
Mateusz Wyrwich„Kolporterzy historii” to niezwykle zajmująca opowieść o ludziach walczących o niepodległość 
Polski w latach 80. minionego wieku. Życiorys każdego z bohaterów może być inspiracją dla scenariusza 

�lmowego. Historie bohaterów tej książki przypominają losy żołnierzy konspiracji antyniemieckiej 
i antysowieckiej z czasów II wojny, a także powstańców z czasów zaborów. W niektórych życiorysach 

znajdziemy echa walk naszych przodków, jak choćby Józefa Piłsudskiego i jego kilkudziesięcioletniej walki 
prowadzonej za pomocą podziemnej bibuły. Ale „Kolporterzy historii” to również pejzaż schyłku komunizmu 

w Polsce pokazany przez losy konkretnych ludzi. Nie tylko przez jednostkowy dramat, internowanie, 
więzienia, pobicia i kalectwo, ale także przez groteskę niektórych zachowań funkcjonariuszy 

komunistycznego reżimu, jak np. aresztowanie działacza podziemia i jego psa. 

Mateusz Wyrwich
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Wstęp

Na karty tej książki trafiło ich kilkudziesięciu z kilku milionów. Kilkudziesięciu z kilkuset, 
a później – z kilkudziesięciu tysięcy członków Solidarności, którzy walcząc z komuni-
stami o wolną Polskę, dotrwali do 1989 roku. Wzięli udział, jak mówi jeden z bohaterów 
książki, w pierwszym bezkrwawym powstaniu. To prawda, choć niezupełnie, ponieważ 
w stanie wojennym komuniści zamordowali co najmniej sto osób. Niektóre z nich mają 
pomniki. Inne żyją tylko we wspomnieniach najbliższych. 

Opowieści o żywych świadkach historii zostały napisane na podstawie rozmów z bo-
haterami naszej niepodległości. Również dzięki dokumentom znajdującym się dzisiaj 
w archiwach, a wytworzonym przez prześladowców ludzi Solidarności: cywilne i woj-
skowe służby reżimu komunistycznego – służby PRL, marionetkowego państwa, podpo-
rządkowanego sowieckiemu imperializmowi. 

W książce spotkamy ludzi, którzy – podkreślę – na ogół nie są znani, a niekiedy znani 
tylko w swoim środowisku. W miarę upływu czasu ich działalność też popadła w zapo-
mnienie. Czasem odkrywani są przez jakiegoś miejscowego pasjonata historii. Oni sami 
dalecy są od przedstawiania siebie jako bohaterów, odchodzą w zapomnienie, umierając 
jako zupełnie anonimowi. Z rzadka o ich działaniu opowiada rodzina. Czas, jaki poświęcili 
na działalność w podziemiu niepodległościowym, był czasem zabranym rodzinie. Z tego 
powodu incydentalnie dochodziło do jej rozpadu. Działaczy, którzy walczyli o niepodle-
głość Polski, bolały pytania bliskich, współmałżonków czy rodziców: – I co ty z tego masz? 
Pytania te często były bardziej dotkliwe niż katowanie przez funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa, internowanie bądź więzienie. 

Kilkoro z opisywanych tu postaci w początkach niepodległego państwa, można rzec, 
robiło kariery. Piastowali mandat posła czy senatora, na ogół przez jedną kadencję. Póź-
niej zaangażowali się na rzecz lokalnej społeczności. Czy to jako samorządowcy, czy za-
kładając fundacje wspomagające pracowników pozbawionych pracy podczas szokowej 
„reformy” Balcerowicza. Działali nadal dla ludzi, dla Polski, dla jej niepodległego bytu pań-
stwowego i gospodarczego. Kilku z byłych działaczy podziemia niepodległościowego 
w III RP zostało przedsiębiorcami. Nie zapomnieli jednak o tym, że nie każdemu z walczą-
cych o niepodległość kraju udaje się w III RP wiązać koniec z końcem. Niejednokrotnie 
więc w wolnej Polsce wspomagali ich finansowo – udowodnili, że rozumienie solidarno-
ści jest dla nich ponadczasowe. 



Kolporterzy historii

8 

Niemal każdy z tych życiorysów nadawałby się na scenariusz filmu sensacyjne-
go. Przedstawione tu reportaże historyczne to swoista suma działaczy podziemia 
niepodległościowego ujęta z dzisiejszej perspektywy czasu, przegląd form działa-
nia konspiracyjnego opozycji antykomunistycznej w latach 1981–1989. W czasie 
III RP większości tych życiorysów – trzeba to jeszcze raz podkreślić –  niemal zupeł-
nie nie znano, były zapomniane. Dopiero Krzyż Wolności i Solidarności, ustanowiony 
w 2010 roku, wydobył je z cienia. 

W odnalezieniu owych zapomnianych bardzo pomogli mi przewodniczący wszyst-
kich zarządów regionów NSZZ „Solidarność”, za co im serdecznie dziękuję. To też dzięki 
nim dotąd nieznani działacze podziemia, których wkład w niepodległość Polski nie może 
być pominięty, wyszli na światło dzienne. To dobrze, gdyż ich zapomnienie byłoby ko-
lejną białą plamą w historii Polski. Dziękuję też redaktorom naczelnym „Tygodnika Soli-
darność”: Ewie Zarzyckiej, Krzysztofowi Świątkowi i Michałowi Ossowskiemu. Dzięki nim 
reportaże historyczne o „kolporterach historii” mogły ukazywać się na przestrzeni ponad 
pięciu lat na łamach „TS”.

Bardzo często zwykliśmy wspominać bohaterskie dokonania żołnierzy i uczestników 
powstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego, warszawskiego w 1944 
roku. I słusznie, każde bowiem działanie z bronią w ręku przybliżało nas do niepodległo-
ści. Czy to podczas zaborów, czy okupacji niemieckiej i sowieckiej podczas II wojny świa-
towej, aż po rok 1989. Podobnie było z walką prowadzoną za pomocą podziemnej prasy 
i książki, czy to w minionych wiekach, czy minionych latach. 

O naszych bohaterach dawnych wieków wiemy, bo mówili i pisali o nich nasi 
przodkowie. Niegodziwością więc byłoby pominąć teraz tych, dzięki którym dziś mamy 
wolną Polskę. 

Mateusz Wyrwich
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Zobowiązanie

– Idąc na strajk w naszej fabryce, niewiele sobie 
obiecywałem, ale kiedy zobaczyłem, że robotnicy siedzą 

przez całą noc w zakładzie, mając pełną świadomość 
tego, co się w naszym kraju dzieje, i wiedzą przynajmniej 

w zarysach, czego chcą, postanowiłem z nimi zostać. 
Traktowałem to jako obowiązek. Ich postawa robiła 

ogromne wrażenie. To było dla mnie tak wielkie przeżycie, 
że nigdy nie oddam go za żaden majątek – tak początki 

działalności opozycyjnej wspomina  
Tadeusz Chmielewski z Elbląga.

Ojciec czterech córek. Urodzony w Gdańsku absolwent tamtejszej politechniki. Emo-
cjonalnie związany z Gdańskiem, dziś zastanawia się jednak, czy bardziej z Gdańskiem, 
czy z Elblągiem. Energiczny mimo przekroczonej siedemdziesiątki, z rozległymi plana-
mi na przyszłość. Jak podkreśla, jego dojrzewanie polityczne kształtowała w dużym 
stopniu sytuacja gospodarcza w PRL, ale przede wszystkim rozmowy z mamą i wspól-
ne z nią słuchanie audycji Radia Wolna Europa. Już podczas studiów odkrył, jak fał-
szywa jest komunistyczna propaganda. Kiedy zaś rozpoczął pracę, zaczął dostrzegać 
nieracjonalność zarządzania gospodarką, złe decyzje działaczy partyjnych, które gnały 
Polskę po równi pochyłej do upadku. 

Rodzice Tadeusza przywędrowali do Gdańska po II wojnie światowej z Zamojszczy-
zny. Matka była sprzątaczką, ojciec urzędnikiem w zakładzie Elbud, budującym sieci elek-
tryczne. Tadeusz od młodości przejawiał zainteresowanie sprawami społecznymi, ale nie 
angażował się politycznie – na prośbę matki, która uważała, że najważniejsze są studia, 
a zajmowanie się polityką jest niebezpieczne. On sam zawsze chciał skończyć studia, więc 
pilnie się uczył. Od szkoły podstawowej był też ministrantem. Po studiach odpracowywał 
stypendium fundowane. Później osiadł w Elblągu zachęcony mieszkaniem. Tym bardziej 
że się ożenił i w roku 1975 na świat przyszła córka Aurelia. Później kolejne: Ola, Danusia 
i Grażynka. W 1980 roku został kierownikiem działu przygotowania produkcji. I wszystko 
wskazywało na to, że na tym stanowisku dociągnie do emerytury.
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Zapamiętać każdą godzinę

Do 1980 roku z dala był też od przynależności do jakiejkolwiek partii. W 1978 roku 
razem z żoną Heleną wstąpili do Klubu Inteligencji Katolickiej. Mimo pełnej świadomo-
ści dramatu, jaki rozegrał się w Trójmieście w 1970 roku, nie zaangażował się w działal-
ność opozycyjną. Również to nie rok 1976, a dopiero strajki w 1980 roku zainspirowały 
go do zaangażowania się w politykę. Mimo upływu blisko 40 lat, pamięta niemal każdą 
godzinę Sierpnia ’80.

– Było wówczas coś takiego jak Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa, obejmujące 
nadzorem przedsiębiorstwa budowlane – opowiada Tadeusz Chmielewski. 15 sierpnia 
otrzymałem od dyrektora zakładu polecenie służbowe, aby pojechać osiemnastego 
na naradę do Gdańska. Wychodząc z zakładu w piątek po pracy, spotkałem spawaczy, 
z którymi wcześniej pracowałem. Powiedzieli mi: „Tadeusz, zaczęło się w Gdańsku. Zo-
baczysz, co będzie u nas w poniedziałek”. Na co odparłem: „Zobaczymy”. Mruknęli na to 
tylko i poszli. W drodze do domu napotkany kolega z pracy powiedział, że dyrektor mnie 
szuka i chce odebrać delegację do Gdańska. Pomyślałem: „Oj, już ty mi tej delegacji nie 
odbierzesz”. W poniedziałek wczesnym rankiem poszedłem na dworzec PKP. Komunika-
cja miejska już nie kursowała. Ostatnim pociągiem dojechałem do Gdańska. Spotkaliśmy 
się w zjednoczeniu gdzieś koło ósmej rano. Ponieważ okna wychodziły na bramę nr 2 
stoczni, to prowadzący po kilkunastu minutach spotkania zakomunikował: „Słuchajcie, tu 
nie ma atmosfery do pracy. Każdy robi, co chce, może iść do domu albo pod stoczniową 
bramę”. No i poszedłem pod bramę. Inni również. Razem z ludźmi modliłem się, śpiewa-
łem. Tłum gęstniał. Spędziłem tam dzień. Wałęsa dużo mówił o uczczeniu ofiar 1970 roku. 
Pamiętam, że powtarzał: „Jak nie pomnik postawimy, to będziemy tu układać kamienie”. 
I byłem gotów zostać i układać kamienie. Późnym wieczorem dzięki uprzejmości kierow-
ców, bo już żadne pociągi ani autobusy PKS nie kursowały, wróciłem do Elbląga. Rano 
we wtorek poszedłem do pracy. Dowiedziałem się, że jest wiec w warsztacie mechanicz-
nym. Kadry kierowniczej na wiecu nie było. Różni ludzie zaczęli przemawiać, również ja. 
Zrelacjonowałem, co się działo w stoczni. Grupa pracowników powołała komitet straj-
kowy i zaproponowali, żebym przewodniczył. Nie zgodziłem się. Czułem pod skórą, że 
jak strajk robią robotnicy, to nie wypada, by na jego czele stał inżynier. Szefem został 
Zbyszek Łabędzki, notabene członek PZPR. Ja i Darek Brzozowski zostaliśmy wiceprze-
wodniczącymi. I utworzyliśmy komitet strajkowy. Pracowało nas około 350 osób. Prawie 
cała załoga przystąpiła do strajku. Mieliśmy kontakt z Gdańskiem. W Elblągu już we wto-
rek ukonstytuował się MKS [Międzyzakładowy Komitet Strajkowy – red.] z Ryszardem Ka-
linowskim jako przewodniczącym. Nasi ludzie pojechali z delegacją do Gdańska. Mnie 
udało się przekonać komitet strajkowy, aby nie stawiać na pierwszym miejscu postula-
tów płacowych. Do kolegów z największego wówczas zakładu – Zamechu przyjechał ich 
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poprzedni dyrektor, minister przemysłu ciężkiego i energetyki. Zamechowcy prowadzili 
z nim pertraktacje na temat płac. Zalecenia MKS w Gdańsku i naszego MKS były takie, aby 
nie rozmawiać oddzielnie z władzą, ale walczyć przede wszystkim o wolne, niezależne, 
samorządne związki zawodowe. Niestety, zamechowcy postąpili inaczej. I od tego mo-
mentu zaczęły się niesnaski w naszym regionie pomiędzy Zamechem a innymi zakłada-
mi. Trwały aż do stanu wojennego.

Każdy miał swój pomysł

Po ukonstytuowaniu się Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Re-
gionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” Tadeusz Chmielewski rozpoczął działalność w Za-
kładowym Komitecie Założycielskim Fabryki Domów i Oddziałowym Komitecie Założy-
cielskim w Elbląskim Kombinacie Budowlanym (EKB). Mimo proponowanego stanowiska 
w MKZ postanowił zostać w zakładzie. 

– Skupiliśmy wokół siebie wielu porządnych i życzliwych ludzi, myślących podobnie jak 
my, ale kłóciliśmy się o sprawy mało istotne. Jeden drugiemu nie chciał ustąpić – wspomina 
pierwsze dni działalności w związku Tadeusz Chmielewski. – Wcześniej nie było wolności, 
więc teraz każdy chciał się wypowiedzieć. Uważał, że jego sposób na ratowanie gospodar-
ki i rozwalanie komunizmu był najlepszy. Uczyliśmy się demokracji. Chcieliśmy wszystko 
głosować, nawet najdrobniejsze sprawy. Spędzałem więc całe dnie w zakładzie. Osiem go-
dzin pracy zawodowej i tyle dla związku. Współczuję żonie i dzieciom, których na ten czas 
zostawiłem z boku. Podobnie zresztą jak w stanie wojennym. Żona była w domu z córkami, 
a ja zajmowałem się „wielkimi” sprawami. Miała ciężko, ale była dzielna – mam więc dla niej 
wielki szacunek. 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” EKB była jedną z najbardziej aktywnych 
w mieście. Rezultatem jej prac było przygotowanie projektu programu dla regionu. Pro-
gram – jak patrzy dziś na jego treść Tadeusz Chmielewski – był bardziej życzeniowy niż 
realny. Niemniej jednak na tyle atrakcyjny, że można go było dyskutować jako punkt wyj-
ścia dla programu regionalnego. Aktywność Chmielewskiego zauważono podczas lip-
cowego Walnego Zebrania Delegatów (WZD). Delegaci ponad 200 komisji zakładowych 
wybrali go więc na przewodniczącego regionu. 

– Myślę, że przez te kilka miesięcy do stanu wojennego udało mi się zintegrować 
region, mimo iż przez cały czas wybuchały liczne kłótnie i niesnaski, podsycane przez 
PRL-owskie służby specjalne. Delegaci z mniejszych czy średnich zakładów uważali, że 
zamechowcy, którzy prześliznęli się przez Sierpień, a teraz chcą rządzić, nie powinni 
mieć jakichś szczególnych uprawnień – wspomina. – Przez lata panowała opinia w mie-
ście, że Zamech był najważniejszy, bo największy. Chcieli więc dla siebie szczególnych 
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uprawnień. No i były niesnaski, łącznie z próbą zerwania WZD. Gdyby nie pomoc Kościo-
ła, to długo by one trwały i nie wiadomo z jakim zakończeniem.

Stan wojenny

Stan wojenny zastał Chmielewskiego podczas obrad Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku. Dziś przyznaje, że wątpił w jego wprowadzenie. Na wszelki wypadek 
jednak kilka dni wcześniej skarbnik i kasjerka Zarządu Regionu Elbląg wyjęli z banku po-
nad 700 tysięcy złotych i zanieśli na przechowanie do księdza infułata, proboszcza parafii 
św. Mikołaja. Niestety, pieniądze dostały się w ręce komisarza wojskowego – wojewody 
elbląskiego. Podziemie solidarnościowe w Elblągu nigdy z nich nie skorzystało. 

Zatrzymanego w Grand Hotelu w Sopocie Tadeusza Chmielewskiego wraz z grupą 
działaczy zawieziono do siedziby ZOMO przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. Następnie do 
Zakładu Karnego w Strzebielinku. Próbowano go przesłuchać. Odmówił jakiejkolwiek 
rozmowy z prześladowcami. We wszystkich ośrodkach odosobnienia przebywał ponad 
rok – do 23 grudnia 1982 roku.

Wolność poza więzieniem

Wrócił do domu na dzień przed Wigilią. Miał zamiar włączyć się w działalność pod-
ziemną. Tymczasem okazało się, że podziemna przestrzeń była już zarezerwowana przez 
działaczy przebywających na wolności. I choć wszedł w środowisko ze szlachetną etykie-
tą kombatanta, okazało się, że dla wielu kolegów z podziemia jest kłopotliwy. Nawiązał 
kontakt z podziemnym przewodniczącym, mianowanym podobno przez przewodniczą-
cego… Zarządu Regionu Mazowsze Zbigniewa Bujaka.

– Próbowałem ułożyć relacje z tymczasowym przewodniczącym Zarządu Regionu, 
ps. Marcin. Kilka razy się spotkaliśmy. Rozmawialiśmy. Próbowaliśmy się jakoś podzielić 
zadaniami – mówi Tadeusz Chmielewski. – Bywałem na posiedzeniach ścisłego kierow-
nictwa struktury podziemnej Solidarności. Niestety, nic z tego nie wyszło. We wszystkich 
uroczystościach narodowych i kościelnych, jakie były w mieście, brałem udział. Szedłem 
z wieńcem w pierwszym rzędzie pochodów. Przewodniczący powiadamiał mnie o nich. 
Po jakimś czasie zaczął mieć do mnie, moim zdaniem, nieuzasadnione pretensje. Chyba 
jesienią 1984 roku szliśmy w pochodzie pod pomnik Ofiar Grudnia 1970. Zomowcy, jak co 
roku, obstawili trasę w pełnym uzbrojeniu. Złożyliśmy wieniec. Śpiewamy „Boże, coś Pol-
skę”. W pewnym momencie, po drugiej zwrotce, ktoś krzyczy – do dzisiaj nie wiem  kto – 
„Więcej nie śpiewamy, tak było uzgodnione!”. Nie wiedziałem, kto z kim uzgadniał. Czy 
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z jakąś esbecką wierchuszką? Postanowiłem od tego czasu bywać już nie w pierwszych 
rzędach, lecz na końcu. W tamtym czasie wśród działaczy podziemia przybywało kon-
fliktów. Przeplatało się to z zatrzymaniami, aresztowaniami, rewizjami w mieszkaniach. 
Mnożyły się wzajemne oskarżenia. W tej sytuacji, nie umniejszając roli i pozycji podziem-
nej struktury stworzonej przez „Marcina”, zacząłem szukać niezależnej działalności. Oka-
zja nadarzyła się niebawem. 

Elżbieta Duszak po rozstaniu z „Marcinem” zaczęła wydawać wspólnie z bratem Miro-
sławem i Leszkiem Koszytkowskim pismo „Biuletyn Informacyjny Regionu Elbląskiego”, 
a później „Pismo Społeczno-Polityczne «Solidarność»”. Z czasem Tadeusz Chmielewski do-
łączył do tej grupy, zabezpieczając jej finansowanie. Przez lata 80. utrzymywał również 
kontakt z podziemną Solidarnością w Gdańsku. W 1983 roku wraz z Andrzejem Wiśniew-
skim, Michałem Chrzanowskim i Jerzym Krukiem zorganizował Komisję Charytatywną 
przy kościele Bożego Ciała, niosąc pomoc osobom represjonowanym i ich rodzinom. 
Niebawem wraz z gwardianem franciszkanów o. Hubertem Lipińskim OFMConv i kilko-
ma kolegami zorganizowali przy kościele św. Pawła Apostoła elbląską filię Diecezjalnego 
Komitetu Pomocy Rodzinom Aresztowanych i Internowanych w Olsztynie, który był jedną 
z gałęzi Prymasowskiego Komitetu Pomocy przy kościele św. Marcina w Warszawie. Jego 
szefem został Janusz Milanowski. W 1986 roku zaś Tadeusz Chmielewski został współtwór-
cą Duszpasterstwa Ludzi Pracy Miasta Elbląga, duszpasterstwu szefował Janusz Zemke. 

– Nieoficjalnie i bez rozgłosu zajmowaliśmy się też kolportażem wydawnictw pod-
ziemnych, prasy i książek, które w dużych ilościach rozprowadzał Bogusław Szybalski – 
wspomina. – W ramach duszpasterstwa ludzi pracy co miesiąc była odprawiana w koście-
le św. Pawła Apostoła Msza św. za Ojczyznę, celebrowana przez o. Lipińskiego. Po mszy 
spotykaliśmy się w salce katechetycznej, gdzie odbywały się wykłady – czy to z zakresu 
historii, czy ekonomii. Na te zajęcia przychodziło regularnie kilkadziesiąt osób. Później 
wiele z nich objęło odpowiedzialne stanowiska w samorządzie. 

I tak Tadeusz Chmielewski dotrwał w swym antykomunistycznym działaniu do 1989 
roku, kiedy to kontestował obrady Okrągłego Stołu. Nie przyjął propozycji złożonej przez 
Bogdana Borusewicza i Jacka Merkla kandydowania w wyborach do Senatu RP. Zajął się 
współtworzeniem Elbląskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego, z którego star-
tował w wyborach do rady miasta i uzyskał mandat. Przez połowę pierwszej kadencji pia-
stował stanowisko wiceprezydenta Elbląga. Następnie wraz z żoną prowadził biuro ubez-
pieczeniowe. Przez długie lata pracował jako urzędnik w ZUS. Krótko był członkiem Unii 
Wolności. Od 2005 roku jest członkiem Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego; sprzeciwia 
się udziałowi partii politycznych w wyborach samorządowych na szczeblu lokalnym, jak 
również finansowaniu partii z budżetu państwa. Od 2013 roku jest na emeryturze i dzia-
ła społecznie w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w Latach 
1980–1990 Regionu Elbląskiego. Jest jego prezesem. 
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– Kiedy uświadomiłem sobie, że Polska może być wolna? Gdzieś w połowie lat 80. 
Wracamy z kolegą z pracy i on w pewnym momencie mówi do mnie: „Masz czwórkę 
dzieci, daj sobie spokój z tą działalnością. Wiesz, przeciwko komu występujemy? Przecież 
Związek Radziecki to potęga. Za naszego życia nie upadnie”. Wtedy mnie to tak trochę 
uderzyło i powiedziałem: „Cesarstwo Rzymskie upadło mimo swojej potęgi”. A on mi na 
to: „Ale 400 lat upadało”. „Ale upadło” – powiedziałem zdecydowanie. Jednak nawet pod-
czas Okrągłego Stołu, ale też po nim, nie zdawałem sobie sprawy, że Polska może być 
wolna i niepodległa. Także po czerwcowych wyborach w 1989 roku. Bo widziałem, jak 
ten postkomunistyczny układ, wykorzystując okrągłostołowy scenariusz esbecki, usta-
wia się i jakie zabezpiecza sobie przywileje. Wiedziałem, że spółdzielnie mieszkaniowe są 
opanowane przez postkomunistów. Opanowali też media i banki. Wykupują za bezcen 
po kilka tysięcy hektarów ziemi PGR-owskiej. Słowem są we wszystkich strategicznych 
instytucjach. Do tego nie pasowało mi pojęcie wolnej i niepodległej Polski. Ale należało 
o nią walczyć. Polska nie mogła być mi obojętna. Taki był mój obowiązek w nowej rzeczy-
wistości po obradach Okrągłego Stołu. Dla mnie, gdańszczanina z urodzenia, a elbląża-
nina z wyboru, było to dodatkowo zobowiązanie wobec ofiar reżimu komunistycznego 
z grudnia 1970 roku w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu.

Tadeusz Chmielewski w 1980 roku był współzałożycielem Solidarności w elbląskiej 
Fabryce Domów. W 1981 roku pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu. Obec-
nie jest przewodniczącym Stowarzyszenia Osób Represjonowanych i Poszkodowanych 
w Latach 1980–1990 Regionu Elbląskiego. W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2015 – Krzyżem Wolności i Solidarności.
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Służył Polsce i podziemiu

Ryszard Wyżga to jeden z najodważniejszych 
i najaktywniejszych działaczy podziemnej Solidarności 
w Szczecinie. Internowany. Aresztowany. Uporczywie 
prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa w końcu 
1983 roku wyemigrował wraz z żoną i dwoma synami 

do Niemiec. Oboje jednak nie zaprzestali działalności. 
Pomagali Polsce, wspierając walkę o odzyskanie 

niepodległości aż po rok 1989. Na rzecz ojczyzny działali 
również później.

Był aktywny w wielu dziedzinach działalności. Organizował struktury podziemnie, dru-
kował, spotykał się z kurierami z innych miast. Wyjeżdżał do Warszawy na spotkania 
z przedstawicielami tajnych, podziemnych struktur Komisji Krajowej „S”. Był między in-
nymi współorganizatorem, redaktorem i drukarzem „Feniksa” – pisma Międzyzakłado-
wego Komitetu Koordynacyjnego Regionu Pomorza Zachodniego. Współorganizował 
w Szczecinie druk dwóch największych pism podziemia: „Tygodnika Mazowsze” i „Tygo-
dnika Wojennego”, którego szczecińską filię założył już w 1982 roku. Tak duża aktyw-
ność sprawiła, że szczecińska Służba Bezpieczeństwa (SB) postawiła sobie za nadrzędny 
cel schwytanie Ryszarda Wyżgi. Nadała mu kryptonim „Kombinat”, a później „Działacz”. 
Początkowo esbeckie wysiłki nie przynosiły pożądanego skutku: Wyżga dwukrotnie 
uniknął więzienia dzięki brawurowym ucieczkom. Po ucieczce z prokuratury niektórzy 
koledzy z konspiracji zaczęli jednak podejrzewać, że ułatwiła mu ją SB i należy odsunąć 
go od działalności. Krążyła nawet plotka, że współpracuje ze służbami. Po odtajnieniu 
dokumentów bezpieki już wiadomo, że kolporterem tej plotki był działający w szcze-
cińskim podziemiu tajny współpracownik (TW) „Kamil”, czyli Franciszek Skwierczyński 
(sygn. akt AIPN Sz, 0024/296 296, t. 4) – w roku 1981 wiceprzewodniczący NSZZ „S” Po-
morza Zachodniego, w stanie wojennym działający w podziemiu. Ryszard Wyżga pod 
koniec sierpnia 1982 roku został internowany, a później aresztowany.
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Doświadczenie 1970

Rodzice Ryszarda poznali się na robotach w Niemczech. Urodził się rok po wojnie, 
w Vienenburgu. Niecałe dwa lata później rodzice wrócili z nim do Polski. Do czasu wyjaz-
du do Niemiec mieszkał w Szczecinie. Tam jako pracownika Stoczni Szczecińskiej zastał 
go strajk i tragedia Grudnia ’70. On sam uczestniczył w stoczniowym strajku w Wulkanie. 
Wtedy też zetknął się z polityką, która miała wpływ na jego dalsze życie. 

Z zawodu jest ślusarzem, skończył szkołę zawodową. Jednak zainteresowania huma-
nistyczne – zwłaszcza historią, literaturą i polityką – stały się dla niego swoistym uniwer-
sytetem. Jako samouk zdobywał wiedzę niedostępną na ogół absolwentom szkół zawo-
dowych. Słuchał też wykładów historycznych w Radiu Wolna Europa. Kilka lat przed 1980 
rokiem nawiązał kontakt z Komitetem Obrony Robotników (KOR), a także z Wolnymi 
Związkami Zawodowymi założonymi na Pomorzu Zachodnim przez braci Witkowskich. 
W strajki 1980 roku wkraczał więc bogaty zarówno w wiedzę wyniesioną z doświadczeń 
strajkowych lat 1970 i 1971, jak i polityczno-związkową. Jednak rewoltę w 1980 roku roz-
poczynał nie w stoczni, skąd został wyrzucony, a w Kombinacie Budownictwa Ogólnego. 
W czasie 16 miesięcy legalnej aktywności NSZZ „S” działał w Komisji Zakładowej kombi-
natu. Delegowano go również do Międzyzakładowej Komisji Robotniczej (MKR), a także 
na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Pomorze Zachodnie. – Miałem doświadczenie 
z 1970 roku i wiedziałem, że trzeba przede wszystkim umocnić struktury związkowe 
w zakładzie pracy – mówi Ryszard Wyżga. – Była to ciężka praca. Jeździłem po kombina-
tach budowlanych w kilku regionach kraju. Wszędzie wiozłem myśl Solidarności. Opo-
wiadałem, jak się organizowaliśmy, o pracach nad statutem. 

W pierwszych kilkudziesięciu godzinach stanu wojennego brał udział w strajku 
w Stoczni Szczecińskiej, a nie w Kombinacie Budownictwa Ogólnego. Wkrótce potem 
ich dom odwiedzili funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Wyskoczył przez okno, zosta-
wili więc wezwanie na milicję i poszli. Odtąd jednak każdy dzień spędzał w zagrożeniu. 
Mimo to nie wspomina stanu wojennego jako traumy. Gorzej znieśli to synowie, wówczas 
uczniowie pierwszych klas podstawówki. – Dokuczano im w szkole. Kiedy mnie areszto-
wano, wyzywano je od „dzieci kryminalisty”. Nauczycielka zaś potrafiła powiedzieć: „Po-
każ, co masz na śniadanie? A… nic? No to podziękuj swojemu tacie”. Mnie funkcjona-
riusze SB podczas przesłuchania mówili: „Słuchaj, ty się urodziłeś w Niemczech, to jesteś 
Niemiec. A jak Niemiec, to ty jesteś faszysta i nie możesz żyć w socjalistycznym kraju”. Wy-
wierali również presję na Danę, moją żonę, która pracowała jako pielęgniarka i również 
działała. Oczywiście nie w takim stopniu jak ja, bo zajmowała się chłopcami. W końcu 
jednak przypłaciła to chorobą i wylądowała w szpitalu. Po jakimś czasie, by ratować ro-
dzinę, podjęliśmy decyzję o wyjeździe z kraju. Otrzymaliśmy paszport w jedną stronę… 
Trochę pocieszała nas świadomość, że regionalne struktury organizacyjne podziemia, 
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które współtworzyliśmy, jak i drukarskie, obsadzono ludźmi, na których można było li-
czyć. Wymienię tylko kilka osób: Jadwigę Boral, Joannę Kubiak, Zofię Wasilewską, Władka 
Dysińskiego, Zdzicha Konurego, Zbyszka Kowalewskiego, Mundka Wojcieszyka czy naj-
zdolniejszego wówczas człowieka od poligrafii w Szczecinie – Wieśka Szajko.

Przymusowa emigracja

Emigrując do Niemiec w ostatnim miesiącu 1983 roku, oboje, Danuta i Ryszard Wyż-
gowie, obiecali, że nie zaprzestaną działalności na rzecz podziemia niepodległościowego 
w kraju. I słowa dotrzymali. Osiedli w Aachen i oprócz pracy w swoich zawodach – Ry-
szard jako ślusarz, Danuta jako pielęgniarka – podjęli społeczną działalność w Arbeits-
gruppe Solidarność Eschweiler – Aachen E.V.

– W Niemczech poznałem Mietka Zarzycznego, który był delegatem na I Krajowy 
Zjazd Delegatów Solidarności z kopalni Piast – wspomina Ryszard Wyżga. – Nawiąza-
liśmy kontakt z szefem Arbeitsgruppe Olkiem Zającem, człowiekiem niezwykle ope-
ratywnym. Ich grupa wówczas zajmowała się głównie pomocą charytatywną. Orga-
nizowali transporty lekarstw, żywności, ubrań do Polski. Zaproponowaliśmy Olkowi, 
aby rozszerzyć działalność o pomoc sprzętową dla podziemia. Zgodził się. Nawiązał 
kontakt m.in. z Andrzejem Wirgą, który był bodaj największym dostawcą sprzętu dla 
podziemia, a także różnymi grupami solidarnościowymi w Niemczech. Z czasem ta 
współpraca rozciągnęła się nawet na inne kontynenty… USA, Kanadę, Argentynę, Mek-
syk. Obejmowała również niemal całą Europę, gdzie bardzo aktywnie działał zaprzy-
jaźniony z Solidarnością Japończyk Yoshiho Umeda. A już wielką stacją przekaźnikową 
sprzętu do Polski był Józek Lebenbaum w Szwecji. Oczywiście nie zaprzestano też pra-
cy charytatywnej. 

Członkowie grupy jeździli do związków zawodowych, partii politycznych, szkół, 
uczelni. Opowiadali o tym, co naprawdę dzieje się w Polsce, i zbierali pieniądze, by kupić 
sprzęt dla kraju – maszyny drukarskie, farby, papier, elektronikę. Nawiązali też stały kon-
takt z miejscowymi, a także ogólnoniemieckimi mediami. Dzięki tym kontaktom Arbeits-
gruppe Solidarność mogła nagłaśniać swoje działania w całych Niemczech. Organizowa-
no też pikiety pod ambasadą PRL. Czy to na rocznicę powstania „S”, czy wprowadzenia 
stanu wojennego. Pod koniec lat 80. Danuta i Ryszard Wyżgowie zaczęli też wspomagać 
kilka domów dziecka w Zachodniopomorskiem. Trwało to do lat 90. Jak mówi dziś Ry-
szard Wyżga, odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, wolna Polska przyszła szybciej, niż się spodziewali. I choć nie 
jest taka, jaka mu się marzyła w latach 80., to jednak oboje z żoną, choć mieszkają na stałe 
z rodziną w Niemczech, pojawiają się rokrocznie w kraju.
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– Kiedy przyjechałem do Polski po raz pierwszy po ponad pięciu latach w 1989 roku, 
to akurat kwitły maki przed żniwami… To był wzruszający moment powitania – opo-
wiada Ryszard Wyżga. – Nie angażowaliśmy się już w życie polityczne Polski, uznając, że 
wróg zginął. By jednak nie roztrwonić energii, zajęliśmy się pomocą dla domów dziecka 
w Polsce. Do 1989 roku uważałem się za żołnierza, który służył Polsce i podziemiu. Nie 
zwracałem uwagi na rozwój sytuacji po 1989 roku. Kiedyś byłem zadowolony z Okrągłe-
go Stołu, ale nie znałem niuansów. Dzisiaj widzę to zupełnie inaczej. Uważam, że ta ko-
munistyczna banda powinna być odsunięta od jakiejkolwiek władzy. A tego nie zrobio-
no. Niewątpliwie widzę ogromne zmiany w Polsce. Jedni narzekają na PO, inni na PiS, ale 
Polska… jest wolna i się rozwija. Staje się bogatszym krajem. A w Niemczech? Jesteśmy 
z żoną na emeryturze. Chłopcy już dawno się usamodzielnili. Podobnie córka, którą za-
adoptowaliśmy z polskiego domu dziecka. Jestem zapraszany do różnych szkół w RFN, 
a także w innych krajach europejskich, i opowiadam o naszej walce z komuną, o Solidar-
ności. Czasem wydaje mi się, że są bardziej zainteresowani naszą historią niż tu w Polsce. 
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Zakonspirowany

Wit Karol Wojtowicz – odznaczony srebrnym i złotym 
medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, jak również 
wieloma wyróżnieniami i laurami związanymi ze sztuką. 

Przede wszystkim jednak Krzyżem Komandorskim Orderu 
Polonia Restituta oraz Krzyżem Wolności i Solidarności za 
walkę w podziemiu niepodległościowym w latach 70. i 80. 

minionego wieku.

Wzorem działalności niepodległościowej dla Wita Karola Wojtowicza, historyka sztuki 
i dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie, byli jego przodkowie walczący w Powstaniu 
Styczniowym. Przede wszystkim jednak jego ojciec i dziadkowie. Ojciec Stanisław dzia-
łał w podziemnych strukturach Stronnictwa Narodowego. Aresztowany przez komu-
nistów w 1946 roku i osadzony w krakowskim więzieniu na Montelupich, zachorował 
i zmarł w kilka lat po wyjściu z krakowskiej katowni. Z kolei jeden z dziadków Wita Woj-
towicza, ze strony matki, Władysław Gdula przed wojną był zawodowym żołnierzem, 
służąc jako starszy wachmistrz w 10 Pułku Strzelców Konnych. W 1939 roku został od-
znaczony Krzyżem Niepodległości, a po wojnie – uwięziony przez komunistów na rze-
szowskim zamku. 

– Ojca właściwie nie pamiętam. Zmarł, kiedy miałem niespełna dwa lata. Na szczęście 
dziadek Władysław zastąpił mi tatę – wspomina Wit Wojtowicz. – Pozostały mi po nim 
strzępy rodzinnych opowieści i wspomnienia. Na leczeniu w Zakopanem ojciec poznał 
ks. Stanisława Nagya, późniejszego kardynała. Ich przyjaźń była chyba duża, bo ksiądz 
Nagy udzielał ślubu moim rodzicom. Aresztowany był również wujek, kuzyn ojca – ks. Jan 
Wojtowicz, za śpiewanie w kościele „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”.

Spacery po zamkowym parku

Łańcut, w którym się urodził, to dawna siedziba Lubomirskich i Potockich, ostatnich 
właścicieli zamku. Dziś niezwykle pieczołowicie odrestaurowanemu zabytkowi od blisko 
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30 lat dyrektoruje Wit Wojtowicz. W jego domu o zamku Potockich mówiono nie inaczej 
jak „dom”. Tu właśnie, u hrabiny Elżbiety Potockiej, cioteczna babka dyrektora, Klemen-
tyna Gdulówna, była garderobianą. Opowieści o historycznych przodkach ziemiańskich 
rodzin sprzed kilkuset lat przeplatały się z tymi sprzed kilkudziesięciu. W tej atmosferze 
wzrastał przyszły historyk sztuki i działacz antykomunistycznej opozycji. 

– Na pierwszym miejscu jest u mnie wspomnienie dziadzia, który był mi jak oj-
ciec. Choć był i takim trochę kumplem. Opowiadał wiele o historii. Budowaliśmy ra-
zem schrony, szałasy – wspomina Wit Wojtowicz. – Opowiadał też, jak przed wojną 
wyglądało życie w Polsce. Chodziliśmy czasem do jego siostry, która niegdyś pra-
cowała u Potockich. Mówiła niewiele, ale bardzo konkretnie. Przypominam sobie 
z dzieciństwa też babcię Julię, byłego żołnierza AK, śpiewającą poruszające pieśni. 
Jak się później okazało – pieśni Powstania Styczniowego. Brat jej ojca, Michał Piórek, 
był w partii Lelewela. Walczył pod Panasówką. Tam stracił ucho i został postrzelo-
ny w nogę, przez co kulał. Na Wielkanoc bracia babci oddawali salwy z jego zabyt-
kowego pistoletu, który przechowywany był w sakwie. Jest jeszcze we mnie żywe 
wspomnienie dziadka, który w latach 50. i 60. przesuwa taboret na środek pokoju, 
byle dalej od okna, by kto nie doniósł, i nasłuchuje Radia Wolna Europa. Rodzina była 
prawa, wierząca, bardzo patriotyczna. Pamiętam, jak dwóch moich dziadków, jeden 
narodowiec, drugi piłsudczyk, gorąco dyskutowało między sobą. Dochodziło czasem 
między nimi do spięć przy stole. Natomiast na moje zainteresowanie historią sztuki 
niewątpliwie wpływ miała mama, pracująca całe życie w banku. Wiele ze mną jeździła 
po kościołach, pałacach, zamkach i rozbudziła we mnie zainteresowanie sztuką, od 
starożytności począwszy, po czasy międzywojnia. No i swoje zrobiły częste spacery 
po zamkowym parku.

Niewielka grupka konspiratorów

Historia sztuki przyszła jednak nieco później. Po maturze bowiem Wit Wojtowicz zda-
wał na wydział aktorski krakowskiej szkoły teatralnej, marząc jednocześnie o zostaniu 
reżyserem. Swoje marzenie, nie tyle reżyserskie, co aktorskie, mógł zrealizować dopiero 
podczas studiów w studenckiej Scenie Plastycznej Teatru Akademickiego KUL, kierowa-
nego przez Leszka Mądzika. Był już wówczas studentem historii sztuki. Nie teatr jednak 
stał się domeną początkującego studenta.

– Trafiłem do akademika, dzisiaj na Niecałej, wtedy Sławińskiego – opowiada. – Pozna-
łem tam kilku fajnych chłopaków, m.in. Bogdana Borusewicza – późniejszego działacza 
Solidarności, w III RP wieloletniego senatora i marszałka Senatu. Jakoś wtedy szybko się 
zgadaliśmy. On miał wydawane na emigracji książki historyczne, a ja trochę niezależnej 
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wiedzy z domowego nasłuchu RWE. Więc najczęściej z nim prowadziłem rozmowy. Póź-
niej poznałem Janusza Krupskiego, który w 2010 roku zginął pod Smoleńskiem. Ten był 
człowiekiem absolutnie niezwykłym. Nie ma dziś takich ludzi jak on. Bardzo go szanowa-
łem. Czuło się przed nim respekt. Chudy, w dużym berecie, rudej marynarce z krawatem, 
w tym ówczesnym pejzażu hippisów i hippisujących był inny. Imponował wiedzą. Bar-
dzo precyzyjnie potrafił mówić o wielu sprawach, ale nie był rozgadany. Spotykaliśmy 
się w niewielkiej grupce. Czytaliśmy książki zakazane przez cenzurę, a wydawane przez 
paryską „Kulturę” czy wydawnictwa emigracyjne w Londynie. 

Przemycony powielacz

Kiedy Wit Wojtowicz przyjechał na studia do Lublina, od kilku lat działało tu już środo-
wisko związane z wydarzeniami w 1968 roku, również twórcy organizacji niepodległo-
ściowej Ruch: bracia Andrzej i Benedykt Czumowie. Organizacja za cel postawiła sobie 
obalenie komunizmu, całkowicie odrzucając jego ideologię. Jej łącznikiem na KUL był 
m.in. Łukasz Czuma [brat Andrzeja i Benedykta – red.]. Ale środowisko Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego nie było tak radykalne, jak organizacja Ruch. Od początku lat 70. 
skupiało się wokół środowisk samokształceniowych, które spotykały się z żołnierzami czy 
działaczami podziemia niepodległościowego. Postacią, która odegrała niezwykle ważną 
rolę w kształtowaniu ich duchowej osobowości, był dominikanin o. Ludwik Wiśniewski. 
Kształtowaniem zaś patriotyzmu zajęli się wykładowcy historii, jeszcze niedawno ludzie 
podziemia niepodległościowego lat 40. i tuż po wojnie. Wśród nich postacie takiego 
formatu jak Władysław Bartoszewski, oficer AK, czy żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, 
historyk Zdzisław Szpakowski. Studiując na historii sztuki, Wit Wojtowicz z zainteresowa-
niem słuchał także ich wykładów, które były pogłębieniem historii jego dziadków i ojca. 
Kiedy więc Janusz Krupski zwrócił się do niego z propozycją przywiezienia do Lublina 
powielacza, nie miał najmniejszych wątpliwości. Podczas wyjazdu z teatrem do Londynu 
miał się spotkać ze studentem KUL Piotrem Jeglińskim. Jeśli Wit się bał, to nie o siebie, 
a o teatr. Wiedział bowiem, że konsekwencją wpadki mogło być odebranie teatrowi pra-
wa wyjazdu na zagraniczne tournée. 

– Słyszałem o Piotrze, ale go nie znałem. Spotkaliśmy się na zapleczu teatru – opowia-
dał Wit Wojtowicz. – W tym czasie odbywał się tam bankiet na cześć naszych teatrów. Nie 
mieliśmy eleganckich ubrań, więc przebraliśmy się całą grupą w różne stroje z teatralnej 
garderoby. Na mnie pasował biały mundur marynarski kapitana Royal Navy. Piotr później 
mówił, że zauważył jakiegoś faceta ubranego w mundur, który krąży i przeszkadza, a on 
za chwilę ma się spotkać z lubelskim łącznikiem. Tak więc krążymy, krążymy i w końcu 
on zapytał: „Czy ty jesteś Wit?”. Wymieniliśmy hasła i pojechaliśmy pod Londyn do jego 
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przyjaciół. Tam zobaczyłem niewielki powielacz. Przeszedłem krótkie szkolenie z jego 
obsługi. Pochodził z Francji, więc go nazwałem Francuzka o Błękitnych Biodrach, bo miał 
niebieskie boki. 

Odebrał powielacz i w gumowych rękawiczkach, żeby nie zostawać odcisków palców, 
zabrał się do jego demontażu. Musiał go rozkręcić i przewieźć jako jedno z urządzeń te-
atralnych. Zdemontowany miał udawać rekwizyt czy jakiś element scenografii. Ale Wit 
nigdy dotąd nie miał do czynienia z powielaczem. Zaczął więc rozkręcać i numerować 
rylcem poszczególne części, by po przyjeździe do Lublina ponownie go złożyć. Kiedy po-
wielacz już został zdemontowany, Wit przybrudził go, żeby nie błyszczał nowością. Część 
wrzucił w jakieś gazety, część w szmaty. Na bęben nawinął duże ilości żyłki, żeby udawał 
bęben na żyłkę. Poukrywał to wszystko w różnych skrzyniach, w których teatr wiózł de-
koracje, kostiumy, no i… przejechali granicę. 

– Trochę drżałem, że moja praca pójdzie na marne, bo na granicy niemiecko-polskiej 
mieliśmy wielką rewizję. Również rewizje osobiste. Ale szczęśliwie przyjechaliśmy do Lu-
blina 10 maja 1976 roku. Trwał wówczas Kullages, czyli nasza wielka studencka impre-
za. Bawiła się ogromna liczba ludzi. Nie mogłem się przepchnąć do Janusza Krupskiego. 
Mrugnąłem mu tylko porozumiewawczo i już wiedział, że wszystko jest OK. W każdym ra-
zie ten pierwszy powielacz był naszym niezwykle cennym nabytkiem. Chyba na nim po-
wstał „Folwark zwierzęcy” Orwella. Drukowała go trójka: Ania Samolińska, Magda  Górska 
i Janusz Krupski. Robiłem później mikrofilmy tego, co wydrukowaliśmy, wklejałem je 
w sztywne okładki legalnie wydawanych książek i wysyłałem do Francji na potwierdze-
nie naszej działalności.

Wyjazdy na Zachód

W tym samym roku Wit Wojtowicz ponownie zaryzykował wyjazd, podczas którego 
spotkał się z Piotrem Jeglińskim oraz wydawcą paryskiej „Kultury”, publicystą i legendą 
wydawniczą Jerzym Giedroyciem. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Polsce i przyszłych 
planów wydawniczych lubelskiej młodzieży. Z czasem zaczął regularnie wyjeżdżać do 
Niemiec. Piotr Jegliński bowiem zorganizował kanał przerzutowy dla maszyn i sprzętu 
poligraficznego oraz książek – przez międzynarodowy akademik w NRD-owskim Dreź-
nie. Jednocześnie Wojtowicz rozbudowywał strukturę poligraficzną. W 1976 roku dołą-
czyli do niego Wojciech Butkiewicz i Paweł Nowacki. Rozpoczęto druk matryc przywo-
żonych z Warszawy: „Biuletynu” i „Komunikatów” KOR. Pod koniec 1976 roku pojawił się 
kolejny powielacz. Był o wiele bardziej wydajny niż Francuzka o Błękitnych Biodrach. 
Nadałem mu imię Zuzia, by móc swobodnie mówić w gronie niewtajemniczonych. 
Obecnie jest przechowywany w Domu Słów, czyli wcześniejszej Izbie Drukarstwa. Ten 
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wyeksponowany w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, w tzw. pokoju Ku-
ronia, nie jest Zuzią. Wielokrotnie prosiłem o korektę podpisu, ale tego nie zrobiono. 
 Owszem, to także nasz powielacz, ale przywieziony jako trzeci. Wiosną 1977 roku roz-
poczęto druk warszawskiego „Zapisu”. Wówczas to Wit Wojtowicz wpadł na pomysł, by 
wydawnictwo nie było bezimienne. Nazwał je, za akceptacją pozostałych, Nieocenzu-
rowaną  Oficyną  Wydawniczą. Później przemianowaną przez Mirosława Chojeckiego 
na Niezależną  Oficynę Wydawniczą. 

Kilka miesięcy później środowisko skupione wokół Janusza Krupskiego i Bogdana Bo-
rusewicza rozpoczęło wydawanie podziemnego miesięcznika: „Niezależnego Pisma Mło-
dych Katolików «Spotkania»”, które miało już charakter formacyjny. Skupiało publicystów 
również spoza Lublina. Miało także swoją zagraniczną redakcję, której przewodził w Paryżu 
Piotr Jegliński. Oprócz tekstów historycznych publikowano dyskursy filozoficzne, a także 
teksty o roli Kościoła w Polsce, również o polskiej racji stanu. Także recenzje książek czy 
spektakli teatralnych. Pierwszy egzemplarz ukazał się w grudniu 1977 roku. Do 1989 roku 
na rynek trafiło 36 numerów. Jego częściowo jawną redakcję stanowili m.in.: twórca i po-
mysłodawca pisma Janusz Krupski, Zdzisław Bradel, Janusz Bazydło, Jan Stepek, Stefan 
Szaciłowski. Na łamach pisma publikowało swoje teksty wielu odważnych autorów. Wśród 
nich m.in. Władysław Bartoszewski, Stefan Kisielewski, Zdzisław Szpakowski i księża: Ignacy 
Tokarczuk, Józef Tischner, Stanisław Małkowski. Stroną techniczną „Spotkań” zajmował się 
kilkuosobowy zespół, któremu w początkowym okresie przewodził Wit Wojtowicz. W sta-
nie wojennym ogromne zasługi w ich wydawaniu miał Jan Krzysztof  Wasilewski. 

– Wcześniej drukowaliśmy „Zapis”. To było ekscytujące. Bo już piszemy, drukujemy nie 
tylko o prześladowaniach przez komunistów, ale literaturę polską wydawaną poza cen-
zurą. Mam świadomość, że jest to pierwsze w demoludach pismo literackie. Że nie od-
notowujemy już tylko tego, kto dostał pałą, ale drukujemy poezję. To było niesamowite. 

Działalność wydawnicza opozycjonistów nie uszła uwadze komunistycznych służb 
bezpieczeństwa, zarówno cywilnej, jak i wojskowej. W kanał drezdeński przerzutu ksią-
żek i sprzętu Służba Bezpieczeństwa i kontrwywiad wojskowy wprowadziły tajnych 
współpracowników i swoich oficerów. Doszło do wielu wpadek i aresztowań. Studentów 
próbowano wmanewrować w szpiegostwo, co jednak skończyło się fiaskiem. Wśród za-
trzymanych i przesłuchiwanych znalazł się Wit Wojtowicz. Skończyło się to jednak tylko 
na przesłuchaniach i rewizjach.

Wielu wspaniałych ludzi

Gdy organizowała się Solidarność, pracował już w łańcuckim zamku. Został współzało-
życielem i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Wszedł też w skład 
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miejskich struktur związku. Podsumowując 16 miesięcy legalnej działalności związkowej, 
podkreśla, że dla wielu ludzi była to wielka próba, którą jedni zdali, a inni nie. 

– Miałem jak nigdy wcześniej możliwość obserwowania zachowań ludzi w tak wiel-
kim, historycznym wydarzeniu – mówi Wit Wojtowicz. – I jest to doświadczenie, które zo-
staje w człowieku na całe życie. Podobnie jak pierwsze dni stanu wojennego. Właściwie 
tuż przed stanem wojennym zauważyłem ucieczkę z tonącego statku. Już wtedy było 
widać, można rzec, instynktowne próby przegrupowań wśród wielu ludzi. Niektórzy jak 
szczury przechodzili na drugą stronę. To było takie dopalanie się uczciwości. Już wiesz, 
że niektórym nie do końca można zaufać. Następuje degradacja tego, co było kiedyś 
piękne. Zaufania. Przyjaźni. Pojawia się mgła. Był to dla mnie przykry czas. Wielu ludzi, 
którzy działali oficjalnie w związkach zawodowych, rozczarowało. Kiedy wprowadzono 
stan wojenny – stchórzyli. Albo uciekli z podziemnej działalności związkowej, albo poszli 
do wronich [WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, pozakonstytucyjna rada 
mająca cechy junty wojskowej – red.] związków OPZZ. Inaczej mówili jeszcze kilka dni, 
tygodni wcześniej i nagle zupełnie zmienili zdanie. Wówczas powstały we mnie pytania: 
dla kogo te starania? kto stanowi nasz naród? Ale później przyszła refleksja, że tak trzeba, 
że są ludzie do pracy i ludzie do bycia w tej tchórzliwej masie. Krótko, ale jednak, była we 
mnie frustracja. Oczywiście, że dalej działałem. Drukowałem, kolportowałem. Była w Łań-
cucie podziemna grupa ludzi, z którą mi się znakomicie współpracowało. Ludzi niezwykle 
oddanych sprawie przez kolejne siedem lat. Wśród nich byli m.in.: Staszek Olech, Maria 
Muller, Anna i Witold Tybulczykowie, Grażyna Kunysz, małżeństwo Krzywonosów, czy też 
księża Henryk Borcz i Jan Jakubowski z Soniny. Z wieloma z nich spotkałem się później 
w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Byli też w innych miastach: Krakowie, Lublinie, 
Warszawie. Wiedziałem, że komunizm musi się wcześniej czy później skończyć. Byłem 
pod wielkim wrażeniem odwagi ludzi, którzy brali udział w manifestacjach stanu wojen-
nego po roku 1989. Także wielu tych, którzy działali w podziemiu, tworząc ruch ideowy, 
świadomościowy. No i wywalczyliśmy wolną Polskę, biorąc udział w przeróżnych działa-
niach. Kiedy mnie pytają, czy mam świadomość, że jestem współtwórcą niepodległości, 
odpowiadam: Robiłem co mogłem, to, czego mnie nauczyli, co mi przekazali dziadkowie 
i mama. Co nakazywała przyzwoitość.
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Sylwester Guzowski to posiadacz jednej z największych 
kolekcji znaczków podziemnej Solidarności, kolekcjoner 

i kolporter poczty podziemnej w latach 1981–1989, 
wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją 
działalność opozycyjną. W tym roku [2018 – red.]  

skończy 81 lat.

Solidarność była dla Guzowskiego – katolika i od trzech lat posiadacza legitymacji PZPR 
wielkim zaskoczeniem. Choć dużą radość sprawił mu wybór Polaka na papieża, to jed-
nak nie sądził, że za tym pójdą jakieś zmiany. Dziś nazywa je historycznymi. Przyłączył 
się do związku, uważając, że będzie to ruch, który ukróci złodziejstwo i niesprawiedli-
wość rządzących. Z taką też nadzieją trzy lata wcześniej szedł do PZPR, pracując w byd-
goskim zakładzie Unitra-Eltra. Szybko jednak się okazało, że jego pytania na zebraniach 
partyjnych są niemarksistowskie, a nawet jątrzące bądź wykazujące niedojrzałość ide-
ologiczną. Rychło posypały się też nagany partyjne. 

– Kolega namolnie mnie namawiał, mówiąc: „Sylwek, zapisz się, partia potrzebuje 
uczciwych ludzi”. Tak zostałem tym uczciwym i jak się okazało – naiwnym członkiem 
partii. Było rzeczywiście wiele złodziejstwa i kłamstwa w zakładzie. Myślałem, że będę 
mógł na zebraniach partyjnych o tym mówić i z tym walczyć. Rzeczywistość była inna. 
Zawsze mi się obrywało, słyszałem karcące uwagi, np. „Towarzyszu, dlaczego musicie 
walić tak wprost, nie możecie tak ogródkami”. Legitymację partyjną oddałem 14 grud-
nia 1981 roku, a wstąpienie do PZPR uważam za swój największy błąd życiowy   – 
 wspomina Guzowski.

Sumienie uczciwego człowieka

Przed wojną jego rodzice byli średnio zamożnymi chłopami. Ojciec w 1920 roku 
walczył z bolszewikami pod Radzyminem. Wychowany był w atmosferze niechęci wo-
bec władzy komunistycznej, ponieważ po II wojnie światowej rodzina została przez 



Kolporterzy historii

26 

komunistów pozbawiona majątku. Z okolic Sierpca losy rzuciły całą rodzinę do nadmor-
skiej Ustki, gdzie przez lata w sześć osób gnieździli się w 20-metrowym pokoju. Dopiero 
później otrzymali przyzwoite mieszkanie. W tym czasie Sylwek był uczniem szkoły zawo-
dowej w Słupsku, uprawiał wioślarstwo i miał pierwsze sportowe sukcesy. Po szkole trafił 
do wojska, gdzie ze znacznymi sukcesami biegał na 400 metrów w pułkowej reprezenta-
cji. Później powrócił do pływania, które zaprowadziło go do Bydgoszczy. Tam trenował 
w Kolejarskim Klubie Wioślarskim. Z kariery sportowej zrezygnował po założeniu rodziny.

Jeden dzień

Solidarność w Bydgoszczy powstawała z ociąganiem. Strajki rozpoczęły się wpraw-
dzie już 18 sierpnia 1980 roku, ale tylko w kilku zakładach. W pozostałych dopiero 
28  sierpnia. Tego samego dnia powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, lecz załogi 
nieufnie podchodziły do tzw. gdańskiej rewolty. Robotnicy obawiali się, że może dojść 
do tragedii, jak w Grudniu ’70. Guzowski pracował w tym czasie w Unitrze-Eltrze. Zakład 
liczył ponad 6 tysięcy pracowników, a pod koniec sierpnia niemal cała załoga przystąpiła 
do związku. Przewodniczącym Wolnych Związków Zawodowych w Eltrze został działacz 
PZPR, a Guzowski wszedł do Komitetu Założycielskiego Związków przekształconych póź-
niej w NSZZ „Solidarność”. – U nas szeregowi członkowie partii, chociaż także i działacze 
partyjni, stanowili trzon naszego związku – mówi Guzowski. – I wcale nie przychodzili, 
jak wielu mówiło, z nakazu partii. To byli ci, którzy uważali, podobnie jak ja, że źle się dzie-
je i w partii, i w państwie. Oni chcieli naprawiać kraj, budować socjalizm z ludzką twarzą. 
Pierwsza zaczęła buntować się narzędziownia, później mój wydział głównego mechani-
ka. Podnieśliśmy postulaty identyczne jak robotnicy ze Stoczni Gdańskiej. 

Z dumą pokazuje wyblakłą już przepustkę podpisaną w 1980 roku przez Antoniego 
Tokarczuka, miejscowego działacza Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego. 
Widnieje na niej napis: „Sylwester Guzowski, obywatel wiceprzewodniczący Komitetu 
Zakładowego przy zakładach radiowych Unitra niezależnych związków zawodowych 
Unitra-Eltra wchodzi w skład Komitetu Założycielskiego”. – Szesnaście miesięcy, które do 
stanu wojennego spędziłem w Solidarności, były jak jeden wielki dzień. Miałem ogromną 
nadzieję, że zostaną zrealizowanie wszystkie sierpniowe postulaty. Nie udało się, ale ten 
czas uzmysłowił nam, że powstanie przeciwko komunistom jest możliwe – podkreśla.
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Zdejmowanie strachu

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Sylwester Guzowski miał dzień wolny od dyżu-
ru wyznaczonego przez Zarząd Regionu. Poprzedniego dnia był oddelegowany z Unitry 
jako szef straży w Zakładach Napraw Taboru Kolejowego. Obawiano się natarcia ze stro-
ny komunistów. Coraz głośniej i częściej mówiono o wprowadzeniu przez władze stanu 
wyjątkowego. Guzowski został wprawdzie zaskoczony stanem wojennym, ale atmosfera 
napięcia i niepewności, jaka panowała w ostatnich miesiącach przed grudniem, wywoła-
ła u niego raczej ulgę niż strach. 

13 grudnia spotkał się ze Stefanem Pastuszewskim i otrzymał kontakt do kościoła 
oo. Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. Bywał tam wcześniej m.in. na pre-
lekcjach, spotkaniach z historykami, ludźmi kultury czy działaczami Solidarności z kraju. 
Znano go, ale ta pierwsza wizyta w stanie wojennym zapoczątkowała dla niego samego 
nową wartość. Teraz bowiem świadomie wchodził w działalność podziemną i antykomu-
nistyczną. Brał pod uwagę grożące mu konsekwencje. Przewidywał, że może zostać in-
ternowany lub uwięziony. Już 14 grudnia roznosił pierwsze ulotki wzywające do strajku 
przeciwko stanowi wojennemu. Tego dnia przeszedł prawdziwy chrzest bojowy. Szedł 
ulicą Koszarową z kilkuset ulotkami w torbie. W miejscu tym stał ośmioosobowy patrol 
wojskowych i zomowców rewidujących przechodniów. Z zimną krwią poszedł prosto na 
nich. Nie zatrzymali go, choć osobie za nim kazano otworzyć torbę. 

– Nogi miałem wtedy gumowe, jak to się popularnie mówi, ale to wydarzenie uodpor-
niło mnie paradoksalnie na cały stan wojenny. Jakby zdjęło ze mnie strach. Owszem mia-
łem wiele emocji, zajmując się kolportażem prasy, książek, czy przede wszystkim znacz-
ków, ale nigdy strachu. Wliczałem taką możliwość jak aresztowanie, ale wiedziałem, że 
żona, która również kolportowała prasę wśród nauczycieli, zajmie się rodziną – podkreśla 
Sylwester Guzowski. Zaznacza, że małżonka zawsze była dla niego wielkim oparciem.

Tysiące znaczków

Jeszcze w czasie legalnej Solidarności, jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej  „S” 
w Unitrze, kolportował prasę i książki, a także w niewielkim tylko stopniu okolicznościo-
we znaczki poczty Solidarność. Sam zresztą nie uważał siebie za filatelistę. W pierwszych 
tygodniach stanu wojennego pojawiały się karty pocztowe i znaczki wytwarzane głów-
nie w obozach internowania bardzo prymitywną metodą: wyrywano z więziennej pod-
łogi linoleum i wycinano z niego matryce. Stanowiły one jedno z pierwszych świadectw 
społecznego oporu. 
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Anatol Kobyliński w książce „Sześć lat Podziemnej Poczty w Polsce (1982–1988)”, wy-
danej przez Muzeum Polskie w Rapperswilu, napisał, że w ciągu sześciu lat ukazało się 
kilkanaście tysięcy serii znaczków. „Znaczki tej nieoficjalnej Podziemnej Poczty – pisał Ko-
byliński – stały się już wkrótce poszukiwanym obiektem zbierania i to nie tylko w kraju, 
stanowiąc pewnego rodzaju dokument wydarzeń historycznych, dziejących się podów-
czas w Polsce. Te nieduże obrazki, zamknięte w formę znaczka pocztowego, poza tym, 
że przynosiły dochód przeznaczony na utrzymanie podziemnych struktur Solidarności, 
spełniały także ważną rolę poznawczą, przypominając Polakom o narodowych trady-
cjach i tych etapach historii narodu, które zostały przemilczane lub sfałszowane przez ofi-
cjalne źródła rządowej propagandy lub tzw. środki masowego przekazu. Na znaczkach 
Podziemnej Poczty odżywały znów postacie wielkich Polaków, których obecność w na-
szej historii usiłowała zatrzeć w pamięci narodu komunistyczna propaganda”. 

Znaczki podziemnej Solidarności wydawane były przez kilkadziesiąt oficyn powsta-
jących przy pismach podziemnych, przy podziemnych strukturach wydawniczych bądź 
regionalnych. Fundusze pochodzące ze sprzedaży znaczków przeznaczano m.in. na pa-
pier, farby, druk, transport. Fundusze struktur regionalnych zaś – na akcje ulotkowe, ma-
nifestacje czy wreszcie, a raczej przede wszystkim na pomoc dla osób represjonowanych 
i ich rodzin. 

– Trudno mi dzisiaj powiedzieć, ile rozprowadziłem znaczków. Bez wątpienia będzie 
to kilkanaście tysięcy, a może więcej. Bywało w tygodniu, że miałem ich kilkaset. Zawsze 
zostawiałem sobie jeden komplet i w ten sposób uzbierałem kilka tysięcy. Jak prawdziwy 
filatelista – mówi Sylwester Guzowski.

Wspomina, że w kościele oo. Jezuitów spotykali się ludzie z całego kraju. – Codzien-
nie ktoś był z Polski, więc siłą rzeczy mam dziś przegląd znaczków z niemal wszystkich 
podziemnych oficyn. Są też te drukowane w obozach internowania i więzieniach. Pro-
dukowane najprostszą techniką, gdzie matrycą było linoleum, gumowy obcas, czy jakaś 
wycieraczka wyrwana z celi. Mam też unikatowe serie znaczków, których jest kilkanaście 
w Polsce, jak choćby pojedyncze sztuki drukowane przez uczniów szkoły podstawowej 
czy średniej. Wszystkie pieniądze uzyskane ze sprzedaży przekazywałem na potrzeby Ko-
mitetu Prymasowskiego w Bydgoszczy – wyjaśnia. 

Ma opracowane dziesiątki klaserów poczty podziemnej, które prezentuje w całej Pol-
sce. Przeważnie wystawia je na rocznice strajku w Gdańsku czy w trakcie bydgoskich uro-
czystości. Swoją kolekcję zaprezentował także na Poczcie Głównej w Bydgoszczy. 

– Jeśli miałbym mówić o walce z komunizmem, to do przodu pchała mnie nadzieja, 
że może będzie lepiej i zniknie to komunistyczne zakłamanie oraz to, że Sowieci, nasi od-
wieczni wrogowie, będą nazwani wrogami, a nie przyjaciółmi. Działałem, wierząc, że bę-
dzie lepiej – mówi Sylwester Guzowski. Podkreśla, że przede wszystkim marzył o tym, że 
jego znaczki staną się kiedyś historią i będą opisywać to, co się działo w Polsce w latach 
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1981–1989. – Jestem człowiekiem wierzącym, więc Panu Bogu dziękuję, że mogłem 
przysłużyć się Polsce, zapisując naszą historię poprzez zbieranie znaczków podziemnej 
poczty – zaznacza.
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Kryptonim „Entuzjasta”

Samochód jechał powoli. Na słabo oświetlonych 
ulicach śnieg był ledwie widoczny. Więzień Wojciech 

Ciesielski, skuty kajdankami i zimnem, znał miasto jak 
własną bibliotekę. Był pewien, że wiozą go do Komendy 

Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. A jak nie, to do 
starych pruskich koszar Pułku Artylerii Polowej w Iławie, 

zmienionych przez komunistów na ciężkie więzienie. 
Raptem jednak skręcili na północ Olsztyna  

w kierunku dworca.

 
– Widzę, że jedziemy na cmentarz. No… pomyślałem sobie, pewnie chcą mnie rozwalić. 
Na krótko ogarnął mnie paraliż. Teraz już wiem, dlaczego ludzie, którzy ginęli w czasie 
egzekucji, nawet nie próbowali się bronić. Bo byli sparaliżowani strachem. Szybko jed-
nak podjąłem decyzję, że się nie dam. Będę walczył. Nagle skręciliśmy, podjeżdżając 
do milicyjnych garaży, a tam już stał karabin maszynowy na nóżkach. Jakiś milicjant 
trzymał ujadającego owczarka niemieckiego. Fatalne wrażenie, ale nie strzelali. Wpro-
wadzili mnie do baraku. A tam prokurator Śnieżko też zakuty w kajdanki. Zobaczyłem 
i innych kolegów z regionu, więc pomyślałem: to jakaś większa sprawa musi być. Szyb-
ko nam przedstawiono nakazy internowania. Pobrali odciski palców. Potem załadowali 
nas do starych samochodów i powieźli do więzienia w Iławie. Zastosowano wobec nas 
regulamin tymczasowego aresztowania. Nie było co jeść. Nie bardzo było jak się umyć. 
Do celi wpadał śnieg. Ktoś miał sweter, wymienialiśmy się nim przez całą noc. Szczury 
po nas łaziły. Takie oślizłe, z długimi ogonami… Budziły mnie. 

Wojciech Ciesielski podczas internowania poważnie zachorował. Po interwencji wię-
ziennego lekarza, a także osób z zewnątrz, został zwolniony do domu w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1981 roku. Ale już dwa miesiące później został ponownie internowany.
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Wychowanie klasyczne

Jego przodkowie ze strony matki przywędrowali do Polski w XVII wieku z Moraw. 
Początek polskiej gałęzi rodu dali Helena i Marian Kadlec. Józef Ciesielski, dziadek Woj-
ciecha, walczył jako ochotnik w 1920 roku przeciw bolszewikom. Później został zawodo-
wym wojskowym. Pomiędzy dwoma wielkimi wojnami był nauczycielem i dyrektorował 
szkole podstawowej, jak również gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Woj-
ciech Ciesielski urodził się sześć lat po II wojnie światowej. 

– Była nas dwójka. Ja i młodsza o dwa lata siostra. Rodzice studiowali medycynę, 
później mieli nakaz pracy, więc wychowywali mnie dziadkowie – opowiada Wojciech 
Ciesielski, kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, 
nadanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. – Dziadkowie prowadzili bujne 
życie towarzyskie. Wiedli dyskusje o literaturze, sztuce. Spotykała się u nich lokalna 
śmietanka towarzyska. Znałem całego Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, ale 
przede wszystkim byłem wychowany na „Trylogii”. Biblioteka była tak ułożona, że na 
niższych półkach były książki dla małych dzieci. Na wyższych – dla starszych. Dziad-
kowie bardzo dbali, byśmy znali polską kulturę oraz… rodzinę. Tę najbliższą, żyjącą, 
i tę istniejącą już tylko w albumach. Wiedziałem, kto jest kim na tych pożółkłych zdję-
ciach i bez zająknięcia odpowiadałem, kiedy mnie pytano. Oczywista była też nauka 
gry przynajmniej na jednym instrumencie i języka obcego. Oboje z siostrą byliśmy 
przez dziadków chronieni. Spotykaliśmy się z rodzinami o tych samych poglądach 
co dziadkowie. Głównie o poglądach prawicowych, związanych z Kościołem. Zawsze 
obchodziliśmy uroczystości Konstytucji 3 Maja czy 11 Listopada. Śpiewaliśmy patrio-
tyczne piosenki. W tamtym czasie takie wychowanie było rzadkością, ale nie żyliśmy 
pod kloszem. Na podwórku ganiało się z innymi. Ulubionym naszym zajęciem było 
szukanie po lasach broni. Babcia zawsze zaglądała, co chowam pod łóżkiem. Bo zda-
rzyło mi się nieraz przynieść granat, a moja młodsza siostra bez problemu potrafiła 
rozłożyć i złożyć pistolet.

Twardy komunizm, lekka muzyka

Idylla skończyła się wraz ze śmiercią dziadków. Wojciech Ciesielski, wtedy już uczeń 
10 klasy, musiał przenieść się do mieszkających w Olsztynie rodziców. Syn lekarza szybko 
jednak znalazł sobie kolegów kontestujących ówczesną rzeczywistość. Nie myśleli wte-
dy o jakiejkolwiek działalności politycznej. Bardziej interesowała ich zachodnia muzyka 
bigbitowa, koszule non-iron i z żabotem czy słuchanie Radia Luxemburg. Studiował hi-
storię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. 
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W połowie lat 70. został adiunktem w rodzimej Alma Mater. Ożenił się i został ojcem. 
Jak wspominają jego studenci, dziś profesorowie historii, z pasją prowadził zajęcia ze 
wstępu do badań historycznych. Podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku 
zaskoczyło go. Był wtedy na wakacjach. Jednak niedługo po powrocie postanowił wraz 
z kolegami założyć na uczelni NSZZ „Solidarność”, ale olsztyńska Wyższa Szkoła Pedago-
giczna była uznawana za jedną z bardziej czerwonych uczelni w Polsce. 

– Po podpisaniu porozumienia w Gdańsku spotkaliśmy się na starówce z Jasiem Ka-
czyńskim i jeszcze jednym kolegą, i postanowiliśmy coś zrobić, czyli założyć Solidarność 
na tej naszej uczelni – wspomina Wojciech Ciesielski. – Jaś Kaczyński był wtedy doktorem 
filologii i przewodniczącym ZNP [Związek Nauczycielstwa Polskiego – red.]. Scedował 
więc na mnie organizowanie Solidarności w WSP. I tak po tygodniach mozolnej pracy 
22 września powstał Komitet Założycielski. Zaraz potem była inauguracja roku w Korto-
wie, czyli w Akademii Rolniczej, i pojechałem tam założyć Solidarność. Pierwsze zebranie 
było na wpół konspiracyjne. Spotkałem się z panią profesor Marią Nagięć, córką autora 
pierwszej książki o Katyniu Stanisława Swianiewicza. Później poprowadziłem spotkanie, 
w efekcie czego zrobiło się z tego spotkanie założycielskie Solidarności. Część zebranych 
demonstracyjnie wyszła z tego zebrania, bo się wystraszyli. A ci, co zostali, założyli Soli-
darność, zaś panią profesor wybrano na przewodniczącą Komisji Zakładowej. 

Wojciecha Ciesielskiego uważa się dziś także za współtwórcę olsztyńskiego NZS. On 
jednak mówi, że to przesada. Rzeczywiście, poszedł któregoś dnia na spotkanie ze stu-
dentami akademii. – Ze znaczkiem Solidarności, historycznym, bo ze Stoczni Gdańskiej. 
Zapytałem studentów: „A wy co? Nic? Może byście się w NZS zorganizowali? Nie intere-
suje was, jaki ma kształt mieć uczelnia?”. Mija jakiś czas, wychodzę któregoś dnia z zajęć, 
a tu podbiega do mnie dwójka studentów. Zapraszają do auli na ostatnie piętro, na ulicę 
Pieniężnego. Właśnie organizują spotkanie. I tak powstał NZS.

Fenomen wielkiej rodziny

Szesnaście miesięcy legalnej Solidarności Wojciech Ciesielski nazywa fenomenem 
wielkiej rodziny. I zastanawia się, skąd u niego i innych było tyle energii. Skąd również tyle 
przyjaźni? – Owszem, zażarcie dyskutowaliśmy, a nawet się kłóciliśmy, ale jak się jechało 
w Polskę, to zawsze przyjmowano cię z otwartymi ramionami. Jeździłem po audycje ra-
diowe do Warszawy. Region Mazowsze przygotowywał kasety związkowe z informacja-
mi o pracy Solidarności. Puszczało się je w radiowęzłach zakładowych. Nie mieliśmy prze-
cież jeszcze dostępu do radia. Jedną godzinkę dano nam w publicznym radiu. Kiedy był 
strajk nauczycieli i lekarzy w 1980 roku, to Andrzej Wilk, wówczas szef Komisji Zdrowia, 
dzwonił do mnie, nagrywałem, co mówił, a moja żona to przepisywała. I puszczaliśmy 
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do ludzi. Ściągałem pielęgniarki albo lekarki ze szpitala miejskiego, przychodził Alek Ru-
siecki i drukowaliśmy ten serwis na stole. Skąd myśmy mieli tyle siły? Sam się dziwię. Jesz-
cze o jedenastej w nocy ktoś przyjeżdżał i omawialiśmy jakąś sprawę związkową. Ludzie 
przyjeżdżali z powiatów. Nie wiedzieli, jak zakładać komisję zakładową Solidarności. Inni 
przynosili karteczki deklarujące pomoc dla komisji zakładowych lub Zarządu Regionu. 

– Kiedyś przyszedł do nas prokurator Śnieżko. Ludzie bali się prokuratorów. Mówi-
li: „Nie przyjmować ich do Solidarności. Są nasłani”. Wówczas w każdej instytucji ludzie 
byli straszeni przez esbeków czy tajnych współpracowników. Organizowałem zjazd szkół 
pedagogicznych. Zacząłem też trochę jeździć po wsiach i zakładać Solidarność. Powoła-
liśmy wszechnicę związkową. Pierwszy wykład był o Katyniu. Mnóstwo spotkań odbyło 
się u mnie w domu. Miałem setki kopii teleksów. To dzisiaj niesamowity dokument. I tak 
do stanu wojennego trwała ta szaleńcza praca. Na kilka godzin przed stanem wojennym 
podeszła do mnie koleżanka i powiedziała: „Słuchaj, coś się zaczyna dziać niedobrego. 
Komenda wojewódzka oświetlona jak choinka”. Tego dnia były imieniny mojej żony. Tylko 
na chwilę wszedłem do domu, już kiedy goście wychodzili. Dwadzieścia minut po półno-
cy mnie aresztowano.

Pewnie chcą mnie rozwalić

Podsumowanie działalności związkowej Wojciecha Ciesielskiego, sporządzone m.in. na 
podstawie obserwacji oraz podsłuchu domowego, założonego przez Służbę Bezpieczeń-
stwa w latach 1980–1989, składa się z kilkuset stron maszynopisu. W danych osobowych, 
zapisanych w katalogu osób rozpracowywanych znajdującym się w IPN, można przeczytać: 

Wojciech Ciesielski, 15.06.1956, Inowrocław, syn Apoloniusza i Marii, asystent w Instytucie 

Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (WSP) był rozpracowywany z powodu 

aktywnej działalności w uczelnianej komórce NSZZ „Solidarność”. Angażował się w powiela-

nie i rozprowadzanie nielegalnych druków wśród studentów. Tworzył Niezależne Zrzeszenia 

Studentów (NZS) w WSP w Olsztynie, interweniował w KWMO w Olsztynie w sprawie stu-

dentów historii zatrzymanych za rozklejanie plakatów skierowanych przeciwko sekretarzowi 

KW PZPR w Olsztynie oraz uczestniczył w zebraniu Tymczasowego Komitetu Założycielskie-

go NZS. Sprawę prowadził Dep. III MSW we współpracy z KWMO w Olsztynie. 

Sprawdzany w ramach SOS krypt. „Entuzjasta” jako działacz NSZZ „Solidarność”. Aktywnie 

zaangażował się w tworzące się struktury NSZZ „Solidarność”. Był inicjatorem oraz kierowni-

kiem komórki informacyjnej MKZ w Olsztynie i zajmował się rozpowszechnianiem antyko-

munistycznej literatury sygnowanej przez KSS-KOR i KPN. Po wprowadzeniu stanu wojen-

nego za swoją działalność był dwukrotnie inter nowany. W dniu 09.11.1984 Wydz. III WUSW 
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w Olsztynie przekazał sprawę do prowadzenia RUSW w Olsztynie. Prowadzenie sprawy 

zakończono w związku z niestwierdzeniem wrogiej działalności. Materiały o sygn. 12773/II 

zniszczono w 1989 za prot. brak. nr   35/89, a mikrofilm o nr 12773/2 zniszczono w 1990 

za prot. brak nr 37/90. 

Kontrolowany operacyjnie w ramach ZO/SOS. Zmiana kategorii nastąpiła w związku z uzy-

skiwanymi ze środków techniki operacyjnej informacjami, że ww. utrzymuje kontakty z oso-

bami prowadzącymi nielegalną działalność. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie 

tych kontaktów oraz ustalenie zakresu i charakteru działalności W. Ciesielskiego. Podczas 

prowadzenia sprawy ustalono, że W. Ciesielski współpracuje z Kurią Biskupią w Olszty-

nie w sprawach organizacji uroczystości religijnych i kulturalnych. Rejestruje na kasetach 

 video imprezy mające „negatywny wydźwięk polityczny” i rozpowszechnia je wśród osób 

zaufanych oraz organizuje projekcje filmów bezdebitowych, jest zaangażowany w orga-

nizację prelekcji i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych w kościele. 

W dniu 17.02.1987 sprawa została przekazana do Wydz. III WUSW Olsztyn, a następnie zło-

żona do archiwum. Podczas archiwizacji materiały dołączono do SOS „Entuzjasta”. Materiały  

o sygn. 12773/II zniszczono w 1989.

Kawaler Orderu Polonia Restituta

Dziś Wojciech Ciesielski, kawaler Orderu Polonia Restituta, ma bardzo skromne i schlud-
ne mieszkanko na parterze nieopodal olsztyńskiej Starówki. Ze znakomitymi książkami, ob-
razami znajomych i przyjaciół. Niewielki laptop – to jego bogactwo. Mieszkanko ma aż… 
14,5 metra kwadratowego. O Solidarności opowiada z wielką troską i pasją. Nie wrócił już 
na uczelnię. Niektórzy mówią, że mu tego nie zaproponowano. On sam odpowiada: – Moi 
uczniowie porobili już habilitacje, więc nie chciałem im zajmować etatu. 

Wojciech Ciesielski w 1988 roku zakładał jeszcze olsztyński Komitet Obywatelski „Soli-
darność”. Po upadku dyktatury komunistycznej przez dwa lata był pracownikiem Zarządu 
Regionu NSZZ „S”, m.in. jako rzecznik prasowy. Przez osiem lat (1991–1999) sprawował 
funkcję dyrektora Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie. Wiek XX kończył natomiast jako bezrobotny, 
XXI – zaczynał jako specjalista w Dziale Ochrony Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Cen-
trum Zdrowia Publicznego. I znów od 2005 roku był na bezrobociu. Aż do 2013 roku, kie-
dy to otrzymał rentę specjalną… 700 złotych. – Mogłem dostać wyższą – mówi. – Kolega 
mi powiedział: „Zapisz się do Platformy Obywatelskiej, to ci załatwię emeryturę specjalną. 
Dostaniesz 3500”. – Ale jakoś nie przyszło mi to do głowy…
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Dziewczyna z Trzeciego Szeregu

Regionalna Komisja Wykonawcza „Trzeci Szereg” – tak 
nazywano strukturę działającą w Bielsku-Białej i regionie 
Podbeskidzie przez cały stan wojenny. Jedną z działaczek 

Szeregu została 23-letnia wówczas Teresa Sternal, dziś 
Szafrańska. Odznaczona w 2017 roku Krzyżem Oficerskim 

Odrodzenia Polski, również Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

Jak powiada – nie bardzo interesowała się historią Polski. Z rumieńcem przyznaje, że 
książki zaczęła pochłaniać dopiero jako 40-latka, głównie literaturę religijną. Wcześniej 
tylko to, co było zadane jako lektura szkolna. Nie była typem intelektualistki. Nie pa-
sjonowała ją też literatura. Wolała spędzać czas z koleżankami z wiejskiego podwórka.

Wolność i swoboda

Urodziła się jako 11 dziecko i zdawać by się mogło, że wychowywała się w dużej ro-
dzinie. Jednak to tylko część prawdy. Jako najmłodsza rzadko spotykała się ze starszym 
rodzeństwem, które uczyło się już w miastach. Jak podkreśla Teresa Szafrańska: „wycho-
wywałam się nieomal jak jedynaczka”. Ale jej dzieciństwo skażone było swego rodzaju do-
rosłością. Kiedy bowiem miała pięć lat, ojciec zachorował. Wylew krwi do mózgu spowo-
dował, że pięciolatka musiała uczyć ojca mówić, później towarzyszyła mu w chodzeniu, 
opiekowała się nim. Być może to wydarzenie ukształtowało jej późniejszą samodzielność. 
Zresztą, jak dodaje, przestrzenie górskie i las, na skraju którego mieszkali w podlimanow-
skiej wsi Nowe Rybie, dawały poczucie przestrzeni i swobody. W wolnych od nauki i pra-
cy chwilach bawiła się z koleżankami bardziej w chłopięce zabawy niż lalkami.

– Moje dzieciństwo charakteryzowały przede wszystkim wolność i swoboda wypo-
wiadania myśli – wspomina Teresa Szafrańska. – Siostry chciały mnie wychowywać, ale 
ja się buntowałam i mówiłam, że od wychowywania są rodzice. Mama natomiast nigdy 
na mnie nie krzyczała. Nie narzucała mi niczego. Jak coś źle zrobiłam, to dawała to pod 
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rozwagę. Dom był przestrzenią, gdzie mogłam być, gdzie byłam sobą. Dominowały 
w nim wartości chrześcijańskie. Codzienna modlitwa. W każdą niedzielę chodziliśmy do 
kościoła. Nasza rodzina była bez wątpienia wspólnotą. Nie mówiło się w domu o histo-
rii, o komunizmie, ale mama czasem wspominała o swoim bracie, który siedział pięć lat 
w komunistycznym więzieniu. Ja jednak tego tematu nie drążyłam. O patriotyzmie z ro-
dzicami ani o polityce nie rozmawialiśmy. Patriotyzm zaszczepiano nam głównie poprzez 
dawanie świadectwa. Natomiast w szkole podstawowej jakoś szczególnie nas nie indok-
trynowano. Choć wielokrotnie podkreślano, że coś tam musimy zawdzięczać Związkowi 
Radzieckiemu i Armii Czerwonej. 

Tę wolność ograniczono 15-letniej Teresie, kiedy poszła do Technikum Włókiennicze-
go w Bielsku-Białej – zakazano jej wystawiania świętych obrazków na szafce przy łóżku 
w internacie. Pobyt w technikum nie zapisał się jednak w życiorysie młodej dziewczyny 
jakimiś szczególnymi wydarzeniami. Chciała wybrać się na studia, ale nie było jej na to 
stać finansowo. Poszła więc do pracy w bielskich Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kre-
pol”. Zachętą było opłacenie jej pokoju na stancji. Lecz choć miała wyuczony zawód – 
tkacz, włókiennik, przyjęto ją do księgowości. I tak od 1978 roku ślęczała nad – wyceną 
produkcji. Jednak polubiła tę pracę, tym bardziej że ludzie w zespole byli bardzo serdecz-
ni i uczciwie traktujący pracę.

W tym systemie jest zło

Ten spokój pracy i dnia codziennego przerwał Teresie wybór Karola Wojtyły na pa-
pieża. To wydarzenie nazywa „rozbłyskiem czegoś”. Przyznaje jednak, że jeszcze wtedy 
nie rozumiała rangi tego wydarzenia. Czuła jednak w sobie wewnętrzną radość. Gdy 
rozmawiała z koleżankami, wspólnie stwierdzały, że nareszcie coś ważnego wydarzyło 
się w Polsce. Kiedy w następnym roku Ojciec Święty przyjechał do kraju, cały czas obser-
wowała jego obecność – w radiu, telewizji. Pojechała też na powitanie papieża w Krako-
wie. Wzięła udział 10 czerwca we mszy św. na Błoniach, gdzie Jan Paweł II, podobnie jak 
w Warszawie, wezwał Ducha Świętego.

– Pomyślałam sobie: „Ja bym tak chciała, by zstąpił Duch Święty. By odnowił nas. I mnie 
też…” – mówi Teresa Szafrańska. – Jeszcze wcześniej, kiedy szłam na Błonia, studenci na 
rynku w Krakowie wykrzykiwali hasła wolnościowe pod pomnikiem Mickiewicza. Już dzi-
siaj nie pamiętam jakie, ale byłam taka szczęśliwa. Dołączyłam do nich. Czytałam „Dzien-
niczek” św. Faustyny. Dotarło do mnie, że w tym systemie jest zło. Zauważyłam to zło od 
strony religijnej, że ten ustrój jest sprzeczny z Dekalogiem. I to stało się impulsem do mo-
jego działania. Nie te zewnętrzne zniewolenia, ale to wewnętrzne zniewolenie.
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Znalazłam, nikogo nie pytając

Dziś już nie pamięta, jak doszło do tego, że zaczęła agitować ludzi w zakładzie za po-
wstającymi nowymi związkami, które niebawem miały się nazwać Solidarność. Sama nie 
kandydowała do komisji zakładowej związku. Uważała, że są ludzie, którzy bardziej nada-
ją się do działalności w strukturach komisji. Powierzono jej jednak inne ważne zadanie, ja-
kim była praca w zakładowym radiowęźle. Oprócz czytania komunikatów, czy to Komisji 
Krajowej związku, czy też regionalnej, przekazywała także informacje o działalności So-
lidarności w kraju. Prowadziła audycje historyczne i patriotyczne. Pytana, czym było dla 
niej 16 miesięcy w latach 1980–1981, bez zawahania powiada: – To był dla mnie oddech. 
Te 16 miesięcy kojarzy mi się z wolnością. 

Młodą działaczkę Solidarności, od kilku miesięcy też mężatkę, bardzo zaskoczyło 
wprowadzenie przez komunistów stanu wojennego. Przyszła do zakładu dopiero w po-
niedziałek. Już wcześniej jednak wiedziała o aresztowaniach działaczy z innych zakładów. 
Nie odczuwała strachu, ale jakiś nieokreślony niepokój. Uważała, że to, co się stało, było 
ogromną niesprawiedliwością i należy temu przeciwdziałać. 14 grudnia na terenie fabry-
ki już prowadzono konspiracyjne rozmowy. Niemal od początku wprowadzenia stanu 
wojennego w Bielsku-Białej powstała tajna struktura. Teresa Szafrańska należała do gru-
py osób, które były aktywnymi jej członkami. Pod nazwą Regionalna Komisja Wykonaw-
cza „Trzeci Szereg” NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie funkcjonowała do 1989 roku. 
Zakładowy przełożony Teresy Szafrańskiej, kierownik księgowości Józef Michłanowicz, 
a zarazem działacz podziemia, zaproponował, by weszła do konspiracyjnej struktury. Bez 
wahania przyjęła propozycję. Była odpowiedzialna za wszystkie rozliczenia napływają-
cych funduszy i wydatków związanych z działalnością podziemia. Dodatkowo zbierała 
informacje z zakładów o ich sytuacji w stanie wojennym, o działalności podziemia, o re-
presjach. Przepisywała na maszynie i redagowała. Później informacje te ukazywały się 
w formie ulotek bądź w serwisie informacyjnym RKW. Następnie weszła w skład redakcji 
„Solidarności Podbeskidzia”.

– Miałam świadomość, że SB może mnie aresztować – opowiada Teresa Szafrańska. – 
Zastanawiałam się czasem, jak to może wyglądać. Ale nie poświęcałam na to zbyt dużo 
czasu. Robiłam to, co trzeba. Zawsze ciekawe rzeczy. Niekiedy też zaskakujące. Kiedyś na 
przykład powiedziano mi, bym poszła odszukać kogoś, bo nie przyszedł po bibułę. Dali 
mi jego nazwisko i określono mniej więcej budynek, w którym mógł mieszkać na osiedlu 
Złote Łany, gdzie jest… kilkanaście bloków. No i znalazłam go… nikogo nie pytając.
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Podać prokuratorowi rękę

Pierwszy raz została zatrzymana na 48 godzin 1 października 1983 roku. Dziewiętna-
ście dni później aresztowano ją i osadzono w więzieniu. Najpierw w Bielsku-Białej, potem 
w Cieszynie. Na blisko osiem miesięcy.

 – Najgorzej to poddać się złemu myśleniu. Oddałam wszystko Bogu i poszło jak 
z płatka – opowiada Teresa Szafrańska. – Już dzisiaj nie kojarzę, o co mnie dokładnie py-
tali. W każdym razie prokurator zarzucił mnie pytaniami. A ja odpowiadałam, jak to było 
zalecane w książeczce „Obywatel a służba bezpieczeństwa”: nie wiem, nie pamiętam. 
Prokurator był może kilka lat ode mnie starszy. Bardzo się tym denerwował. Szczególnie 
wpadł w furię, kiedy nie chciałam podpisać nakazu aresztowania. Okropnie szalał w tej 
prokuraturze. Biegał gdzieś. Dał mi sankcje na trzy miesiące, a ja mu podziękowałam 
za spotkanie. Podałam mu rękę, a on zbladł. Miesiąc trzymali mnie w areszcie śledczym 
w Bielsku-Białej. Przez trzy miesiące nie pozwolili mi widzieć się z rodziną. Wiedzieli, że 
zajmuję się księgowością regionu. Ktoś z aresztowanych zeznawał przeciwko mnie. To nie 
był konfident, ale słaby człowiek. Straszono, że zamkną mnie na 10 lat. Przypisywano mi 
„sprawstwo kierownicze”. Nie myślałam, ile będę siedzieć – czy dwa, czy kilka lat. Naj-
ważniejsza była Polska, o którą walczę. Wolna. Już wtedy nie miałam wątpliwości, o co 
toczy się walka. W celi siedziałam najpierw z koleżanką, którą wcześniej znałam. Później 
dołączyła do mnie kuzynka męża. Ale tylko na 48 godzin. Później w Cieszynie posadzono 
mnie z prostytutkami, lesbijką i złodziejkami. Ale były wobec mnie, politycznej, bardzo 
w porządku. Tym bardziej mnie lubiły, że dawałam im swoje przydziały papierosów. Na 
pewno aresztowanie było dla mnie traumatycznym przeżyciem. Przez lata z nikim o tym 
nie rozmawiałam. Uważałam, że nie mam potrzeby mówienia o tym. Ale kiedy jakiś czas 
temu odezwał się do mnie IPN z prośbą o wspomnienia, to okazało się, że zaczęły po-
wracać wszystkie emocje. Wtedy zrozumiałam, czemu nie chciałam mówić o aresztowa-
niu, o więzieniu. Okazało się, że wszystko to zło, które się wokół mnie działo – wyparłam. 
W więzieniu towarzyszył mi obrazek Jezusa Miłosiernego i on mi bardzo pomagał. Rów-
nież to, że modliłam się za moich prześladowców. I dzięki temu myślę, że jestem wolna 
od tego, by czuć nienawiść wobec nich. Trochę też zaczęłam czytać. Przeczytałam „Quo 
vadis” Sienkiewicza, które mnie zachwyciło. Sięgnęłam po Pismo Święte. Bardzo wtedy 
doceniałam msze św. w radiu. Nie pozwalano mi bywać na mszach w samym zakładzie 
karnym, natomiast mogłam co dwa tygodnie przystępować do spowiedzi i komunii. Spo-
wiedź była dla mnie wielkim umocnieniem.
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Chcę dawać świadectwo historii

Z końcem maja 1984 roku Teresa Szafrańska wyszła z więzienia w Cieszynie. Po kilku 
dniach Służba Bezpieczeństwa postanowiła ją ponownie aresztować. Prokuratura wysta-
wiła listy gończe. Ale dzięki pomocy Andrzeja Grajewskiego, miejscowej służby zdrowia 
w Żywcu i Katowicach, trafiła do szpitala, gdzie została przetrzymana na szpitalnej wolno-
ści przez dwa miesiące, mimo nacisków prokuratury, żeby została przekazana do więzien-
nego szpitala. Tymczasem po wyjściu z więzienia została wyrzucona z pracy w zakładach 
Krepol. Dzięki pomocy księdza proboszcza Zenona Mierzwy zyskała jednak etat kancelist-
ki w parafii pw. Maksymiliana Kolbego. Niebawem też wróciła do działalności podziemnej, 
kontynuując tę samą pracę, co przed aresztowaniem. Poznała nowych ludzi, z którymi ści-
śle współpracowała: Olę Tyrlik, Darka Mrzygłoda, Andrzeja Kabata i Miecia Machowiaka. 
Rozpoczęła też działalność w duszpasterstwie ludzi pracy. Pod koniec lat 80. była również 
kurierką Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. Tuż przed obradami Okrągłego Stołu roz-
poczęła pracę w reaktywowanej, prawie legalnej strukturze Solidarności, mieszczącej się 
w mieszkaniu Grażyny Staniszewskiej. Po roku 1989 pracowała jako sekretarka w Zarzą-
dzie Regionu Podbeskidzie. Odeszła dwa lata później do bielskiego oddziału Ministerstwa 
Przekształceń Własnościowych. Stamtąd do ZUS. Kilka lat przed emeryturą była bezrobot-
na. Wiele z tych lat – bez prawa do zasiłku. 

– Po obradach Okrągłego Stołu akceptowałam to, co przyszło później. Wolne wybory 
do Senatu czy częściowo wolne do Sejmu. Odeszłam z Zarządu Regionu Solidarności, bo 
jakoś już nie mieściłam się mentalnie w nowym zarządzie. Później pracowałam w oddzia-
le Ministerstwa Przekształceń. Po jakimś czasie zrozumiałam, że coś jest nie tak z niektóry-
mi przekształceniami. Sama zostałam ze swoją opinią. Nie było komu o tym powiedzieć. 
Później przez parę lat żyłam w sytuacji pogubienia po odejściu męża. I w tej samotności 
nagle przyszło światło i od tego czasu wszystko zaczęło się zmieniać. Może nie od razu za-
częłam uczęszczać na spotkania z karmelitami. Najpierw duchowość św. Teresy od Jezusa 
bardzo mi pomogła, później św. Jana od Krzyża. I oni pomogli mi zebrać się w sobie. Oka-
zało się, że wszystko ma sens. Przez kilka lat byłam związana z Instytutem Karmelitańskim 
w Czernej, przygotowującym osoby do życia konsekrowanego. Mogę powiedzieć, że te 
siedem lat działalności podziemnej bardzo mnie przybliżyły do Pana Boga. Dziś, w 2019 
roku, mam wielką satysfakcję, że Polska idzie w dobrym kierunku. Mam to ogromne za-
dowolenie, że choć w niewielkim stopniu, to jednak przyczyniałam się do niepodległości 
Polski. Uważałam, że tak trzeba było. Od 2016 roku działam w bielskim Stowarzyszeniu 
Podbeskidzie Wspólna Pamięć. W początkowym etapie zaczęłam częściej u nich bywać 
i zbierałam informacje o działalności Solidarności w regionie.
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Odnalazłam się dopiero w Solidarności 

– Czasem się bałam, głównie o dzieci. Pamiętam, jak jeden 
z tych esbeków, Płonka, straszył mnie, że może się im coś 
stać… To było okropne – wspomina Urszula Radek, jedna 

z odważnych kobiet tworzących Solidarność  
w WSK „PZL-Świdnik”.

Lipcowy świdnicki strajk i podpisanie porozumienia załogi z przedstawicielami komuni-
stycznych władz stały się początkiem Sierpnia ’80, impulsem do dalszych strajków w Pol-
sce i powstania Solidarności. A ludzie tamtego miejsca i czasu – prekursorami walki o nie-
podległość po blisko półwiecznej komunistycznej dominacji i sowieckiej okupacji. 

W WSK „PZL-Świdnik” najpierw znalazło się kilku, później kilkudziesięciu odważnych, 
którzy zatrzymali maszyny. Odeszli od desek kreślarskich czy biurek. Ta solidarność mię-
dzy robotnikami a pracownikami umysłowymi była prawdziwym szokiem. Latami pro-
wokowany przez komunistów antagonizm między tymi środowiskami nagle legł w gru-
zach. Jedną z odważnych w świdnickim WSK, która ośmieliła się stanąć solidarnie obok 
robotników, była Urszula Radek, wówczas dobiegająca pięćdziesiątki, technolog w Dziale 
Głównego Technologa. Żona, matka dwóch synów. Starszy – wówczas już student KUL – 
współorganizował później NZS. Młodszy – kończył szkołę powszechną. Niebawem został 
kolporterem prasy podziemnej. 

Wyrzuty sumienia 

Urodziła się pięć lat przed II wojną światową w Rejowcu na Lubelszczyźnie. Kiedy 
przyszła na świat, miała już dorosłych braci. Ojcu jako specjaliście od turbin parowych 
zaproponowano w 1938 roku pracę w Hucie „Ostrowiec”. Rodzice zamieszkali więc na 
Wyżynie Kielecko-Sandomierskiej. Wkrótce jednak wraz z synami zaangażowali się 
w działalność podziemną. Trwała wojna. Ula zaczęła uczęszczać na tajne komplety. Po 
wojnie poszła do prywatnego liceum w Ostrowcu Świętokrzyskim, które komuniści na rok 
przed maturą upaństwowili i przerobili na technikum, aby kobiety szły do pracy, a nie na 
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studia. Po maturze dostała nakaz pracy w Świdniku. I tak rozpoczęła blisko 40-letnią pra-
cę w WSK  „PZL-Świdnik”. 

– Myślę, że tak bardzo zaangażowałam się w strajk, a później w Solidarność, ponie-
waż miałam wyrzuty sumienia, że nie włączyłam się w działalność antykomunistyczną 
w latach 50. – mówi Urszula Radek. – Kiedy kończyłam szkołę średnią, byłam już dorosła. 
Podjęłam pracę, jeździliśmy z paczką znajomych na zabawy do Lublina. Żyło się beztro-
sko. Tymczasem inni moi rówieśnicy gnili w więzieniach albo ginęli w walce przeciwko 
komunistom. Wiedziałam, czym jest ówczesny totalitarny ustrój. Szalejący wówczas stali-
nizm, więzienia, obozy. Widziało się naokoło ludzki strach. O aresztowaniach słyszeliśmy 
w Radiu Wolna Europa, którego codziennie słuchaliśmy z rodzicami. Wuj został areszto-
wany za rzekomy sabotaż… 

Mimo pozornej obojętności na los narodu z pełną świadomością nie wstąpiła do ZMP 
[Związek Młodzieży Polskiej wzorowany na sowieckim Komsomole – red.], a później do 
PZPR, mimo składanych jej propozycji. W latach 60. zbierała natomiast podpisy pod pe-
tycją o zgodę na budowę kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świd-
niku, chociaż mogło to stać się przyczyną prześladowań przez Służbę Bezpieczeństwa. 
22-letnia panna Urszula Kijanko wyszła za mąż za Janusza Radka. Dwa lata później urodzi-
ła syna Andrzeja, który dziś jest zastępcą burmistrza Świdnika. Później pojawił się drugi 
syn, dziś ekonomista. – Nie miałam wielkiej nadziei, że Polska za mojego życia odzyska 
niepodległość – opowiada. – Nabrałam jej, kiedy Jan Paweł II powiedział w Warszawie: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. To było nie do opisania, tak 
jakbym się po raz drugi urodziła. Następnym niezwykłym dla mnie przeżyciem był nasz 
strajk, strajki 1980 roku i powstanie Solidarności. Dostałam drugie życie. Zauważyłam, że 
mogę nieść innym pomoc. I że to mnie buduje, wzbogaca, zbliża do Pana Boga. Podej-
mując strajk, wiedziałam, że idę upominać się o sprawy innych. To było najważniejsze. 
Solidarność mnie ukształtowała taką, jaką jestem dziś. 

Podczas lipcowego strajku kilkutysięczna załoga wybrała Urszulę Radek na jedną z 20 
negocjatorek do rozmów z dyrekcją WSK Świdnik. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” we-
szła w skład struktur związkowych zakładu. W trakcie 16 miesięcy legalnego działania 
związku kierowała Komisją Socjalną SOS Solidarność w WSK. Ludzie zapamiętali ją jako 
osobę niezwykle dynamiczną, która potrafiła pomagać setkom osób – załatwiać buty, 
ubrania, książki, artykuły spożywcze, mieszkania. Była również powierniczką wielu ludz-
kich zmartwień. Te 16 miesięcy określa jako naukę solidarności, demokracji, wzajemnego 
poznawania się rodaków. – Dla mnie to było formowanie nowego człowieka – podkreśla. – 
Zawsze uśmiecham się na wspomnienie tamtego czasu. Owszem, już wtedy przebąkiwa-
ło się o niepodległości Polski, ale jeszcze bardzo nieśmiało. 
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Siedem lat jak jeden dzień 

Wszystkie nadzieje i społeczną aktywność przerwał stan wojenny. Załoga Świdnika 
podjęła strajk, który po trzech dniach rozbiło wojsko i ZOMO. Dziesiątki ludzi aresztowa-
no i internowano. Urszula Radek niemal natychmiast włączyła się w działalność struktur 
podziemnej „S” w mieście. Przypadło jej w udziale kierowanie podziemną Komisją Socjal-
ną, która nadal nosiła nazwę SOS Solidarność.

– Już przed świętami Bożego Narodzenia organizowaliśmy pomoc dla rodzin inter-
nowanych i więzionych – wspomina. – Zaczęliśmy zbierać składki związkowe. Wypłacali-
śmy pieniądze rodzinom prześladowanych. Roznosiliśmy paczki dla rodzin, podręczniki, 
zeszyty dla dzieci, często całą wyprawkę. Z ks. Janem Chryniewiczem organizowaliśmy 
kolonie „Wakacje z Bogiem”. Współpracowaliśmy też z Solidarnością rolniczą. Wspoma-
gał nas, dziś już nieżyjący, pan Janusz Rożek. Byliśmy na uroczystościach rodzinnych, 
komuniach, imieninach rodzin więzionych i internowanych. Nie opuszczaliśmy tych lu-
dzi, zwłaszcza kobiet, które bardzo przeżywały uwięzienie małżonków. Trzeba też było 
niektórym pomagać duchowo. Nawiązała się współpraca naukowcy – robotnicy. Dawali 
nam wykłady z historii, samorządów, prawa. Były grupy samopomocowe, intelektualne 
czy duchowe – taki nasz podziemny uniwersytet. Później założyliśmy Klub Inteligencji 
Katolickiej i tam się przeniosły wykłady. Byłam w tej komfortowej sytuacji, że cała nasza 
rodzina działała w podziemiu – mąż, synowie. No i te siedem lat do 1989 roku minęło jak 
jeden dzień. 

Jednak owe siedem lat minęło nie bez trudów. Działalność Urszuli Radek rychło bo-
wiem została zauważona przez SB. W domu pojawili się funkcjonariusze, dochodziło do 
rewizji. Rodzina Radków była zatrzymywana, wzywana na przesłuchania, inwigilowana. – 
Owszem, czasem się bałam, głównie o dzieci. Pamiętam, jak jeden z tych esbeków, Płon-
ka, straszył mnie, że może się im coś stać… To było okropne – wspomina Urszula Radek. 

Już wolna Polska 

Po odzyskaniu niepodległości nie zaprzestała działalności społecznej. Razem z Kazi-
mierzem Susłem i kilkoma innymi działaczami podziemia założyli, już legalnie, Komitet 
Pomocy SOS Solidarność. Dziś współpracuje z nim blisko 30 osób i młodzieżowy wo-
lontariat. Komitet, oprócz codziennego wyżywienia, finansuje potrzebującym dzieciom 
obiady w szkołach, organizuje kolonie i ferie dla dzieci z niezamożnych rodzin, jak rów-
nież dla małych Polaków z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy. Potrzebująca młodzież zy-
skuje dofinansowanie do biletów miesięcznych i podręczników. Oprócz codziennej ak-
tywności komitet bierze udział w różnego rodzaju akcjach. Wspomagał np. powodzian 
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i pogorzelców. Po ustanowieniu przez Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego od sied-
miu lat organizuje rokroczną akcję odwiedzania chorych i wręczania im upominków. 

W podziękowaniu za działalność komitetu Urszula Radek otrzymała m.in. tytuł Świd-
niczanina Roku 1996 i medal „Ludziom Gorących Serc” w 1999, przyznawany przez lubel-
ską kurię, a także nagrodę Angelus Lubelski i ogólnopolski tytuł Społecznika Roku 2002. 
Za swoją działalność otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Wolności i Solidarności. – 
Jestem już leciwą kobietą, skończyłam 81 lat. Moje młodsze koleżanki są albo po tamtej 
stronie, albo uwięzione w łóżku czy fotelu. Mówią o mnie: „Ma 80 lat i jej się jeszcze chce”. 
Tak, mnie się jeszcze chce. Choć owszem, też mam swoje choroby… z oczami poważny 
kłopot, cukrzycę, nadciśnienie, ale od 1990 roku jestem na emeryturze i mam czas dla 
innych! Pan Bóg i ludzie Solidarności pokazali mi, czym ma być ludzka solidarność, więc 
nie robię nic nadzwyczajnego. Staram się tylko dobrze odczytać to, co Pan Bóg dla mnie 
zapisał.
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Budowanie państwa

Tadeusz Kowalczyk to jeden z najbardziej aktywnych 
działaczy podziemia NSZZ „Solidarność” Rolników 

Indywidualnych. Przewodniczący „S” RI Ziemi 
Świętokrzyskiej w 1981 roku. W III RP poseł na Sejm 
zrzeszony w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym. 

Podczas jednego z sejmowych wystąpień oskarżył Służbę 
Bezpieczeństwa o zamordowanie w stanie wojennym 

ponad 100 osób. W efekcie powstała Sejmowa Komisja 
Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW pod 

przewodnictwem posła Jana Rokity.

Dom jest niewielki. Biały i nowy. Jeszcze niewykończony. Położony we wsi Bieliny 
u podnóża Łysej Góry, blisko 30 kilometrów od Kielc. Tadeusz Kowalczyk – chłop in-
telektualista z wykształceniem historycznym, współtwórca, działacz i przewodniczący 
Solidarności Rolników Indywidualnych Ziemi Świętokrzyskiej, dziarski 85-latek [2017 r. – 
red.], dokłada kolejne polano do kominka. Z emocjami opowiada dzieje wsi Bieliny 
oraz regionu. Z tej niewielkiej wioski, wijącej się nieco pod górę, pochodzi kilku zna-
nych obywateli, m.in. zmarły w schyłku XIX wieku Karol Boromeusz Teliga, ksiądz, 
teolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także jego kuzyn, o blisko wiek młodszy  
płk Józef Teliga, zmarły w 2007 roku oficer Armii Krajowej, szef wywiadu WiN [Zrzesze-
nie „Wolność i Niezawisłość” – red.] na Kieleckie. Później działacz NSZZ „Solidarność” RI. 
Stąd pochodzi również premier i prezydent na uchodźstwie Kazimierz Sabbat, który 
zmarł w Londynie latem 1989 roku. Przed wojną niemal wszyscy chodzili do miejsco-
wego kościoła św. Wojciecha, nawet radykalni członkowie Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Unikanie niedzielnej mszy uważano bowiem za objaw zepsucia.
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Dojrzewanie

Urodził się we wrześniu 1932 roku, choć świadectwo urodzenia opiewa na styczeń 
następnego roku. Kiedy wybuchała wojna, chodził do drugiej klasy szkoły powszechnej. 
Kontynuował ją na tajnych kompletach, a zakończył już po niemieckiej okupacji. W latach 40. 
Tadeusz Kowalczyk rozpoczął naukę w prywatnym kieleckim Gimnazjum im. św. Stanisła-
wa Kostki, prowadzonym przez kielecką kurię. Uczył się bardzo dobrze i wierzył w to, że 
niebawem znów wróci wolna Polska. Chcąc choć nieco przyłożyć się do jej oswobodzenia, 
w marcu 1950 roku, z polecenia ówczesnego działacza podziemia Józefa Teligi, zamierzał 
przejść przez zieloną granicę i złożyć na Zachodzie raport o panującym w Polsce reżimie. 
Został aresztowany i po okrutnych torturach skazany przez szczeciński sąd na rok i dwa 
miesiące kary pozbawienia wolności. Przesiedział ten czas w surowych więzieniach Gole-
niowa i Stargardu. 

– Nie byłem w żadnej organizacji. U nas w 1950 roku podziemie było już rozbite. Choć 
wcześniej w Bielinach mieliśmy taką nieformalną grupę kilku chłopaków. Prowadziliśmy 
działalność samokształceniową. Spotykaliśmy się dość regularnie, ale nic politycznego 
z tego nie wynikało. Może tylko tyle, że edukowaliśmy się politycznie i nie podupada-
liśmy na duchu – opowiada po kilkudziesięciu latach Tadeusz Kowalczyk. Dziś emeryt, 
były nauczyciel, były poseł na Sejm X i I kadencji w III RP. Pszczelarz i wieloletni szef Świę-
tokrzyskiej Fundacji Rozwoju Organizacji Gospodarczych Rolników. 

Miesiące spędzone w więzieniu nie zniechęciły go do polityki, choć jego zapał znacz-
nie ostudziły. Z jej uczestnika stał się na trzy dekady tylko obserwatorem, nie widząc 
szansy na zmianę ustroju. Nadal był jednak przekonany, że doczeka upadku komunizmu. 
Jako dorastający młodzieniec rzucił się w wir życia. Trenował boks, szybownictwo, spado-
chroniarstwo i pływanie. Odsłużył blisko dwa lata w Ludowym Wojsku Polskim. Nabierał 
życiowego doświadczenia i wiedzy. Sprawował wiele funkcji społecznych, w szczególno-
ści związanych z pszczelarstwem, które uprawia z pasją do dziś. Jako działacz lokalnych 
stowarzyszeń pszczelarskich odważnie walczył o ich prawa przeciwko dyktatowi pań-
stwowych struktur. Z czasem skończył kurs pedagogiczny i rozpoczął pracę nauczyciela 
w rodzinnych Bielinach. Podjął również studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim. 

Zbrodnie komunistów w 1970 i 1976 roku nie stały się jednak inspiracją dla jego czyn-
nego zaangażowania w organizacjach antykomunistycznych. Choć wybór kardynała Karo-
la Wojtyły na papieża wzbudził w nim nadzieję na zmiany, bliżej niesprecyzowane. Podsu-
mowując te trzy powojenne dekady, Tadeusz Kowalczyk powiada: – Każdy widział na wsi 
złodziejstwo komunistów, również działaczy ZSL [Zjednoczone Stronnictwo Ludowe  – 
red.]. Kumoterstwo i inne formy niesprawiedliwości, ale w żaden sposób nie potrafiono 
się temu przeciwstawić. Ja również. Wybór Karola Wojtyły na papieża był dla mnie czymś 
niezwykle znaczącym, ale nie spodziewałem się powstania tworu tak rewolucyjnego na 
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owe czasy, jakim była Solidarność. Wiedziałem, że komunizm upadnie. Powtarzałem so-
bie: były przecież wielkie potęgi, takie jak Rzym czy Egipt, i upadły. Swego czasu zresztą 
poszedłem celowo pracować do drukarni w Kielcach, by się nauczyć drukowania. Cały 
czas utrzymywałem kontakty z Józefem Teligą. Był dla mnie upostaciowieniem walki 
o niepodległą Polskę. Widziałem, jak wielu ludzi nie akceptowało komunizmu, również 
niektórzy milicjanci, prokuratorzy, sędziowie. Uwikłali się w tę służbę i nie potrafili z niej 
wyjść, ale już jej nie akceptowali. Działałem w kieleckim Klubie Inteligencji Katolickiej. 
Może to niewiele wnosiło, ale podczas różnorodnych spotkań zdobywałem wiedzę z za-
kresu problematyki społecznej czy religijnej. Miałem świadomość, że samym mówieniem 
Polski się nie wywalczy, ale – można powiedzieć – na swój sposób przygotowywałem się 
do walki z komuną.

Solidarność i budowanie państwa

Dopiero rok 1980 i masowe strajki zainspirowały go do włączenia się w działalność 
Solidarności. Kiedy jednak chciał założyć wraz z żoną komisję zakładową Solidarności 
w szkole, zgłosił się tylko jeden chętny. Nauczycielom wystarczała przynależność do sko-
munizowanej struktury, jaką był Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego też spróbo-
wał sił w Solidarności Rolników Indywidualnych. Ale na początku stronił od zasiadania 
w pierwszych ławach związku. Dopiero kolejne miesiące sprawiły, że bardzo zaangażo-
wał się w walkę o nową jakość Polski. Jeszcze wtedy jednak nie marzył o  niepodległości.  

– Solidarność rolnicza nie była aż tak duża jak robotnicza. I zdecydowanie mniej… 
solidarna. Rozdrobniona i na swój sposób specyficzna – opowiada Tadeusz Kowalczyk.  – 
Rolnicy mogą poświęcić czas na działanie społeczne tylko zimą. Zdecydowanie mniej 
w pozostałe miesiące. A tu trzeba było przebudowywać mentalność ludzką na wsi przez 
cały rok. Nie było to łatwe, bo chętnych w naszym regionie na wodzów było dużo, ale do 
roboty niekoniecznie. Ponadto problemów na wsi było równie sporo, co w mieście. Myślę 
nawet, że wieś, wbrew pozorom, była bardziej uzależniona od władzy. Wszelkiego rodzaju 
skupy, kontyngenty, obowiązkowe dostawy, przydziały maszyn, to wszystko tak domino-
wało życie na wsi, że dziś wydaje się to aż nieprawdopodobne. To załatwianie w urzędach 
zezwoleń na niemal wszystko. A z drugiej strony, jak państwo miało nadwyżkę nawozów 
sztucznych, to nie pytano rolnika, czy są mu one potrzebne, czy nie.  Wyliczali powierzch-
nię chłopskiej ziemi. Podjeżdżali na podwórko. Wysypywali bądź wykładali worki, zresztą 
najczęściej nie to, co rolnikowi było potrzebne. I wystawiali rachunek. Przy czym państwo 
płaciło za zboże cenę trzy razy niższą niż na rynku. Tak można by mnożyć bez końca. Na 
ogół rolnicy byli zresztą zmuszeni dawać łapówkę. 
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– To wszystko trzeba było naprawiać. Zacząłem nawiązywać kontakty z ludźmi z ca-
łej Polski. Poznałem mnóstwo wartościowych osób, m.in. niezwykle oddanego działacza 
Solidarności Janusza Winiarskiego, dziennikarza z Lublina. Czy Janusza Rożka z Lubel-
skiego, który rozpoczął swoją walkę z komunistyczną władzą jeszcze w Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela. Na kilka lat przed powstaniem Solidarności założył własną 
organizację antykomunistyczną Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Dużo 
jeździłem też do Warszawy, co pomogło mi w stanie wojennym. W Warszawie poznałem 
państwa Romaszewskich. Każdy dzień przynosił nowe problemy, z którymi  przychodzili 
działacze rolniczej Solidarności. Załatwianie tych spraw trwało miesiącami. Urzędnicy 
i funkcjonariusze PZPR czy ZSL nie chcieli dzielić się, jak mówili niektórzy, „na zawsze 
zdobytą władzą”. Rodziło to konflikty również w rodzinach. Często bowiem działacze ZSL, 
marionetkowej partii chłopskiej dziś przemianowanej na PSL [Polskie Stronnictwo Ludo-
we – red.], podporządkowanej całkowicie PZPR, pochodzili ze wsi. Doprowadzało to do 
konfliktów. Władza państwowa sama zresztą inspirowała wiele prowokacji, również na 
szczeblu lokalnym. Komuniści szczególnie mocno przeciwstawiali się rejestracji NSZZ RI 
„Solidarność”. Przykładem była między innymi wielokrotna odmowa rejestracji związku 
w sądzie i uniemożliwianie działalności. Dopiero po wielomiesięcznej batalii, prowadze-
niu rozmów z komunistami przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, a także przy silnym 
wsparciu NSZZ „Solidarność”, w maju 1981 roku związek rolników został zarejestrowany. 

Odbiciem walki, jaka trwała w kraju, były ataki na działaczy wiejskiej Solidarności w re-
gionach. Na wsiach, podczas wiejskich zebrań, działaczy starano się zastraszać. W związ-
ku z tym nierzadko dochodziło do strajków. Komuniści sabotowali przydział towarów do 
sklepów na wsi, podobnie jak w miastach. Jednocześnie przekonywali na zebraniach, 
że brak produktów w sklepach jest wynikiem strajków Solidarności w miastach. Jednak 
tego typu prowokacje nie znajdowały już posłuchu. Właśnie dzięki bliskim kontaktom 
między jedną i drugą Solidarnością ludzie mieli świadomość tego, jaka jest prawda.

– W tym czasie aktywnie też działałem w Związku Pszczelarskim – wspomina Tade-
usz Kowalczyk. – Tam byli ludzie różnych zawodów. Niekiedy zajmowali rozmaite, nawet 
wysokie stanowiska w aparacie PZPR czy ZSL. Byli milicjanci, strażacy, prawnicy i inni. Ge-
neralnie ludzie, którzy korzystali z przywilejów. Wielu z nich mówiło, że trzeba przynaj-
mniej częściowo oddać społeczeństwu władzę. Niektórzy, w czasie 16 miesięcy legalnej 
Solidarności, byli bardziej lojalni wobec nas niż wobec swoich przełożonych. Większość 
jednak była posłuszna władzy, co pokazał stan wojenny.
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Stan wojenny

Na dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego został wybrany na prze-
wodniczącego NZSS RI „S” Ziemi Świętokrzyskiej. Zaczął organizowanie struktur. Nawią-
zywał kontakty z innymi regionami chłopskiej Solidarności, a także z NSZZ „Solidarność”. 
Przeczuwał, że niedługo komuniści wprowadzą stan wyjątkowy lub coś podobnego. Mó-
wiono zresztą o tym w środowiskach Solidarności, ale też i pszczelarzy, których najdłu-
żej znał. Stopniowo zaczął więc organizować siatkę kolportażową. Papier na drukowanie 
prasy podziemnej. Maszyny do pisania i drukowania. Jak miałby wyglądać w praktyce ten 
„stan”, zupełnie sobie nie wyobrażał. Choć starsi, doświadczeni w powojennej działalno-
ści antykomunistycznej czasem coś podpowiadali, on miał jednak świadomość, że ta ko-
lejna konspiracja nie będzie taka sama. 

– Po wyborze na przewodniczącego odwiedziłem naszego biskupa Stanisława Szy-
meckiego. Obiecał wszelką pomoc. Wkrótce też dostaliśmy od przewodniczącego robot-
niczej Solidarności Mariana Jaworskiego obszerny pokój, telefon… wszystko na ich koszt – 
wspomina Tadeusz Kowalczyk. – Chodziło mi przede wszystkim o budowanie struktur. 
Bo wiedziałem, że bez tego ani rusz. Że bez stabilnych struktur nie można dobrze działać. 
Żywiłem przekonanie, że kiedy będą trwałe struktury, to w razie stanu wojennego za-
wsze będzie się do kogo odwołać. I się nie pomyliłem.

Sto kwater na rok

13 grudnia spędził na imieninach wnuczki w Kielcach. O stanie wojennym dowiedział 
się dopiero rankiem. W nocy do bielińskiego domu Kowalczyków przyszło dwóch esbe-
ków, pytając o przewodniczącego. Żona odpowiedziała, że pojechał do Warszawy. Nic 
nie mówili o nakazie internowania. „Kiedy wróci, niech się zgłosi na posterunek” – powie-
dzieli bez większego przekonania i wyszli. Przewodniczący Zarządu Regionu postanowił 
podjąć działalność podziemną. Nie zgłosił się na posterunek. SB rozesłała więc za nim list 
gończy.

Pierwsze doświadczenia Tadeusza Kowalczyka w konspiracji pokazały, jak wiele jest 
do zrobienia w ruchu chłopskim. Trzeba było na nowo przemodelować struktury związ-
ku. Wprawdzie na początku nie było wielu chętnych na aktywnych działaczy podzie-
mia – drukarzy, kolporterów, kurierów. To jednak po upływie kilku tygodni podziemne 
struktury na wsi zaczęły sprawnie działać. Nie było też większych kłopotów z kwaterami, 
w których mógł się ukrywać. Zawsze znalazł miejsce u ludzi w pobliskich lub dalszych 
gminach. Niekiedy korzystał nawet ze skrytek z czasów II wojny światowej. 
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– Najciężej było przejść przez punkty kontrolne wojska i milicji – wspomina. – Na każ-
dej drodze stały posterunki i naprawdę bardzo trudno było wyjechać ze wsi do Kielc czy 
innych miejscowości. Trzeba było te punkty obchodzić pieszo, wchodzić głęboko w pola, 
lasy. Nadto, dla zmylenia, zmieniałem ubrania. Miałem dwie peruki. Dla pozoru nosiłem 
zakupy. Jakiś bochenek chleba, trochę cukru, mąki, kaszankę. Czasem złapałem okazję 
i podróżowałem. Raz wsiadam do wojskowych. Patrzę, a tam na desce rozdzielczej mają 
list gończy za Józefem Teligą i za mną. Ale jakoś mnie nie rozpoznali. 

Bywało też, że miałem umówioną kwaterę, a tu żona gospodarza w ostatnim mo-
mencie się wystraszyła, że pewnie zaraz ich aresztują. Zdarzały się takie niespodzianki, 
ale rzadko. Innym razem wszedłem w gniazdo os. Okazało się, że blok jest obstawiony 
milicją. Naprawdę ich nie zauważyłem. Owszem, stało kilku cywilów. Palili papierosy, ale 
nie widziałem w tym nic nadzwyczajnego. Wchodzę do umówionego mieszkania, wła-
ścicielka blada. Okazało się, że cały dom jest obstawiony przez milicję, bo ktoś zabił są-
siadkę. I szukają mordercy, ponieważ gdzieś się ukrył w okolicy. Milicjanci zaś, żeby się 
ogrzać, wpadają do mojej gospodyni na herbatę. Ot, i takie sytuacje były. W sumie przez 
rok zmieniłem ponad 100 kwater. Miałem zasadę, żeby dla bezpieczeństwa nie mieszkać 
nigdzie dłużej niż dwa dni.

Krzepka konspiracja

W połowie 1982 roku działalność konspiracyjna kwitła we wsiach. W skrytkach pra-
cowała maszyna do pisania, powielacz. Rozpoczęto wydawanie podziemnego pisma 
„Solidarność Rolników Indywidualnych”. Z Warszawy szedł kolportaż dziesiątek tytułów 
prasy podziemnej. Kowalczyk nawiązał kontakt z chłopską działaczką Wandą Pomianow-
ską. Poetką, profesor filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a zarazem niezwy-
kle aktywną działaczką solidarności chłopskiej, mieszkającą w niedalekich Radkowicach. 
Wiele kontaktów pozyskał od dynamicznie wówczas działających prawników z pobliskich 
Kielc, Jerzego Stępnia i Wojciecha Arczyńskiego. Mnóstwo ludzi podziemia poznał dzię-
ki Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim. Przez całą zresztą opowieść Tadeusza Kowalczyka 
przewijają się kolejne nazwiska podziemnych lokalnych działaczy: Teligi, Bujnowskiego, 
Rembosza, Kozłowskiego, Partyki, Pawlika, Kędry, Łaty, Grzybowskiego, Łabęckiego, Zofii 
Józefowicz czy Cecylii Ziomek, działających na tym terenie w stanie wojennym. 

W 1983 roku, na prośbę swojej matki, jednak się ujawnił. Wcześniej otrzymał zapew-
nienie od komunistów, że nie zostanie aresztowany, a to dzięki wstawiennictwu ówcze-
snej wicemarszałek Sejmu PRL Haliny Skibniewskiej. Negocjacje w tej sprawie prowadziła 
Wanda Pomianowska. Z początkiem stycznia zgłosił się w komendzie wojewódzkiej MO. 
Na pytanie: gdzie się ukrywał, odpowiedział: „W obórce swojego gospodarstwa”. Kiedy 
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oficer wyraził zwątpienie w prawdziwość odpowiedzi i zapytał, czy mu nie śmierdziało, 
przewodniczący odpowiedział: „Chłopu to nie śmierdzi”. I na tym przesłuchanie się skoń-
czyło. Jednak komuniści czekali na najbliższą sposobność, aby go aresztować. Okazja po-
jawiła się niedługo, bo w grudniu tego samego roku. I nie wynikało to z aktywności SB, 
lecz z nieostrożności kolporterów i jego samego. 

– Po ujawnieniu kilka dni odpocząłem i dalej robiłem to samo, co dotychczas. Prowa-
dziłem spotkania organizacyjne, ale też przywoziłem prasę, książki. Starałem się utrzy-
mać system trójkowy. Jeśli do punktu „A” bibuła była przyniesiona, przychodził kolporter. 
Zabierał swoją przesyłkę i resztę dawał do punktu „B”. Punkt „B” zatrzymywał swoją część 
i resztę dawał do punktu „C”. I na tym się kończyło. Tym razem jednak kolporter dostał 
dość dużą ilość prasy w punkcie „A” i miał zaraz spotkać się z punktem „B”. Ale w umówio-
nym miejscu nikogo nie było. Potem się tłumaczył, że wpadł w panikę i w nocy przyniósł 
tę bibułę do mnie. Moja wina, że od razu nie wyniosłem jej z domu. Przez cały dzień bra-
łem udział w Wojewódzkim Zjeździe Pszczelarzy w Kielcach. Następnego dnia również 
pojechałem na zjazd. Przychodzi w pewnej chwili sekretarka i mówi, że jacyś panowie 
mają pilną sprawę. A minę ma niewyraźną. Poznałem, że to esbecy. Powiedziałem sekre-
tarce: „Niech pani ode mnie przez chwilę nie odchodzi, muszę pomyśleć, co dalej robić”. 
A mam przy sobie w torbie kilkadziesiąt matryc powielaczowych. Koło mnie siedzi kole-
ga pszczelarz, porucznik milicji, który miał zawsze do mnie pretensję, że podchodzę do 
niego z nieufnością. Więc daję mu tę torbę i mówię: „Zbyszek, weź moją torbę, bo być 
może nie będę mógł wrócić przez kilka miesięcy czy lat i przekaż mojej żonie”. Przekazał 
kilka dni później. 

– Wyszedłem do tych panów. Okazało się, że to rzeczywiście esbecy. Mieli nakaz re-
wizji w domu i od razu zawieźli mnie do Bielin. Powiedziałem, że nie mam kluczy, więc 
wybili szybę i weszli do domu. Znaleźli tę bibułę. No i aresztowali. Podczas przesłuchania 
zeznałem, że kupiłem gazety od chłopaka, który to wiózł na makulaturę. Bo, jak wiado-
mo, za makulaturę można było w tym wspaniałym ustroju dostać dodatkowy talon na 
skarpetki. Esbek trochę miał do mnie żal, że kpię sobie z jego inteligencji, ale szczególnie 
mnie nie gnębił. Powieźli mnie do więzienia. Wyszedłem na amnestię w lipcu 1983 roku. 

Po opuszczeniu więzienia Tadeusz Kowalczyk, już ze stygmatem politycznego, na-
wiązał szerokie kontakty z działaczami chłopskimi w kraju, m.in. z Henrykiem Bąkiem, 
Piotrem Baumgartem, Arturem Balazsem, Janem Kozłowskim, Józefem Śliszem, Gabrie-
lem Janowskim. Również z ks. Bogusławem Bijakiem i Czesławem Sadłowskim. Wspólnie 
podejmowali ogólnopolskie akcje przeciwko komunistom. Stworzyli ogólnopolską pod-
ziemną reprezentację wszystkich rolników. Po siedmiu latach podziemnej pracy weszli 
w skład tworzącego się oficjalnego ruchu chłopskiego. Większość z nich w 1989 roku star-
towała do kontraktowego Sejmu z list Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym 
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NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Zostali wybrani na posłów bądź senatorów. Wśród 
nich również Tadeusz Kowalczyk.

Walka z rolniczą „S”

Zaczęli nas odwiedzać ludzie z powiatów, wiosek. Każdy przyjeżdżał z jakimś ważnym 
problemem. Proszono mnie o liczne interwencje, bo do walki z nami komuniści rzucili 
działaczy Kółek Rolniczych, ZSL i innych struktur władzy. Blokowali wszelką naszą działal-
ność w terenie – a to przydział węgla dla mieszkańców wsi, a to przydział maszyn. Innym 
razem nie chcieli odbierać zakontraktowanych produktów rolnych. Słowem: generalny 
bojkot naszego związku. Ale byli też i tacy po naszej stronie, co to chcieli wszystko od 
razu okupować. Wyperswadowywałem im to, czym wielu do siebie zraziłem. Niektórzy 
po kątach mówili nawet, że Kowalczyk sprzyja komunistom. Uważałem jednak, że jeśli 
można rozwiązać jakąś sprawę podczas negocjacji, to najpierw siądźmy do stołu, że straj-
ki czy blokady zawsze powinny być ostatecznością.
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Od narzekania do działania

Cztery lata zawieszania transparentów na liniach 
wysokiego napięcia, siedem – drukowania pism, ulotek 

i ich kolportażu; a do tego rola kuriera ówczesnego 
przewodniczącego Zarządu Regionu Solidarności 

w Koninie. Tak w encyklopedycznym skrócie można 
opisać działalność Tadeusza Szadkowskiego w konińskim 

podziemiu.

Konin – królewskie miasto dwóch rzek, stolica Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatne-
go. W latach 70. robotnicy skupieni tutaj byli wokół dwóch kopalń brunatnego skarbu, 
trzech elektrowni, a także w Hucie Aluminium „Konin” i Fabryce Urządzeń Górnictwa Od-
krywkowego. W czasie PRL ani w Koninie, ani w województwie konińskim nie było żad-
nych większych wystąpień antykomunistycznych. Do wielkich strajków latem 1980 roku 
również nie doszło. Z informacji, które dzisiaj posiadamy, wynika, że mimo iż w wielu 
zakładach robotnicy próbowali tworzyć niezależne związki zawodowe, to na ich drodze 
stał opór lokalnej władzy i aktywu partyjnego. Dlatego też dopiero 10 października 1980 
roku powołano Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Koninie. 
W ślad za tym zrzeszyli się rolnicy w Solidarności Rolników Indywidualnych.

Z zaborcami nie ma żartów

W ten pejzaż społeczno-polityczny wpisany został Tadeusz Szadkowski. W dzieciń-
stwie i młodości ministrant, absolwent szkoły zawodowej, z wykształcenia elektromonter. 
W 1980 roku miał ponad 30 lat. Odbył służbę wojskową. Był już żonaty i miał dwoje dzieci. 
Doskonale pamiętał opowieści o dziadkach, którzy walczyli o wolną Polskę. W rodzinie 
szczególną pamięcią i czcią otoczony był Franciszek Szadkowski – uczestnik Powstania 
Styczniowego, który brał udział w bitwie pod Ignacewem. Gdy miał 16 lat, został zesłany 
na Syberię, skąd powrócił… pieszo. Franciszek doczekał wolnej Polski, ale też i komuni-
stycznej, ponieważ zmarł w wieku 103 lat. 



53

Ludzie Solidarności i niepodległości

Tadeusz Szadkowski wspomina, że w domu wiele mówiono o dziadku Franciszku. – Był 
naszym rodzinnym symbolem walki z rosyjskim zaborcą. Z kolei mój „braterski” stosunek 
do współczesnych zaborców – komunistów – wyznaczało potraktowanie przez nich dziad-
ka ze strony mamy: Bolesława Cybarta. Znanego i cenionego właściciela masarni we wsi 
Łężyn, która dzisiaj jest częścią Konina. W 1946 roku, a może rok później, komuniści upań-
stwowili mu masarnię. W kilka miesięcy później zmarł z tego utrapienia. Miał niespełna 
60  lat – wyjaśnia. 

Opowieści o dziadkach z jednej strony napawały go dumą, ale z drugiej były przestro-
gą, że z zaborcami nie ma żartów. Te historyczne wydarzenia z życia rodzinnego nie inspi-
rowały wnuka do jakiejkolwiek działalności politycznej. Żył dniem codziennym i narzekał 
na ustrój, ciasnotę mieszkaniową. Po wojsku od razu się ożenił i na jakiś czas wyjechał do 
pracy w NRD-owskiej kopalni soli. Po powrocie życie rodzinne mu się nie ułożyło, dlatego 
zamieszkał w hotelu robotniczym w Koninie. Dni zdominowała praca, wyjazdy na ryby 
i koleżeńskie spotkania. 

– Kiedy przyszła Solidarność, podobnie jak inni byłem zaskoczony jej powstaniem. 
Wielu nie wiedziało, co robić: zapisywać się czy nie? Aktyw partyjny działał bardzo moc-
no, odwodząc ludzi od wstępowania w szeregi nowych związków zawodowych. Jednych 
straszono, innym składano obietnice. Pracowałem na wydziale odlewni i tam wybrano 
mnie na przewodniczącego Komisji Zakładowej „S” oraz wydziałowej. Reprezentowałem 
sporą grupę ludzi, bo wydział liczył około 200 pracowników. Solidarność w Hucie Alumi-
nium „Konin” podnosiła głównie postulaty z zakresu spraw socjalnych. Dopiero później 
te patriotyczne i polityczne. Nie było wielkiego ruchu w KZ „S”. Kolportowaliśmy prasę 
związkową, gazety lokalne i naszej zakładowej Solidarności. Natomiast aktyw partyjny 
PZPR i Służba Bezpieczeństwa przez te 16 miesięcy prowadziły bardzo aktywną działal-
ność. Usiłowano doprowadzić do skłócenia nas i rozbicia Solidarności – wspomina.

Pierwszy transparent

Stan wojenny dla Tadeusza Szadkowskiego był równie dużym zaskoczeniem, co po-
wstanie Solidarności. Huta, w której pracował, podjęła strajk. Zaskoczyło to bardzo nie 
tylko funkcjonariuszy SB, ale też PZPR. Strajk zakończono 14 grudnia 1981 roku po serii 
rozmów dyrekcji z przedstawicielami załogi. Dyrekcja i organizacja PZPR zapewniły, że je-
śli robotnicy wrócą do pracy dobrowolnie, to żadne konsekwencje wobec pracowników 
nie będą wyciągnięte. Umowy nie dotrzymano. Historyk Przemysław Zwiernik wskazuje, 
że aresztowano dwóch organizatorów strajku: Zbigniewa Ładosza i Jerzego Jarzyńskie-
go. Zostali skazani na półtora roku więzienia. „Ponadto, w lutym 1982 roku 316 pracowni-
ków Huty ukarano potrąceniem nagród za 1981”. 
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Szadkowski od początku stanu wojennego rozpoczął działalność przeciwko reżimo-
wi. Jako wytrawny wędkarz postanowił użyć spinningu, tym razem nie do zarzucania żył-
ki z ciężarkiem na ryby, ale na druty wysokiego napięcia. Na nich zawieszał transparenty 
z napisem „Solidarność”, które dostawał z podziemnych struktur „S”. Do działań zaangażo-
wał innych, m.in. swojego szwagra Waldemara Piotrowskiego oraz Andrzeja Skrzypczaka 
i Zbigniewa Szafrańskiego. 

– Przywiązywało się specjalny ciężarek z ołowiu i rzucało, jakby wystrzeliwując z pro-
cy. Do tego był specjalny zatrzask konstrukcji Andrzeja, żeby flaga nie spadła. Zatrzaski 
zrobiłem w hutniczym warsztacie podczas nocnej zmiany. Najpierw ćwiczyliśmy na su-
cho, tak aby nie było wątpliwości, że flaga zawiśnie tych kilkadziesiąt metrów nad ziemią. 
Jeździliśmy do miejscowości Budki, gdzie w lesie przechodziła linia wysokiego napięcia. 
Trzeba było omijać milicyjne i wojskowe patrole oraz stawiane na rogatkach blokady – 
mówi Szadkowski. 

Pierwszą flagę powiesili 20 grudnia na drodze krajowej nr 92 na trasie Konin – War-
szawa. – Była ona wielkości małego dywanu, koloru białego z czerwonym słowem „Soli-
darność” napisanym tzw. solidarycą. To był nasz pierwszy historyczny transparent – do-
daje. Na początku stanu wojennego flagi wieszali co tydzień i to w różnych, najbardziej 
widocznych częściach miasta. I tak przez pół roku. Później rzadziej im się to zdarzało, 
okazjonalnie: na rocznicę strajków i rejestracji Solidarności, z okazji świąt narodowych. 
Umieszczali je przede wszystkim na głównych drogach wyjazdowych do Bydgoszczy, 
Gdańska, Szczecina i Warszawy. Tam, gdzie przebiegały główne linie energetyczne. Gru-
pa wywieszała solidarnościowe flagi także na lokalnych drogach, w ten sposób dodając 
otuchy społeczności Konina. 

– W mieście Służba Bezpieczeństwa szalała. Jeździli na sygnałach jak poparzeni. Bywa-
ło, że z bezpiecznej odległości obserwowałem miejsce naszej akcji. Widziałem, jak esbe-
cy się męczą ze zdejmowaniem flagi. Wyłączali prąd, rozstawiali wielką drabinę telesko-
pową ze stanowiskiem i zabierali się do pracy. Raz byłem świadkiem, że powiew wiatru 
przesunął transparent i wyglądało tak, jakby im uciekł. Ponieważ był zawieszony na pętli, 
więc mógł się przesunąć kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów. Miałem wtedy niezły ubaw. 
Zresztą mnóstwo ludzi zatrzymywało się i obserwowało ich działania z pewnej odległo-
ści. Kiedy ściągnęli transparent, po kilku dniach zawieszaliśmy nowy. Pewnie zastanawiali 
się, jak to robimy, ale nigdy nas nie przyłapali – podkreśla Szadkowski. 

Służba Bezpieczeństwa zaczęła podejrzewać, z jakiego grona mogą pochodzić spi-
skowcy. Po kilku tygodniach dokonano wielu aresztowań. Zatrzymano również Szadkow-
skiego i poddano przesłuchaniu. Sytuacja była coraz bardziej niebezpieczna. W pewnym 
momencie funkcjonariusz Jan Dworak zaczął mu nawet wymachiwać pistoletem przy 
twarzy. Z całej indagacji wynikało jednak, że SB nic nie wie o jego prawdziwej działalności, 
a podejrzewa o działania, w których nie brał udziału. Poza rozwieszaniem transparentów 
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zajmował się w tym czasie również drukowaniem ulotek i okazjonalnie miejscowego pi-
sma „Azyl Wojenny” oraz „Konińskiego Biuletynu Informacyjnego”, z czasem także innych 
pism. W połowie lat 80. zaczął drukować „Robotnika”. Nadto był łącznikiem przewodni-
czącego Zarządu Regionu Andrzeja Stachowiaka z kurierem poznańskiego podziemia. 
Ze Stachowiakiem łączyły Szadkowskiego bliskie relacje od lat 80. Mieszkali w tym sa-
mym hotelu robotniczym. 

– Byłem też osobistym łącznikiem Stachowiaka z Komisją Krajową w Gdańsku. O tym 
wiedziałem tylko ja i on. Jeśli chodzi o Poznań, to regularnie przyjeżdżała dziewczyna, 
której nie znałem nawet imienia ani ona mojego. Spotykaliśmy się kilkaset metrów od 
dworca. Wręczałem jej niewielki rulon, czasem kopertę, które wkładała zazwyczaj w rę-
kaw albo latem w jakąś szmacianą torbę i się rozstawaliśmy. Trwało to kilka minut. Sta-
chowiak miał znaczne kontakty z regionami i czasem wykorzystywał mnie jako łącznika 
do innych miast – wspomina Szadkowski. Trwało to do 1987 roku.

Pismo kontrolowane

„Robotnik”, jak pisze w „Encyklopedii Solidarności” Przemysław Zwiernik, to pismo: 
„wydawane od kwietnia 1984 roku do stycznia 1988 było całkowicie kontrolowane przez 
SB”. Służby też opracowały jego koncepcję. Wszystko po to, aby przejąć kontrolę nad sie-
cią kolportażu i środkami poligraficznymi, dokonać rozpoznania osób podejmujących 
podziemną działalność, źródeł zaopatrzenia w środki finansowe i materialne oraz do-
trzeć do centralnych struktur podziemnej Solidarności. Innym celem było wprowadzenie 
do redakcji i kierownictwa struktur „S” w Koninie Waldemara Piotrowskiego, ps. Bronek, 
Zygmunt, Bogumił. Ten niezwykle groźny i bardzo operatywny tajny współpracownik od 
1986 roku wchodził również w skład podziemnej struktury – Tymczasowej Regionalnej 
Rady NSZZ „Solidarność”. Swoją współpracę z SB ujawnił w 1988 roku po wyjeździe do 
RFN. W wydanym we wrześniu tego samego roku piśmie „Solidarni – Konin” Regional-
na Komisja Koordynacyjna „S” w Koninie opublikowała oświadczenie, w którym potępiła 
działalność Piotrowskiego. Zginął on w październiku 1988 roku w wypadku samochodo-
wym w Niemczech. Do dziś okoliczności tego wydarzenia nie są wyjaśnione.

– O tym, że „Robotnik” był kontrolowany przez SB, dowiedziałem się dopiero pod ko-
niec 1988 roku. Myślałem, że to jakieś pomówienia esbeków. Przecież Waldek był moim 
szwagrem. W głowie mi się to nie mieściło – opowiada Tadeusz Szadkowski. – Razem od 
początku współpracowaliśmy. Nie przypominam sobie, by mnie o coś wypytywał. Wie-
dział, że przez jakiś czas była drukarnia u moich rodziców. Owszem, któregoś dnia dosta-
liśmy sygnał z hotelu robotniczego od dziewczyn, że jedzie do nas SB. Waldek drukował 
tego dnia z nami. Sprzęt ukryliśmy w zabudowaniach. Nic nie znaleźli. Może chodziło 
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o uwierzytelnienie go? Nie wiem… Czy on mógłby nadawać na rodzinę? Nie, do dzi-
siaj nie mogę w to uwierzyć. Albo inaczej… bardzo trudno jest mi w to uwierzyć. Wiem, 
przynajmniej tak mówił, że w czasie jednego z przesłuchań skatowali go. Grozili, że zabiją 
jego albo kogoś z rodziny. Może wtedy się załamał i podpisał współpracę. Kiedyś powie-
dział mi, że boi się, iż SB go zlikwiduje. Kiedy zginął w Niemczech, byliśmy przekonani, że 
to robota służb – mówi Szadkowski. 

On sam wytrwał w podziemnej działalności do 1989 roku. Dziś jest na emeryturze, ale 
nadal w NSZZ „Solidarność”. Spotyka się regularnie z kolegami z Komisji Zakładowej. Jest 
doceniany przez Zarząd Regionu. Z kolegami działającymi w ówczesnym podziemiu nie 
utrzymuje bliższych kontaktów.
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Nie dała się kupić komunistom

Absolwentka krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, 
autorka wielu patentów w przemyśle szklarskim, 

działaczka Solidarności przemysłu szklarskiego, delegatka 
na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego jedna z najbardziej 
aktywnych kolporterek w Krakowie. W ciągu siedmiu lat 

podziemnej działalności przez ręce Małgorzaty Feill- 
-Urbańczyk przeszło kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset 
tysięcy znaczków, kopert, pocztówek podziemnej poczty, 

również gazet, książek, śpiewników i plakatów.

Urodziła się w Makowie Podhalańskim, dwa lata po II wojnie światowej, w rodzinie in-
teligenckiej jako jedna z trzech córek Joanny i Józefa Feillów. I do dziś jest związana 
z tym miejscem, choć już pół wieku mieszka w Krakowie. Rodzina ze strony ojca przy-
wędrowała do Polski w XVII wieku z Austrii. Kolejne ich pokolenia wrastały w polskość 
z wyboru. Rodzice po II wojnie nie byli zaangażowani w jakąkolwiek działalność pod-
ziemną. Ojciec był prawnikiem, naczelnikiem Sądu Grodzkiego w Makowie Podha-
lańskim. Aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa na początku lat 50. za odmowę 
wydania ustalonego przez bezpiekę wyroku na żołnierza AK. Potem miał zakaz pracy 
w zawodzie prawnika, a gdy zakaz odwieszono – nie pozwolono mu orzekać. Został 
adwokatem.

– Po powrocie z aresztu ojciec zamknął się w sobie. Nie rozmawiał z nikim na ten te-
mat. Pewnie przeszedł swoje, jak to się mówiło. Nie pamiętam, ile siedział – opowiada 
Małgorzata Feill-Urbańczyk. – Było biednie, bo ojciec przez jakiś czas nie miał żadnej pra-
cy. Wreszcie znalazł zatrudnienie jako kasjer w małej spółdzielni drzewnej. Byliśmy wspo-
magani przez naszą babcię, bo mama też nie pracowała. 

Małgorzata Feill zarówno jako uczennica liceum w Suchej Beskidzkiej, jak i student-
ka krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej nie angażowała się w jakąkolwiek działal-
ność polityczną. Wydarzenia 1968 roku również nie wpłynęły na jej ówczesne wybory. 
Podobnie w roku 1970, choć miała już świadomość, że mieszka w zniewolonym kraju. Nie 
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widziała jednak szans na wyzwolenie się z komunizmu. Nawet wybór Karola Wojtyły na 
papieża, jej zdaniem, nie rokował zmian w Polsce. 

Powtarzała komunistom, że nie myśli o „swoim korycie” 

Lipcowe strajki w Świdniku i Lublinie oraz sierpniowe na Wybrzeżu i w innych czę-
ściach kraju zainspirowały ją, jak kilkaset tysięcy innych, do działalności w związkach. 
Włączyła się od razu. Współtworzyła Solidarność w Instytucie Szkła i Ceramiki, gdzie pra-
cowała od 1970 roku. Wkrótce została przewodniczącą Komisji Zakładowej. – Pracowałam 
wówczas na stanowisku kierownika produkcji. Dyrekcja namawiała mnie, bym zrezygno-
wała z członkostwa w Solidarności. Chcieli mnie przekupić dużymi pieniędzmi, podwyż-
ką, stanowiskiem. A ja im powtarzałam, że nie myślę, mówiąc kolokwialnie, o „swoim ko-
rycie”, bo mam co jeść, tylko o innych i Polsce – podkreśla Małgorzata Feill-Urbańczyk. 

Podczas 16 miesięcy legalnej działalności „S” aktywnie działała w związku. Kiedy była 
członkinią Komisji Krajowej Przemysłu Szklarskiego ds. BHP, zrewolucjonizowała pracę 
w hutach szkła. Dzięki pracy jej i komisji odwołano kilkunastu dyrektorów, którzy kom-
pletnie ignorowali bezpieczeństwo pracowników. – Emocje były wtedy ogromne, bo 
mieliśmy świadomość, że trzeba zmieniać Polskę. Szliśmy ostro. Owszem, z tyłu głowy 
było takie myślenie, że nasza działalność może się skończyć tak jak w 1970 roku. Jednak 
Solidarność była tak masowym ruchem, że na co dzień nie myślałam o jakimkolwiek za-
grożeniu – opowiada Małgorzata Feill-Urbańczyk.

Kolportaż podziemnych znaczków

Wprowadzenie stanu wojennego przespała. Dopiero ostre stukanie siostry do drzwi 
ją obudziło. Rodzina była przekonana, że Małgorzatę internowano. Ona jednak tylko na 
kilka godzin emigrowała do rodzinnego Makowa. I niemal od razu postanowiła wrócić 
w miejsce wcześniej umówione „na okoliczność, kiedy będzie się coś dziać”. Uznała, że 
pozostawanie w Makowie byłoby tchórzostwem. Od tego momentu czas dla niej na-
brał podwójnego znaczenia. Osiem godzin przeznaczała na pracę zawodową. Pozostałe, 
również w niedziele, na działalność podziemną. – Trudno mi dziś dokładnie powiedzieć, 
od czego zaczęłam moją działalność. Od kolportażu czy malowania plakatów z napisem 
„Solidarność” i antykomunistycznymi hasłami w rodzaju: „Wrona skona” czy coś takiego. 
Chyba jednak od malowania – zastanawia się Małgorzata Feill-Urbańczyk. – Zrobiłam 
szablon z napisem „Solidarność” i antykomunistycznymi tekstami, które malowano na 
podkoszulkach. Kiedy już przyszła prasa, ulotki, to z grupą znajomych z osiedla i parafii 
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zajęliśmy się kolportażem. Najpierw była prasa, chyba później książki. Następnie cała ta 
galanteria filatelistyczna podziemnej poczty – znaczki, koperty, pocztówki. W Krakowie, 
regionie, w całym kraju. 

Orzeł wędrowny

W 1982 roku do działalności kolporterskiej postanowiła dołączyć udział w manifesta-
cjach – 3 Maja, 11 Listopada, w rocznicę Grudnia ’70. Malowała więc dla siebie i swoich 
znajomych okolicznościowe transparenty. Niektóre ma do dzisiaj. Najbardziej rozpozna-
walna od 1982 roku jest chorągiew z białym orłem. – Orzeł „żyje”. Własnoręcznie go wy-
konałam. Jest aplikowany. Zainspirował mnie ówczesny kolega, a później mój mąż, Fran-
ciszek Urbańczyk. Właściwie to on go wymyślił. Zamiar był taki, by zrobić jakiś olbrzymi 
transparent na wielkie manifestacje. I tak nasz orzeł przeszedł przez cały stan wojenny. 
Szedł z nami między innymi na marszach Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Był i jest obecny 
po dziś na rokrocznych pielgrzymkach świata pracy w Częstochowie, podczas rocznicy 
Powstania Warszawskiego na Powązkach. Był na Mszach św. za Ojczyznę organizowa-
nych przez księdza Jancarza na krakowskich Mistrzejowicach, a także w warszawskim ko-
ściele św. Stanisława Kostki. Również podczas walki o krzyże we Włoszczowej, jak i w trak-
cie rotacyjnej głodówki w Bieżanowie i pielgrzymek Jana Pawła II w latach 80. Doczekał 
uroczystości w wolnej Polsce. Esbecy chcieli go nieraz zaaresztować, ale zawsze nasza 
obstawa ich nie dopuszczała. Przeszedł wielki szlak, bo niemal przez całą Polskę. Robiłam 
mnóstwo zdjęć z wydarzeń w kraju, więc i orzeł widnieje na zdjęciach, także z ostatnich 
pielgrzymek Jana Pawła II czy Rajdu Katyńskiego. Dostał się nawet na karty podręczni-
ka w III RP. Widać go na fotografii w książce do nauki wiedzy o społeczeństwie wydanej 
w 2000 roku dla klasy I gimnazjalnej. 

Dziś Małgorzata Feill przyznaje, że ich ówczesna działalność była nieco szalona. Gdyby 
ją złapano z tymi fotografiami, byłby również dowód na innych. Już samo uczestniczenie 
w manifestacjach mogło zakończyć się aresztowaniem, a co za tym idzie – wyelimino-
waniem z kolportażu. – Ale to nasze działanie było tak spontaniczne, że nie przycho-
dziło nam do głowy, że Służba Bezpieczeństwa może nas aresztować – wyjaśnia. – Na 
przykład do Włoszczowej, podczas obrony krzyża przez młodzież, pojechaliśmy zupeł-
nie spontanicznie z moim przyszłym mężem i kilkoma znajomymi. Po prostu, by bronić 
krzyża. Krzyż zawsze był dla mnie największą świętością. I ten nasz wyjazd to niemal jak 
oddychanie. Ludzie zjeżdżali zresztą z całej Polski, głównie młodzież, ale nie tylko. W ta-
kich sytuacjach kontakty nawiązuje się szybko. Do dziś utrzymujemy zawarte tam zna-
jomości. Cud, że nie napotkaliśmy jakiegoś TW [tajny współpracownik – red.]. Albo inna 
taka sytuacja – w 1985 roku, w pierwszą Niedzielę Palmową po śmierci księdza Jerzego, 
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kolegom wpadło do głowy, aby zorganizować grupę ludzi i pojechać do miejsca urodze-
nia księdza. Zrobiliśmy olbrzymią palmę na długość całego autokaru. Kierowca bez opo-
ru zgodził się na włożenie jej do rejsowego autobusu i pojechaliśmy z nią niemal przez 
całą Polskę. I nikt się nie przyczepił do palmy. Słowem, co jakiś czas podejmowaliśmy 
takie spontaniczne akcje. I dzięki Bogu mieliśmy tylko kilka wpadek. A przecież była to 
kilkudziesięcioosobowa grupa! 

Każdy rok działalności Małgorzaty Feill przybliżał Polskę do wolności. Po 1989 roku 
czas antykomunistycznej działalności podziemnej dobiegł końca. – Niestety, nasze 
wielkie nadzieje na całkowitą wolność Polski, rozliczenie z przeszłością komunistyczną 
zaprzepaścił Tadeusz Mazowiecki. Również „Bolek”, zwany Wałęsą, Michnik i cała jego 
kompania. Zaczęto układać się z komunistami. Dzielić się Polską. Wielu z nich sprywaty-
zowało ją dla siebie. Szkoda, że trwało to blisko ćwierćwiecze. Ale mam nadzieję, że teraz 
wreszcie będziemy odzyskiwać wolność. Szansa jest duża. Ufam, że PiS nie przerazi się 
tego liberalno-lewicowego jazgotu.
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Robiłem, co do mnie należało

Postacią, która wpłynęła na wybór drogi politycznej Marka 
Kamińskiego, działacza przemyskiej Solidarności, była 

jego ciotka Stefania Czaplińska – żołnierz Armii Krajowej, 
współpracująca z podziemiem także po wojnie. Również 

w latach 80. minionego wieku.

Choć ojciec Marka był zdeklarowanym komunistą, to jednak nie przeszkadzał w for-
mowaniu swojego syna i dwóch córek w innym duchu niż ten, który obowiązywał po 
schyłek lat 80. Sam zresztą przyhamował swoją partyjną karierę, chrzcząc dzieci w miej-
scowym kościele, co spowodowało, że został przeniesiony z pracy w rzeszowskim Ko-
mitecie Wojewódzkim PZPR do pracy w przemyskim handlu. Kiedy powstała Solidar-
ność, nie wierzył w jej powodzenie, ale odnotowywał każdy jej sukces. 

Marek Kamiński, jak sam podkreśla – choć ciotka Czaplińska podrzucała mu książki 
z zakresu historii – świadomość światopoglądową miał na poziomie wiedzy z podsta-
wówki. – Nie należałem jednak do harcerstwa, tylko do ministrantów. Zapisywałem się 
przed Bożym Narodzeniem, bo wtedy w kościele dawali nam paczki – przyznaje, dodając, 
że tak naprawdę nie został ministrantem, bo miał kłopoty z opanowaniem łaciny. W mło-
dości zresztą bardziej skupiał się na piłce nożnej niż wysiadywaniu w szkolnej ławce. Jak 
sam podkreśla: – Byłem zdolny, ale leniwy. 

Po podstawówce próbował różnych zawodów. W końcu trafił do poligrafii i już jako 
młody chłopak został cenionym pracownikiem. Z czasem, osiągając status mistrza ma-
szynisty typograficznego, zaczął żyć tylko własnym życiem. Dopiero czas Solidarności 
przyniósł mu przyspieszone kursy świadomości politycznej i patriotycznej. Choć pewne 
ożywienie w tym politycznym odrętwieniu przyniosła sowiecka agresja na Czechosłowa-
cję w 1968 roku. Podobnie jak wielu mieszkańców Przemyśla przyglądał się przeciągają-
cym przez miasto sowieckim wojskom z „bratnią pomocą”. 

– Miałem wówczas 16 lat. Siedziałem na moście przy kościele Świętej Trójcy, obser-
wując, jak przez cały dzień Sowieci przewozili na platformach czołgi. I tak się zastanawia-
łem, jak to może być, że przyjaciele atakują przyjacielski kraj? Przecież powinni jechać 
z pomocą humanitarną, a nie z czołgami – wspomina Marek Kamiński. – Wtedy zaczęło 
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mi coś świtać. W jakimś sensie wiedziałem, że taka to radziecka przyjaźń jak te sowieckie 
czołgi. Wolnej Europy nie słuchałem, jednak jakoś docierało do mnie, że w Warszawie był 
Marzec, czy dwa lata później na Pomorzu i Wybrzeżu strzelano do ludzi. Jednak mnie to 
nie obchodziło, bo zupełnie nie interesowałem się polityką. Poza tym, kiedy już pracowa-
łem, byłem przekonany, że mówienie o polityce jest bez sensu, kiedy rządzi jedna partia. 
Ciągnęli mnie do PZPR. Kolega zachęcał, mówiąc, że dostanę mieszkanie. Nie wiem skąd, 
ale miałem takie powiedzenie, że do czerwonych pająków się nie zapiszę. I po jakimś cza-
sie dał mi spokój.

Honor Polaków

Do zainteresowania się polityką popchnęły go protesty robotników w Radomiu i in-
nych miastach w 1976 roku. Miał już 24 lata. Ustabilizowaną sytuację finansową. Kolej-
nym etapem w tym dojrzewaniu stał się wybór Karola Wojtyły na papieża. Jak również 
wizyta Jana Pawła II w Polsce. – Uważałem, że to jest wielki honor dla Polaków. Dla mnie 
też – opowiada. – Poczułem się, może niezasłużenie, ale wyróżniony. Choć wyróżniony, 
początkowo nie kojarzyłem tego wyboru z polityką, a tylko z religią. Z drugiej strony 
upatrywałem w papieżu siły, która może upomnieć się o nas, maluczkich. Nie odnosząc 
tego do globalnej polityki, do Reagana, Moskali. Wiedziałem, że papież Polak ujmie się 
za nami, że nie będziemy tacy anonimowi. Zacząłem od tego czasu słuchać Radia Wolna 
Europa. Może jeszcze nie do końca sobie uświadamiałem, ale już był we mnie promyczek 
zrozumienia, że mogę decydować o sobie, że może być inny świat. 

Pracował wówczas w spółdzielczych Terenowych Zakładach Przemysłu Poligraficz-
nego. Tam zaczął dostawać od Andrzeja Tarczyńskiego pierwszą podziemną prasę. Naj-
pierw „Robotnika”, później kolejne gazety. Również broszury, które też sam kolportował. 
Regularnie zaczął słuchać audycji politycznych RWE. – Rozmowy z Andrzejem wprowa-
dziły mnie całkowicie na tory polityki. I wtedy – podkreśla Marek Kamiński – zaczynał po-
szerzać mi się mózg. Zacząłem zauważać nierówności społeczne wokół mnie. Okropnie 
niskie pensje wielu ludzi. Biedę. Brak zaopatrzenia. Ogromne pomiatanie pracownikiem. 
Dlatego na walnym zebraniu rady spółdzielni zgodziłem się na wejście do rady i starałem 
się pomagać ludziom w sprawach socjalnych, zyskując z czasem ich zaufanie.

Prawdziwy sojusz

Strajki, najpierw w Świdniku i Lublinie, później na Wybrzeżu i Pomorzu, uaktyw-
niły również załogi przemyskich zakładów pracy. Już podczas lipcowych buntów 
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Krzysztof Mruk, kierownik budowy przemyskiego osiedla Kazanów, wywiesił biało-czer-
woną flagę z napisem „Lublin”. Za co też został zwolniony. Pod koniec sierpnia w Miej-
skim Zakładzie Komunikacyjnym rozpoczął się strajk. Doprowadziło to do przeciwdziałań 
Służby Bezpieczeństwa, ale również kilka dni później do rozmów z władzami PZPR, także 
w przemyskim i jarosławskim PKS. W sierpniu i wrześniu w kolejnych zakładach miasta 
i województwa następowały strajki. Ogółem odnotowano je w 40 miejscach. 

Po zarejestrowaniu NSZZ „Solidarność” masowo zaczęły powstawać komisje zakłado-
we „S”. Wśród nich także w Spółdzielni Inwalidów „Praca”, gdzie pracował Marek Kamiński. 
Z początkiem października 1980 roku komisje zakładowe powołały Komitet Założyciel-
ski NSZZ „Solidarność” Regionu Południowo-Wschodniego. Z czasem Marek Kamiński 
wszedł też do Zarządu Regionu. Współtworzył również jego poligrafię.

– Przychodzą do mnie ludzie i mówią: „Marek, załóż związki”. Inny z kolegów pyta: 
„Marek, zakładamy związek?”. Odpowiadam: „Czemu nie, ale potrzeba nam sześciu ludzi 
do utworzenia komisji zakładowej” – wspomina Kamiński. – On miał trzech, ja też, więc 
nie było kłopotu. Poszliśmy do prezesa spółdzielni i mówimy, że chcemy założyć związek 
zawodowy Solidarność. To już był październik. A prezes powiada do nas: „Wejdziecie do 
tych związków, które już są”. My twardo mówimy: „Nie, zakładamy Solidarność!”. I założy-
liśmy. Przeszło to moje najśmielsze marzenia, bo do Solidarności weszło ponad 80 proc. 
ludzi. W tym jakiś procent tych, którzy byli w PZPR. Przewodniczącym naszej KZ został 
Andrzej Tarczyński, ja wiceprzewodniczącym. Ale Andrzej po dwóch miesiącach zrzekł 
się funkcji. Zostałem więc przewodniczym, a także delegatem na Walne Zebranie Dele-
gatów. Na początku ta praca mnie przerastała. Do tej pory nie zajmowałem się finan-
sami, sprawami socjalnymi. A tu trzeba było sprawdzić finanse zakładu, również socjal. 
Na szczęście sprawy socjalne pozostały w dziale socjalnym. W każdym razie musiałem się 
zająć tym, o czym nie miałem zielonego pojęcia, i przejść kolejny kurs przyspieszonego 
myślenia. Myślałem, że oszaleję, ale okazało się, że dużą pomoc dostaliśmy od ludzi, któ-
rzy w spółdzielni zajmowali się tą problematyką. Właśnie z działu finansowego, również 
z innych działów. Wtedy zawiązała się solidarność – przez małe i duże „S”.

Solidarność dużą i małą literą

Tymczasem w komisjach zakładowych pojawiała się prasa związkowa z całego regio-
nu. Również z najdalszych krańców Polski. Także książki wydawane poza cenzurą. Do-
wiadywano się o faktach z zakresu historii, ekonomii, literatury, o których wiedza do tej 
pory była zakazana. Ludzie Solidarności nawiązywali kontakty. Poznawali kraj, jak rów-
nież jego problemy. Po raz pierwszy zawiązał się sojusz robotniczo-chłopski. Tak bardzo 
propagowany przez komunistów, a którego w istocie dotychczas nie było. Teraz jednak 



Kolporterzy historii

64 

ludzie z miejskiej Solidarności odwiedzali swoich kolegów z Solidarności chłopskiej. Co-
raz częściej zaczynali rozmawiać o okupacji sowieckiej i potrzebie wolnej Polski. Ta wie-
dza i te wydarzenia zaczęły niepokoić sowieckich namiestników z PZPR, ZSL [Zjednoczo-
ne Stronnictwo Ludowe – red.] i SD [Stronnictwo Demokratyczne – red.]. Dochodziło do 
pobić czy morderstw działaczy „S”. Władze komunistyczne rozpoczęły pacyfikacje aktyw-
ności i nastrojów społecznych. Posuwali się także do licznych prowokacji. Jedną z przeło-
mowych stała się prowokacja bydgoska. 

– Ludzie byli podekscytowani tym, co się dzieje. Niektórzy zaczęli już marzyć o wolnej 
Polsce. Choć komuniści wstrzymywali zaopatrzenie, mówiąc, że to przez Solidarność, za-
łogi były pełne optymizmu – mówi Marek Kamiński. – Jeżdżę po regionie, tłumaczę, jak 
budować silne struktury, jak się bronić przed władzą komunistyczną. I ludzie to przyjmu-
ją. Ale niestety, przychodzi kryzys bydgoski, kiedy to po pobiciu naszych działaczy związ-
kowcy podejmują decyzję o strajku generalnym, a władze krajowe „S” wygaszają strajki 
solidarnościowe. My też byliśmy gotowi do strajku generalnego. Mobilizacja była ogrom-
na. Odwołanie strajku było utratą tej radości. Ludzie zaczęli mówić: „Oni, czyli władze «S», 
nas nie obronią w razie czego. Ci działacze wysokiego szczebla dogadują się z władzą”. 
Tak to ludzie odbierali. Od tego czasu zaufanie do władz Solidarności się zmniejszyło. 
W naszym regionie odeszło ze związku około 20 proc. osób. Straciliśmy tę radość tworze-
nia nowej Polski, nadziei. Trudniej było nam zachęcać nowych do „S”. Nie było już tej eu-
forii. Pozostała zadra, której nie umiano zabliźnić. Dużo „Biuletynów” przywożę z Regionu, 
rozdaję je, ale są już mniej chętnie czytane. Rośnie nieufność. Już się nie podnieśliśmy 
po tej Bydgoszczy. Wtedy wiele osób przestało myśleć o wolnej Polsce. Ja też. Owszem, 
działam aktywnie, może nawet bardziej aktywnie, chcąc przekonać ludzi, że Bydgoszcz to 
taki chwilowy kryzys, ale już nie ma we mnie tej iskry tworzenia. Budowania nowej Polski. 
Przychodzi dopiero w stanie wojennym.

Przy kamiennym moście

13 grudnia i później w kilku przemyskich zakładach oraz w regionie podjęto strajki. 
Milicja i wojsko pacyfikowały bunty bądź je przerwały. Widząc jednak nikłość strajków 
w mieście i regionie, Komisja Zakładowa „S” zawiesiła strajk. Przywódców nielicznych 
strajków aresztowano. Stan wojenny był dla Marka Kamińskiego kompletnym zaskocze-
niem. Nawet kiedy przyszła sąsiadka, mówiąc o czołgach w mieście, stwierdził, że pew-
nie coś się starszej pani pomyliło. Dopiero kiedy zauważył patrole wojskowe z bronią na 
ulicach Przemyśla, musiał uznać, że kobieta miała rację. Zostawił więc kartkę żonie, która 
wyjechała za miasto, i poszedł do Zarządu Regionu. Zastał splądrowane pokoje. Rozbi-
te i skradzione przez Służbę Bezpieczeństwa maszyny. W poniedziałek, 14 grudnia, po 
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uzgodnieniu z KZ, podjął w swojej Spółdzielni Inwalidów „Praca” strajk. Ze skarbonki Soli-
darności wyjęto pieniądze i jedna z pracownic, Stefania Borowska, uszyła biało-czerwone 
opaski. Borowską wyrzucono dyscyplinarnie z pracy, Kamińskiego zaś oskarżono o prze-
stępstwo pospolite, czyli kradzież skarbonki. W trybie doraźnym został postawiony przed 
sądem. Jednak sędzia Jerzy Galanty nie dopatrzył się przestępstwa i uniewinnił go, za co 
przez lata prześladowali go komuniści.

– Od razu poszedłem do zakładu, a tu portier mówi: „Marek, uciekaj, bo tu już mnó-
stwo esbeków się kręci”. Poszedłem do regionu. Wchodzę do środka. Wszystko zdemolo-
wane. Funkcjonariusze SB rozbili maszyny, różne sprzęty i wyszli. Jednak kilka osób z Za-
rządu Regionu, które nie zostały internowane, przyszło. W tym dwóch Ryśków, Głowacki 
i Bukowski, Staszek Żółkiewicz. To, co zostało w siedzibie ZR, zaczęliśmy wynosić do ko-
ścioła Franciszkanów, w tym sztandar „S”. Spotkaliśmy się w kotłowni jednej ze spółdziel-
ni mieszkaniowych. Było nas dziesięciu, już nie bardzo pamiętam wszystkie nazwiska, 
m.in. Wojtek Kłyż, wiceprzewodniczący ZR, Marek Pudliński, Rysiek Bukowski, Zygmunt 
Majgier, Staszek Żółkiewicz, Krzysiek Prokop, Staszek Trybalski. No i podjęliśmy decyzję 
o utworzeniu podziemnego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. Z początkiem stycz-
nia wydaliśmy odezwę, informując o utworzeniu naszej struktury. Podzieliliśmy się obo-
wiązkami i zaczęliśmy działać. Mnie przypadła propaganda i podziemna poligrafia. Po 
tym poszliśmy do bp. Antoniego Tokarczuka. Powiedzieliśmy mu o podjętych decyzjach. 
Przyjął nas bardzo serdecznie i przez cały czas byliśmy pod jego opieką. Dał nam od razu 
swego przedstawiciela, fantastycznego księdza Krzywińskiego, mówiąc: „To tak jakby ja”. 
I rzeczywiście ksiądz Stanisław okazał się kapitalnym kapłanem. Naszym znakomitym do-
radcą i powiernikiem. 

Spektakularnym wydarzeniem w Przemyślu i regionie stała się manifestacja w pierw-
szą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zorganizowana przez Tymczasową Komi-
sję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”. Manifestacja, zwana „Przy kamiennym moście”, 
stała się na lata symbolem walk przemyskiej społeczności z komunistami. Pisano o niej 
w prasie podziemnej całego kraju, jak również za granicą. ZOMO brutalnie spacyfikowało 
kilkutysięczny pochód, nie bacząc na tłumy, które wychodziły z pobliskiego kina, zdąża-
jących czy wychodzących z pracy. Kilkadziesiąt osób aresztowano. Ponad 40 ukarano ka-
rami finansowymi przez kolegium ds. wykroczeń.

Bez nich byłbym cieniutki

Dzięki wsparciu przemyskiego Kościoła i franciszkańskich zakonników działalność 
antykomunistyczna w Przemyślu rozwija się dynamicznie. Powstaje nieformalne, póź-
niej już formalne Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Przy nim działają dwaj prawnicy. Działacze 
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podziemia niepodległościowego nawiązują kontakt z internowanymi i więzionymi z re-
gionu przemyskiego. Wspierają duchowo i materialnie ich rodziny. Powstaje też regio-
nalne pismo „Nie”, później noszące tytuł „Busola”, które współredaguje Marek Kamiński. 
Wszystkie te działania koordynuje Tajna Regionalna Komisja Wykonawcza. Duszpaster-
stwo prowadzi też działalność edukacyjną. Dostępna jest biblioteka nieocenzurowanych 
książek, również filmów zakazanych przez cenzurę. Nawiązano kontakt z ks. Edwardem 
Frankowskim, założycielem niezwykle prężnego Duszpasterskiego Ośrodka Kultury 
Chrześcijańskiej w Stalowej Woli, później przekształconego w Społeczne Studium Dusz-
pasterstwa. Marek Kamiński organizuje kontakty kolporterskie z kilkoma regionami 
w kraju. Także kryjówki dla osób podziemia niepodległościowego poszukiwanych przez 
cywilną czy wojskową służbę bezpieczeństwa.

– Muszę tu wspomnieć o kilku osobach, które niemal każdego dnia mi pomagały – 
podkreśla Kamiński. – Przede wszystkim o mojej wspaniałej żonie, która stan wojenny 
przypłaciła chorobą. Czy cioci Czaplińskiej, która potrafiła każdą sprawę dla nas załatwić  – 
papier, mieszkania, była kurierem. Nie sposób dziś wymienić wszystkich jej zasług. O ro-
dzinie Andrzejczyków, nauczycielach – udostępniali mieszkanie na spotkania. Ludziach, 
którzy byli zgromadzeni w kółkach różańcowych. O siostrach Kiczan. Lekarzu Stabiszew-
skim, Ukraińcu – to, co on robił dla nas, było nieocenione. Szedłem do niego z każdą spra-
wą. Jak trzeba było ukryć kogoś w szpitalu, to nie było problemu. Fantastyczna postać. 
Załatwiał nam mieszkania na spotkania. Bez takich ludzi by nas nie było. Bez nich 
 byłbym cieniutki.

Naród odżywa

We wrześniu 1985 roku Marek Kamiński został aresztowany podczas drukowania. 
Przesiedział trzy miesiące w aresztach Jarosławia i Przemyśla. Zwolniony został warun-
kowo za poręczeniem zakładu pracy. Ale nie zrezygnował z działalności podziemnej, 
nadal pracował w podziemnych strukturach „S”. W styczniu 1989 roku Niejawna Regio-
nalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o ujawnieniu i przej-
ściu do jawnej działalności. Zgłoszono to miejscowemu wojewodzie i rozpoczęto jawną 
działalność. W jej skład wchodzili wówczas: Stanisław Baran, Zbigniew Bortnik, Ryszard 
Buksa,  Zygmunt Majgier, Edward Opaliński, Stanisław Trybalski i przewodniczący Marek 
Kamiński.

– Nie liczyłem na to, że doczekam wolnej Polski – mówi Marek Kamiński. – Myśla-
łem, że komunizm to potęga. Ale okazało się, że to pozór. Na rocznicę rewolucji paździer-
nikowej te wielkie parady w Moskwie miały straszyć podbite narody sowiecką potęgą. 
A w istocie był to kolos na glinianych nogach. Reagan potrafił ich załatwić w kilka lat, 
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zbrojąc się. Sowieci tego nie wytrzymali, mimo iż skrajnie siebie zubożyli i kraje przez 
nich okupowane. Ładowano w tego kolosa na glinianych nogach ogromne pieniądze. 
Dla nich pierestrojka była ratunkiem. No i pękła ta dmuchana potęga. Niewątpliwie 
mamy swój znaczny udział w obalaniu komunizmu. Kiedy doszło do rozmów z komuni-
stami przy tzw. Okrągłym Stole, byłem „za”. Uważałem bowiem, że bezkrwawe przejęcie 
władzy jest najwyższą wartością. No a później? Później naród został zdradzony przez tych 
naszych wybrańców. Można powiedzieć: powtórzyła się symbolicznie Bydgoszcz. Ale już 
na długie lata. Dopiero teraz, od 2015 roku naród odżywa. 

W 1989 roku został wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Południowo-
-Wschodniego NSZZ „Solidarność” i sprawował tę funkcję do 1991 roku. Wchodził rów-
nież w skład Komisji Krajowej. Przez lata był radnym do Sejmiku Województwa Podkar-
packiego, rekomendowanym przez Akcję Wyborczą Solidarność. Dziś jest na emeryturze.
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Jeden z dziesięciu milionów

Jakub Chmielewski nie był wybijającym się działaczem 
Solidarności, ale konsekwentnie działał na rzecz 
niepodległości Polski. I to dzięki takim jak on, 

narażającym się nieustannie, wybiliśmy się na wolność.

Oboje rodzice walczyli w Armii Krajowej na ziemi piotrkowskiej. Wojna, choć Kuba 
Chmielewski urodził się dwa lata po niej, zostawiła mu po sobie pamiątkę. Jako kilku-
latek próbował rozbroić pocisk. Skończyło się na amputowaniu dwóch palców. Rodzi-
ce, wychowani i wychowujący w katolickiej wierze, na co dzień prowadzili niewielkie 
gospodarstwo. Mama pochylała się nad czwórką dzieci, a ojciec dla podreperowania 
budżetu pracował dodatkowo na państwowej posadzie. Od kiedy tylko w rodzinnym 
domu pojawiło się radio, słuchali zachodnich rozgłośni radiowych w języku polskim. 
Był to dla chłopca indywidualny uniwersytet uzupełniany opowieściami rodziców 
o przedwojennej, niepodległej Polsce. Wierzyli, że lada moment będą wolni od sowiec-
kiego zaborcy. 

W latach 60. Jakub Chmielewski skończył technikum mechaniczne i rozpoczął pracę 
w ogromnym przedsiębiorstwie, jakim były Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petroche-
miczne w Płocku, potocznie – petrochemia płocka. Zatrudniano w niej wówczas tylu lu-
dzi, ilu mieszkało w niejednym powiecie. Młody Chmielewski podjął pracę w wyuczonym 
zawodzie automatyka. Oddelegowany w 1971 na rok do Gdańska, od świadków wyda-
rzeń poznał prawdę o komunistycznej zbrodni na Wybrzeżu. Sam przeżył swój pierwszy 
strajk w 1976 roku w Płocku. Był już wtedy żonaty. Miał córkę. Jeszcze przed sierpniem 
1980 roku urodził mu się syn. 

Kryptonim Kuba 

Już w lipcu 1980 roku w płockiej petrochemii wrzało. Ludzie oglądali się na postu-
laty ze Świdnika i Lublina. A miejscowa i zakładowa Służba Bezpieczeństwa „zabezpie-
czała” zakład przed „wrogimi elementami”. Chmielewski był wówczas mężem zaufania 
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w tzw.  CRZZ, czyli jedynych związkach zawodowych akceptowanych przez komunistycz-
ny reżim. Niebawem jednak został współtwórcą Solidarności. 

– Na początku sierpnia rozpoczął się u nas strajk, ale był wahliwy, upadał i zaczynał po-
nownie – opowiada. – W połowie sierpnia postanowiłem z kolegami z CRZZ zrobić zebra-
nie na poziomie Zakładowego Biura Projektów Petrochemii na temat strajków w Lublinie. 
Z kolegami z tzw. małego automatyka zaczęliśmy zachęcać ludzi do pisania postulatów. 
Ale przerosło nas to, bo każdy wydział, a było ich dużo, zgłaszał własne. W miarę rozwoju 
sytuacji na Wybrzeżu i u nas atmosfera gęstniała. Wysłaliśmy kolegów, by się dowiedzieli, 
jakie postulaty składa Gdańsk. Chłopcy przywieźli 21 postulatów. Postanowiliśmy zrobić 
spotkanie założycielskie i odciąć się od CRZZ. Przez noc pisaliśmy prowizoryczny statut. 
I od razu zaczęli nas nachodzić esbecy, tzw. ochrona kombinatu. W tym samym czasie 
pojawił się człowiek z telekomunikacji u nas w domu, by zainstalować telefon. A do tego 
momentu czekaliśmy już dobre kilka lat. Nie było więc wątpliwości, że SB podsłuchiwała 
już nas i w mieszkaniu. 

I rzeczywiście. Chmielewskiemu nadano kryptonim „Kuba” i „poddano kontroli ope-
racyjnej jako działacza NSZZ «Solidarność» i organizatora akcji protestacyjnych i straj-
ków na terenie zakładu”, jak można przeczytać w dokumentach SB. – Na kilka dni przed 
stanem wojennym byłem z kolegami z Płocka w warszawskim hotelu Solec. Spotkałem 
Wałęsę. Powiedział mi w zaufaniu, że nic nas już nie uchroni przed stanem wyjątkowym – 
wspomina Chmielewski. – Wtedy u nas rozpoczynało się Walne Zebranie Delegatów. 
Opowiedziałem o tym i wzywałem, by wybrać jak najszybciej władze regionu. Jedni na-
zywali mnie wtedy panikarzem, inni prowokatorem. Bo mówiłem: albo przekształcamy 
się w komitet strajkowy i pozostajemy na terenie zakładu, albo damy się aresztować. 

W kilka godzin później działacze płockiej „S” zostali aresztowani i zawiezieni do obozu 
w Mielęcinie. Wśród nich był Chmielewski. Niemal od razu SB zaproponowała mu współ-
pracę. Straszono zrobieniem krzywdy żonie i dzieciom. „Kuba” się nie zgodził. Przetrzy-
mywano go więc do końca listopada, wraz z kilkudziesięcioma innymi, w obozach Mie-
lęcina i Kwidzyna. Z kilkudniową przerwą na przepustkę, podczas której oficerowie SB 
znów usiłowali wymusić na nim zgodę na współpracę. Kiedy odmówił, zapowiedziano 
mu, że „zgnije w więzieniu”. Do czego byli zdolni funkcjonariusze komunistycznej bezpie-
ki, „Kuba” wiedział już z nieodległej historii stanu wojennego. A także z brutalnej „ścieżki 
zdrowia”, jaką służba więzienna i ZOMO urządziły internowanym protestującym przeciw-
ko zabraniu im widzeń. W Kwidzynie ciężko poturbowano wówczas blisko 80 internowa-
nych, z czego prawie połowa odczuwa skutki do dziś. On sam wyszedł z kilkudziesięcio-
ma siniakami utrzymującymi się przez kilka tygodni. 

Po opuszczeniu więzienia przez długie miesiące nie mógł znaleźć pracy. Ponownie 
też został objęty obserwacją SB „jako podejrzany o kontynuowanie wrogiej działal-
ności politycznej”. Tym razem nadano mu pseudonim „Strzelec”. Jak można przeczytać 



Kolporterzy historii

70 

w dokumentach SB, w „rozpracowywaniu wykorzystano perlustracje korespondencji, 
podsłuch telefonu i okresową informację”. W krótkim czasie zaangażował się w prace 
biskupiego komitetu pomocy działającego przy parafii św. Józefa Robotnika. Rozpoczął 
również działalność konspiracyjną, zajmując się m.in. kolportażem prasy i pracą w pod-
ziemnych strukturach „S”. Działał także oficjalnie w Klubie Inteligencji Katolickiej. Znów 
dotknęły go szykany, rewizje, przesłuchania. I ponowne namawianie na współpracę. 

– Nie mogłem się ugiąć. Wiedziałem, że mam do wypełnienia testament rodziców, 
czyli wywalczenie wolnej Polski – mówi Jakub Chmielewski. – Owszem, kilkakrotnie 
podupadałem na duchu, było ciężko. W stanie wojennym przeżywałem różne rozter-
ki, lęki, strachy. To była konfrontacja wolnej Polski z komunistyczną. Były takie mo-
menty, że człowiek niepokoił się o rodzinę, szczególnie o dzieci. Czasem miałem po-
czucie zagrożenia życia, ale jak to bywa, strach potrafi uczynić człowieka bohaterem, 
więc się nie poddawałem. 

Spełniony obowiązek 

Powoli działalność podziemna dla wielu działaczy stała się codziennością. Jakby zsza-
rzała, straciła wymiar bohaterstwa. – W 1988 roku zaczęły się legalizować regionalne 
struktury Solidarności w Płocku. Trzech kolegów, Zenek Tomczyk, Józek Algrzym i Sylwek, 
którego nazwiska już nie pamiętam, skierowali do dyrekcji petrochemii pismo, w którym 
oświadczono, iż rozpoczynają legalną działalność „S” – opowiada. – Ja natomiast i kilku 
innych uważaliśmy, że działacze, którzy mieli mandat z ostatniego WZD w 1981 roku po-
winni automatycznie stanowić legalną strukturę. Tak się jednak nie stało. Powstały kolej-
ne dwa zarządy regionu. Byli do nas wrogo nastawieni. Ponieważ działaliśmy wcześniej 
w instytucjach charytatywnych, to nas nazwano złodziejami i współpracownikami SB. 
Więc wyciszyliśmy swoją działalność. Te dwa komitety założycielskie rozpoczęły walkę ze 
sobą. Po jakimś czasie się dogadały. 

Chmielewski zajął się działalnością samorządową, został radnym, niebawem też prze-
wodniczącym płockiego sejmiku, czyli marszałkiem województwa. Choć nie kontestował 
obrad Okrągłego Stołu, to jednak propozycje rządu Mazowieckiego mocno go rozczaro-
wały. Zamierzał w ramach protestu złożyć dymisję. Jednak koledzy z „S” go powstrzymali. 

Podczas pracy w samorządzie skończył studnia na Uniwersytecie Warszawskim. Za-
mierzał rozpocząć działalność parlamentarną. Jednak nie zdobył mandatu. Wrócił do ma-
cierzystego zakładu, wówczas już noszącego nazwę Orlen. Przed sześciu laty przeszedł 
na emeryturę. Choć nie całkiem, bo do dziś wspomaga jedną z prywatnych firm fonogra-
ficznych, pracując w swoim zawodzie. – Mam poczucie, że spełniłem obowiązek wobec 
rodziców, wypełniłem ich testament. Uważałem, że jest to mój obowiązek wobec dzieci, 
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wnuków. Myślę, że w tej misji duży hołd należy się mojej żonie, dzieciom. Chciałem, żeby 
Polska wybiła się na prawdziwą wolność, była całkowicie wolna od sowieckich wpływów. 
I jestem zadowolony, bo mimo tych wszystkich kłopotów Polska, szczególnie teraz, idzie 
w dobrym kierunku. Oczywiście, wiele w tym jest ludzkiego wysiłku i chylę czoła przed 
naszym narodem. Bo rządzący nie zawsze stawali na wysokości zadania. Imponująca jest 
dla mnie zaradność naszego społeczeństwa, pracowitość, cierpliwość wobec wielu wy-
rzeczeń. Przy Bożej pomocy – zwyciężamy. Choć wielu może się nie podobać, że stajemy 
się państwem znaczącym w Europie.
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Co to takiego strajk okupacyjny?

– Kiedy w 1980 roku rozpoczął się strajk w Hucie „Stalowa 
Wola”, nie wiedziałem, co to takiego strajk okupacyjny – 

wspomina Wiesław Wojtas, jeden z najbardziej aktywnych 
działaczy podziemnej Solidarności lat 80. w Stalowej Woli.

– W podstawówce powiedziałem, że w 1939 roku na Polskę napadły Niemcy i Związek 
Radziecki. Wiedziałem to od rodziców, a w szczególności z rozmów ojca z kolegami. 
Mama została wezwana do szkoły, no i powiedziała: „Przecież to prawda”. Na co na-
uczycielka stwierdziła, że nie ma czegoś takiego w programie szkolnym – opowiada 
 Wiesław Wojtas.

Nie było przywódcy

Kiedy komuniści dokonali zbrodni na Wybrzeżu i Pomorzu, miał 13 lat. Podczas straj-
ków w Radomiu i Ursusie – 19. Ale jak podkreśla: – Moja świadomość znaczenia strajków 
w 1976 roku była żadna. Miałem taką perspektywę: dom – praca, praca – dom. Owszem, 
buntowałem się, ale po cichu. 

Strajk w Hucie „Stalowa Wola” rozpoczął się w lipcu 1980 roku. 17 lipca zastrajkowała 
narzędziownia, później Zakład Mechaniczny i Hutniczy. Z niewielkimi przerwami trwał 
tydzień. Strajki rozpoczęły się też w kilku jeszcze innych stalowowolskich zakładach, 
także w województwie. Żądania dotyczyły głównie podwyżek płac. Po podniesieniu 
wynagrodzeń strajki wygasły na blisko miesiąc. Mimo trwającego sierpniowego strajku 
w Stoczni Gdańskiej w HSW nikt nie strajkował. Akcję strajkową wsparli głodówką w sta-
lowowolskim kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski jedynie działacze podziemnego 
pisma „Spotkania”, wśród nich Janusz Bazydło i Janusz Krupski.

– Pracowałem wówczas na wydziale mechanicznym. Zastrajkowaliśmy na krótko 
w lipcu, później pod koniec sierpnia – wspomina Wiesław Wojtas. – Przyszedł kierownik 
Jerzy Garejczuk i zapytał, dlaczego siedzimy przed halą, a nie idziemy do roboty. Zaczął na 
nas pokrzykiwać. Siedzę jako piąty od kierownika. Podchodzi do każdego z nas z groźną 
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miną i pyta tonem nieznoszącym sprzeciwu: „Idziesz do roboty?”. Kolega odpowiada, że 
tak. Taką samą odpowiedź dają następni. Dopiero ja odpowiedziałem: „Nie”. I proszę sobie 
wyobrazić, za mną wszyscy tak odpowiedzieli. Przełamałem barierę strachu. Strajk trwał 
jednak krótko. Jeden dzień. Tylko pierwsza i druga zmiana go podjęła. Nie było przywód-
cy. Nie wszystkie też wydziały strajkowały. Towarzystwo się porozchodziło. Następnego 
dnia poszedłem do ambulatorium i spotkałem brygadzistę Józka Iskrę. Mówi do mnie: 
„Wiesiek, chcą cię zwolnić. Już czterech wyrzucili z zakładu”. Przychodzę do huty i rzeczy-
wiście, czterech już wyrzucono. Mnie też chcieli, ale tak wszystko przeciągałem przez dwa 
tygodnie, że dotrwałem do strajków w Stoczni Gdańskiej.

Od wyborów do wyborów

Po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego załoga Huty „Stalowa Wola” zaczęła orga-
nizować struktury związku. Tworzą się komitety robotnicze, wokół których powstaje 
struktura niezależnego i samorządnego związku zawodowego, jeszcze bez nazwy Soli-
darność. Wiesław Wojtas szybko wciągnął się w jego organizację.

– Swoją odmową pójścia do pracy w lipcu zapracowałem na uznanie wśród załogi – 
wspomina Wiesław Wojtas. – Ludzie przybiegają do mnie, mówiąc, że trzeba tworzyć 
związki zawodowe. No to, powiadam, tworzymy. Robię zebranie na swoim wydziale i wy-
bieramy nowych ludzi do Komisji Wydziałowej. Później łączymy się z innymi wydziałami. 
Wybrałem czterech ludzi, a załoga naszego wydziału mówi: „To jeszcze ty”. No i mnie też 
wybrali. Miałem wtedy 23 lata i jakoś mi było głupio z tymi starszymi konkurować. Zebra-
ło się nas trzy wydziały. Zrobiliśmy wspólną strukturę i wybraliśmy Wieśka Główkę jako 
szefa. A że on poszedł wyżej, do struktury zakładowej, to znów zrobiliśmy wybory. Było 
nas pięciu kandydatów. Jakiś przedstawiciel załogi wstał i powiada: „O, tego bym wybrał” 
i wskazał na mnie, bo nawet nie znał mojego nazwiska. No i wybrało mnie półtora ty-
siąca ludzi. Kiedy zaczęliśmy już organizować Solidarność, pod koniec października czy 
na początku listopada, odbyły się ponowne wybory. Kandydowało nas 13 na przewod-
niczącego Komisji Wydziałowej „S”. Komuniści mają swojego kandydata, jak się później 
okazało – TW. Ale to ja dostałem 970 głosów. A on… 20. I tak zostałem przewodniczącym 
Solidarności w zakładzie „Zet – 2”. Było nas 1100 członków Solidarności. 

Szesnaście miesięcy legalnego działania Solidarności to dla Wiesława Wojtasa szkoła 
zarządzania, negocjacji i psychologii społecznej razem wziętych. W pierwszej kolejności 
zakładowa Solidarność postanowiła ukrócić korupcję w hucie. Okazało się bowiem, że 
nagminnym procederem było wykorzystywanie pracowników huty do prywatnych prac 
dyrekcji. Przy budowie domów, pielęgnowaniu ogródków, remontach samochodów. – 
Zacząłem się w to wciągać, ale byłem szlifierzem, a nie urzędnikiem. Nie wiedziałem, jak 
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pismo napisać – mówi Wiesław Wojtas. – Zenek Wróblewski, który był mistrzem, uczył 
mnie tego. Przez 16 miesięcy miałem jedną wielką harówkę. Wszystkiego się uczyłem. 
Dziś bym to nazwał budowaniem mojej świadomości patriotycznej. Wtedy jednak tak 
tego nie nazywałem. Nie miałem zrozumienia, że buduję kraj, że prowadzę go do wolno-
ści, a może nawet do niepodległości. Nie, wtedy jeszcze nie. U mnie był to proces ewolu-
cyjny. Powoli do tego dojrzewałem.

Mnóstwo podziemnej roboty

Stan wojenny był dla niego zaskoczeniem. Kiedy w nocy przyszło dwóch grzecznych, 
nieco przestraszonych milicjantów i poprosili go do komendy, wiele nie protestował. Po-
wiedzieli, że idzie na krótkie przesłuchanie i zaraz wróci. Choć jednocześnie radzili wziąć 
ciepłe ubranie. Dopiero tam się zorientował, że to jakaś większa sprawa, bo zobaczył 
swoich kolegów z Komisji Zakładowej, również przewodniczącego regionu. Tej nocy in-
ternowano ponad 70 osób ze Stalowej Woli, z regionu blisko 200. Skuto ich kajdankami 
i zawieziono do Załęża. Tam dopiero dowiedział się o stanie wojennym.

– Internowanie przeszedłem całkiem spokojnie, bez jakichś obciążeń psychicznych. 
Nie rozrabiałem. Nie bałem się. Nie byłem z nikim skonfliktowany, czy to spośród współ-
więźniów, czy klawiszy. Oczywiście, sytuacja była trudna. W końcu pierwszy raz siedzia-
łem w więzieniu. Zostawiłem żonę w ciąży. Bałem się, by nie stało się jej coś złego. Oprócz 
tego, że po prostu chciałem wiedzieć, jakie mi się dziecko urodziło, chłopiec czy dziew-
czynka? Siedziałem w celi z Tadkiem Kensym, prawnikiem z Rzeszowa. To był znakomity 
kompan. Bardzo wiele mnie nauczył. Bardzo wiele mu zawdzięczam i chciałbym to bar-
dzo mocno podkreślić. Mówił mi: „Nie możesz się poddać. Bo jak się poddasz, to cię znisz-
czą! Jak się nie poddasz, to ty wybierasz, co będziesz robił, a nie oni”. Ja to sobie zawsze 
powtarzałem i to mi pomagało w najtrudniejszych chwilach. Podobnie jak słowa biskupa 
Tokarczuka czy księdza Frankowskiego. Byli dla mnie autorytetami. Dzięki nim zresztą ta 
nasza Solidarność trwała przez cały stan wojenny. Byli nam bardzo pomocni. Nie tylko 
prowadzili własne działania duszpasterskie, oświatowe i charytatywne, ale oni mocno 
głosili słowo Boże i zgodnie z nim postępowali. Byli nam opoką. 

 Po wyjściu z internowania w kwietniu 1982 roku wrócił do działalności w strukturach 
zakładowych i ponadzakładowych – już podziemnych. Wraz z braćmi: Tadeuszem i Je-
rzym. Z Jerzym, który był również internowany, zajął się m.in. drukowaniem „Biuletynu 
Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Kombinatu Prze-
mysłowego Huta Stalowa Wola”. Również przygotowywaniem ulotek i innych druków 
podziemnych. Urodziła mu się córka. 
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– Najpierw próbowano mnie wyrzucić z huty, ale był tam porządny dyrektor Bole-
sław Sujecki i, tak mi się wydaje, że on mnie wybronił – opowiada Wiesław Wojtas. – Po 
wyjściu na wolność zająłem się budowaniem dalszych struktur. Ludzie już działali, płacili 
składki. Na naszym wydziale 300 osób. Ja byłem odpowiedzialny za drukarnie w Stalowej 
Woli. Wiele też osób działało w duszpasterstwie u księdza Frankowskiego czy to w innych 
strukturach. Stalowa Wola pod tym względem była wyjątkowa. Esbecy jednak nie dawali 
mi spokoju. Co jakiś czas aresztowali na 48 godzin, złośliwie na sobotę i niedzielę. Często 
też wzywano mnie do kierownika czy dyrektora, a tam już siedzieli esbecy i chcieli coś 
ode mnie wyciągnąć. Siadałem, oni coś do mnie mówią, a ja nic. Moja żona zachowywała 
się niezwykle dzielnie. Szykanowano ją psychicznie, ale ona się nie poddała. Mieliśmy już 
kilkoro dzieci, trzeba było się napracować, by ogarnąć taką trzódkę, kiedy mnie prawie 
w domu nie było. Często to wyglądało tak: w nocy drukowanie; przychodziłem do domu 
o szóstej; myłem się, goliłem; zjadałem śniadanie i szedłem do pracy. Później jakieś zebra-
nie albo jazda po papier. Słowem – mnóstwo podziemnej roboty. I tak przez siedem lat. 

W ramach represji w październiku 1982 roku został powołany do wojska w karnej 
jednostce w Czerwonym Borze. Przez łączników udawało mu się nadal prowadzić pod-
ziemną działalność w hucie. Wśród wielu codziennych działań wydarzeniem były audycje 
podziemnego Radia Solidarność, które nadawali inni działacze.

– W miarę upływu lat działalność podziemna staje się niemal rutyną. Rozdajemy bibułę, 
zbieramy składki, sprzedajmy książki, a także znaczki. Bywało, że podczas jednej nocy dru-
kujemy, tniemy i pakujemy 40 tysięcy ulotek. Ale w miarę upływu lat ludzi jest coraz mniej. 
Wykruszają się – mówi Wiesław Wojtas. – Pewnego dnia stwierdziłem, że trzeba będzie zro-
bić jakąś spektakularną akcję, by ludzi poruszyć. Chyba w 1985, może w następnym roku 
wymyśliłem, żeby powiesić nad bramą wielki transparent z napisem: „Solidarność trwa”. 
Przy wjeździe do huty. Tak, by obejrzało go kilka tysięcy osób. Ci, którzy wychodzą z pierw-
szej zmiany, i ci, którzy idą na drugą. Zrobiliśmy to z Wieśkiem Turaszem. Udało się. To wy-
wieszenie transparentu jednak tak zadziałało, że przez kilka miesięcy ludzie o tym mówili. 
I o to nam chodziło. 

 Choć działalność podziemia w Stalowej Woli stawała się stopniowo coraz mniej dyna-
miczna, stalowowolskie podziemie się nie poddawało. Mimo szykan, aresztowań i zastra-
szeń powstawały nowe struktury zakładowe, również miejska i regionalna. Wiele osób 
będących w podziemnych strukturach rozpoczęło działalność w samorządzie pracowni-
czym i Radzie Pracowniczej huty. W lecie 1987 roku powstał Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność” Pracowników HSW. Jego przewodniczącym został Wiesław Wojtas. Komitet 
podjął jawną działalność i złożył wniosek w tarnobrzeskim sądzie o zarejestrowanie. Jak 
było do przewidzenia, sąd odmówił jego rejestracji. Po tym SB rozpoczęła masowe repre-
sje wobec działaczy podziemnej „S”.
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– Zakładałem, że nasza walka będzie trwać z 10 lat. Zostałem wybrany do Rady Pra-
cowniczej. Weszło do niej sporo naszych ludzi z Solidarności. Zdobywali doświadczenie. 
To dawało nam możliwość poznania gospodarki zakładu, co przydało się już w wolnej 
Polsce. Mieliśmy też w radzie możliwość walki o naszych ludzi. Byłem nastawiony na dłu-
gi dystans. Spokojnie. Ewolucyjnie. To nie było tak, że ja nagle zrobiłem się dojrzałym 
politycznie człowiekiem. Powoli dochodziłem do dojrzałości politycznej. Uczyłem się lu-
dzi, kraju i wiedziałem wraz z upływem lat, że to, co robię, jest coraz bardziej potrzebne 
krajowi. W końcu uświadomiłem sobie, że robię to po to, aby uczynić kraj wolnym. Dziś 
mamy wolny kraj. Można spokojnie porozmawiać przy obiedzie w restauracji, wszędzie, 
gdzie się chce. Nie patrząc, czy będzie cię esbek podsłuchiwał, czy nie. I nikt nie aresztuje 
cię za to, co mówisz, co myślisz. Jesteś wolny. 

Po 1989 roku Wiesław Wojtas został przedsiębiorcą.
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Barbara Hejcz przez czas szkoły podstawowej i większość 
średniej zupełnie nie interesowała się polityką. Być może 

dlatego, że ją i jej młodszą o rok siostrę chronili przed tym 
rodzice. Sami mający traumatyczne doświadczenia czasu 

okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Już we wrześniu 1939 roku w okolicach Sopoćkiń został zamordowany przez Sowietów 
jej wujeczny dziadek gen. Józef Olszyna-Wilczyński, dowódca Okręgu Korpusu nr III 
z Dowództwem w Grodnie, który swoją karierę zaczynał w I Brygadzie. Przeciwko So-
wietom w 1920 roku, jak i później przeciwko Niemcom walczył również drugi dziadek. 
W 1944 roku ojciec walczący w partyzantce został pojmany i siłą wcielony do sowiec-
kiego wojska. I już do końca wojny walczył przeciwko Niemcom wraz z Armią Czerwo-
ną. Jego młodszemu bratu udało się uciec rocznikowo od sowieckiego poboru. Kilka 
miesięcy później trafił do obozu pracy w Kałudze. Choć w domu hołdowano tradycji 
i dewizie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, to jednak opowieści o wojnie zarówno dziadków, jak 
i rodziców były eliminowane z rodzinnej codzienności. Barbara Hejcz dopiero jako stu-
dentka zaczęła dowiadywać się o patriotycznych kartach historii rodziny.

Miała 14 lat…

Rodzina Hejczów przyjechała z Wilna do Gdańska w połowie lat 40. Ojciec był 
z wykształcenia technikiem samochodowym, mama – technikiem elektroradiologii. 
Ze względu na udział rodziny w wojnie polsko-bolszewickiej reżim komunistyczny 
nie pozwolił jej studiować. Rodzice Barbary Hejcz, korzystając z niewielkich funduszy, 
edukowali córki w humanistycznym duchu. W domu czytano literaturę piękną, cho-
dziło się do kina, teatru czy na koncerty. Mimo komunistycznej biedy dzieci nie cier-
piały głodu. Wyjeżdżały na kolonie, podróżowały też po Polsce z rodzicami podczas 
przyrodniczych wypraw. Również po krajach tak zwanej demokracji ludowej. Bar-
bara Hejcz jeszcze jako nastolatka miała też swoje formacyjne wyjazdy, angażowała 
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się w ruch oazowy moderowany przez oo. pallotynów. Była też uczestniczką ruchu 
 Młoda Inteligencja Katolicka. 

 Kiedy została dokonana zbrodnia na robotnikach Wybrzeża, miała 14 lat. Rodzice mó-
wili jej o niezadowoleniu robotników i ich protestach, ale niewiele więcej. Dopiero w la-
tach 80. dowiedziała się, że zarówno dziadek, jak i ojciec byli przesłuchiwani w Urzędzie 
Bezpieczeństwa. I tylko tyle. Tymczasem szkoła podstawowa uczyła ją marksistowskiego 
myślenia i piosenek żołnierskich w rodzaju: „Partia pogromca faszyzmu, partia przewod-
nik nasz”. Szkoła średnia – gdańska Topolówka na początku lat 80. to był dryl. Dyrektor 
zachowywał się koniunkturalnie. Nakazywał uczniom wstąpienie albo do harcerstwa, 
albo do ZMS [Związek Młodzieży Socjalistycznej – red.]. Później się okazało, że miał inne 
przekonania. 

– Dopiero kiedy kończyłam liceum, zaczęło się moje poznawanie przeszłości naszej 
ojczyzny. I to dzięki temu, że poznawałam kolegów, koleżanki, którzy byli zaangażowani 
politycznie, starszych studentów Politechniki Gdańskiej. To byli ludzie już współpracujący 
z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża – wspomina Barbara Hejcz.

Zostawili nas pod cmentarną bramą

Na dwa lata przed Sierpniem poznaje studentów z gdańskiego Studenckiego Komi-
tetu Solidarności, współpracujących również z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wy-
brzeża. Wśród nich Antoniego Mężydłę, Andrzeja Stefaniaka, Stanisława Śmigla. Kiedy 
rozpoczyna studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, zna już czołówkę 
działaczy WZZ: Borusewicza, Pienkowską, Walentynowicz. Tu też poznaje niezafałszowa-
ną historię swojego narodu. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża ma już nadzieję na 
odrodzenie się Polski. W maju 1978 roku bierze udział w modlitwach w bazylice Mariac-
kiej organizowanych w intencji uwolnienia pobitego i skazanego Błażeja Wyszkowskie-
go. Kolportuje podziemne gazety i książki, m.in. studenckie pismo „Bratniak”, „Indeks”, 
„Robotnik Wybrzeża”. 

Gdy była studentką pierwszego roku pedagogiki, wzięła udział, jeszcze przed Sierp-
niem, w obchodach rocznicy Grudnia ’70. Choć do stoczni nie dotarła. Jako przedstawi-
ciele studentów Barbara Hejcz z Anną Gadziałowską postanowiły złożyć wieniec z szarfą 
pod bramą nr 2 stoczni. Wiedziały już z poprzedniego roku, że brama będzie obstawiona 
przez milicję i Służbę Bezpieczeństwa. Wymyśliły więc, że wieniec przywiozą taksówką 
najpierw do akademików, tam bowiem bezpieka nie miała wstępu. Szarfę zaś przyniesie 
inna osoba. Niestety, jak się później okazało, wśród studentów był tajny współpracow-
nik (TW). Kiedy więc odebrały wieniec i przejechały kilkaset metrów, samochód został 
zatrzymany przez milicję. Do środka wsiadło dwóch funkcjonariuszy SB. Zawieziono je 
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do komisariatu milicji w Gdańsku-Oliwie. Tam obie przesłuchano. Szukano szarf. Pytano, 
kto z nimi współpracował. Żądano nazwisk. W końcu na kilka godzin obie zamknięto 
w areszcie. Wieczorem wsadzono do samochodu milicyjnego i zawieziono na cmentarz. 

– To było straszne przeżycie. Taki trochę horror – wspomina Barbara Hejcz. – Wieziono 
nas bocznymi ulicami, niemal zupełnie ciemnymi, nie informując, dokąd jedziemy. Podje-
chaliśmy pod cmentarz Łostowicki i wtedy poprowadzili nas ciemnymi alejkami w górę, 
szukając jakiejś mogiły. Bałam się. Wiadomo było przecież, że mordowali ludzi opozy-
cji. Ludzie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiadomo kiedy, jak. Mogli nas 
na tym cmentarzu zastrzelić, pochować i na grobie położyć ten wieniec. W każdym ra-
zie była to taka pokazówka. W końcu znaleźli grób stoczniowca zastrzelonego w 1970 
roku. Powiedzieli nam: „Tu proszę położyć wieniec, a nie tam pod stocznią. Dlaczego nie 
przyniosłyście tu, gdzie został pochowany?”. No i nad grobem ofiary z 1970 roku prze-
prowadzali z nami dydaktyczną rozmowę. Wracając do samochodu, powiedzieli: „Wiemy, 
kim jesteście, kto jest opiekunem waszej grupy” i coś tam jeszcze mówili, ale już z tego 
stresu nie pamiętam co. Zagrozili, że jeśli jeszcze będziemy się angażować w składanie 
wieńców, to: „Panie mogą się pożegnać z uczelnią. Wylatujecie ze studiów”. Byli przy tym 
ujmująco mili. Cały czas mówili do nas „pani”. Jednak nie na tyle mili, by nas odwieźć do 
centrum. Zostawili nas pod bramą cmentarną i odjechali.

Radzieckie odznaczenie

Od tego czasu Barbara Hejcz jest obserwowana przez SB. Częściej, kiedy w jej miesz-
kaniu zaczęły się odbywać spotkania działaczy WZZ z Jackiem Kuroniem czy Janem Lityń-
skim. Biorą w nich udział czołowi działacze WZZ z Gdańska, m.in. Anna Walentynowicz, 
Alina Pienkowska, Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, Lech Wałęsa, Błażej 
i Krzysztof Wyszkowscy. Służba Bezpieczeństwa nazywa ją w dokumentach: „Aktywistka 
KSS KOR”. Służby wzywają też na przesłuchanie ojca, grożąc mu utratą pracy, jeśli „będą 
przyjmować u siebie ten antysocjalistyczny i antypolski element”.

– Tata był generalnie małomówny i kiedy przyszedł po przesłuchaniu, powiedział mi 
tylko, bym się w „takie rzeczy nie wdawała, bo będę miała kłopoty”. Później robiłam swoje 
i ojciec już nic mi nie mówił – wspomina Barbara Hejcz. – A esbecy w czasie przesłucha-
nia mówili, że nieodpowiedni ludzie przychodzą do naszego domu. Ojciec wiedział, że 
nie można z nimi dyskutować, ale w pewnym momencie, gdy któryś go zdenerwował, 
powiedział mu: „Panie, czy pan wie, kim ja jestem? Ja walczyłem w Armii Czerwonej, mam 
od nich odznaczenia”. I to ich chyba zamurowało, bo nie bardzo wiedzieli, czy z Armią 
Czerwoną warto dyskutować, czy nie? I dali ojcu spokój. Już go nie wzywali.
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Od tego strajku coś się zmieni

Mimo działalności opozycyjnej rok 1980 i wybuch sierpniowych strajków był dla niej 
zaskoczeniem. Dzięki wcześniejszym kontaktom z opozycją na terenie Stoczni Gdańskiej 
traktowano ją jako swoją. Była pod wrażeniem siły strajku. Ale nigdy nie przypuszczała, że 
to początek nabierania siły i etap w walce o wolną Polskę.

– Na początku strajków nie przypuszczałam, że one coś zmienią – przyznaje Barbara 
Hejcz. – Nie zapomnę, kiedy szedł Jagielski z delegacją rządową, blady jak kreda. Oni nie 
wiedzieli, co się dzieje. Ciągle telefonowali do Warszawy po decyzje. Im strajk stawał się 
dłuższy, tym z naszej strony zwiększała się nadzieja na zmiany, że nareszcie będziemy 
wolni. Podczas strajku w stoczni my, studenci, wykonywaliśmy doraźne prace. A to wypi-
sywanie przepustek, a to przygotowywaliśmy jedzenie. Mnóstwo delegacji przyjeżdża-
ło z Polski. Trzeba było ich przyjąć. Byłam w ferworze pracy. Pamiętam tych doradców 
z Warszawy, którzy dzielili włos na czworo. Na mnie największe wrażenie robił Andrzej 
Gwiazda. Był najbardziej konkretny. 

Zakończenie strajków i podpisanie umów z komunistami zaowocowało również po-
wstaniem nowej organizacji studenckiej niezależnej od komunistów: Niezależnego Zrze-
szenia Studentów. Jego współzałożycielką na Uniwersytecie Gdańskim została Barbara 
Hejcz. Przez 16 miesięcy wolności działała w NZS, również w studenckim samorządzie 
i w wielu sprawach współpracowała z Solidarnością. 

– To był czas, kiedy można było wszystko powiedzieć, mieć całkowitą wolność wypo-
wiedzi – podsumowuje te 16 miesięcy Barbara Hejcz. – O każdą naszą inicjatywę trzeba 
było wprawdzie walczyć, ale w tej walce powstawaliśmy. Wszystko ze strony władzy było 
na „nie”. I co chwila była jakaś prowokacja. Doprowadzanie do strajku generalnego albo 
do jego krawędzi. Jak choćby podczas prowokacji bydgoskiej. Ciągle była jakaś szarpa-
nina. Aresztowanie działaczy Solidarności za wieszanie plakatów czy rozrzucanie ulotek. 
Zajmowałam się bieżącymi sprawami studenckimi. Też działałam w samorządzie stu-
denckim. Więc tych zajęć było bardzo dużo. A przy tym jeszcze chodziłam na seminarium 
magisterskie. Niby na uczelni nam dobrze szło, wiele zmian udało się wywalczyć. Ale też 
wybuchały kolejne strajki, a to w Wyższej Szkole Pożarnictwa, a to w Radomiu.

Na Syberię?

Przed dwunastą w nocy pukanie do drzwi wyrwało ją z zamyślenia. W drzwiach sta-
ło dwóch mundurowych i trzech po cywilnemu. Z ich min można było wyczytać, że nie 
przychodzą w dobrych zamiarach. Zapytali o nazwisko. Sprawdzili dokumenty, powie-
dzieli: „Proszę się ubierać, jest pani zatrzymana”. Barbara Hejcz zapytała: „Co się stało?”. 
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Na co odpowiedzieli: „Wojna”. Nie wręczyli żadnej decyzji o internowaniu. Zawieźli do 
komendy w Pruszczu Gdańskim. Tam zauważyła ludzi z Zarządu Regionu „S”, z Komisji 
Krajowej. Z kilkudziesięciu ludzi esbecy utworzyli transport i powieźli ciężarówkami, nie 
mówiąc dokąd. Transport podążał w kierunku Lasów Piaśnickich. Ze strony prześladow-
ców było to szyderstwo. Niemal wszyscy z Trójmiasta wiedzieli, czym były Lasy Piaśnickie 
w czasie wojny, gdzie Niemcy mordowali ludność Pomorza.

– Straszne to było skojarzenie – mówi Barbara Hejcz. – Pamiętam, że widziałam po-
jedyncze drzewa, jechaliśmy przez las. Samochód zatrzymał się w lesie. Wojsko z kara-
binami obstawiło naszą ciężarówkę. Myślałam tylko o tym, czy jest możliwe wykopanie 
dołów w tak zmarzniętej ziemi. Odczuwałam niemoc. Można było dostać szału i uciekać 
albo się podporządkować. Można być struchlałym, jak ja byłam. Tak jakby nie docierało 
do mnie to, co może się za chwilę stać. Choć z racjonalnego punku widzenia wiedziałam, 
co się dzieje. Moja reakcja psychiczna była wytworem przeniesienia wiedzy historycznej 
o tym, co się działo w czasie wojny w tych lasach. I też w lasach Katynia. Myślę, że była 
to świadoma próba wywołania w nas przez komunistów tamtego strachu. Kiedy byłam 
już poza ciężarówką, szybko rozejrzałam się i zauważyłam z pewnej odległości zakład 
karny w Strzebielinku. To mnie nieco uspokoiło. Stamtąd po jakimś czasie przewieziono 
mnie do aresztu śledczego na Kurkowej, potem do więzienia w Fordonie, w niedługim 
czasie zaś do Gołdapi. I znów samochód zatrzymał się przed tablicą „Strefa nadgraniczna”. 
Jestem pewna, że chciano wywołać w nas strach sprowokowany przeświadczeniem, że 
wywożą nas na Syberię.

Myślałam sobie: kłamcy

Samego pobytu w Gołdapi nie wspomina jako traumatycznego wydarzenia. Pano-
wały tam dobre warunki i była wśród swoich, czyli działaczy „S”. Jednak było to miejsce 
izolacji powodujące frustrację i przygnębienie. Opuściła więzienne internowanie w maju 
1982 roku. Po powrocie od razu weszła w podziemną działalność i wkrótce znów trafi-
ła do więzienia. Tym razem jednak o wiele cięższego – na Kurkową. Przesiedziała blisko 
rok w celi z bezwzględnymi kryminalistkami, które w każdej chwili mogły zwrócić ku niej 
swoją agresję. Podczas aresztowania dyscyplinarnie relegowano ją z uczelni. Mogła zro-
bić dyplom dopiero w III RP. Podczas przesłuchania próbowano jej wmówić, że jej koledzy 
są współpracownikami SB. I w jakimś stopniu było to prawdą, bo w latach 90. Barbara 
Hejcz dowiedziała się, kto był konfidentem. Jednak do dziś nie rozszyfrowano jednego 
z najbardziej aktywnych, jakim był „Oskar”. Według historyków z IPN blisko 90 proc. mate-
riałów gdańskiej SB i służb wojskowych zostało zniszczone. 
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Po wyjściu z więzienia w główniej mierze zajęła się kolportażem. Była też przez kilka 
lat łączniczką Bogdana Borusewicza i innych działaczy podziemia. Kilkakrotnie ją zatrzy-
mywano, a w jej domu przeprowadzano rewizje. Podczas jednego z przesłuchań funk-
cjonariusz SB przekonywał, że nie warto działać w podziemiu, bo koledzy prowadzą już 
rozmowy z władzami. Że Wałęsa zawarł już jakieś układy.

– A ja sobie myślałam: „Kłamcy, jak mogą mówić takie rzeczy” – opowiada Barbara 
Hejcz. – I to się później okazało, niestety, prawdą. Mówili, że przygotowania do rozmów 
Okrągłego Stołu idą pełną parą i powinnam z nimi współpracować. Jednakże moje prze-
słuchanie poszło w nieco innym kierunku. Podczas jednej z rewizji znaleziono u mnie 
prasę Solidarności Walczącej. Solidarność Walcząca zaś, według nich, była organizacją 
terrorystyczną. „Za to idzie się na długie lata do więzienia – mówili – bo pani podpada 
pod paragraf «terroryzm» i nawet społeczność międzynarodowa nie upomina się o terro-
rystów”. Myśleli, że mnie tym wystraszą. Podczas obrad Okrągłego Stołu nawet cieszyłam 
się, że trwają. Ale szybko zobaczyłam, że to oszustwo. Że nie zarejestrowano NZS. Że zma-
nipulowano społeczeństwo, każąc mu ponownie głosować na listę krajową. Że w końcu 
doszło do oszukańczej prywatyzacji, wyprzedaży za bezcen majątku narodowego. I nie 
dokonano lustracji. Można by tamten czas scharakteryzować takim oto obrazkiem: Ania 
Walentynowicz miała osobistego esbeka, nazywał się Zbigniew Kiewłen. Mnie również 
zatrzymywał. Po 1989 roku pracowałam w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego. 
Jestem na Radzie Pedagogicznej, a pan Kiewłen siedzi obok mnie. W latach 1992–1995 
pracował jako wychowawca. Myślałam, że to jakieś nieporozumienie. Tymczasem pan 
dyrektor powiedział: „To nasz nowy nauczyciel”. Zaniemówiłam. Powiedziałam to Ani Wa-
lentynowicz. Poszła z protestem do dyrektora, na co ten powiedział, że to jest dobry na-
uczyciel i nie mamy prawa go zwolnić. Koledzy nauczyciele zaczęli ze mnie podkpiwać, 
mówiąc: „O, historia idzie”. A moi koledzy z Komisji Zakładowej „S” mówili, że to jest mści-
wość z mojej strony, bo każdemu trzeba pozwolić się zmienić. I to był efekt tych układów 
po Okrągłym Stole. 

W III RP Barbara Hejcz pracowała w różnych zawodach. Na początku obecnego wieku 
zrobiła dyplom magisterski na swoim rodzimym wydziale Uniwersytetu Gdańskiego. Dziś 
sprawuje funkcję pełnomocnika wojewody pomorskiego do spraw integracji środowisk 
kombatanckich i koordynacji ich działań. 
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Bardzo niebezpieczny

Na Józefa Konkela donosiło ponad 40 agentów. 
Dwukrotnie usiłowano porwać jego córkę. Internowano 

go i wielokrotnie aresztowano. Mimo to był wciąż 
aktywny, również podczas stanu wojennego. Kiedy dotarł 

do materiałów archiwalnych Służby Bezpieczeństwa, 
dowiedział się, że był bardzo niebezpieczny dla reżimu 

komunistycznego. 

Urodził się rok przed II wojną światową i niewiele z niej pamięta. Jakieś mgliste obrazy 
z ucieczek przed Niemcami podczas łapanek, raczej emocje towarzyszące rozmowom 
niż ich treść. Był też świadkiem wydarzenia, które na całe życie utkwiło mu w pamięci  – 
kiedy w 1946 roku ojciec został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Sępolnie 
Krajeńskim za współpracę z Armią Krajową.

Dzieciństwo

– Pamiętam, jak mama przynosiła z UB pokrwawione koszule taty. Musieli go nieźle 
katować. Ale nigdy mi o tym nie opowiadał – mówi Józef Konkel. – I jeszcze inne wy-
darzenie do dziś powraca mi w pamięci: widok 20-letniego chłopaka, poszukiwanego 
żołnierza poakowskiego podziemia, narzeczonego siostry mojej mamy, który został za-
strzelony przez KBW [Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego – red.] kilkanaście metrów 
od naszego domu. Na oczach moich, mojej mamy i cioci. 

Z Sępolna Krajeńskiego rodzina Józefa uciekła przed UB do Kartuz, gdzie ojciec, 
zegarmistrz i złotnik, otworzył warsztat. Niebawem jednak, w 1948 roku, przenieśli 
się do Rzeszowa. Wkrótce potem Józek dowiedział się, że brat jego mamy, policjant, 
został zamordowany przez NKWD [Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR – 
red.] w Ostaszkowie. – Pewnie, że nie rozgłaszałem tego na podwórku ani w szkole, ale 
nie było to głęboko skrywaną tajemnicą w naszej rozległej rodzinie – mówi po latach 
Józef  Konkel. 
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W początkach szkoły podstawowej autorytetem dla Józka byli rodzice, dziadek oraz 
wspomniany brat mamy, przedwojenny policjant. Za bohatera walki o wolną Polskę uwa-
żany był też szwagier mamy – Tadeusz Janik, przedwojenny kolarz, niedoszły uczestnik 
olimpiady w Antwerpii. Polska ekipa nie wyjechała bowiem na igrzyska z powodu trwa-
jącej już wojny polsko-bolszewickiej, w której Janik brał udział. Często mówiono o nim 
w rodzinie, tym bardziej że był zdolnym rzeźbiarzem i nietuzinkową postacią. 

Autorytetem dla Józka był również nauczyciel w szkole podstawowej – Stankowski. 
Mówiono o nim: „żołnierz od Andersa”. I to między innymi dzięki niemu chłopak zrozu-
miał, że o wolną ojczyznę trzeba walczyć. – Jednak dopiero po 1956 roku zorientowałem 
się, jaka ta komunistyczna Polska jest – mówi dziś Józef Konkel.

Dorosłość

W 1952 roku skończył szkołę podstawową i poszedł terminować u ojca. Zrobił czelad-
niczy, a później mistrzowski dyplom zegarmistrza, montera spawacza i ślusarza. Później 
zdał maturę. Władza „obdarzyła go zaufaniem”, powołując do wojska w elitarnej jednost-
ce Czerwonych Beretów w Bielsku-Białej. 

– Była ostra indoktrynacja, ale jakoś to mnie nie brało – mówi Józef Konkel. – Codzien-
nie wykłady z marksizmu miały nas uformować. Szczególnie podkreślano, jak wielkim na-
szym przyjacielem jest Związek Radziecki. Ale i tak połowa chłopaków wiedziała swoje. 
Nikt z nas Ruskich nie lubił, poza wyjątkami. Wiedzieliśmy, że Związek Radziecki to jedno 
wielkie kłamstwo i że biedę Polska zawdzięcza Sowietom, którzy nas ciągle okradali. 

Rok po wyjściu z wojska, w 1961 roku, założył rodzinę. Trzy lata później urodziła się 
jego pierwsza córka. Choć w głowie nowożeńca tkwiła myśl o wolnej Polsce, pozostawała 
w uśpieniu. Pracował wprawdzie w ojcowskim „kapitalistycznym” warsztacie, jednak po-
tem zdecydował się pójść „na państwowe”, jak wówczas mówiono wśród rzemieślników.

Po stronie robotników

– Rozpocząłem pracę w Zakładach Energetycznych. Ale nie popracowałem długo – 
wspomina Józef Konkel. – Wyrzucili mnie, ponieważ uważałem, że trzynastka jest dzie-
lona niesprawiedliwie. Stamtąd poszedłem do Transbudu. Też jednak na dłużej nie za-
grzałem miejsca. W 1974 roku pracowałem już w Zakładach Przemysłu Terenowego jako 
majster. I tam zorganizowałem strajk, choć nie powiedziałem im: „Strajkujcie”. Po prostu 
przyszedł jeden brygadzista, kolejny i pytają: „Majster, jak to ma być, co to za sprawiedli-
wość?”. A sytuacja była taka, że ludzie pracowali na prowizję i chciano im obniżyć stawki. 
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Więc tak ich ukierunkowywałem, że zastrajkowali. Zgłosiłem strajk do dyrekcji. Przyjechał 
dyrektor. Pojawił się sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR. Kazali mi usiąść po stronie 
dyrekcji. Ale nie usiadłem, bo powiedziałem, że jestem po stronie robotników. No więc 
mnie zwolnili. Jakiś czas nie mogłem znaleźć pracy. W końcu zatrudniłem się jako spa-
wacz, w reklamie. Dopiero później dostałem pracę w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemy-
słowych „Instal” jako majster. 

 Przytłaczająca PRL-owska rzeczywistość nie pozwalała myśleć o niczym innym niż tyl-
ko o zabezpieczeniu bytu rodziny. Rosły ceny produktów, a w zakładach nie było podwy-
żek pensji. Niezadowolenie pracowników w przedsiębiorstwach sprowadzało się jednak 
do mniej lub bardziej głośnych utyskiwań między kolegami z pracy. – W 1970 roku straj-
kowało kilka wydziałów w WSK Rzeszów – wspomina Józef Konkel. – Ale był to raczej taki 
cichy strajk. Podobnie w 1976. U nas w Instalu były wtedy tzw. masówki, czyli spotkania 
pracowników z dyrekcją, ale do żadnych większych strajków nie doszło.

Słoneczny sierpień

Kiedy Gdańsk zaczął strajkować, Józef Konkel był na wakacjach z rodziną. Jak podkre-
śla, nic nie zapowiadało, że może dojść do tak wielkich wystąpień robotników. Jednak już 
od końca lat 70. do rzeszowskich zakładów docierała podziemna prasa, m.in. KOR-owski 
„Robotnik” i „Wolny Związkowiec” wydawany przez Wolne Związki Zawodowe z Gdańska. 
Od 1978 roku do robotników dużych zakładów Rzeszowa i Mielca przyjeżdżali też na po-
tajemne spotkania emisariusze WZZ z Gdańska, Katowic i Warszawy. 

– Gdy wracaliśmy z wakacji, pod koniec sierpnia na peronie w Gdyni usłyszeliśmy 
o strajkach – wspomina Józef Konkel. – Że jest jakieś niezadowolenie. Więcej o tym, co się 
dzieje na Wybrzeżu, dowiedziałem się z BBC czy RWE. Przyjechaliśmy do domu, a w Rze-
szowie spokój. Poszedłem do zakładu – też cisza. I było to tym bardziej nieprzyjemne, że 
kiedy już stanął Śląsk i Kraków, na wagonach jadących stamtąd i stających na rzeszowskiej 
bocznicy można było przeczytać wielkie napisy namalowane białą farbą: „Rzeszowiacy 
to ch…e nie Polacy”. Podpisane: „Krakowiacy i Ślązacy”. Mnie to bardzo bolało. Okropne 
uczucie. No… ale nikt od nas nie ruszał się w zakładach. Po urlopie przyszedłem do pracy 
na halę, leżą jakieś ulotki. Pytam: „Chłopaki, dlaczego przystępujecie do roboty?”. Cisza. 
Z grupką kolegów nawołujemy więc ludzi pracujących w Instalu, w innych zakładach na 
terenie Polski. I nic. Nawołujemy do podjęcia strajków WSK Rzeszów, Zelmer Rzeszów, Fa-
brykę Maszyn w Leżajsku. Znów nic. Pracowałem wówczas na wydziale konstrukcji stalo-
wych. Przychodzi jeden z brygadzistów i pyta: „No to co robimy?”. Odpowiedziałem: „Za-
stanówcie się. Tego, co macie robić, nie będę wam mówił. Chyba wiecie, co macie robić? 
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Ja jestem za, a jak wy do tego podejdziecie, to nie wiem”. Ot, takie były te moje pierwsze 
zdania. No i zakład stanął.

Zaczęło się od rękawic…

– Nasze zasadnicze postulaty były dość mizerne – przyznaje Józef Konkel. – A to, że rę-
kawic roboczych brakuje na zakładzie albo że są dziurawe. Również, że dziury są w kufaj-
kach i w drogach na placu fabrycznym – tak duże, że nie idzie przejechać wózkiem aku-
mulatorowym. Zdaje się, że był jeszcze postulat, by zlikwidować partyjne i milicyjne 
sklepy spożywcze – wylicza. – Kiedy już spisaliśmy te nasze postulaty, ktoś powiedział: 
„Trzeba będzie pójść pod dyrekcję z jakąś delegacją i im wygłosić!”. Powiedziałem: „Poj-
dę z wami”. I tak stałem się jednym z organizatorów strajku w Instalu. Poszło nas kilku do 
dyrekcji. Nie powiem, że bez tremy. Weszliśmy do biura z postulatami. Zapytali: „Co jest?”. 
Odpowiedziałem: „Prosimy dyrekcję na rozmowę”. Momentalnie przybiegli. Byli nieźle 
wystraszeni. Myśmy byli wówczas największymi producentami zbiorników Polkomat, 
służących do skraplania tlenu i azotu, niezbędnych w elektrociepłowniach. Sami więc 
mieliśmy dylemat: czy można zostawić ludzi bez ogrzewania? Jeśli będziemy strajkowali, 
jeśli stanie produkcja, pomarzną ludzie, małe dzieci. Takie było w nas zdroworozsądko-
we myślenie – dodaje. – Załoga była podzielona. Jedni stali, inni pracowali. Ale nikt się 
na nikogo nie oburzał. Powracając do naszych postulatów, rękawice szybko się znalazły. 
Nowe kufajki też, a dziury straszące na zakładowych drogach nagle jakby same się zasy-
pały – wspomina.

Rzeszowska „S”

Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych i powstaniu Solidarności pracownicy, w tym 
niedawni członkowie i działacze PZPR, masowo zaczęli wstępować do związku. Działo 
się to zarówno w Instalu, jak i w innych zakładach Rzeszowa i okolic. W mieście powstał 
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. W zakładach – komisje zakładowe. Rozpoczęło się 
w Polsce upominanie o podstawowe prawa pracownicze. 

– W Instalu byliśmy bardzo silnym związkiem, bo liczyliśmy ponad 5 tysięcy związkow-
ców na 6 tysięcy załogi. Nagle okazało się, że spraw, które dokuczały ludziom, jest mnó-
stwo – opowiada Józef Konkel. – Przede wszystkim chodziło o wyjazdy. Wielu pracowni-
ków wielokrotnie wyjeżdżało na budowy za granicę. Ale byli to ciągle ci sami ludzie, na 
ogół partyjni. Nie było żadnych kryteriów, na podstawie których ktoś mógł jechać, a inny 
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nie. Uważaliśmy, że to powinno być bardziej sprawiedliwie urządzone. Nierównomierny 
był też przydział mieszkań zakładowych. Niektórzy byli pomijani przez kilkanaście lat. 

– Później zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej „S”. Wsze-
dłem też do Zarządu Regionu, byłem delegatem na Walne Zebranie Delegatów. Ludzie 
walczyli o wyrwanie jak największej wolności dla siebie – stwierdza po latach Konkel. – 
A władza trzymała swoją połę płaszcza. Takim ważnym działaniem w regionie był strajk 
zwany ustrzycko-rzeszowskim, w sprawie rejestracji rolniczej Solidarności. Mnie przy-
padło w udziale zapewnienie wyżywienia strajkującym w budynku Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych. Przez sześć tygodni strajkowało tam blisko 400 osób. Niezwykle 
pomocni byli chłopi z regionu i nie tylko. Zaopatrywali nas w mięso. Natomiast pracow-
nicy z Instalu przekazywali swoje zupy regeneracyjne. 

Strajk zakończył się 18 lutego podpisaniem porozumień rolników z władzą komuni-
styczną. – W ciągu tych 16 miesięcy ostro działaliśmy zarówno ja, jak i żona – opowiada 
związkowiec. – Bo to była dla nas próba wybicia się z komunistycznego fałszu. Traktowa-
łem moje działanie jako pewien krok w kierunku demokracji. Może to coś da? – zasta-
nawiałem się, ale nie myślałem o odzyskaniu niepodległości. Ważnym dla mnie wyda-
rzeniem było wezwanie skierowane do narodów Europy Środkowo-Wschodniej podczas 
pierwszego zjazdu Solidarności w Gdańsku. W zakładzie zwołaliśmy masówkę i podjęli-
śmy uchwałę wzywającą robotników w innych krajach do zajęcia się sprawami demokra-
cji. Potem podczas przesłuchania w stanie wojennym zarzucono mi, że namawiałem do 
rozbijania sojuszów.

Poły czerwonego płaszcza

Stan wojenny nie zaskoczył Józefa Konkela. Domyślał się, że komuniści nie będą wię-
cej chcieli dzielić się władzą. W Rzeszowie, podobnie jak i w innych miastach, rozpoczęto 
internowanie działaczy „S” na kilka godzin przed godziną dwunastą. Służba Bezpieczeń-
stwa przyjechała po niego przed północą. Nie było go jednak w domu. Przyjeżdżali jesz-
cze kilkakrotnie i w końcu nad ranem został aresztowany przez funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej i SB. 

– Na kilka tygodni przed stanem wojennym mieliśmy już w ciągu nocy dyżury w Zarzą-
dzie Regionu, żeby nie zrobili nam jakiejś prowokacji i nie podłożyli czegoś, na przykład 
broni czy środków wybuchowych. Komuniści zdolni byli do wszelkich niegodziwości – 
wspomina Józef Konkel. – Kilka dni przed stanem wojennym u nas w domu stworzyli-
śmy z kilkoma osobami, m.in. z Anią Korzuch, Bortnikiem, Matuszczakiem i  Loeglerem, 
tzw. mapę miasta, cztery egzemplarze. Na mapie oznaczyliśmy, gdzie znajdują się stacje 
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benzynowe, milicja, wojsko, szpitale i inne ważne punkty w mieście. Chodziło nam o to, 
by w razie takich wydarzeń, do jakich doszło w 1970 roku w Gdańsku, nie czuć się bez-
bronnym. Mowa przecież była o tym, że rozpoczniemy strajk generalny. Wcześniej 
w Instalu zaopatrzyliśmy się w dwie cysterny benzyny, aby móc tankować samochody 
i jeździć z informacjami do ludzi. Potem zarzucano mi w czasie przesłuchania, że zamie-
rzałem podpalać miasto, rzucając butelkami z benzyną. Słowem – sądzili, że chciałem 
obalać rząd siłą. Kiedy więc przyszli po mnie esbecy, trzeba było jakoś tę mapę ukryć albo 
zniszczyć. Udało się ją spalić w piecu. Jeden z czterech egzemplarzy zachował się i jest do 
dziś dostępny w archiwach IPN. Jakoś tam się dostał w łapy SB. 

Po internowaniu Józef Konkel został osadzony w więzieniu w Załężu, podobnie jak 
setki innych działaczy z regionu rzeszowskiego. Podczas zatrzymania był kilkakrotnie 
przesłuchiwany. Postawiono mu zarzut nakłaniania do strajku. Próbowano mu zarzucić 
dążenie do obalenia ustroju siłą. Nakłaniano do podpisania lojalki [deklaracji lojalności – 
red.]. Nie zgodził się. Zwolniony jednak został wcześniej niż wielu pozostałych – w końcu 
lutego, ze względu na stan zdrowia.

Prawdziwa solidarność

– Trzy dni po moim wyjściu z więzienia przyszedł jeden z kolegów działających już 
w naszym podziemiu, zdaje się Michał Stręk albo Zbyszek Sieczkoś. Porozmawialiśmy 
trochę i na koniec zapytał mnie, jak się czuję. Odpowiedziałem, że jakoś nie najlepiej, ale 
mam nadzieję, że w kilka dni dojdę do siebie – opowiada Józef Konkel. – Po jakimś czasie 
przyszedł ponownie i zaproponował działalność w podziemnej Regionalnej Komisji Wy-
konawczej. I od kwietnia 1982 roku wszedłem w skład tajnej RKW. Do pracy w zakładzie 
poszedłem późno, bo nasi lekarze dali mi długie zwolnienie. Koledzy z Instalu przynieśli 
zebrane w tajnej strukturze wsparcie finansowe dla naszej rodziny. Zresztą, kiedy byłem 
w więzieniu, to Solidarność i Kościół dbały o nas. Zarówno o internowanych, jak i nasze 
rodziny. Było więc widać tę solidarność. 

Po wejściu w skład RKW rozpoczął podziemną działalność i prowadził ją nieprzerwa-
nie aż po rok 1989. Do 1988 roku był również przewodniczącym Tajnej Komisji Zakła-
dowej Solidarności w Instalu. Tu też zorganizował podziemną drukarnię oraz całą sieć 
kolportażową podziemnej prasy, książek i znaczków na budowach prowadzonych przez 
Instal zarówno w kraju, jak i za granicą: we wschodnich Niemczech, Związku Sowieckim 
i Czechosłowacji. Aktywność przewodniczącego TKZ „S” nie uszła uwadze Służby Bez-
pieczeństwa. Wielokrotnie zatrzymywano go na 48 godzin i przesłuchiwano. Inwigilacja 
Konkela prowadzona była aż do września 1989 roku, czyli jeszcze przez pół roku po czę-
ściowo wolnych wyborach parlamentarnych.
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„Odpoczynek” dzięki SB

– Bywało tak, że prawie w domu nie mieszkałem. W dzień oczywiście normalna praca, 
a do późnego wieczora, czasem i w nocy działalność podziemna. Zdarzało się, że nasze 
dwie córki widziały ojca raz w tygodniu. Tylko dzięki Bogu i mojej żonie Ewie, która też 
działała w podziemiu w stanie wojennym, dziewczynki o nas nie zapomniały – mówi pół-
żartem Józef Konkel. – W RKW byli ludzie sprawdzeni. Działał m.in. Michał Stręk, Stani-
sław Łakomy, Zbigniew Sieczkoś, Janusz Loegler, Marian Krztoń, Jarosław A. Szczepański, 
 Marek Wójcik. Wydawaliśmy nasz biuletyn „Informacje Wojenne” oraz biuletyn informa-
cyjny MKR [Międzyzakładowa Komisja Robotnicza – red.] „Solidarność Trwa”. Mieliśmy 
znakomity kontakt z zakładami z kilku województw, również z Warszawą, Wrocławiem, 
Krakowem. Doskonale nam się współpracowało z Kościołem, szczególnie z naszym bi-
skupem Ignacym Tokarczukiem, czy oo. bernardynami, przy ich klasztorze działał Die-
cezjalny Zespół Charytatywno-Społeczny, powstały z utworzonego na początku stanu 
wojennego Komitetu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym i Pozbawionym 
Pracy. U nas w Instalu produkowaliśmy wałki do powielaczy i ramki do sitodruku, które 
były rozkręcane, więc łatwo je było ukryć. Koleżanka z Ropczyc przywoziła spore ilości 
płótna do sitodruku, mogliśmy więc czasem obdzielać innych. Koledzy w Instalu produ-
kowali też wyrzutnie ulotek, które wystrzeliwały ulotki do 15 metrów w górę. Plakatowa-
nie, ulotkowanie odbywało się na terenie Instalu i w mieście. U nas w zakładzie była dru-
karnia. Drukowaliśmy „Solidarność Rzeszowską”, ale też i „Tygodnik Mazowsze”, „ Tygodnik 
Wojenny” z gotowych diapozytywów, które przywozili kurierzy. Nasza struktura organi-
zowała pochody, manifestacje antykomunistyczne. Słowem – każdego dnia było co ro-
bić. Przez cały tydzień, łącznie z niedzielą. Tylko w święta staraliśmy się odpoczywać. Cho-
ciaż… byłbym przesadził. W odpoczynku pomagała nam Służba Bezpieczeństwa. W te 
wszystkie ich komunistyczne święta byłem zatrzymywany na 48 godzin. Zresztą w nasze 
święta również. Jednego roku posadzili mnie 1 Maja. Ledwo zdążyłem pobyć w domu 
może godzinę, dwie, a znowu mnie zamknęli. Tym razem z powodu 3 Maja.

Wolna Polska już przyszła?

I tak było do 1989 roku. Początkowo akceptował obrady Okrągłego Stołu. Jednak 
niedługo potem zaczął je kontestować, w szczególności gdy zauważył bliskie kontakty 
niektórych działaczy Solidarności z ludźmi reżimu komunistycznego. To rozczarowanie 
trochę osłodziły Józefowi Konkelowi niemal całkowicie wygrane wybory w Senacie, jak 
i całkowicie wygrane wybory do Sejmu w ramach 35-procentowego kontraktu Okrągłe-
go Stołu. Musiał jednak przełknąć gorzką pigułkę, kiedy strona Solidarności zgodziła się 
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na ponowne wybory z tzw. listy krajowej, ponieważ w pierwszej turze wybrano do Sejmu 
tylko dwóch komunistów. 

Mimo pewnego rozczarowania postawą „S” Konkel od 1989 roku działał w Komitecie 
Obywatelskim. Był także współzałożycielem Porozumienia Centrum. Później poświę-
cił się pracy związkowej, również samorządowej. Przewodniczył też Regionalnej Ko-
misji ds. Lustracji oraz Grupie „Ujawnić Prawdę” w Rzeszowie. Do dzisiaj jest bardzo ak-
tywny w Stowarzyszeniu Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa 
Podkarpackiego. 

– W początkach mojej działalności opozycyjnej nie spodziewałem się, że może dojść 
do tak radykalnych zmian w Polsce, do odzyskania pewnego rodzaju niepodległości – 
mówi. – Sądziłem, że strajki, do jakich coraz częściej dochodziło w końcu lat 80., wybu-
chają raczej ze względów ekonomicznych, a nie politycznych. Powiem może nieco żar-
tem, że ja sam byłem tak bardzo zapracowany, że chyba nie zauważyłem, iż ta wolna 
Polska nadchodzi. Owszem, rzuciłem się w ten nowy, szalony nurt, ale coraz bardziej 
bolałem nad tym, że w oszukańczy sposób odbywa się nasza prywatyzacja. Że komu-
niści się uwłaszczają, a ludzie podziemia, którzy walczyli o sprawiedliwość, nic nie mogą 
z tym zrobić, jakoś temu zapobiec. Że pozwoliliśmy sobie przez te lata na niekontrolowa-
nie wyborów. I wreszcie okazało się, że jest tak dużo nieważnych głosów, blisko 5 milio-
nów w wyborach samorządowych w 2014 roku. To jest sprawa co najmniej podejrzana. 
To świadczy o tym, że ktoś je sfałszował. Nikt mi nie wmówi, że mamy tak nieświadome 
społeczeństwo, że nagle, w 2014 roku, ludzie przestali wiedzieć, w jaki sposób oddaje się 
ważny głos w wyborach! Ktoś może powiedzieć, że jestem chory na umyśle, ale dla mnie 
wolna Polska rozpoczęła się 25 października 2015 roku.
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Odzyskiwaliśmy godność

Stan wojenny zniszczył Sławojowi Kiginie zdrowie. Jest 
chory na serce i cukrzycę. Ale ani przez moment nie 

żałuje swojego udziału w organizowaniu Solidarności 
i w działalności w podziemiu. Ale od początku.

Nic nie zapowiadało, że zajmie się kiedykolwiek polityką. Przez niemal wszystkie lata 
szkoły podstawowej wychowywał się u dziadków w podkarpackiej wsi Januszkowice. 
Poznawał świat głównie na podstawie szkolnych lektur i książek z biblioteki. Nie miał 
kłopotów z nauką w swojej wiejskiej szkole, gdzie chłopcy mniej czasu poświęcali na 
naukę, a więcej na pracę w gospodarstwie. Dziadek kształtował w nim poczucie prawo-
ści i sprawiedliwości. 

Do rodziców w dolnośląskich Ziębicach i ledwie znanych trzech sióstr przyjechał pod 
koniec szkoły podstawowej. Mama zajęta była pracą w domu, ojciec zarabiał na rodzinę, 
niewiele interesując się polityką. Nie przepadał za PRL, ale też i nie za II RP, kiedy to ro-
dzinie nie wiodło się najlepiej. Nie opowiadał zresztą swoim dzieciom o czasie wolnego 
kraju. Podobnie jak i o audycjach rozgłośni polskiej z Londynu, których słuchał w PRL. 

Kiedy 14-latek Sławoj Kigina poszedł do pierwszej klasy zawodówki, sprawą pryn-
cypialną było wyuczenie zawodu i pójście do pracy. Jedyną rozrywką były gra w piłkę 
i boks, który na blisko dwa lata zawładnął jego czasem. Do dziś wspomina treningi bok-
serskie w Sparcie Ziębice, skąd pochodzą sławni olimpijczycy: Tadeusz Walasek i Marian 
Kasprzyk. 

W zawodówce zdobył zawód elektryka i niebawem o młodego absolwenta upomnia-
ło się Ludowe Wojsko Polskie, powołując go w 1970 roku do jednostki łącznościowej 
w zachodniopomorskim Dziwnowie. Tu przez dwa lata dowiadywał się na zajęciach po-
litycznych o wyższości ustroju socjalistycznego nad kapitalistycznym. Przede wszystkim 
jednak szkolił swoje umiejętności, obsługując stacje radiolokacyjne. Dzięki temu w grud-
niu 1970 roku dowiedział się z niedozwolonego nasłuchu Radia Wolna Europa, co się 
działo w Trójmieście i Szczecinie. 

– Nasza jednostka została wyprowadzona w trybie alarmowym z garnizonu i zna-
lazła się na krótki czas pod Wejherowem, a więc niedaleko Trójmiasta – opowiada 
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 Sławoj  Kigina. – Mieliśmy jak zwykle namierzać NATO-wskie jednostki pływające i samo-
loty. Po rozstawieniu radiostacji w tajemnicy przed przełożonymi niektórzy z nas włączyli 
nasłuch na RWE. Wtedy dowiedzieliśmy się, co się dzieje w Gdańsku i Szczecinie, że są 
zabici i ranni. Zaczęliśmy się najnormalniej bać, że nas wyślą do tłumienia manifestacji. 
Nie wiem do dzisiaj, jak bym się zachował… Był dowódca, był rozkaz i… należałoby go 
wykonać.

Bardzo ważne pół roku

Ta niezamierzona przez komunistów edukacja pozwoliła młodemu chłopakowi od-
ważniej wejść w dorosłe, robotnicze życie. Po wojsku w 1972 roku rozpoczął pracę we 
wrocławskim Dolmelu, gdzie – jak podkreśla Sławoj Kigina – spotkał wielkomiejską klasę 
robotniczą, wyrobionych politycznie robotników. Również z wrocławskiego Pafawagu. 

– Głośno mówiono o sytuacji społeczno-politycznej. Komentowano audycje RWE. Lu-
dzie mówili bez większego skrępowania. To mi pokazało, że można głośno krytykować 
PZPR – opowiada. – Te krótkie rozmowy podczas śniadań dodawały mi odwagi. Byłem 
pod ich wrażeniem. Dojeżdżałem codziennie do pracy z Ziębic do Wrocławia. To blisko 
40 minut edukacji. W pociągach też głośno komentowano różne polityczne wydarze-
nia. Okazywało się, że można. Tak więc przez te pół roku dojazdów wiele się nauczyłem. 
Przede wszystkim, podkreślam, nabrałem odwagi w mówieniu prawdy. Przyjeżdżałem 
do Ziębic i opowiadałem znajomym o tym, co usłyszałem. Ludzie otwierali gęby, wiel-
kie oczy robili ze zdziwienia, bo w małych miejscowościach nie było odwagi, by mówić 
o sprawach politycznych. Wtedy też zacząłem sobie uświadamiać, że Polska nie jest naj-
lepszym miejscem do życia. Ale żyłem, by przeżyć i nie narażać się na jakieś kłopoty. Wie-
działem, że nic dobrego nas nie czeka. W wojsku szczególnie doświadczyłem, że nie jest 
to ustrój, który walczy o pokój, jak mówiono w ówczesnych mediach, ale o utrzymanie 
siłą hegemonii sowieckich czołgów. 

W tym samym roku Sławoj Kigina przyjechał do Kołobrzegu. Ożenił się i rozpoczął 
pracę w kombinacie budowlanym. Zamieszkał w Domu Młodego Robotnika. Wtopił się 
w rzeczywistość budowlańców realnego socjalizmu, gdzie robotnicy rano wypijali małp-
kę, która dodawała im otuchy do pracy. Kombinat działał jak wielki folwark, rządziło kilku 
fornali poganiających ludzi bez względu na warunki, w jakich pracowali. Dwa lata później 
małżeństwu urodziła się córka i Sławoj Kigina otrzymał z zakładu 30-metrowe mieszka-
nie. Niebawem rozpoczął naukę w technikum. W tę codzienność mijanych lat wkroczył 
październik 1978 roku, kiedy to miliony Polaków usłyszało nieznane im dotąd łacińskie 
słowa: „Habemus papam”.
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– Wybór Karola Wojtyły przeżyłem na swój sposób, ale nie jakoś szczególnie. Dopiero 
z biegiem czasu zacząłem doceniać Jana Pawła II – mówi Sławoj Kigina. – Natomiast to 
wezwanie Ducha Świętego na placu Zwycięstwa w Warszawie przełamało we mnie brak 
wiary w to, że w Polsce może się coś zmienić. Papież, mówiąc te słowa, włożył mi w głowę 
taki panel, jak byśmy dziś powiedzieli językiem komputerowym: pendrive, który pozwolił 
mi myśleć o tym, że może być inna, wolna Polska. Z biegiem czasu dopiero dojrzewałem 
do tego, by docenić Ojca Świętego oraz jego udział w polskiej i międzynarodowej polity-
ce. Jednak kiedy został wybrany, nie traktowałem tego w kategoriach politycznych. Przy-
puszczałem, że może mieć znaczenie dla polskiego Kościoła. A już zupełnie nie wyobra-
żałem sobie, że może w tak poważnym stopniu przyczynić się do obalenia komunizmu. 
W każdym razie, kiedy umarł, płakałem jak dziecko po stracie ojca.

Nie da się tego zapomnieć

Choć Sławoj Kigina już od 1979 roku poszerzał swoją wiedzę społeczno-polityczną, 
czytając wydawnictwa bezdebitowe przywożone z Gdańska przez szwagra zatrudnione-
go w firmie ekspedycyjnej, to zupełnie nie wyobrażał sobie wybuchu masowych strajków. 
Tak więc zarówno świdnickie, jak i lubelskie czy gdańskie strajki były dla niego zaskocze-
niem. Nie liczył też na jakiekolwiek rozmowy strajkujących z komunistami. Jednak kiedy 
delegacja komunistów przyjechała na negocjacje do Stoczni Gdańskiej, w Kołobrzegu 
wybuchła radość – mimo straszenia pracowników kołobrzeskich zakładów przez sta-
cjonujących tam oficerów Ludowego Wojska Polskiego: funkcjonariuszy kontrwywiadu 
LWP czy SB. Wreszcie przez sowieckich pułkowników GRU [Gławnoje Razwiedywatielnoje 
Uprawlenije, pol. Główny Zarząd Wywiadowczy – red.], obecnych w sąsiednim Bagiczu 
czy niedalekim Białogardzie. 

– Kiedy podpisano Porozumienie Gdańskie, w naszym zakładzie zapanowała wielka 
radość, żeby nie powiedzieć: euforia. Ludzie zaczęli odzyskiwać nadzieję, wiarę w siebie. 
Cieszyli się, choć nie bardzo wiedzieli, co mają z tą radością zrobić – opowiada Sławoj 
Kigina. – U nas, w kombinacie, pracowało 1500 osób, w tym 300 kadry. Za organizowanie 
jeszcze nie Solidarności, ale Wolnych Związków Zawodowych wzięli się ludzie posiadają-
cy autorytet wśród załogi, lubiani w kombinacie, m.in. Wojciech Krzewina, nieżyjący już 
Wiesiek Rożen, Darek Jurek, Julek Kubiak, Heniek Sawicki, który został pierwszym szefem 
Komitetu Strajkowego. Mając zaufanie załogi, zostałem wybrany na wiceprzewodniczą-
cego Komitetu Strajkowego, a później Komisji Zakładowej „S”, choć formalnie byłem se-
kretarzem. Nasza delegacja pojechała do Gdańska i Szczecina. Przywiozła stamtąd wzory 
dokumentów potrzebnych do rejestracji „S”. Również czasopisma, dzięki którym wiedzie-
liśmy, jak się poruszać w tej nowej sytuacji. 
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W Kołobrzegu ludzie masowo wstępowali do Solidarności. Miarą był Sąd Rejonowy, 
w którym do „S” przystąpiło ponad 80 proc. załogi, w kilku zakładach zaś 100 proc. Bar-
dzo aktywną działalność prowadzili m.in. pracownicy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, Elwy, 
Transbudu, uzdrowisk, Przedsiębiorstwa Turystycznego, nauczyciele, lekarze. Powstała 
prężnie działająca struktura: Solidarność Rolników Indywidualnych. W połowie września 
nieco jeszcze konspiracyjnie przedstawiciele załóg spotykają się w hotelu Polskiej Żeglu-
gi Bałtyckiej. Po kilkugodzinnych rozmowach powstaje Międzyzakładowy Komitet Zało-
życielski (MKZ). Rozpoczyna się działalność, której zadaniem przez kolejne 16 miesięcy 
stanie się przywracanie ludziom godności. A także próba naprawiania gospodarki, której 
komuniści od początku swoich rządów nie potrafili prowadzić. 

 – Ludzie w mieście, a także w naszym kombinacie, wiedząc, jakie założenia programo-
we ma Solidarność, przychodzili masami – wraca pamięcią Sławoj Kigina. – Wszyscy mieli 
nadzieję, że w Polsce się zmieni, że będą mieli podwyżki, że będą szybciej otrzymywać 
mieszkania. Wiele spraw załatwialiśmy. Ale przede wszystkim obiecaliśmy ludziom 1000 
złotych podwyżki. Zasiadałem z kolegą w zarządzie Krajowej Komisji Budownictwa „S” 
i podczas żmudnych negocjacji z ministrem budownictwa wynegocjowaliśmy podwyż-
ki rzędu 1200 złotych. Ludzie postrzegali nas jak bohaterów. To nas podbudowywało. 
Zacząłem też wtedy myśleć o wolności, niepodległości dla Polski. Że przecież PZPR nie 
zawsze musi rządzić. Tak myślałem, kiedy zaczęliśmy odnosić sukcesy w sferze socjalnej. 
Jako Solidarność wywalczyliśmy mszę św. w radiu. Ograniczono cenzurę. W jakiejś mie-
rze było realizowanych 21 postulatów podpisanych w Gdańsku. W kombinacie zaś ludzie 
wiedzieli, że kiedy idę do dyrektora, to znaczy, że idę coś załatwić dla załogi – odzież ro-
boczą, mleko, zupę regeneracyjną z wkładką mięsną. Takie drobiazgi powodowały, że So-
lidarność zyskiwała zaufanie. Przez 16 miesięcy względnej, ale wolności odzyskiwaliśmy 
godność. Cieszyłem się tym. Choćby z tak pozornie błahej sprawy, jak zorganizowanie 
przez nas balów karnawałowych w klubie Jubilat. I to było ważne, że nikt tego nie orga-
nizował nakazowo. Było też wspólne czytanie książek, o których wcześniej nie słyszałem. 
Samokształcenie budowało świadomość. Widzieliśmy, że ludzkie zrozumienie nowego 
było już na tym poziomie, że nie da się tego odwrócić. Zapomnieć.

„Kigina, grozi ci za to czapa”

Stan wojenny był dla niego podobnym zaskoczeniem, jak wcześniej strajki w 1980 
roku. Rychło dowiedział się, że kilka osób z miasta zostało internowanych. Że strajk odbył 
się tylko w jednym zakładzie miasta – Elwie, zatrudniającej w większości kobiety. Szybko 
z pomocą internowanym, niebawem również aresztowanym, przyszedł Kościół. W szcze-
gólności zaś proboszcz parafii bazyliki konkatedralnej pw. Wniebowzięcia NMP, ksiądz 
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prałat Józef Słomski. Przed katedrą ludzie wznieśli słynny dla mieszkańców ołtarzyk, który 
powstał po zamordowaniu przez komunistów górników w kopalni Wujek. Przy ołtarzyku 
będą się też odbywały modlitwy aż po 1989 rok, podczas uroczystości patriotycznych: 
3 Maja, 31 sierpnia, 11 Listopada. Również w 1982 roku podczas jedynej tak ogromnej 
manifestacji, jaka odbyła się w Kołobrzegu, zorganizowanej przez miejscową podziem-
ną Solidarność, ku wściekłości cywilnych i wojskowych funkcjonariuszy bezpieczeństwa. 
Wówczas to aresztowano, pobito i skazano wielu jej uczestników. 

Od pierwszych dni stanu wojennego pozostający na wolności działacze „S”, podobnie 
jak w całym kraju, byli wzywani na przesłuchania, zwalniani z pracy, zastraszani, szykano-
wani. Również ich rodziny. 14 grudnia Sławoj Kigina zostaje wezwany na rozmowę przez 
dyrektora zakładu i esbeka zajmującego się nadzorem nad kombinatem. Poinformowano 
go, że wprowadzono stan wojenny i wszelka działalność związkowa jest zakazana. Także 
i o tym, że musi wracać na poprzednie stanowisko pracy. Zabierają go również funkcjo-
nariusze SB do komendy milicji, tłumacząc to samo. Z uzupełnieniem, że jeśli podejmie 
nielegalną działalność związkową, to: „Kigina, grozi wam za to kara śmierci. Grozi ci za to 
czapa”. Zaproponowali również paszport bez prawa powrotu. I tak wielokrotnie w czasie 
kilkuletnich przesłuchań. Powiadali: „Załatwimy ci wizę, tylko wyjedź z rodziną i nie bę-
dziesz musiał wracać do Polski”. Od tego czasu założono mu kwestionariusz ewidencyjny 
o kryptonimie „Elektryk” oraz otoczono tajnymi współpracownikami. 

Od początku stanu wojennego wielokrotnie był wzywany na przesłuchania na tere-
nie zakładu bądź do komendy milicji i mieszczącej się tam komórki SB. Przesłuchiwali go 
esbecy – miejscowi bądź z Koszalina. Relacje z tych przesłuchań, zresztą jak i wszystkich 
przesłuchań działaczy Solidarności mieszkających na terenach, gdzie stacjonowały so-
wieckie wojska, trafiły do MSW w Warszawie, z transkrypcją dla służb sowieckich. Podczas 
jednego z przesłuchań zasłabł. Okazało się, że ma nerwicę serca. Trafił do szpitala. Kilka 
miesięcy później wrócił do działalności podziemnej. Głównie do kolportażu.

– Często wzywał mnie esbek Janusz Szymanek, taka kanalia, tłumaczył mi, że milicja 
to jedyna siła, która dba o Polskę – opowiada Sławoj Kigina. – Każdemu z tych esbeków 
zależało też na tym, byśmy uwierzyli, że polskich oficerów w Katyniu zabili Niemcy, a nie 
Rosjanie. Zdzisław Przybysz wielokrotnie mi tłumaczył, że Katyń to Niemcy. A przecież 
nie było powodu, żeby o tym Katyniu mi mówił. On to teraz przyjaciel wielu kołobrzeżan 
i bojownik o przywrócenie emerytur dla tych esbeckich kanalii. Kłamstwa o Katyniu po-
wtarzali jak mantrę, że aż się dziwiłem. Może mieli tak nakazane ze względu na bliskość 
swoich ruskich namiestników? Do dziś tego nie wiem. 

Działalność podziemna Sławoja Kiginy na terenie kombinatu budowlanego nie 
uszła uwadze SB. Z początkiem listopada 1982 roku w ramach represji został on po-
wołany do wojska w Chełmnie nad Wisłą. Na kilka zimowych miesięcy pod namiotami, 
mimo kilkunastostopniowego mrozu, zgromadzono kilkuset poborowych. Był to rodzaj 
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internowania zastosowanego wobec tysięcy działaczy Solidarności. Wśród powołanych 
byli również inwalidzi, którzy nie kwalifikowali się do służby wojskowej. Kalecy, czasem 
bez ręki czy nogi. Także młodzi o zaburzonej psychice. Jednym z nich był 30-letni dzia-
łacz KZ „S” Andrzej Kosiewicz z koszalińskiej fabryki narzędzi VIS. Załamawszy się, trafił do 
wojskowego szpitala psychiatrycznego i w kilka dni po powrocie popełnił samobójstwo. 
W trakcie służby nie pozwolono Kiginie na uzupełnienie lekarstw na serce. Po miesiącu 
doznał zawału i trafił do szpitala w Grudziądzu. Później znów pod wojskowe namioty.

– Pamiętam taką kanalię, oficera politycznego, mjr. Tadeusza Małolepszego – mówi 
Sławoj Kigina. – Parszywa postać. Kiedy podjęliśmy głodówkę, potrafił chłopakowi przy-
stawić pistolet do głowy, pytając: „Zjesz czy mam cię zastrzelić?”. Taki był bandyta. Mnie 
któregoś dnia wezwał. Przesiedziałem jakieś trzy godziny. Gadał coś, że węgiel trzeba ku-
pować w Anglii, bo moi koledzy z Solidarności strajkują na Śląsku. Ukarał mnie za udział 
w głodówce dwutygodniowym zakazem kąpania.

– Z pół roku po wyjściu z tego wojskowego obozu dochodziłem do siebie. Żona pro-
siła, córka prosiła, bym dał sobie spokój z działalnością. Miałem arytmię serca, później 
migotanie przedsionków. Po wyjściu z wojskowego internowania krążyła plotka, że prze-
stałem działać, bo się przestraszyłem. Moje serce zostało bardzo osłabione w czasie inter-
nowania. Nie mam wyrzutów sumienia, bo jednak stan zdrowia naprawdę na to mi nie 
pozwalał. Odpocząłem i dalej zabrałem się do działania na terenie kombinatu – opowiada 
Sławoj Kigina. – Miałem jakieś sporadyczne spotkania z kierownictwem kołobrzeskiego 
podziemia. Wróciłem jednak do działania tylko na terenie kombinatu, a na terenie miasta 
mało się udzielałem. Czasem było mi głupio, bo Kazio Mirecki czy Zosia Szymańska na-
mawiali mnie do działalności w podziemnej strukturze, ale bardzo dobrze to rozumieli, 
że na razie musiałem przystopować. Zacząłem działać w kombinacie. Wtedy okazywało 
się, że nawet zwykła rozmowa z ludźmi była bardzo ważna. Chodziło o to, by wlać w nich 
otuchę. Podtrzymywać na duchu. Moje spotkania z ludźmi odnotowywali esbecy. Coraz 
częściej wołali wicedyrektora produkcji i po każdej wizycie ten wzywał mnie, mówiąc: 
„Sławek, wiemy, że nie zaniechałeś agitacji, że agitujesz ludzi za Solidarnością. Przeciw 
władzy. Musisz się zwolnić, bo jak nie, to my cię zwolnimy. Ale zwolnimy cię dyscyplinar-
nie i nigdzie nie dostaniesz pracy”. Podobnie mówił dyrektor kombinatu. W końcu doszło 
do takiej sytuacji, że przyjechała kadrowa z wicedyrektorem i wręczyli mi rozwiązanie 
umowy o pracę za porozumieniem stron. Powiedzieli, że życzą mi jak najlepiej, ale muszę 
odejść, bo taki jest nakaz SB. Wiedziałem, że nie ma już żadnego sensu oponować, bo 
mnie zniszczą. Przyjąłem to zwolnienie za „obopólną zgodą”. 

Po zwolnieniu z kombinatu budowlanego w 1984 roku na polecenie SB Kigina przez 
kilka miesięcy nie mógł znaleźć pracy w Kołobrzegu. Wreszcie założył jednoosobową fir-
mę, którą prowadzi do dzisiaj. Nie zrezygnował jednak z działalności podziemnej. Choć 
znacznie ją ograniczył, ponieważ nie miał dostępu do załogi kombinatu. W głównej 
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mierze zajmował się kolportażem. Także działalnością w oddziale Koszalińsko-Kołobrze-
skiego Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 
W końcu lat 80. rozpoczął działalność w Komitecie Obywatelskim, przygotowując wy-
bory 4 czerwca 1989 roku. W wolnej Polsce działał w Porozumieniu Centrum, Ruchu dla 
Rzeczypospolitej, Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Był również przez jedną ka-
dencję radnym z listy Akcji Wyborczej Solidarność.
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Taka mi się śniła Polska

Ta wolna, wywalczona przez Solidarność Polska miała 
być idealna. Jak wyśniona II Rzeczpospolita. Jak ta 

z romantycznych opowieści rodziców. Rzeczywistość 
okazała się jednak inna. Dla Bogusława Bardona III RP 

okazała się postkomunistyczna. 

Swoją działalność antykomunistyczną rozpoczął w 1968 roku. Mieszkał w Opolu, kiedy 
w marcu doszło do strajków w Opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej i Wyższej Szko-
le Inżynierskiej, mimo że obie były mocno zindoktrynowane.

Ulotkarze

Bogusław Bardon w 1968 roku zaangażował się w rozrzucanie ulotek, miał wówczas 
20 lat. Wychowywany był w patriotycznej rodzinie, część jej członków zamordowały ban-
dy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Do Opola przywędrowali ze wschodnich tere-
nów II RP i marzyli o wolnej Polsce. Bogusławowi też marzyła się Polska jako byt absolut-
ny. Ideał państwa demokratycznego, z którego inni powinni czerpać wzór. Jako zapalony 
żeglarz dojrzewał politycznie również w Klubie Morskim LOK – organizacji paramilitar-
nej, tyleż mocno zindoktrynowanej, komunistycznej, ile skupiającej wokół siebie ludzi 
nie całkiem oddanych władzy ludowej. Jego mentorem został wówczas były oficer Armii 
Krajowej, którego postawa i opowieści uczyniły zeń wzór patrioty, człowieka godnego 
naśladowania dla młodego adepta żeglarstwa. 

– W 1968 roku nie myślałem o tym, że się wyrzuca Żydów, bo o tym kompletnie nie 
wiedziałem. Nie wiedziałem też, że jest jakiś Natolin i Puławianie, czyli zwalczające się 
nawzajem frakcje żydowskie w KC PZPR. To do mnie nie docierało. Wiedziałem tylko, że 
trzeba pomóc studentom. Nie chciałem, żeby milicja bezkarnie wchodziła na teren uczel-
ni, biła studentów i rozkazywała, kiedy można wystawiać „Dziady” Mickiewicza, a kiedy 
nie. Rozrzucałem więc z kolegami ulotki. Wśród rozrzucających był Bogusław Maka-
rucha i student Andrzej Kotasiński. Nie wiem, przez kogo trafił, ale przyszedł do Klubu 
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Morskiego, gdzie byłem prezesem, prosić o pomoc – potrzebna była maszyna do pisania. 
Zorganizowałem ją. Również papier, kalki, klej itp. Zaczęliśmy z kolegami rozrzucać ulot-
ki. Rozklejaliśmy też na murach miasta. Do dzisiaj mam album z tymi ulotkami. Na nich 
pisaliśmy antykomunistyczne hasła. 

Po technikum Bogusław Bardon trafia do wojska. O tym, jak traktowano tych z Mar-
ca ’68, nie chce opowiadać. Wraca do Opola i nie podejmuje żadnej działalności politycz-
nej – ani po wielkiej masakrze w 1970 roku, ani po strajkach w 1976 roku. Mimo strajków 
w Radomiu i w innych miastach nie próbuje też założyć Wolnych Związków Zawodo-
wych, jakie zakłada Kazimierz Świtoń w 1978 roku w niedalekich Katowicach. Ale staje 
się inspiratorem i prowadzącym grupę samokształceniową, nazwaną później Garażowi 
Patrioci. Od miejsca, w którym się spotykała grupa zaufanych młodych ludzi.

– Nie miałem jeszcze wtedy kontaktów z wielkimi zakładami, gdzie strajkowano. Ani 
w 1970, ani w 1976 – opowiada Bogusław Bardon. – Podobnie, jak z Wolnymi Związkami 
Zawodowymi Świtonia, którego poznałem dopiero w 1980 roku. Owszem, wiedziałem 
o powstaniu Komitetu Obrony Robotników, ale KOR wydawał mi się zbyt lewicowy, że-
bym wiązał się z tym towarzystwem. Mnie wystarczyła grupa garażowa, gdzie mogłem 
opowiadać ludziom o historii najnowszej, czerpiąc wiedzę czy to z Radia Wolna Europa, 
czy od rodziców, czy wreszcie z dokumentacji katyńskiej, którą przemyciłem z kolegami: 
Januszem Zygadlewiczem i Bernardem Wrzodem na jachcie z Londynu.

Mogą nas zaatakować Sowieci

Do pierwszych strajków w 1980 roku na Opolszczyźnie doszło w Namysłowie, na po-
czątku sierpnia zaś w Nysie. Z końcem sierpnia strajkowało już kilkanaście zakładów. Jed-
nak struktury nowych związków powstały dopiero we wrześniu. Podczas sierpniowych 
strajków Bogusław Bardon pracował w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego 
w Opolu. Miał grupę zaufanych ludzi, z którymi organizował akcję strajkową w pracy 
w połowie sierpnia. Wywiesili biało-czerwoną flagę i hasło „Uwolnić więźniów politycz-
nych”. Bardon opracował pierwsze postulaty. 

Wspólnie z kolegami 27 sierpnia 1980 roku zakłada Komisję Zakładową NSZZ, której 
przewodniczy. 17 września zaś reprezentuje Opole w Gdańsku. Dwa dni później w świe-
tlicy Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego zapada decyzja o powołaniu Mię-
dzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Za-
wodowych. Przewodniczącym związku zostaje Bogusław Bardon.

– Nie sądziłem, że lipcowe strajki mogą doprowadzić do Sierpnia ’80. Jednak z dnia 
na dzień w Opolu i innych miastach województwa strajki zaczynały się wzmagać – 
mówi Bogusław Bardon. – W Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego zakładam 
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strukturę związkową NSZZ. Wśród założycieli znajdują się moi Garażowi Patrioci, z który-
mi wcześniej przez lata dyskutowaliśmy o historii Polski. We wrześniu i październiku za-
uważam, że w dużych zakładach naszego regionu wstępuje do Solidarności coraz więcej 
ludzi z PZPR. Zostają również przewodniczącymi komisji zakładowych. Strasznie mnie 
to zaczęło irytować. Uważałem bowiem, że ludzie, którzy tak naprawdę reprezentowali 
Związek Radziecki, nie mogą wchodzić do Solidarności. Dla mnie było to nie do pojęcia. 
Złożyłem do Krajowej Komisji „S” petycję w tej sprawie, a wraz ze mną przewodniczący 
23 regionów. Jednak nie uzyskała dalszego biegu. Przeciwko nam byli doradcy Solidar-
ności, tacy jak Kuroń, Modzelewski czy Michnik. 

Tymczasem związek w Opolu i na terenie Opolszczyzny zaczął organizować swoje 
struktury pomimo różnorakich przeszkód mnożonych przez lokalnych sekretarzy ko-
munistycznych. W Opolu, jak i wielu miejscowościach regionu, mimo zawarcia przez 
Solidarność i komunistyczny rząd Porozumień Sierpniowych – wciąż nie udostępniano 
związkowi lokali na siedziby. W różnoraki sposób próbowano też zniechęcić do Solidar-
ności społeczeństwo. Poszczególnych liderów związku zaczęli zastraszać miejscowi funk-
cjonariusze Służby Bezpieczeństwa czy milicji. Dochodziło do licznych pobić działaczy 
czy nawet morderstw dokonanych przez tzw. nieznanych sprawców. Bogusław Bardon 
jako przewodniczący regionu próbował wyeliminować działaczy PZPR z Solidarności. On 
i Garażowi Patrioci kierowali się maksymą: „Precz z organizacją zbrodniczą, działającą na 
szkodę narodu polskiego, założoną i kierowaną z Moskwy”. 

Jednak nie udało mu się zrealizować tego celu. W grudniu 1980 roku złożył więc rezy-
gnację z funkcji przewodniczącego Regionu Śląska Opolskiego, pozostając w zarządzie. 
W Gdańsku w grudniu 1980 roku wraz z Aleksandrem Hallem, Kazimierzem Świtoniem 
i Stanisławem Wądołowskim zakłada Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Od 
tego momentu poświęca się też pracy w założonym przez siebie w listopadzie 1980 roku 
Komitecie Organizacyjnym Praworządności Społecznej. Wydaje biuletyn „Praworząd-
ność”, tropiąc i opisując w nim liczne przestępstwa milicji, Służby Bezpieczeństwa i funk-
cjonariuszy PZPR. Zabiega też o zwolnienie więźniów politycznych, w tym braci Jerzego 
i Ryszarda Kowalczyków, skazanych za wysadzenie auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Opolu. Walczy również o powrót krzyży do szkół, szpitali i urzędów. Pismo i działalność 
Bardona uważane są przez władze za „antysocjalistyczne i antyradzieckie”. W 1980 roku 
zostaje on członkiem nielegalnej wówczas partii, jaką była Konfederacja Polski Niepodle-
głej, brutalnie zwalczanej przez PZPR i SB. 

– Złożyłem rezygnację, bo Solidarność w naszym regionie szła w kierunku lewico-
wym. Podobnie zresztą jak w całej Polsce. Coraz więcej do powiedzenia miały nie wybra-
ne władze Solidarności, a doradcy bez żadnego mandatu, m.in. tacy jak Geremek, Mich-
nik, Modzelewski, Mazowiecki czy Lityński – mówi Bogusław Bardon. – Uważałem więc, 
że Solidarność jest coraz bardziej zawłaszczana przez komunistów czy postkomunistów. 
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Dlatego poświęciłem się obronie praw obywatelskich. Dzisiaj młodzi ludzie nie zdają so-
bie z tego sprawy, jakie bezprawie panowało na co dzień w PRL. Milicja czy SB mogły 
w każdej chwili kogoś zatrzymać i jeśli się postawił – śmiertelnie pobić albo zamknąć na 
kilkanaście lat w więzieniu z oskarżenia o pobicie milicjanta. Takich przypadków było 
mnóstwo. Jak choćby sprawa człowieka z Solidarności w cukrowni Bobrów, zamordowa-
nego przez milicjanta. Dzięki naszej interwencji milicjant stanął przed sądem, co wcze-
śniej było nie do pomyślenia. W sprawie tego mordu przyjechała do mnie delegacja i roz-
począłem razem z nimi śledztwo. Zagroziliśmy, że jeśli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, 
to w całym regionie opolskim rozpoczniemy strajk. Wykopaliśmy z grobu tego zamordo-
wanego robotnika. Została przeprowadzona sekcja zwłok. Obdukcja wykazała, iż był tak 
strasznie pobity, że wszystko w środku miał zmasakrowane. Funkcjonariusz został aresz-
towany. Skazano go za zabicie człowieka na… rok i cztery miesiące w zawieszeniu. To 
było bardzo poważne przestępstwo, ale takich pomniejszych w relacji obywatel – władza 
było mnóstwo. Co i rusz musieliśmy interweniować z kolegami działającymi w Komite-
cie Praworządności Społecznej. Czasem też obrywając od kolegów myślących „na lewo”. 
Uważali bowiem, że przez nas może im się przydarzyć coś złego. Albo, czym komuniści 
ciągle nas straszyli, mogą zaatakować nas Sowieci.

Paliki na spacerniaku

Stan wojenny był dla niego równie zaskakujący, jak przed 16 miesiącami wybuch 
strajków i powstanie Solidarności. 13 grudnia on i jego żona zostali internowani. Osadzo-
ny został w obozach – więzieniach w Opolu, Nysie, Wrocławiu i Grodkowie, skąd wyszedł 
w lipcu 1982 roku po interwencji biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola.

– Faktycznie, byłem zaskoczony stanem wojennym – wspomina Bogusław Bardon. – 
Uważałem, że w Polsce nie będzie takiej siły, która zniszczy Solidarność. Tak uważałem, 
bo wskazywała na to geopolityka. Byłem przekonany, że Sowieci nie będą chcieli do nas 
wejść, obawiając się międzynarodowych konsekwencji. Nie wierzyłem w to, że nadejdzie 
taka chwila, kiedy Polak będzie mordował Polaka – jak w 1956 czy w 1970 roku. Przecież – 
myślałem – już w 1976 komuniści nie posunęli się do takiej agresji jak w 1970. Byłem 
przekonany, że Solidarność otworzy drzwi Polski do demokracji. Że to my teraz będziemy 
organizować struktury polityczne państwa, samorządowe, sejmowe. Słowem: struktury 
władzy. Taka mi się śniła Polska. I z tego snu zostałem brutalnie obudzony w grudniu. Nie 
spodziewałem się, że dostaniemy nóż w plecy, że zostaniemy tak strasznie zaatakowani. 
Że przyjdą do nas w nocy, wyciągną z łóżek i zimą wywiozą do więzień. Również kobie-
ty. To było tym bardziej przykre, że uaktywniły się różne ludzkie postawy. Kiedy znala-
złem się w więzieniu, to niektórzy koledzy mieli do mnie pretensje, że doszło do stanu 
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wojennego przeze mnie, przez takich jak my – radykałów. „To wszystko przez ciebie” – 
mówili. „Chciałeś walki z komunizmem, a my tylko działalności związkowej”. Tym bardziej 
było to trudne do przyjęcia, kiedy powiedział mi to jeden z bliskich kolegów, który działał 
ze mną w Zarządzie Regionu, naukowiec. Podpisał lojalkę, a później… na własną prośbę 
został tajnym współpracownikiem SB. Inny młodszy kolega, student z NSZ, załamał się 
całkowicie. Pewnego dnia wbijano paliki na spacerniaku, już nie pamiętam, czy to w wię-
zieniu w Opolu czy w Nysie, i jeden z kolegów powiedział mi z przerażeniem: „Bogdan, 
słuchaj, wbijają paliki pod bramą. Będą nas rozstrzeliwać. To wszystko przez ciebie, bo ty 
mnie namówiłeś do tej działalności antykomunistycznej”. To zrobiło na mnie piorunujące 
wrażenie i zostawiło na długie lata mocny ślad.

Powrót

Po wyjściu z obozu internowania Bogusław Bardon nie przystępuje do podziemnych 
struktur w Opolu, uważając, iż są zanadto zinfiltrowane. Pracuje z kolegami w podziem-
nym Komitecie Organizacyjnym Praworządności Społecznej. Wraca do pracy w Woje-
wódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego, gdzie jest przewodniczącym podziemnej 
struktury NSZZ „S”. Otrzymuje posadę palacza. Nadal jednak bierze udział w licznych ma-
nifestacjach na terenie Gdańska, Wrocławia, Opola. Do 1989 roku zajmuje się też kolpor-
tażem podziemnych gazet i książek, krążąc pomiędzy Opolem, Gdańskiem, Bydgoszczą, 
Wrocławiem, skąd bierze bibułę Solidarności Walczącej. W 1989 roku kontestuje obrady 
Okrągłego Stołu, uważając, iż jest to zdrada ludzi Solidarności z Sierpnia ’80. Wprawdzie 
organizuje Komitet Obywatelski, ale – jak przyznaje – była to nieudana próba, bo komi-
tet nie był „przy Lechu Wałęsie”. Miał jednak przede wszystkim za zadanie, co podkreśla 
Bogdan Bardon, uaktywnić ludzi. Lecz on sam w III RP zajął się już tylko pracą zawodową 
i swoją pasją: żeglarstwem i spotkaniami z Garażowymi Patriotami. W wyborach parla-
mentarnych nie startował. 

Za swą działalność został odznaczony m.in. przez prezydenta RP Ryszarda Kaczo-
rowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za walkę o niepodległość. 
W 2016 roku zaś przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. 
W 2018 roku został wybrany na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej 
do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powo-
dów Politycznych.
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Nawet nie zauważyłem, jak przyszła

– Gdyby mi ktoś powiedział, że będę miał udział 
w niepodległości Polski, pewnie bym się z niego 

dobrotliwie zaśmiał. Nawet kiedy przyszedł rok 1989 
i czerwcowe wybory, nie wierzyłem, że nasz kraj będzie 

niepodległy – mówi Jan Marciniak.

Urodził się dwa miesiące po wybuchu II wojny światowej w Szczytnikach, oddalonych 
ponad 20 kilometrów od Kalisza. Ojca, który zginął w czasie wojny, nigdy nie poznał. 
Wychowywał się w atmosferze wiary, gdzie na pierwszym miejscu był Pan Bóg. I choć 
niewidzialny, zawsze odwoływano się do Niego jako do Najwyższego Autorytetu. Mat-
ka nie akceptowała nowego ustroju, choć nie pozwalała dzieciom wynosić tej wiedzy 
poza dom. W rodzinie królowały opowieści o czasie przeszłym, przedwojennym. Nie 
było radia, telewizora ani modelu czytania książek. Matka była analfabetką. Ojczym, 
który w jakiś czas po wojnie zagościł w ich domu, też nie poświęcał na lekturę wolnego 
czasu. Praca na roli była wystarczającą opowieścią. Niekiedy odwiedzali ich sąsiedzi. 
Opowiadali, co we wsi, co w kraju. Też i o świecie minionym. Kiedy podrósł, zauważył, 
że jednak niektórzy sąsiedzi byli za socjalizmem. Opowiadali, że ten ustrój jest lepszy, 
bo nie trzeba płacić za szkołę, jak przed wojną. Młodemu chłopakowi wydało się to tak 
niedorzeczne, że w to nie wierzył.

Życie na trzy zmiany

W Szczytnikach kończył podstawówkę połączoną z pracą na polu, co ówcześnie było 
normą na wsi. Marzyło mu się podróżowanie, więc wybrał łódzką szkołę i zdobył zawód 
ślusarza parowozowego. Jednak w kolejowej karierze przeszkodziła mu dwuletnia służba 
wojskowa w wojskach chemicznych. Po powrocie czekała na niego już tylko praca tkacza 
w kaliskiej Fabryce Wyrobów Runowych „Runotex”, gdzie zatrudniano około 4 tysięcy lu-
dzi na trzy zmiany. Pracował jak jeden z trybów maszyny. Pierwsza, druga, trzecia zmiana 
i… tak przez lata. Ożenił się. Przyszli na świat synowie. Musiał zabiegać o podstawowe 
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produkty do przeżycia. Wynająć jakiś kąt na mieszkanie. Bo do „własnego” wprowadził się 
dopiero kilkanaście lat później. 

– Gdyby chcieć opisać ten czas do 1980 roku… Dzień biegł za dniem, przetykany ja-
kimiś uroczystościami rodzinnymi, na wsi czy w mieście. Okropna nuda i nic nadzwyczaj-
nego się wtedy nie działo – wspomina Jan Marciniak. – Oczywiście wielkim wydarzeniem 
było narodzenie się synów – pierwszego, drugiego. Byliśmy wszyscy skupieni na spra-
wach rodzinnych. Owszem, czasem mówiło się w gronie najbliższych kolegów, że jest źle. 
Ale żeby obalić ten ustrój, to nikt nawet nie myślał. Skutecznie nam to wybijały stojące 
w naszych granicach sowieckie wojska. Jak w 1980 roku wybuchł nasz strajk, to organi-
zowano się najpierw wśród tych najbliższych. Można powiedzieć: wśród słuchaczy Radia 
Wolna Europa. Kiedy jednak 10 lat wcześniej wybuchły strajki na Wybrzeżu i Pomorzu, 
w zakładzie nikt nie reagował. Choć ludzie wiedzieli, jak naprawdę było. Dopiero jednak 
w 1980 roku dowiedziałem się, że w Kaliszu od 1968 roku był jakiś zalążek opozycji. Że 
działali w niej bracia Kościelniakowie i że od lat 70. wokół księży jezuitów gromadziła się 
grupa przeciwnych komunistom. Że później zaczęli działać też ludzie związani z Komi-
tetem Obrony Robotników czy Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Dopiero 
Solidarność połączyła nas wszystkich.

Trzeba się zbuntować

Strajki w 1980 roku zapoczątkowały zakłady nie w Kaliszu, ale w Ostrowie Wielkopol-
skim, gdzie załoga Ursusa upomniała się o wzrost płac. I uzyskała podwyżki. W samym 
Kaliszu pierwszy dłuższy strajk rozpoczął się w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energe-
tyki Cieplnej. W Runoteksie już po podpisaniu Porozumień Sierpniowych na początku 
września sformułowano postulaty ekonomiczne i socjalne.

– Po strajkach w Świdniku i Lublinie były u nas, jak to wtedy mówiono: „chwilowe 
przestoje”, ale nic poza tym – opowiada Jan Marciniak. – Dopiero 9 września zaczęliśmy 
upominać się o własne. Pracowałem wtedy w tkalni. Przyszedłem na trzecią zmianę. Mó-
wię: „Chłopaki, co jest? Trzeba się zbuntować”. Pięciu nas wtedy zorganizowało strajk. 
Mnie wybrano na przewodniczącego komitetu strajkowego. Powołaliśmy Zakładowy 
Komitet Strajkowy i kiedy ludzie przyszli rano do roboty, zażądaliśmy rozmów z dyrekcją. 
Ale oni przez kilka dni nie chcieli z nami rozmawiać. Dopiero kiedy przyjechali do nas 
Antoni Pietkiewicz i prawnik Bogusław Śliwa, dyrekcja rozpoczęła negocjacje w sprawie 
podwyżek i spraw socjalnych. Chcieliśmy 1000 złotych, dostaliśmy ponad 600. Jednak 
najważniejsze dla nas było wsparcie Stoczni Gdańskiej. Bo niby podpisano porozumienie, 
ale kto wiedział, czy będzie ono przestrzegane przez władze. Niedługo później przekształ-
ciliśmy się w Komisję Zakładową Solidarności. Nie kandydowałem na przewodniczącego. 



105

Ludzie Solidarności i niepodległości

Uważałem, że powinien nim zostać ktoś ode mnie mądrzejszy, z większą wiedzą. Prze-
wodniczącym został kolega Władysław Urbaś. Ja natomiast wszedłem w skład Komisji 
Zakładowej. 

Solidarność w Regionie Wielkopolska Południowa rozwijała się bardzo dynamicznie. 
Kolejne zakłady przystępowały do strajków. Kolejne układały nowe relacje z dyrekcjami. 
Z końcem września w Kaliszu powstał Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „So-
lidarność”. Jan Marciniak rozpoczął swoje fascynujące – jak podkreśla – miesiące i lata, 
gdy działał czy to w Komisji Zakładowej, czy gdy wybrano go na Walne Zebranie Delega-
tów (WZD) regionu. Wreszcie gdy po wyjściu z internowania, aktywnie włączył się w dzia-
łalność struktur podziemnych aż do 1989 roku. 

Tymczasem zajmował się działalnością w zakładzie. Dbał o równe przydziały miesz-
kań czy talonów dla pracowników na poszukiwane na rynku pralki, lodówki, meble. 
Podczas wyborów został delegatem na regionalny WZD, ale nie kandydował do regionu, 
uważając, że są od niego lepsi.

– Dyrekcja raczej nie przeszkadzała nam w pracy związkowej. Działałem niemal dzień 
i noc, bo przecież w ciągu dnia pracowałem w zakładzie – wspomina Jan Marciniak. – 
Było mnóstwo rzeczy do zrobienia, ponieważ dyrekcja dbała tylko o siebie. Wśród swoich 
najpierw załatwiali przydział mieszkań czy wczasów, a nam rzucali przez lata ochłapy. To 
trzeba było zmieniać. Opór z ich strony był duży, bo przyzwyczaili się do brania. A ich 
związki, tzw. rady zakładowe, jak mówiliśmy: „związki nomenklaturowe”, wszystko ak-
ceptowały i wtedy mogli mówić, że przecież „przydzieliliśmy po konsultacji społecznej”. 
Szybko u nas powstał radiowęzeł. Również zakładowa gazeta. Zaczęliśmy się uczyć praw-
dziwej historii Polski dzięki książkom, które kupowano w różnych wszechnicach związ-
kowych. Nasi koledzy przywozili je z Warszawy, Wrocławia, Poznania. To były naprawdę 
niesłychane chwile. Działało z nami mnóstwo młodych ludzi. Niesłychanie prawych, za-
angażowanych. W Kaliszu bardzo ważną rolę w czasach legalnej Solidarności, a w szcze-
gólności w stanie wojennym, odgrywali jezuici. Można powiedzieć, że to całe nasze 
podziemne życie organizował jezuita o. Stefan Dzierżek. Takie otwarte, duże spotkania 
u jezuitów rozpoczęły się w 1980 roku.

Codzienność kolportera

Stan wojenny był dla niego dużym zaskoczeniem. Choć bardzo nieufny wobec ko-
munistów, to minione 16 miesięcy uważał za czas wywalczony i stały. Kiedy więc w nocy 
przyjechali milicjanci, uznał to wprawdzie za coś wyjątkowego, ale nie niepokojącego.

– Przed piątą rano zapukali. Otworzyłem drzwi. Jeden był w mundurze milicyjnym 
i dwóch w cywilu – mówi Jan Marciniak. – Nie powiedzieli mi, że jestem internowany, ale 
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poprosili, bym pojechał z nimi do jakiegoś wypadku. Zapytałem: do jakiego wypadku? 
Odpowiedzieli, że to potrwa krótko. Ubrałem się i nie wiedząc, co będzie dalej, wsiadłem 
do samochodu. Zawieźli mnie na komendę milicji. Wzięli jakieś dokumenty i pojechali-
śmy w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Nadal nie wiedziałem, o co chodzi. Nie trak-
towano mnie jako aresztowanego. Wreszcie trafiłem na posterunek kolejowy. I dopiero 
tutaj zaczęto mnie przesłuchiwać. Ale tylko pytać o imię, nazwisko, jakie pełniłem funkcje 
w związku itp. Następnie pojechaliśmy do aresztu śledczego. Tam już prowadzili mnie 
pod karabinami. Ustawione były szpalery milicji. Pod eskortą zaprowadzono mnie do celi. 
A tam siedzieli już znani mi koledzy z zakładów. Dopiero o szóstej rano, kiedy włączyli 
kołchoźniki, dowiedzieliśmy się o stanie wojennym. Nie dali mi żadnego pisma o inter-
nowaniu. Po dziewiątej rano przyjechał esbek Dąbrowski, który „opiekował się” naszym 
zakładem. Powiedział, o co chodzi. Trzymano nas tam kilka dni. Później zawieziono do 
obozu w Głogowie. Było nas całe piętro. Kilkadziesiąt osób. Chyba wtedy wręczyli mi de-
cyzję o internowaniu. 

Jan Marciniak już od czasu lipcowego strajku w Runoteksie był inwigilowany i za-
kwalifikowany do aresztowania. Jak można przeczytać w dokumentach Służby Bezpie-
czeństwa zgromadzonych w IPN, został on zarejestrowany w związku ze „Sprawą dot. 
wykrycia inspiratorów strajku w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex w Kaliszu”, ponie-
waż został przewodniczącym komitetu strajkowego. Kolejny raz poddany był rejestracji 
i inwigilacji w październiku 1981 roku. I wówczas zakwalifikowano go do internowania. 
Jednak nie był internowany długo. Wyszedł pod koniec lutego 1982 roku. 

Po powrocie do Kalisza wprawdzie nie został wyrzucony z pracy, ale przeniesiono 
go na gorsze stanowisko. Niemal od razu zajął się działalnością podziemną. Włączyła się 
w nią również żona – Henryka, a także najstarszy, 17-letni już syn Radosław. I tak aż do 
1989 roku. Do jego niemal codziennych zajęć, wspólnie z rodziną, należał kolportaż prasy 
i książek, wydawnictw czy to miejscowych, czy też przywożonych z kraju. W późniejszym 
czasie wszedł też w skład podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” 
Wielkopolska Południowa. Urozmaiceniem codzienności kolportera i działacza podziem-
nych struktur było współorganizowanie okolicznościowych, patriotycznych manifestacji, 
które odbywały się kilka razy do roku w Kaliszu. A także Pielgrzymki Ludzi Pracy do Czę-
stochowy czy też udział w pracy Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich 
Rodzinom. Zajmował się również zaopatrzeniem potrzebujących w niezbędne produkty. 
Był wielokrotnie inwigilowany, zatrzymywany i przesłuchiwany, również karany przez 
kolegium ds. wykroczeń. Ich mieszkanie nachodziła Służba Bezpieczeństwa. Osiemna-
stoletni już w 1983 roku syn Radosław został po mszy św. brutalnie pobity i skazany za 
śpiewanie pieśni patriotycznych.
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Wstęp do edukacji

– Wiele nie odpoczywałem po wyjściu z internowania – opowiada Jan Marciniak. – 
Te ponad dwa miesiące spędzone w internowaniu były moim wstępem do edukacji. Ko-
lejne lata, szczególnie te spędzone u jezuitów i księdza Dzierżka, moim uniwersytetem. 
Zacząłem się coraz więcej dowiadywać o Polsce, zarówno o gospodarce, jak i polityce, 
o represjach w latach 50. i późniejszych, zarówno wobec świeckich, jak i Kościoła. Coraz 
bliższa była mi historia naszego regionu, tak bardzo doświadczonego w walce z zabor-
cami. Również w czasie II wojny światowej czy po niej, kiedy to w naszym kaliskim wię-
zieniu zginęło ponad 20 Żołnierzy Wyklętych. Te spotkania z wykładowcami prawdziwej 
historii czy ludźmi przedsierpniowej opozycji, którzy przyjeżdżali z kraju, były dla mnie 
jak świeże powietrze. To nas motywowało do ciągłego działania. Nieraz człowiek był nie-
źle zmęczony po pracy, ale jak trzeba było, to bibułę za pas i szło się do ludzi. Owszem, 
czasem było trochę lęku, ale o synów, czy o – dziś już świętej pamięci – żonę. Ale ich lęk 
był taki sam i o mnie. Siedem lat codziennej działalności, z różnym natężeniem, minął tak 
szybko, że nawet tego nie zauważyłem. To były moje najpiękniejsze dni. W tym czasie 
zacząłem naprawdę dojrzewać politycznie, czy to dzięki swoim kolegom, czy o. Dzierżko-
wi, który był chodzącą historią oporu przeciw komunistom. Dzięki nim stawałem się nie 
tylko wytrwały, ale i dojrzały. Teraz oprócz emocji miałem wiedzę. Kiedy mnie dziś pytają, 
czy walczyłem o wolną Polskę w latach 80., to odpowiadam, że nie miałem tej świado-
mości. Wtedy jeszcze walczyłem tylko o przywrócenie wolnych związków zawodowych, 
o Solidarność. Podczas obrad Okrągłego Stołu byłem zarówno za, jak i przeciw. Za – bo 
uważałem, że trzeba przystąpić do rozmów, żeby wywalczyć Solidarność. Przeciw – bo 
sądziłem, że podobnie jak w 1980 roku podpiszą porozumienia, a później wprowadzą 
kolejny stan wojenny albo coś innego. Nie, nie myślałem o wolnej Polsce, bo wydawało 
mi się to nieosiągalne. Że Ruskie na to nie pozwolą – jak to wtedy wielu mówiło. Nie za-
uważyłem nawet, jak ta wolna Polska przyszła. Nawet wtedy, kiedy odbyły się czerwcowe 
wybory, nie wierzyłem, że nasz kraj będzie niepodległy. Dopiero może dwa, trzy lata póź-
niej, kiedy ostatni Sowieci wyszli z Polski. 

Jan Marciniak w 1989 roku współorganizował Tymczasowy Zarząd Regionu. W tym 
samym roku wszedł do jego prezydium. Był również delegatem na II WZD. W 1993 roku, 
w podziękowaniu za działalność w podziemiu, decyzją Zarządu Regionu reprezentował 
Region Wielkopolska Południowa podczas wizyty u Jana Pawła II. W 1999 roku przeszedł 
na emeryturę.
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Przedstawiciel szaraka Polaka

Jest to wprawdzie opowieść o jednym działaczu 
Młodzieżowego Ruchu Oporu – Olgierdzie Popielu, ale 
właściwie o dwóch Popielach bliźniakach – Olgierdzie 

i jego młodszym o 20 minut bracie Ryszardzie. Obaj 
działali w konspiracji od 1981 do 1989 roku.

Młodzieżowy Ruch Oporu powstał tuż po 13 grudnia w 1981 roku. Rok później został 
przekształcony w Ruch Młodzieży Niezależnej. Skupiał kilkuset młodych ludzi z Gorzo-
wa Wielkopolskiego, później również z innych miast. Ich celem od początku był opór 
przeciwko stanowi wojennemu i walka z PRL-owskim reżimem przy współpracy z NSZZ 
„Solidarność”. Przez osiem lat młodzi zajmowali się m.in. produkcją i kolportowaniem 
ulotek, wydawaniem własnych pism. Z czasem zorganizowaniem podziemnego Radia 
Solidarność, nadającego na częstotliwości reżimowego „Dziennika Telewizyjnego”. Nie-
bagatelną rolę formacyjną wśród tamtejszej młodzieży wypełniali kapłani. W szczegól-
ności zaś śp. ks. Witold Andrzejewski.

Początki formacji

Chłopcy urodzili się kwietniu 1965 roku w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie mieszkali 
ich rodzice – nauczyciele z nakazem pracy – z ich starszą siostrzyczką. Po wojnie przyje-
chali na tereny Równiny Gorzowskiej z województwa tarnopolskiego, gdzie dziadkowie 
chłopców również zajmowali się nauczaniem, podobnie jak i pradziadkowie. Chłopcy 
wychowywali się w cieniu robotniczej dzielnicy Zawarcie i w blasku sukcesów mistrzów 
żużlowego sportu.

– Kwitło życie religijne. Obaj z bratem służyliśmy do mszy. Postacią numer jeden był 
ks. Piotr Sadownik, oblat. Wielka, nietuzinkowa postać. Ma dziś w naszej dzielnicy swoje 
rondo. W latach 70. zbudował kościół. Tu się żyło trochę innym rytmem. Jak był mecz o je-
denastej, to proboszcz mszę z dziesiątej przesuwał o pół godziny wcześniej. To był wspa-
niały świat. Jako dzieciaki udawaliśmy żużlowców. Kawałek gałęzi służył za kierownicę 
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i na tor. Byłem na niemal każdym treningu naszych dorosłych żużlowców. Myśmy się tym 
pasjonowali. No i piłką. W starszych latach podstawówki i szkoły średniej natomiast wzią-
łem się na serio za lekkoatletykę – opowiada Olgierd Popiel, spoglądając na nowoczesny 
stadion żużlowy im. Edwarda Jancarza. 

Marzenia sportowca

Olgierd Popiel był wszechstronnie utalentowany i oddany królowej sportu. Biegał 
szybkie dystanse, skakał w dal, o tyczce i uprawiał dziesięciobój. Do dzisiaj nie został 
pobity jego rekord w skoku o tyczce w liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie, do którego 
uczęszczał. Marzył, by zostać mistrzem świata w lekkoatletyce. Jednak rok 1980 zmienił 
jego system wartości. Na to przeobrażenie wpłynęły strajki i powstanie NSZZ „Solidar-
ność”. Przełomowym momentem w życiu Olgierda była znajomość z Markiem Rusakie-
wiczem, pogłębiona podczas obozu treningowego w 1981 roku.

– Znaliśmy się z Markiem już wcześniej, bo mieszkał w naszej dzielnicy, ale była to taka 
znajomość powierzchowna. Zdaje się w lipcu pojechaliśmy na obóz sportowy i się zako-
legowaliśmy. No i pewnego razu zaczął mi opowiadać o komunie. Był ode mnie zdecy-
dowanie bardziej dojrzały politycznie, już wtedy zaangażowany w rozklejanie plakatów 
Solidarności. Działał z grupą chłopaków, pomagając w Zarządzie Regionu. Dawał mi taki 
przyspieszony kurs powojennej historii Polski. Mówił o zbrodniach komuny. Opowiadał, 
że PZPR to wielka narodowa tragedia, że trzeba z nimi walczyć. Traktował mnie bardzo 
serio. Wtedy poczułem się jak dorosły. Marek mi zaufał i ustaliliśmy, że będziemy działać 
razem. I tak zaczęliśmy współpracę. Chyba jeszcze w wakacje 1981 roku.

– Kiedy tylko wprowadzono stan wojenny – kontynuuje Olgierd Popiel – spotkaliśmy 
się w dziewięcioosobowej grupie. Staliśmy w kręgu jak zaczarowani. Było nas dziewięciu 
chłopaków, 15- i 16-letnich. Nasz przywódca, albo wódz, jak mówiliśmy na Marka Rusa-
kiewicza, miał niespełna 17 lat. Tamtego dnia mówił jak natchniony. Nie rozkazywał, ale 
z naciskiem akcentował. Byliśmy w niego wsłuchani i ogromnie podekscytowani. Miałem 
głębokie przekonanie, że to, co będziemy robić, ma przeogromny sens. A nasze działanie 
uratuje ojczyznę. Z bratem od razu znaleźliśmy swoją część: malowanie haseł na murach 
i rozrzucanie ulotek.

Zobaczyłem, że to nie są żarty

Wprowadzenie stanu wojennego wznieciło krótkotrwałe strajki w wielu zakładach Go-
rzowa Wielkopolskiego. Władze komunistyczne internowały blisko 100 osób w regionie. 
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Setki innych przeszło do działalności podziemnej. Olgierd i Ryszard Popielowie wraz 
z kilkoma innymi młodzieńcami po odprawie z Markiem Rusakiewiczem szybko włączyli 
się w działalność konspiracyjną. Rozpoczęli produkcję ulotek i plakatów. Rozklejali to, co 
wyprodukowali. Ale też malowali hasła na murach kamienic w najbardziej reprezentacyj-
nych częściach miasta. Nie mieli dokładnego scenariusza, jakie konkretnie hasła malo-
wać. Wiedzieli, że antykomunistyczne i w reprezentacyjnych miejscach. Pierwsze hasło, 
jakie wymyślił Olgierd z kolegą Stefanem Bohuszem, brzmiało: „Jaruzelski – kat narodu”. 
Również z Bohuszem młodzi konspiratorzy drukowali pierwszą swoją gazetkę „Iskra”.

– Nie należę do szczególnie tchórzliwych, ale też nie do popisujących się brawurą. 
Wtedy jednak pomyślałem sobie, że jest to moment, w którym musimy z bratem Ry-
szardem się określić – wspomina Olgierd Popiel. – Wspólnie doszliśmy do tych samych 
wniosków, że powinniśmy podjąć decyzję: rozpoczynamy działalność podziemną czy 
nie? Wiadomo, jaką podjęliśmy. Kiedy dostaliśmy pierwsze ulotki i gazetki, byłem tak 
podekscytowany, jakbym był na pierwszej linii frontu. Nie byłem czołową postacią, ale 
znalazłem się w pierwszej grupie założycielskiej Młodzieżowego Ruchu Oporu. Zajęliśmy 
się drukiem m.in. z Krzyśkiem Sobolewskim i Jarkiem Wojewódzkim. Któregoś dnia mia-
łem wyszkolić młodszych od nas w malowaniu haseł na murach. Zdaje się, że to byli też 
bliźniacy, Grzesiek i Jarek Sychlowie. Mieliśmy wszystko rozpisane. Który mur, gdzie kto 
co pisze itd. Podchodziło się we czterech do ściany. Każdy zaczynał kawałek swojego na-
pisu. Chcieliśmy obmalować komendę miejską milicji, ale do tego nie doszło, a sama ak-
cja okazała się dla mnie traumatyczna. Dzień jak dzień. Malowaliśmy w centrum miasta, 
później zrobiliśmy plakaciki A4 metodą gąbkową z tektury i napis: „Solidarność walczy”. 
Wykonaliśmy 300 sztuk i idziemy wyklejać. Któregoś z nas pogonili esbecy. W takiej sy-
tuacji zawsze spotykaliśmy się „na punkcie”. Tym razem przy białym kościołku. Wracamy 
do tego punktu, a ja pomyślałem: „szkoda tych plakatów, tego kleju”. Spotkałem Krzysia 
Sobolewskiego po drodze i mówię, że będziemy kleić dalej. Wyjmuję plakat i nagle ktoś 
łapie mnie za rękę. Krępy taki. Miałem wtedy 16 lat, chudy szczypior. A on mnie trzyma. 
Ciężko było mi się wyrwać. Postanowiłem zagrać na czas i pytam: „O co panu chodzi?”. 
A on do mnie: „Milicja Obywatelska” czy „Służba Bezpieczeństwa”… Niewiele myśląc, z za-
skoczenia, od razu walnąłem go z główki. Wiadomo, jak to chłopak z Zawarcia. Ale mnie 
nie puścił. Rozpoczęła się walka. Upadliśmy. Tarzamy się w śniegu z piachem przed Urzę-
dem Miasta, nieopodal miejskiej komendy milicji. On się drze: „Ratunku!”, ja też. Dzisiaj 
to już opowiadam humorystycznie, ale wtedy to było dramatyczne. Szarpiemy się. Chcę 
mu się wyrwać. No, nie mam jak. Był krępy, nie miałem takiej siły. W końcu jednak się wy-
rwałem i pobiegłem w kierunku autobusu. Wbiegłem, a on za mną. Przebiegłem autobus 
i wysiadłem z tyłu. On za mną, ale ja byłem szybszy. W pobliżu mieszkali kumple z klasy. 
Jeden Arek Tomczyk, drugi Emil. Dzwonię do drzwi. Otwiera ich matka. Pytam: „Pani Tom-
czykowa, Arek jest? Nie ma? Emil jest? Też nie ma”. W końcu pytam, czy mogę wejść, bo 
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mnie Cyganie napadli koło Sezamu. W pobliżu była taka knajpa. No i wpuściła mnie do 
domu. Ulotki wcześniej wrzuciłem do śmietnika. Wszedłem do łazienki i jak zobaczyłem 
w lustrze swoją twarz całą we krwi, to się przeraziłem. Uświniony błotem, całe ubranie we 
krwi. Kobieta mnie opatrzyła. Pojechałem do domu. To był dla mnie trudny psychicznie 
moment. Wtedy zobaczyłem, że to nie są żarty, że można naprawdę oberwać.

Usiłowali nas zniszczyć

W listopadzie 1982 roku Służba Bezpieczeństwa aresztowała pierwszą, dzie-
więcioosobową grupę konspiratorów. Wśród aresztowanych znalazł się Olgierd 
Popiel i jego brat Ryszard. Już podczas pierwszego przesłuchania został brutal-
nie pobity. Podobnie jak wszyscy aresztowani. Funkcjonariusze SB odbijali sobie 
„brak czujności ideologicznej”, jaką zarzucano im w MSW. Przez rok niemal nie 
mogli liczyć na awanse. Szczególnie mścili się na młodych ludziach, bo okazało 
się, że to „szczeniaki zagrały wam na nosie, towarzysze!”, jak wykrzykiwał zastęp-
ca Czesława Kiszczaka na zastępcę szefa gorzowskiej SB ppłk. Jana Krzyżaniaka. 
I dalej: „Wyście mieli takie sukcesy podczas pacyfikacji Ursusa, a teraz co? Jacyś 
gówniarze malują antysocjalistyczne, wrogie naszej partii, naszemu sojusznikowi 
hasła pod waszym nosem. Nasz minister był wzywany do towarzysza ambasado-
ra ZSRR w sprawie tych antyradzieckich napisów. Musicie z tym skończyć, bo jak 
nie, to wy skończycie na jakimś wiejskim komisariacie”. Krzyżaniak stał kilkanaście 
minut na baczność i nie śmiał się odezwać.

 – Wszystkich nas zamknięto w areszcie, za wyjątkiem 15-latków. Usiłowali mnie 
zniszczyć podczas przesłuchań. Podobnie kolegów. Ale się nie udało. Chcieli, bym de-
nuncjował innych. Pobili mnie i straszyli wszelkimi możliwymi konsekwencjami. W tym, 
że dostanę wyrok ośmiu lat więzienia – wspomina Olgierd Popiel. – Przyznałem się do 
rozklejania plakatów, ale nie wydałem nikogo. W celi próbowali mnie szykanować, ale 
stoczyłem fizyczną walkę z kryminalistą i dali mi spokój. Siedziałem niespełna dwa tygo-
dnie, ale to jak wieczność. Do rozprawy, która odbyła się w lutym 1983 roku, nie działali-
śmy. Dostałem pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Mnie i Ryszarda wyrzucono 
ze szkoły, ale nie od razu, a po pół roku.

Nie wstydzili się łez

Po procesie 17-latkowie Olgierd i Ryszard wrócili do działalności konspiracyjnej. 
Poszerzyli nawet swoją aktywność o udział w emisji podziemnego Radia Solidarność, 
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którego pierwszą audycję nadano z końcem kwietnia 1983 roku. Kilkanaście razy Olgierd 
wystąpił też w roli kuriera pomiędzy Gorzowem i Gdańskiem. Woził pocztę i podziemne 
druki. Wówczas poznał legendę Solidarności Annę Walentynowicz, u której kilkakrotnie 
się zatrzymywał. Esbecy nie dawali im spokoju. Kilkakrotnie dokonywano w ich domu 
rewizji. Jak podkreśla Olgierd Popiel, rodzina przyjmowała to z dużym spokojem, mimo 
wulgarności i bezczelności esbeków podczas przeszukań. Konsekwencje działalności 
bliźniaków ponosili też rodzice. Ojciec został nawet pozbawiony pracy. 

 Z czasem młodzi konspiratorzy stawali się coraz bardziej dojrzali, bardziej świadomi 
znaczenia swojej działalności. Coraz częściej myśleli o wolnej Polsce. Przez kolejne lata 
jednak trzykrotnie musieli zmieniać szkoły. Egzamin maturalny zdali w technikum bu-
dowlanym w odległej Zielonej Górze. W niepodległej Polsce skończyli studia. Ryszard – 
geografię, Olgierd – leśnictwo. Pracują do dziś w zawodach.

– Gdzieś do 1986, czy nawet do 1987 roku byłem tak rozpędzony, że nie zauważyłem, 
jak długi czas minął. Może teraz trudno się przyznać, ale któregoś dnia mówię: tyle lat 
pracy, tyle działalności, tyle stresu, tyle tej bibuły, tyle wyrwanych popołudni, wieczorów, 
zarwanych nocy, a tu komuna trwa i ludzie jej nie obalają – mówi Olgierd Popiel. – Chy-
ba już nam się nie uda tej wolności wywalczyć, bo komuna jest tak silnie umocowana. 
Wierzyłem dalej w sens, ale już nie miałem siły. Może to niewiarygodne, ale do ludzi nie 
miałem pretensji, że nie stają na barykady. Mówiłem: może się obudzą, tak jak ja kiedyś 
się obudziłem… Tak, wierzyłem, że się obudzą. Ostatni byłbym, żebym chciał mieć do 
nich pretensję. A jakie ja miałem prawo, by kogoś osądzać? Były momenty zniechęce-
nia, a właściwie rutyny. Tak, tak, rutyny. Chodzisz, malujesz, drukujesz itp. Ciągle to samo. 
A efektów nie ma przez lata. W końcu człowiek nie jest z żelaza… Były chwile, kiedy się 
bałem, ale miałem też świadomość, że to, co robię, jest ponadczasowe, że ma sens. I to 
mnie trzymało przy działaniu. Bez wątpienia był to zresztą najpiękniejszy czas mojego 
życia. Walczyliśmy o sprawy najistotniejsze, o takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Jakkolwiek by to nie zabrzmiało patetycznie. Pamiętam jak dzisiaj, gdy czasem rozmawia-
liśmy z kolegami o sprawach kraju i leciały nam łzy. I żaden z nas tych łez się nie wstydził. 
Przeżywaliśmy to tak poważnie… Najwspanialsze w tym czasie było także i to, że pozna-
łem kapitalnych ludzi. Do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi czy najbliższymi znajomymi. Za-
wsze możemy na siebie liczyć. To jest jedno z niezatartych osiągnięć tamtego czasu. Ot, 
choćby taki przykład: jakiś czas temu jedna z naszych koleżanek, dziewczyn wtedy dzia-
łało sporo, poprosiła o to, byśmy wszyscy poszli na pielgrzymkę do Rokitna w intencji wy-
zdrowienia jej córki ciężko chorej na raka. I poszliśmy. Mimo że niewielu z nas było przy-
gotowanych do tej pielgrzymki fizycznie. Ta dziewczyna żyje do dziś. Nie mówię dlatego, 
że poszliśmy, ale dlatego, że zachowaliśmy się solidarnie. Te osiem lat to bez wątpienia 
był czas dramatyczny, traumatyczny może nawet. Ale Bogu dziękuję, że dane mi było to 
przeżyć, że miałem odwagę uczestniczyć w Ruchu Młodzieży Niezależnej, że spotkałem 
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takich ludzi. Jest także wiele osób, które nie działały na co dzień w opozycji, ale nas wspo-
magały. Byli niezwykle pomocni. Bardzo im dziś za to dziękuję. Ja, przedstawiciel – jak 
mówię o sobie – szaraka Polaka.
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Transparenty Szlęzaka

Kilka, a może kilkanaście tysięcy ulotek własnoręcznie 
wyprodukowanych. Kilkadziesiąt plakatów. Transparenty. 
Okolicznościowe druki. W tym kartki świąteczne na Boże 

Narodzenie, Wielkanoc, święta narodowe nieuznawane 
wówczas przez komunistów. To bilans działalności 
Andrzeja Szlęzaka ze Skarżyska-Kamiennej. Jego 

protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 
i komunistycznemu reżimowi.

Dojrzewanie polityczne Andrzeja Szlęzaka nie było skokowe. Choć w domu rodzin-
nym wiele mówiono o historii Polski, inaczej ją przedstawiając niż na lekcjach historii, 
nie buntował się. Nie widział w tym wielkiej sprzeczności. W szkole proponowano mu 
przystąpienie do Związku Młodzieży Socjalistycznej, ale do tej młodzieży go nie cią-
gnęło. Podobnie, kiedy już pracował, do komunistycznej organizacji, jaką była Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza. Wiedział, że PZPR jest na usługach Moskwy, choć gdy-
by miał to udowodnić, miałby problem. Z domu wiedział, że brata jego dziadka zabili 
w Katyniu Sowieci, podobnie jak innych polskich żołnierzy i oficerów, a nie jak nauczała 
komunistyczna propaganda – Niemcy. I to był wystarczający argument dla jego ów-
czesnej postawy antykomunistycznej, albo, jak częściej wtedy mówiono: antysocjali-
stycznej. Historii innej od tej przedstawianej przez polskich i obcych komunistów uczył 
się również z Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, rozgłośni polskiej BBC. Mimowolnie 
nasiąkał inną wiedzą niż szkolna, prasowa czy z radia i telewizji.

Zachowanie nieobywatelskie

Jeszcze w pierwszych latach szkoły podstawowej Andrzej Szlęzak dowiedział się, że jego 
zachowanie jest „nieobywatelskie”. Choć tak naprawdę nie do końca wiedział, co to pojęcie 
oznacza. Na jednej z lekcji oświadczył, że szkoła mu się nie podoba, bo jest ateistyczna. To 
było na początku lat 60.
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– Skąd ja to słowo znałem, tego nie wiem. Pewnie od rodziców – zastanawia się Andrzej 
Szlęzak. – Wezwano ich do szkoły. Chyba nie była to jakaś dla nich bardzo nieprzyjemna 
rozmowa, bo pewnie by mi o niej powiedzieli. Jeśli nie wtedy, to w późniejszych latach. 
Wiem na pewno, że jakąś karę poniosłem w szkole, ale nie pamiętam, żeby mi obniżono 
stopień ze sprawowania. 

Kolejna konfrontacja z ustrojem nastąpiła w 1968 roku, kiedy już jako 17-latek chodził do 
zawodowej szkoły przy Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej. Wtedy to doszło 
w całej Polsce do antysemickiej nagonki prowadzonej przez działaczy PZPR przeciwko śro-
dowiskom żydowskim. Nagonki prowadzonej przez jedno stronnictwo tej partii przeciwko 
drugiemu. 

– Wiele rozmawialiśmy na ten temat w szkole. W zakładach partia potępiała „syjoni-
stów”. Organizowano różne antysemickie wiece. Było to takie dziwne, bo nikt dotychczas 
w szkole czy w zakładzie nie mówił o żadnych Żydach. Również w domu nikt nie robił 
takiego rozróżnienia. Człowiek to człowiek i już. Krążył wtedy w Polsce taki satyryczny 
wierszyk związany z Mickiewiczowskimi „Dziadami”: „Idzie Gomułka krakowskim ryn-
kiem i widzi na postumencie pomnik Mickiewicza. Powiada do wieszcza: złaź, ja jestem 
sekretarzem partii rządzącej, to ja teraz tu postoję. Wszedł Gomułka na postument i stoi. 
I gdy tak patrzy z góry, to widzi, jak przechodzący ludzie śmieją się z niego. Zastanawia 
się: dlaczego? Aż wreszcie dostrzega, że na cokole jest napis: Twórcy Dziadów – naród”. 
Więcej tam zwrotek było, zapisałem je. Kiedy przyszliśmy do klasy, powiedziałem: „Chło-
paki, mam tu taki śmieszny wiersz”. Jeden z kolegów wziął ode mnie kartkę i zaczął ją 
czytać. Wszedł nauczyciel, fajny był, zdawać by się mogło, że otwarcie z nami rozmawiał. 
Więc kolega do niego: „Panie profesorze, coś znalazłem”. Wyjął wiersz i zaczął czytać. Nasz 
nauczyciel zbladł i zapytał: „Skąd to masz?”. I zabrał mu ten wiersz. Wydawać by się mogło, 
że sprawa się skończyła. Lecz gdzieś przed Wielkanocą na warsztatach wołają mnie do 
kierownika. Poszedłem, a tam stoi trzech nieznajomych w skórzanych płaszczach i o po-
nurych twarzach. Jeszcze mieli identyczne zielone kapelusiki, jak jacyś gajowi. Od razu mi 
się gorąco zrobiło, bo się domyśliłem, o co chodzi. Jeden z nich mówi do mnie: – „Masz 
zeszyt?”. – „Mam”. –„Pokaż!” – wziął zeszyt i powiedział: – „To on pisał!”. Zabrali mnie na 
komendę Milicji Obywatelskiej. Tam, gdzie była komórka SB. Powiedziałem, że tylko ja 
miałem ten wiersz. Wziąłem wszystko na siebie. Straszyli, że mnie ze szkoły wyrzucą, że 
jak tak dalej będę postępował, to mogę mieć kłopoty z dostaniem się na studia. Po latach 
się dowiedziałem, że to jednak ten nauczyciel zaniósł wiersz na SB. A taki niby miły i od-
ważny był…
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Pamiętaj synu: nigdy nie wierz komunistom

Po skończeniu szkoły zawodowej Andrzej Szlęzak się ożenił. Został powołany do 
wojska. Odsłużył, wrócił do pracy. Przyszły na świat dzieci. Kiedy doszło do zbrodni 
komunistów na Pomorzu i Wybrzeżu, nie potrafił jeszcze w żaden sposób przeciwko 
temu zaprotestować. Kilka lat później odmówił uczestnictwa w wiecu potępiającym 
 radomskich robotników. 

– Mieliśmy ich potępiać na manifestacji w mieście. Kolega mnie namawiał: „Co ci zale-
ży? Tylko trzeba podpisać się na liście, później możesz sobie pójść do domu”. Ale nie pod-
pisałem i nie poszedłem. Uważałem, że byłoby to poniżające. Nie czułem, że zdobyłem się 
na szczególną odwagę. Nie. I nie potępiałem kolegów, którzy poszli na tę manifestację. 

Gdy powstał Komitet Obrony Robotników, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywate-
la, czy wreszcie Konfederacja Polski Niepodległej, Szlęzak szukał z nimi kontaktu. Choć 
może bez większego przekonania, skoro nie udało mu się do nich dotrzeć. Wielkim za-
skoczeniem był dla niego wybór Karola Wojtyły na papieża. Jednak nie wiązał z tym więk-
szych nadziei na zmianę sytuacji w Polsce.

– Kiedy papież przyjechał do kraju, moje nadzieje się ożywiły. Wstąpił we mnie niezna-
ny mi dotąd przypływ energii… Nie umiem tego określić. Była to bez wątpienia radość. 
W każdym razie zaczęło we mnie drzemać inne myślenie, bardziej społeczne. Nadzieja, 
może jeszcze nie na wolną Polskę, ale na polepszenie naszego bytu w sensie ekonomicz-
nym. Nie, nie myślałem, że dojdzie do strajków. W głowie mi się zupełnie nie mieściło, że 
komuna upadnie. Jednak coraz bardziej docierało do mnie, że ci PZPR-owcy reprezentują 
interesy Kremla. Choć tak naprawdę to człowiek, jeszcze przed Solidarnością, bał się ta-
kiego myślenia. 

Strajki na Wybrzeżu i Pomorzu całkowicie go zaskoczyły. Był wówczas starszym in-
spektorem ds. transportu i BHP w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Miesz-
kaniowej. W Skarżysku jako jedna z pierwszych zastrajkowała fabryka domów. Tam też 
odbyło się spotkanie założycielskie NSZZ „Solidarność”. Pod koniec sierpnia zaś zaczęły 
powstawać struktury związku. Jako pierwsze komisję zarejestrowały Zakłady Metalowe 
„Predom-Mesko”. 

– Poszedłem do Zakładów Metalowych z kolegami, a tam sala nabita. Wybrano grupę 
inicjatywną. Taką delegaturę z poszczególnych zakładów. Z Regionu Mazowsze przyje-
chał prawnik. Wiele mówił o rejestracji związku, o prawach związkowych. Na mnie zrobiło 
to ogromne wrażenie. Zostałem przewodniczącym Komisji Zakładowej w naszym zakła-
dzie. Niedużej, bo pracowało nas niewiele ponad 100 osób. Pierwszy postulat, jaki zgło-
siliśmy do dyrektora, to podwyżka płac. Później zażądaliśmy lepszych ubrań roboczych. 
Dyrektor bez większych problemów się zgodził. Nie było z nim wojny. Zaczęła się do-
piero, kiedy włączyliśmy się w strajki solidarnościowe. Generalnie jednak całe Skarżysko 
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ożyło. Wszyscy dyskutowali o tym, jak zmieniać zakłady, jak zmieniać Polskę. W delegatu-
rze Solidarności w Skarżysku co jakiś czas wyłączali nam prąd. A pewnego razu okazało 
się, że cała delegatura jest pozaklejana antysemickimi ulotkami. Szyby były zamalowa-
ne. Wyszło na jaw, że była to robota organizacji Grunwald, pewnie nie bez związku z SB. 
Dwoili się i troili ci esbecy. Sięgali po różne metody. Przypinali łatki – a to kontrrewolucjo-
nistów, a to domniemanych morderców, że niby chcemy ich rodziny mordować. Coś sami 
wszczynali, a później nas tym obciążali.

Nie dać się złamać

Stan wojenny był dla Andrzeja Szlęzaka dużym zaskoczeniem, podobnie jak przed 
16 miesiącami powstanie Solidarności. W nocy z 12 na 13 grudnia zdziwił się wprawdzie, 
że wyłączono radio i telewizję, ale komuniści przez ostatnie miesiące przyzwyczaili go 
do niekonwencjonalnych zachowań. Kiedy więc o ósmej rano przyjechał kolega i powie-
dział, że na mieście jest pełno milicji i wojska, też go to nie zaniepokoiło. Wszak od kilku 
tygodni wojsko i milicja patrolowały ulice jako Terenowe Grupy Operacyjne czy Wojsko-
we Grupy Operacyjne. Kiedy jednak kolega powiedział, że wojsko i milicja aresztują miej-
scowych działaczy, wzburzony poszedł do delegatury Solidarności. Była zamknięta. Po-
szedł więc do pobliskiego kościoła. Zastał świątynię pełną ludzi. Już czytano przez kogoś 
wydrukowane pierwsze ulotki.

– To były odręcznie napisane nazwiska internowanych. Chwilę później podjechała 
grupa esbeków i wszystkich, którzy te ulotki czytali, aresztowała. I chyba wtedy powstał 
we mnie zdecydowany bunt. Przyrzekłem sobie, że tym razem komunie nie daruję. Któ-
regoś dnia, kiedy ludzie wychodzili po Mszy św. za Ojczyznę, spotkałem Krzysztofa Głą-
ba. Zaczęliśmy rozmawiać o sytuacji w Skarżysku. Zapytał, czy chciałbym coś poczytać. 
Powiedziałem: „Chętnie”. Dostałem jakieś podziemne pisma i zacząłem je kolportować.

Pomost między niewolą a wolnością

Jednak to nie przynosiło mu satysfakcji. Wreszcie zdecydował się zrobić coś indywi-
dualnego. Postanowił wykonać transparent Solidarności. Duży, na kilka metrów kwadra-
towych. Taki, by można go było bez trudu zobaczyć nawet na najbardziej zatłoczonej 
manifestacji. Pierwszy powstał w 1982 roku. Z napisem: „Solidarność – Skarżysko-Ka-
mienna”. Przedstawiciele Solidarności pojechali z nim do Warszawy na Mszę św. za Oj-
czyznę odprawianą przez ks. Jerzego Popiełuszkę. Ten sam transparent był widoczny 
również podczas pogrzebu księdza Jerzego. Każdego miesiąca eksponowany był także 
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podczas Mszy św. za Ojczyznę celebrowanej w skarżyskim kościele Najświętszego Serca 
Jezusowego. Delegacja Solidarności ze Skarżyska nawiedzała z nim też Jasną Górę z Piel-
grzymką Świata Pracy.

 – Wiele wykonałem tych transparentów i sztandarów. W Skarżysku comiesięczne 
Msze św. za Ojczyznę odprawiali miejscowi księża. Ale czasami przyjeżdżali z Polski – m.in. 
ks. Czesław Sadłowski, ks. Stanisław Małkowski. I zawsze dawano im w podzięce kwiaty. 
Zaproponowałem, żeby zamiast nich dawać księdzu transparent. Nie tak wielki jak na ma-
nifestację, ale z napisem „Solidarność” i godłem naszego regionu. Na tych transparentach 
malowałem zawsze jakieś rysunki. A to Chrystusa z palcami ułożonymi w kształcie „V”. 
A to Chrystusa ukrzyżowanego. Po otrzymaniu przez Wałęsę Nagrody Nobla – noblow-
ski medal, kiedy zamordowano księdza Jerzego – jego wizerunek. W sumie kilkadziesiąt 
wzorów. Niemal na początku stanu wojennego zrobiłem sztandar z napisem: „Skarży-
sko-Kamienna” oraz „Boże Zbaw Polskę”. Nadal noszę go na 11 Listopada, 3 Maja czy na 
Pielgrzymkę Świata Pracy do Częstochowy. Także na uroczystości związane z rocznicami 
Żołnierzy Wyklętych. On jest takim pomostem pomiędzy niewolą a wolnością. Pomiędzy 
PRL a III RP. Mam kilkanaście zdjęć z wizyt w Warszawie z tym transparentem, m.in. obok 
krzyża kwietnego przy kościele św. Anny czy na ówczesnym placu Zwycięstwa, a dziś Jó-
zefa Piłsudskiego. Przed dwoma laty, w 2015 roku, na kolejną równą rocznicę Solidarno-
ści dyrekcja Archiwum Akt Nowych z Sandomierza wystawiała mój transparent. Nie znali 
jego autora. Okazało się, że transparent dostali od mojego kuzyna, księdza. Dowiedzia-
łem się też, że sandomierskie archiwum pokazuje go na różnych wystawach w Polsce. 

 Z czasem Andrzej Szlęzak zaczął tworzyć pocztówki okolicznościowe. Zawsze z go-
dłem skarżyskiej Solidarności. Gdy wyjeżdżał na delegacje ze swojego zakładu, kładł pocz-
tówki w miejscach poświęconych ofiarom stanu wojennego – w kościołach, na skwerach, 
w miejscach symbolicznych, jak choćby przy kopalni Wujek. Pierwsze antykomunistycz-
ne ulotki, jakie pojawiły się na słupach ogłoszeniowych w Skarżysku-Kamiennej, też były 
jego autorstwa. Jak i te, które pojawiły się za wycieraczkami milicyjnych samochodów. 
Rychło miejscowa SB się dowiedziała, że ich wykonawcą jest Szlęzak. Kiedy po kolejnych 
rewizjach nie udało im się znaleźć „dowodu rzeczowego” na jego „antykomunistyczną 
działalność propagandową”, służby postanowiły podjąć wobec niego grę operacyjną. Za-
mierzano oskarżyć go o handel kradzioną farbą i narzędziami, a także papierem. Jednak 
i to się nie udało. Esbecy nie znaleźli wystarczająco „wiarygodnych” świadków.

 – Największą trudność miałem z malowaniem dużych transparentów. To czasem było 
kilka metrów kwadratowych. Musiałem je wykonywać w domu, a miałem i mam maleń-
kie mieszkanko. Na wielkie transparenty trzeba było nanosić litery. Czasem wysokie na 
metr, czasem kilkadziesiąt centymetrów. Stół przesuwałem pod ścianę. Żona i trójka dzie-
ci spała, a ja działałem na środku pokoju. Każda literka była cięta pojedynczo. Pojedynczo 
też nakładałem na nią farbę. Trzeba to było rano zdjąć i ukryć przed pójściem do pracy. 
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Ukrywałem to bardzo blisko swojego mieszkania, w pralni dostępnej każdemu lokatoro-
wi. Podczas rewizji esbecy wchodzili do piwnicy, sprawdzali, ale do pralni nigdy. 

Raz nie udało mi się złożyć warsztatu. Przyszedłem do pracy, a tu esbecy się zjawiają 
i robią rewizję w moim pokoju. Chcieli mi zrobić rewizję biurka, na co powiedziałem, że 
jest to służbowe pomieszczenie i muszą mieć na to zgodę dyrektora zakładu. I esbek po-
szedł zapytać. Ja w tym czasie zadzwoniłem do żony, że pewnie będą esbecy z rewizją. 
Przetrzymałem jeszcze tego esbeka w zakładzie, aby żona miała czas posprzątać. Powie-
działem, że korzystam z garażu w zakładzie. Dał się na to wziąć i zrobiono tam rewizję. 
Dzięki temu żona miała więcej czasu na uprzątnięcie mieszkania. Wszystko wyniosła do 
sąsiadki. Podwożą mnie pod nasz blok, a tam już stoi samochód SB z kolejnymi funkcjo-
nariuszami. Jednak wcześniej nie zrobili rewizji, dopiero jak przyjechaliśmy. Oczywiście 
nic nie znaleźli. Ale ciągle węszyli. W 1985 roku byli tak bezczelni, że przyszli do domu 
i poinformowali mnie, że jest amnestia. Zapytałem: – „No i co z tego?”. – „Chcielibyśmy, 
żeby pan nam podpisał, że nie będzie pan prowadził działalności”. – „Panie, ja nic nie ro-
bię. Więc co mam podpisywać?” – mówię. Na to oni, że mają dowody na moją działal-
ność antypaństwową. Napisali mi później w papierach, że byłem wobec nich arogancki 
i ordynarny. Faktycznie trochę się zdenerwowałem, bo chcieli mnie podejść jak młokosa. 
Czasem dzwonili i mówili, bym do nich przyszedł. „To ja u was pracuję, żebym przycho-
dził?” – odpowiadałem.

SB przed sądem

Esbecy szczególnie aktywnie działali przed Mszami św. za Ojczyznę odprawianymi 
co miesiąc w miejscowej świątyni przed rocznicami Solidarności, świętami narodowy-
mi ważnymi dla Polaków, takimi jak 3 Maja czy 11 Listopada. Aresztowania działaczy 
następowały także podczas kolejnych pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny. Podczas 
pielgrzymki do Polski w 1987 roku działacze ze Skarżyska-Kamiennej, wśród nich nie-
kwestionowany przywódca podziemnej Solidarności Bogdan Ryś, zostali aresztowani 
na 48 godzin. Zamierzano uniemożliwić im uczestnictwo we mszy celebrowanej przez 
papieża w Warszawie. Wypuszczeni zostali z aresztu dopiero, kiedy Jan Paweł II odleciał 
z Polski. Pretekstem do aresztowań miał być rzekomy zamach na papieża planowany 
przez grupę terrorystyczną ze Skarżyska-Kamiennej. Na jej czele miał stać właśnie Ryś.

– Mieliśmy szybki kontakt z Radiem Wolna Europa i przekazaliśmy informacje o aresz-
towaniach. Powiedziałem Bogdanowi Rysiowi: „Podajmy komunistów do sądu, że nam 
utrudniali spotkanie z papieżem”. Ryś mówi: „Co ty, SB będziesz podawał do sądu?”. 
A ja na to: „A co ci zależy? Narobimy szumu na cały świat”. No i Ryś poszedł na to. Było 
12 spraw. Każdy z zatrzymanych wytoczył komunistom proces o pozbawienie wolności. 
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Oni nie mogli zrozumieć – jak można SB do sądu zaskarżyć? Mecenas Rzepka wtedy wy-
stępował w naszym imieniu, mecenas Kazimierz Ujazdowski senior i jeszcze ktoś. Już nie 
pamiętam. W każdym razie esbecy długo nie mogli z tego szoku wyjść. Ale nie próbowali 
się na nas zemścić. Już chyba nie był to czas im sprzyjający – wspomina Andrzej Szlęzak. 

Podziemna działalność w Skarżysku-Kamiennej dzięki zaangażowaniu i nieustępliwo-
ści miejscowych działaczy trwała do końca lat 80. W 1988 roku powstała Miejska Komisja 
Wykonawcza NSZZ „Solidarność”, a w 1989 roku – Komitet Obywatelski „Solidarność”. An-
drzej Szlęzak wszedł w te struktury. Po 1989 roku ciężko zachorował. Odszedł z pracy na 
głodową rentę. Dziś zajmuje się swoją pasją, jaką jest rzeźba i malarstwo, metaloplastyka. 
Podkreśla, że jest dumny z tego, iż dane mu było choć w tym maleńkim stopniu przysłu-
żyć się odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości.
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PRL to wielka blaga

Dziś – odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Wczoraj? – Jako młody człowiek widziałem w tym 

PRL same gołąbki pokoju. Tak nas uczono w szkole. 
A w mediach zapewniano, że jesteśmy „postępowym 

krajem o jednej z najlepszych gospodarek na świecie” – 
mówi Edward Wryszcz z Piechowic.

– Mówiono o dobrobycie, ale ja stałem w kolejce po mleko i go nie kupiłem. Bo jak 
szedłem do pracy, mleka jeszcze nie było. Kiedy wracałem, już nie było. A miałem kil-
koro dzieci. Nie rozumiałem tego. No… a w 1980 roku okazało się, że ten PRL to wielka 
blaga. Choć wcześniej słuchałem Radia Wolna Europa i miałem kolegę, nazwałbym go 
mentorem, który mówił, że to, co piszą w gazetach, to tylko propaganda, że ten komu-
nizm to wielkie oszustwo – ja jednak nie chciałem w to wierzyć. Uwierzyłem dopiero, 
gdy w 1981 roku przeczytałem o tym w prasie Solidarności. Kiedy zostałem wybrany 
do Komisji Zakładowej „S”, zacząłem interesować się światem. Rok 1980 uświadomił 
mi, że trzeba się przyczynić do tego, by Polska była Polską. I od tego czasu zająłem się 
oświatą – opowiada Edward Wryszcz.

Cenzura? To niemożliwe

Jego rodzice pochodzili z Lubelszczyzny. Ojciec nie kochał Sowietów, bo znał ich 
zbrodnie z czasu napaści na Polskę w latach 20. Gdy po wojnie przenosił się z rodziną na 
tzw. Ziemie Odzyskane, zaczepiła ich banda sowieckich żołnierzy, którzy chcieli ukraść im 
konie i cały dobytek. – Ojciec się bronił i Sowieci wybili mu kolbą niemal wszystkie zęby – 
wspomina Edward Wryszcz. 

Osiedlili się po wojnie na pograniczu polsko-niemieckim. Ojciec Edwarda został 
drwalem w Puszczy Noteckiej. Zamieszkali niemal w lesie, wśród autochtonów. Historia 
prawdziwa działa się więc niemal za oknem. I jeszcze na kartach „Trylogii”. – Tak, historię 
przekazywał mi od najmłodszych lat znakomity nauczyciel, jakim był Henryk Sienkiewicz. 
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„Trylogię” przeczytałem kilkakrotnie i bez wątpienia moim wzorcem osobowym był Kmi-
cic – zaznacza Edward Wryszcz. W latach 60., jak wiele dzieci robotników, trafił do szkoły 
zawodowej. Później do ludowego wojska, gdzie politrucy indoktrynowali na co dzień 
wojskową młodzież.

Rozpaczliwe poszukiwanie wiedzy

Po wyjściu z wojska skończył technikum, już pracując na stanowisku ślusarza – 
a później był nauczycielem zawodu w Karkonoskich Zakładach Maszyn Elektrycznych 
„Karelma” w Piechowicach. Założył rodzinę. Lata 60. i 70. określa jako „czas prywatny”. 
Owszem, wiedział z Radia Wolna Europa o zbrodni komunistów na Wybrzeżu i Pomo-
rzu. Uważał jednak, że żadnym swoim działaniem nie mógłby tego zmienić. Zacho-
wał się więc biernie, jak większość ludzi w kraju. Podobnie było w 1976 roku. – Nie-
wiele rozumiałem z tego, co się dzieje. Nie zdawałem sobie sprawy ze znaczenia tych 
 manifestacji i strajków – przyznaje. 

 W czasie lipcowych strajków w 1980 roku na Lubelszczyźnie, w Świdniku i Lublinie 
nic nie zapowiadało, że w sierpniu dojdzie do nich w piechowickiej Karelmie. Załoga za-
częła się organizować dopiero po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego. W piechowic-
kich zakładach Karelma zatrudnionych było ponad 1200 osób. Edward Wryszcz pracował 
tam z żoną Celiną, która podobnie jak on podjęła działalność w NSZZ „Solidarność”.

– Ludzie stali się bardzo otwarci, choć dzisiaj już wiemy, że niektórzy z nich byli tajnymi 
współpracownikami. Ale nikt o tym ani wiedział, ani myślał – podkreśla Edward Wryszcz. 
Wkrótce po ukonstytuowaniu się związku został wybrany do Komisji Zakładowej Soli-
darności. Powierzono mu też funkcję redaktora w zakładowym radiowęźle. Tutaj wspo-
magała go żona. Wspólnie redagowali informacje z Radia Wolna Europa. Także przekazy-
wane z Regionu Jeleniogórskiego i Piechowic. Mówiono też o bieżących wydarzeniach 
z terenu zakładu. W wolnych chwilach zajmowali się również kolportażem miejscowych 
czy regionalnych gazet NSZZ „Solidarność”, a także kolportażem książek w dużej ilości. 
Edward Wryszcz jako pasjonat fotografii dokumentował również wydarzenia tamtego 
czasu.

– Zacząłem nagle odkrywać, jak wielkie mam braki z zakresu wiedzy historycznej. Rok 
1980 uświadomił mi, że trzeba by się przyczynić jakoś do tego, aby Polska była Polską. 
Bo inaczej to ona nam się zmarnuje. Gdy więc dziś podsumowuję te 16 miesięcy dzia-
łania legalnej Solidarności, to widzę je jako moje rozpaczliwe szukanie wiedzy – mówi 
Edward  Wryszcz.
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Kiedy popsują się telewizory…

Stan wojenny nie był dla niego wielkim zaskoczeniem. Słyszał już wielokrotnie 
w szeptanej propagandzie o takim zagrożeniu, choć nazywano to wówczas „stanem wy-
jątkowym”. Uważano, że władza komunistyczna nie ośmieli się wystąpić przeciwko 10 mi-
lionom związkowców. A jeśli już… to na pewno nie przed świętami Bożego Narodzenia.

– Nie wiedzieliśmy, co będzie. Mówiono, że za strajk i działalność związkową może nam 
grozić kara śmierci, bo zakład jest zmilitaryzowany. Ale nas to specjalnie nie  przejęło – 
wspomina Edward Wryszcz. – Spotkała się nasza Komisja Zakładowa „S” w niedzielę po 
mszy św. i podjęliśmy decyzję, że w zakładzie zorganizujemy włoski strajk. Cisza była taka 
na warsztatach, że muchę było słychać. Z różnych wydziałów przychodziły informacje, 
że załogi pozorują pracę. W końcu całą Komisję Zakładową „S” wezwano do dyrektora. 
A tam siedział prokurator i jakiś funkcjonariusz SB. Po kolei nas przesłuchiwano, pytając, 
czy znamy dekret o stanie wojennym. Powiedzieliśmy, że nic nam nie wiadomo, żeby 
był jakiś stan wojenny. Kilku z nas powiedziało, że im się telewizory popsuły. Kilku z nas 
wywieźli na posterunek milicji w Piechowicach. Kiedy wychodziliśmy z zakładu, ja trzy-
małem ręce do tyłu. Poszła fama, że mnie SB skuła, ale to nie była prawda. Z posterunku 
gdzieś dzwonili albo udawali, i po kilku godzinach wypuszczali. Po świętach przyszedłem 
do pracy i w pewnym momencie zawołali mnie do kierownika. Ten zaś powiada, żebym 
zgłosił się do działu kadr. Ci znów kazali jechać do Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej 
Górze. Okazało się, że mamy jechać całą Komisją Zakładową. No i my jak te barany, było 
nas chyba 10 osób, kupiliśmy bilety i pojechaliśmy. Tam znów nas przesłuchują. Wszyst-
kich osobno. Robili takie pokazy siły. Chcieli, bym podpisał lojalkę. Po kilku godzinach za-
mknęli mnie na 48 godzin z kryminalistami, a pozostałych wypuścili do domu. 27 grudnia 
osadzili w ośrodku internowania, czyli w Kamiennej Górze – w poniemieckim okrutnym 
obozie Arbeitslager Landeshut Gross Rosen. Na co komunistom zwrócił uwagę kardynał 
Henryk Gulbinowicz i szybko ten ośrodek rozładowali.

Najważniejsza powinność: oświata

Edward Wryszcz łącznie na blisko rok został osadzony w kilku więzieniach, zwanych 
obozami internowania – w Głogowie, Grodkowie i Uhercach. Po zwolnieniu z interno-
wania w połowie listopada 1982 roku wraz z żoną podejmuje działalność podziemną. 
Zajmuje się kolportażem pism wrocławskich i jeleniogórskich, zarówno w Jeleniej Górze, 
jak i Piechowicach. Z czasem też zakłada, razem z Władysławem Niegoszem i Marianem 
Zagórnym, piechowickie pismo Solidarności Walczącej „Zerwij Kajdany…”. Pisze i reda-
guje teksty. Jako fotografik wykonuje diapozytywy, tak potrzebne do produkcji pism 
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wydawanych techniką sitodruku. Od grudnia 1983 do września 1986 roku wchodzi też 
w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S” Regionu Jeleniogórskiego. Od 1983 
roku przez kolejne sześć lat zasila również swoją obecnością Radę Duszpasterstwa Lu-
dzi Pracy przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Uczestniczy też 
w cyklicznych wykładach Wszechnicy Myśli Chrześcijańskiej. Współpracuje z podziemną 
sceną jako aktor teatru amatorskiego Scena Czterdzieści i Cztery w Jeleniej Górze. Na co 
dzień pracuje w Karelmie. Jednak podejrzewany o „podburzanie załogi i organizowanie 
podziemnego życia” zostaje zwolniony z pracy na kilka miesięcy w 1985 roku i przy-
wrócony przez wrocławski sąd w październiku następnego roku. Nad wyraz skromne 
mieszkanie państwa Wryszczów wielokrotnie nachodzili esbecy i dokonywali rewizji. 
Przesłuchiwano również żonę pana Edwarda. Grożono im „wypadkiem”. Mnogość i róż-
norodność podziemnych działań, jak dziś wyjaśnia Edward Wryszcz, wynikała z pobudek 
bardzo osobistych: z chęci odrobienia tej nieświadomości, w jakiej trwał do 1980 roku. 

Pod koniec lat 80. współorganizuje on oficjalne struktury Solidarności, m.in. Komi-
tet Obywatelski „Solidarność”, z którego listy będzie kandydował i zostanie wybrany na 
pierwszego burmistrza Piechowic w pierwszych po II wojnie światowej wolnych wybo-
rach w 1990 roku. W wolnej Polsce pełni tę funkcję przez kolejne cztery lata. 

– Oczywiście, nie godziłem się na układ z komunistami – mówi Edward Wryszcz. – 
Widząc jednak, jak w wyborach 4 czerwca 1989 roku naród odrzucił komunistów, zdecy-
dowałem się na uczestnictwo w wyborach samorządowych. Później okazało się, że tylko 
pozornie odsunęliśmy komunistów od władzy, ale to już zupełnie inna sprawa. Polska 
odzyskiwała wolność. Pojawiła się nawet nadzieja na całkowitą niepodległość kraju. I tak 
się stało. Owszem, przez lata rządy sprawowali ludzie, których nie popierałem i nie będę 
popierał, spod znaku liberalno-lewicowego. Jednak mogę stwierdzić, że wspólnie z żoną 
i wieloma ludźmi z tego regionu wywalczyliśmy wolny kraj. A co z tą wolnością będą ro-
bić ludzie, jak z niej korzystać, to druga sprawa. Mam też kolegów, którzy byli w pod-
ziemiu, a dziś wspierają lewicę. Nawet niektórzy chcieliby na spotkania koła emerytów 
Solidarności zapraszać… Albina Siwaka, bo to były robotnik. A że był członkiem Biura Po-
litycznego KC PZPR i radykalnym przeciwnikiem Solidarności, to już zapomnieli. I dlatego 
też uważam, że jedną z najważniejszych spraw w dziejach narodu powinna być oświata.
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Pierwsze wygrane powstanie

Witold Kaszuba podczas strajku w stanie wojennym nie 
miał wątpliwości, czy wziąć w nim udział. Uważał, że bez 

względu na grożące konsekwencje trzeba stanąć w obronie 
sprawiedliwości.

Dziś już nie pamięta, kto przekazał mu tak silne poczucie sprawiedliwości. Czy ojciec, 
który był na nie szczególnie uwrażliwiony, czy mama, którą dotknęła niesprawiedli-
wość. Od kiedy jednak Witold Kaszuba pamięta, rodzice bez wątpienia walczyli o fun-
damentalne prawo człowieka, jakim jest sprawiedliwość. Ojciec, absolwent Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie, w czasie wojny walczył w Armii Krajowej w Górach 
Świętokrzyskich. Mama jako 13-latka została zesłana z terenów II RP na Syberię. Tam 
uczyła się walczyć o zachowanie tożsamości narodowej. Po latach wielokrotnie o tym 
opowiadała swoim dwóm synom. 

Kiedy wojna się skończyła, przyszli rodzice Witolda, niezależnie od siebie, przywędro-
wali na Dolny Śląsk. I tam się poznali. W końcu lat 40. wzięli ślub. Ojciec objął posadę na-
uczyciela szkół podstawowych i średnich. Mama niebawem zajęła się wychowaniem sy-
nów. Zamieszkali najpierw w Dzierżoniowie. Później, na ponad 20 lat, w Świdnicy. Witold 
uwielbiał chodzić do szkół, w których uczył ojciec. Kiedy jednak przyszło mu rozpocząć 
własną naukę, wolał włóczyć się po okolicznych podwórkach. Lubił też szperać w biblio-
tece ojca, wyszukując księgi, najczęściej o przyrodzie. Książki pochłaniał już w szkole pod-
stawowej, a potem w liceum czytał dużo powieści historycznych. W tym o narodowych 
powstaniach: listopadowym, styczniowym i warszawskim. Smuciło go, że wszystkie były 
przegrane. Marzył więc o takim, które będzie wygrane.

Autostop zamiast paszportu

Rażącą niesprawiedliwość zauważył w szkole średniej. Faworyzowanie jednych, poni-
żanie innych, głównie młodzieży niezamożnej. Sam doświadczył tego już wcześniej, choć 
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z innej perspektywy. Dostrzegł bowiem, że inaczej był traktowany, kiedy ojciec został wi-
zytatorem szkolnym, inaczej – kiedy przestał nim być.

– Uważano mnie za pyskatego ucznia, bo nie godziłem się na lekceważące traktowa-
nie mnie czy innych. W połowie liceum dostrzegłem, że jesteśmy pod sowiecką okupacją, 
Ruskich w naszym mieście panoszyło się tysiące. Miasto było podzielone na pół. Oni mieli 
swoje koszary, lotnisko, poligon i prywatną dzielnicę mieszkaniową. Świdnica, mówiono, 
to taka mniejsza Legnica. Ale pełną świadomość tego, że jest ktoś obcy, kto nie pozwala 
mi swobodnie podejmować decyzji, zacząłem zyskiwać dopiero po lekturze bezdebito-
wej prasy. Uświadomiłem sobie wówczas, że są ludzie, którzy potrafią się w jakiś sposób 
temu systemowi przeciwstawiać, że to jest możliwe. 

Obietnice, obietnice

Nieprzyjęcie na Wydział Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego, mimo zdanych eg-
zaminów, też skutkowało niechęcią Witolda do ustroju. Żeby nie zostać powołanym do 
wojska, podjął naukę w pomaturalnej szkole, którą skończył bez kłopotu. Brat Witolda 
po studiach ekonomicznych we Wrocławiu przeniósł się do Warszawy. Niebawem za nim 
wyjechała reszta rodziny. Witold, mimo iż początkowo nie chciał się przenosić do stolicy, 
wkrótce zasmakował życia w wielkim mieście. Tym bardziej że firma, w której podjął pra-
cę, oferowała niezłe zarobki. W dwa lata później postanowił się przenieść do Zakładów 
Mechanicznych „Ursus”, gdzie obiecywano mu mieszkanie w niedługim czasie. Pracę miał 
rozpocząć po rocznym przeszkoleniu. Został nawet awansowany na brygadzistę. Jednak 
gdy minął rok, okazało się, że produkcja nie może być jeszcze rozpoczęta, bowiem nie 
uruchomiono nowoczesnej linii produkcyjnej… – Nie było wiele pracy na moim wydzia-
le, więc delegowano nas na stary zakład – wspomina Witold Kaszuba. – Zacząłem praco-
wać na tokarce, choć nie miałem o tym pojęcia. To jeden z absurdów tamtego systemu. 
Maszyny stały, niszczyły się, a my pozorowaliśmy pracę.

Spotkanie ze Zbyszkami

Podczas lipcowych strajków w Świdniku i Lublinie w 1980 roku był na wakacjach 
w Bieszczadach. O strajkach dowiedział się, wracając do domu. Kiedy przyszedł do za-
kładu, powiedziano mu, iż „przerwy w pracy”, choć krótkie, były również u nich. Rewolu-
cyjne nastroje uspokoiły dopiero zapowiedziane przez dyrekcję podwyżki. Ale od tego 
czasu na terenie Ursusa zaczęła pojawiać się podziemna prasa i ulotki informujące, gdzie 
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można zgłaszać problemy pracownicze. Podano nazwiska osób, z którymi należy się kon-
taktować: Zbigniew Bujak i Zbigniew Janas.

– Poszedłem, ale miałem sporo obaw. O to, jak mnie przyjmą, i o to, że kiedy tam pój-
dę, to zainteresuje się mną Służba Bezpieczeństwa. A wynajmowaliśmy razem z mamą 
mieszkanie bez zameldowania. Lękałem się, czy nie zrobię mamie przykrości. Wiedzia-
łem, że gdy wdam się w politykę, to już na pewno mogę zapomnieć o zakładowym 
mieszkaniu – opowiada po latach Witold Kaszuba. – Mimo to poszedłem. Ciągnęło mnie, 
by coś zmienić w marazmie PRL. Żeby nie marnowało się społeczne dobro. To było na 
pierwszym miejscu. Kiedy przyszedłem na halę, jakiś facet zlustrował mnie i skierował do 
warsztatu na pięterku. Zbyszek Bujak przyjął mnie bardzo serdecznie. Obawiałem się, że 
będzie wypytywał, jakie mam intencje, z czyjego polecenia przychodzę. Nic z tych rzeczy. 
Tylko wyciągnął bibułę. Dał mi do czytania. To mnie tak ujęło, że od razu poczułem się 
pewnie. Wziąłem tę bibułę i rozdałem na wydziale. Druga wizyta przebiegała tak, jak się 
pierwotnie obawiałem. Przyjął mnie Zbyszek Janas. Uważnie zlustrował. Wypytywał: po 
co? skąd? dlaczego? Ale już mogłem powołać się na spotkanie ze Zbyszkiem Bujakiem.

Solidarność

Kiedy rozpoczął się strajk w Gdańsku, na krótko stanął również Ursus. Dyrekcja dała 
podwyżki i bunt się wyciszył. Wkrótce jednak pojawiły się ulotki, w których nawoływano 
do tworzenia wolnych związków zawodowych. Najpierw jednak 21 sierpnia powstał Ro-
botniczy Komitet Solidarnościowy ze strajkującymi na Wybrzeżu i Pomorzu. Do Gdańska 
pojechała delegacja z Ursusa. Tydzień później w zakładzie odbyły się dwa wiece, w któ-
rych uczestniczyło kilka tysięcy osób. Podczas jednego z nich Zbigniew Bujak wyjaśnił, 
że na razie strajk nie jest konieczny, bo interesów całej załogi bronią stoczniowcy i ich 
doradcy negocjujący z władzami. Gdyby zaś rozmowy stanęły w miejscu, Ursus będzie 
wspierać stoczniowców strajkiem. Po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego, na Pomo-
rzu Zachodnim i na Śląsku, z początkiem września w Ursusie powstał Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy „Mazowsze”. Dwa tygodnie później, kiedy niezależne związki 
przyjęły nazwę NSZZ „Solidarność”, ursuski związek wszedł w jego skład. Witold Kaszuba 
został przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty.

– Nie od razu też był pomysł na to, czym będzie zajmowała się Komisja Kultury i Oświa-
ty. Tworzyła się żywiołowo i odpowiadała niejako na zamówienie chwili. Załoga chciała 
pozbyć się naszego Domu Kultury, który generował ogromne koszty, a nikt z załogi z nie-
go nie korzystał. Stanąłem jednak w jego obronie i wkrótce stworzyłem wokół Domu Kul-
tury środowisko, które zaczęło oddziaływać na cały zakład, a niebawem i miasto. Tu zor-
ganizowano pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Tu występowały najbardziej 
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znane wówczas w Polsce kabarety, m.in. Jana Pietrzaka, Piwnica pod Baranami. Również 
w ursuskim Domu Kultury odbył się pierwszy nieoficjalny pokaz filmu „Robotnicy ’80” An-
drzeja Chodakowskiego i Andrzeja Zajączkowskiego. Komisja Kultury współorganizowa-
ła też Festiwal Piosenki Prawdziwej w Gdańsku. Jego wykonawcy koncertowali później 
w Ursusie. Komisja założyła też wydawnictwo. Były wykłady z filozofii i historii, podczas 
których bez cenzury mówiono o najnowszej historii Polski. Wśród wykładowców znaleźli 
się m.in. Krystyna Kersten i Tomasz Strzembosz.

– Szesnaście miesięcy działania w Solidarności było dla mnie swego rodzaju uniwer-
sytetem. Uczyłem się historii, literatury, polityki, ekonomii, zarządzania ludźmi. Dzięki 
Solidarności poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Wśród nich moją wspaniałą żonę 
Elżbietę. Nawiązały się przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, m.in. z Basią Tatko, Zbyszkiem 
Bujakiem, Romkiem Bielańskim, Arkiem Czerwińskim, Zbyszkiem Janasem, Jurkiem Ka-
niewskim czy Staszkiem Karpezo – mówi Witold Kaszuba. – Na jakiś czas zamieszkałem 
w hotelu pracowniczym w Ursusie. Przychodziłem do pokoju i padałem spać, tak byłem 
zmęczony fizycznie i psychicznie. Rano wracałem do pracy. I tak codziennie. Panowało 
też wśród nas ogromne napięcie, bo co chwila dochodziło do jakiejś prowokacji ze strony 
PZPR. A to sprawa bydgoska, a to strajk rolników. Tuż przed stanem wojennym atak na 
studentów Szkoły Pożarnictwa w Warszawie. Słowem, nie było chwili odpoczynku. Ale 
właśnie wtedy czasem pojawiała się satysfakcja, że mam jakiś wkład w tworzenie innej 
Polski. Choć miałem jednocześnie świadomość, że nie jest ona wolna. Ale i wówczas nie 
sądziłem, że uda się ją wywalczyć wolną. Wtedy nie miałem cienia takiej myśli.

Zapłata za strajk

W pierwszy dzień roboczy, a drugi stanu wojennego, Witold Kaszuba znalazł się na 
terenie zakładu. Siedziba Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu 
Ciągnikowego „Ursus” była już oklejona milicyjnymi taśmami. Wcześniej kilku dziewczy-
nom udało się wynieść z niej bezdebitowe książki i niektóre dokumenty. Nie było prze-
wodniczącego KZ „S” Zbigniewa Janasa, któremu udało się uniknąć aresztowania. Jego 
zastępca Wojciech Gilewski został już internowany. W zakładzie krążyło mnóstwo tajnia-
ków, jednak nie było jeszcze żadnych umundurowanych formacji. W nocy z poniedział-
ku na wtorek Służba Bezpieczeństwa, ZOMO i 13 Pułk Zmechanizowany LWP rozpoczęły 
atak na Komitet Strajkowy. Wśród atakujących znalazł się m.in. Jerzy Dziewulski. W III RP 
ulubieniec postkomunistycznych mediów. 

W poniedziałek, 14 grudnia, zebrało się niemal całe ursuskie prezydium KZ „S”. Zde-
cydowano o strajku. Zakład stanął. Przewodniczącym Komitetu Strajkowego został Jerzy 
Kaniewski. Włożono na rękawy biało-czerwone opaski. Nie namawiano jednak nikogo, 
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aby się dołączył. Komitet doszedł do wniosku, że powinna to być osobista decyzja pra-
cownika. Dyrekcja od razu urlopowała całą załogę. Komitet Strajkowy zaś podjął decyzję 
o zabezpieczeniu wszystkich wydziałów.

– Patrole związkowe chodziły z opaskami po terenie zakładu. A było kilkanaście hek-
tarów do patrolowania – opowiada Witold Kaszuba. – Podzieliliśmy między siebie prace. 
Ustaliliśmy skrzynki kontaktowe w mieście. Tymczasem zakład już był otoczony przez 
ZOMO i wojsko. Oczywiście, mieliśmy świadomość powagi sytuacji i bardzo uważaliśmy, 
by nie doszło do rozlewu krwi. Napięcie wśród załogi było oczywiste. Miałem się zająć 
organizowaniem sieci informacji. Zdecydowaliśmy, że wyjdę na zewnątrz, żeby się do-
wiedzieć, co się dzieje w innych zakładach. Ruszyliśmy z kolegą maluchem do miasta. 
Podjechaliśmy do zakładów Świerczewskiego i Kasprzaka, ale tam już była milicja i woj-
sko. Bez większego trudu, od tyłu, dostaliśmy się do Huty „Warszawa”. Przy wszystkich 
bramach było wojsko i ZOMO. To, co mnie tam poraziło, to absolutna cisza. Na terenie 
zakładu nigdy nie ma takiej ciszy, zawsze coś dymi, syczy. Tu był wymarły zakład. Huta 
stała. W pewnym momencie pojawiło się dwóch chłopaków z biało-czerwonymi opaska-
mi. Podeszliśmy, mówiąc, że jesteśmy z Ursusa. Zaprowadzili nas do Komitetu Strajkowe-
go. W hali była gromada ludzi. Uwierzytelnił mnie człowiek, który miał wcześniej kontakt 
z naszą Komisją Kultury. Wygłosiłem do kilkuset zgromadzonych zagrzewające przemó-
wienie, bo miny, pewnie podobnie jak my, mieli ponure. Powiedziałem, że strajkujemy 
i będziemy strajkować do oporu. Dowiedziałem się, że do FSO się nie dostaniemy, bo jest 
szczelnie otoczone przez mundurowych. Po dwóch, może trzech godzinach wróciliśmy 
do zakładu, napotykając tuż przed Ursusem wojskowy patrol, przed którym udało mi się 
uciec. Wpadłem do jakiegoś domu, gdzie mnie bezpiecznie przetrzymano. Po kilkuna-
stu minutach dołączyłem do grupy ludzi, którzy szli do zakładu na strajk, zaopatrzeni 
w kanapki, termosy. W komitecie zdałem relację z naszej wyprawy. Ludzie byli w hali. 
Prezydium Komitetu Strajkowego objęło we władanie świetlicę. Siedzimy, rozmawiamy, 
a ludzie… powoli wyciekają. Zaczęliśmy się więc zastanawiać, czy jednak nie skończyć 
strajku, bo ludzi ubywa. W międzyczasie przyjechał Jan Józef Lipski i Marian Srebrny, ze 
wsparciem dla nas. Zdecydowaliśmy, że strajkujemy do skutku. Zwolniliśmy do domu 
wszystkie kobiety. I czekaliśmy na to, co będzie. Choć chyba każdy z nas podejrzewał, że 
skończy się to wejściem wojska i ZOMO. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy stawiać opo-
ru. Nie mamy żadnych szans. 

Wojsko i ZOMO zaatakowało Ursus po północy. Po niespełna dwugodzinnej akcji kil-
kudziesięciu strajkujących zatrzymano i zawieziono do komendy milicji. Później czterech 
z Komitetu Strajkowego osadzono w areszcie tymczasowym na Rakowieckiej. 20 stycznia 
1982 roku odbył się proces Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” z Ursusa. Oskarżał 
prokurator Walczyk. Oskarżonych bronili najwybitniejsi przedstawiciele warszawskiej pa-
lestry, m.in. Jan Olszewski, Stanisław Szczuka, Władysław Siła-Nowicki. 
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Więzienne dni Witolda

– Kiedy zostałem aresztowany i osadzony na Rakowieckiej, przez pierwsze dni głów-
nie spałem, w ten sposób odreagowując stres. Oczywiście poza czasem przeznaczonym 
na przesłuchania. Powiadomiłem brata, żeby ktoś z rodziny wiedział, gdzie siedzę. Ale 
pewnie ze stresu albo z nawyku konspiracyjnego, żeby nie pamiętać kontaktów, zapo-
mniałem, jaki jest jego adres. Więc napisałem na liście: „Warszawa, ulica Noakowskiego. 
Brama ta sama, co ciastkarnia Wróbla. Trzecie podwórze. Klatka na prawo. Drugie piętro. 
Drzwi na lewo”. I list trafił do adresata. 

– Proces nie zrobił na mnie większego wrażenia. Jurek Kaniewski, który był szefem 
strajku, dostał trzy i pół roku więzienia. Ja z Arkiem Czerwińskim trzy lata, a Benek Filoda 
wyrok w zawieszeniu. Proces Jana Józefa Lipskiego został odroczony ze względu na jego 
stan zdrowia. Nie podłamał mnie ten wyrok. Uważałem, że przegrana jest bitwa, ale nie 
wojna. Miałem poczucie wsparcia. Po wyroku publiczność odśpiewała hymn. Atmosfera 
była bardzo podniosła. Nas wyprowadzono bocznymi korytarzami i czułem, że najbar-
dziej wystraszeni byli konwojenci. Nie odniosłem też wrażenia, by sędziowie byli wobec 
nas wrodzy. Mieliśmy nawet mgliste nadzieje, że może dostaniemy wyroki w zawiesze-
niu, bo zdaje się tak został potraktowany Komitet Strajkowy z FSO. Tak się jednak nie sta-
ło. Trzeba było zapłacić więzieniem za strajk. 

Na Rakowieckiej osadzeni zostali w pawilonie MSW, gdzie trzymano więźniów poli-
tycznych. Wprawdzie komuniści głosili, że w Polsce ich nie ma, to jednak istniał widocz-
ny podział na tę kategorię osadzonych i resztę. Witold Kaszuba szybko nawiązał kontakt 
z więźniami w innych celach. W jednej z nich osadzeni produkowali niewielkie antyko-
munistyczne ulotki, które podczas więziennego spaceru rozrzucano po spacerniaku. 
Wśród kolporterów był Witold Kaszuba, za co został skazany na 10 dni karceru.

– Oczywiście znałem historię tego więzienia. Było dla mnie bez wątpienia miejscem 
szczególnie historycznym. W jakimś sensie też przygnębiającym, bo siedziałem w karce-
rze zbudowanym jeszcze w czasach carskich. Ale wiedziałem, że siedzę w słusznej sprawie. 
I wszystko to, można powiedzieć, rekompensowało mi brak wolności – opowiada  Kaszuba. 

Po kilku miesiącach wraz z innymi więźniami został przetransportowany do ciężkiego 
więzienia w Łęczycy. W kwietniu zaś do Hrubieszowa. Siedziało tam wówczas około 200 
więźniów politycznych, których od czasu do czasu straszono przewiezieniem do ZSRR. 
Początkowo kierownictwo więzienia i strażnicy byli niezwykle okrutni wobec skazańców. 
Szczuto ich owczarkami alzackimi, jak za okupacji niemieckiej. Podobnie szczuto rodzi-
ny odwiedzające więźniów. Polityczni wielokrotnie podejmowali głodówkę, co dla wielu 
kończyło się brutalnym dokarmianiem przez sondę. Po jednej z głodówek naczelnik wię-
zienia sprowadził ZOMO, które poturbowało politycznych. Z początkiem 1983 roku tego 
rodzaju brutalnych sytuacji było jednak mniej.
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– Owszem, stosowano wobec nas mniej lub bardziej prymitywne szykany – wspo-
mina Witold Kaszuba. – Pewnego dnia szef ochrony pokazał nam z jakiejś sali drzewa. 
Powiedział, że rosną już na terenie Związku Radzieckiego i jeśli będziemy próbowali robić 
jakąś rewolucję, to Syberia niedaleko. Wiele było złośliwości ze strony kierownictwa wię-
zienia. Na przykład: miałem brać ślub, a tu z nagła wywieziono mnie do więzienia w Bia-
łołęce. Moja przyszła żona miała przyjechać do Hrubieszowa z rodziną, ale nie pozwolili 
mi nawet do niej zadzwonić, wysłać telegramu. A do Hrubieszowa z Warszawy jest kilka-
set kilometrów i połączenia wtedy były okropne. Udało mi się jednak innym sposobem 
ich zawiadomić. Kiedy mnie przewożono, siedziałem z tyłu samochodu. Miałem w kiesze-
ni znaczek Solidarności Ursusa. Kiedy ktoś jechał za nami, przykładałem znaczek do szyby 
i czekałem. Ktoś pokazywał znak „V”, inny machał ręką. Ale ja chciałem dać znak, że będę 
wyrzucał kartkę. W pewnym momencie nadjechał duży cementowóz. Tak zwana gruszka. 
Kierowca zobaczył mój znaczek. Zareagował bardzo żywiołowo. Pokazywał „V”, pisał na 
szybie: „Wiosna nasza” czy coś podobnego. Pokazuję mu, że chcę coś wyrzucić. Podjechał 
blisko naszego samochodu. Wyrzuciłem karteczkę. Zatrzymał się i… potrwało to kilkana-
ście minut, zanim dojechał. Pokazuje, że niczego nie znalazł. Więc wyrzuciłem następną. 
Czekam, czekam, a tu nic. Już zwątpiłem, że coś z tego wyjdzie, gdy po kilkunastu minu-
tach widzę, pędzi ta ciężarówka. Wymija samochody osobowe, ciężarowe. Słowem, jak 
na rajdzie. Pokazał, że znalazł kartkę i że zadzwoni. I tak się rzeczywiście stało. Elżbieta nie 
musiała wyjeżdżać do Hrubieszowa. 

Po około dwóch miesiącach spędzonych w Białołęce Witold Kaszuba ponownie został 
przewieziony do więzienia w Hrubieszowie. W połowie stycznia 1983 roku wziął tam ślub. 
Wyszedł na wolność na mocy amnestii w lipcu 1983 roku. Podobnie jak koledzy z Ursu-
sa został przyjęty do pracy w rodzimym zakładzie. Po czym został zwolniony. I nie przy-
wrócono go do pracy mimo odwołania się do sądu pracy. Gorliwy sędzia zaś dopytywał: 
„Dlaczego panowie z tak interesującymi zawodami muszą pracować akurat w Ursusie?”. 

Byli działacze NSZZ „S” z Ursusa bezskutecznie poszukiwali pracy przez kilka miesięcy. 
Przez cały ten czas więzienia i bezrobocia byli finansowo wspierani składkami kolegów. 
Pomagał im też Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Ro-
dzinom działający w kościele św. Marcina na ulicy Piwnej. Wreszcie jednak zmuszeni zo-
stali do założenia spółdzielni pracy. Jak dziś już wiadomo, funkcjonariusze Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych najpierw chcieli zakazać założenia firmy. Później jednak doszli do 
wniosku, że w ten sposób łatwiej będzie kontrolować „politycznych”. I tak w 1984 roku 
powstała spółdzielnia pracy UNICUM. Na 11 członków założycieli 10 było skazanych za 
działalność polityczną. 

Witold Kaszuba na nowo podjął działalność związkową. Był między innymi doradcą 
Tajnej Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” Ursus. Odpowiadał też za 
organizowanie lokali na spotkania podziemnych struktur, za łączność w tych strukturach. 
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Został ponownie skazany. Tym razem na grzywnę – za niesienie transparentów podczas 
manifestacji. W 1985 roku po raz kolejny aresztowano go i osadzono na kilka miesięcy 
w więzieniu na Rakowieckiej. Wyszedł ponownie dzięki amnestii. Mimo założenia rodziny 
i przyjścia na świat dwóch córek kontynuował pracę podziemną aż do 1989 roku. Kiedy 
w końcu lat 80. założył swoją firmę, zaczął wspomagać podziemie finansowo. 

Po 1989 roku nie podjął żadnej działalności politycznej. Postawił na rozwój firmy. 
Dzięki niezwykłemu uporowi, nauce i pracy rozwinął swoje przedsiębiorstwo i osiągnął 
niewątpliwy sukces. Wielka w tym zasługa żony Elżbiety, która poświęciła swoją pasję 
geodety i zajęła się wychowaniem córek. Jednakże dawny przewodniczący Komisji Kul-
tury i Oświaty NSZZ „Solidarność” nie zapominał o innych. O tych, którzy podobnie jak 
on działali w ursuskiej Solidarności czy w podziemiu niepodległościowym. Wielu z nich 
wspomagał i wspomaga. Tych, którym los czy umiejętności nie sprzyjały tak jak jemu. 
Niedawno włączył się w prace fundacji założonej w Ursusie. Tyleż gospodarczej, co i hi-
storycznej. Zajmującej się m.in. upamiętnianiem osób oraz dzieł, które tworzyli w latach 
1980–1989.

– Czytając o powstańcach, marzyłem o powstaniu, które wygramy. Solidarność to ta-
kie powstanie, choć długo trwające, które wygrało. I jestem dumny, że mogłem wziąć 
w nim udział. Szkoda tylko, że odzyskanie niepodległości przez Polskę nie spowodowało 
automatycznie, że zafunkcjonowała pełna sprawiedliwość. Paradoksalnie, w jakimś stop-
niu zatriumfowało zło. Wielu z poszkodowanych przez poprzedni system nadal jest po-
szkodowanych. A komuniści, którzy byli niegdyś u władzy, najlepiej na tym wyszli. 
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– Rodzice mieli zapasy soli, cukru, mąki i trochę zboża na 
strychu. Ubowcy wyrzucili to wszystko na środek pokoju 
i pomieszali razem z ubraniami. Do dziś siedzi we mnie 

ten koszmarny widok. Przerażenie rodziców, którym 
niszczono jedzenie, i tępe, złośliwe gęby ubowców. Kiedy 

więc szukać korzeni mojej niechęci do komunistów, 
to myślę, że trzeba by sięgnąć do tego wydarzenia – 

wspomina Stanisław Sakwa.

Rodzina Stanisława Wawrzyńca Sakwy znalazła się we Wrocławiu po wysiedleniu 
z Komarna koło Lwowa. Również stamtąd pochodzili bliżsi i dalsi kuzyni z sąsiednich 
miejscowości. Jak podkreśla pan Stanisław, właściwie nie było dzielnicy we Wrocławiu, 
gdzie nie mieszkałaby jego rodzina repatriowana z Kresów Wschodnich II RP.

Korzenie niechęci do komunistów

– Dom, który zajmowaliśmy, zamieszkiwały cztery małżeństwa z naszej rodziny. Nie 
wiem, czy miałem pięć czy cztery lata, ale w pamięci bardzo utkwiła mi scena, jak się póź-
niej dowiedziałem od rodziców, rewizji przeprowadzonej przez Urząd Bezpieczeństwa 
w naszym mieszkaniu. Zapamiętałem ich w czarnych płaszczach. Szukano radia, bo ktoś 
z zewnątrz doniósł, że rodzice słuchają Radia Wolna Europa – opowiada Stanisław Sakwa. 
– Rodzice mieli zapasy soli, cukru, mąki i trochę zboża na strychu. Ubowcy wyrzucili to 
wszystko na środek pokoju i pomieszali razem z ubraniami. Do dziś siedzi we mnie ten 
koszmarny widok. Przerażenie rodziców, którym niszczono jedzenie, i tępe, złośliwe gęby 
ubowców. Pamiętam, jak stałem przestraszony, nie mogąc wypowiedzieć ani słowa. Kie-
dy więc szukać korzeni mojej niechęci do komunistów, to myślę, że trzeba by sięgnąć 
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do tego wydarzenia. No i opowieści babki oraz prababki o naszej prześladowanej przez 
Ruskich rodzinie. 

W dorosłe życie Stanisław Sakwa wkraczał po wojsku, do którego został powołany 
w klasie maturalnej technikum. Po tej państwowej daninie wziął ślub z Anielą. Mimo nie-
sprzyjających warunków małżeństwo wychowało dwóch synów, którzy skończyli studia 
na Politechnice Wrocławskiej i z dumą opowiadają o działalności rodziców. Ich wielolet-
nie zmagania z ustrojem komunistycznym wpisują się w najnowszą historię Polski jako 
heroiczny przykład walki z totalitaryzmem.

Swoista pańszczyzna

Pracę w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w Lubinie rozpoczął w 1977 roku. 
Pracowało tam wówczas kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski. Do pracy w kombinacie 
ciągnęła ludzi możliwość szybkiego otrzymania mieszkania i większe niż w innych zakła-
dach zarobki. Kombinat rozbudowywano i otrzymanie mieszkania w ciągu dwóch lat nie 
było tam niczym nadzwyczajnym. Mniej – zarówno pracownicy, jak i dyrekcja – dbano 
o warunki pracy, które na każdym kroku dochodziły do granicy bezpieczeństwa. Nie było 
więc dla nikogo zaskoczeniem, że pierwsze strajki w KGHM, które odbyły się już w lipcu 
1980 roku, wśród postulatów miały właśnie poprawę warunków pracy. 

Podczas strajku w Zakładach Górniczych „Rudna” został szefem straży strajkowej. 
W sierpniu pojechał do Stoczni Gdańskiej i dowiedział się dokładnie, jak zakładać zwią-
zek zawodowy. Niebawem został przewodniczącym Komisji Wydziałowej Solidarności 
w swoim wydziale transportowo-montażowo-rurowym w ZG „Rudna”.

– Warunki pracy były tak fatalne, że wielu pracowników szybko stąd odchodziło – 
mówi Stanisław Sakwa. – Zresztą bardzo wiele osób, które przyjechały z Polski, po odej-
ściu na emeryturę wracało w swoje rodzinne strony. Traktowali pracę tutaj jako rodzaj 
skazania, niewoli, swoistej pańszczyzny. 

Przez 16 miesięcy działał aktywnie w Solidarności, choć – jak podkreśla – nie tak bar-
dzo, jak by chciał. Na rok przed powstaniem związku uległ wraz z rodziną poważnemu 
wypadkowi samochodowemu. Tak poważnemu, że żona przez pięć miesięcy walczyła 
o życie. Po działalności „S” wiele sobie obiecywał, widząc, jak związek zmienia całe KGHM 
i Polskę. Jak rodzą się nowe inicjatywy społeczne, również świadomość społeczna. Lu-
dzie zaś z bezwolnych robotników przemieniają się w świadomych uczestników życia 
społeczno-politycznego.
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Odkrywanie swojej tożsamości

Wraz z wprowadzeniem przez komunistów stanu wojennego zastrajkowało wiele za-
kładów w Zagłębiu Miedziowym, m.in. kopalnie: Rudna, Lubin, Polkowice, Sieroszowice. 
Także huty miedzi: Głogów i Legnica. Był to wówczas – jak podają opracowania historycz-
ne – największy strajk na Dolnym Śląsku. Wojsko i ZOMO szczelnie obstawiły kopalnie 
i huty. Dyrektorzy zakładów rozpoczęli negocjacje. Przywódcy strajku podjęli decyzję, że 
będzie on trwał do czasu wypuszczenia internowanych i odwołania stanu wojennego. Po 
pacyfikacji kopalni Wujek zdecydowano o zaostrzeniu strajku i obronie kopalń. Po kolej-
nych atakach ZOMO i dalszych negocjacjach strajki zdecydowano zakończyć. 

Stanisław Sakwa ani przez moment nie zastanawiał się, czy przystąpić do strajku. Zo-
stał członkiem powstałego już 14 grudnia Komitetu Strajkowego. Później wszedł w skład 
Podziemnej Komisji Zakładowej „S”. – Niejako automatycznie zostałem członkiem Komi-
tetu Strajkowego, a później Podziemnej Komisji Zakładowej. Nawet przez moment nie 
zastanawiałem się, czy postępuję słusznie, czy nie. Choć miałem małe dzieci i nie do koń-
ca zdrową żonę. Uważałem wtedy, że najważniejsza jest załoga, nasze idee Solidarności 
i Polska – mówi pan Stanisław. – Strajkowałem na Rudnej. Wyprowadzałem ludzi przez 
Przeróbkę, by ich nie zamknęli. Pracowałem na dole jako tokarz górnik. Znałem więc 
przejścia, ponieważ wcześniej nanosiłem je na mapy, gdyż byłem również ratownikiem 
górniczym. 

Kopalnia Rudna trzymała się najdłużej, bo do 17 grudnia. Szybko utworzono Podziem-
ną Komisję Zakładową. Czterech organizatorów strajku podjęło decyzję o ukrywaniu się. 
Na wniosek dyrekcji Stanisława Sakwę wyrzucono z pracy. Blisko 1000 osób zwolniono 
dyscyplinarnie z Rudnej, rozwiązując kopalnię. Przez następny rok przyjmowano pracow-
ników, ale już na mniej korzystnych warunkach. Pięćdziesięciu w ogóle nie przyjęto. Pan 
Stanisław 3 maja 1982 roku został aresztowany i trafił do obozu w Głogowie. 

– Aresztowanie odbyło się niezwykle oryginalnie – wspomina Stanisław Sakwa. – Otóż 
byłem ratownikiem górniczym. Wtedy każdy ratownik był przez dwa tygodnie izolowany 
w pełnej gotowości bez jakiegokolwiek kontaktu z rodziną. Nie wolno było opuścić sta-
nowiska pod groźbą dwóch lat więzienia. Kiedy przyszli po mnie esbecy, partyjny kierow-
nik bez żadnego zastrzeżenia zezwolił na moje aresztowanie. Kolegom zaś powiedział, 
że ci ludzie to kontrolerzy z sanepidu, którzy wykryli u mnie czerwonkę, i trzeba mnie 
izolować, bo choroba jest zakaźna. I tak to zapisano też w różnych zakładowych doku-
mentach. W związku z tym, że byłem chory na czerwonkę, internowano mnie. Trafiłem 
do Grodkowa.
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Więzienia, więzienia, więzienia

Z internowania został zwolniony w październiku 1982 roku. Po kilku dniach powołano 
go na miesięczne ćwiczenia wojskowe. Później jeszcze ludowe wojsko kilkakrotnie upo-
mniało się o rezerwistę na manewry. 

Po powrocie z internowania Stanisław Sakwa zajął się działalnością w podziemiu. 
Został wybrany na szefa Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej ówczesnego woje-
wództwa legnickiego. Do 1989 roku zaś był łącznikiem z podziemnymi komisjami zakła-
dowymi „S” województwa. W styczniu 1983 roku został też zaprzysiężony w Solidarności 
Walczącej. MKK pod jego auspicjami rozwijała szeroką działalność. Zagłębie Miedziowe 
wydawało kilka swoich pism. Drukowano także podziemne gazety, których diapozytywy 
dostarczane były przez łączników z Warszawy i Wrocławia. Prowadzono kolportaż na sze-
roką skalę. Stanisław Sakwa nawiązał też łączność z wieloma strukturami w kraju: z Gdań-
skiem, Poznaniem, Warszawą, Łodzią, Katowicami, Krakowem, Bydgoszczą, Białymsto-
kiem, Szczecinem, Wrocławiem czy Wałbrzychem. Prowadzono wymianę podziemnej 
prasy, książek. Zagłębie Miedziowe stało się jednym z najbardziej aktywnych ośrodków 
podziemnej działalności na Dolnym Śląsku. Bardzo aktywnie działało też robotnicze dusz-
pasterstwo wspierające rodziny więzionych, internowanych czy pozbawionych pracy. 

Służba Bezpieczeństwa bacznie go obserwowała. Został aresztowany w kwietniu 
1983 roku. Kilku aresztowanych wcześniej złożyło na niego obciążające zeznania. Także 
ci, którzy go zupełnie nie znali. Jedni opowiadali o faktach, inni zmyślali. Stanisław Sakwa 
wyszedł z aresztu po trzech miesiącach. Jednak nie na długo. Ponownie został areszto-
wany w grudniu 1984 roku – z podziemną prasą i książkami. Znów był więziony ponad 
trzy miesiące. Kolejne aresztowanie to rok 1985. Dodatkowo jednak został mu skonfisko-
wany niemal nowy samochód zastawa jako „narzędzie przestępstwa”. Samochód szybko 
został zlicytowany na zamkniętej licytacji wśród pracowników sądu w Lubinie. O licytacji 
nie powiadomiono nikogo z rodziny Stanisława Sakwy. Choć po trzyletnim procesie Sąd 
Najwyższy przyznał żonie pana Stanisława odszkodowanie za połowę samochodu jako 
utratę współwłasności. Innym razem w samochodzie tzw. nieznani sprawcy uszkodzili 
przewody hamulcowe i przecięli linkę od ręcznego hamulca. Pan Stanisław cudem unik-
nął śmierci. 

Kolejne miesiące to znów aresztowania: w 1985 i 1986 roku SB próbowała za wszelką 
cenę go unieszkodliwić na kilka lat. Mimo iż został w 1985 roku uniewinniony przez sąd 
w Lubinie, któremu przewodniczył sędzia Tomasz Mużyło, to jak zapowiedzieli mu oso-
biście funkcjonariusze SB Mazurkiewicz i Przybyszewski: „W naszym wojewódzkim sądzie 
w Legnicy ma pan trzy lata jak nic”. Sąd Wojewódzki w Legnicy skazał Sakwę tylko na… 
półtora roku więzienia, w którym schorowany spędził blisko rok. Pan Stanisław zawdzię-
cza tak mały wyrok sędzi Danucie Piotrowskiej, która nie zgodziła się na z góry założony 
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przez KW PZPR w Legnicy trzyletni wyrok. Po wyjściu z więzienia przeszedł na rentę, nie 
zaprzestając działalności. A nawet ją rozszerzył, wchodząc do Rady Politycznej Polskiej 
Partii Niepodległościowej.

„Sakwa, my cię posadzimy”

– Ciągle mi dokuczali. Również żonie, którą nieustająco przesuwali na inne stanowi-
ska. Grozili, że zabiorą nam dzieci do sierocińca. Mnie zwalniali z pracy. Słowem niemal 
każdego dnia odczuwałem ich szykany. Mówili mi wręcz: „Sakwa, my cię posadzimy” – 
wspomina Stanisław Sakwa. – Założyli mi podsłuch w mieszkaniu. Na początku stanu 
wojennego byłem całkowicie zdrowy. W więzieniach natomiast nabawiłem się choroby 
serca, wrzodów na żołądku, dwunastnicy i jelicie grubym. Zacząłem się więc leczyć. Mia-
łem kilka operacji. Kiedy mnie zamknęli w styczniu 1986 roku, poczułem się tak źle, że 
wezwali karetkę. Zabrała mnie do szpitala i wylądowałem na intensywnej terapii. Na dru-
gi dzień przychodzą funkcjonariusze do szpitala, żeby mnie zabrać do więzienia. A mnie 
nie ma. Esbecy zaczęli szaleć. Dostało się zwykłym milicjantom, którzy mnie pilnowali. 
A ja leżałem na intensywnej terapii. Esbecy zamknęli cały szpital. Wzięli mnie z OIOM-u, 
mimo iż lekarz protestował, mówiąc, że może to grozić moją śmiercią. Nie przejęli się 
tym. Wsadzili do samochodu i zawieźli do więzienia na Kleczkowską i po kilku godzinach 
przebywania w celi zamknęli mnie na ponad trzy miesiące w szpitalu więziennym na 
Kleczkowskiej. Z klinik wrocławskich pozwalano lekarzom przychodzić i badać mnie oraz 
wypisywać leki. Zwolnili mnie dopiero po dziewięciu miesiącach. Leżąc tam, uzyskałem 
tymczasową rentę; 75 proc. zabierał naczelnik więzienia na moje utrzymanie, a 25 proc. 
dawano na dzieci. Można więc powiedzieć, że siedziałem za własne pieniądze. Zrobili mi 
jeszcze jedną przykrość. Moja mama była bardzo ciężko chora. Wiedzieli, że jest umiera-
jąca, ale ani razu nie dali nam widzenia. Moje widzenie warunkowali podpisaniem lojalki. 
Zmarła przed moim wyjściem. To jedyny smutek, jaki mi się przydarzył w tamtym czasie. 
Wszystkie inne to drobne sprawy. A najważniejsze, że mamy wolną Polskę i to, że w tych 
niesprzyjających warunkach, w jakich działaliśmy, udało nam się z żoną wychować sy-
nów, którzy dziś w wolnym kraju pracują dla dobra niepodległej Polski. 

Stanisław Sakwa działał w konspiracji do 1989 roku. Później pracował na kilku stano-
wiskach w zakładach KGHM. W 2006 roku odszedł na emeryturę. Przez sześć lat był człon-
kiem Rady Politycznej Ruchu dla Rzeczypospolitej. Tę aktywność docenił prezydent Lech 
Kaczyński, odznaczając Stanisława Sakwę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Prezydent Andrzej Duda odznaczył zaś Anielę Sakwę Krzyżem Oficerskim. Oboje 
natomiast zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności.
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Powstanie Solidarności było dla nich wydarzeniem nie 
mniejszym niż odzyskanie w 1989 roku niepodległości. 

Dlatego wprowadzenie stanu wojennego uznali za zamach 
na swoją i Polski wolność. Swoje zaś antykomunistyczne 
działanie – za patriotyczny obowiązek, za podtrzymanie 

ducha narodu i solidarności.

Bliżyn jest dużą wsią w województwie świętokrzyskim. Położony nad rzeką Kamien-
ną, kilkanaście kilometrów od Skarżyska-Kamiennej, w minionych wiekach znany był 
z wydobycia węgla i produkcji żelaza. Dzięki staraniom rodziny Platerów sławny był 
w całej Europie. Dziś po węglu i Platerach zostało wspomnienie, ruiny stalowni i frag-
ment zamku. W najnowszej historii Bliżyn zasłynął jako miejsce kaźni tysięcy Polaków 
i obcokrajowców więzionych w obozie przez Niemców. Po wojnie stał się jedną z wielu 
polskich wiosek zamieszkanych przez chłoporobotników, czyli rolników pracujących 
także w mieście.

***

Grzegorz Jasiński, Krzysztof Kowalik, Krzysztof Pióro i Zbigniew Wolski urodzili się 
w 1966 roku. Pochodzą z rodzin robotniczo-chłopskich. Są absolwentami wyższych uczel-
ni. Znają się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Do dziś pielęgnują swoją przyjaźń. 
Ich rodziny w mniejszym lub większym stopniu brały udział w walkach niepodległościo-
wych, w dawno minionych czy nieodległych czasach. Od dziecka przyzwyczajeni też byli 
do Słowa Bożego. Ochrzczeni i bierzmowani. W ich domach pojęcia: Bóg, Honor, Ojczyzna 
zawsze wymawiane były wielkimi literami. Od kiedy pamiętają, w ich rodzinach słuchano 
rozgłośni polskich: Radia Wolna Europa, BBC, Głosu Ameryki. Już w młodości mieli też świa-
domość, że Polska nie jest wolna, a okupowana przez Sowietów i zniewalana przez pol-
skich komunistów. Mimo zakazu ich rodziny brały udział we mszach św. poświęconych ko-
lejnym rocznicom Konstytucji 3 maja, 11 Listopada czy mordu w Katyniu – sprawowanych 
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w miejscowym kościele. Dlatego więc, kiedy powstała Solidarność, chłopcy uznali ją za 
jedyną organizację, która może doprowadzić Polskę do niepodległości. Swoje rozmowy 
o Polsce rozpoczęli zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Szczególnie dociekliwe 
stały się one po zbrodni w kopalni Wujek i sierpniowej w Lubinie w 1982 roku. Uznali, że 
trzeba działać, ale nie zakładali żadnej organizacji. Do końca zresztą swojej działalności 
nie nadali jej nazwy. Utożsamiali się bowiem z Solidarnością.

***

Trzej z nich uczyli się w Technikum Kolejowym w Skarżysku-Kamiennej. Tylko Grze-
gorz Jasiński rozpoczął naukę w skarżyskim Liceum im. Adama Mickiewicza. Spotykali się 
niemal każdego dnia po lekcjach. Dyskutowali. Aż pewnego dnia podjęli decyzję – czas 
na czyny. Podczas czerwcowych wyborów do rad narodowych w 1984 roku na plaka-
tach wyborczych dopisali dosadne „wizytówki” komunistycznych kandydatów. Kandy-
daci przyjęli to z oburzeniem i wściekłością, a mieszkańcy – z nieukrywanym śmiechem. 
Wydarzeniem zainteresowała się miejscowa milicja. Następnym działaniem chłopców 
było rozpoczęcie produkcji antykomunistycznych ulotek i ich kolportaż na terenie gminy 
Bliżyn.

***

– Solidarność przyspieszyła nasze dojrzewanie polityczne. Ja np. uczyłem się histo-
rii najnowszej z „Tygodnika Solidarność”. To była moja katedra – mówi dziś Grzegorz Ja-
siński. – Stałem w długiej kolejce po tygodnik i potem z wypiekami czytałem do późna 
w nocy. Z niego dowiedziałem się wiele o Grudniu ’70 i wydarzeniach w 1976. Również 
o wielu innych faktach, choćby z czasów okupacji niemieckiej czy okresu stalinizmu. Stan 
wojenny był dla mnie ciosem. Już choćby dlatego, że nie miałem swojej gazety. 

– Zaczął się przygnębiający marazm i zbrodnie komunistów w kopalni Wujek czy póź-
niej, w sierpniu 1982 roku, w Lubinie – wspomina Zbigniew Wolski. 

– To było niezwykle przejmujące, ale też inspirowało nas do buntu. – Środowisko na-
uczycielskie się spolaryzowało. Wcześniej chodzili z plakietkami „S”, teraz dostawaliśmy 
dwóje za samo wspomnienie o Katyniu – opowiada Krzysztof Pióro. – Ale kilku nauczy-
cieli widzieliśmy na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Józefa w Skarżysku, które były 
i dla nas wielkim wsparciem. Proboszczem był wówczas ks. Tadeusz Stańkowski. Na mszy 
wystawiano sztandar „S” i sztandary kombatanckie. To też podnosiło na duchu.
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***

Postanowili nikomu nie mówić o swojej podziemnej działalności. Nie wiedzieli o niej 
nawet rodzice. Dziś podkreślają, że dbali o zachowanie pełnej konspiracji, a co za tym 
idzie – bezpieczeństwa. Jakiś czas później nawiązali jedynie kontakt z przewodniczącym 
delegatury Solidarności w Skarżysku-Kamiennej Bogdanem Rysiem. – Pamiętam, dosta-
łem kiedyś ulotki, chyba z regionu, drukowane znakomitą techniką, i rozrzuciłem je w Bli-
żynie. Koledzy zwrócili mi jednak uwagę, że nie należy tego robić, bo może to przyczynić 
się do przypadkowej dekonspiracji – wspomina Krzysztof Pióro.

***

Podczas kolejnej akcji obrzucili farbami czołg zakupiony przez gminę dla uczczenia 
40 rocznicy powstania PKWN [Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – red.] – wyglą-
dał jak upstrzony pojazd kosmiczny z filmu SF. W ostatnim momencie czołg został jednak 
przemalowany przez organizatorów imprezy na kolor zielonego groszku. Wydarzenie to 
znacznie zakłóciło powagę komunistycznej imprezy. Od tego też momentu do Bliżyna 
i gminy wkroczyła Służba Bezpieczeństwa. Uruchomiono miejscowych tajnych współ-
pracowników (TW). Wieś i okolicę wzięto pod obserwację. Jak dziś wiadomo z archiwów 
SB zgromadzonych w IPN, niebawem służby założyły „sprawę operacyjnego sprawdze-
nia” pod kryptonimem „Amator”. Kilka miesięcy później zaś „sprawę operacyjnego rozpra-
cowania” o kryptonimie „Uparty”. Przesłuchano kilkanaście osób. Zarówno w jednym, jak 
i w drugim przypadku służby poniosły fiasko. Konspiracyjne zasady czterech przyjaciół 
się sprawdziły. 

Po akcji związanej z wyborami w 1984 roku chłopcy rozpoczęli produkcję ulotek. 
Drukowali prostą techniką. Wycięli formę z gumy. Pocięli kartki zeszytowego papieru i za 
pomocą stempla oraz tuszu rozpoczęli druk. Na początku wyprodukowali tysiąc ulotek. 
Później drukowali je na każdą rocznicę związaną z „S” i na święta patriotyczne. Podczas 
kilkuletniej działalności wyprodukowali ich łącznie kilkanaście tysięcy. Robili też kartki 
świąteczne i noworoczne. Malowali hasła na murach, na ulicy – na czas przejścia piel-
grzymki do Częstochowy nawet na przydrożnych topolach. Najpierw esbecy w złości 
zrywali korę z drzew. Następnego roku topole wycięli. 

– Akcje przygotowywaliśmy tylko we czterech – mówi Grzegorz Jasiński. – Najpierw 
spotykaliśmy się i ustalaliśmy plan. Później go realizowaliśmy. Wszystko było żmudną ro-
botą. Papier był kosztowny, ale składaliśmy się ze swojego kieszonkowego. Skonstruowa-
liśmy własną gilotynę do papieru. Kilka zeszytów stukartkowych trzeba było przeznaczyć 
na tysiąc sztuk ulotek. Ulotek nie produkowaliśmy długo. Staraliśmy się za wszelką cenę 



141

Ludzie Solidarności i niepodległości

nie zwracać na siebie uwagi. Wszystko miało wyglądać zwyczajnie. Kończyliśmy gdzieś 
o dwudziestej pierwszej, by jeszcze pouczyć się w domu. Czasem jednak wykonywaliśmy 
nawet 3–4 tysiące ulotek.

***

Po morderstwie księdza Jerzego rozwiesili na miejscowym cmentarzu ogromny 
transparent z napisem „Solidarność”. Mimo żądania SB, by zdjąć transparent, nikt z miej-
scowych tego nie zrobił. Wreszcie uczynił to jakiś ormowiec [ORMO: Ochotnicza Rezer-
wa Milicji Obywatelskiej – red.]. Setki ludzi komentowało to wydarzenie, które wywołało 
we wsi niemały rezonans. Kolejnym działaniem było ustawienie dwóch krzyży. Jednego, 
w 1987 roku, na cmentarzu. Drugiego – przy kościele podczas rezurekcji.

– Chcieliśmy w ten sposób uczcić poległych w walce z komunizmem bohaterów 
1956, 1970 i stanu wojennego – opowiada Jasiński. – Do krzyża przytwierdzone były 
kamienie na konopnych sznurach. To było nawiązanie do śmierci księdza Jerzego. Liny 
rozłożyliśmy na ramionach krzyża. Liną przytwierdziliśmy też polne głazy. U stóp krzyża 
leżały płaskie kamienie z namalowanymi datami: „1956, 1970, 1980, 1981, Katyń”. Jeden 
kamień podobno się zachował. Przyczepiliśmy też prośbę o modlitwę za księdza Jerzego 
i wszystkich pomordowanych przez reżim komunistyczny. Krzyż wzbudził ogromne za-
interesowanie. Zapalono taki ogrom zniczy, że po kilku godzinach do samego krzyża nie 
dało się dojść. Ludzie specjalnie przyjeżdżali z okolicznych wiosek. 

– Już wtedy, a może wcześniej, mieliśmy świadomość, że to, co robimy, to sprawa na-
rodowa – zaznacza Krzysztof Pióro. – Rosło w nas przekonanie, że działamy dla Polski, dla 
pobudzenia patriotyzmu, dla Solidarności. Uważaliśmy, że trzeba pokazać komunistom, 
że Solidarność nie zginęła. 

Działali aż do roku 1987, kiedy po maturze zostali wcieleni do wojska. Do końca jed-
nak nikt nie wiedział, kto był autorem ulotek i innych przedsięwzięć antykomunistycz-
nych w Bliżynie i okolicach. Aż po rok 2011, kiedy to kielecki oddział IPN otworzył wysta-
wę poświęconą podziemiu lat 1981–1989 na terenie województwa świętokrzyskiego. Ich 
ulotki były opatrzone napisem – „wykonawca nieznany”. Wówczas postanowili odtajnić 
swoją działalność. Opowiedzieli historykom IPN o swojej podziemnej pracy. Przekazali 
im ulotki, matryce, stemple i wszystko, co im zostało. Dziś zgodnie mówią, że dla nich nie 
było ważne opowiadanie o tym, co robili, ale to, by ludzie nie zapomnieli, że Solidarność 
żyje. I że również skrawek bliżyńskiej ziemi prowadził do wolnej Polski. 

Grzegorz Jasiński, Krzysztof Kowalik, Krzysztof Pióro i Zbigniew Wolski brali udział w or-
ganizowaniu wyborów w 1989 roku. Później działali już w legalnych strukturach Solidar-
ności. W 2014 roku, na wniosek IPN, zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności. 
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– Zawsze mieliśmy nadzieję i wiarę, że będzie wolna Polska – podkreśla Krzysztof Pióro.  – 
Myślę, że gdybyśmy nie mieli tej wiary, to byśmy tych działań nie podejmowali.
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– Szok. Bo najpierw zobaczyłam konwój żołnierzy 
z ujadającymi psami. I od razu odtworzył mi się obrazek 

z filmów pokazujących wyładowywanie więźniów na 
rampie w Auschwitz – wspomina Barbara Napieralska 

z Poznania. Działaczka podziemnej Solidarności 
odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przed 
dwoma laty zaś Krzyżem Wolności i Solidarności.

Życie jak na oleodruku

Nigdy nie myślała, że zajmie się działalnością polityczną. Urodziła się w niewielkim mia-
steczku – Grodzisku Wielkopolskim i wszystko wskazywało na to, że będzie żyć spokoj-
ną, małomiasteczkową egzystencją, dzieląc czas pomiędzy rodzinę i naukę, a potem 
pracę. Ojciec był szewcem, pracował w spółdzielni, później w fabryce, szyjąc kanapy 
do wagonów. Matka wychowywała trójkę dzieci. Bez szczególnego nacisku rodziców 
dzieci uczyły się oddychać jak tlenem trzema pojęciami: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wyj-
ściem poza dotychczasowy świat stały się dopiero egzaminy do poznańskiego Techni-
kum Energetycznego. Barbara zdała je z powodzeniem. Wybrała technikum, bo szybko 
chciała się usamodzielnić. Studia skończyła wiele lat później, w Wyższej Szkole Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Władza komunistyczna, ale kraj – nasz

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Barbary Napieralskiej był wybór Polaka na papieża. 
Świat zaczął być dla niej piękny i ciekawy dopiero od sierpnia 1980 roku, kiedy to echo 
gdańskich strajków dotarło do poznańskich zakładów Telkom-Teletra. Barbara pracowała 
tam już od sześciu lat wraz z kilkoma tysiącami osób. 
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– Wszystko, co nowe, zaczęło się dziać wokół Solidarności. Bez wahania wstąpiłam do 
związku. Rzuciłam się w wir pracy. To było dla mnie, jak i ludzi wokół, przewartościowy-
wanie dotychczasowych pojęć – mówi Barbara Napieralska. – Dowiadywałam się dużo 
o 1956 roku w Poznaniu, o Katyniu, działaniach antybolszewickiego podziemia niepod-
ległościowego. Dzięki kontaktom z poznańskimi dominikanami, ojcami Kowalczykiem 
i Alexiewiczem, poznawałam udział naszego Kościoła w podtrzymywaniu narodowej 
tożsamości. To mnie także coraz bardziej otwierało na religię, wiarę, Kościół. Osiemdzie-
siąty rok to również zachłyśnięcie się wiedzą. Łapczywie czytałam niezależne gazety 
i książki. Olbrzymie wrażenie zrobiła na mnie „Czarna księga cenzury”. Z niedowierza-
niem czytałam o tym, co mogło być przedmiotem cenzury. Prowadziłam też kolportaż. 
Mieliśmy sporą bibliotekę wydawnictw podziemnych. Zaczęłam dowiadywać się o wielu 
sprawach, o których nie miałam pojęcia. Dotychczas w moim środowisku nie dyskutowa-
liśmy otwarcie o zbrodniach Czerwca ’56 czy Grudnia ’70. Teraz każdy dzielił się swoimi 
wiadomościami czy rodzinnymi wspomnieniami składającymi się na drogę, którą prze-
szedł nasz naród. Mówiono o deportacjach do Sowietów. O zbrodniach, jakich komuniści 
dokonywali na ich rodzinach. Każdy chciał coś powiedzieć, by nie poszło w zapomnienie. 
Wreszcie wykrzyczeć swoje pomysły, jak zreformować kraj. Bo wiadomo było, że komuni-
ści Polskę zrujnowali. W cichości każdy zdawał sobie sprawę, że władza to może komuni-
styczna, ale kraj nasz, a nie ich. No i zaczęłam uczestniczyć w wydarzeniach, które nie były 
mi do tej pory dostępne. Chodziłam na spotkania z ludźmi, którzy brali udział w strajkach 
na Wybrzeżu. Organizowaliśmy struktury Solidarności – niezależnego od władzy związ-
ku zawodowego. Wkrótce też powstała Wszechnica Związkowa. Chodziłam na wykłady 
organizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Spotykałam się z ludźmi, którzy 
umieli i potrafili zrobić więcej ode mnie.

Składki w kieszeni

Z początkiem września w zakładach Telkom-Teletra powstała Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność”, w której pracach aktywny udział brała też Barbara Napieralska. Za-
częła pisać w nowo założonym zakładowym piśmie KZ „S” – „Rezonans”. Współpracowa-
ła także z „Biuletynem Informacyjnym” wydawanym przez Solidarność Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza. Komisja zajmowała się sprawami, które były ważne dla pracowni-
ków Teletry: sprawiedliwym podziałem premii; awansami, aby kryterium była fachowość, 
a nie legitymacja PZPR; sprawiedliwym przydziałem mieszkań czy wczasów. Ale też od-
kłamywaniem historii oraz przekazywaniem informacji, których nie sposób było znaleźć 
w oficjalnych mediach. Otwarto bibliotekę prasy niezależnej i wychodzących poza cen-
zurą książek. Barbara Napieralska niebawem weszła w skład KZ „S”. Dla młodej działaczki 
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Solidarności czas wolnych 16 miesięcy stał się budowaniem patriotycznej i narodowej 
świadomości, a także – budowaniem więzi z ludźmi. 

– Która trwa do dzisiaj. Szczególnie ta, jaką zawiązałam w stanie wojennym. Najwięk-
sze jednak wrażenie wywarła na mnie solidarność międzyludzka. Kto był w obrębie Soli-
darności, był nasz – wspomina Barbara Napieralska. – Mieliśmy do siebie ogromne zaufa-
nie. Dotyczyło to także spraw finansowych. Przez pewien czas składki były zbierane „do 
kieszeni” i nikomu nie przyszło do głowy, że można dopuścić się malwersacji. W pewnym 
momencie zauważyłam, że związek powoli zaczyna przeradzać się w ruch społeczny. 
Szczególnie dotarło to do mnie po tzw. kryzysie bydgoskim. Zaczynałam sobie uświada-
miać, jaką możemy stanowić siłę. Przeciwwagę dla PZPR, ZSL, słowem – komunistów. To 
było cudowne 16 miesięcy, które bardzo mnie dowartościowały. Ale przede wszystkim 
te dni powiedziały mi wiele o mnie. Że trzeba inaczej żyć, niż żyło się wcześniej. Że nie 
można, ot tak, iść do pracy, wrócić do domu czy pójść do kina, na spacer. Nie, bo jest tyle 
do zrobienia dla kraju i ja to mogę robić. I jest sporo ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, 
i ja chcę z nimi być. To była dla mnie psychiczna rewolucja.

Poczucie więzi z ludźmi

Internowano ją 14 grudnia – wezwano do komendy milicji i próbowano zmusić, żeby 
podpisała lojalkę. Nie zgodziła się. Straszyli, że natychmiast wyrzucą ją z pracy. Kiedy więc 
tak zdecydowanie odmawiała podpisania deklaracji lojalności wobec komunistów, trafiła 
do celi. Siedziała już tam aresztowana Izabela Cywińska, aktorka i reżyser. W nocy z 10 
na 11 stycznia 1982 roku kilkadziesiąt internowanych kobiet z Solidarności z Poznania, 
Leszna i Gorzowa, które zwieziono do aresztu śledczego w Poznaniu, załadowano do 
dwóch milicyjnych suk i powieziono w nieznane. Po drodze jeden z samochodów uległ 
wypadkowi. Kilka kobiet doznało wstrząśnienia mózgu. Dopiero po interwencji pozosta-
łych więźniarek SB zdecydowała zawieźć je do szpitala. Pozostałe stłoczono w jednym 
samochodzie i pod osłoną nocy zawieziono do ośrodka internowania w Gołdapi.

– To był szok. Pamiętałam te filmy… SS-mani i ujadające psy. Myślę, że komunistom 
bardzo zależało na tym, by odtworzył nam się ten obraz – opowiada Barbara  Napieralska. – 
Na szczęście był to „tylko” komunistyczny obóz w Gołdapi dla internowanych kobiet. Zor-
ganizowany w ośrodku wypoczynkowym radia i telewizji, gdzie uwięziono nas w złotej 
klatce. Złotej – bo była łazienka, tapczaniki, pokoje kilkuosobowe. Na początku chcieli nas 
zamykać. Ale się nie dałyśmy. Strażniczki siedziały więc na korytarzach. Później to zelżało. 
Nie mogłyśmy tylko bywać na parterze, gdzie rezydowały Służba Więzienna i SB. Ja, na 
szczęście, internowania nie wspominam tak traumatycznie jak kobiety, które zostawiły 
w domu małe dzieci. A nierzadko było też tak, że internowany był również ojciec. 
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Z obozu zwolniono ją w lipcu 1982 roku. – Internowanie było dla mnie bez wątpienia 
czasem dojrzewania politycznego i betonowania mojej antykomunistycznej postawy – 
mówi Barbara Napieralska. – Miałam też mocne poczucie więzi z ludźmi, którzy walczą na 
zewnątrz, w ten sposób wspierając nas. Walczą o nas, za nas. I to, co było bardzo ważne: 
że ludzie Solidarności opiekują się naszymi rodzinami. 

Po internowaniu od razu wróciła do działalności podziemnej. Zajęła się pisaniem i re-
dagowaniem tekstów do podziemnej już gazety „Rezonans”. Wróciła do pracy zawodo-
wej na tym samym stanowisku. Działała również w tajnym zespole wspierającym rodziny 
uwięzionych działaczy Solidarności. Aresztowana została ponownie w marcu 1984 roku. 
Zwolniono ją na mocy amnestii cztery miesiące później i… wyrzucono z pracy. Wkrótce 
zaczęła publikować w pismach podziemnych. Wśród nich w „Solidarności Poznań” i „Soli-
darności Wielkopolska”. Zaangażowała się w działalność konspiracyjnego Tymczasowe-
go Zarządu Regionu Wielkopolska.

Podziemny dzień za dniem

Wraz z upływem miesięcy i lat coraz częściej pojawiało się pytanie: jak ma być urzą-
dzona wolna Polska? – Odpowiedź była prosta. Ma być z Solidarnością i ma być po pro-
stu dobrze. Jednak z roku na rok trudniej było działać – opowiada Barbara Napieralska. – 
 Społeczeństwo powoli przywykło do tego, co było. Ludzie wykruszali się z konspiracji. 
Dla przeciętnego zjadacza chleba rygory stanu wojennego zelżały. Człowiek, który nie 
przeciwstawiał się władzy, nie odczuwał na co dzień represyjności. Zaczęła się tworzyć 
kolejna mała stabilizacja. Nie zwątpiłam nigdy w sens tego, w czym uczestniczę, a to 
dzieje się za przyczyną Solidarności. Ale coraz częściej miałam świadomość swoistego 
popadania w rutynę, braku perspektywy. Wiedziałam jednak, że nie chcę i nie mogę się 
wycofać. Miałam świadomość, że jestem na tym froncie żołnierzem. A gdzieś tam są ofi-
cerowie, generałowie i oni będą wiedzieli, jak i kiedy zakończyć tę walkę. 

– Bodaj z początkiem 1988 roku Włodzimiera Pajewska, wówczas Paszkiewicz, udo-
stępniła mieszkanie i zaczęliśmy najzupełniej jawnie prowadzić ośrodek konsultacyjno-
-informacyjny Solidarności. W ośrodku pracowało kilka osób, w tym Ewa Zydorek, która 
jest dzisiaj sekretarzem Komisji Krajowej. Wtedy u wielu została przełamana bariera stra-
chu i niemożności. I był to moment, o którym pomyślałam, że nasze wyjście na jawność 
jest przełomem. Reaktywowały się stare organizacje, powstawały nowe. Była to w sumie 
dość zabawna sytuacja, bo z jednej strony ulicy funkcjonowało nasze biuro, a z drugiej 
stali esbecy. Tak więc kiedy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, byliśmy gotowi do 
rozpoczęcia jawnego działania Solidarności. Miałam zaufanie do ludzi, którzy nas repre-
zentowali przy Okrągłym Stole, wierzyłam, że nie sprzedadzą Solidarności. Wtedy jeszcze 



147

Ludzie Solidarności i niepodległości

nie myślałam, że będzie obalona komuna. Jeszcze tak daleko nie myślałam. Sądziłam, 
że tylko zostanie przywrócona legalna działalność związku. Na tamten czas to mi wy-
starczyło. Później sprawy przybrały inny wymiar. Lewackie gremium przy Okrągłym Stole 
oszukało naród. Ale to już inna historia.
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Zapomnieć o matce i rodzinie…?

Longin Chlebowski – współzałożyciel Solidarności 
w łódzkim Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. 

Internowany. Więziony. Działacz podziemnej „S” 
i duszpasterstwa ludzi pracy. Po 1989 roku uhonorowany 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem 
„O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka”, a także 

odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Dzieciństwo – proletariackie. Ojciec – murarz-zbrojarz, matka – szwaczka. Kilka szkol-
nych lat spędził w jednopokojowym mieszkaniu przedwojennego budownictwa wraz 
z o rok starszym bratem i o pięć lat młodszą siostrą. Ich dom mieścił się w dzielnicy Dą-
browa, położonej wówczas na skraju Łodzi, gdzie nie docierał prąd ani do mieszkań, ani 
do szkoły. Zimą więc w klasach palono lampy naftowe. W domu też niewyraźne cienie 
wyglądały z każdego kąta. Jedyną rozrywką była dla chłopców piłka nożna, którą z za-
pałem kopali na podwórku i boisku szkolnym. Oczywiście mieli swój ukochany klub 
ŁKS. Także popularnych łódzkich bokserów: Kubackiego, Kuleja, Szczepańskiego i Szy-
maniaka. W kolarstwie zaś Jana Kudrę, 10-krotnego mistrza Polski, olimpijczyka, które-
go siostra była nauczycielką w klasie Longina. I pewnego dnia, za dobre zachowanie 
uczniów, zaprosiła swojego brata do klasy na spotkanie. Po tym wydarzeniu wszyscy 
chłopcy zaczęli marzyć, by zostać znanymi sportowcami. 

Rodzice Longina należeli do PZPR. I choć uważali się za ateistów, dzieci zostały 
ochrzczone. Przystąpiły też do Pierwszej Komunii Świętej. W domu na co dzień czytano 
gazety. A kiedy pojawiło się radio – po cichu słuchano też Radia Wolna Europa. Jednak nie 
dyskutowano na tematy polityczne.

– W domu nie było za bogato, ale bieda też nie panowała. Model był jednak taki, że 
po podstawówce szło się do takiej szkoły, w której płacono pieniądze – wspomina po 
latach Longin Chlebowski. – Uwielbiam książki. Dużo czytałem i chciałem być introliga-
torem, bo… książki z biblioteki były na ogół tak zniszczone, że chciałem im przedłużyć 
życie. Niestety, w Łodzi nie było takiej szkoły. Dopiero, zdaje się, w Poznaniu. Musiałem 
więc zrezygnować ze swojego marzenia, bo rodziców nie byłoby stać na internat. Miałem 
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kolegę, który poszedł do dopiero co otwartej szkoły przy Wifamie. Była to zawodówka 
dająca dyplom montażysty maszyn włókienniczych. Polska montowała je w 30 krajach 
świata, więc można było po szkole zwiedzić trochę państw. No… i jeszcze czynnik finan-
sowy. Przez trzy dni tygodnia uczono nas teorii, a przez następne trzy mieliśmy praktykę, 
za którą nam płacono. W pierwszej klasie płacili nam 150, w drugiej 300, a w trzeciej 640 
złotych na miesiąc. To były wielkie pieniądze dla młodego chłopaka. Dla porównania: 
moja mama jako szwaczka zarabiała 900 złotych na miesiąc. Dyplom montera otrzymało 
kilku uczniów z klasy Longina. Pozostali ślusarza. Wszyscy wybrani byli dziećmi komuni-
stycznych notabli. I tak Longin po raz pierwszy doświadczył PRL-owskiej sprawiedliwości.

– Było to okropne uczucie. Człowiek myślał o swoim przyszłym zawodzie. Snuł jakieś 
plany, a tu nagle taka niesprawiedliwość – wspomina dziś Longin Chlebowski. – Mówio-
no ci niemal wprost, że nie masz nic do powiedzenia. To bolało. Ale mieliśmy znakomi-
tego wychowawcę, fizyka, który wprawdzie na nas krzyczał, tupał, ale był sprawiedliwy. 
Pewnie chciał nam tę niesprawiedliwość jakoś wynagrodzić i namówił, byśmy zdawali 
egzaminy do technikum. Chodziliśmy do niego na ostry kurs przygotowawczy. Zawzię-
liśmy się, bo tu była konieczna systematyczność. I na 27 osób zdających z naszej klasy 
egzamin zdało 25.

***

Również Chlebowski został uczniem technikum. Jednak po kilku miesiącach zrezy-
gnował. Ożenił się. Niebawem urodziła się córka. Małżeństwo dostało przydział na miesz-
kanie. I, ku zaskoczeniu młodych, Longin w październiku 1970 roku został powołany do 
obowiązkowej służby wojskowej w Zgierzu. Szykowano ich do tłumienia strajków na 
Wybrzeżu. Spali w pełnym rynsztunku. Jednak nie wyjechali do „tłumienia kontrrewolu-
cji”. Ale następnego roku – do tłumienia strajku łódzkich włókniarek. Kiedy jednak młody 
żołnierz zapowiedział, że nie będzie występował przeciwko robotnikom Wybrzeża, został 
ukarany 30-dniowym zakazem opuszczania koszar. Taka sama kara spotkała go po strajku 
łódzkich włókniarek.

– Wywieźli nas w 1971 roku pod zakłady Marchlewskiego, gdzie dziś jest łódzka Ma-
nufaktura. Kazali nam wyjść z wozów. Mieliśmy pistolety maszynowe i trzy magazynki 
przypinane do pasa. Czwarty był przy broni – opowiada Chlebowski. – Kobiety zaczę-
ły krzyczeć: „To strzelajcie do nas!”. Zastanowiłem się wtedy: co ja tutaj robię? Przecież 
jestem po stronie tych kobiet. Wyciągnąłem więc magazynek i pokazałem, że nie mam 
amunicji. Podobnie zachowało się kilkudziesięciu kolegów. Przełożeni szybko wyda-
li rozkaz powrotu. Wróciliśmy do jednostki, a ja dostałem zakaz opuszczania koszar. 
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Straszyli jeszcze prokuratorem, ale byłaby to zbyt głośna afera, bo podobnie zachowało 
się  kilkudziesięciu kolegów.

***

Po wyjściu z wojska zaangażował się w życie rodzinne i kolejne lata budowania świa-
domości proletariackiej. Podjął też lepiej płatną pracę w kombinacie budownictwa. Stał 
się jednym z „elementów marksistowskiej bazy” i zaufał „cywilizowanemu” pierwszemu 
sekretarzowi PZPR – Gierkowi. Podobnie jak setki tysięcy innych pracowników. Jednak 
rok 1976 stał się dla Chlebowskiego przełomem. Strajki w Polsce i ich tłumienie zniechę-
ciły go do tzw. realnego socjalizmu. Już miał dostęp do literatury bezdebitowej i kontakt 
z ROPCiO [Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela – red.], pośrednio również z KOR 
[Komitet Obrony Robotników – red.]. Kiedy więc doszło do strajków w sierpniu 1980 
roku, nie miał najmniejszych wątpliwości, że będzie współtworzył wolne związki zawo-
dowe. Pracował wówczas w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

– Po strajku w MPK zaproponowano mi stanowisko przewodniczącego wolnych związ-
ków. Ale kiedy zobaczyłem wielość i złożoność postulatów, głównie ekonomicznych, nie 
miałem odwagi objąć tego stanowiska – mówi po latach Chlebowski. – Dostałem kontakt 
do Benka Czumy z ROPCiO. Ale miałem również łączność z KOR. Wybraliśmy Czumę na 
naszego doradcę, również Ostoję-Owsianego. Bodaj następnego dnia przyszedł do nas 
wychudzony chłopaczek z Politechniki Łódzkiej – Grześ Palka. Dość szybko wysłaliśmy 
naszą delegację do strajkującej stoczni w Gdańsku. Przywieźli postulaty i w mieszkaniu 
mamy Grzegorza założyliśmy zarząd regionu. Było nas 26 osób. 

Niebawem rozpoczęła się praca nad budowaniem Solidarności i przekształcaniem 
myślenia Polaków z marksistowskiego na wolny, obywatelski. Szesnaście miesięcy dla 
wielu działaczy „S” stało się uniwersytetem obywatelskim. – Nie myślałem jeszcze wte-
dy, że będzie wolna Polska. Już samo uzyskanie statusu wolnych związków zawodowych 
było dla nas wielkim osiągnięciem – wspomina. – Przez te 16 miesięcy w sposób przy-
spieszony dojrzewałem. Uczyłem się rozmawiać z ludźmi. Jeździłem po całym niemal wo-
jewództwie. Pomagałem pracownikom zakładać Solidarność. Na okrągło było się wśród 
ludzi. Wokół dziennikarze telewizyjni, radiowi, prasowi. Trzeba się było nauczyć kontaktu 
z nimi. Przyzwyczaić do telewizji, która cię relacjonowała bez mała na żywo. A pokazywa-
nie się w telewizji owocowało tym, że ktoś ci mówił na ulicy: dzień dobry, a inny bluzgał… 
Przychodzili do Solidarności ludzie z różnymi sprawami. Wielu nie rozumiałem. Musiałem 
się uczyć spraw związanych z polityką, gospodarką, ekonomią. Ale mieliśmy duże zaufa-
nie u ludzi. To ich oczekiwanie, że naprawimy wszystkie krzywdy nagromadzone od pół-
wiecza, i to natychmiast, było dopingujące. To mnie budowało jako działacza. Myślałem 
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z początku, że wszystko da się załatwić. Czas uczył jednak pokory. Nadzieja ludzi była 
pokładana nie tyle we mnie jako działaczu, ile w Solidarności. Dla mnie te 16 miesięcy to 
ogromne zmęczenie i brak czasu. A mimo wszystko radość. Poznałem wspaniałych ludzi, 
którzy dawali swój czas i wiedzę. Nocami obradowaliśmy. Tworzyliśmy zręby, od funda-
mentu po stropy. Panowała wielka euforia. Czyste zaangażowanie ludzi. Szczerość idei. 
To było przepiękne.

***

Chlebowski został delegatem na Walne Zebranie Delegatów Ziemi Łódzkiej, jak rów-
nież na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Wybrano go na przewodniczącego NSZZ „S” 
w MPK. I w tym ferworze budowania zastał go stan wojenny. Zaczął objeżdżać zajezdnie 
tramwajowe i autobusowe, namawiając ludzi do wypełnienia uchwały związku o zabez-
pieczeniu zakładu. Rankiem z niedzieli na poniedziałek, z 13 na 14 grudnia 1981 roku, 
mieli przystąpić do strajku, broniąc załogi i zakładu przed agresorem. Został internowa-
ny, a po pięciu dniach postawiony w stan oskarżenia przed Sądem Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego w Bydgoszczy. Prokurator żądał sześciu lat więzienia. Sąd zasądził trzy lata.  
I, jak zawsze podkreśla Chlebowski, tak niski wyrok był zasługą zeznań ówczesnego 
 zastępcy dyrektora MPK Czesława Rydeckiego. 

Trzy lata spędzone w więzieniu, m.in. w Łodzi i Hrubieszowie, Longin Chlebowski za-
myka w trzech zdaniach. Współwięźniowie zaś do dziś podziwiają jego hart ducha i nie-
złomną postawę więźnia politycznego. – Po pierwsze: wiedzieliśmy, po co tam jesteśmy. 
Mało który z tych chłopaków trafił do więzienia z przypadku. Ludzie mieli do wyboru 
w stanie wojennym: działać albo nie. Nasza postawa to była wielka zasługa tych, którzy 
przebywali na wolności. Ciągłe manifestacje. Wydawanie prasy, książek. To nas budowa-
ło. Wiedzieliśmy, że nie jesteśmy sami – opowiada. – Że też świat protestuje przeciwko 
komunie, że papież protestuje. Mieliśmy przekonanie, że musimy wytrwać. Moja żona 
zajmowała się kolportażem, mimo straszenia jej, że zabiorą naszą córkę do domu dziecka. 
Córka miała wtedy 10 lat. A żona, kiedy ją namawiano, by nakłoniła mnie do podpisania 
lojalki, była dumna z tego, że nie chciałem podpisać. I za to komuniści załatwili jej „lepszą” 
pracę… za połowę dotychczasowej pensji.

***

Po aresztowaniu w 1981 roku Chlebowskiego zwolniono z MPK. Po wyjściu z więzie-
nia w 1983 roku dzięki Janowi Dębowskiemu podjął pracę w pracowni metaloplastycznej 
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Ryszarda Szczepaniaka. Nie zerwał jednak więzi z zakładem. Rozpoczął działalność 
w podziemnych strukturach „S” – zarówno w swoim zakładzie, jak i Zarządzie Regionu 
Ziemi Łódzkiej, również w Duszpasterstwie Ludzi Pracy zorganizowanym w Łodzi przez 
jezuitę o. Stefana Miecznikowskiego oraz salezjanina ks. Józefa Belniaka.

– Duszpasterstwo Ludzi Pracy prowadziliśmy półjawnie, czy nawet jawnie. Do tego 
stopnia, że mieliśmy legitymacje. W podziemiu organizowaliśmy manifestacje, strajki. Lu-
dzie mieli do nas zaufanie. Spotykaliśmy się w mieszkaniach. Zbieraliśmy między innymi 
informacje, które otrzymywaliśmy od sztabu kryzysowego – ludzi, których na zewnątrz 
wtedy się źle oceniało. Jak choćby kierownika nadzoru ruchu w MPK Wiesława Wołoszyna. 
Wszyscy wiedzieli, że „czerwony”, a on mi przekazywał informacje. Albo od Pawła Łuszcza 
i spółki. On był wtedy pracownikiem zakładu koordynacji służb komunalnych, taki inży-
nier miasta – było ich 15 na ważnych stanowiskach w mieście. Dostawaliśmy od nich te 
z punktu widzenia władz komunistycznych tajne informacje do naszego pisma „Między 
Przystankami”. Nie można o tym zapominać, bo to będzie niepełny, zafałszowany obraz 
tamtych czasów. Dzięki takim ludziom, jak choćby tym, którzy nam użyczali mieszkań na 
nasze narady, spotkania, dzięki ich bezimiennemu zaangażowaniu mogliśmy działać. To 
były setki tysięcy ludzi w kraju. Bez nich nasza działalność nie byłaby możliwa. Mogliby-
śmy sobie siedzieć, obradować, ale gdyby inni, bezimienni, nie wyszli na ulice, nie wzięli 
do ręki książki czy gazety wydrukowanej w podziemiu, znaczków, kalendarzy, plakatów, 
nasza działalność, powtarzam to ciągle, na nic by się zdała. Bylibyśmy nic nieznaczącą 
grupką działaczy. 

Z czasem u o. Miecznikowskiego, oprócz grupy osób zajmujących się wydawaniem 
darów spożywczych, ubrań i leków, powstała tzw. podchorążówka, gdzie ludzi przygo-
towywano merytorycznie do niepodległej Polski. Tu, oprócz licznych gości przyjeżdża-
jących z całego kraju z wykładami z zakresu historii i polityki, prowadzono też zajęcia 
z ekonomii i gospodarki. Przygotowywano kadry dla samorządów. 

– Już tak od połowy lat 80. coraz śmielej myśleliśmy o wolnej Polsce – mówi Chle-
bowski. – Padały pytania o kształt tej naszej wymarzonej Polski. Jaka ona ma być? Ludzie 
mieli różne koncepcje, w zależności od wykształcenia i doświadczenia. Nasze pokolenie 
30-latków, bo taka była większość ludzi w Solidarności, nie miała doświadczenia II RP, 
gdzie były wykształcone kadry zarówno w gospodarce, jak i polityce. Niektóre pomysły 
na Polskę, jak dziś to widzę, były naiwne, inne dojrzałe. Ale wszystkie ideowe, czyste. My-
ślę, że tę czystość i ideowość zniszczyły układy Magdalenki. Po 27 latach wolnej Polski 
ledwie 10 proc. z tego, co zapowiadaliśmy, udało nam się zrealizować. I to jest wielkie 
zaniedbanie. Uważam, że nasi działacze porzucili idee Solidarności. Będąc w Gdańsku 
na obchodach 25 lat wolności, zauważyłem, że z ust części naszych byłych działaczy „S”, 
a dziś notabli, rzadko padało stwierdzenie, że Solidarność równa się wolność. Niestety, do 
dzisiaj tak jest. Zaginęła idea Solidarności. Tymczasem wolność to Solidarność. Wiemy, jak 
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się zachowują nasi koledzy i nasze koleżanki, którzy pozakładali partie i weszli do parla-
mentu. Ledwo przekroczą sejmowe progi, a już zapominają, jak za dotknięciem różdżki, 
o ludziach Solidarności. A to przecież tak, jakby zapomnieć o matce i rodzinie.
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W Solidarności na dobre i na złe

– Przyszli po dziesiątej w nocy. Nie otwierałem 
drzwi. Chcieli je wyłamać. Zastawiłem stołem. 

Jedenastoletnia córka trzymała za klamkę, syn miał 
sześć lat i z przerażeniem krzyczał. Sąsiedzi wychodzili 

na klatkę, by patrzeć, co się dzieje. Esbecy byli pod 
sąsiedzką presją, więc nie chcieli wyłamywać drzwi. 

Przez moment zastanawiałem się, czy nie uciekać przez 
okno, ale dom był obstawiony. Po raz drugi przyszli po 
dwunastej w nocy. Zaczęli rozwalać drzwi. Zajęło im to 

blisko dwie godziny. W tym czasie niszczyłem dokumenty 
Konfederacji Polski Niepodległej, w której działałem. 

Mogłyby być obciążeniem dla mnie – tak pierwsze godziny 
stanu wojennego wspomina Janusz Konieczko, działacz 

Solidarności w Hucie im. Bolesława Bieruta,  
dziś zwanej Hutą „Częstochowa”.

Pochodzi z rodziny typowo robotniczej. Ojciec murarz, którego domy po dziś dzień ozda-
biają Częstochowę. Mama zaś wykonywała niewyszukane prace fizyczne w różnych zakła-
dach. Janusz Konieczko przyszedł na świat w końcu października 1948 roku. Po nim trzech 
braci i siostra. Rodzice nie akceptowali powojennego porządku politycznego, nie uważali 
jednak, że w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na jego zmianę. Ojciec wprawdzie próbo-
wał, wstępując do WiN [Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – red.]. Został jednak w 1946 
roku aresztowany za „bandycką” działalność. Przesiedział kilka miesięcy w więzieniu i choć 
marzenia o wolnej Polsce mu nie wybito ani z głowy, ani z serca, to jednak zabrano nadzieję.

Przy akompaniamencie straszenia eksmisją

Rodzina Konieczków w latach 50. i 60., mimo niemal niewolniczej pracy rodziców, 
ledwie wiązała koniec z końcem. Mieszkali w szóstkę w jednej izbie. Czasem jeszcze 
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dojeżdżała ciotka z dwoma synami. Nie pomagały pisma do administracji, nie chciano 
przydzielić im większego mieszkania. Dopiero kiedy wyprowadzili się sąsiedzi, zdespe-
rowani rodzice Janusza… przebili ścianę i zajęli sąsiedzki pokój, który przy akompania-
mencie straszenia eksmisją w końcu im przydzielono. Mieli więc pokój z kuchnią w starej 
kamienicy. 

Janusz od najwcześniejszych lat, oprócz kopania piłki na szkolnym czy przydomo-
wym podwórku, uwielbiał czytać książki. Nieocenionymi pisarzami stali się dla niego Ka-
rol May i Henryk Sienkiewicz. Był czas, u końca szkoły podstawowej, że czytał dwie, trzy 
książki dziennie. Drugą pasją przyszłego działacza Solidarności była elektryka. Pogłębiał 
swoją wiedzę na ten temat w domu kultury na zajęciach z elektroniki i mechaniki. Za-
procentowało to podczas nauki w zawodówce i technikum. Pracę w hucie rozpoczął po 
skończeniu przyzakładowej zawodówki. Maturę zdał bez kłopotów, wkrótce sięgając po 
indeks Politechniki Częstochowskiej. Jednak z powodu spraw rodzinnych musiał prze-
rwać studia. Ożenił się. Urodziły się dzieci. Zaczął zabiegać o dwupokojowe mieszkanie, 
w którym mieszka do dziś. Troszczył się też o podstawowe, codzienne dobra. Sprawami 
politycznymi interesował się zaś o tyle, o ile dotyczyły najbliższej rodziny. Jeśli słuchał za-
chodnich rozgłośni radiowych, to bardziej Radia Luksemburg niż BBC, Wolnej Europy czy 
Głosu Ameryki. Zachodnia muzyka była dla niego wówczas synonimem wolności.

– O tym, co się działo w 1970 roku na Wybrzeżu i Pomorzu, miałem bardzo mało in-
formacji. Tyle, co oficjalna propaganda mówiła. I że była jakaś strzelanina. Ale wszystko 
to mętnie przekazywano – sięga do wspomnień niczym do zmurszałego notatnika Ja-
nusz Konieczko. – Nie miałem jeszcze wówczas ukształtowanych poglądów. Interesowa-
ła mnie tylko praca zawodowa. Byłem uznanym fachowcem i to mi wystarczało. Dużo 
wtedy pracowałem w nadgodzinach i również dorabiałem, przedstawiając swoje prace 
racjonalizatorskie. Dopiero w 1976 roku zaczęło do mnie jakoś docierać to, o czym gło-
śno już się mówiło w hucie: co władza robiła wcześniej z nami, Polakami… Taką pierwszą 
formą protestu, może jeszcze naiwną, było zbojkotowanie przez moją brygadę otwarcia 
wiaduktu w 1976 roku. Przyjechał, zdaje się, Gierek i w zakładzie chciano, byśmy wszyscy 
poszli na tę demonstrację poparcia władzy. Ale nasza brygada w ogóle nie poszła, co było 
moją zasługą. To może niewiele, ale zawsze jakiś protest był. Powiedzieliśmy wszyscy, że 
mamy pracę i nie będziemy świętować. 

Wybrano cząstkę każdego z nas

Skrzydeł Januszowi Konieczce dodał wybór Karola Wojtyły na papieża. Również… 
dwutygodnik „Robotnik KSS-KOR”, który od 1978 roku podrzucała nieznajoma ręka do 
skrzynki pocztowej jego mieszkania. Przeczytawszy, przynosił go do huty i przekazywał 
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w brygadzie. W zakładzie zaczęto coraz częściej rozmawiać o polityce. Dyskusje przy do-
mowym stole przeniosły się do zakładu. – Tak, to była wielka radość, kiedy Karol Wojtyła 
został papieżem – mówi Janusz Konieczko. – To nas bardzo podniosło na duchu. Moż-
na powiedzieć: uniosło na skrzydłach. Bardzo głośno komentowano ten wybór w hucie. 
Miało się wrażenie, że jakby wybrano cząstkę każdego z nas. 

Po wyborze polskiego papieża historia w kraju nad Wisłą nabrała przyspieszenia. Za-
częło pojawiać się coraz więcej tytułów prasy podziemnej. Wykłady historyczne i politycz-
ne Towarzystwa Kursów Naukowych w kilku dużych miastach stały się niemal otwarte. 
Choć służby PZPR uruchomiły „bijące serce partii”, jak mówiono wówczas o milicji i Służ-
bie Bezpieczeństwa, to coraz więcej ludzi wychodziło z kątów zastraszenia. Kiedy więc 
wybuchły pierwsze lipcowe strajki w Świdniku i Lublinie w 1980 roku, mimo urlopów nie 
przeszły niezauważone. Zaświadczył o tym Sierpień. Podobnie działo się w czerwonej, 
znanej z lewicowych poglądów jej mieszkańców Częstochowie. 

Z końcem sierpnia zbuntowali się hutnicy z Zakładu Konstrukcji Stalowych i Koksow-
ni, solidaryzując się ze strajkującą Stocznią Gdańską. 1 września natomiast miasto unie-
ruchomił strajk zakładów komunikacyjnych. Wkrótce dołączyły inne przedsiębiorstwa 
w mieście, również w województwie. W hucie pracowało wówczas ponad 10 tysięcy lu-
dzi. Większość zapisała się do Solidarności. Powstała Komisja Zakładowa i komisje wy-
działowe, a pod koniec września – Regionalny Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. 
Janusz Konieczko podjął działalność w strukturze wydziałowej Solidarności. W styczniu 
1981 roku wszedł do Komisji Wydziałowej „S” na wydziale walcowni blach grubych. Został 
również jej wiceprzewodniczącym. Komisja powierzyła mu dział informacji, w tym węzeł 
radiowy. Zaangażował się również w prace samorządu pracowniczego, by poznać me-
chanizmy funkcjonowania zakładu, jego gospodarkę, finanse.

Ludzie nam wierzyli

– Byłem od początku powstania Solidarności w hucie – wspomina Janusz Konieczko. – 
Przychodzili do mnie mężowie zaufania, którzy byli wybrani na wydziałach i na niektórych 
odcinkach działowych, także w brygadach branżowych. Przekazywali nam informacje. 
Z Markiem Wójcikiem redagowaliśmy je i nagrywaliśmy godzinną audycję. Mieliśmy kon-
takt z 20 regionami Solidarności w Polsce. Nawiązałem z nimi korespondencję. Było więc co 
redagować. Bardzo nam pomagała aktorka Agata Grzybowska. Przez całe te 16  miesięcy 
wolności harowaliśmy z wielką pasją, prawie nie widząc rodziny. Mój dzień wyglądał tak, 
że od rana do dziewiątej byłem na wydziale. Później do trzynastej nagrywałem audy-
cję. Później wracałem na wydział. Siedziałem do szesnastej, żeby złapać brygady, które 
przychodzą na drugą zmianę. Na krótko szedłem do domu. Dzieci trzeba było zabrać 
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z przedszkola czy szkoły. Żona pracowała też na zmiany, więc trzeba było dzieciom przy-
gotować jedzenie. Kiedy kładły się spać, w kuchni przeglądałem prasę związkową z kraju. 
Musiałem wybrać odpowiednie materiały i przygotować je do audycji na następny dzień. 
Piosenki odsłuchać. Puszczałem Pietrzaka, Kaczmarskiego i Gintrowskiego, wszystkie 
prezentowane na festiwalu Zakazane Piosenki w Gdańsku w 1981 roku. Nasza audycja 
rozpoczynała się pieśnią „Żeby Polska była Polską”. Mówiliśmy o sprawach bezpośrednio 
dotykających ludzi, a więc np. o układzie zbiorowym płac czy o premiowaniu w cztero-
brygadowym systemie branżowym. No i oczywiście sporo było wiadomości o tym, co 
się dzieje w regionach. Również prowadziliśmy blok edukacyjny, który uczył zakazanej 
do niedawna, prawdziwej historii Polski. Mieliśmy bardzo pozytywny odbiór w załodze. 
Ludzie nam wierzyli. Cieszyli się, że nareszcie możemy o sobie decydować. I była to dla 
mnie wielka szkoła życia. W ramach Solidarności dopiero nauczyłem się odkrywać swoje 
predyspozycje. Że potrafię być i rozmawiać z ludźmi. Przekazywać im wiedzę. Mało tego, 
uczyłem się organizacji. Również ekonomii. Powtarzam: 16 miesięcy Solidarności to dla 
mnie ogromna nauka – siebie i ludzi, Polski.

Jednostka wojskowa tylko dla członków Solidarności

Stan wojenny był dla niego ogromnym zaskoczeniem. Nie uważał bowiem, aby So-
lidarność mogła być jakimś zagrożeniem dla Polski. Innego zdania byli sowieccy agen-
ci w polskich mundurach. W regionie częstochowskim internowano ponad 160 osób. 
W późniejszych tygodniach aresztowano i skazano na kilkuletnie więzienie ponad 
50  osób. Wśród internowanych znalazł się Janusz Konieczko. Najpierw trzymano go 
w obozie w Zabrzu-Zaborzu, później w Nowym Łupkowie. Odzyskał wolność w końcu 
kwietnia 1982 roku i niemal od razu rozpoczął działalność podziemną. Jednak jeszcze 
tego samego roku powołano go na trzy miesiące do wojska w jednostce przeznaczonej 
tylko dla członków Solidarności.

– Kiedy wróciłem z internowania, to było mi bardzo łatwo wejść w działalność pod-
ziemną. Ludzie mieli do mnie zaufanie, więc powierzyli mi zorganizowaną już strukturę – 
opowiada Janusz Konieczko. – Trzeba powiedzieć, że bardzo duża grupa osób zbierała 
pieniądze dla internowanych, organizując również konieczną pomoc. Między innymi 
mojej rodzinie dano pieniądze na wstawienie nowych drzwi, które SB zdewastowała. Na 
początku 2 tysiące ludzi płaciło regularne składki. Zbierałem je od 1983 roku i prowadzi-
łem księgowość, która została rozliczona w 1989 roku przed KZ „S”. Pieniądze zgarniali-
śmy co miesiąc niemal oficjalnie. Otóż na wydziale mieliśmy duże akwarium i zbieraliśmy 
pieniądze na zakup rybek i ich dożywianie. Oficjalnie tak mówiliśmy. Faktycznie były to 
pieniądze na składki dla podziemnej Solidarności.
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Wspólne czytanie zakazanych książek

Składki szły na różnego rodzaju wydarzenia, jak np. urodziny, Dzień Kobiet, Pierw-
sza Komunia Święta czy śmierć kogoś w rodzinie. Słowem na potrzeby związkowców, 
tak jak podczas legalnej działalności. Inną formą solidarności w brygadzie było wspólne 
czytanie zakazanych książek podczas półgodzinnej przerwy śniadaniowej. Czytał głów-
nie Konieczko. Choćby taką literaturę, jak „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Sergiusza 
Piaseckiego.

– Streszczałem również zasady zawarte w „Małym konspiratorze” – uzupełnia Koniecz-
ko. – Mówiłem im między innymi, że podczas przesłuchania jeden esbek będzie uchodził 
za dobrego, drugi za złego. I będą prowadzili taką grę, żeby wyciągnąć od nas zeznania, 
chcąc nas w ten sposób zmiękczyć. No i zdarzyła się taka sytuacja, kiedy aresztowali na-
szą brygadę. Koledzy byli bardzo dumni i mówili, że wszystko to, co im streściłem z „Kon-
spiratora”, się sprawdziło. A ja z kolei podczas internowania nauczyłem się tego ostroż-
nego konspirowania od chłopaków z wrocławskiej Solidarności Walczącej. Miałem też 
to szczęście, że znałem walcownię blach jak własną kieszeń, a tam były tunele kablowe. 
Chodziłem więc, gdzie chciałem. Zostawiałem w określonych miejscach informacje bądź 
je odbierałem. Spotykałem się z chłopakami i przekazywałem im, co trzeba. Na przykład, 
gdzie mają odebrać bibułę. Oni mieli klucze do tuneli. Wszystkie sprawy związane z pod-
ziemiem, można powiedzieć, załatwiało się w podziemiach. 

Zajmował się wieloma sprawami organizacyjnymi. Od wydawania biuletynu byli inni. 
Jeszcze inni byli od redagowania, drukowania. Starano się tych prac nie łączyć, mając na 
uwadze wcześniejsze wpadki, choć Konieczko przez jakiś czas był zmuszony redagować 
„Biuletyn Hutniczy Solidarność HBB”, który ukazywał się od początku stanu wojennego. 
Kilkuletnia przerwa spowodowana była aresztowaniami. Do zakładu, dzięki wcześniej-
szym znajomościom m.in. Janusza Konieczki, docierała podziemna prasa i książki z War-
szawy, Wrocławia, Krakowa. Prowadził on także podziemną bibliotekę, która dyspono-
wała 600 tytułami. Od drugiej połowy lat 80. zaangażował się też w oficjalną działalność 
samorządu pracowniczego. Działał tam przez trzy kadencje. Również w duszpasterstwie 
ludzi pracy. Przez lata rokrocznie współorganizował Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną 
Górę.

Praca społeczna

Pod koniec podziemnej działalności współorganizował Komitet Obywatelski. W mar-
cu 1991 roku został szefem Komisji Zakładowej NSZZ „S” w hucie. Jesienią tego roku po-
wierzono mu funkcję wicedyrektora huty ds. pracowniczych, sprawował ją przez dziewięć 
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lat. Pełnił też, w latach 1996–2000, inną społeczną funkcję: prezesa pierwszoligowego 
klubu piłkarskiego RKS Raków. Dziś jest na emeryturze i zajmuje się pracą społeczną. 
Działa w patriotycznym stowarzyszeniu Solidarność i Niezawisłość, a także w stowarzy-
szeniu zrzeszającym właścicieli ogródków działkowych.

– Zaangażowałem się w podziemną działalność, ponieważ wychodziłem z takiego 
założenia, że skoro w 1980 roku podniosłem rękę i powiedziałem, że chcę być w Solidar-
ności, to musiałem w niej być do końca, na dobre i na złe – mówi Janusz Konieczko. – 
Uważałem, że skoro zostałem oddelegowany do pracy w Solidarności w 1981 roku i nikt 
mnie nie zwolnił z tego obowiązku, to trzeba było dochować przysięgi. Robiłem więc to, 
co musiałem i za co odpowiadałem. I tak było do 1988 roku, dopóki się nie ujawniliśmy. 
Powstał nowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”, do którego weszli ci sami ludzie, 
którzy byli w nim w 1980 roku. Wówczas jako przedstawiciel tajnej komisji przekazałem 
wszystkie materiały i powiedziałem: „Działajcie”.
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Dawać z siebie innym

– Pochodzenie miałem słuszne: robotniczo-chłopskie – 
powiada Franciszek Baranowski. – Ale to PRL okazał się 

dla robotników i chłopów najbardziej opresyjny.

Mieszkał w niewielkiej podtoruńskiej wiosce Przeczno. Rodzice gospodarzyli 
w małym gospodarstwie, ojciec dodatkowo pracował na państwowym, więc bez 
większych problemów wiązali koniec z końcem. Franciszek, urodzony pięć lat po 
wojnie, miał trzy siostry i brata. Dzień dzielili na zajęcia w szkole przed południem, 
po południu – prace polowe i dopiero wieczorem siadali do lekcji. Odmianą była 
niedziela: msza św., gra w piłkę, czasem jakieś uroczystości rodzinne. Wielkie i małe 
radości. Dużo mówiono w domu o Bogu, Matce Boskiej, świętych. Idąc ku dorosło-
ści, młodzi wiedzieli też, że żyją w kraju pod sowieckim butem. Jednak rodzice nie 
prowadzili rozmów politycznych ani nie zabraniali aktywności w życiu wsi, które 
toczyło się wokół Gminnego Ośrodka Kultury. – Którejś niedzieli przyjechał agita-
tor z Torunia, namawiając nas do PZPR. Zastanawiałem się nad tym. Akurat tego 
dnia w Ewangelii była przypowieść o służbie dwom panom. Rozmawiałem o tym 
z mamą. Powiedziała krótko: „Synu słyszałeś Ewangelię?”. I to mnie całkowicie uwol-
niło od myślenia o partii.

Mocna sprawa w sercach

Franciszek bez większych problemów skończył Technikum Chemiczne w Toruniu. 
Odsłużył wojsko. Rozpoczął pracę w Toruńskich Zakładach Włókien Chemicznych „Che-
mitex-Elana”. Założył rodzinę. Urodziły się dzieci. I nadal nic nie zapowiadało rewolucji, 
mimo iż rok 1976 przeżywał już świadomie, odmawiając udziału w potępianiu radom-
skich i ursuskich „warchołów”. – To, co się działo w Radomiu, ugruntowywało moją już 
i tak niechętną postawę wobec komunistów. Mimo że Gierek próbował młode małżeń-
stwa podkupić tanimi pożyczkami czy mieszkaniami. Owszem, my byliśmy młodym mał-
żeństwem, ale nie na sprzedaż – opowiada Franciszek Baranowski. 



161

Ludzie Solidarności i niepodległości

Pod koniec lat 70. zaczął do niego docierać biuletyn Komitetu Obrony Robotników. 
Wiedzę o sytuacji w kraju zdobywał również dzięki audycjom Radia Wolna Europa i coraz 
poważniejszym rozmowom z kolegami. Mimo to strajki na Lubelszczyźnie, a później na 
Wybrzeżu i Pomorzu nie stały się inspiracją dla pracowników Elany. Dla Franciszka Ba-
ranowskiego były zaś sporym zaskoczeniem. – W Elanie nie było żadnej chęci do prote-
stowania. Wynikało to może z dużego upartyjnienia. Były też w zakładzie brygady pracy 
socjalistycznej. Kiedy rozpoczął się strajk na Wybrzeżu, pojedyncze osoby, w tym ja, wie-
działy, co się tam dzieje. Jednak nasza załoga nie była gotowa na akcję protestacyjną – 
mówi Franciszek Baranowski. 

Dopiero kiedy w Gdańsku podpisano porozumienie, na wydziale DMT Elany, podczas 
drugiej zmiany, powstała inicjatywa przejęcia dotychczasowych związków skupionych 
w CRZZ [Centralna Rada Związków Zawodowych – red.] i stworzenia na ich bazie no-
wych. – Po pierwszej – kontynuuje Franciszek Baranowski – przyszliśmy na salę już z za-
miarem organizowania związków. Dotarli do nas koledzy z sąsiedniego wydziału polime-
ryzacji i założyliśmy grupę inicjatywną. Był to chyba 2 lub 3 września. W jej skład weszło 
pięć osób, w tym ja.

Wszystkie sprawy najważniejsze

Grupa inicjatywna została zaakceptowana przez załogę. Niemal w tym samym cza-
sie powstał też zespół Jacka Stankiewicza. Po połączeniu obu struktur wybrano Komitet 
Założycielski. Jego przewodniczącym, do wyborów, został Jacek Stankiewicz. Franciszek 
Baranowski wszedł w skład Komisji Zakładowej. Był wiceprzewodniczącym Komisji Wy-
działowej NSZZ „Solidarność”. 

– No i rozpoczęło się wielkie szaleństwo budowania społecznej świadomości – opo-
wiada pan Franciszek – w regionie, zakładzie i na moim wydziale DMT. Niemal wszystkie 
sprawy były najważniejsze. Począwszy od jakości posiłku regeneracyjnego, a skończyw-
szy na podziale premii. Nie myśmy ją dzielili, ale Solidarność opiniowała. Również przy-
dział wczasów, sanatoriów i mieszkań. Bo przecież zdarzało się, że niektórzy ludzie dosta-
wali po kilka mieszkań, a inni wcale. Jeden dostawał je szybko, a drugi czekał na nie 20 lat. 
Podobnie było z wczasami pracowniczymi. Cały czas nasza Komisja Zakładowa musiała 
też reagować na to, co się działo w kraju czy regionie. A komuniści wciąż  prowokowali 
i dążyli do konfrontacji, cynicznie zarzucając nam prowokacje. Kiedy więc trzeba było 
zrealizować jakąś akcję protestacyjną, należało przygotować do niej ludzi. Powiedzieć co 
i jak, wysłuchać ich racji. Zdarzały się spotkania, podczas których nas atakowano. Miesza-
no ludziom w głowach. Po latach okazało się, że robili to tajni współpracownicy. Ale kto 
o tym wtedy wiedział? Kiedy była prowokacja bydgoska, trzeba było przeprowadzić całą 
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akcję edukacyjną, wyjaśniającą. U nas przecież nie można było strajkować ze względu na 
specyfikę naszego wydziału, gdzie był ruch ciągły. Braliśmy więc udział w strajku przez 
zakładanie opasek czy wywieszanie flag.

W poszukiwaniu wolnej Polski

Szesnaście miesięcy działania Solidarności to dla niego quasi-uniwersytet. Rok 1980 
to ujawnianie przez Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” mnóstwa nadużyć w za-
kładzie, złodziejstw. Wywoływało to ostre spory pomiędzy załogą a kierownictwem fa-
bryki, w którym często byli beneficjenci oszustw. Spory czasem miały przebieg łagod-
ny, innym razem ostry. Prowokowały załogę do częstych akcji protestacyjnych. Niekiedy 
nawet robiono to celowo. Solidarność bowiem miała kojarzyć się z ciągłym napięciem, 
zdenerwowaniem. 

Baranowski skupił się przede wszystkim na działalności dla załogi, nie zaniedbując 
przy tym własnej edukacji historycznej. Jak tylko nadarzała się okazja, czytał legalny „Ty-
godnik Solidarność” i mnóstwo nieocenzurowanych książek, biuletynów informacyjnych 
z zakresu polityki, historii, gospodarki. Nie tylko o Polsce. W główniej mierze jednak po-
chłaniał publikacje dotyczące gospodarki. Bolało go marnotrawstwo w zakładzie. Brak 
dobrego planowania. Wreszcie podjął decyzję o zaangażowaniu się w działalność samo-
rządu pracowniczego. 

– Inwestowałem równolegle w samego siebie – opowiada. – Komunizm bowiem 
mówił: „ty się nie martw, my za ciebie wszystko załatwimy”. I choć niewiele załatwiali, to 
jednak na to się liczyło i to wyłączało myślenie. Ja sam wcześniej byłem nastawiony na 
branie, a tutaj trzeba było dać z siebie. Trzeba się było mocno natrudzić, żeby coś zorga-
nizować na wydziale czy w zakładzie, żeby podjąć jakąś decyzję. Bo to już nie było tak, że 
ktoś nam coś da na talerzu. Tylko my to sami musieliśmy wypracować. Wiele nauczyłem 
się z wydawnictw drugiego obiegu. Od czasu do czasu uświadamiałem sobie, że to, co 
robimy, to jest uczenie się Polski, ale też i demokracji. Z każdą przecież sprawą chodzili-
śmy do ludzi i oni mówili: tak albo nie. To przecież było jak najbardziej oddolne uczenie 
się tego, czym jest demokracja. Owszem, działacze PZPR też mówili głośno o demokra-
cji, o sojuszu robotniczo-chłopskim, ale tak naprawdę podział pomiędzy robotnikami 
a chłopami był ogromny, czy pomiędzy robotnikami a urzędnikami. Te antagonizmy były 
świadomie podsycane przez funkcjonariuszy PZPR. Natomiast Solidarność te wzajemne 
oskarżenia i uprzedzenia neutralizowała. I na to komuniści nie chcieli się zgodzić. Bo te 
środowiska zaczynały sobie uprzytamniać, że najważniejsza jest solidarność między-
ludzka. Solidarność ludzi, którzy zaczynali widzieć wspólny cel: wolność, a może i nie-
podległość. Czasami i ja o tym myślałem, ale komuniści straszyli interwencją sowiecką. 
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Mówili mniej lub bardziej wprost: „nie możecie za daleko pójść, bo grozi nam sowiecka 
interwencja”. Nie było więc mowy o wolnych wyborach. Chociaż u nas, w Solidarności, 
wszystko odbywało się w trakcie wolnych wyborów. Mieliśmy w głowie, że kiedyś dojdzie 
do wolnych wyborów. A na razie skupialiśmy się na sprawach mniej dalekosiężnych. Owe 
16 miesięcy to był dla mnie doskonały uniwersytet, ale i doskonała szkoła odwagi. Taka 
ciągła obecność na froncie.

Stan wojenny

Na dwa dni przez wprowadzeniem stanu wojennego odbywało się Walne Zebra-
nie Delegatów Regionu Toruńskiego w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Co chwi-
la na posiedzenie docierała informacja, że komuniści coś planują. Rankiem w niedzielę 
13 grudnia ZOMO brutalnie rozbiło trwający od kilku tygodni w Toruniu strajk chłopski. 
Ogółem w regionie aresztowano ponad 150 osób. 

– Miałem kontakt z dwoma kolegami. Rankiem dowiedzieliśmy się, że z naszego re-
gionu internowano wiele osób. Również z naszego zakładu, ale nie wiedziałem ile. Oka-
zało się, że kilka, m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego KZ „S”. Również sporą 
grupę działaczy z regionu – wspomina Franciszek Baranowski. – Pracowałem na zmia-
ny. W niedzielę byłem na popołudniową. Podjęta wcześniej przez nas uchwała głosiła, 
że w razie wprowadzenia stanu wojennego podejmujemy strajk. Ci, którzy byli drugim 
garniturem „S” w zakładzie, wśród nich ja, mieli wypełniać tę uchwałę. Spotkaliśmy się 
z kolegami w niedzielę na popołudniowej zmianie. Podjęliśmy uchwałę, że w poniedzia-
łek rozpoczynamy akcję protestacyjną. Nasz wydział był w bardzo trudnym położeniu, bo 
nie można było od razu rozpocząć strajku, przerywając nagle proces produkcyjny. Więk-
szość ludzi zresztą była wystraszona, nawet bardzo, mimo że ponad 80 proc. było w Soli-
darności. Postawiliśmy sprawę jasno: brygada popołudniowa zostaje, łączy się z brygadą 
nocną i podejmują akcję protestacyjną. Ale pojawiały się głosy, że to jest zaskoczenie, 
że w domu nie wiedzą, że oni nie przyjdą z pracy itp. Że może pójdą do domu zawiado-
mić rodziny. Powiedziałem, że akcja protestacyjna nie polega na tym, że sobie pójdziemy 
i wrócimy. Więc ktoś z załogi zaproponował głosowanie. Okazało się, że większość załogi 
mojego wydziału opowiedziała się przeciwko strajkowi. Byłem rozczarowany, że nasza 
akcja strajkowa nie wypaliła. Miałem kaca moralnego. Tacy byliśmy silni, a tu… Weszło 
wojsko i już nic z naszej siły nie zostało. Przez trzy dni byłem nieco wystraszony. Chyba 
po trzech dniach wydaliśmy nasze pierwsze oświadczenie, napisane na maszynie, takie 
bardzo amatorskie ulotki. Pisaliśmy coś o tym, że szok powinien minąć i powinniśmy się 
zabrać do podziemnej roboty.
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Kiedy minął szok…

Kilka dni później pięć osób z KZ „S” wydziału DMT wraz z Franciszkiem Baranowskim 
poszło do komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej przekazać paczkę żywnościową 
internowanemu Hieronimowi Żórańskiemu, przewodniczącemu „S” na wydziale. Powie-
dziano im, że paczek nie przyjmują, a koledze nie dzieje się źle, bo mieszka w ośrodku 
wypoczynkowym. To było zwykłe kłamstwo, ponieważ siedział w więzieniu w Potulicach. 
Jeden z obecnych tam esbeków groził delegacji, że „zrobią porządek” w Elanie, jeśli będą 
się pojawiać ulotki. Mimo tych pogróżek nie minęły dwa tygodnie, a w Elanie na dobre 
rozwinęła się podziemna robota. 

– Któregoś dnia dostałem wiadomość, że pod jakimś adresem mam do odebrania 
paczkę – opowiada Franciszek Barański. – Odbieram, a tam bibuła. W domu podzieliłem 
całą paczkę na mniejsze pakunki dla poszczególnych wydziałów i tak… stałem się kol-
porterem. Zbierałem też składki, które szły do punktu pierwszej pomocy. Zdarzało się 
sporadycznie, że indywidualnie szły na zapłacenie kolegium czy jakiejś kary zasądzonej 
przez sąd. Pieniądze ze składek szły do kościoła Najświętszej Marii Panny. Posługiwała 
tam śp. Gertruda Przybylska, niezwykle oddana Kościołowi i Solidarności. Kiedy rozlicza-
liśmy nasze fundusze przed Komisją Wydziałową DMT w 1989 roku, wszystko zgadzało 
się co do złotówki. Wypisane, jakie były wpływy, co ile kto dostał: nazwiska, pseudonimy.

– Miałem taki rozkład zajęć: praca, dom, działalność podziemna. I tak codziennie. 
Żona pracowała w banku. Na nią dodatkowo spadła cała praca w domu, wychowywanie 
dzieci. I za to jej dziś składam wielkie podziękowanie. Bo to też jej wkład w nasze pod-
ziemne działanie. Owszem, my też nie próżnowaliśmy. A to organizowaliśmy jako KZ „S” 
kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, wczasy dla działaczy Solidarności. Podejmowaliśmy 
różne akcje propagandowe, na przykład wieszanie flag na kominach. 

Służba Bezpieczeństwa wielokrotnie wzywała na przesłuchania działaczy Solidarno-
ści z Elany. Dokonywano przesłuchań, rewizji, zatrzymań. Przez lata przeprowadzono kil-
kanaście operacji. W jednym z kilkuset raportów, jakie sporządzono w latach 1981–1989, 
pisano, iż „[…] prowadzona jest wroga propaganda w postaci kolportażu wydawnictw 
bezdebitowych […] oraz przekazywane są tendencyjne i fałszywe informacje dotyczące 
sytuacji w kraju” [Sprawa operacyjnego rozpracowania, kryptonim GNIAZDO, sygnatura 
IPN BY 0104/90/Jacket]. Wśród osób, które „zagrażają bezpieczeństwu socjalistycznego 
państwa”, wielokrotnie pojawia się nazwisko Franciszka Baranowskiego.
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Samorządowa wolność

W 1983 roku rozpoczął aktywną działalność również w samorządzie pracowniczym. 
Tajniacy z SB nie omieszkali odnotować, że działalność ta „[…] jest przykrywką dla jego 
działalności podziemnej”. Podkreślano, że jest jednym z inicjatorów budowy pomnika 
zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. Wśród zaleceń proponowano kolejne rewizje 
i przesłuchania oraz zapewniano iż: „[…] Wymieniony został otoczony szczególną kon-
trolą przez osobowe źródła”, czyli przez tajnych współpracowników. Mimo wielokrotnych 
rewizji i prób zastraszenia kontynuował działalność podziemną i samorządową. W latach 
1986–1988 był przewodniczącym Rady Pracowniczej w Elanie.

– Wiele się nauczyłem o gospodarce, ekonomii przedsiębiorstw. Trzeba było poznać 
od podszewki zawiłości gospodarcze funkcjonowania zakładu. Dokształcałem się. Bra-
łem też udział w szkoleniach z zakresu gospodarki i samorządu prowadzonych zarówno 
przez struktury podziemne, jak i oficjalne, np. przez śp. Andrzeja Malanowskiego czy Ry-
szarda Bugaja. Brałem udział w ogólnopolskich zjazdach, podczas których zastanawiali-
śmy się, w jaki sposób samorząd może się całkowicie oddzielić od komuny. Elana była na 
liście tych strategicznych przedsiębiorstw, gdzie rada nie miała wielkich możliwości. Ale 
mieliśmy wgląd w to, co się dzieje w zakładzie i wykorzystywaliśmy wszystkie możliwo-
ści, jakie dawała nam ówczesna ustawa. 

W końcu lat 80. Franciszek Baranowski brał udział w nieudanej próbie odtworzenia 
legalnej struktury Solidarności. Obrady Okrągłego Stołu przyjął sceptycznie, choć jak 
podkreśla, dawały możliwość legalnego działania związku, „a to dużo”. Podobnie jak wol-
ne wybory do Senatu, a rok później – całkowicie wolne wybory do samorządu teryto-
rialnego. – Jednak już po kilku miesiącach działalności rządu Tadeusza Mazowieckiego 
zacząłem się coraz bardziej wobec niego dystansować – mówi Baranowski. – A kiedy 
przyszła prywatyzacja Balcerowicza i Bieleckiego, to już mi zupełnie z tym rządem nie 
było po drodze. 

W 1993 roku Elanę przekształcono w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Zgod-
nie z ustawą zakończyła się tym samym działalność samorządu. Franciszek Baranowski 
w powszechnych wyborach został wybrany do rady nadzorczej. W połowie lat 90. spółka 
zaczęła podupadać. W 2001 roku zakłady zostały zakupione przez prywatnego przedsię-
biorcę. Franciszek Baranowski siedem lat temu, w 2010 roku, przeszedł na emeryturę.
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Zwycięska determinacja

Współzałożyciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w WSK „PZL-Rzeszów”. Działacz legalnych, a później 
tajnych związkowych struktur w zakładzie. W stanie 

wojennym internowany. Wielokrotnie represjonowany.  
Jak kiedyś Adam Śnieżek podliczył, przerzucił on 

kilkanaście ton prasy podziemnej.

W III RP pełnił wiele funkcji związkowych, m.in. przewodniczącego Komisji Zakładowej 
WSK „PZL-Rzeszów”, przez dwie kadencje również przewodniczącego Zarządu Regionu. 
Był także posłem z listy Akcji Wyborczej Solidarność i PiS. Z wykształcenia jest matema-
tykiem po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy kończył uczelnię, nic nie zapo-
wiadało, że będzie kiedykolwiek zajmował się działalnością związkową czy polityczną. 

Zwyczajne życie 

Dzieci państwa Marii i Władysława Śnieżków uczyły się chętnie i dobrze. Rodzice po-
słali więc trzech chłopców i córkę najpierw do szkół średnich, a później na studia. Czte-
rohektarowe gospodarstwo nie pozwalało jednak na luksus utrzymywania uczących się 
dzieci. Cała czwórka po zajęciach w szkole musiała jeszcze pracować. Podobnie ojciec 
rodziny, który dorabiał w cegielni. 

W czasie studiów, które rozpoczął u schyłku lat 60., Adam Śnieżek związał się z Dusz-
pasterstwem Akademickim przy krakowskim kościele św. Anny. Prowadził je marianin 
ks. Adam Boniecki. Podczas spotkań, oprócz modlitwy i rozważań natury religijnej, młody 
student mógł co jakiś czas zaczerpnąć wiedzy: politycznej i historycznej. Innej od tej, jaką 
przekazywali komuniści w mediach. – Jednak ta wiedza, mimo iż czasem też słuchałem 
Radia Wolna Europa, niewiele mnie rozwinęła w świadomości politycznej. W każdym ra-
zie nie na tyle, bym nabrał jakiejś zdecydowanej postawy antykomunistycznej – stwier-
dza Adam Śnieżek. – I choć świadomie przeżyłem strajki i strzelanie komunistów do ludzi 
na Wybrzeżu i Pomorzu, to tak naprawdę mało wiedziałem, co się tam wydarzyło. Władza 
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trzymała swą zbrodnię w ukryciu. Niewątpliwie jednak te wydarzenia wzbogacały mnie 
politycznie i pokazywały pełniejszy obraz ówczesnej Polski, prawdziwy stosunek władzy 
do ludzi pracy. I z latami niechęć do komunistów narastała. 

W początkach lat 70. rozpoczął pracę w rzeszowskich zakładach WSK PZL, wypełnia-
jąc tym samym umowę wynikającą z otrzymywanego wcześniej z wytwórni stypendium 
fundowanego. Zastanawiał się, czy nie zostać w Krakowie, jednak zdecydował się być 
bliżej rodziców, aby w każdej wolnej chwili pomagać im w gospodarstwie. Szarość życia 
przygnębiała. Codziennie na dźwięk syreny 13 tysięcy pracowników WSK odbijało kartę 
zegarową, kończąc ośmiogodzinny dzień pracy; niewiele zarabiało; biegało za podstawo-
wymi artykułami żywnościowymi, za przydziałem na mieszkanie…

– Można powiedzieć, że panował marazm – opisuje Adam Śnieżek. – Ludzie do wy-
boru Karola Wojtyły na papieża żyli bez nadziei na jakąkolwiek zmianę na lepsze. Wielu 
z mojego pokolenia, urodzonych kilka lat po wojnie, było przekonanych, że będzie żyło 
w zniewolonym kraju i w takim umrze. Inni zaś nie mieli świadomości, że żyją w okupo-
wanej przez Sowietów Polsce. Po prostu akceptowali komunizm. Należeli do PZPR i w za-
leżności od pełnionych funkcji korzystali z profitów, np. przydziałów mieszkań poza ko-
lejnością, awansów niekoniecznie zgodnych z wykształceniem i wiedzą itp. Słowem jedni 
bardziej, drudzy mniej służyli komunistycznej władzy. 

Kształtowanie świadomości 

Wybór Karola Wojtyły na papieża milionom ludzi dodał odwagi do obrony swojej wia-
ry i katolickiego Kościoła. Swoje przywiązanie do wiary manifestowali podczas pierwszej 
pielgrzymki polskiego papieża Jana Pawła II. Ta skumulowana odwaga stała się wkrótce 
fundamentem dla strajków w całej Polsce w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” – 
pierwszej po wojnie formacji, która była nie tylko związkiem zawodowym, ale też struktu-
rą opozycyjną, wkrótce konkurującą w zakładach pracy z fabryczną PZPR. Zarządy regio-
nów NSZZ „S” stały się reprezentacją społeczeństwa na poziomie województw. Komisja 
Krajowa – na poziomie kraju. Ta sprawność organizacyjna związkowców była dla komu-
nistów niepokojąca. 

Strajki w ówczesnym województwie rzeszowskim dość szybko zorganizowano. 
Już 1 lipca strajkowała kilkusetosobowa, a później kilkutysięczna grupa pracowników 
w zakładach WSK „PZL-Mielec”, posiadających wówczas 20-tysięczną załogę. Jednak nie 
powołano tam komitetu strajkowego, a protesty załogi dyrekcja wyciszyła, obiecując 
podwyżki. Niedługo później, 14 sierpnia, zatrzymano maszyny w wydziale obróbki me-
chanicznej w WSK „PZL-Rzeszów”. W innych wydziałach zabrakło jednak pracowniczej 
solidarności. W sumie niewiele ponad 4 tysiące pracowników w województwie wzięło 
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udział w sierpniowych strajkach. Do strajku w wytwórni doszło na początku następnego 
miesiąca. Zarząd regionu zaś powstał 12 września. 

– Przez zachodnie rozgłośnie można było śledzić na bieżąco, co się dzieje. Słuchaliśmy 
również tego, co opowiadali ludzie przyjeżdżający z Wybrzeża czy innych strajkujących 
w kraju zakładów. Na bocznicy stały pociągi z napisami wzywającymi Rzeszów do popar-
cia strajków. Czuło się wielkie wrzenie w zakładzie. Ale nie doprowadziło to do general-
nego strajku w WSK – wspomina Adam Śnieżek. – Były organizowane tzw. masówki. Z pa-
roma kolegami zainicjowałem takie zebranie. Kilka miesięcy przed sierpniem zostałem 
bowiem wybrany na męża zaufania, więc w sierpniu, korzystając z tej funkcji, zwołałem 
spotkanie załogi ośrodka obliczeniowego, w którym pracowałem. Przyszło ponad 100 
osób. Poruszyliśmy sprawy płacowe, socjalne. Trwało to zaledwie pół godziny, ale wtedy 
też napisaliśmy pismo wspierające strajkujących na Wybrzeżu. Podczas tworzenia się Ko-
mitetu Założycielskiego „Solidarność” w zakładzie wszedłem w jego skład, a później wy-
brano mnie do Komisji Zakładowej. W „S” zajmowałem się np. redagowaniem informacji, 
które nadsyłano teleksami z całego kraju. Nadawaliśmy je w zakładowym radiowęźle. Za-
sięg był ogromny, bo w rzeszowskim WSK pracowało 13 tysięcy ludzi. Bez wątpienia mia-
łem poczucie, że uczestniczę w czymś naprawdę historycznym, co może się zdarzyć raz 
na sto lat i zmienić Polskę. Byłem przekonany, że odzyskamy trochę wolności słowa, ale 
nie myślałem, że powstanie „S” będzie początkiem upadku komunizmu. Bez wątpienia 
obaliliśmy wówczas monopol informacji, który był jednym z fundamentów utrzymywa-
nia komunistycznej władzy. Wydawane przez Solidarność gazetki powielaczowe nie były 
objęte cenzurą. Wychodziło wtedy kilkanaście tysięcy tytułów w skali kraju. W różnorod-
nym nakładzie. Pisano o bieżących sprawach, ale też o historii. I to było najważniejsze. 
Ogromną zdobyczą była też możliwość zgromadzeń, strajków. Miałem świadomość, że 
kolejne nasze zrywy w 1956, 1970, 1976 roku stopniowo zmieniały świadomość społecz-
ną. Jak również, że powstanie 10-milionowego związku zawodowego było wyłomem 
w całym bloku komunistycznym i że to musi zaowocować zmianami również w innych 
krajach socjalistycznych. Tak traktowałem posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, ja-
kie wystosował I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S”. Byłem świadom, że to, co robimy, to 
już nie tylko działalność związkowa, ale i polityczna. Uważałem, że to jest moment, kiedy 
można się komunizmowi pokojowo przeciwstawić i coś uzyskać. 

Dalszy ciąg wydarzeń 

Wprowadzenie stanu wojennego przez komunistów było dla niego zaskoczeniem, 
choć – podobnie jak inni działacze „S” – dopuszczał taką możliwość. W zakładach Rze-
szowszczyzny Solidarność przygotowywała się na wypadek „stanu wyjątkowego”, jak to 
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wówczas mówiono. Jednak w rzeczywistości wojsko, milicja i Służba Bezpieczeństwa 
szybko spacyfikowały większe skupiska oporu. Uwięziono setki działaczy w Załężu, Uher-
cach i Łupkowie. Kobiety zaś w Nisku i Gołdapi. Wśród internowanych znalazł się również 
Adam Śnieżek. Był to jednak chwilowy sukces komunistów. Już w grudniu 1981 roku sta-
raniem Michała Stręka i Zbigniewa Sieczkosia powstała podziemna struktura: Międzyza-
kładowy Komitet Robotniczy, który później przyjął nazwę: Regionalna Komisja Wykonaw-
cza NSZZ „S”. Po wyjściu z internowania Adam Śnieżek rozpoczął działalność podziemną.

– Zdawałem sobie sprawę, że to, co robię, jest dalszym ciągiem wydarzeń, które 
zmieniają Polskę. Ta obfitość prasy podziemnej, wydawnictw i to wchodzące w działanie 
nowe pokolenie muszą przynieść pozytywne skutki. Obserwując gospodarkę, poziom 
życia, dyskusje w prasie podziemnej można się było spodziewać, że po dekadzie czy 
kilkunastu latach dojdzie do podobnego wydarzenia jak w 1980 roku. Uważałem więc, 
że trzeba ludzi przygotowywać, nie oddawać pola komunistom. Byłem przekonany, że 
najlepiej temu będzie służyć prasa podziemna, więc organizowałem kolportaż. Ale też 
sam kolportowałem. Trudno mi dziś oszacować, ile ja sam tych wydawnictw i prasy prze-
rzuciłem. Kiedyś mi wyszło, że kilkanaście ton. Taka ciężarówka z przyczepą… Owszem, 
widziałem jak z roku na rok jest coraz mniej ludzi płacących składki, manifestujących na 
ulicach, kupujących książki. Widzieliśmy, jak to się kurczy. Było to dla mnie dodatkowym 
obciążeniem psychicznym. Bo przecież i tak wzywano mnie na SB. Prowadzono wobec 
mnie szereg działań operacyjnych, jak się później dowiedziałem z akt. Coraz częściej się 
budziłem, sądząc, że dzwoni dzwonek, a za drzwiami stoi SB. To ciągle było. Żyłem w cią-
głym stresie. Ale choć byłem wyczerpany psychicznie, to nie to mnie bolało. Najbardziej – 
coraz mniejsze zainteresowanie działaniem podziemia. Zawsze jednak ratowała mnie 
świadomość, że jestem wśród tych kilkudziesięciu, a w całym regionie – kilkuset, może 
kilku tysięcy ludzi, którzy się nie poddają. I w końcu ta nasza determinacja doprowadzi 
do zmiany Polski. Nie przypuszczałem, że tak szybko będzie wolna.
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Każdej podłości trzeba się 
przeciwstawiać

Teresa Zalewska powiada o sobie, że jest dzieckiem 
stalinowskiej indoktrynacji. Urodzona w trzecim roku 

II wojny światowej poszła do pierwszej klasy podstawówki 
na początku komunistycznego totalitaryzmu. Uczyła się 
wierszy sławiących naród radziecki, a w szczególności 

Bieruta i Stalina. Pamięta jak dziś, kiedy wożono 
młodzież całymi klasami w niedzielne poranki umajonymi 
ciężarówkami do wsi na propagandowe czyny społeczne, 

które często przynosiły więcej szkody niż korzyści. 
Wyjazdy te prowadziła komunistyczna Powszechna 

Organizacja „Służba Polsce”.

– Wszyscy patrzyli na te umajone ciężarówki bez plandeki, które od rana woziły młodzież, 
by odciągać ją od Kościoła. To mi bardzo utkwiło w pamięci – podkreśla Teresa Zalew-
ska. – I tak się rodziła we mnie świadomość społeczna, bardzo często antykomunistyczna. 
Wśród innych także, bo ludzie widzieli, jakie to było zakłamanie. I szukali prawdy.

Przez pryzmat pomocy innym

Choć rodzice byli robotnikami, to bardzo dbali, aby ich córka skończyła liceum i poszła 
na studia. Uczyła się więc z dużą pilnością. Czytała też mnóstwo książek, co było jej pasją. 
W przyszłości zaowocowało to pracą w bibliotece. Po liceum jednak nie mogła pójść na 
studia dzienne, bo wbrew komunistycznej propagandzie, że każde robotnicze dziecko 
może studiować, rodziców nie było na to stać. Studia wieczorowe skończyła w latach 70. 
na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, pracując jako bibliote-
karka w Tomaszowie Mazowieckim. 
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Od najmłodszych lat spoglądała na życie przez pryzmat pomocy innym. Już dziś 
nie pamięta, skąd to przyszło, od mamy czy ojca? Zawsze jednak widziała konieczność 
pomocy innym, choć niekoniecznie sobie. Do dzisiaj mieszka w niewielkim mieszkaniu 
wraz z córką, która zresztą podziela prospołeczną postawę matki. Od blisko 30 lat Teresa 
Zalewska prowadzi w Tomaszowie fundację Dar Serc, która pomaga niepełnosprawnym 
dzieciom i osobom dorosłym. Jej zaangażowanie społeczne zauważono już wcześniej. 
W końcu lat 70. została przewodniczącą Komisji Rozjemczej przy Prezydencie Miasta To-
maszowa Mazowieckiego.

W kierunku wolności

Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim powstawała mozolnie. Podobnie w Zakła-
dach Drobiarskich, gdzie pracowała Teresa Zalewska. – Wiedziałam, że protesty muszą 
zacząć robotnicy i ja wtedy dołączę – wspomina. – Pobiegłam do nich. Mieli wątpliwości, 
czy zakładać związek. Mówię, żeby się niczego nie bali, bo prawda jest po ich stronie. 
Powiedziałam, że znam doskonale prawo pracy i mogę im pomóc. Przystali na to i zaufali 
mi. W kilka dni później upomnieli się o swoje prawa wobec dyrekcji. W ten sposób na 
początku 1981 roku powstał u nas Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”. 

Po wiosennych wyborach do Komisji Zakładowej „S” wybrano ją na przewodniczącą. 
Wraz ze swoimi współpracownikami zaczęła porządkować sytuację socjalno-bytową pra-
cowników. Praca w komisji zabierała jej mnóstwo czasu, ale cieszyła się, że ludzie nabie-
rają świadomości społecznej, że nie odczuwają lęku wobec przełożonych. – Produkując 
żywność, nie mogliśmy pozwolić sobie na strajki. Trzeba więc było umiejętnie zabiegać 
o przychylność dyrekcji wobec naszych postulatów. Głównie z zakresu płac i warunków 
BHP, które w naszych zakładach były fatalne – opowiada Teresa Zalewska. – Dla komór-
ki PZPR w zakładzie i w dyrekcji zasadniczo byliśmy wrogami socjalizmu. Choć dyrektor 
chwalił, że wraz z powstaniem „S” zwiększyła się dyscyplina pracy, a zmniejszyło pijań-
stwo i kradzieże. 

Rok 1981, jak podkreśla pani Teresa, był dla niej najlepszym okresem w życiu. Czuła 
się absolutnie potrzebna. Ludzie przychodzili ze swoimi problemami, które przez lata wy-
dawały się niemożliwe do rozwikłania, a które w większości dawało się teraz rozwiązać. 
Niemal każdego dnia w KZ „S” odbywały się bardzo burzliwe spotkania, trwały godzina-
mi. Do domu przychodziła o świcie. Nastoletnia córka robiła mamie herbatę, a ona spała 
trochę i szła do pracy.
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Stan wojenny – nie wierzyłam

Stan wojenny zapisał się w jej wspomnieniach jako ogromny wstrząs. Ani przez minu-
tę wcześniej nie spodziewała się takiego przerwania tej – jak podkreśla – działalności dla 
dobra kraju, narodu, zakładu. Tego moralnego i politycznego samooczyszczania. Budo-
wania świadomości młodego pokolenia i odzyskiwania nadziei w pokoleniu wojny. 

– Różne dramaty w życiu przeżyłam. Śmierć rodziców i innych bliskich, ale wstrząs, 
jakim było wprowadzenie stanu wojennego, bardzo mnie dotknął – opowiada Teresa 
Zalewska. – Na początku nawet w to nie uwierzyłam. Dopiero kiedy usłyszałam wystą-
pienie Jaruzelskiego, poczułam brak gruntu pod nogami. Jednak musiałam szybko się 
pozbierać. Powiedziałam moim ludziom w zakładach, żeby się niczego nie bali i podczas 
przesłuchań nic nie mówili Służbie Bezpieczeństwa czy jakimś tam komisarzom. Biorę 
wszystko na siebie. Zabrałam z fabryki wszystkie nasze dokumenty i pieczęcie. 

Członkowie KZ „S” Zakładów Drobiarskich zostali przesłuchani od razu, ją wezwano 
dopiero przed Bożym Narodzeniem. Czekała na korytarzu SB kilka godzin. Podczas prze-
słuchania poinformowali przewodniczącą o stanie wojennym i wynikających stąd konse-
kwencjach. Dopytywali o dokumenty i pieczęcie KZ „S”. Przewodnicząca odpowiedziała, 
że je zniszczyła, by nie dostały się w niepowołane ręce.

– Za jakieś dwa tygodnie znów dostałam wezwanie. Wiedząc, że pewnie będą mnie 
chcieli rozmiękczać, znów trzymając kilka godzin na korytarzu, tym razem wzięłam torbę 
podróżną wypchaną jakimiś rzeczami. Wzięłam też termos z kawą i siedzę na korytarzu – 
opowiada Teresa Zalewska. – Rozłożyłam gazetę i czytam w oczekiwaniu na łaskawość 
esbeków. Zapalam papierosika i wgłębiam się w lekturę jakiegoś szmatławca. Przeszedł 
jeden esbek, drugi, a ja nic, siedzę i czytam. Wreszcie wypadł z pokoju jakiś i wściekłym 
głosem wrzasnął do mnie: „Co tu, piknik? Klubokawiarnię pani sobie założyła? Co to jest?”. 
Odpowiedziałam spokojnie: „Nie chciałam panom przeszkadzać, wiem, że macie pano-
wie bardzo odpowiedzialną pracę” – podkreśliłam to „panowie” i „bardzo odpowiedzialną 
pracę”. „Ja mam dużo czasu, więc będę piła kawę i poczekam”. No i od razu usłyszałam, 
chyba naczelnika wydziału, który wykrzyknął: „Natychmiast proszę do gabinetu!”. Później, 
ilekroć byłam wzywana, a wielokrotnie mnie jeszcze przesłuchiwano, to już nawet pięciu 
minut nie czekałam na korytarzu. Generalnie jednak przyjęliśmy zasadę wśród działa-
czy, nieomal przysięgę, choć nie była łatwa do wykonania, że choćby nas łamali kołem, 
podczas każdego śledztwa musimy iść w zaparte. A najlepiej nic nie mówić. Podczas in-
nego przesłuchania jeden z esbeków zapytał mnie o nastroje społeczne w kwestii zaopa-
trzenia. Powiedziałam, że najlepiej jest stanąć o dwunastej w nocy w kolejce u rzeźnika 
i czekać na dostawę aż do rana – to pan się o nastrojach dowie absolutnie wszystkie-
go. Przestał już pytać. No i moje rozmowy były na takim poziomie. Ale to było bardzo 
kosztowne psychicznie. Grałam rolę osoby nonszalanckiej albo nic niewiedzącej. Jednak 
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kiedy wychodziłam z tych przesłuchań, to przez kilkaset metrów łzy mi leciały ciurkiem 
i nie mogłam ich powstrzymać. Bardzo to odchorowywałam.

Pierwsze aresztowania

Od samego początku stanu wojennego tomaszowska podziemna Solidarność rozpo-
częła aktywną działalność. Nawiązano łączność z działaczami swojego Zarządu Regionu, 
czyli z Piotrkowa Trybunalskiego, a także innych regionów, m.in. z Łodzi, Warszawy czy in-
nych miast. Na murach kamienic pojawiły się antykomunistyczne napisy. Również ulotki, 
a także pierwsze egzemplarze prasy podziemnej. W pomoc włączył się Kościół, m.in. za-
kon filipinów i parafia Najświętszej Marii Panny z jej proboszczem, ks. Ryszardem Salskim. 
Służba Bezpieczeństwa i wojskowe służby postanowiły jak najszybciej spacyfikować to 
opozycyjne środowisko. Wiosną 1982 roku nastąpiły pierwsze, nieprzypadkowe areszto-
wania. Z końcem maja 10 działaczy skazano na więzienia w zawieszeniu. Także pozba-
wiono ich pracy. Innym, jak Stanisławowi Szubertowi, zakazano wykonywania zawodu 
nauczyciela. 

Po tym celnym uderzeniu w struktury podziemnej „S” niektórzy ze skazanych zawie-
sili swoją działalność. Jedni ją ograniczyli. Kilku wyjechało za granicę. Teresa Zalewska 
wprawdzie nie została oskarżona, straciła jednak pracę, mimo iż sama wychowywała na-
stoletnią córkę. Dopiero po blisko roku dostała zajęcie w miejscowym muzeum. Tak więc 
od tego czasu, przez lata 80., łączyła pracę w muzeum ze społecznym zajęciem w Komisji 
Rozjemczej przy prezydencie miasta i również społeczną działalnością w… podziemiu. 
Śledzona w miarę regularnie, szczególnie po wyjazdach do Warszawy, Łodzi czy innych 
miast, gdzie utrzymywała wraz z innymi działaczami tomaszowskiego podziemia częste 
kontakty, poszerzone o ludzi związanych z pielgrzymkami, m.in. na Jasną Górę. Od czasu 
do czasu była wzywana na przesłuchania z powodu „[…] negatywnego ustosunkowania 
do władz PRL […]”, jak pisano w dokumentach SB. Występowała w nich m.in. jako „Muza” 
bądź „Dama”. Infiltrowana była do marca 1990 roku. Nawet kiedy już była posłanką z listy 
Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego (OKP) X kadencji Sejmu. A donosił na nią „kole-
ga” poseł X kadencji Sejmu z listy ZSL.

On się mnie boi

– Różne podchody i strachy stosowano wobec mnie czy innych. Podczas przesłu-
chań starałam się zachowywać jak najbardziej grzecznie, stąd może to moje określenie 
„Dama” – śmieje się Teresa Zalewska. – Ale był taki moment, kiedy nie wytrzymałam. Otóż 



Kolporterzy historii

174 

pewnego dnia córka wróciła ze szkoły i powiedziała: „Wiesz, mamo, dwóch panów szło 
przede mną i robili mi zdjęcia”. Niewiele myśląc, pobiegłam do siedziby SB. Już nie pa-
miętam, jak wpadłam do pokoju szefa, przecież tam było biuro przepustek. W pokoju 
siedziało kilku esbeków, a ja zaczęłam krzyczeć do komendanta: „Jak pan śmie nasyłać 
swoich ludzi na moją córkę!”. On zbaraniał. Tylko ruszył jedną ręką i już esbeków w poko-
ju nie było. Rzucił: „Niech się pani uspokoi i powie, o co chodzi?”. Powiedziałam mu i do-
dałam: „Natychmiast pójdę na skargę do prokuratora, że ośmielacie się coś podobnego 
robić dziecku. A poza tym, jak pan dawno nie słyszał swojego nazwiska w Wolnej Europie, 
to pan usłyszy!”. – Nie wiem, skąd mi się to w ogóle wzięło, w każdym razie coś takiego 
powiedziałam. Zrobił się blady. Pomyślałam sobie po raz pierwszy: „on się mnie boi”. Nie 
wytrzymał, powiedział: „Proszę pani, niech pani nie idzie do prokuratora, ja tu z nimi zro-
bię porządek. Taka sytuacja się nie powtórzy”. „No właśnie – powiedziałam – właśnie po 
to tu przyszłam, żeby się nie powtórzyła”. I rzeczywiście taka sytuacja już się nie zdarzyła. 

W 1986 roku podziemny Zarząd Regionu w Piotrkowie Trybunalskim zgłosił wojewo-
dzie oficjalną działalność. Z Tomaszowa Mazowieckiego do zarządu wszedł jeden przed-
stawiciel. Choć nie Teresa Zalewska, która wówczas i do dziś jest uważana za nieoficjalne-
go przywódcę tomaszowskiego podziemia. W 1989 roku została posłanką OKP. Później 
już jednak nie startowała do Sejmu. Była też przez dwie kadencje radną. Poświęciła się 
działalności społecznej. Po latach powiada: – Jestem zadowolona.

Jestem zadowolona

– Działałam, bo uważałam, że każdej podłości trzeba się przeciwstawić. Najbardziej 
bałam się o moją córkę… W pewnym momencie pomyślałam sobie: „a co mnie kto zrobi? 
najwyżej mnie zabiją”. Ale miałam umowę z byłym mężem, że jeśli coś mi się stanie, to 
zajmie się jej wychowaniem. I sądzę, że by się w tej roli sprawdził. Bez żadnych wątpliwo-
ści mówię, że trzeba było przeciwstawić się temu złu. Bez względu na to, jakie groziłyby 
niebezpieczeństwa, jakich by człowiek nie ponosił kosztów. To przecież był zbrodniczy 
system. Nie wolno było udawać, że jest dobrze. Dziś może nie każdy jest zadowolony 
z takiej Polski, jaką mamy. Ale ja jestem zadowolona. I uważam, że warto było. Jeszcze 
w połowie lat 80. nie wydawało mi się, że wolność nastąpi tak szybko. Wiedziałam prze-
cież, jak nasi rodacy długo walczyli o niepodległość. Jak w XIX wieku przegrywali kolejne 
powstania. A nam, mnie wolność miałaby się tak szybko ziścić? I proszę, koleje losów są 
tak zagadkowe… Jak to pięknie Pan Bóg zrządził.
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Powstanie z kolan

Niemal każdy mieszkaniec ponad 30-tysięcznego Jasła 
zapytany o Kazimierza Poniatowskiego po chwili 

zastanowienia mówi: – A… ten nauczyciel matematyki, 
działacz Solidarności?  

Dla upewnienia pyta: – Były senator?

Wychowywał się do końca podstawówki w niewielkiej wiosce Wojtkowice, gdzie jego 
ojciec przez długie lata był sołtysem. Do końca szkoły średniej zaś na granicy Podlasia 
i Mazowsza, w miasteczku Ciechanowiec, znanym z urodzenia i zamieszkania wielkie-
go XVIII-wiecznego przyrodnika ks. Jana Krzysztofa Kluka. Wiedzę o wydarzeniach hi-
storycznych czerpał od dziadków i rodziców, a także sąsiadów, którzy wracali z Syberii 
po latach zesłania. W pobliskich wsiach Podlasia miesiącami stacjonował mjr Zygmunt 
Szendzielarz „Łupaszka”, a do lat 50. również mniej znane oddziały – sąsiedzi  opowiadali 
o partyzantach jeszcze w latach 70. minionego wieku. Mimo iż urodził się pięć lat po 
II  wojnie światowej, pamięć o niej była mu bardzo bliska. Autorytetem dla chłopaka był 
bez wątpienia ojciec, a także dziadek ze strony matki, który w carskim wojsku spędził 
25 lat. 

– Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, często w domu wspominano lata wojny – 
opowiada Kazimierz Poniatowski. – Na tych terenach ludzie starsi, gdy ich pytano o „cza-
sy wojenne”, odpowiadali pytaniem: „A o którą wojnę chodzi?”. W ich pamięci żyły obrazy 
z trzech wojen. Pierwsza – gdy 17 września 1939 roku Ruscy, jak się tam mówi, zajęli te 
tereny; druga – gdy Niemcy szli na Rosję w czerwcu 1941 roku; trzecia – gdy Rosjanie szli 
na Berlin. Każde przejście wojsk kolejnego wroga znaczyły nowe cierpienia miejscowej 
ludności, utrata dóbr materialnych, a także śmierć wielu i wywózki na Wschód lub do Nie-
miec. Mój tato jako młody chłopiec za pomoc partyzantom siedział w więzieniu w Bielsku 
Podlaskim. To wszystko mnie ukształtowało, tak jak każdego młodego człowieka kształ-
tuje środowisko, w którym dorasta. 

A było to środowisko bardzo krytyczne wobec komunistycznych władców i ich mo-
codawców ze Wschodu. W latach 60. i 70. w Ciechanowcu było niewielu partyjniaków, 
czyli należących do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ludzie ci byli uważani 
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w środowisku za nienormalnych. Bo – mówiono – jak można przystępować do tych, któ-
rzy winni są zniewolenia Polski? Dlatego Kazimierz Poniatowski nigdy nie miał dylematu: 
wstąpić do PZPR czy nie? Z wieku młodzieńczego utknęło mu natomiast mocno w pa-
mięci słowo „Katyń”, oznaczające miejsce, w którym zginęło wielu tutejszych. Wymawia-
no je wśród domowników i okolicznych mieszkańców szeptem, wskutek czego miało 
ono dla młodego Poniatowskiego jakieś tajemnicze zabarwienie. 

– I jeszcze jedna dygresja – zaznacza Kazimierz Poniatowski. – Mówię czasem, że 
opozycyjność wobec systemu komunistycznego była mi pisana. Gdy „zrodziłem się” jako 
dorosły człowiek, czyli ukończyłem 18 lat, 20 sierpnia 1968 roku wojska mojego kraju 
wkroczyły do Czechosłowacji. W ten sposób przyłączając się do agresji sowieckiej i wielu 
innych państw tzw. demokracji ludowej tłumiących wolnościowe dążenia sąsiadów. Ten 
przypadkowy zbieg okoliczności jest dla mnie co najmniej godzien zauważenia. 

Polska tamtych lat jawiła mu się jako kraj codziennych kłopotów, rządzony przez lu-
dzi ideowo obcych większości Polaków. Kraj bez swobód i perspektyw dla większości 
obywateli, choć propaganda wmawiała, że PRL jest ósmym mocarstwem świata. Ale tę 
„mocarstwowość” było widać w codziennym ubóstwie. Jak podkreśla: – To wszystko skła-
niało do przyjęcia postawy niezgody na ten kłamliwy, wręcz zbrodniczy system tłumiący 
wolnościowe odruchy obywateli.

Siła sprawcza

W szkole podstawowej to najpierw wuj, zaś w szkole średniej nauczyciel matematyki 
w Ciechanowcu odkryli jego matematyczne uzdolnienia. Od małego był też zapalonym 
szaradzistą. W szkole średniej brał udział w konkursach matematycznych oraz wiedzy 
o Polsce i świecie współczesnym. Dużo czytał. Interesował się polityką i sportem. Jednak 
nie przykładał się do zdobycia najwyższych lokat. Po skończeniu szkoły średniej w Cie-
chanowcu Kazimierz Poniatowski podjął studia matematyczne w Krakowie. Tu spotkał 
się z antykomunistycznymi postawami niektórych kolegów. Brał udział w manifestacji 
zorganizowanej na rynku przez krakowskich studentów w proteście przeciwko masa-
krze na Wybrzeżu i w Szczecinie. Poznał również kardynała Karola Wojtyłę, gdy chodził na 
opłatek dla krakowskich studentów. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w jasielskim 
Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego jako nauczyciel mate-
matyki. Tam też zastała go Solidarność, którą współorganizował. 

– Było dla mnie oczywiste, że wstąpię do nowego związku – opowiada Kazimierz Po-
niatowski. – Odbierałem jego utworzenie jako coś na kształt narodowego powstania. Nie 
zbrojnego, ale na pewno powstania z kolan. Miałem też nadzieję, podejmując tę decyzję, 
że Solidarność będzie czymś więcej niż ruchem związkowym, że to będzie siła sprawcza 
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poważnych zmian w Polsce. Tak też się stało. W drugiej połowie października 1980 roku 
zostałem wybrany, wraz z koleżanką Zofią Nowak, na zebranie przedstawicieli kilkudzie-
sięciu zakładów rejonu jasielskiego, gdzie powołano Międzyzakładowy Komitet Założy-
cielski NSZZ „Solidarność” w Jaśle. Wszedłem też w skład tego komitetu. Wtedy jeszcze 
nie myśleliśmy o zmianie ustroju, ale o tym, że jeśli się da ludziom więcej inicjatywy, to 
różne wspaniałe rzeczy mogą zrealizować. Jednak jeszcze nieśmiało wypowiadało się 
słowa: wolność, niepodległość. Kiedy obecny senator Rulewski mówił, by zorganizować 
armię i w trampkach na Ruskich pójść, to wyglądało na prowokację. Choć posłanie do 
ludzi pracy Europy Wschodniej ogłoszone na pierwszym krajowym zjeździe związku było 
odważne. 

W niedługim czasie Kazimierz Poniatowski został wybrany na przewodniczącego koła 
Solidarności w swoim liceum. Następnie na przewodniczącego Komisji Zakładowej „S” 
Pracowników Oświaty i Wychowania rejonu jasielskiego, która skupiała wówczas 1745 
pracowników, czyli blisko 80 proc. zatrudnionych w tych placówkach. Podczas 16 mie-
sięcy legalnego działania Solidarności brał udział w kilku posiedzeniach Sekcji Krajowej 
Oświaty NSZZ „S”, gdzie usiłowano zmienić nie tylko nauczanie historii, ale także zrefor-
mować ówczesne szkolnictwo. W swoim regionie pomagał w zakładaniu wielu komisji 
zakładowych. Walczył z dyrekcjami zakładów, które nie pozwalały na powstawanie So-
lidarności. Jako delegat regionu, wówczas małopolskiego, po przyjeździe z pierwszego 
zjazdu NSZZ „S” odwiedzał zakłady pracy i zdawał relację z pierwszych po wojnie nieskrę-
powanych obrad przedstawicieli polskich pracowników. Przez 16 miesięcy ludzie przy-
chodzili do regionu NSZZ „S”, a także do komisji zakładowych zarówno w sprawie „sporów 
o miedzę”, które ciągnęły się latami przed sądem, jak i upominając się o losy zaginionych 
w komunistycznych kazamatach po wojnie. 

– Zauważyli, że powstała nowa siła, więc do niej szli. Wtedy Solidarność uważano za 
mniej lub bardziej mityczną władzę. Za rząd, Sejm, KC PZPR i wszystko razem wzięte. 
Uważali, że Solidarność wszystko może – opowiada Kazimierz Poniatowski. –  Przychodzili 
więc z przeróżnymi sprawami. Od bardzo ważnych po kuriozalne. W Jaśle była ubojnia 
koni. Któregoś dnia przyszedł facet i zapytał, czy może wynająć konia, który idzie na rzeź. 
Na razie obrobiłby nim pole, a później może go oddać do rzeźni. Inna absurdalna sprawa: 
nie było mleka w sklepach. Kiedy zaczęliśmy badać ten problem, okazało się, że siedem 
instytucji było odpowiedzialnych za jego dostarczenie do sklepów. Kompletny absurd, 
ale tak było. Chodziliśmy na spotkania z władzami miejskimi, aby rozwiązywać problemy, 
ale oni nie mieli nic do powiedzenia. Wszystko załatwiano w Komitecie Miejskim PZPR.
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Stan wojenny

Po wprowadzeniu stanu wojennego od razu podjął działalność opozycyjną, która jed-
nak niebawem została przerwana. Profesor matematyki został powołany na trzy miesiące 
na ćwiczenia wojskowe w Czerwonym Borze. Po powrocie ponownie zajął się przerwaną 
działalnością, a więc pisaniem do miejscowej prasy podziemnej – redagowaniem „Jasiel-
skiego Biuletynu Informacyjnego”, także pisaniem ulotek. Kolportażem pism niezależ-
nych z Krakowa, Warszawy, Wrocławia – w sumie około 70 czasopism podziemnych, m.in. 
„Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. 
Wielokrotnie był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. Inwigilowany aż do 1989 
roku. Jak napisano w dokumentach SB: „Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. 
«Matematyk» z powodu podejrzenia o «wrogą» działalność antypaństwową prowadzo-
ną w strukturach Solidarności”. Przez kolegium ds. wykroczeń został skazany za noszenie 
znaczka Solidarności. Brał także udział w pomocy więzionym i internowanym. Współor-
ganizował duszpasterstwo ludzi pracy. Współuczestniczył w nadawaniu audycji Radia 
Solidarność, którego głównym organizatorem był Wiesław Tomasik. Uczestniczył w co-
miesięcznych Mszach św. za Ojczyznę celebrowanych przez ks. dr. Stanisława Marczaka 
w jasielskim kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika. Wkrótce świątynia ta stała się 
dla jasielskich działaczy i społeczeństwa symbolem oporu. Z końcem lat 80. Kazimierz Po-
niatowski reaktywował NSZZ „S” w jasielskim liceum. Wziął udział w wyborach samorzą-
dowych w 1990 roku, przewodnicząc Miejskiej Komisji Wyborczej, w przyszłości jeszcze 
dwukrotnie. Do dziś jest członkiem związku, również jednym z pomysłodawców powoła-
nego w 2012 roku Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle, skupiającego działaczy Solidarności. 

Jak sam mówi, powracając pamięcią do tamtych lat, było dla niego oczywiste, że wraz 
ze stanem wojennym nie odejdzie z Solidarności. Że skoro ją zakładał, to był zobowiąza-
ny być w niej do końca. Zaciągnął honorowy dług wobec ludzi, którzy do niej wstąpili. Był 
przekonany, że będzie walczył przeciwko reżimowi.

Naturalne prawo ludzi

Zaczynał jako jeden z 10 milionów. Kończył działalność w 1989 roku z grupą może 30, 
może 40 tysięcy w Polsce. Czas legalnego działania Solidarności Kazimierz Poniatowski 
wspomina jako okres niezwykłego zaangażowania ludzi w próbę poszerzenia bardzo 
niewielkiego wówczas zakresu wolności. Jako czas sprzeciwu wobec władzy niemają-
cej demokratycznej legitymacji do rządzenia. Także jako czas wielkiego i bezinteresow-
nego udziału tysięcy działaczy w codziennej pracy dla Solidarności i Polski, często z na-
rażeniem życia. Wielu z nich zapłaciło przecież tę najwyższą cenę. – Wreszcie, trzeba to 
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podkreślić – mówi Kazimierz Poniatowski – były to wydarzenia, które stały się zarzewiem 
zmian w Europie. Moją w nich rolę oceniam jako wniesienie pewnej drobnej cząstki do 
ogólnopolskiej lawiny, którą w grudniu 1981 roku udało się jeszcze reżimowi zatrzymać. 
Później już nie. 

Jest przeciwnikiem teorii mówiącej, że przemiany przełomu lat 80. i 90. w Polsce i Eu-
ropie to wynik działań zaplanowanych i przeprowadzonych przez komunistyczne służby. 
Uważa, że to bzdura, bo jest to wynik nieustępliwej walki społeczeństwa polskiego o na-
turalne prawo ludzi do godnego życia. – Późniejsze zaś, często niezrozumiałe postępo-
wanie zaangażowanych wcześniej w walkę z systemem komunistycznym nie zaprzecza 
mojemu patrzeniu na przyczyny przemian – podkreśla. – Mój udział w Solidarności, tej 
naziemnej, jak i podziemnej, może w niewielkim, ale nie w zerowym stopniu, dopro-
wadził do osłabienia tamtego systemu. Moim zdaniem to nie coraz poważniejsze pro-
blemy gospodarcze PRL były decydujące przy jego upadku, ale znacznie szerszy zasięg 
społecznej świadomości, najpierw zbrodniczego, a potem coraz bardziej absurdalnego, 
szczególnie w kwestiach ekonomicznych, systemu. To wola milionów Polaków była de-
cydująca. Żal tylko, że później zrobiono wiele – a duży wkład w tym mieli również byli 
opozycjoniści – by wyhamować, wyciszyć, a z czasem stłumić dążenia patriotycznych 
środowisk do przeprowadzenia gruntownych zmian w Polsce. Wielu nie chciało wyjść 
z mentalnej komunistycznej skamieliny, szukając tam sojuszników w dziele przetwarza-
nia polskiego społeczeństwa na modłę liberalnych ideologów, często wywodzących się 
ze środowisk wcześniej aktywnie wspierających reżimy totalitarne. Korzyścią nie do prze-
cenienia, wynikającą z zaangażowania w tamtą działalność, było także to, że poznałem 
wielu wspaniałych ludzi w Jaśle i poza nim, którzy mieli takie jak ja poglądy na tamtą 
rzeczywistość. Te znajomości, przyjaźnie w większości przetrwały do dziś. Wtedy prak-
tycznie w każdym jasielskim zakładzie pracy miałem dobrych znajomych. Dziś już wielu 
z nich nie żyje, ale z licznymi wciąż jeszcze się spotykam. Niewątpliwym następstwem 
tamtej działalności było to, że uzyskałem największą liczbę głosów i zostałem senatorem 
II kadencji z województwa krośnieńskiego.
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Wyjść z zakamarków lęku

Właściwie można powiedzieć, że Ryszard Ciarski 
rozpoczął swoją działalność opozycyjną w 1946 roku, 
mając 10 lat. Wówczas to podczas wielkiego zjazdu 

działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z Płocka 
i regionu porozwieszał na ulicy Kolegialnej wykonane 

przez siebie ulotki z napisem „AK”.

Zjazd odbywał się w słynącej do dzisiaj z opozycyjnej działalności salezjańskiej Sta-
nisławówce. W trakcie obrad uczestnicy zostali zaatakowani przez bojówki Polskiej 
Partii Robotniczej, poprzedniczki PZPR. Również przez funkcjonariuszy Urzędu Bez-
pieczeństwa. Poturbowano wielu działaczy PSL mimo obecności ludowych posłów. 
Kilku działaczy PSL zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Inni zostali skazani 
przez rząd PPR, a później PZPR na wieloletnie więzienie. I tak Ryszard Ciarski nasią-
kał antykomunizmem. Wśród znajomych i rodziny mówiło się otwarcie o terrorze 
komunistów wspieranych przez Sowietów. Prześladowania antykomunistów było 
widać na każdym kroku.

Mocno skomunizowany Płock

Przez lata Ryszard Ciarski marzył o wolnej Polsce. Im więcej miał lat, tym jaskra-
wiej widział, jak jedna część mieszkańców Płocka jest prześladowana. Inna zastra-
szana. Jeszcze inna demoralizowana. Marzenia o wolnej Polsce schował do skryt-
ki z napisem „daleka przyszłość”. Tymczasem skończył Technikum Mechaniczne 
w Płocku. Mimo bardzo dobrego świadectwa na studia nie został jednak przyjęty. 
Jego ojciec bowiem, jako przedwojenny nauczyciel, „był przedstawicielem sana-
cji”, co odnotowano w ubeckich dokumentach. Studia inżynierskie na Politechnice 
Łódzkiej skończył więc Ryszard Ciarski dopiero w 1971 roku. Po technikum dostał 
natomiast nakaz pracy w Fabryce Maszyn Żniwnych. Kilka lat później podjął pracę 
w Przedsiębiorstwie Eksploatacji Rurociągu Naftowego „PERN” w Płocku (o bardziej 
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znanej nazwie: rurociąg „Przyjaźń”). Niebawem się ożenił. Urodził mu się syn. 
 Później drugi.

– Bolało mnie przez lata, że Polska nie jest wolna. Widać było codzienne rozpasanie 
komunistów, ich butę, potworną głupotę i niegospodarność. Ale nie można było temu 
przeciwdziałać, bo stały za nimi sowieckie wojska – wspomina Ryszard Ciarski. – W czasie 
okupacji na naszym terenie mocna była Armia Krajowa, więc tym bardziej przeciwko jej 
żołnierzom kierowano reżimowe wojska. Wywlekano ludzi nocą z domów. Rozstrzeliwa-
no bez jakiegokolwiek sądu, nie szukając nawet pozorów. Działano przez zastraszenie. 
Terror siała zwłaszcza UB-owska bojówka braci Rypińskich, którzy mieli na koncie wiele 
zbrodni. W latach 50. w Płocku posadzono na stanowiskach kierowniczych byłych ube-
ków. Również u nas w PERN. Do dzisiaj Płock jest mocno skomunizowany.

Coraz bardziej mgliste marzenia

Rok 1970 był dla niego przepełniony podwójnym smutkiem. Umarł mu syn. W grud-
niu dowiedział się o zbrodni komunistów na Wybrzeżu. O tym, co się tam działo, wiele 
wiedział od kolegów z Gdańska pracujących w PERN. Mijały lata, a Ryszard Ciarski nie 
porzucił marzeń o wolnej Polsce. Jednak stawały się one coraz bardziej mgliste. Trudna, 
skomunizowana codzienność zacierała jej kontury. Na strajki w 1976 roku nie spoglą-
dał z nadzieją, ale z obawą, czy nie powtórzy się rok 1970. Jednak słuchał Radia Wolna 
Europa z nadzieją, bo o powstającym w Polsce kilka lat wcześniej antykomunistycznym 
Ruchu, organizacji założonej m.in. przez braci Czumów. Słuchał też o Komitecie Obrony 
Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Już u schyłku lat 70. czytał pra-
sę wydawaną przez te organizacje. Dopiero gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża, 
kontury zaczęły uzyskiwać ostrość. Marzenia zaczęły wychodzić z kątów lęku.

– Chyba był to luty, może kwiecień 1980 roku, kiedy ludzie zaczęli pisać petycje do 
kierownictwa zakładu. Nie z własnej inicjatywy, a z inspiracji kierownictwa zakładu. Były 
to pytania o to, co nam się nie podoba, co należy zmienić? Ale jakoś tak podskórnie wie-
dzieliśmy, że oni oczekują od nas oceny politycznej – wspomina Ryszard Ciarski. – Myślę, 
że przeczuwali nadchodzące zmiany. Nasz zakład miał niezależną wewnętrzną łączność. 
Kiedy więc w lipcu 1980 roku rozpoczął się strajk w Świdniku, bez problemów dowiady-
waliśmy się, co się tam dzieje. Wtedy po raz pierwszy poczułem, że coś dojrzewa w lu-
dziach. Było dla mnie jasne, że zaczynają myśleć polityką. Mieliśmy łączność z płocką 
petrochemią. Wiedzieliśmy, że tam też ludzie podnoszą głowy. W Płocku mieszkało wiele 
osób z Gdańska. Mieli tam rodziny, znajomych. Kiedy więc rozpoczęły się strajki na Wy-
brzeżu, szybko się dowiadywaliśmy, co tam się dzieje. Owszem, był strach, że może się 
skończyć jak w 1970 roku. Ale niewielki. Większy może, że zaatakują nas Ruscy. Było też 
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ciągłe pytanie: wejdą, nie wejdą? Nastroje u nas uspokoiły się dopiero podczas przyjaz-
du delegacji rządowej na negocjacje w Stoczni Gdańskiej. Cały czas byliśmy na nasłuchu 
przez bezpośrednie telefony służbowe, tzw. dyspozytorskie. 

Podczas strajków na Wybrzeżu i w PERN nie miał wątpliwości, po której stanąć stro-
nie. Rozpoczął zbieranie podpisów pod listą członków nowych związków zawodowych, 
które miały zyskać niebawem nazwę: Solidarność. Został też przewodniczącym Komisji 
Zakładowej „S”. Zarejestrował ją w nieformalnym jeszcze regionie NSZZ „Solidarność” Ma-
zowsze. W listopadzie 1980 roku zaczął działalność etatową w KZ „S”.

– Użerałem się z dyrektorami, bo nie pozwalali w stacjach-przepompowniach zakła-
dać komisji oddziałowych – wspomina Ryszard Ciarski. – Straszyli ludzi zwolnieniami. 
Kiedy zacząłem organizować Solidarność, któregoś dnia przyjechał do mnie naczelny 
dyrektor PERN Izydor Maćkowiak, niegdyś sekretarz PZPR w Płocku. No i zaczął mnie 
straszyć. Wiedziałem, że to beton partyjny i cwaniak, który wykorzystywał swoje stano-
wisko do celów prywatnych. Krzyczał, że mnie zwolni. Kiedy zauważył, że nie zrobiło to na 
mnie wrażenia, chciał mnie przekupić talonem na samochód. Wiedziałem, że nie mogę 
się złamać. Bo jak się złamię, to ludzie też się złamią. A załoga była jeszcze wtedy krucha. 
Powiedziałem mu więc, że mam pracę i nie mam czasu dla niego. Kiedy kazałem mu opu-
ścić mój pokój, myślałem, że zawału dostanie, bo on nie był przyzwyczajony do takich 
zachowań. Był człowiekiem niezwykle butnym i wulgarnym. Podwładnych traktował jak 
niewolników. 

Jakiś czas później, na wniosek załogi, KZ postanowiła odwołać Maćkowiaka.  Podjęli 
więc uchwałę, że nie jest już dyrektorem. Nie wpuścili go do zakładu. Podniósł więc 
straszliwy raban. Napisał nawet list protestacyjny do Wałęsy. Wygrała Solidarność. 

– Ale najważniejszą sprawą była poprawa losu pracowników. Znalezienie mieszkań 
dla wielu z nich, bo niektórzy mieszkali w warunkach przypominających XIX wiek. – No 
i przede wszystkim dbaliśmy o to, by zakład nie był rozkradany, bo komuniści rabowali 
na potęgę – mówi Ryszard Ciarski. – Zaczęliśmy patrzeć na budżet zakładu. Bo wiadomo 
było, że prawie wszyscy dyrektorzy kombinują na różne sposoby. Kiedy np. zbliżały się 
jakieś święta, to składali ogromne ilości wniosków racjonalizatorskich, za które dostawali 
pieniądze. Tylko nie bardzo było wiadomo później, gdzie te wnioski są realizowane. Za-
łożyliśmy więc Radę Pracowniczą. I w jakimś stopniu kontrolowaliśmy zakład pod wzglę-
dem ekonomicznym. Organizując Radę Pracowniczą, byłem przekonany, że będziemy 
mieli wpływ na polską gospodarkę. Mieliśmy 94 proc. załogi w Solidarności. Wierzyłem 
wówczas w to, że może być wolna Polska. No… może nie tak od razu, ale z każdym mie-
siącem bardziej. Ja wówczas oddałem siebie Solidarności. Całe dni działałem.
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W asyście milicjantów

Trzynastego w środku nocy obudzili go milicjanci. Spał jak kamień po dramatycznych 
obradach płockiego Walnego Zebrania Delegatów. Kiedy otworzył oczy, zobaczył nad 
łóżkiem dwóch mundurowych z pepeszami. Coś mamrotali. Był tak zmęczony, że przez 
kilka minut nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Milicjanci więc powtórzyli, że w komendzie 
jest pilna sprawa do wyjaśnienia. Ubrał się. Wyszli. Na piętrze policzył funkcjonariuszy. 
Było sześciu. Przy samochodzie na podwórku czterech. Owa „pilność” wydała mu się 
podejrzana. 

– Jechaliśmy w zupełnej ciemnicy. Jeden z nich w pewnym momencie zapytał: „Czy 
nie szkoda stracić tak młodego życia?” – opowiada Ryszard Ciarski. – Trochę mi się zrobiło 
ciepło, bo oni z bronią i jedziemy w nieznanym kierunku. Ale nic się nie odzywam. Nie 
daję po sobie poznać, że mnie to obeszło. Jechaliśmy w kierunku mostu, co mogło suge-
rować, że mnie gdzieś rozwalą, a ciało zatopią. Jednak tuż przed mostem zawrócili i po-
jechali do komendy milicji. Wprowadzają mnie, a tam widzę niemal cały WZD. Było też 
kilka kobiet. Wsadzili nas do maleńkich cel. Upchnęli po pięciu, sześciu. Niemal na stojąco. 
Około piątej rano w asyście kilkudziesięciu milicjantów załadowali nas do wielkich więź-
niarek i nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Było ciemno. W pewnym momencie samocho-
dy zatrzymały się w lesie. Skojarzenie z Katyniem było aż nadto oczywiste. Pomyślałem, 
że będą nas rozstrzeliwać. Ktoś nawet zagadał: „Pewnie nas rozwalą”. Inni też tak myśleli. 
Powiedziałem: „Jak co, to uciekamy”. Postaliśmy kilka minut i pojechaliśmy dalej. W więź-
niarkach nie było szyb. Przez szpary zobaczyliśmy, że wracamy w kierunku Włocławka. 
Dowieźli nas do Mielęcina. Tam zobaczyliśmy plac apelowy oświetlony potężnymi reflek-
torami. Słowem jak w dekoracji przypominającej filmy o niemieckich obozach. Zomowcy 
z owczarkami niemieckimi, tak jak gestapowcy. Sądzę, że zależało im na wywołaniu ta-
kiego skojarzenia, takiego obrazu. Szpalerem poprowadzono nas do biurowca więzienia. 
Pozabierali nam zegarki, paski, sznurowadła. 

W obozie internowania przesiedział do końca kwietnia. Wielokrotnie był namawiany 
przez Służbę Bezpieczeństwa do podpisania lojalki albo współpracy. W tym czasie po-
ważnie zachorował i został zwolniony po interwencji Międzynarodowego Czerwonego 
Krzyża. Wrócił do Płocka. Po kilku dniach został zwolniony z PERN. Żonę pracującą w pe-
trochemii przesunięto na mniej płatne stanowisko. Niebawem jednak dzięki pomocy ko-
legów dostał ponownie pracę w Fabryce Maszyn Żniwnych. Zaczął działać w podziemiu. 
Przede wszystkim jako kolporter i również współorganizator podziemnego drukarstwa 
w regionie. Innym polem działalności stała się dla niego działalność w kościelnych komi-
tetach pomocy.
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Z pudelkiem w areszcie

Służba Bezpieczeństwa często inwigilowała Ciarskiego. Wielokrotnie aresztowano go 
na 48 godzin. Zdarzało się, że był osadzony w areszcie razem ze swym ulubionym pu-
dlem. – Często stosowano wobec mnie areszt prewencyjny. Niejeden raz z psem. Czasem 
w dzień, innym razem wieczorem. Któregoś dnia umówiłem się z kimś na odbiór ulotek. 
No i zaraz mnie zatrzymano. Nie było mowy o tym, żebym odprowadził psa do domu. Za-
aresztowali nas obu. Mój mały pudelek był nieco wystraszony. W areszcie dali mu pić. Ale 
mnie nie. Jak nas aresztowali, to żonę zawiadamiali o tym, żeby pudelka odebrała. Mnie 
trzymali całe 48 godzin… Pewnego razu musiałem uciekać przed milicją swoim malu-
chem. Miałem przy sobie gazety, znaczki, książki. Gonili mnie samochodem milicyjnym, 
a ja uciekłem maluchem. Skutecznie.

Moja wymarzona…

Zamierzano jednak osadzić go w więzieniu na dłużej. To udało się dopiero w 1985 
roku. Przesiedział wówczas w areszcie ponad trzy miesiące. Jak napisano w akcie oskarże-
nia: „[…] został skazany z artykułu 282 «a» paragraf 1 kk i z artykułu 45 Prawa prasowego 
w związku z artykułem 10 paragraf 2 kk – rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw 
celem wywołania niepokoju publicznego w Płocku […]”.

– Kolportowałem co tydzień około 1500 sztuk gazet. Któregoś dnia miałem za pa-
zuchą kilkadziesiąt pism. Mój pomysł polegał na tym, że szedłem do określonej piwni-
cy w wielkich blokach. Kładłem pisma za rury centralnego ogrzewania. Dzwoniłem na 
umówione hasło i człowiek, który w pobliżu mieszkał, odbierał je. Rozprowadzał w kilku 
dużych zakładach Płocka – wspomina Ryszard Ciarski. – Któregoś dnia, wysiadając z sa-
mochodu, usłyszałem pisk opon. Zatrzymał się samochód, z którego wyskoczyło kilku es-
beków. To ja w korytarz i do piwnicy, która miała wejście i wyjście. Przez cały blok biegnę, 
mając nadzieję, że ucieknę tylnym wyjściem. Jednak oni je zablokowali. Zauważyłem to 
i rzuciłem paczkę w ciemny kąt piwnicy. Tym sposobem nic przy mnie nie znaleźli. Ale 
zrobili rewizję w piwnicy i znaleźli tę paczkę. Nie przyznałem się do niej. Mimo wszystko 
zaaresztowali mnie i wytoczyli proces. 

Po powrocie z więzienia został wyrzucony z kolejnej pracy. Długo nie mógł znaleźć 
następnej. A kiedy już znalazł ją u prywatnego przedsiębiorcy i przepracował kilka mie-
sięcy, właścicielowi zagrożono rozwiązaniem firmy. Odszedł więc z pracy. Bał się o syna, 
który uczył się w jednym z warszawskich liceów. Straszono, że jeśli będzie nadal działał, to 
syn może zginąć. Podobnie grożono, że żonie, również działającej w Solidarności, może 
„stać się coś złego”. Nie zaprzestał. Wiedział, że w żonie ma lojalnego sojusznika. I tak 
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każdy dzień wypełniony miał pracą podziemną. Dni zamieniały się w tygodnie. Tygodnie 
w miesiące, a te w lata. Aż wreszcie spostrzegł, że chyba spełnia się jego marzenie – wol-
na Polska. 

– Gdzieś w połowie lat 80. widziałem, że w kraju muszą nastąpić zmiany – mówi 
 Ryszard Ciarski. – Byłem przekonany, że historia społeczeństw jest dynamiczna. Chyba że 
jakaś światowa wojna wywołana przez Ruskich to zatrzyma. Ale z drugiej strony byłem 
przekonany, że Ameryka jest zbyt silna, by pozwolić Sowietom na wywołanie światowe-
go konfliktu. Przeczuwałem, że wolna Polska to kwestia niedługiego czasu. No i tak się 
stało. Doczekałem się wolnego kraju. W 1989 roku uczestniczyłem w zakładaniu Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarność”. Współorganizowałem też wybory w Płocku. Jednak 
z czasem już coraz mniej podobało mi się to, co się działo po 1989 roku – ten rząd Mazo-
wieckiego, to hołubienie komunistów. Zacząłem więc działać w Ruchu Odbudowy Polski. 
Kiedy rząd powołał Jan Olszewski, byłem przekonany, że niebawem będzie wolna Polska. 
No… ale wiadomo, co się stało. I tak naprawdę uznałem, że Polska jest wolna od 2015 
roku, kiedy rząd przejęło PiS. Że jest to ta moja, wymarzona.
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Mieliśmy świadomość, 
że jesteśmy potrzebni

Nic nie zapowiadało gorącego politycznie lata w 1980 
roku. Wystarczyła upalna lipcowa i sierpniowa aura. 

Ludzie masowo przyjeżdżali pociągami z całej Polski do 
Słupska, by przesiąść się do autobusu jadącego do Ustki, 

na wczasy z Funduszu Wczasów Pracowniczych.

Do Słupska po wojnie przyjechało kilka tysięcy ludzi związanych z podziemiem. Byli to 
jednak swoiści zesłańcy, którzy albo mieli nakaz osiedlenia się w Słupsku, albo w tym 
mieście zacierali ślady przed Urzędem Bezpieczeństwa. Do miasta przyjeżdżali też 
mieszkańcy zburzonej Warszawy. Tu przez jakiś czas swoją siedzibę miał legendarny 
dowódca podziemia Zygmunt Szendzielarz. W Słupsku osiedliło się również wielu ludzi 
wygnanych przez Sowietów z terenów zabranych Polsce oraz wielu z tych, którzy prze-
żyli koszmar sowieckich łagrów bądź niemieckich obozów koncentracyjnych. Tutaj też 
postawiono pierwszy w Polsce pomnik poświęcony Armii Krajowej. Jednym z inicjato-
rów był ks. Jan Zieja. 

Terror codzienny

Choć nowi mieszkańcy miasta byli sparaliżowani niedawną okupacją i powojenną 
obecnością tysięcy sowieckich wojsk w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, to już 
w 1946 roku doszło w mieście do manifestacji przeciwko komunistom, manifestacji stłu-
mionej przez wojsko i milicję.

Powojenna codzienność była podobna do innych w całym kraju. Głównym źródłem 
informacji były radio i prasa. Indoktrynacja stawała się powoli wszechobecna. Przez pra-
sę. Przez sączącą się na co dzień propagandę radiową w zakładach pracy. Przez niemal 
obowiązkowo montowane w mieszkaniach głośniki, zwane kołchoźnikami, przez które 
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transmitowano program I Polskiego Radia. Kłamstwu nie stawiano żadnych ograniczeń. 
Słupsk w czasie wojny był niemal nietknięty. Wiele budynków spaliło i zburzyło wojsko 
sowieckie, kiedy w mieście nie było już żadnego niemieckiego żołnierza. Widzieli to 
pierwsi polscy mieszkańcy Słupska. W prasie i radiu wmawiano im jednak uporczywie, że 
zniszczeń dokonali Niemcy. 

Codzienność w Słupsku to jednak przede wszystkim niemal niewolnicza praca. Ludzie 
pracowali w piątek i świątek, byle tylko przywrócić produkcję w zakładach. I wyposażyć 
fabryki w sprzęt i urządzenia, które Sowieci niemal w całości wywieźli z miasta. Starsi 
mieszkańcy miasta pamiętali też sowiecki terror, późnej wprowadzany przez polskie wła-
dze komunistyczne. W kilku pobliskich miejscowościach rozmieszczono komunistyczne 
obozy pracy. Analogiczne do niemieckich.

Różni ludzie w Słupsku

Taką rzeczywistość nieznanego mu miasta zastał 20-latek Tadeusz Lipiński, który 
trafił tu za pracą w 1971 roku z odległego Radomska. – W naszej rodzinie pielęgnowa-
no tradycje, ale przede wszystkim religię. Mówiło się: „Bez Boga ani do proga”. No i było 
w naszych stronach, mimo komunizmu, ogromne poczucie prywatnej własności. Po re-
ligii była to wartość nadrzędna – mówi Tadeusz Lipiński, uhonorowany przed kilku laty 
Krzyżem Wolności i Solidarności. – Kiedy przyjechałem do Słupska, miasta otoczonego  
PGR-ami, najbardziej uderzył mnie brak poszanowania własności. Tu jej właściwie nie 
znano. A przecież wiele rodzin przyjechało na te ziemie z zabranych im na Wschodzie 
gospodarstw. Wystarczyło jedno pokolenie, aby pozbawić ich poczucia własności. Gdy 
byłem już żonaty, wynajmowaliśmy mieszkanie od dyrektora PGR. Któregoś dnia przy-
wiózł nam na zimę ziemniaki. Po prostu mi je dał. Byłem mu wdzięczny, ale naprawdę 
zaskoczony. Bo jak można dać nieswoje? 

Rok 1970, strajki i manifestacje w Słupsku nie były Tadeuszowi Lipińskiemu nieznane. 
Kiedy po wojsku już na dobre zakorzenił się w mieście i zakładzie, założył rodzinę i zaczął 
coraz więcej dowiadywać się o historii miasta, regionu. Pracując w Słupskich Zakładach 
Sprzętu Okrętowego „Sezamor”, miał bliski kontakt ze stoczniami Wybrzeża. O historii 
kraju, miasta i zakładu dowiadywał się jakby od niechcenia, w czasie pracy od starszych 
pracowników. Jednak, jak podkreśla, polityką się wówczas nie interesował. – Co nie zna-
czy, że nie myślałem o sytuacji w Polsce. Bo gdybym o tym nie myślał, to bym nie zajął 
się działalnością w 1980 roku. Wiedziałem, co tu się działo. Mówiło się o tym w zakładzie. 
Chociaż nieczęsto i niegłośno. Ale widoczny był ten „robotniczy gniew”, jak to wtedy 
 mówiono. To się nawarstwiało i wybuchło w 1980 roku.
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Mocne wspomnienie

W lipcu 1980 roku, w czasie strajków w Świdniku i Lublinie, słupskie załogi nie po-
dejmowały akcji protestacyjnych. Dopiero sierpień 1980 roku na Wybrzeżu i Pomorzu 
ożywił zakłady. Jedne z pierwszych „przestojów”, jak oszukiwali komuniści, odbyły się 
w słupskim Sezamorze, który współpracował z gdańską stocznią. Już w połowie sierpnia 
docierały tam pierwsze informacje o postulatach. 

– Zbieraliśmy się w grupach na wydziałach. Pracowałem wówczas na wydziale łańcu-
chów. Rozmawialiśmy o sytuacji w Gdańsku. Około 20 sierpnia utworzyła się grupa, która 
później przerodziła się w Komitet Strajkowy, rotacyjny – wspomina Tadeusz Lipiński.  – 
Z kolegą Andrzejem Krzesińskim zostaliśmy oddelegowani do kontaktów ze Stocznią 
Gdańską. Wkrótce jednak okazało się, że drogi są już obstawione przez milicję i każdy 
samochód wyjeżdżający z miasta jest kontrolowany. Najbezpieczniejszy więc okazał się 
pociąg. Dla niepoznaki kupowaliśmy bilet do Działdowa czy innych miejscowości odda-
lonych od Gdańska. Zawsze podróżowaliśmy oddzielnie. No i tak zaczęliśmy kursować 
na trasie Słupsk – Gdańsk. Przywoziłem gazety. Uczestniczyliśmy z Andrzejem jako ob-
serwatorzy w rozmowach z Komisją Rządową w Sali BHP. Robiłem też mnóstwo zdjęć 
i pokazywałem je później na wystawie w Sezamorze. Prezentowaliśmy też nagrania ze 
strajku i negocjacji. Mam do dzisiaj wspaniałą pamiątkę, przepustkę do stoczni. Spaliśmy 
w Sali BHP. Woziliśmy też pieniądze dla strajkujących. Już nie pamiętam, czy tylko od za-
łogi Sezamoru, czy też z innych słupskich fabryk. Z Gdańska przywiozłem też różne, dziś 
już historyczne pamiątki. Miałem oryginalny plakat z Sierpnia ’80, przepustkę do Stocz-
ni Gdańskiej, ale chyba ukradziono mi tę do strajkowej drukarni. Kiedy się przechodziło 
przy bramie nr 2, gdzie zamordowani zostali strajkujący w 1970 roku, to z jednej strony 
pojawiała się obawa, że znów mogą strzelać. A z drugiej była we mnie chęć odwetu, po-
mszczenia tych ludzi. Przede wszystkim jednak te ofiary dawały nam siłę, determinację. 
Obecność w stoczni jest dla mnie do dzisiejszego dnia mocnym wspomnieniem. Przy-
jaźnie, które tam wtedy zawarłem, przetrwały aż po lata 90. Samo podpisanie porozu-
mień przyjąłem z wielką euforią, chciałem jak najszybciej wracać z postulatami do Słup-
ska. Były bardzo ważne. Przede wszystkim podpisanie tych 21 punktów. One otwierały 
ogromne możliwości do działania nie tylko w zakładach, ale i poza nimi. Wolność słowa, 
msza św. w radiu. Ale tak po prawdzie… myślałem, że będzie większa wolność. Nie cho-
dziło o anarchię, ale o większą swobodę w wyrażaniu myśli.
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Najmocniejsze przeżycie

Mimo iż Solidarność była legalnym związkiem zawodowym, wielu jej działaczy szy-
kanowała słupska Służba Bezpieczeństwa lub milicja. Dopuszczano się również różno-
rodnych prowokacji. Konfiskowano część nakładu miejscowego pisma Solidarności. 
Zatrzymywano ludzi rozlepiających plakaty. Podstawowe jednak zadanie, jakie wów-
czas stawiała sobie egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Słupsku, to antago-
nizowanie inteligencji z robotnikami. Starano się również nie dopuszczać do kontaktów 
studentów z pracownikami zakładów pracy. Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze ze 
studentami, którzy nawiązywali bądź utrzymywali relacje z przedsiębiorstwami. Jednak 
mimo nasycenia służbami, także wojskowymi, i uaktywnienia tajnych współpracowników 
idea Solidarności rozpowszechniała się we wszystkich zakładach. Również w indoktry-
nowanej latami czerwonej Wyższej Szkole Pedagogicznej, dziś przemianowanej na Po-
morską Akademię Pedagogiczną. I tam funkcjonariusze nie odnosili wielkich sukcesów  – 
bowiem ponad połowa pracowników należała do Solidarności. Podobnie jak studenci, 
którzy aktywnie wspierali Solidarność bądź zakładali własne struktury, w tym Niezależne 
Zrzeszenie Studentów. Wszystkie te działania wspomagał ks. Jan Giriatowicz, wówczas 
proboszcz podominikańskiego kościoła św. Jacka, parafii powstałej między innymi dzięki 
zabiegom Zarządu Regionu „S”. Solidarność wspierali również kapłani z kościoła Mariac-
kiego. W stanie wojennym dołączył ks. Włodzimierz Jankowski z parafii Najświętszego 
Serca Jezusowego. 

Tadeusz Lipiński wszedł w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Za-
wodowych w swoim zakładzie. Później współtworzył Komisję Zakładową NSZZ „Solidar-
ność”. Dziś powiada, że 16 miesięcy budowania Solidarności i wolnego społeczeństwa 
było dla niego jednym z najmocniejszych przeżyć życiowych. – Te 16 miesięcy minęło 
tak szybko jak kwartał, może pół roku – wspomina. – Pracy było mnóstwo. Począwszy od 
załatwiania najważniejszych spraw zakładu, po najdrobniejsze bytowe. Takie jak choćby 
częstsza wymiana kombinezonów. Ale to, co najbardziej odczuwałem przez te blisko pół-
tora roku, co odczuwali również moi koledzy, to fakt, że po raz pierwszy mieliśmy świa-
domość, że jesteśmy potrzebni. Powstanie Solidarności, choć ją sami zakładaliśmy, było 
dla nas zaskoczeniem. Że to tak szybko się stało, tak bezboleśnie. W pierwszych miesią-
cach Solidarności nie mówiło się o niepodległości, ale już tak pod koniec 1981 myślałem 
i o wolności, i niepodległości. Inaczej nie zaangażowałbym się w działalność podczas sta-
nu wojennego. Pewnie nie miałbym motywacji, siły. Przecież wielu ludzi odpadło, zrezy-
gnowało. Zaszyli się w domu. Poszli w prywatność. 

Stan wojenny był dla Tadeusza Lipińskiego zaskoczeniem, lecz nie traumą. W nie-
dzielę poszedł na mecz pięściarski wysoko notowanej wtedy drużyny Czarni Słupsk. 
Mimo iż wszelkie inne imprezy wraz ze stanem wojennym zostały odwołane, mecz się 
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odbył. Z regionu słupskiego internowano niespełna 50 osób. Kolejne zostały internowa-
ne i aresztowane już w czasie stanu wojennego. Tuż po jego wprowadzeniu z inicjaty-
wy Tadeusza Golińskiego powstał w Słupsku Tymczasowy Komitet Strajkowy Regionu 
Słupskiego. Dzień wcześniej pierwsze ulotki kolportowała już Alicja Grzegorczyk, którą 
skazano na więzienie w zawieszeniu. Do pierwszych protestów przeciwko komunistycz-
nym represjom doszło przy kościele Mariackim. Tam bowiem wcześniej święcono prawie 
wszystkie sztandary komisji zakładowych Solidarności i Zarządu Regionu. 

Negatywny wpływ na działaczy i społeczność Słupska wywarło oświadczenie prze-
wodniczącego ZR w Słupsku Wojciecha Zierke z 16 grudnia, który – jak się później okaza-
ło – był tajnym współpracownikiem (TW). W mediach nawoływał zarówno do poparcia 
stanu wojennego, jak i do zaniechania wszelkich działań i manifestacji. Podobny cios do-
tknął słupską Solidarność kilka miesięcy później, kiedy to w maju trzech kolejnych dzia-
łaczy – w tym Stanisław Gargol (TW, a później funkcjonariusz SB) – poparło wprowadze-
nie stanu wojennego. Jednak nawet wówczas nie załamała się działalność Solidarności. 
Mimo iż już w styczniu 1982 roku SB sparaliżowała działalność Tymczasowego Komitetu 
Strajkowego, ludzie nadal zbierali się przed kościołem NMP. Zgodnie z apelem władz 
związkowych manifestowano w porze „Dziennika Telewizyjnego”, urządzając spacery. 
Większą manifestację zorganizowano jednak dopiero z końcem sierpnia 1982 roku. Roz-
bita została przez ZOMO i SB. Aresztowano i postawiono przed kolegium ds. wykroczeń 
blisko 200 osób. 

Choć nie było centralnej struktury podziemnej, aż po rok 1989 trwała działalność grup 
skupionych wokół zakładowych, podziemnych struktur Solidarności. Ukazywała się pra-
sa. Doskonale funkcjonował kolportaż prasy i książek z niemal całego kraju. Służba Bez-
pieczeństwa jednak, posiłkując się licznymi w regionie TW, aresztowała bądź internowała 
kolejne osoby. Wśród nich znalazł się Tadeusz Lipiński. Został internowany w maju 1982 
roku, a po ośmiu dniach aresztowany. Skazano go na półtora roku więzienia w zawiesze-
niu i bardzo wysoką grzywnę. Wyszedł z aresztu przed 22 lipca tego samego roku.

Myślenie o Polsce

– Właściwie od drugiego dnia stanu wojennego zaczęliśmy się spotykać w konspiracji. 
Wiedzieliśmy, że kogoś tam zabierają na przesłuchanie. Zbieraliśmy się przed kościołem 
Mariackim. Śpiewaliśmy hymn. Przychodzili ludzie z wszystkich większych zakładów, za-
częły powstawać różne podziemne grupy. Jedną z nich – Orzeł Biały – ja zorganizowałem. 
Zajmowaliśmy się drukowaniem ulotek nawołujących do strajków, bojkotu komunistycz-
nych uroczystości – opowiada Tadeusz Lipiński. – Znały mnie tylko dwie osoby, którym 
dostarczałem matryce. Mieli zorganizować druk, kolportaż. Dążyłem do tego, żeby znać 
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jak najmniej ludzi. Mimo to, kiedy czytałem swoje akta w IPN, okazało się, jak różni ludzie 
mnie otaczali. Pisali „poematy” na mój temat albo jakby wypracowania szkolne. Jedni pi-
sali prawdę, inni zmyślali. Byłem wielokrotnie wzywany na przesłuchania do SB. Chcieli, 
żebym podpisywał zeznania, ale nigdy nie podpisałem. Dlaczego? Dlatego – może to 
zabrzmi patetycznie – że miałem na tyle etosu Solidarności, iż nie mógłbym go ot tak 
nagle zniszczyć. Tak mnie wychowano. Jak mógłbym później ludziom spojrzeć w oczy? 
Żonie? Dzieciom? Liczyłem się z tym, że mogą mnie aresztować, że mogę za działalność 
posiedzieć. Podobnie myślała moja żona, za co jestem jej do dzisiaj wdzięczny. Byłem na 
to przygotowany, choć dziś wiem, że teoretycznie. Kiedy przesłuchiwano mnie na SB, ba-
łem się. Nie powiem, że nie. Wiedziałem, że ważne będzie ich pierwsze pytanie. Czy będę 
miał odwagę odpowiedzieć: nie. Kiedy jednak już się przesłuchanie zaczęło, zdobyłem się 
na to, żeby odpowiadać na każde pytanie: nie wiem, nie pamiętam, nie będę odpowiadał. 
Wiedziałem, że nie ma się co z nimi wdawać w rozmowę, bo oni są lepiej przeszkoleni 
z psychologii niż ja. Kiedy dostałem nakaz internowania, pierwszą myślą, jaka mi przy-
szła do głowy, było to, że pewnie gdzieś mnie wywiozą na Syberię. Ale załadowali do 
samochodu i pojechaliśmy przez las. Pomyślałem: „aha, wiozą mnie na jakieś wojskowe 
lotnisko, później najprawdopodobniej na Syberię”. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zna-
leźliśmy się pod bramą Strzebielinka. I jeszcze większe, kiedy trafiłem do celi, gdzie byli 
już moi wcześniej internowani koledzy. Kiedy ochłonąłem, pomyślałem sobie: „strach ma 
wielkie oczy”. 

W 1983 roku Tadeusz Lipiński został zwolniony z Sezamoru. Później jeszcze wielokrot-
nie wyrzucano go z kolejnych miejsc pracy. Nie zaniechał jednak działalności. Do dziś 
symboliczny tego przykład widnieje na kamieniu przy kościele NMP poświęconym ks. Je-
rzemu Popiełuszce. Wykute tam inskrypcje to dzieło Tadeusza Lipińskiego. W 1983 roku 
został skierowany na trzy miesiące do jednej ze specjalnych, karnych jednostek wojsko-
wych w Chełmnie. Najłagodniejszą z szykan było tam trzymanie poborowych na mrozie 
pod namiotami. 

Po wyjściu Tadeusz Lipiński nadal prowadził podziemną działalność związkową. Pod-
jął współpracę z księżmi, kapelanami Solidarności: Janem Giriatowiczem i nieżyjącym 
dziś Włodzimierzem Jankowskim. Brał udział w różnorodnych uroczystościach patrio-
tycznych organizowanych przez Kościół. Również jako ich współorganizator. Miesiąc 
w miesiąc, rok w rok prowadził działalność z niewielkimi grupami oporu. Kolportował 
gazety, książki. Malował na murach antykomunistyczne hasła. W tej codzienności ledwie 
zauważył, kiedy przyszedł rok 1988 – pierwsze próby rejestracji Komisji Zakładowej So-
lidarności, obrady Okrągłego Stołu, do których Tadeusz Lipiński nastawiony był bardzo 
pozytywnie. Podobnie jak i do wyborów parlamentarnych w 1989 roku. 

– Jednak to, co się działo później, za rządów Tadeusza Mazowieckiego czy Jana 
Krzysztofa Bieleckiego, oceniam źle – mówi Tadeusz Lipiński. – Dostrzegam złodziejstwo, 
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niegospodarność. Bierze się za gardło Polskę. Sprzedaje za bezcen. Prywatyzacja staje się 
lekiem na wszystko, ma wszystko rozwiązać. Wielu jest zachwyconych. Są bezkrytyczni, 
bo im się to kojarzy z pełnymi półkami w sklepach. Niestety, w małych miejscowościach 
i u nas, w pobliskich wsiach PGR-owskich, kojarzy się przede wszystkim z bezrobociem. 
Ale się mówi, że tak musi być. To będzie cena sukcesu. Wyobrażałem sobie Polskę o wiele 
bardziej łagodnie wchodzącą w demokrację, bardziej sprawiedliwie. Nie podobało mi się 
to zawłaszczanie Polski. A żadna grupa polityczna nie poniosła z tego tytułu konsekwen-
cji… Mimo wszystko warto było. Mamy wolną Polskę. Mamy wolność. Mamy demokrację. 
To my sami o tym decydujemy, jak Polska będzie dziś wyglądać. 

Tadeusz Lipiński ma dwóch synów. Obaj skończyli studia. Jeden ma prywatną firmę. 
Drugi pracuje w dużym przedsiębiorstwie na eksponowanym stanowisku. – Czasem mó-
wię z nimi o Solidarności. Głównie w aspekcie historycznym – opowiada były działacz 
podziemia. – Nie odnoszę wrażenia, by mieli kiedykolwiek do mnie pretensje, że poświę-
ciłem im zbyt mało czasu, bo zabierała go działalność w podziemiu. Naszą historią intere-
suje się wnuczek. Pyta o Solidarność. Opowiadam mu o historii Polski, historii Solidarno-
ści. Przeżyłem wspaniałe chwile z moją żoną Janiną, która nigdy mi nie powiedziała: nie 
rób tego. Sama zresztą też była w Solidarności. I dziękuję jej za to. 
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Tytus Czartoryski – internowany i prześladowany przez 
Służbę Bezpieczeństwa PRL. Był jednym ze współtwórców 
Solidarności Rolników Indywidualnych na Dolnym Śląsku. 

Również współzałożycielem i działaczem działającej od 
jesieni 1986 roku Tymczasowej Ogólnopolskiej  

Rady „S” RI. Współdziałał z Solidarnością kolejarzy, 
a także z Solidarnością Walczącą. Był autorem tekstów 
w prasie podziemnej. Zajmował się też kolportażem.

Rolnik. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu i Podyplomowego Studium Afryka-
nistycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Żonaty. Ojciec pięciorga dzieci. Jak opo-
wiadają znajomi z czasów działalności podziemnej – Tytus Czartoryski, jak i jego rodzi-
na byli zawsze bezpośredni, serdeczni i pomocni. W ich gospodarstwie przebywali też 
ukrywający się działacze podziemia. 

Odznaczony w 2013 roku za działalność niepodległościową przez prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – orderu nie 
przyjął. W uzasadnieniu odmowy napisał m.in: „Zachowując szacunek dla Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz urzędu Prezydenta R.P., odmawiam przyjęcia 
tego zaszczytnego odznaczenia z Pana rąk. Ze sprawowaniem urzędu wiąże się nie-
rozerwalnie odpowiedzialność. Pana decyzje, a następnie bierność, doprowadziły do 
bezkarnego publicznego bezczeszczenia krzyża […]. Zajmując najwyższe stanowisko 
w państwie, jest Pan współodpowiedzialny za działania rządu Pana partyjnych kolegów, 
za pogardę dla ludzi pracy, za poniżanie poprzedniego prezydenta, za tworzenie wokół 
niego atmosfery, w której doszło do katastrofy smoleńskiej, za psucie polskiej demokracji 
przez zniechęcenie do udziału w referendum warszawskim, za utrudnianie polskim rolni-
kom dostępu do polskiej ziemi, za niszczenie polskiej edukacji, za nieudolność państwa 
polskiego w wykrywaniu i ściganiu najcięższych przestępstw […]”.
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Ludzie wsi

„Tytus ks.[iążę] Czartoryski na Klewaniu i Żukowie h.[erbu] Pogoń Litewska, urodzo-
ny 30.03.1945 w Krakowie” – zapisano w „Genealogii potomków Sejmu Wielkiego” Marka 
J. Minakowskiego. Służba Bezpieczeństwa oprócz pseudonimu „Książę” dodała mu kilka 
innych, wśród nich: „Obszarnik”. 

Rodzice Tytusa Czartoryskiego, Adam Tadeusz i Zofia Eleonora Wysocka-Woyszkie-
wicz, byli inwigilowani przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego od połowy lat 40. 
Mieli zakaz pobytu na terenie w promieniu 30 km od swojego przedwojennego majątku 
w Szurkowie. Ich syn, Tytus, był okresowo śledzony przez SB na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Pierwsze odnotowanie w aktach służb PRL pojawiło się w związku z manifestacjami 
studenckimi w Poznaniu 1968 roku, kiedy był studentem Akademii Rolniczej. Rodzice Ty-
tusa gospodarowali przed wojną na 500 hektarach ziemi rawickiej. W 1939 roku majątek 
zabrali im Niemcy. Następnie skonfiskowali komuniści. Mimo to nie uczyli swoich dzieci 
wrogości do nikogo. W czasie wojny brali udział w podziemiu niepodległościowym. Rów-
nież przechowywali Żydów.

Po wojnie rodzice Tytusa Czartoryskiego zamieszkali w Obornikach Śląskich niedaleko 
Wrocławia. Komuniści przez lata pozbawiali jego ojca pracy. Rodzinę utrzymywała matka 
z niewielkiej pensji, pracując w sanatorium przeciwgruźliczym w Obornikach. – Rodzice 
mieli przedwojenne doświadczenie rolnicze i zawsze uważali się za ludzi wsi – zaznacza 
Tytus Czartoryski. – Kiedy w latach 70. XX wieku pojawiła się możliwość przeniesienia na 
wieś, to kupiliśmy kawałek ziemi w Morzęcinie i tu gospodarujemy z żoną Danutą po dziś 
dzień.

Historia jak oddychanie

W szkole powszechnej, do której uczęszczał, nikt mu szczególnie nie dokuczał z po-
wodu jego „obszarnictwa”. Jak podkreśla, ludzie wspomagali jego rodzinę. On sam, jak 
i jego rodzeństwo w ramach pomocy byli zabierani na wakacje do rodzin przedwojen-
nych pracowników majątku dziadków i rodziców. To było oczywiste, że bez konieczno-
ści nie należało podawać nikomu prawdziwego nazwiska. – Jeździłem przez wszystkie 
wakacje szkoły podstawowej do leśniczówki w Puszczy Nadnoteckiej – wspomina Tytus 
Czartoryski. – W tamtym czasie mieliśmy właśnie takie wakacyjne nazwiska. Moje było 
Kwiatkowski. Starszy brat zaś używał nazwiska Kapusta. Podczas jednych z wakacji ga-
jowy z okolic Szurkowa wziął do siebie mojego brata. Pewnego dnia na podwórku po-
jawił się miejscowy rolnik, który znał dobrze rodziców jeszcze przed wojną. Przyglądał 
się mojemu bratu, przyglądał… i w pewnym momencie zapytał: „Chłopcze, a jak ty się 
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nazywasz?”. Brat, zgodnie z instrukcją, odpowiedział: „Kapusta”. Rolnik był jakiś dociekli-
wy, ale i inteligentny, zapytał więc: „Aha, a jak nazywa się twój tatuś?”. Na co brat odpo-
wiedział: „Czartoryski”. 

Niewątpliwym wzorcem osobowym byli dla Tytusa Czartoryskiego rodzice. Histo-
rii i patriotyzmu uczył się jak oddychania w domu już jako szkrab, słuchając dorosłych 
„spod stołu” i Radia Wolna Europa. Natomiast ogromną zasługą ojca było uczenie dzieci 
polskiej historii i literatury. – Ojciec czytał nam głośno Mickiewicza, Kraszewskiego, „Try-
logię” Sienkiewicza – mówi Tytus Czartoryski. – Dziś bez wątpienia mogę powiedzieć, że 
w dużym stopniu wpływ na moje postawy miała literatura Sienkiewiczowska – „Trylogia”. 
Uczyła systemu wartości. Ale przede wszystkim religia. Katolicyzm uczył odróżniania do-
bra od zła. Poza tym miałem wspaniałych sąsiadów, którzy byli wielkimi patriotami. Od 
dziecka spędzałem z nimi czas. Rozmawiali między sobą o tym, co przeszli. W większości 
pochodzili z Polski zagrabionej przez Rosję. Można powiedzieć: byli doktorami sowietolo-
gii. Na Wschodzie doznali strasznych rzeczy. Kiedy byłem już starszy, niewątpliwy wpływ 
na moje dojrzewanie i wiedzę polityczną miało Radio Wolna Europa. Również literatura 
emigracyjna, która różnymi sposobami docierała do Polski.

W drodze do wolności

Pierwsze działanie polityczne Tytusa Czartoryskiego to malowanie na śniegu protestu 
przeciwko inwazji sowieckiej na Węgrzech w 1956 roku. Następne to udział w manife-
stacjach studenckich w 1968 roku. Rok 1980 nie był dla niego zaskoczeniem, a wczesną 
zapowiedzią realizacji powszechnego pragnienia wolnej Polski. Szczególnie po wyborze 
Karola Wojtyły na papieża. To było wydarzenie przełomowe.

– Mój brat wyemigrował z Polski do Danii w 1957 roku. Tam skończył studia i został 
wziętym architektem – opowiada Tytus Czartoryski. – Kiedy dostawałem paszport i wy-
jeżdżałem do pracy na Zachód, spotykaliśmy się. Po wyborze Karola Wojtyły na papie-
ża z dumą mi gratulował. Tego roku byliśmy z żoną i dzieckiem na Zachodzie. Pytał, czy 
dobrze robimy, wracając do Polski. Wówczas mu powiedziałem: „Słuchaj, wierzę, że na-
dejdzie taki dzień, gdy Polacy zrozumieją swoją sytuację, i ja chciałbym być tego dnia 
w Polsce”. Kiedy więc Jan Paweł II przyjechał do Polski, uważałem, że jest to kolejny etap 
konsolidacji dotychczas zatomizowanego narodu, który coraz lepiej rozumiał, jak ważne 
jest być całością. Ta wizyta była źródłem siły, optymizmu i nadziei. Bardzo mocnym im-
pulsem integrującym naród wokół sprawy niepodległości. 

Podczas organizowania się Solidarności Tytus Czartoryski przystąpił do niej, choć 
wahał się, czy jego „obszarnicze” nazwisko nie zaszkodzi chłopskiemu związkowi. Za na-
mową starego akowca włączył się jednak w tworzenie Solidarności rolników, organizując 
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jej struktury na wsiach. Przez miesiące legalnej aktywności działał w Tymczasowym Wo-
jewódzkim Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidulanych we 
Wrocławiu i w terenie. – No, tak… Byłem aktywny, bo tak nakazywała sytuacja dziejowa, 
której nie można było odkładać na później – wspomina Tytus Czartoryski. – Jeździłem 
po całym województwie wrocławskim i pomagałem zakładać koła wiejskie i gminne So-
lidarności Rolników Indywidualnych. Komunistom bardzo zależało na tym, by wieś się nie 
skonsolidowała.

Do słusznej sprawy trzeba stawać

Został internowany trzeciego dnia stanu wojennego. Służba Bezpieczeństwa zmusza-
ła go bądź to do podpisania lojalki, bądź współpracy. Nie zgodził się na nic. Wypuszczo-
no go po miesiącu. Zaraz po wyjściu z internowania zajął się działalnością podziemną, 
organizując czy też współorganizując struktury Solidarności RI. Już w lutym 1982 roku 
wziął udział w trzydniowym spotkaniu chłopów w cysterskim klasztorze u karmelitów 
w Czernej, gdzie dyskutowano o „chłopskim programie dla wsi stanu wojennego”. Nie-
mal cudem uniknął wtedy ponownego aresztowania. W ramach represji SB wielokrot-
nie dokonywała najazdów na gospodarstwo Czartoryskich w Morzęcinie. Wyrzucono też 
jego żonę, absolwentkę wydziału leśnictwa, z pracy w nadleśnictwie. Kiedy postanowił 
dorabiać do gospodarskich przychodów, pracując jako taksówkarz, bez uzasadnienia 
odebrano mu koncesję.

– Zaraz po wyjściu z internowania dostałem pierwsze pisma do kolportażu: wrocław-
skie „Z Dnia na Dzień” i „Biuletyn Dolnośląski” Kornela Morawieckiego – opowiada Tytus 
Czartoryski. – Kolportowałem też ogólnopolskie gazety podziemne, takie jak choćby „Ty-
godnik Wojenny” czy „Tygodnik Mazowsze”, które przywoził z Warszawy dziś już śp. Józef 
Teliga. Kiedy po raz pierwszy zamknięto Władka Frasyniuka, napisałem pismo do komu-
nistycznego prokuratora generalnego, proponując gotowość odbycia kary w zamian za 
Frasyniuka. Ale władza ludowa nawet mi nie odpowiedziała na to pismo. Z Władkiem lubi-
liśmy się i do dzisiaj się lubimy, choć jesteśmy po zupełnie innych stronach politycznych. 

Po zamordowaniu przez SB ks. Jerzego Popiełuszki Tytus Czartoryski uczestniczył 
w zakładaniu Komitetu Obrony Bezprawnie Prześladowanych. Do komitetu przystąpiło 
kilkanaście osób. Wezwano ich do prokuratury wojewódzkiej na „rozmowy ostrzegaw-
cze”, ale nie postawiono w stan oskarżenia. 

18 września 1988 roku Tytus Czartoryski wraz z kolegami z podziemnej Solidarności 
postanowili wznowić jawną działalność NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 
na terenie województwa wrocławskiego. Zawiadomili o tym ówczesnego wojewodę 
PZPR-owskiego Janusza Owczarka. Ten ostrzegł, że mogą zostać aresztowani, i złożył 
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doniesienie do prokuratury „o możliwości popełnienia przestępstwa”. Prokurator wezwał 
wszystkich „wichrzycieli”, ale żadnego nie aresztował. Zbliżały się obrady Okrągłego Sto-
łu. Komunistyczne władze przygotowywały się do innej egzystencji. 

– Uważałem wówczas, że trzeba przystąpić do obrad Okrągłego Stołu – mówi Tytus 
Czartoryski. – Jak to ktoś wtedy powiedział: trzeba było wstawić nogę w uchylone drzwi. 
Pewnie, że komuniści w wielu sprawach nas ograli, ale wywalczyliśmy to, co najważniej-
sze – wolną Polskę. Byłem tym zachwycony, choć był to dopiero początek drogi. Przecież 
nie wiedzieliśmy, co to jest wolność. Przeobrażanie kraju wymaga czasu. Kraków też nie 
od razu zbudowano. Czasem idzie ta budowa Polski wolniej, czasem szybciej, ale mamy 
niepodległość. Teraz naród sam decyduje. Stało się więc to, o co walczyliśmy my i po-
przednie pokolenia, które swoją walkę okupowały krwią. Dziś, w 2018 roku, uważam za 
całkowicie nie do przyjęcia linię polityczną Platformy Obywatelskiej, ale staram się za od-
miennym zdaniem widzieć człowieka. Staram się, by nawet diametralna różnica zdań nie 
prowadziła do wrogości, niechęci czy, nie daj Boże, nienawiści i agresji. Mimo że ktoś gło-
si poglądy diametralnie różne od moich, nie znaczy, że muszę go odtrącać jako człowie-
ka. Najbardziej wartościowym celem w polityce nie powinno być pokonanie i zniszczenie 
tych, którzy mają inne zdanie, ale przekonanie ich do swoich racji.
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Przyjaciółka księdza Jerzego

Za swoją działalność Ligia Urniaż-Grabowska została 
odznaczona przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W 2015 roku podczas festiwalu filmowego w Gdyni – 
 „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” – wyróżniono ją 

nagrodą Drzwi do Wolności, przyznawaną bohaterom 
drugiego planu: „za odwagę oraz poświęcenie”.

Pierwszą odwagą i mimowolnym zaangażowaniem się w politykę przyszłej pani dok-
tor było napisanie i wygłoszenie wiersza. Ligia była wówczas w drugiej klasie liceum, 
a wiersz napisała po śmierci Stalina – nosił tytuł „Na śmierć tyrana”. Uczyła się wówczas 
u sióstr nazaretanek w Kaliszu. Sprawa dotarła do władz szkolnych i maturę Ligia zda-
wała już w… Państwowym Żeńskim Gimnazjum im. Anny Jagiellonki. Po szkole śred-
niej jednak nie zaangażowała się w żadną działalność polityczną. Studia medyczne po-
chłaniały jej tak dużo czasu, że o żadnej innej aktywności nie mogło być mowy. 

Wydarzenie na posterunku MO 

Po uzyskaniu dyplomu w warszawskiej Akademii Medycznej Ligia Urniaż rozpo-
częła pracę w przychodni w podwarszawskim Legionowie, gdzie mieszka do dzisiaj. 
Miała też dyżury w pobliskim szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Była poło-
wa lat 60. Młoda pani doktor była już wówczas mężatką i matką. Życie zapowiadało 
się stabilnie. Mniej więcej w 10 lat później wydarzyło się jednak coś, co niemal siłą 
popchnęło ją w stronę polityki. Choć, jak sama mówi, tradycje rodzinne zobowią-
zywały. Dziadek walczył przeciwko sowieckim okupantom w 1920 roku, a rodzice 
angażowali się w działalność podziemną w czasie II wojny światowej. Edukację po-
lityczną Ligia odbierała więc w domu, w którym na porządku dziennym znajdowało 
się słuchanie Radia Wolna Europa. 
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– Podczas dyżuru w legionowskim pogotowiu wezwano mnie do rannego w wypad-
ku samochodowym. Podobno ktoś miał go przywieźć na posterunek milicji – opowia-
da Ligia Urniaż-Grabowska. – Lecz kiedy go zbadałam, powiedziałam: „Panowie, to nie 
jest człowiek, który został potrącony. Wyście go tu skatowali. On nie ma żadnych śladów 
świadczących o tym, że został potrącony przez samochód”. Zrobiła się straszna afera. Mi-
licjanci zaczęli się na mnie wydzierać, że ich niesłusznie oskarżam i że wytoczą mi proces 
za szkalowanie Milicji Obywatelskiej. Prosto z posterunku pobiegłam więc do rodziny po-
bitego i przedstawiłam całą sprawę. Poprosiłam żonę, by wytoczyła sprawę milicjantom, 
bo pobity, jak podejrzewałam, umrze. I tak się stało. Żona miała na tyle odwagi, że do-
prowadziła do procesu. Wprawdzie ich nie skazano, co było wtedy normą, ale cały skład 
komendy w Legionowie zmieniono. 

 W końcu lat 70. włączyła się już w działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Oby-
watela. Dziś bagatelizuje swoje zaangażowanie i powiada, że jej działalność nie była zbyt 
głęboka. Sprowadzała się do kolportażu prasy podziemnej, którą otrzymywała od swo-
jego kolegi lekarza Wojciecha Celińskiego. – Owszem, starałam się, aby ta podziemna 
prasa dotarła do jak najszerszych kręgów, do lekarzy, pielęgniarek. A ludzie chłonęli tę 
podziemną wiedzę. Nie przypuszczałam jednak, że ustrój w Polsce się zmieni. 

Przestałam się bać 

Wielką nadzieją na podniesienie Polaków z kolan, co podkreśla Ligia Urniaż-Grabow-
ska, stał się wybór Karola Wojtyły na następcę św. Piotra. W tym też czasie doktor Ligia 
rozpoczęła działalność w prowadzonym przez ks. Jerzego Popiełuszkę Duszpasterstwie 
Służby Zdrowia przy kościele św. Anny w Warszawie. I tak jej życie zmieniło się diametral-
nie. – Papież mnie zachwycił od pierwszego dnia pontyfikatu – wspomina. – A kiedy po-
wiedział na placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, 
to już wiedziałam, że coś się po tym stanie. Tylko nie wiedziałam co. Nie spodziewałam się 
czegoś tak wielkiego jak Solidarność… Byłam głodna każdego słowa papieża. Wcześniej 
miałam rewizje Służby Bezpieczeństwa w domu, zatrzymania. Bałam się jak każdy. Po tej 
mszy przestałam się bać i to było najważniejsze. Lęk spadł ze mnie zupełnie. Wiedziałam, 
że jak raz zdołaliśmy się podnieść z kolan, to trzeba iść. 

Inne życie pani doktor 

Ligia Urniaż-Grabowska była jedną z pierwszych osób, które zakładały Solidarność 
w legionowskiej i nowodworskiej służbie zdrowia. Przychodnia w Legionowie w 1980 
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roku stała się wkrótce jednym z największych ośrodków informacyjnych na Mazowszu. 
Tu można było znaleźć najświeższe informacje o tym, co dzieje się w Polsce, zaopatrzyć 
się w podziemną prasę i książki wychodzące poza cenzurą. Niebawem Ligia Urniaż zo-
stała też przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Legionowie. Za swoją bezkompromiso-
wą działalność w listopadzie 1981 roku została… pobita przez nieznanych sprawców. – 
Pamiętam doskonale początki Solidarności. Ludzie zgłaszali się spontanicznie. Nie było 
żadnego przymusu – opowiada pani Ligia. – Przynosili kolejne postulaty. Wkrótce były 
ich setki, ale dopiero na końcu – płacowy. W Solidarności ludzie widzieli pierwszą nieza-
leżną instytucję zdolną do reformowania państwa. Gdzieś w końcu 1981 roku zaczęło się 
mówić o potrzebie wywalczenia niepodległości. Solidarność była wielką nadzieją na nie-
podległość, na odrodzenie moralne narodu. Przez te 16 miesięcy wolności stanowiliśmy 
jedną wielką wspólnotę. Byliśmy sobie wierni. Lojalni wobec siebie. Nie myślało się, że 
ktoś na kogoś donosi. To wielkie zaufanie zniszczył dopiero stan wojenny. 

Stan wojenny 

Od pierwszych dni stanu wojennego rozpoczęła działalność w Prymasowskim Ko-
mitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Komitet mieścił się 
w warszawskim kościele św. Marcina. Tam poznała mnóstwo ludzi, którzy po dziś dzień 
funkcjonują w życiu społeczno-politycznym. Wielu z nich było więzionych przez wie-
le miesięcy. Również pani Ligia w lipcu 1982 roku została internowana. Po wyjściu na 
wolność aż po rok 1989 była zaangażowana w komitecie i prowadziła różnorodną dzia-
łalność konspiracyjną, np. kolportaż, organizowanie lokali, transportu. Bardzo przeżyła 
zamordowanie przez milicję syna jej koleżanki Barbary Sadowskiej, młodego poety Grze-
gorza Przemyka. – Tak, to do dzisiaj jest naszą narodową hańbą. Niewyjaśnienie i nieuka-
ranie sprawców tej i innych zbrodni stanu wojennego i ich mocodawców – podkreśla 
Ligia Urniaż-Grabowska. 

W stanie wojennym zacieśniła się też jej znajomość z ks. Jerzym Popiełuszką, prze-
rodzona z czasem w przyjaźń. – Jest w tym coś niezgłębionego, że zamordowany został 
ksiądz, który tak bardzo kochał ludzi i miał taką pogodę ducha – mówi pani Ligia. – Był 
taki chłopięcy, a zarazem pełen powagi i zadumy. Bardzo gruntownie przygotowywał się 
do mszy św. Jakby już wtedy dorastał do roli, jaką miał niebawem wypełnić. Nieraz mó-
wiliśmy o zagrożeniu, jakie czyha na niego ze strony komunistów. Namawiałam go, aby 
przyjął całodzienną ochronę, którą zapewniali mu robotnicy z Huty „Warszawa” czy FSO. 
Odpowiadał, że: „jak mnie SB będzie chciało zabić, to to zrobi”. Ta rozmowa odbyła się na 
kilka dni przed jego śmiercią. 



201

Ludzie Solidarności i niepodległości

Kontrolowana wolność 

W III RP do końca ubiegłego wieku działała w strukturach Solidarności. Piastowała też 
mandat radnej i, z listy AWS, senatora IV kadencji. Była także wiceprezydentem Legiono-
wa. Podsumowując minione ćwierć wieku niepodległości, powiada, że jest ona kulawa 
i niesprawiedliwa. – Dziś mnóstwo ludzi z solidarnościowej opozycji klepie biedę. I jest to 
strasznie bolesne. Objęli władzę ci, którzy poddali się korupcyjnemu systemowi, jakim był 
komunizm – mówi Ligia Urniaż-Grabowska. – Postawa wielu z nich rzutuje negatywnie 
na Solidarność do dzisiaj. Państwo, za akceptacją tych polityków, zagwarantowało wy-
sokie emerytury prześladowcom: wojsku, milicji, esbekom i działaczom PZPR. A ludzie, 
którzy wywalczyli wolność, w większości zostali wyrzuceni za burtę. Dlatego też mówię, 
że dzisiaj nasza wolność jest okaleczona. Smoleńsk i 2010 rok też pokazały, że jednak nie 
jesteśmy do końca wolnym państwem. Że są gdzieś jeszcze w Polsce sowieccy agenci 
i mają wpływ na ważne decyzje w państwie – polityczne i ekonomiczne. Są sprytnie po-
chowani w miejscach decyzyjnych i to jest niepokojące.
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Jesteśmy zdolni do wielkich czynów

W czasie 16 miesięcy legalnej działalności Solidarności 
Roman Wilk był m.in. współtwórcą zespołu ds. informacji 

w białostockiej Unitrze, organizatorem sieci informacji 
obejmującej ponad 100 zakładów pracy. Zasiadał też 

w prezydium MKZ, a później Zarządu NSZZ „Solidarność” 
Regionu Białystok. Założył Białostocką Oficynę 

Wydawniczą i 45 bibliotek zakładowych z literaturą 
niezależną. W stanie wojennym był jednym z najbardziej 
aktywnych działaczy podziemia w Białostockiem. Przez 

ponad rok przebywał w ukryciu. Mimo aresztowania 
w grudniu 1982 roku i kilkumiesięcznego pobytu 

w więzieniu po powrocie nadal działał w konspiracji  
aż po rok 1989.

W jego rodzinnym domu niewiele rozmawiano o rodzinie. Tylko od czasu do czasu 
wspominano o rodzeństwie dziadka ze strony matki Romana, m.in. o ppłk. Władysła-
wie Michale Decu. Legioniście, który przeszedł w szeregach 3 i 4 Pułku Piechoty cały 
szlak Legionów, a później walk z bolszewikami. A także o księdzu Janie, który znalazł się 
na kartach wspomnień gen. Hallera. Jednak wyobraźnię i wrażliwość chłopaka kształ-
towała w podstawówce przede wszystkim literatura niemieckiego pisarza Karola Maya, 
popularnego autora powieści o Dzikim Zachodzie. 

– W życiu autorytetami byli dla mnie rodzice. Natomiast autorytetem, rzec można, 
politycznym czy bardziej historycznym w szkole podstawowej – zupełnie obcy człowiek, 
mjr  Jan Gryczman, oficer walczący na Westerplatte, mieszkaniec Nowej Dęby na Rzeszow-
szczyźnie. Urodziłem się trzy lata po wojnie, więc w podstawówce o niemieckiej okupacji 
mówiło się niemal na co dzień. Tylko o okupacji sowieckiej milczano. Dowiedziałem się 
o niej o wiele później, a właściwie bardziej zrozumiałem, czym tak naprawdę była, zdaje 
się dopiero jako licealista – zastanawia się po latach Roman Wilk. – O ppłk. Decu niewie-
le szczegółów wówczas wiedziałem, jedynie to, co mały chłopiec mógł zapamiętać ze 
wspomnień mamy o jego wizytach przed wojną. Tacy bohaterowie nie byli mile widziani 
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w komunizmie. Choć słuchało się o wielu z nich w Radiu Wolna Europa, które w naszym 
domu było włączone na co dzień.

***

Czas szkoły średniej nie zapisał się w jego pamięci w jakiś szczególny sposób. Robił 
znaczne postępy w koszykówce, jego pasją była również fotografia. Nadto wiele czasu 
poświęcał na czytanie tygodników, miesięczników czy dzieł literatury światowej, które 
prenumerował ojciec. Kiedy w 1966 roku zrobił maturę, wyjechał do Białegostoku i roz-
począł naukę w Państwowej Szkole Technicznej.

– Doskwierała mi rzeczywistość dnia codziennego, ale nie przekładałem tego na peł-
ną świadomość polityczną. Nie było tak, że jakiegoś poranka obudziłem się i chciałem 
zmieniać świat. Co najwyżej buntowałem się, jak to młodzi, przeciwko światu dorosłych – 
wspomina Wilk. – Moja świadomość polityczna budowała się wraz z dojrzewaniem i wy-
darzeniami. Coś takiego zaczęło się dziać w 1968 roku. W naszej szkole rozrzucono ulotki 
nawołujące do poparcia „dążeń demokratycznych”, czy jakoś tak, i potępienia Gomułki, 
dokładnie treści już nie pamiętam. Ale utkwiło mi w pamięci, że nawoływały do spotka-
nia w Akademii Medycznej. Wówczas w Białymstoku były dwie uczelnie. Wspomniana 
akademia i Wyższa Szkoła Inżynierska. Poszliśmy na zapowiadany wiec w pięcioro. Dwie 
dziewczyny i trzech chłopaków i przeżyliśmy wielkie rozczarowanie… Oprócz nas nie 
było tam nikogo. 

Rok 1970 i zbrodnia dokonana w grudniu przez komunistów nie była Romanowi Wil-
kowi obojętna. Ale również i te wydarzenia nie miały wpływu na jego dalsze życie. Ożenił 
się, urodziło mu się dziecko. Niebawem kolejne. Mieszkali teraz we czwórkę w siedmio-
metrowym pokoju.

***

Bezsprzeczny wpływ na jego dojrzewanie polityczne miał dopiero rok 1976 i protesty 
załóg w kilku regionach kraju. Wkrótce też wybór Karola Wojtyły na papieża. Dla Roma-
na Wilka, już wówczas technika telekomunikacji i kierownika niewielkiego zespołu, czas 
nabrał wielkiego przyspieszenia w politycznym dojrzewaniu. – Kiedy miały miejsce straj-
ki w Radomiu, Ursusie i innych miastach, pracowałem ze swoją brygadą w Białymstoku. 
Byłem jednym z podwykonawców na budowie białostockiej fabryki mebli – opowiada 
Roman Wilk. – Aktywiści PZPR urządzili masówkę na stadionie. Spędzono ludzi ze wszyst-
kich zakładów, by potępiali „warchołów”, jak wtedy nazywano strajkujących. Ale ja swojej 
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brygadzie nie pozwoliłem tam iść. Powiedziałem: „Nie ma mowy, pracujecie dalej”. Nie-
którzy byli na mnie źli, bo nie mogli pójść na stadion, odpocząć od roboty. Wiele osób 
traktowało ten spęd jak ucieczkę od pracy. Na szczęście nie zauważono, że moja bryga-
da nie poszła. Dla mnie był to jednak niewątpliwie przełom w dojrzewaniu politycznym. 
Podobnie jak wybór Polaka na papieża. Trudno i dziś opisać moje wzruszenie, kiedy zo-
baczyłem kardynała Wojtyłę wychodzącego na watykański balkon. Aż łzy się w oku za-
kręciły. Do tego momentu PRL był tak opresyjny i nieznośny, wydawało mi się, że już nic 
nie jest w stanie zmienić sytuacji w Polsce, że ugrzęźliśmy w tym g… ustroju po szyję. 
Nagle pojawił się impuls. Taka, można ująć to w uproszczeniu, świadomość, że jesteśmy 
coś warci. Nie sądziłem, że się coś w Polsce natychmiast zmieni, ale z każdym miesiącem 
nieśmiało myślałem, że może jednak… To nie była żadna konkretna myśl. Ale stałem się 
bardziej pewny siebie. I dało się to odczuć także u innych ludzi w przedsiębiorstwie. Pa-
pież nas upewnił w tym, że można, że jesteśmy zdolni do wielkich czynów.

***

Mimo wszystko lipcowo-sierpniowe strajki w dziesiątkach, a później setkach zakła-
dów w kraju zaskoczyły Romana Wilka, tak jak i tysiące innych pracowników w regionie. 
Dopiero więc z końcem sierpnia rozpoczęły się strajki w jednym z największych biało-
stockich zakładów: w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, zwanej popularnie Uchwytami. 
Kilka miesięcy przedtem Roman Wilk zmienił pracę i rozpoczął ją w nowo wybudowa-
nych Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra-Biazet”. Pracowali tam 
w większości ludzie nowi i młodzi. Przyjechali z całego kraju zachęceni większymi zarob-
kami i możliwością otrzymania mieszkania.

– Mieliśmy dwójkę małych dzieci. Postanowiłem więc ustabilizować swoje życie. Pra-
cując w poprzedniej instytucji, byłem w ciągłych rozjazdach. W Unitrze tak nie było. Na-
tomiast sporo fachowców przyjechało z Dzierżoniowa, Wrocławia, Gdańska, z południa 
Polski. Wśród nich Stanisław Gościniak, który odegrał dużą rolę w tworzeniu zakładowej 
„S” – wspomina Roman Wilk. – Kiedy wybuchł strajk na Wybrzeżu i podpisano Porozumie-
nia Sierpniowe, pojawiły się plotki, że władza komunistyczna zgodzi się na utworzenie 
niezależnych związków, ale tylko w wielkich miastach, a już na pewno nie w Białymstoku, 
bo to niedaleko granicy z ZSRR i na to Związek Sowiecki nie pozwoli. Te plotki spowodo-
wały falę wrześniowych strajków na Białostocczyźnie i masowe zapisywanie się do no-
wego związku. W Biazecie przybrało to formę wpisywania się do krążącego po zakładzie 
zeszytu. W naszej firmie prawie 100 proc. z 3-tysięcznej załogi zapisało się do NSZZ „S”. 

Zachodzące wydarzenia jeszcze raz go utwierdziły, że oprócz chleba jedną z najważ-
niejszych spraw w życiu jest poszukiwanie prawdy, a temu ma służyć rzetelna informacja. 
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Postanowił więc przejąć radiowęzeł. Utworzył Komisję Informacji, która opisywała i ko-
mentowała wydarzenia w kraju, mieście i zakładzie, przekazując załodze podczas prze-
rwy śniadaniowej prawdziwy obraz wydarzeń. Czytano również fragmenty książek 
z dotychczas zakazanej historii Polski. Roman Wilk uzyskał też dostęp do zakładowej po-
wielarni. W niedługim czasie rozpoczął akcję zbierania podpisów pod żądaniem uwolnie-
nia wszystkich więźniów politycznych, którzy mimo podpisanych już porozumień nadal 
byli przetrzymywani w więzieniach. Kolejną akcją, którą zorganizowano w zakładzie z in-
spiracji Romana Wilka, była batalia o zniesienie cenzury. I dzięki właśnie m.in. akcji ich za-
kładu, choć również tysięcy innych w Polsce, cenzura została znacznie ograniczona, a jej 
ingerencja w mediach i książkach musiała być odznaczana.

– Uważałem, że kiedy ludzie nie mają prawdziwych informacji, to nie potrafią wyrobić 
sobie własnego zdania – podkreśla. – Miałem potrzebę dążenia do prawdy i do tego, co 
jest jej wartością. Ja się do tej prawdy przebiłem, więc uważałem, że powinni również 
inni. I to stało się motywem moich działań podczas 16 miesięcy legalnej Solidarności. 
Podobnie zresztą jak w podziemiu. Uważałem, że tylko na podstawie prawdziwych in-
formacji można podejmować odpowiedzialne decyzje. Dbałem więc o to, aby istniała jak 
najszersza wymiana informacji pomiędzy zakładami, miastami. Dzięki naszym komisjom 
zakładowym uruchomiłem nawet w niektórych miejscowościach nieużywane od lat te-
leksy, takie dzisiejsze mejle. Podobno na jakimś spotkaniu w KW PZPR mówiono, że Soli-
darność uruchomiła „nawet nasze teleksy”.

***

W 1981 roku Roman Wilk został wybrany do prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Soli-
darność”. Tu również postawił na rozwój drukarni, kolportaż książek, szerszy dostęp załóg 
do „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez region. Rozbudował sieć kolportażu 
i sekcję transportowców skupiającą m.in. białostockich taksówkarzy. Założył Białostocką 
Oficynę Wydawniczą. Organizował w zakładach pracy publiczne spotkania z niezależ-
nymi wydawcami książek drukowanych w podziemiu. – Nie było w tym mojej wielkiej 
zasługi – zapewnia po latach. – Ludzie chcieli się wtedy organizować, ja im pomagałem. 
To wynikało z ich potrzeby wewnętrznej. Moja aktywność związkowa miała być aktywno-
ścią służącą innym. Stąd namawiałem, zakładałem biblioteki zakładowe. I taka była moja 
misja. 

Szesnaście miesięcy legalnego działania „S” przemknęło mu jak jeden błysk. Przez te 
miesiące najwięcej czasu poświęcił działalności społecznej. Najmniej rodzinie – żonie 
i dzieciom. W zabieganiu tylko chwilami myślał, że ten czas może się skończyć brutalną 
agresją komunistów. Ukoronowaniem tamtych dni było jednak spotkanie u Jana Pawła  II 
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podczas wizyty delegacji białostockich działaczy Solidarności w Watykanie. Zorganizo-
wał je były kapelan białostockiej Solidarności ks. Sławoj Leszek Głódź.

***

13 grudnia 1981 roku Roman Wilk wrócił do domu z drukarni w Zarządzie Regionu, 
gdzie wraz z Janem Radziwonem kończył drukowanie książki Mariana Kukiela „Generał 
Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej”. Jeszcze nie zdążył usnąć, gdy przyszli es-
becy z milicją. Zachował spokój i nie otworzył drzwi. Obudzone dzieci się nie odzywały. 
Cisza zmyliła stojących pod drzwiami. Uznali, że nikogo nie ma w mieszkaniu. Długo cze-
kali pod domem. Po kilku godzinach wyszedł z budynku, mając świadomość, że może już 
więcej nie zobaczyć żony i dzieci. Mimo to podjął decyzję o rozpoczęciu działania w cał-
kowitym ukryciu.

– Nie miałem żadnej traumy związanej ze stanem wojennym. Przyjąłem go jako kon-
sekwencję naszej działalności. Miałem świadomość, że wcześniej czy później skończy się 
to… jakąś wojną z komunistami. Znając trochę historię, podejrzewałem, że mogą nas 
mordować albo wywozić do Rosji. Najważniejszą dla mnie sprawą było to, by zorganizo-
wać sprawny system informacji. Żebym mógł wiedzieć, co się naprawdę dzieje w mieście, 
regionie czy kraju. Bo docierały do mnie sprzeczne wiadomości – mówi. – Zaczęli poja-
wiać się ludzie z komisji zakładowych głównych zakładów pracy. Podjęliśmy decyzję, że 
od poniedziałku 14 grudnia odbędzie się strajk w zakładach całego Białegostoku. Zapew-
niono mnie, że zakłady staną. Jak się później okazało, wiele z tych zapewnień pozosta-
ło tylko zapewnieniami. W poniedziałek strajkował tylko mój Biazet. Częściowo stanęła 
również załoga Biawaru. Jakieś próby były podjęte w innych zakładach. I to wszystko. Nie 
ukrywam, że przeżyłem wtedy spore rozczarowanie. Wraz z Krzysztofem Burkiem, który 
był redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego”, podjęliśmy decyzję, że biuletyn 
będziemy redagować w podziemiu. To było niezwykle istotne i podtrzymujące ludzi na 
duchu. Udało się wywieźć powielacze, farbę i papier z siedziby Zarządu Regionu. Trzeba 
było zorganizować matryce, papier i pieniądze na funkcjonowanie drukarni podziemnej. 
Środki finansowe na początek były z kasy białostockiej oficyny wydawniczej, działającej 
wcześniej półlegalnie w siedzibie Zarządu Regionu. Szybko wyszła odezwa w sprawie 
stanu wojennego. Udało się też dostarczyć do ks. Głódzia do Watykanu pierwszy egzem-
plarz „Biuletynu Informacyjnego” i odezwę w sprawie stanu wojennego. Ta odezwa była 
czytana w Radiu Wolna Europa jako jedna z pierwszych informacji z Polski. Dla nas to 
było coś bardzo ważnego. Białystok czuł się zawsze zapóźniony pod względem informa-
cyjnym. Tu w jakiś sposób czuliśmy się wyróżnieni. 
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Przez ponad rok Roman Wilk ukrywał się i organizował działalność białostockiego 
podziemia. Spotykał się z przedstawicielami załóg zakładów pracy. Współorganizował 
druk i kolportaż podziemnych gazet, również książek, a także prasy podziemnej z całego 
kraju. Organizował akcje plakatowe. Prowadził Białostocką Oficynę Wydawniczą. Na trzy 
dni przed Bożym Narodzeniem 1982 roku został aresztowany. Kolegium ds. wykroczeń 
skazało go na grzywnę za brak zameldowania w mieszkaniu, w którym został zatrzyma-
ny. Następnie stanął przed prokuratorem wojskowym i otrzymał trzymiesięczną sankcję 
prokuratorską za działalność w podziemiu. Po kilkumiesięcznym więzieniu wyszedł na 
wolność dzięki amnestii. Nie zaprzestał jednak działalności. Aż po rok 1989 uczestniczył 
w tworzonych przez działaczy podziemia strukturach. Od 1988 roku oficjalnie sygnował 
swoim nazwiskiem dokumenty, wezwania i odezwy kierowane do załóg przez NSZZ 
„Solidarność”. Przez te lata SB wielokrotnie wszczynała przeciwko niemu śledztwa. Dziś 
w IPN leży teczka z kilkoma kryptonimami spraw przeciwko Wilkowi. Aż po rok 1989. 

W III RP został wicedyrektorem, później dyrektorem Przedsiębiorstwa Wdrażania In-
nowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO. Przez lata był szefem białostockich wodocią-
gów. W tym też czasie ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku na 
Wydziale Ekonomii. Dziś jest na emeryturze.

***

– Po wyjściu z więzienia nie mogłem nigdzie dostać pracy. Na szczęście koledzy, któ-
rzy wyszli z Biazetu, założyli spółdzielnię. I tam zostałem zatrudniony. Pod koniec lat 80. 
założyliśmy z kolegami z podziemia Białostockie Towarzystwo Gospodarcze i Przedsię-
biorstwo Wdrażania Innowacji Techniczno-Organizacyjnych ITO. To był też pomysł na 
dofinansowywanie podziemia, bo wtedy już składki siadały. W ITO pracowali również lu-
dzie zwalniani z zakładów w ramach represji. Kiedy więc dziś mam podsumować te lata 
poświęcone działaniu w podziemnych strukturach, to powiem, że absolutnie warto było 
walczyć o swoje. W konsekwencji o wolność, niepodległość. A czy uzyskaliśmy pełną su-
werenność, niepodległość po 1989 roku? Chyba nie. To widać w tej chorobie, która nas 
toczyła pod koniec rządów PO. A był nią zanik pojęcia dobra wspólnego. Choć przecież 
to, co nas wówczas łączyło, to ogólnoludzka solidarność. Minęło 27 lat niekomunistycznej 
Polski i nie mam wrażenia, byśmy jako cały naród brali na co dzień odpowiedzialność za 
kraj. Szczególnie dotyczy to tych, którzy sprawowali władzę. Pozwoliliśmy na to, by PZPR, 
komuniści sprywatyzowali Polskę. A kiedy już posiedli własność materialną, wtedy zagar-
nęli ludzi. Uzależnili od siebie i dopuszczenie do tego było jednym z podstawowych błę-
dów naszych rządów. Nie akceptowałem i nie akceptuję wyprzedaży Polski. Wiele firm, 
które sprzedano z powodów politycznych, nie powinno być sprzedanych. Nawet kiedy 
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były w złym stanie, można je było z tego wyprowadzić naszymi, polskimi siłami. Sam da-
łem, mam nadzieję, dobry przykład, wyprowadzając z kłopotów białostockie wodociągi. 
A przecież mogły upaść albo być sprzedane. Ani nie upadły, ani ich nie sprzedano. A więc 
można było? Można.
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Solidarność była dla mnie sztandarem

Bogusław Malicki. Blisko sześćdziesięciolatek. Ojciec 
trojga dzieci. Ożeniony z koleżanką z konspiracji. 

Za swoją działalność odznaczony przez prezydenta Polski 
Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski.

Jak mówi po latach, Solidarność była dla niego sztandarem, pod którym szedł do 
wolnej Polski. Solidarności uczył się jako wolontariusz w zielonogórskim Zarządzie 
Regionu NSZZ „Solidarność”. Mieszkał wówczas w Sulechowie. Chodził do techni-
kum w Świebodzinie i przyjeżdżał do ZR „S” w Zielonej Górze, żeby pomagać w pra-
cy związkowej. Z pasji – fotografik, dokumentował epizody układające się w historię 
„tamtej” Polski. 

Urodził się w wielkopolskim Zbąszyniu i tam uczył się swojej ojczyzny od dziadka, 
który był przesłuchiwany przez Urząd Bezpieczeństwa i siedział w areszcie za krytykę 
ówczesnych władz PRL. Tam też pobierał, jeszcze nieświadomie, kolejne lekcje historii 
Polski przez Radio Wolna Europa, której namiętnym słuchaczem byli dziadek i ojciec. Na-
ukę w technikum rozpoczął w roku wyboru Karola Wojtyły na papieża. Choć było głośno 
o tym wyborze wśród domowników, również w rodzinnym mieście, zbyt wiele nie mó-
wiono o tym w szkole. Podobnie jak o historii Polski, innej od tej nakazanej przez komu-
nistyczną propagandę. 

Rok 1980 był dla Bogusława Malickiego przyspieszonym dojrzewaniem politycz-
nym. Wcześniej o polityce i historii wśród kolegów nie dyskutowano. Dopiero strajki 
i powstanie Solidarności w sierpniu 1980 roku oraz obecność w Zarządzie Regionu 
w Zielonej Górze niemal każdego dnia uzmysławiały młodemu chłopakowi, w jakiej sy-
tuacji znajduje się jego kraj. W jakim zagrożeniu jego naród. Uczył się tego z żarliwością 
neofity z gazet Solidarności wychodzących poza cenzurą. Również z książek, o których 
nigdy wcześniej nawet nie słyszał. W sierpniu 1981 roku wziął udział w 270. Warszaw-
skiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę. Szedł w grupie Karawaniarzy prowadzonej 
przez dominikanina o. Tomasza Alexiewicza. Podążali trasą z Warszawy do Częstocho-
wy. Tu poznał swoich rówieśników i nieco starszych. Ludzi wiary, ale też poszukujących 
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i wątpiących. Nie przypuszczał wówczas, jak bardzo później te znajomości będą miały 
wpływ na wybór jego życiowej drogi.

Bogu dziękuję

– Kiedy wprowadzono stan wojenny, strasznie się zirytowałem, bo przez minione 
16 miesięcy czytałem, co chciałem; mówiłem, co chciałem; a tu nagle ktoś mi tego za-
brania. Gdy jechałem w poniedziałek do szkoły w Świebodzinie, miałem solidarnościowe 
gazety i książki w plecaku. Zastanawiałem się, czy są legalne, czy już nie? – wspomina 
Bogusław Malicki. – Buzowała we mnie wściekłość. O tym, że jest stan wojenny, dowie-
działem się od oficera LWP, kiedy w niedzielę wyszedłem na ulice Sulechowa z aparatem 
fotograficznym. Była pogoda do robienia zdjęć, a tu nagle na ulicach pojawiły się czoł-
gi. W pewnym momencie jakiś oficer zabrał mi aparat i poinformował, że nie wolno fo-
tografować, bo jest stan wojenny. Tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, co to znaczy. 
Najważniejsze było dla mnie, by oddał mi aparat. Widząc pewnie moją nieświadomość 
wydarzeń, oddał. Miałem wtedy 18 lat. 

Przez dwa, trzy miesiące stanu wojennego uczeń świebodzińskiego technikum nie 
bardzo wiedział, co dalej robić. Nie miał kontaktu z zielonogórskimi działaczami „S”, bo 
zostali internowani. Sam obawiał się, że może być aresztowany. Dziś nie pamięta, kto mu 
podrzucił pomysł, a może sam na niego wpadł, żeby wykorzystać swoje pielgrzymkowe 
znajomości z Poznania i Warszawy. I już w 1982 roku był na Mszy św. za Ojczyznę w war-
szawskim kościele św. Stanisława Kostki. Tam spotkał znajomych z pielgrzymki i nawią-
zał pierwsze kontakty z działaczami opozycji: drukarzami, kolporterami, organizatorami 
warszawskiego i ogólnokrajowego podziemia. Stamtąd zaczął przywozić pierwszą pra-
sę i książki do osieroconego przez podziemie Sulechowa. Gdy szedł już w kolejnej piel-
grzymce warszawskiej w sierpniu tego roku, miał na szyi metalową zawieszkę Karawa-
niarzy, obwiedzioną symbolicznym drutem kolczastym i napisem – „1982”, oraz wpięty 
w koszulę znaczek Solidarności. Tego samego roku nawiązał poznańskie znajomości, 
spotykając się z kolegami cyklicznie w kościele Matki Boskiej Bolesnej, również podczas 
odprawianych Mszy św. za Ojczyznę. Tam też poznał kolegów z pobliskiego Gorzowa 
Wielkopolskiego. Młodych jak on. Działających z równą determinacją przeciwko komu-
nistycznemu reżimowi. 

W Sulechowie na początku lat 80. powstaje Oaza [wspólnota ruchu odnowy Kościo-
ła: Ruch Światło-Życie – red.], w 1983 roku również Duszpasterstwo Ludzi Pracy, niefor-
malnie skupiające środowisko starszych działaczy podziemnej Solidarności oraz mło-
dzież. Niebawem Bogusław Malicki spotka księży wspierających młodzież duchowo, 
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m.in. Edwarda Kopra i Mirosława Gassa z sulechowskiej świątyni pw. św. Stanisława 
 Kostki oraz Witolda Andrzejewskiego z Gorzowa Wielkopolskiego.

– Na Msze św. za Ojczyznę do Poznania i Warszawy jeździliśmy z Zygmuntem Zamro-
ziewiczem i Markiem Kuczyńskim, moimi rówieśnikami, z którymi doszedłem do wolnej 
Polski i do dziś stanowimy kumplowską paczkę – opowiada Bogusław Malicki. – W Pozna-
niu poznałem Elżbietę i Tomka Mielcarków. W Gorzowie nawiązaliśmy kontakt z Ruchem 
Młodzieży Niezależnej i ks. Witoldem Andrzejewskim. Dużo jeździłem. Czasem dwa razy 
w miesiącu byłem a to w Warszawie, a to w Poznaniu po literaturę bezdebitową. W Sule-
chowie jak na takie nieduże miasteczko szła całkiem spora ilość podziemnej twórczości, 
odpłatnej i darmowej. Owszem, bywało niekiedy, że tego, co przywiozłem w plecaku, nie 
udało się sprzedać. To rozdawałem ludziom albo rozrzucaliśmy z bloków i zawsze ktoś się 
znalazł, kto podniósł. Ilekroć wyjeżdżaliśmy na manifestacje do Warszawy, Poznania, Go-
rzowa, Międzyrzecza czy Gdańska, fotografowałem niemal każdą demonstrację, transpa-
renty, msze św. i krzyże symbolizujące walkę o naszą wolność. Aż po koniec lat 80. Bogu 
dziękuję, że mnie chronił i nic złego mi się nie przytrafiło. Dzięki temu dziś jestem w sta-
nie zrobić wystawę o manifestacjach tylko ze swoich fotografii. Czy też o pielgrzymkach 
Jana Pawła II do Polski.

Fundament wartości

W 1983 roku Bogusław Malicki kończy technikum i idzie do pracy. W sulechowskim 
kościele św. Stanisława Kostki, wzorem innych kościołów w kraju, rozpoczyna się organi-
zowanie Mszy św. za Ojczyznę. Także i tu młodzież śpiewa religijno-patriotyczne pieśni. 
Organizuje w domach zamknięte koncerty patriotyczne. I spośród nich właśnie wywo-
dzą się uczestnicy manifestacji i wycieczek patriotyczno-religijnych do Warszawy, Pozna-
nia czy Gorzowa. Również rokrocznych pielgrzymek z Warszawy na Jasną Górę, czy też 
pieszych pielgrzymek rolników z Klenicy do Częstochowy. Tam też pan Bogusław poznał 
doświadczonych działaczy rolniczej Solidarności, m.in. Edwarda Lipca, późniejszego se-
natora, a także sulechowskiego animatora ruchów kościelnych Eugeniusza Derlatkę. 

– Proboszczem naszej parafii był ks. Edward Koper, znany ze swych patriotycznych 
i antykomunistycznych kazań. Dla mnie to bardzo ważna postać. Niezwykle oddany 
Bogu, ojczyźnie. I tę miłość do wolnego kraju potrafił nam przekazać – wspomina Bo-
gusław Malicki. – Był więc dla naszej grupy działającej przy kościele takim fundamen-
tem wartości, przewodnikiem. Jak się dziś mówi – kapelanem Solidarności. Opiekował 
się nami także wikary, ks. Mirosław Gass. Organizował dla nas różnego rodzaju wyprawy, 
czy to w góry, czy w inne miejsca. Pamiętam, któregoś roku ułożyliśmy na śniegu w Ta-
trach na Zawracie duży napis z kamieni „Solidarność Sulechów”. Było to duże wyzwanie 
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organizacyjne, ale się udało. No i spore emocjonalne zwycięstwo. Ksiądz Koper dał mi 
też zaświadczenie, bym mógł posługiwać w kościelnej służbie porządkowej przy  kościele 
św.  Stanisława Kostki w Warszawie. Wówczas trenowałem karate i po śmierci księdza 
 Popiełuszki byłem w ochronie ks. Stanisława Małkowskiego. Jeździł ze mną do Warszawy 
m.in. Zygmunt Zamroziewicz, Marek Kuczyński i jego siostra, Arkadiusz Chudyka, Arletta 
Stein i Alicja Zjawień, która kilka lat później została moją żoną. 

W 1985 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w świebodzińskiej szkole. Jednak dyrek-
torowi nie bardzo podobały się poglądy młodego nauczyciela i prasa podziemna, któ-
rą czasem widywał w budynku. Podziękował młodemu adeptowi zawodu. 11 listopada 
1986 roku sulechowska młodzież skupiona w Oazie i Duszpasterstwie Ludzi Pracy posta-
nowiła założyć kolejną strukturę: Ruch Młodzieży Solidarnej. Jej przewodniczącym został 
Bogusław Malicki.

Pod szyldem RMS

– W działalność podziemną w Sulechowie zaangażowani byli głównie młodzi ludzie, 
siedemnasto-, szesnasto-, a nawet piętnastoletnia młodzież – wylicza Bogusław Malicki. – 
Wśród nich wspomniani już: Marek Kuczyński, Zygmunt Zamroziewicz, Adam Kieryło, 
Bogdan Siemaszko, Piotr Merda, Arkadiusz Chudyka i aktywnie działające dziewczy-
ny: Alicja Zjawień, Irena Kuczyńska i Arletta Stein. Przed organizowaną akcją ulotkową 
11   listopada 1986 roku Piotrek Merda powiedział: „W końcu musimy się jakoś nazwać. 
No bo jak mnie zamkną, to co powiem? Że działam jako Piotr Merda? Sam? Nie! Musi być 
organizacja”. Na początku chcieliśmy, aby nasze przymierze nosiło imię ks. Jerzego Popie-
łuszki. Jednak po dyskusjach przyjęliśmy nazwę Ruch Młodzieży Solidarnej. Wydało nam 
się, że nadanie imienia Popiełuszki będzie łączeniem Kościoła z polityką. A nie chcieliśmy 
w jakikolwiek sposób szkodzić Kościołowi. Tym bardziej że niektórych z nas już Służba 
Bezpieczeństwa nękała bądź była na naszym tropie. 

 Wraz z założeniem RMS działalność grupy nie zmieniła się radykalnie. Nadal rozrzu-
cali ulotki w sulechowskich szkołach średnich. Jednak od tego momentu występowali 
pod szyldem. Ruch zaczął wydawać sygnowane odezwy. Pisano w nich, że RMS stawia 
sobie za cel walkę z komunistycznym reżimem i totalitaryzmem. W 1987 roku zaczęli też 
wydawać „RMS. Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Solidarnej”, a od 1989 roku „RMS. 
Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej”. – Zawsze chcieliśmy dotrzeć do jak największej licz-
by osób. Czym innym było przywożenie prasy z kraju, a czym innym wydawanie własnej 
gazety, która będzie informowała o tym, co się dzieje w mieście czy regionie – podkreśla 
Bogusław Malicki. – Od samego początku próbowaliśmy drukować różnymi metoda-
mi. Szukaliśmy możliwości, by wydawać w tysiącach egzemplarzy. Znaleźliśmy kontakt 
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drukarski we Wrocławiu i Poznaniu. Najpierw w 1986 wydaliśmy sami „Śpiewnik Ojczy-
sty” i pierwsze ulotki, ale później woziliśmy teksty do drukowania w Poznaniu. W styczniu 
1989 roku gazetę „RMS” wydaliśmy w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Drukowaliśmy też 
numery specjalne. Na przykład poświęcony trzeciej rocznicy RMS. Redaktorem naczel-
nym był Marek Kuczyński. On też pisał teksty. Publikowało również kilka innych osób. 
Kolportowaliśmy gazetę głównie na terenie Sulechowa, ale przekazywaliśmy też do Wro-
cławia, Międzyrzecza, Gorzowa czy Warszawy, a także Zielonej Góry. Pismo wydawaliśmy 
za swoje pieniądze. Papier dostawaliśmy czasem od Edwarda Krzyckiego z Krosna Od-
rzańskiego. Jako prawnik prowadził biuro pisania podań, więc miał dostęp do papieru. 
Naszą gazetę drukowała głównie Solidarność Walcząca w Poznaniu. Nakład wahał się od 
300 do 3000 egzemplarzy. 

Powstanie RMS bardzo zaniepokoiło sulechowską milicję i Służbę Bezpieczeństwa. 
Do miejscowych szkół wydelegowano funkcjonariuszy ORMO. Na „antysocjalistyczne 
zjawiska” uczulono działaczy PZPR i Związku Nauczycielstwa Polskiego. W środowisku 
zainstalowano też tajnych współpracowników. W efekcie nastąpiły pierwsze zatrzymania 
i przesłuchania młodzieży z RMS, m.in. ucznia liceum Marka Kuczyńskiego. Jednak „[…] 
ze względu na trudną sytuację materialną rodziny SB postanowiła odstąpić od skierowa-
nia wniosku o jego ukaranie, nakazując przeprowadzenie z nim rozmowy profilaktycz-
no-ostrzegawczej w obecności rodziców, wychowawców i kolegów szkolnych” – pisze 
dr Zbigniew Syska w książce „Z bibułą w plecaku”.

U schyłku komunizmu

W marcu 1988 roku Bogusław Malicki został aresztowany i pobity w areszcie. U schył-
ku komunizmu zielonogórscy esbecy postanowili wykazać się „sukcesami operacyjny-
mi”. Po przesłuchaniu postawiono go w stan oskarżenia przed kolegium ds. wykroczeń. 
W uzasadnieniu wniosku napisano m.in., iż rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa 
bez wymaganego zezwolenia oraz że posiadał kilkaset nielegalnych wydawnictw, także 
kaset. Te zaś mogły doprowadzić do wywołania niepokoju.

– Służba Bezpieczeństwa zabrała mnie z pracy i zrobiono w domu rewizję, ale nic 
nie znaleźli – opowiada Bogusław Malicki. – Jednak w suszarni znajdującej się w piwni-
cy mojego bloku poprzedniego dnia znaleziono duże ilości podziemnej prasy, kasety, 
książki, które mi przypisano. Faktycznie były moje. Zajął się mną kpt. Augustyn Piwko 
i ppor. Adam Pajuk z Sulechowa. Zawieźli mnie na komendę w Sulechowie, a później do 
siedziby SB w Zielonej Górze. Miałem przy sobie łańcuszek z krzyżykiem z orłem w koro-
nie, wisiorek z Polską Walczącą i obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. W kwicie depo-
zytowym milicjant nie wpisał obrazka Matki Boskiej, więc się upomniałem. W odpowiedzi 
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funkcjonariusz powiedział: „Takie gówno?”. Powiedziałem, że zostały obrażone moje 
uczucia religijne i że przekażę to odpowiednim władzom. 

– Na początku ogłosiłem głodówkę – kontynuuje Bogusław Malicki. – Od razu powie-
działem, że solidaryzuję się z Kazikiem Sokołowskim z gorzowskiego Ruchu Młodzieży 
Niezależnej, który też był aresztowany, i ze Sławkiem Dutkiewiczem. Żądałem uwolnienia 
wszystkich więźniów politycznych. Prawie za każdym razem, gdy prowadzono mnie do 
celi, byłem bity przez jakiegoś sierżanta. W celi groził mi pięściami i mówił: „Ja takich jak 
ty to… mogę w każdej chwili roz…ć”. Innego dnia w areszcie znowu byłem bity przez 
milicjanta w nerki i w klatkę piersiową. Nie udało mi się później dotrzeć do jego nazwi-
ska. Napisałem skargę do prokuratora wojewódzkiego w Zielonej Górze, podkreślając, że 
w areszcie byłem bity i urażono moje uczucia religijne, wyrażając się arogancko o Matce 
Boskiej Częstochowskiej. No i widać, że już szło nowe, bo w kwietniu 1988 roku dosta-
łem odpowiedź z WUSW, gdzie napisano, że „uznają częściowo zasadność mojej skargi 
i zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe wobec funkcjonariuszy”. Tymczasem pod-
czas przesłuchania esbecy straszyli mnie, że wyjdę z więzienia za osiem lat. Wyszedłem 
z aresztu po trzech dniach. Później postawiono mnie przed kolegium ds. wykroczeń. 
Uznano winnym i orzeczono przepadek tego, co znaleziono w suszarni. A była to dla 
mnie niebagatelna suma, bo mniej więcej wartość sześciu miesięcznych pensji. Zabrano 
głównie książki, gazety, kasety magnetofonowe, znaczki i walizki. Odstąpiono od wymie-
rzenia kary, ale koszty postępowania miałem ponieść sam. Miałem doskonałego adwo-
kata – Waleriana Piotrowskiego z Zielonej Góry, późniejszego senatora dwóch kadencji. 

Rok 1989 zastał Bogusława Malickiego w biegu opozycyjnej codzienności. Współza-
kładał Komitet Obywatelski „Solidarność” w Sulechowie. Reaktywował Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze. Przez kilka miesięcy był jego przewodniczącym. 
Nadal działał w Ruchu Młodzieży Solidarnej. W 1991 roku ożenił się z koleżanką z podzie-
mia Alicją Zjawień. Mają troje dzieci: Joannę, Anitę i Mariusza. Skończył studia administra-
cyjno-prawnicze i jak dziś podkreśla: – Wprawdzie wcześniej nie wyobrażałem sobie, jak 
Polska może wyglądać, ale jestem dumny, że mój kraj idzie w dobrym kierunku. Że udało 
nam się dojść do zmian w sposób pokojowy. Do zmiany ustroju bez krwawych walk.
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Solidarność to oczyszczenie z kłamstwa

Adam Żabicki nigdy nie przypuszczał, że zajmie się 
polityką. Nie należał do żadnej z koncesjonowanych partii 

politycznych. A z rodzącą się nową opozycją nie miał 
kontaktu. I choć interesowała go historia, nie sądził,  

że stanie się jej częścią.

Przeżył niczym niewyróżniające się dzieciństwo na terenie Mazowsza, skąd pochodzili 
jego rodzice. Gdy miał sześć lat, trafił z nimi na Śląsk, z czego nie był zachwycony, bo 
w szkole rówieśnicy traktowali go jak obcego. Nazywano go pogardliwie „gorol”. Nie 
pozostawał im jednak dłużny: z innymi „gorolami” nazywał swoich śląskich rówieśni-
ków „hanysami”. W obronie swojej mazowieckiej godności bił się więc z chłopakami po 
szkolnych kątach.

Odziedziczył wzór i postawę

W rubryce „pochodzenie” bez wahania pisał: „robotnicze”. Ojciec był bowiem 
szewcem, mama zaś imała się różnych prac fizycznych. W domu, gdzie miał jeszcze 
rodzeństwo, pojęcia: Bóg, Honor, Ojczyzna traktowane były jak świętość. Słuchał 
z emocją rodzinnych opowieści o udziale dziadków w walkach o niepodległość 
II RP i w jej obronie. Jak też o walce matki brata w Armii Krajowej, za co otrzymał 
siedmioletni wyrok od komunistów. Adam Żabicki wspomina, jak bardzo niegdyś 
marzył, że odziedziczy dziadkowy Krzyż Niepodległości. Nie odziedziczył. Odzie-
dziczył jednak wzór i postawę. Za zasługi w odzyskaniu niepodległości sam został 
odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, wzorowanym na tym z II RP. Z czasem 
do domowych nauczycieli historii i patriotyzmu dołączyli nauczyciele z Radia Wol-
na Europa (RWE). Już jako młodzieniec z zapartym tchem słuchał wykładów histo-
rycznych Władysława Pobóg-Malinowskiego. 

Z czasem tak nasiąkał tą wiedzą, że niemal mimowolnie dawał jej upust w szkole. 
W związku z „nieodpowiednią” znajomością historii ojciec Adama wcale nierzadko bywał 
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wzywany do szkoły. Na co dzień przez lata Adam służył do mszy św. w kościele św. Anny. 
Tu jako chłopiec dotknął też niemal fizycznie lekcji historii, kiedy to komuniści  aresztowali 
i wyrzucili poza Zabrze miejscowego proboszcza ks. Franciszka Pieruszkę, za rzekomą 
germanizację Śląska.

Ucieczka w sport

Od PRL-owskiej szarości Adam Żabicki uciekł w sport. Solidnie trenował boks i został 
dwukrotnym wicemistrzem Śląska. Raz – jako junior, drugi raz – jako senior. W tym czasie 
skończył przyzakładową szkołę zawodową w Hucie „Zabrze”, zdobywając zawód tokarza. 
Wiedzę uzupełnił w technikum i na długie lata został brygadzistą w zakładzie utrzymania 
ruchu Huty „Zabrze”. Gdy skończył 19 lat, założył rodzinę. Przez następne 14 lat czas poza 
pracą poświęcał więc na wychowywanie dzieci i sport. Nieobojętne też były mu wydarze-
nia z 1966 roku, kiedy to funkcjonariusze PZPR kazali potępiać polski Kościół, czy zbrod-
nia dokonana przez komunistów w 1970 roku na Wybrzeżu i Pomorzu. Jednak wszystkie 
te wydarzenia nie wznieciły w nim buntu.

– W hucie robiono masówki, na które musieliśmy chodzić, aby potępiać „imperia-
lizm zachodni, który zaatakował lud pracujący w Gdańsku” – wspomina Adam Żabicki – 
Mówiono nam na pierwszej masówce, że Niemcy zaatakowali Gdańsk i wojsko polskie 
musiało bronić miasta. Kiedy ktoś wyraził wątpliwość, jakoby Niemcy mieli zaatakować 
Gdańsk, na kolejnej masówce propagandziści głosili, żeby nie słuchać plotek o rzeko-
mym strzelaniu milicji do robotników, ale że strzelano do przywódców rewolty. Nikt z na-
szych pracowników w to nie wierzył, ale i nie protestował. O tym, co się naprawdę dzia-
ło, słyszeliśmy w RWE. Poza tym w Rewie, koło Gdyni-Chyloni, nasza huta miała ośrodek 
wypoczynkowy. Wiedzieliśmy od miejscowych, choć niechętnie o tym mówili, jak wielka 
była skala komunistycznej zbrodni.

Powiew nadziei

Wybór Karola Wojtyły był dla Adama Żabickiego tak niespodziewany, że prawie nie-
realny. Ze wzruszenia niemal wszyscy w rodzinie płakali. Jak podkreśla pan Adam: po-
wiało wówczas bliżej nieokreśloną nadzieją. Wielkiej radości, jaka zapanowała w rodzinie 
i wśród znajomych, nie był w stanie zakłócić cynizm władz, które starały się minimalizo-
wać wagę tego dziejowego wydarzenia. I kiedy podczas pierwszej pielgrzymki usłyszał 
papieskie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, był pewien, że nie-
bawem wydarzy się w kraju coś wyjątkowego. 
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Wybuch lipcowych strajków w Świdniku i Lublinie spotkał państwa Żabickich na 
wczasach nieopodal Lublina. Przyjęli te wydarzenia z zainteresowaniem. Lecz kiedy po 
kilku dniach opowiadał o strajkach kolegom w hucie, przyjmowali to z niedowierzaniem. 
Choć miał jednocześnie wrażenie, że wiedzieli już o tym z rozgłośni londyńskiej, z Głosu 
Ameryki czy RWE. – Woleli się nie wychylać – mówi dziś Adam Żabicki. 

Podczas sierpniowych strajków w Gdańsku robotnicy w Hucie „Zabrze” już jednak 
całkiem jawnie zbierali się w grupy i komentowali wydarzenia na Wybrzeżu. Przełoże-
ni biegali pomiędzy grupami, wykrzykując: „Nie stać! Nie stać! Do roboty! Do roboty!”. 
Tym razem jednak krzyk i popędzanie zdało się na nic. Strajki w hucie wybuchły z dużą 
mocą. Do większości załogi dołączyli również towarzysze z PZPR. Szybko zaakceptowano 
gdańskie postulaty. Zorganizowano komisje wydziałowe i zakładowe nowych związków, 
niebawem nazwanych NSZZ „Solidarność”. Radykalnie zmieniała się dotychczasowa rze-
czywistość. Adam Żabicki został jednym z organizatorów Solidarności w swoim wydziale. 
Wszedł najpierw w skład Komisji Wydziałowej, później Komisji Zakładowej.

Przeciwko zniewoleniu

– Poparliśmy gdańskie postulaty, choć w hucie źle się nie zarabiało. Jednak niemal każ-
dy z nas miał świadomość, mniejszą lub większą, że przecież tu nie o wartości materialne 
chodzi, ale o rzeczywistą wolność – podkreśla Adam Żabicki. – Mówiło się wtedy: „Po co 
nam ci Ruscy? Przecież my ich musimy żywić, utrzymywać za to, że nas okupują…”. Taka już 
wtedy u wielu z nas była świadomość. Sądzę, że niemal wszyscy tak myśleli, ale przez lata 
nie mieli odwagi o tym mówić. I wybuch Solidarności był takim wielkim ruchem przeciwko 
temu zniewoleniu. 

W ciągu 16 miesięcy legalnej działalności związku gros czasu poświęcał na działal-
ność w Komisji Zakładowej. W wolnych zaś godzinach uzupełniał wiedzę historyczną 
z nieosiągalnych wcześniej książek wydawanych przez polskie oficyny w Londynie, Pa-
ryżu czy Nowym Jorku. Z nich dowiadywał się, jak bardzo komuniści kłamali i tumanili 
ludzi w Polsce. W przyspieszonym tempie poznawał własny kraj. Nieomal fizycznie czuł, 
jak oczyszcza się z tego brudu, fałszu. Kiedy więc 13 grudnia PZPR wprowadziła stan wo-
jenny, nie miał chwili wahania, czy stanąć przeciwko okupantom – od pierwszych dni 
stanu wojennego.
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Służba Bezpieczeństwa w zakładzie

– Pobiegłem na wydział mechaniczny, a tam pracownicy zapalili świeczki na każdym 
stole ślusarskim. Była zbiórka i pierwsze dyskusje. Pobiegłem na swój warsztat. Mówię: 
„Świece są na mechanicznym”. A tu cisza – wspomina Adam Żabicki. – Pytam formierzy: 
„Może przerwiemy robotę?”. A tu żadnej odpowiedzi. Byli zasmuceni, ale nie podjęli żad-
nej akcji. Nie miałem wrażenia, że z tchórzostwa. Mistrzowie biegali gorączkowo i na-
woływali do powstrzymania się od jakichkolwiek form protestu. Straszyli obecnością 
funkcjonariuszy SB w zakładzie. W pewnym momencie przychodzi do mnie kolega z KPN 
[Konfederacja Polski Niepodległej – red.], mówi: „Region rozbity, wszystkich pozamykali”. 
Ukryłem go, bo był już ścigany przez SB. Kilka dni później wezwano mnie do zakładowe-
go esbeka na przesłuchanie w związku z tym ukryciem. Potem wszystko przycichło. 

Już od pierwszych dni stanu wojennego Adam Żabicki wchodzi w struktury śląskiego 
podziemia. Zajmuje się przede wszystkim kolportażem miejscowych gazet, ale też nad-
chodzących z kraju. Również zbieraniem i redagowaniem informacji dla podziemnych 
pism i biuletynów. Udaje mu się działać w sposób niezauważalny do maja 1982 roku 
i wówczas 19 maja zostaje aresztowany. W tym samym czasie w domu rodzinnym, u jego 
rodziców i brata rewizje przeprowadza SB.

– Umówiony byłem na odbiór bibuły z inżynierem z Koksoprojektu. Przyjechał na 
rowerze. Kiedy był już blisko, dwóch facetów podbiegło do mnie i jeden z nich, udając 
pijanego, do mnie podskoczył – opowiada Adam Żabicki. – Najpierw się postawiłem, ale 
nie poczułem alkoholu od żadnego i wydało mi się to podejrzane. Szybko przebiegło mi 
przez myśl, że coś tu nie gra, że to pewnie esbecy. Miałem teczkę z bibułą i mówię do in-
żyniera: „Lucek, uciekaj!”. Wziął ode mnie teczkę w pędzie. Notabene okazało się później, 
że był on TW [tajny współpracownik – red.]. Jeden z esbeków złapał mnie za rękę. Pchną-
łem go i zacząłem uciekać. Przed kościołem stał fiat. Myślałem, że to samochód kolegi. 
Tymczasem ktoś wyszedł z tego samochodu, pchnął mnie, a ja wpadłem na siedzenie jak 
piłka. Jeszcze wtedy myślałem, że to jacyś przygodni ludzie, widząc, że ktoś mnie goni, 
postanowili mi pomóc. Kierowca zapytał: „Gdzie pan mieszka, gdzie pana zawieźć?”. Po-
dałem nazwę dzielnicy. Dopiero kiedy zauważyłem, że nieco inaczej jadą, niż należy, py-
tam kierowcę: „Czemu pan skręca w lewo? Przecież możemy jechać prosto”. On na to, że 
tędy będzie bliżej. I w ten podstępny sposób zawieźli mnie na komendę milicji. Tam mnie 
przywitał jeden z esbeków, mówiąc: „Ty sk…synu, gdyby mi nic nie zrobili za to, to bym 
od razu cały magazynek w ciebie wpakował!”. Po czym przyjechał jakiś esbek z komendy 
wojewódzkiej i zadawał wiele pytań o ludzi z huty. Najpierw pytał o koleżankę, która była 
już internowana. Później o sprawy zupełnie oczywiste, czyli czy znam kolegów z pracy. 
Wiadomo, że znałem. Pewnie miał taką metodę, bo raptem zaczął pytać już o sprawy, 
o których nie miał prawa wiedzieć. Ale ode mnie się nie dowiedział.
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Decyzja o internowaniu

Następnego dnia, 20 maja, wręczono mu decyzję o internowaniu. Zwolniono go też 
dyscyplinarnie z huty z powodu rzekomej kradzieży kabla. Trafił do obozu w Zabrzu-Za-
borzu. Następnie poznał więzienie w Grodkowie, również w Uhercach. Ale nigdzie nie 
marnował opozycyjnego czasu. Drukował z kolegami m.in. znaczki i koperty okoliczno-
ściowe. Uczestniczył też w zajęciach uniwersytetu więziennego. Jako były bokser pro-
wadził również gimnastykę dla współosadzonych kolegów. Do domu wrócił 12 grudnia 
tego samego roku. Ale już tydzień później został aresztowany za kolportaż ulotek. Dwa 
miesiące spędził w areszcie śledczym w Katowicach. 13 lutego został skazany przez Sąd 
Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach na jeden rok więzienia 
w zawieszeniu na dwa lata. Został oskarżony „[…] o rozpowszechnianie wydawnictw za-
wierających «fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mo-
gące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz treści lżące naczelne organy PRL»” – 
jak napisano w akcie oskarżenia. 

Po procesie w lutym 1983 roku wyszedł na wolność. Przez chwilę nawet nie przyszło 
mu do głowy, by przerwać działalność. Nadal więc zajmował się kolportażem. Zbierał też 
informacje dla prasy podziemnej. W sposób niezwykle oddany pomagała mu w tej dzia-
łalności żona, nauczycielka, a zarazem przez cały stan wojenny kolporterka podziemnych 
wydawnictw w środowisku nauczycielskim. Przez cały czas był wyrywkowo obserwowa-
ny na ulicy przez Służbę Bezpieczeństwa. Jak można dziś przeczytać w materiałach SB 
zgromadzonych w IPN: „[…] W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano informacje 
przekazywane przez osobowe źródła informacji, zastosowano kontrolę korespondencji 
prywatnej, podsłuch pokojowy oraz obserwację; przeprowadzono wiele rozmów pro-
filaktyczno-ostrzegawczych oraz przeszukano miejsca zamieszkania”. Inwigilowano go 
jeszcze na dzień przed wyborami czerwcowymi w 1989 roku. 

– Już pod koniec lat 80. wiedziałem, że gospodarka jest w fatalnym stanie i pada. Mie-
liśmy wykłady znakomitych ekonomistów – mówi Adam Żabicki. – Wcale mnie to nie 
cieszyło, bo przecież to nasz kraj. Nic jednak nie wskazywało, że komuniści pójdą z nami 
na ostre starcie. Przypuszczałem, że muszą próbować w jakiś sposób pozbyć się tego 
swojego ustroju. Ale też byłem przekonany, że będą z nami negocjować. Tak więc, kie-
dy zorganizowano obrady Okrągłego Stołu, byłem zadowolony. Wybory 4 czerwca 1989 
roku też przyjąłem z zadowoleniem. Byłem nawet przewodniczącym komisji wyborczej 
w Zabrzu. Szybko jednak okazało się, że Wałęsa i jego doradcy nas sprzedali. Długo więc 
trzeba było czekać na tę naszą podmiotowość. Na taki rząd prawicowy, jaki mamy dziś. 
Szanujący człowieka i godnie wpisujący się w pojęcia: Bóg, Honor, Ojczyzna.
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Nie znali życia w wolnej Polsce

– To był szok, kiedy dowiadywałem się po sierpniu 1980, 
jak to naprawdę było z naszą historią. Włączenie się 

więc później w działalność antykomunistyczną było dla 
mnie czymś tak oczywistym jak oddychanie. Chciałem 

sprawić, by już innych ta władza nie oszukiwała – mówi 
Leszek Kuziko. W 1980 roku był kontrolerem jakości 

w białogardzkich zakładach Unitra-Unitech. Od 1980 roku 
w Solidarności. Działacz podziemia niepodległościowego 

w latach 1981–1989. Obecnie przedsiębiorca.

– Rodzice na te ziemie przyjechali z Brześcia nad Bugiem. Doskonale wiedzieli, kim są 
Sowieci. Moim przewodnikiem politycznym, mentorem był mój dziadek Aleksander 
Zawadzki – mówi Eugeniusz Zieliński, w 1980 roku po trzydziestce. Zatrudniony jako 
ślusarz w Unitra-Unitech. Od 1980 roku w Solidarności. Działacz podziemia niepodle-
głościowego w latach 1981–1989. W III RP przedsiębiorca, dziś emeryt. – 1 Maja, pod-
czas uroczystości komunistycznych, dziadek mówił, że byłoby lepiej dać biednym te 
szmaty, które poszły na transparenty i czerwone flagi. W szkole zawodowej czy średniej 
niemal każdy z nas słuchał Radia Wolna Europa. Wiedzieliśmy, co się w Polsce dzieje. Ale 
prawie w ogóle się o tym nie rozmawiało z kolegami. Wiedziałem, co się dzieje w grud-
niu 1970 czy w 1976 roku. Ale co można było z tym począć? – mówi Eugeniusz Zieliński.

– Mój dziadek, piłsudczyk, za 1920 rok dostał ziemię w Iwacewiczach koło Barano-
wicz – mówi Anna Sztark. – W 1939 roku nasza rodzina została wywieziona na Syberię, 
w okolice Archangielska. Ojciec mamy o własnych siłach już nie wyszedł z pociągu. Nie-
bawem zmarł. Po nim na tyfus zmarła siostra mamy, która miała wówczas 13 lat. Potem 
umarła matka mojej mamy. I tak moja mama, ledwie rok starsza od swojej siostry, została 
zupełnie sama. Przygarnęli ją nieznajomi Polacy, rodzina Mików. Dowiedziałam się o tym 
dopiero w latach 70. Po wojnie repatriowano ich do Dębna Lubelskiego. Tam się rodzi-
ce poznali i pobrali. Jedno i drugie było bez rodziny. Ojcu Ukraińcy wyrżnęli całą rodzi-
nę na Wołyniu. W 1956 znaleźliśmy się w Białogardzie. Rodzice o losach swoich rodzin 
nie chcieli nam mówić. Już byłam w liceum, kiedy powiedziałam do mamy z pewnym 
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wyrzutem: „Wszyscy mają dziadków, babcie, a my nie mamy. Dlaczego?”. Mama się roz-
płakała… – wspomina Anna Sztark. W 1980 roku 26-latka zatrudniona w białogardzkiej 
Gminnej Spółdzielni. Działaczka podziemia niepodległościowego w latach 1981–1989. 
W III RP przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Regionu Koszalińskiego Pobrzeże, wojewo-
da koszaliński, radna, od trzech kadencji senator. 

– Ojciec przed wojną wyjechał do Francji. Walczył w jej obronie. W czasie wojny był 
jeńcem w niemieckim obozie Schneidemühl, czyli w dzisiejszej Pile. Moja mama, Ukra-
inka, była tam na robotach. Tam się poznali – mówi Regina Nalaskowska. – Po wojnie ka-
capy przychodziły po nią do nas do domu. Chcieli ją aresztować i wywieźć do Sowietów. 
Ciągle trzeba było mamę ukrywać w Polsce, bowiem mimo ślubu z ojcem była nielegal-
nie. Obywatelstwo dostała dopiero w 1956 roku. Ojciec często żałował, że nie wrócił do 
Francji. Nigdy nie zaakceptował komunizmu w Polsce. Młodo zmarł, chyba z tej zgryzoty. 
Mama musiała pójść do pracy, aby trójkę dzieci wyżywić. Została sprzątaczką. Mieliśmy 
jeszcze krówkę, świnkę, kurki i jakoś dało się wiązać koniec z końcem. Po szkole podsta-
wowej poszłam do białogardzkiej zawodówki, by móc wcześnie zarabiać. Później do 
pracy w zakładzie Unitra-Unitech – opowiada Regina Nalaskowska. W 1980 roku radna 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Od tego samego roku w Solidarności. Od 
połowy lat 80. na emigracji w USA. Od 2016 roku ponownie mieszkająca w Białogardzie.

W cieniu sowieckiej bazy

Białogard. Przedwojenny niemiecki Belgard. Tu po II wojnie osiadło niewiele ponad 
10 tysięcy mieszkańców. Głównie z ziem II RP zabranych przez Sowietów. Tu też władze 
komunistyczne zsyłały żołnierzy Armii Krajowej bądź innych formacji antykomunistycz-
nych, „nieklasowe” rodziny ziemiańskie. W Białogardzie urodziła się m.in. Anna Maria 
Komorowska herbu Korczak, matka królowej Belgów. Miasteczko uzupełniały sowieckie 
poligony i jednostki wojskowe z ponad 20 tysiącami żołnierzy. Białogard prześmiewczo 
nazywano niegdyś Betlejem, bowiem przy każdej drodze prowadzącej do miasta, od 
wschodu, zachodu, południa i północy, wjeżdżającego witała gwiazda… sowiecka. 

Po przejęciu miasteczka Rosjanie wywieźli co cenniejsze dobra. Rychło jednak uru-
chomiono zakłady pracy, m.in. młyny, garbarnie. Jednym z pierwszych nowo powstałych 
był Zakład Podzespołów Elektronicznych, później przemianowany na Unitra-Unitech. 
W cieniu sowieckich baz dojrzewała białogardzka młodzież. Bardzo podobna do rówie-
śników w innych regionach kraju. Może jedynie z większą świadomością, że kraj jest za-
grożony przez Sowietów. 

– Jako młody chłopak traktowałem ich jako przyjaciół – mówi Leszek Kuziko. 
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– Kiedy maszerowali, tupiąc pod naszym oknem, mama szła w głąb mieszkania. Nie 
mogła na nich patrzeć. Ta trauma pozostała jej z pobytu na nieludzkiej ziemi – podkreśla 
Anna Sztark. 

– Kilka, może kilkadziesiąt osób było jednak z ich obecności w Białogardzie zadowo-
lonych. Handlowali z nimi na mniejszą lub większą skalę. Jak choćby piekarze czy ogrod-
nicy. Ale też wiem, że Sowieci zabierali najlepsze mięso z miejscowej rzeźni. Mówili mi 
również koledzy z elektrowni, że nie zawsze płacili za prąd. Tacy to byli nasi przyjaciele  – 
podkreśla Eugeniusz Zieliński. 

– Ruscy rządzili w naszym mieście jak w swoim. Jak coś chcieli mieć, to miejscowe 
władze nie miały nic do gadania – opowiada Regina Nalaskowska, która w zakładzie Uni-
tra-Unitech pyskowała, czyli upominała się o pracowników. Kiedyś jeden z kierowników 
powiedział: „To zostań radną wojewódzką. Może uda ci się coś dla ludzi z zakładu zała-
twić”. No i została. 

– Przełomem w moim życiu był wybór Karola Wojtyły na papieża – podkreśla Anna 
Sztark. – Potraktowałam to jako nagrodę dla Polaków za lata niewoli i poniewierania. Ale 
nie wiązałam tego wyboru z nadzieją na wolną Polskę. 

– Kiedy zmarł papież Jan Paweł I, mój starszy o 20 lat kolega powiedział: „Teraz Polak 
zostanie papieżem”. Na co ja: „Panie Edku, co pan opowiada?” – wspomina Eugeniusz Zie-
liński. – Kiedy jednak tak się stało, uznałem, iż jest to bez wątpienia umocnienie naszych 
rodaków w katolicyzmie. Ale nie miałem nadziei na nadejście czegoś niezwykłego dla 
naszego kraju.

Wolne związki zawodowe?

Gdy w sierpniu 1980 roku na Wybrzeżu i Pomorzu wybuchły strajki, z Unitra-Unitech 
wyjechał do Gdańska inżynier Marian Stoppa, by zorientować się w sytuacji. Przywiózł 
informacje o tym, co dzieje się w trójmiejskich zakładach, a w szczególności w Stoczni 
Gdańskiej, i instrukcje, jak należy zakładać wolne związki zawodowe. Dzięki aktywności 
kilkunastu osób już w połowie września ponad 90 proc. pracowników Unitechu zapisało 
się do Solidarności. W tym samym miesiącu powstał Międzyzakładowy Komitet Założy-
cielski Solidarności skupiający zakłady z Białogardu oraz gmin Karlino i Tychowo. 

Anna Sztark w 1980 roku pracowała w kadrach białogardzkiej Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”. – Na początku niemal wszyscy zapisywali się do Solidarności – 
wspomina. – Ale kiedy już trzeba było walczyć o wolne soboty, to chętnych nie było. Tym 
bardziej że prezesi naciskali na nich, żeby się wypisywali. No i Solidarność na przełomie 
1980 i 1981 roku stała się dla wielu w GS kłopotliwa. 
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– Unitech był pod tym względem bardzo solidarny – podkreśla Leszek Kuziko. – Nie 
przypominam sobie, aby ktoś się wypisał ze związku. Byliśmy zakładem, na który każdy 
w mieście patrzył. Blisko 100 proc. załogi należało do Solidarności. Nawet większość tych, 
którzy należeli do PZPR. 

– Pracy było tak dużo, że trzeba było robić wszystko naraz. Problemów w zakładzie 
tyle, że najlepiej byłoby przedłużyć dobę – opowiada Regina Nalaskowska. – Ludzie 
chcieli, by władza ich nie oszukiwała. Głównie jednak chodziło o lepsze zaopatrzenie, bo 
brak podstawowych artykułów był uwłaczający. Oczywiście i o większe pensje, budowę 
przedszkoli, mniejsze kolejki w służbie zdrowia. To najbardziej ich obchodziło. I mieli na 
te zmiany ogromne nadzieje. 

– Do MKZ [Międzyzakładowy Komitet Założycielski – red.] w Białogardzie, gdzie pra-
cowałam jako sekretarz, przychodziło mnóstwo osób z różnymi sprawami. Dopiero wte-
dy można było zobaczyć, jak wiele problemów trapi społeczność naszego miasta – pod-
kreśla Anna Sztark.

Stan wojenny, czyli czego się bać?

– Wiedziałem, że kiedyś musi nastąpić konfrontacja z komunistami. Dobrowol-
nie nie ustąpią – mówi Leszek Kuziko. 14 grudnia, kiedy pracownicy Unitra-Uni-
tech przyszli do pracy, dyrekcja poinformowała o stanie wojennym. Od rana jednak 
wszyscy pracowali. Dopiero po rozmowach przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „S” Zdzisława Bełtkiewicza z przedstawicielami załogi w samo południe pod-
jęto decyzję o strajku okupacyjnym. Unitra-Unitech był jedynym zakładem w Biało-
gardzie, który zastrajkował.

– Miałem duszę na ramieniu. Kilkaset metrów od naszego zakładu były sowieckie ko-
szary. Wchodziłem w skład Komisji Zakładowej, więc na mnie również spadała odpowie-
dzialność za ludzi – mówi Zdzisław Zieliński. – Udział w strajku zadeklarowało około 300 
osób, czyli zdecydowana większość pierwszej zmiany. Podjęliśmy decyzję, że zwalniamy 
ze strajku kobiety. W sumie zostało około 180 osób. 

 Dyrekcja zamknęła zakład, drugiej zmiany nie wpuszczono. Między godz. 14 a 15 po-
jawili się komisarze, prokuratorzy. Makary Kalas ostentacyjnie rozpiął koszulę i wykrzy-
czał: „No to rozstrzelajcie mnie!”. Naczelny dyrektor odczytał przepisy stanu wojennego. 
W tym paragraf o grożącej karze śmierci za nieprzestrzeganie przepisów. Komisarze i dy-
rektorzy namawiali do zakończenia strajku. Lecz Komitet Strajkowy podjął decyzję, że 
strajk będzie trwał, dopóki stan wojenny nie zostanie odwołany. Jeden z pracowników 
został oddelegowany do proboszcza kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
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z prośbą o mszę na terenie zakładu. Wieczorem proboszcz Czesław Berka przysłał trzech 
księży. Udzielili strajkującym absolucji.

– Powierzono mi zajęcie się aprowizacją – wspomina Regina Nalaskowska. – Pani Sa-
dowska, która pracowała w bufecie, przyniosła nam ze stołówki jedzenie. Niemałe wra-
żenie zrobił na mnie Ryszard Kamiński. Należał do PZPR, był chyba u nas drugim sekreta-
rzem partii. Zawsze nam mówił, że system jest dobry, tylko ludzie źli. Podczas strajku rzucił 
legitymację PZPR, mówiąc: „Zeżryjcie ją sobie”. Wyrzucili go ze stanowiska kierowniczego. 

– Około trzeciej dostaliśmy cynk, że nadciąga wojsko, zomowcy i ormowcy – wspo-
mina Zdzisław Zieliński. – Weszli na teren zakładu po trzeciej rano. Demolowali parter. 
My byliśmy na piętrze. Około wpół do czwartej rano podjęliśmy decyzję o zakończeniu 
strajku. Dowódca akcji, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego Henryk Hinc, dał słowo 
honoru oficera, że będziemy mogli spokojnie pójść do domu. Ale jakie wojsko, taki oficer 
i… takie słowo. 

W konwoju zomowców i wojska wyprowadzono wszystkich do pobliskiej szkoły na 
przesłuchania. Czterech związkowców aresztowano: przewodniczącego KZ „S” Zdzi-
sława Bełtkiewicza, Makarego Kalasa, Henryka Podsiadło i Pawła Szumskiego. Kilka ty-
godni później zostali skazani na kilkuletnie kary więzienia. Blisko 20 osobom kolegium 
ds.   wykroczeń zasądziło grzywny. Wiele osób zwolniono dyscyplinarnie z pracy. Wśród 
nich Leszka Kuziko. 

– Kiedy wróciłem przybity ze strajku, ojciec powiedział: „Synu, nie martw się, damy 
radę”. Miałem też duże wsparcie żony. Ale długi czas nie mogłem znaleźć pracy. Później 
zostałem magazynierem w GS.

Podziemie

15 grudnia wieczorem odbyła się w kościele Narodzenia NMP Msza św. w intencji 
 Ojczyzny. Przy ołtarzu wartę zaciągnęło czterech strajkujących z Unitechu z biało-czerwo-
nymi opaskami i napisem Solidarność: Zdzisław i Eugeniusz Zielińscy, Czesław Kowgier 
i Jerzy Wawrzyniak. Po kilku dniach grupa kilkudziesięciu osób rozpoczęła podziemną 
działalność. Nieformalnym przywódcą grupy stał się Marian Stoppa. Kiedy wybuchł stan 
wojenny, był w Szwecji. Pierwszym, niemal pustym promem wrócił do Polski i do Biało-
gardu. Już pierwszego dnia stanu wojennego działacze i członkowie Solidarności podjęli 
akcję malowania na murach antykomunistycznych haseł. Wyprodukowano i rozrzucono 
kilkaset ulotek antyreżimowych. Po przyjeździe Mariana Stoppy rozpoczęto zaś druk 
„Biuletynu Informacyjnego”. 

Niemal od samego początku stanu wojennego w skład tej nieformalnej grupy wcho-
dzili m.in.: Anna Sztark, jej siostra Krystyna, Regina Nalaskowska i jej mąż, Leszek Kuziko 
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z żoną, państwo Kamińscy, Andrzej Szałek, Paweł Szumski, Jan Owczarczyk, Zdzisław 
i Eugeniusz Zieliński z żoną, muzyk Tadeusz Korobowicz, Jan Grabowski, a z młodszego 
pokolenia Jacek Figiel, i kilkanaście innych osób. Regina Nalaskowska i Marian Stoppa 
po licznych szykanach wyemigrowali (przy czym Stoppa ujawnił swoją działalność przed 
Służbą Bezpieczeństwa).

– Formalnych struktur podziemnych nie było – opowiada Leszek Kuziko. – Stoppa pi-
sał teksty do „Biuletynu Informacyjnego”. Ania Sztark je przepisywała na maszynie. Zda-
je się Regina Nalaskowska odbijała na powielaczu. Zdzichu i Gienek Zielińscy zajmowali 
się m.in. kolportażem. Kolportowaliśmy informator w niemal wszystkich zakładach, na 
ulicach, z dachów bloków na osiedlach. Regina Nalaskowska miała kontakty z Gabrielą 
Cwojdzińską z koszalińskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich 
Rodzinom oraz z mecenas Anną Bogucką-Skowrońską ze Słupska. Dzięki niej mieliśmy 
też znakomite kontakty z Warszawą. 

Rozpoczęły się też comiesięczne Msze św. za Ojczyznę w kościele Narodzenia NMP. 
Aż po 1989 rok białogardzki kościół i jego pasterze, a w szczególności nieżyjący już pro-
boszcz Czesław Berka, księża Piotr Pruszkowski i Zdzisław Kroplewski bardzo aktywnie 
wspomagali tamtejsze podziemie. W 1982 roku Anna Sztark rozpoczęła czytanie homilii 
księdza Jerzego wygłaszanych w warszawskim kościele św. Stanisława Kostki. Nie zaprze-
stano tych czytań także po zamordowaniu księdza. Nie uszło to uwadze SB. Już w pierw-
szych dniach 1982 roku rozpoczęły się aresztowania. Zatrzymano Reginę Nalaskowską, 
Krzysztofa Szymkowicza i Mariana Stoppę. Dwoje pierwszych zostało skazanych. Stoppa 
uniewinniony.

– Trzymałam się twardo – wiadomo, za wolność trzeba było płacić – wspomina Regi-
na Nalaskowska. – Ale pewnego dnia popłakałam się na spacerniaku. Ewka Kubasiewicz 
z Gdańska mówi do mnie: „Dziewczyno, czemu płaczesz?”. Powiedziałam: „W domu zo-
stało dwoje małych dzieci”. „A co ty się martwisz? Ja dostałam 10 lat. Ale nie przejmuj się, 
niedługo stąd wyjedziemy”. W końcu października czy na początku listopada 1983 roku 
dostałam przepustkę. Przyjaciele z podziemia namawiali, bym nie wracała do więzienia. 
Jednak wróciłam, bo bałam się, że już żadna z dziewczyn przepustki nie dostanie. Ale 
z czasem sytuacja się zmieniała. Moja córka traciła wzrok. Okazało się, że ze stresu. Syn 
miał 12 lat. Kiedy przyjechałam, uczepił się mnie, płacząc spazmatycznie i prosząc, żebym 
nie szła do więzienia… Myślałam, że mi serce pęknie. 

 W kwietniu 1983 roku sąd garnizonowy udzielił Reginie Nalaskowskiej przerwy w od-
bywaniu kary. Trafiła do szpitala, do więzienia już nie wróciła. Nie miała jednak pracy. Była 
wzywana na przesłuchania. A kiedy napadnięto jej 14-letnią córkę, a wszystko wskazy-
wało na SB, państwo Nalaskowscy postanowili wyjechać z Polski.
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W grudniu 1982 roku za działalność w podziemiu do specjalnej, karnej jednostki woj-
skowej powołany został Leszek Kuziko. Wiosną 1983 roku, tuż przed wyjściem z jednost-
ki, został aresztowany przez SB i zawieziony do prokuratury w Koszalinie. Zarzucono mu 
druk i kolportaż ulotek. 

– Dziś wiem z materiałów IPN, że zadenuncjował mnie sąsiad – mówi Leszek Kuziko. – 
Zdaje się, że został przyłapany na jakimś drobnym złodziejstwie. Powiedzieli mu, że jeśli 
na mnie coś znajdzie, przymkną na to oko. W Koszalinie przesiedziałem dwa tygodnie. 
Zgodnie z instrukcją podziemia odmówiłem zeznań. W areszcie śledczym w Szczecinku 
spędziłem kolejne trzy miesiące i skierowano sprawę do sądu. Bronił mnie mecenas Piotr 
Andrzejewski z Warszawy. Byłem przekonany, że dostanę trzy lata, ale Andrzejewski mnie 
wybronił. Sędzia oddalił sprawę do prokuratury, która umorzyła dochodzenie. 

W 1985 roku aresztowano Annę Sztark. Przesiedziała w więzieniu od grudnia 1985 
do marca 1986 roku. – Aresztowano mnie za zorganizowanie nielegalnego zgromadze-
nia, czyli modlitwy pod krzyżem. Podobnie jak moją siostrę Krystynę i naszych kolegów. 
Dopisano mi jeszcze czynną napaść na funkcjonariusza. Nie podejmowaliśmy w Biało-
gardzie spektakularnych akcji, ale trwaliśmy, prowadząc samodzielną działalność. Od po-
czątku stanu wojennego w podziemiu działało aktywnie kilkadziesiąt osób. Do 1989 roku 
dotrwało ze 20. 

Po 1989 roku ludzie dostali wolny wybór. Niepodległy kraj. – Wolna Polska? Wydawa-
ło mi się to nierealne – mówi Anna Sztark. – Miałam małą walizeczkę, którą nazywałam 
„dziadóweczką”. Były w niej najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek aresztowania. Dopiero 
po 1990 roku ją rozpakowałam.
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