwiązkowe.
S.H.: – Wtedy tworzyły się
pierwsze komitety strajkowe.
PierwszypowstałnaWydzialeMechanicznym,następnynaZgniataczu,potemorganizowanosięnakolejnych. Pod koniec sierpnia tworzyłosięporozumieniemiędzytymi wydziałami. Udaliśmy się
dodyrektoranaczelnegohuty,którym był wówczas Eugeniusz
Pustówka,notabeneczłowiekwysokopostawionywhierarchiipartyjnej,ipodpisaliśmyporozumienieopowołaniutakichorganizacji
związkowych na poszczególnych
wydziałach.Wtymczasiewkombinaciebyłozatrudnionychblisko
40 tysięcy ludzi i w ciągu trzech
miesięcy do „naszej” Solidarnościwpisałosię36tysięcy.Wstarych
związkach zawodowych zaczęło
świecić pustkami.
M.M.: – A u nas się aż kłębiło.
Już we wrześniu ’80 zaczęli przychodzić też nauczyciele i służba
zdrowia.
– Kiedy zorientował się Pan,
że działalność związkowa
musi mieć jednak drugie dno
izejść do podziemia?
M.M.: – Kiedy dostałem pałą
odZOMO16grudnia1981r.podczas pacyfikacji strajku w hucie.
Oczywiście,takimpierwszymimpulsembyłoogłoszeniestanuwojennego,alepacyfikacjabyłaprzełomem. Strajk trwał od 13 do 16

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

„Solidarność”
żyje

Stanisław Handzlik (z lewej) i Maciej Mach

grudnia.Nabramachwisiałytransparenty.Bramydohutypozastawianebyływagonami,starymiautobusami.
S.H.: – Strajkowało 10–15 tysięcy ludzi. Strajk rotacyjny polegałnatym,żekażdyczłowiekmiał
odsiedziećswoje16godzin.Potem
szedłdodomuwyspaćsięprzez8
godzin i wracał. Tej samej nocy,
kiedypacyfikowanokopalnięWujek, spacyfikowano Hutę im. Lenina,ztymżeunasnieużytobroni palnej, bo przyjęliśmy zasadę
oporu biernego.
M.M.:–Bardziejnasbiliw1988
roku.W1981r.skończyłosiętotak,
że wjechali na teren kombinatu
czołgami. Rozbili bramę i część
ściany. Budynki otoczyło wojsko,
dośrodkaweszłoZOMOibezpieka.Masakryniebyło,aleTy,Staszku, musiałeś uciekać i potem się
ukrywać
S.H.: – Tak było ustalone. Ja,
EdwardNowak,JanekCiesielski

mieliśmyzostać„nawolności”,żebyodbudowywaćstrukturyregionalne„Solidarności”.Uciekliśmy
zhuty kanałami.
– Jak powstała Tajna Komisja
Robotnicza Hutników?
M.M.: – Najpierw z kolegą Jasiem Żurkiem wymyśliliśmy, że
trzeba zademonstrować w jakiś
sposób,że„Solidarność”dalejistnieje. W tym celu wydrukowaliśmyulotkizorzełkiemi napisem:
„Solidarność żyje. Życzy Wesołych Świąt”. 22 grudnia 500 takich ulotek rozrzuciliśmy ztramwaju podbramągłównąhuty.Potemzaczęłasiężmudnaodbudowa
tajnych struktur związku. W lipcu utworzyliśmy GROT, skrót,
który nawiązywał do Grota-Roweckiego z Armii Krajowej,
a tworzyły go pierwsze litery naszych pseudonimów: G jak Gruby albo Gnat, który należał
domnie,RjakRadwan(Wojciech
Daniel),O–Olo(ZbyszekKubiak)

iT–Tato(ksiądzPalmowskiz„Arki Pana”). W tym składzie działaliśmydojesieni1982r.Wtedyjednakznównasiliłysiędziałaniabezpiekiicorazwięcejosóbznaszego
otoczeniabyłowcielanychdosłużbywojskowej.Trzebabyłozatem
wymyślić nową formę działania.
19 września 1982 r. powołaliśmy
TajnąKomisjęRobotnicząHutników NSZZ „Solidarność”.
– Gdzie odbyło się spotkanie?
M.M.: – Na ulicy, bo tam było najbezpieczniej. Dokładnie
pod Orbisem w Nowej Hucie
na os. Centrum B przy bloku nr
8. W tym miejscu spotkało się
czterech naszych delegatów.
Mieli się tylko rozpoznać i rozejść. Zkrzaków obok, w parku,
obserwowali ich dwaj koledzy
StanisławMalaraiMarekSzczupak. Wygląda to skromnie, ale
w szczytowym okresie naszej
działalności mieliśmy od 6 do 8
tysięcy ludzi. Organizowaliśmy

zbiórki pieniędzy na zasiłki dla
tych, którzy musieli się ukrywać
lub dla rodzin osób internowanych. Nasz wydział opiekował
się rodziną Janka Ciesielskiego,
JasiaFranczykaiWojtkaSukiennika. Janek Ciesielski ukrywał
się razem ze Staszkiem.
S.H.:–Od16grudnia’81do24
czerwca ’82 przebywaliśmy
wmieszkaniuwKrakowienaosiedlu Podwawelskim. Szczęśliwie to
był wieżowiec, w którym lokatorzy się nie znali. Mieszkaliśmy
naostatnimpiętrzeupanidoktor,
którateżnależałado„Solidarności”.24czerwca poszedłemnaspotkaniezkolegamize„Zgniatacza”,
zaniepokojony,żenaszwydziałnie
jest reprezentowany w tajnych
strukturach. Okazało się jednak,
że ludzie, których zaproponowałemdotakiejdziałalności,bylikonfidentami.Odrazumniearesztowano.MiałemtakąumowęzJankiem,
że sygnałem alarmowym będzie
moja nieobecność, jeśli nie wrócę
dodomudogodz.21.Dlategorozpoczął wieczorem palenie korespondencjiibibuły.Niemiałgdzie
tego zrobić, więc palił w toalecie,
ażpękła.Onpotemnakrótkowyprowadził się z tego mieszkania,
ale wrócił. Kolejną wielką zaletą
tego lokum było to, że właścicielka kupowała wszystko, co tylko
się ukazało z literatury niezależnej. Mieliśmy więc co robić.
Wdzień,wktórymzostałemaresztowany, byłem świeżo po lekturze „Roku 1984” Orwella. Miałem tę książkę cały czas wgłowie
podczas przesłuchań. Wiedziałem, że nie mogę dać poznać, co
jest moją słabą stroną.
M.M.: – Nie wiedzieliśmy, jakich metod użyje bezpieka.
Więcej str. A12
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TKRH – sposób na stan wojenny
W pierwszym roku trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania przebywało czterdziestu pięciu
pracowników zakładów podlegających Hucie im. Lenina
ła kontrolę nad jego finansami
i rozliczeniami. Wśród załóg
pracowniczych SFPP działał
przez siatkę skarbników. 40
procent składek zasilało tzw.
centralny fundusz, z którego
między innymi opłacano kary
nałożone przez kolegia ds. wykroczeń, pomagano rodzinom
represjonowanych, osobom wyrzuconym z pracy, a 60 procent
rozprowadzano w postaci
świadczeń statutowych, czyli
zapomóg na wypadek urodzin
i zgonów, pomocy finansowej
dla najbardziej potrzebujących,
organizacji kolonii dla dzieci
członków itp. Działalności SFPP
z czasem rozszerzono na inne
zakłady Nowej Huty.
23 października 1986 roku
podczas tradycyjnej czwartkowej mszy w kościele w Mistrzejowicach ks. Kazimierz
Jancarz odczytał oświadczenie
o reaktywowaniu jawnej Komisji Robotniczej Hutników. Podpisani pod nim byli czterej czołowi działacze hutniczej „Solidarności” z lat 1980-1981: Mieczysław Gil, Stanisław
Handzlik, Jan Ciesielski
i Edward Nowak. Wydarzenie
to wpisywało się w nowy kierunek, który wyznaczył Lech
Wałęsa, powołując 29 września 1986 roku jawną Tymczasową Radę NSZZ „Solidar-

EWA ZAJĄC*

***

Jeszcze zanim działalność „Grota” i KOS została na dobre zahamowana, rozpoczęto prace
nadpowołaniemnowejpodziemnej organizacji. W sytuacji, kiedy już było wiadomo, że funkcjonowanie podziemia należy planować w dłuższej perspektywie,
podstawowym jej celem miało
być uporządkowanie działalności konspiracyjnej w hucie i rozszerzenie jej na kolejne wydziały i zakłady kombinatu. Pomysłodawcami utworzenia takiej
struktury, która przyjęła nazwę
Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, byli ks. Władysław
Palmowski, Maciej Mach i Wojciech Daniela. Z ich inicjatywy
we wrześniu 1982 roku Stanisław Malara wspólnie ze Markiem Szczupakiem zorganizowali pod nowohuckim „Orbisem” spotkanie, wktórym zresztą – ze względu na konspirację
– sami nie wzięli udziału.

ARCHIWUM MACIEJA MACHA

B

yliwśródnichprzewodniczącyKomisji Robotniczej
HutnikóworazRegionalnego Komitetu Strajkowego
MieczysławGilorazczłonektych
strukturEdwardNowak,którym
wprawdziewnocpacyfikacjigrudniowegostrajkuudałosiębezpiecznieopuścićhutę,alejuż13stycznia
1982 roku zostali aresztowani,
a wkrótce skazani na kary 4 oraz
3,5 lat więzienia.
Aresztowanie Gila i Nowaka
niewątpliwie stanowiło poważny cios dla małopolskiej „Solidarności”. „Solidarność” wHiL
dodatkowo osłabiło przejście
Władysława Hardka i Stanisława Handzlika – pozostających
na wolności członków Regionalnego Komitetu Strajkowego
– do działalności w tajnej Regionalnej Komisji Wykonawczej.
Wtej sytuacji inicjatywa tworzenia konspiracyjnych struktur
związku przeszła w ręce działaczy niższych szczebli.
Dosyć szybko „policzyli się”
związkowcy z Walcowni Blach
Karoseryjnych. Przy ich udziale powstało w kombinacie oraz
Nowej Hucie do lata 1982 r. kilka konspiracyjnych struktur,
m.in. Komitet Ocalenia Solidarności oraz „Grot”.
Najważniejszą i najbardziej
spektakularnąinicjatywąKOS-u
był marsz milczenia, który 30
kwietnia1982rokuodbyłsię–jak
wspominają jego organizatorzy
– poto, aby pokazać „internowanym, uwięzionym i zwolnionym
z pracy, że nie są sami, że »Solidarność« pamięta o nich i nadal
istnieje”. W wyznaczonym dniu
ogodzinie14.00okołopięciutysięcyrobotnikówwychodzącychzporannej zmiany uformowało pochód,któryprzeszedłsprzedbramy głównej kombinatu do placu
Centralnego w Nowej Hucie.

wali błyskawicznie i to oni
w ostatecznym rozrachunku
podtrzymali strajk, atakże zmienili jego charakter, dołączając
do wąsko zakładowych postulatów Szewczuwiańca także postulaty ogólnospołeczne.
Wczesnym rankiem 5 maja
strajk spacyfikowały oddziały
ZOMO i antyterroryści. Aresztowanych przywódców protestu zatrzymano.
5 maja wieczorem ukrywający się Ciesielski i Handzlik wydali komunikat, w którym wezwali hutników do podjęcia strajku absencyjnego. Kontynuowany w tej formie protest
w znacznie większym stopniu
zdezorganizował pracę huty niż
wcześniejszy strajk czynny. Nie
wiadomo, dlaczego władze zdecydowały się na rozwiązanie siłowe, ale faktem jest, że szybko
zrezygnowały z drastycznych
represji wobec przywódców
strajku. 16 maja zwolniono
z aresztu sześciu członków Komitetu Strajkowego. Tego samego dnia ujawnili się działacze dotąd się ukrywający.
17 maja odbyło się spotkanie, w wyniku którego powstał
Komitet Organizacyjny NSZZ
„S” HiL. Utworzyły go trzy różne grupy osób: niepracujący już
w kombinacie członkowie KRH
z lat 1980-1981, działacze TKRH

W ciągu kilku miesięcy 1988 roku
odtworzone zostały struktury
„Solidarności” w całym kombinacie

Oryginał postulatów ze strajku kwietniowo-majowego w 1988 r. Notatka skreślona ręką Macieja Macha.

Koordynatorem działalności TKRH został Mach, a w jej
ścisłym kierownictwie byli: Józef Bobela, Jan Kądziołka, Jan
Krężołek, Bolesław Kozłowski,
Józef Hercel (1983-1986),
od 1983 roku Tadeusz Legutko
oraz od 1986 roku Wiesław Mazurkiewicz. Przyjmując zasadę
pracy konspiracyjnej w długiej
perspektywie, TKRH odrzucała działania zagrażające jej
ujawnieniem i z tego powodu
była przeciwna koncepcji strajku okupacyjnego. Koncentrowano się na kolportażu prasy
związkowej (między innymi
„Hutnika”) i wydawnictw niezależnych, a także organizacji
obchodów trzynastego dnia
każdego miesiąca oraz celebracji rocznic ważnych wydarzeń
historycznych nieuznawanych
przez komunistyczny reżim.
Jedną z ważniejszych form tych
obchodów były przemarsze
hutników spod bramy głównej
HiL do kościoła w Bieńczycach
bądź na plac Centralny w Nowej Hucie. Podobnie jak msze
św. odprawiane w „Arce Pana”
w intencji ojczyzny z okazji
świąt narodowych, pochody te
kończyły się zazwyczaj zamiesz-

kami ulicznymi, które niejednokrotnie przeciągały się na kolejne dni.

***

TKRH na początku działalności swoje komunikaty i oświadczenia publikowała na łamach
„Hutnika”, potem także w piśmie „Solidarność Zwycięży”
Od przełomu 1985 i 1986 roku
współpraca z „SZ” zaczęła się
rozluźniać. Początkiem według wszelkiego prawdopodobieństwa było opublikowanie
na łamach pisma Tez Programowych TKRH oraz dyskusji
wokół nich. Poglądy i opinie zaprezentowane w tezach były
bardzo radykalne, między innymi zanegowano możliwość
jakiegokolwiek porozumienia
z komunistami, a za nadrzędny cel podziemnej działalności uznano niepodległość Polski. Autor tego dokumentu,
a był nim Marian Stachniuk,
postulował ponadto „jak najszybsze wyłonienie Polskiej Reprezentacji Politycznej”, która
miała pełnić rolę krajowego
rządu tymczasowego.
Mach pamięta, że Tezy Programowe były autonomiczną

inicjatywą środowiska skupionego wokół Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży”. On sam, chociaż identyfikował się z postulatami zawartymi w tezach, był przeciwny
ich publikowaniu. Ogłoszenie
dokumentu o tak radykalnym
wydźwięku politycznym mogło
bowiem doprowadzić do kontrowersji w samej TKRH.
Po rozejściu się hutników
z grupą wydającą „Solidarność
Zwycięży” TKRH przystąpiła
do organizacji własnej poligrafii. W wyniku tych zabiegów 10
sierpnia 1986 roku zaczęło wychodzić pismo „Solidarność
Hutników”.

***

W 1983 r. w kombinacie powstała jeszcze jedna ściśle utajniona struktura: Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej.
Funduszem kierował zarząd
w składzie: ksiądz Władysław
Palmowski, Stanisław Malara,
Władysław Łach, Marek Partyka, Czesław Tondyra – główny skarbnik, oraz nieustaleni
z nazwiska: główny księgowy
i dokumentalista oraz członek
TKRH, która w ten sposób mia-

ność”. Powstanie KRH niewątpliwie wprowadziło zamęt
w hutnicze podziemie. W grę
z pewnością wchodziły kwestie
ambicjonalne i obawa TKRH
o utratę budowanej przez lata
pozycji w kombinacie. Kontrowersje te nie były jednak zbyt
silne, skoro przedstawiciele obu
struktur szybko ustalili modus
vivendi.

***

Już na początku 1988 roku w całej Polsce atmosfera zaogniła
się, czego przyczyną było wprowadzenie 1 lutego podwyżki cen.
Mimo iż w hucie od ponad półtora roku istniały jawna i podziemna struktura „Solidarności”, wybuch strajku 26 kwietnia 1988 roku był zaskoczeniem
zarówno dla TKRH, jak i KRH.
Sygnał do rozpoczęcia strajku
dał niezwiązany z „Solidarnością”, pracujący od kilku miesięcy na Wydziale Zgniatacza, Andrzej Szewczuwianiec i on stał
się przywódcą strajku. W początkowej fazie był to protest
jedynie o podłożu ekonomicznym i roszczeniowym.
Pomimo zaskoczenia działacze „Solidarności” zareago-

oraz ludzie nowi, animatorzy
majowego strajku. KO odwołał
trwający od 5 maja strajk absencyjny i ogłosił, iż podejmuje
walkę o spełnienie wszystkich
postulatów strajkowych. Wezwał załogi wszystkich wydziałów do tworzenia jawnych
struktur „S”.
W ciągu kilku miesięcy odtworzone zostały struktury
„Solidarności” w całym kombinacie. Na II Walnym Zebraniu Delegatów KRH NSZZ
„Solidarność” KM HiL, które odbyło się w Sali Teatralnej 28 i 29 kwietnia 1989 roku,
wysłuchano sprawozdań
z działalności KRH, TKRH
i KO oraz dokonano wyboru
kierownictwa jednolitego
związku: przewodniczącym
Zarządu KRH został Mieczysław Gil, a jego zastępcą Władysław Kielian. Rozpoczął się
etap jawnej i legalnej działalności, a wkrótce huta pozbyła
się niechcianego patronatu
Lenina.
*Autorka jest absolwentką historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępcą
naczelnika Oddziałowego Biura
Lustracyjnego Instytutu Pamięci
Narodowej wKrakowie.
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Kościoły w Nowej Hucie – oazy wolności
Mieszkańcy Nowej Huty – dzielnicy, która miała być sztandarowym miastem socjalizmu – szybko pokazali,
że nie zgadzają się na wyznaczoną im rolę
stawy malarstwa, grafiki i rzeźby. Działała tu księgarnia wydawnictw niezależnych, Niezależna Telewizja Mistrzejowice.
Organizowano pielgrzymki
na Jasną Górę, do Kalwarii
Zebrzydowskiej,apóźniej,pobestialskim morderstwie dokonanym przez funkcjonariuszy bezpieki, do grobu ks. Popiełuszki.
W1984 r. powołano tu Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy.
W czasie strajku w Kombinacie im. Lenina, który trwał
od 26 kwietnia do 5 maja 1988
roku, posługę duszpasterską
strajkującym niósł ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski.
W sierpniu 1988 roku w pomieszczeniach przy kościele
w Mistrzejowicach miała miejsce impreza precedensowa
w warunkach państwa komunistycznego: międzynarodowa
konferencja na temat praw człowieka. Wśród uczestników znaleźli się: posłowie Parlamentu
Europejskiego, doradcy amerykańskich senatorów, burmistrz
Bostonu Ray Flynn, pisarz chilijski Marcello Rossa, rosyjska
emigracyjna poetka Natalia
Gorbaniewska, zachodni dziennikarze, dyplomaci i delegaci
związków zawodowych. Polskę
reprezentowali między innymi
przedstawiciele „Solidarności”,
KPN-u, Ruchu „Wolność i Pokój” oraz NZS-u.

KATARZYNA WORDLICZEK*

W

kwietniu
1960 roku
bronili
Krzyżapostawionego w miejscu, gdzie miał zostać zbudowany kościół, przy zbiegu ówczesnych
ulic
Marksa
i Majakowskiego. Ostatecznie
kościół wzniesiono w innym
miejscu: słynną „Arkę Pana”
w Bieńczycach, pierwszą świątynię w Nowej Hucie, konsekrowano w roku 1977. Ta historia
jest reprezentatywna dla dziejów walki Nowej Huty zkomunistyczną ateizacją.
Gdy 13 grudnia 1981 roku komuniści wprowadzili stan wojenny, naturalne było, że wielu
działaczy opozycji i członków
zdelegalizowanej „Solidarności” szukało pomocy pod skrzydłami Kościoła.
W bieńczyckiej świątyni bardzo
szybko uruchomiono punkt informacyjny. Rozpoczęto zbiórkę żywności ipieniędzy. Ze strony Kościoła zaangażowali się
księża proboszczowie poszczególnych parafii: Franciszek Skupień, Stanisław Podziorny, Jan
Bielański i Janusz Bielański,
a także wielu księży wikariuszy
i siostry zakonne. Później okazało się, że według dokumentów
zachowanych w IPN ks. Janusz
Bielański zarejestrowany był jako TW pseud. „Waga”.
Ksiądz Władysław Palmowski, wikariusz z „Arki Pana”, był
jedynym kapelanem podziemnej „Solidarności”, który dotarł
do wszystkich zakładów pracy
naterenie Nowej Huty. Był łącznikiem pomiędzy więzionymi
aświatem zewnętrznym, pomiędzy strukturami opozycyjnymi
wróżnych zakładach pracy oraz
pomiędzy kilkoma organizacjami podziemnymi. Współtworzył
SpołecznyFunduszPomocyPracowniczej. Zainicjował powstanie dwóch innych konspiracyjnych struktur „Solidarności”
(Komitetu Ocalenia „Solidarności” zwanego KOS-em oraz
organizacji „Grot”).
W „Arce Pana” 13 i16 każdego miesiąca odprawiano msze
w intencji Ojczyzny i „Solidarności”, poświęcano sztandary
związkowe, po mszach przy kościele rozrzucano ulotki.
Po pacyfikacji Kombinatu
w grudniu 1981 r. ukrywający się
działacze NSZZ „S” stali się najbardziej poszukiwanymi ludźmi
wPRL.Abyichodnaleźć,organy
bezpieczeństwa państwa zmobilizowałyogromnesiły,wtymsieć
tajnychwspółpracowników.JednymzagentówdziałającychwtedywNowejHuciebyłtajnywspółpracownik o pseudonimie „Dominik”.ByłzatrudnionywSekcji
Informacji KRH jako drukarz.
WedługnotyidentyfikacyjnejIPN

ARCHIWUM JANA ŻURKA

„Arka”

Gdańsk, pielgrzymka Jana Pawła II, czerwiec 1987 roku

udostępnionej
Czesławowi
Szewczukowi TW „Dominik” to
Stanisław Maciejewski. Aby go
uwiarygodnićwoczachkolegów,
przygotowano„legendę”.Maciejewskimiałopowiadać,żejakobyłypracownikKRHmusisięukrywać.Starałsięodnowićwielekontaktówtowarzyskichsprzedstanu
wojennego. Spotykał się z żonamiinternowanychiukrywających
siękolegów,auzyskanewtensposóbinformacjeprzekazywałbezpiece. Udzielił m.in. informacji
o punktach kontaktowych ukrywającychsięludziiichłącznikach,
ospotkaniachdelegatówtajnych
struktur „S”. Pożyczył oficerowi
SB klucz do jednego z pomieszczeń, dzięki czemu bezpieka mogła zrobić duplikat izałożyć podsłuch.Szczegółowoopisywałswojespotkaniairozmowyzksiędzem
Władysławem Palmowskim.
Po pewnym czasie Maciejewski
nabrał przekonania, że ksiądz
Palmowski podejrzewa go
o współpracę z SB. W związku
ztymbezpiekapostanawiawycofać agenta ze struktur krakowskich, przenosząc go dojego macierzystych Kielc.
Wtej sytuacji SB musiała posłużyćsięinnymiagentamidoin-

wigilacji najważniejszych osób
nowohuckiej„konspiry”.ZastępcanaczelnikaWydziałuVSBpor.
Kazimierz Kasprzyk napisał:
„Możliwość operacyjnego dotarcia do Palmowskiego ma grono pracowników Walcowni
Zgniatacz HiL – innych tw ps.
»Kałamarz« [Stanisław Filosek]
i »Karol II« [identyfikacja tego
pseudonimu na razie nie jest
możliwa]”.
KsiądzJózefGorzelanytopostać, która na zawsze zachowała się w pamięci mieszkańców
Nowej Huty, a szczególnie parafii Bieńczyce. Ks. Gorzelany został zarejestrowany w zasobie
ewidencyjno-kartotecznym jako tajny informator o pseudonimie „Turysta” w okresie 19591964. Zachowały się materiały
archiwalne dotyczące tej sprawy. W późniejszym okresie, jako proboszcz nowohuckiej parafii, zaangażował się w budowę
kościoła, a w latach 80. wspierał
„Solidarność”.
W czerwcu 1980 roku założono sprawę operacyjnego rozpracowania wobec księdza Gorzelanego, nadając jej kryptonim „Głaz”. Władze pisały skargi naGorzelanego do kardynała

Macharskiego. W październiku
1985 roku ks. Gorzelany ze
względu na wiek złożył rezygnację z funkcji proboszcza i przeszedł na emeryturę. Jednocześniewycofałsięzdziałalnościpublicznej.

Mistrzejowice

Podobnie ułożyła się historia
konsekrowanego w roku 1983
przez Jana Pawła II w czasie jego drugiej pielgrzymki do kraju, kościoła pod wezwaniem św.
Maksymiliana
Kolbego
w Mistrzejowicach.
W czerwcu 1982 roku, solidaryzując się z internowanymi
wośrodku odosobnienia w Załężu, kilka osób pod przewodnictwem ks. Kazimierza Jancarza,
wikariusza z Mistrzejowic, rozpoczęło głodówkę w kościele.
W tym samym czasie narodziły
się słynne nabożeństwa czwartkowe odprawiane w intencji Ojczyzny, osób internowanych,
prześladowanych,członkówzdelegalizowanej „Solidarności”.
Mistrzejowickie duszpasterstwo organizowało wieczory poetyckie, festiwale piosenki
„Sacrosong”, występy zespołów
muzycznych i teatralnych, wy-

Naczele pochodu
niesiono obraz
Matki Boskiej
Częstochowskiej,
część osób wraz
z obrazem została
zatrzymana przez
ZOMO
iprzewieziona
do siedziby WUSW

kumentów aktowych, został zarejestrowany (w grudniu 1985
roku) jako tajny współpracownik o pseudonimie „Skala”. Materiały dotyczące ojca Niwarda
są niekompletne i niejednoznaczne.
O. Niward zawsze był związany znowohuckimi robotnikami. W marcu 1981 roku odprawił mszę świętą w kombinacie
podczas strajku ostrzegawczego. Później jako duszpasterz ludzi pracy został opiekunem ikapelanem Duszpasterstwa Hutników, które formalnie powstało 4 maja 1984 roku. Drugim
zaangażowanym w pracę w Duszpasterstwie był o. Paweł
Mynarz, który troszczył się o internowanych i nauczycieli, pracując w Duszpasterstwie Nauczycieli i Wychowawców. Jednym z głównych świeckich animatorów Duszpasterstwa Hutników był Zbigniew Ferczyk.
Duszpasterstwo miało w swoich szeregach przedstawicieli
wszystkich zakładów i wydziałów huty. W ciągu kilku lat zetknęło się z nim kilkuset członków „Solidarności” z HiL, MPK
i innych przedsiębiorstw.
3 i 13 każdego miesiąca odbywały się uroczyste msze zaOjczyznę i Ojca Świętego, a także
raz w tygodniu wykłady z nauki
społecznej Kościoła, które prowadził o. dr Jacek Stożek.
W drugiej połowie lat 80.
powstała parafia pw. św. Józefa
na os. Kalinowym. Początkowo
msze iuroczystości religijne odbywały się w kaplicy – kościół
zbudowano wlatach 1993-2002.
Pierwszym proboszczem został
ks. Stanisław Podziorny, który
przeszedł z kościoła „Arka Pana”. Pracując w nowej parafii,
także wspierał nowohuckich robotników. 1 maja 1988 roku odprawiono mszę w intencji strajkującychpracownikówHutyLenina, a po mszy uformował się
pochód,którymiałbyćwyrazem
solidarności ipoparcia dla strajkujących. Na czele pochodu niesiono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, część osób wraz
z obrazem została zatrzymana
przez ZOMO i przewieziona
do siedziby WUSW.

Franciszek Macharski poświęcił kaplicę i erygował nową parafię (budowę kościoła ukończono w 1995 roku). Parafia
na Szklanych Domach związana była z mogilskim klasztorem
i osobą ojca Niwarda Karszni.
W czasie walki o Krzyż w Nowej Hucie duchowny był rozpracowywany przez Referat ds.
Bezpieczeństwa w Nowej Hucie. Odmówił wówczas współpracy. Wiele lat później, w świetle zapisów ewidencyjnych i do-

Nowa Huta była sceną konfrontacji komunistycznych zamierzeń i chrześcijańskiej solidarności. Wbrew intencjom komunistycznych władz, robotnicy nie
wyparli się wiary. Szczególnie
lata stanu wojennego to czas,
w którym ludzie bezinteresownie sobie pomagali i wspierali
się. Dzięki zaangażowaniu, poświęceniu i wytrwałości ogromnej rzeszy ludzi skupionych wokół nowohuckich parafii udało
się im godnie przeżyć trudne
i smutne lata 80.
*Autorkajestabsolwentkąpolitologii
UniwersytetuJagiellońskiego,
pracownikiemOddziałowegoBiura
LustracyjnegoIPN wKrakowie.

Szklane Domy
i Kalinowe

Budowę kościoła na osiedlu
Szklanych Domów rozpoczęto
w 1982, w 1983 roku kardynał

***
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Nowohuckie czasopisma Romantycy
i pozytywiści
„Solidarności”
„Solidarność Hutników” i „Nowohucki Biuletyn Solidarności”
PAWEŁ NALEŹNIAK*

P

oczątkowoTajnaKomisja Robotnicza
Hutnikówdrukowała swoje oświadczenia i komunikaty
nałamach„Hutnika”.Jednak„Hutnik”zczasemstawałsięcorazbardziejpismemregionalnym.TKRH
była więc zainteresowana wydawaniemwłasnegobiuletynu.

„Solidarność
Hutników”

Redaktorem odpowiedzialnym
„SZ” został Maciej Mach, Una
Gurawska zajmowała się obróbką stylistyczną tekstów, a Jerzy
Mielniczuk odpowiadał za druk.
Numer pierwszy został wydany
10sierpnia1986r.Odnumeru31
„SolidarnośćHutników”stałasię
inicjatywą niezależną od Tajnej
Komisji Robotniczej Hutników.
Z wyjątkiem numeru specjalnego (24) z 1988 r., który został
wydrukowany w formacie A5,
wszystkie pozostałe miały standardowyformatA4.Objętośćczasopisma wynosiła od dwóch
do sześciu stron. Od numeru 13
(z 12 października 1987 r.) średnio drukowano 2000-3000 egzemplarzy. Pismo było rozpowszechniane głównie na terenie
kombinatu.Dlategoteżwykorzystywano sprawdzone już kanały
kolportażowe „Hutnika”.
Zuczelniamiutrzymywalikontakt Una Gurawska i Jerzy
Mielniczuk.Niektóreinformacje
docierałyzapośrednictwemStudenckiej Agencji Informacyjnej–Kraków, a także na drodze
współpracy z zespołami wydawniczymi „Hutnika”, „Serwisu InformacyjnegoRKSMałopolska”,
„Aktualności” i „Nowohuckiego
Biuletynu Solidarności”.
Większośćtekstówopracowywali członkowie redakcji. Dużej
pomocy udzielali dziennikarze:
Maciej Szumowski, Jerzy Surdykowski,DorotaTerakowskaiBożenaBogusz.ZpismemwspółpracowałteżhistorykTomaszGąsowskiorazpracownicyhuty:m.in.
Czesław Szewczuk, Zbigniew
Ferczyk, Andrzej Kania iKrzysztofKaciński.Domarca1989r.,poza Lesławem Maleszką (TW
„Ketman”),wszystkieinneosoby
publikowałypodpseudonimami.
Na łamach przedstawiano
głównie informacje krajowe, regionalne i zakładowe, w tym systematycznie oświadczenia
TKRH.Publikowanoteżwielear-

tykułów historycznych, których
autorem był przeważnie „Jan
Mirski”. Od numeru 32 (z 20
grudnia 1988 r.) w nowej rubryce,Komunizm–zmierzchformacji, zamieszczano przedruki
z „Russkoj Mysli”, opisujące sytuacjęwZSRS.Ichtłumaczeńdokonywał Lesław Maleszka.
Pismopiętnowałołamaniepraworządności,np.akcjęusuwania
krzyżyzeszkółnowohuckich.Towarzyszyłorównieżstrajkującym
hutnikomwkwietniu,majuisierpniu1988r.,informującspołeczeństwo o ich położeniu oraz sytuacji w innych zakładach w kraju.
Potępiono brutalne wtargnięcie
jednostek specjalnych na teren
huty w nocy z 4 na 5 maja 1988 r.
Po zakończeniu protestu redakcjainformowałaoosobachrepresjonowanych i apelowała
o udzielanie im pomocy. Starano
się przedstawić czytelnikom pełnyobrazwydarzeń,zuwzględnieniem innych regionów kraju.
Redakcja spróbowała utrzymaćmiesięcznycyklwydawania,
cowpraktyceokazałosięniemożliwe. Dłuższe, czteromiesięczne
przerwy zaistniały pomiędzy numerami:12/13(po„wpadce”drukarni„Hutnika”),14/15oraz16/17.
Do czasu powstania „Nowohuckiego Biuletynu Solidarności”gazetkastanowiłanajważniejsze,obok„Hutnika”,źródłoinformacjidlapracownikówkombinatu. Jej treść była przyjmowana
z uznaniem, co utwierdzało redakcję w słuszności przedsięwzięcia. Za swą działalność zespół
otrzymałpodziękowanienaIIWalnymZebraniuDelegatówNSZZ
„Solidarność”KombinatuMetalurgicznegoNowaHuta,któreodbyłosięwdniach28–29kwietnia
1989r.Dzieńpóźniejzostałwydany ostatni (35) numer.

„Przegląd Wiadomości
Strajkowych”
(„Nowohucki Biuletyn
Solidarności”)

Pierwszy numer opracowali Jarosław Potasz i Jan Gębski. Nie
doszło jednak do jego wydania,
kłopoty z drukiem sprawiły, że
stał się nieaktualny. Zatem numer 1 ukazał się 6 maja 1988 r.
Donumeru3/4z12maja1988
r. pismo nosiło nazwę „Przegląd
Wiadomości Strajkowych”.
Z chwilą zakończenia protestu
ipowstaniaKomitetuOrganizacyjnego NSZZ „Solidarność” zmieniono tytuł na „Nowohucki Biuletyn Solidarności”.

Ulotka „Solidarności Walczącej”
zkwietnia 1988 r.

W początkowym okresie
„NBS” był redagowany przez
Maleszkę, Marię Przełomiec
iAleksandręZieleniewską.Funkcję redaktora naczelnego pełnił
JanCiesielski,aautoremzdjęćbył
Andrzej Stawiarski.
Wzespole często następowałyzmiany.Odnumeru38(z9maja 1989 r.) tworzyli go Bolesław
Kozłowski (redaktor odpowiedzialny) i Maleszka, potem (od
58 z29 września 1989 r.) pojawiłasięKatarzynaKolenda,aodkolejnego zrezygnował B. Kozłowski. Nowym redaktorem odpowiedzialnym od numeru 63 (z 4
listopada 1989 r.) został Roman
Wątkowski.
„PrzeglądWiadomościStrajkowych” ukazywał się na papierze formatu A5, a po powstaniu
„NBS-u”powiększonogodoA4.
Pismoosiągałoobjętośćoddwóch
dosześciustron.Pierwszenumery były drukowane w liczbie kilkuset egzemplarzy. Nakład bardzoszybkoustalononapoziomie
2500-3000 sztuk, a pod koniec
1989r.osiągnąłniebagatelnąwysokość6000sztukistałsięwówczasnajbardziejmasowymbiuletynem zakładowym wPolsce.
Dostarczanie pisma na teren
kombinatu zorganizował J. Ciesielski. Odbywało się ono dwiemadrogami.Egzemplarzewwozilizatrudnieniwhuciekolejarze,
korzystano też ze sprawdzonych
kanałów kolportażowych „Hutnika”i„SolidarnościHutników”.
Na terenie zakładu kolportaż
odbywał się już całkowicie jawnie.Treściąpismazainteresowałasięnawetdyrekcja,prosząc,żebydostarczaćjejniewielkąliczbę
egzemplarzy. Po pewnym czasie
dyrekcja–półoficjalnie–zaczęła

przysyłaćswojewyjaśnieniadoartykułów z „NBS”.
„NowohuckiBiuletynSolidarności”spełniałprzedewszystkim
rolę biuletynu zakładowego. ZamieszczałinformacjeodziałalnościKomisjiRobotniczejHutników
i wydziałowych kół NSZZ „Solidarność”,publikując ichoświadczenia.Omawiałteżwszystkienajważniejsze wydarzenia w kraju
i regionie. Na łamach pisma promowano kandydatów „Solidarności”doSejmuiSenatuorazpopierano inicjatywy dekomunizacyjne.Prezentowanoteżartykuły
zatrzymane przez cenzurę w gazetachoficjalnych.Zbiegiemczasu coraz bardziej dominowały
sprawy gospodarcze, związane
z restrukturyzacją zakładu.
„NowohuckiBiuletynSolidarności”odpoczątkubyłdrukowanynabardzodobrejjakościmaszynieoffsetowej.Doskładuużywano, przekazany przez Francuską
Konfederację
Robotników
Chrześcijańskich (CFTC), komputermarkiMacintosh,stanowiący wtedy najwyższe osiągnięcie
techniki.
Z początkiem 1989 r. pismo
funkcjonowałojużzupełnieotwarcie. Na bieżąco relacjonowało
obrady okrągłego stołu, w którychA.ZieleniewskaiL.Maleszka
uczestniczyli jako akredytowani
dziennikarze.
„NowohuckiBiuletynSolidarności” pojawił się jako trzecia,
po„Hutniku”i„SolidarnościHutników”,liczącasięinicjatywawydawnicza związana z Kombinatem Metalurgicznym. Od samegopoczątkutowarzyszyłjegopracownikomwwalceowolność,był
kroniką tych zmagań i wizytówką. Jak wspomina S. Handzlik,
chętniebyłwówczasczytanyprzez
wszystkich,wtymrównieżdyrekcjęikadrękierowniczą.Wniejasnej sytuacji politycznej, w lutym
1989 r., w obronie niezależności
czasopisma wystąpili uczestnicy
II Walnego Zebrania Delegatów
„Solidarności”Kombinatu,przyjmującuchwałę,stwierdzającą,że
niepowinienonpodlegaćcenzurzeprewencyjnej.Wtymsamym
roku biuletyn zaczął funkcjonować całkowicie legalnie. Po rozwiązaniu „Hutnika” i „Solidarności Hutników” do dziś istnieje
jakojedynyoficjalnyorganKomisji Robotniczej Hutników.
*Autor jest doktorem historii, nauczycielem
wLiceumPlastycznymwKrakowieipracownikiemOddziałowegoBiuraEdukacjiPublicznejIPNwKrakowie.

Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

W roku 2012 nagrodę
„Świadek historii” otrzymają:

gromadzi, zabezpiecza, opracowuje i udostępnia materiały historyczne, dokumentujące
zmagania niepodległościowe Polaków w XIX i XX wieku,
oraz prowadzi
działalność badawczą, edukacyjną i wydawniczą w tym zakresie. Akcja
gromadzenia dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski trwa
nieustannie.
Wszystkich posiadających tego typu materiały Fundacja prosi
o przekazywanie ich do jej zbiorów (archiwalia, druki, rękopisy, fotografie,
nagrania, wszelkiego rodzaju ulotki i plakaty, in.). Kontakt: ul. Syrokomli 21,
Kraków 30-059, tel. 421-20-78.

ks. Kardynał Franciszek Marcharski
ppłk. Jerzy Wesołowski
Władysław Skalski (pośmiertnie)
Stanisław Malara
Paweł Perchel
Adam Roliński
Nagroda„Świadekhistorii”jestprzyznawanarazwrokuosobomszczególniezasłużonymdla
upamiętnianiahistoriiNaroduPolskiegowposzczególnychregionachPaństwaPolskiegooraz
wspierającymdziałania pionuedukacyjnegoInstytutuPamięciNarodowej.Wręczenienagrody
nastąpi20września(czwartek)wUrzędzieMiastaKrakowaogodzinie12.00.

S.H.: – Czy będzie wymuszać
zeznania silą, torturami czy środkamifarmaceutycznymi.Miałem
wytrzymać24godziny,gdybypojawiłysiętortury,aodrazupowiem,
że takich nie było, żeby temu drugiemu dać szansę na wyczyszczenie dowodów. Moją słabą stroną
byłydzieci.Ikiedyrozmowaschodziłanatentemat,tomilczałem.
M.M.: – Dziećmi grali często.
W1985r.trafiłemna„kocioł”naos.
Kalinowym.Nosiłemwtedybibułędozaprzyjaźnionegoczłowieka.
Niewiedziałemjednak,żewcześniej w Gdańsku wpadła z bibułą
łączniczka, która miała wnotesie
także ten adres. Byłem umówiony z właścicielem mieszkania, że
jakdomjestczysty,tooknobędzie
uchylone,afirankaodsłonięta,ale
tobył1985r.ibezpiekaznałajużtakie sygnały. Nie pozwolili mu się
ruszyć z miejsca, żona nie poszła
dopracy,dziecidoszkoły,czekali.
JakmnieSB-ecywylegitymowali,
nie kryli radości. Powiedziałem,
żejestemprzygotowanyipokazałem szczoteczkę do zębów, którą
nosiłem zawsze przy sobie. Zawieźli mnie na Mogilską. Prawie
na 3 miesiące uniemożliwili mi
kontakt z rodziną. Jak żona napisaładoprokuratora,żedzieckoźle
znosi tę rozłąkę, skierowano naszącóreczkęnabadaniadoośrodka psychiatrycznego. To był dla
mnie największy koszmar.
S.H.:–Wśródnasbyłoniewielu,którzyniemieliżonyczydzieci,
ajakktośniemiał,togrozili,żecoś
się stanie matce.
– Jak to się stało, że kombinat i Nowa Huta stały się
miejscem krwawej walki
o wolność?
M.M.: – Ze względu na specyfikę zabudowy ciężar protestów
został przeniesiony właśnie tutaj.
ZestaregoKrakowa,gdziewwąskichuliczkachłatwobyłozablokować demonstrantów i ich zmasakrować.Unasbudynkisąbardziej
rozproszone,auliceszerokie.Czynnikiem pobudzającym do protestówbyłoteżzabójstwoBogdana
Włosika.Ważnabyłalogistykaprotestów. Trzeba było też zgromadzić w jednym miejscu grupę ludzi, którzy zainicjują taki marsz,
zanimzostanierozpędzony.Wpadliśmy wtedy na pomysł, że takim
naturalnymmiejscembędziebrama główna kombinatu, bo na koniec zmiany o godz. 14 musiało
wyjść przez nią 3-4 tysiące ludzi.
Mieliśmy ich tylko zachęcić, żeby
nie wsiadali do tramwaju, tylko
przeszli pieszo naplac Centralny.

30kwietnia1982r.odbyłsiępierwszy marsz milczący, w którym
przeszło7tysięcyludzi.Potemjuż
blokowalinasnawysokościzalewu,
amychcieliśmydojśćdo„ArkiPana”. No itłukliśmy się z nimi.
– To chyba był temat, który
kiedyś Panów poróżnił?
M.M.: – Władze regionalne,
do których przynależał Staszek,
doszły do wniosku, że trzeba zaprzestać tych marszów, bo one
przynoszą więcej szkody niż pożytku, ludzie są pałowani.
S.H.: – Wszyscy byliśmy zachwyceni tym jak hutnicy szli
w pierwszym marszu, ale potem
zamieniło się to w regularną walkęnaulicach.Poniejaresztowani
byli ci najaktywniejsi i najodważniejsi, a jeśli chce się realizować
marszkuwolności,totakichludzi
potrzebuje się najbardziej. Poza
tym przerażały mnie koszty. Jak
jednorazowotrzebabyłozapłacić
kilka tysięcy złotych na wykupienieludzizgrzywieninazajęciesię
rodzinamiaresztowanych,tobyłto
wielki ubytek wkasie związku.
M.M.: – A myśmy uważali, że
marszesąniezbędne.Bomusibyć
naswidać,aludziepotrzebująwentylu bezpieczeństwa.
S.H.:–Ludziebylitaknaładowani,żeszlipoulicachikrzyczeli:
Ja-ru-zel-ski! Bę-dziesz wi-siał!
– Czyli Pan ich rozumiał?
S.H.: – Tak, ale myśmy mieli
priorytet, żeby edukować, budowaćspołeczeństwoniezależne,potrzebne do walki zkomuną.
– Taki spór romantyków zpozytywistami?
S.H.:–Możnataktoująć.Choć
oniteżrobilirobotępozytywistyczną,tworzylistruktury,rozprowadzali bibułę, zbierali pieniądze.
M.M.:–Mamjeszczewdomu
dalejkulęnasznurku,zktórąchodziłem na manifestacje i waliłem
w tarcze ZOMO. Ludzie w pewnymmomenciepowiedzieli,żenie
dadząsięjużdalejbić.Żeteżbędą
mieli broń.
S.H.:–Tak,wtedysięprzeraziłem,żechodziobrońpalną,achodziło o kije i pałki.
M.M.: – Poza kilkoma ciężkimichwilami,tobyłnajpiękniejszy
okres w moim życiu. Gdyby dziś
trzeba było utworzyć tajną organizację, to mogę to zrobić.
– Pan też jest gotowy?
S.H.:–Nie.Jestememerytem,
pomieszkuję na wsi, odbudowałemstarydom.Słuchamradia,czasem sobie kupię gazetę i wzupełności mi to wystarczy.
Rozmawiała:PAULINAPOLAK
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