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Dzisiaj jest 24-ty stycznia 2018 roku, nazywam się Mateusz Gigoń i rozmawiam z panem 

Pawłem Kieruzalem. I bardzo proszę mi opowiedzieć o tym swoim życiu. 

 

Witam. To znaczy, od czego mam zacząć może? Jak się urodziłem to już trochę nie pamiętam 

[śmiech], ale... nie wiem, czy sposób, punkt widzenia... Może troszeczkę tego, 

jak dochodziłem do mojej opozycyjności. Może to jest... przedmiotem zainteresowania... 

To znaczy, ja... się urodziłem w takiej prostej, tradycyjnej, robotniczej nawet rodzinie, można 

powiedzieć... Gdzie, jak gdyby... no, przestrzegało się pewnych takich fundamentalnych 

zasad, patriotyzm był takim... no, jednak... jakąś rzeczą ważną, choć tak, jak mówię: nie... moi 

rodzice, czy dziadkowie – mój dziadek był, na przykład, członkiem AK... ale był, no, że tak 

powiem, szeregowym żołnierzem, no, nie? Więc... Nie, nie miałem w swojej jakichś 

specjalnych wybitności, aczkolwiek, no, patriotyzm jako taki był, jakby... o/ obecny. I to 

na pewno też wpłynęło na moje późniejsze decyzje. I to, co się potem wydarzyło... Ale, tak, 

jak mówię: no, też... moi rodzice nie zajmowali żadnych sp/ he, he [śmiech] żadnych ważnych 

funkcji, nie pełnili, ani nie, nie byli jakimiś osobistościami, które... które zajmowały jakieś, 

jakimś się, czymś... mmm, no, jak gdyby które, coś, co było by... [niezrozumiałe słowo – 

00:01:41, M. G.]  poza tak zwaną „szarą rzeczywistością”, aczkolwiek przekazali mi, nauczyli 

te podstawowe wartości, w taki zupełny prosty sposób rozumiane... I to właśnie takie... mmm, 

to proste rozumienie takich podstawowych wartości chyba było bardzo... dla mnie... dla mnie 

ważne. Po prostu, bo... tak, no, łatwiej kształtowało pewne, wyraźniej kształtowało pewne 

podziały: co jest dobre, co jest złe... Właśnie takie... Można powiedzieć: takie proste, 

tradycyjne z/ wychowanie. Tam, to je określił... No, miało jakby tutaj i bardzo ważne... yyy, 

znaczenie. Moi... rodzice nie byli jakoś specjalnie zaangażowani w... w działalność 

opozycyjną, yyy, wprost, natomiast... jakby, ja to uważałem, oni... ufo/ tak uznawali, 

że spełniają swój patriotyczny obowiązek, jak były te manifestacje po stanie wojennym. 

To oczywiście uczestniczyli. To starali się robić tak, że jeden, yyy, rodzic próbował... gdzieś 

tam pod szkołę, żeby mnie przy/ ochraniać, a drugi w tym czasie brał udział w takiej 

manifestacji. Tak to... tak to wyglądało... bo z jednej strony chcieli mnie chronić [uśmiech] 

właśnie przed tym... dobrodziejstwem, a z drugiej strony, no, uważali, że jednak powinni 

spełniać swój obowiązek. No, tak mój ojciec, zresztą, robotnik... yyy, z... w Fabryce 

Automatów Tokarskich, yyy, że tak powiem (potem w Dolmelu pracował), więc, że tak 

powiem, „klasa robotnicza” [niezrozumiałe słowo – 00:03:12, M. G.], yyy. Ale uczestniczył, 

oczywiście, we wszystkiego rodzaju akcjach strajkowych... Tam... miał jakieś, yyy.. tam 

pewne – niezbyt obciążliwe – represje go spotykały, jak wszystkich, którzy w takich akcjach 

uczestniczyli, po prostu... na takich normalnych zasadach [uśmiech] bym powiedział. No, ale, 

tak jak mówię, to... to właśnie w tym... jakieś takie podstawy patrio/ oczywiście... mmm, czy, 

czy... w ogóle takiej pro... takiej prostej postawy moralnej, jakieś [niezrozumiałe – 00:03:42, 

M. G.] to właśnie ukształtowałem w to... swoim domu... domu rodzinnym. Yyy, i to potem, 

jak gdyby w sw/ sw/ Potem za/ jakby zaciążyło na mojej późniejszej aktywności. Natomiast 

taką jeszcze ciekawostką jest to, że jakby... do takiej opozycyjności przyszedłem tak płynnie 

z domu rodzinnego. Znaczy... Yyy, chodzi o to, że... jakby, naturalnie dorastając, byłem 

[przecież? – 00:04:07, M. G.] w szkole podstawowej... i to było oczywiste, że, na przykład 

przed 1. Maja by/ było pełno tych czerwonych flag wywieszanych na... yyy, prz/ w... 

w każdej klatce schodowej były wieszane... obowiązkowo... I... to było naturalne, że się je 

po prostu zrywało, tak? No, się grało w piłkę, przychodził/ potem się przestawało grać 

w piłkę – „no, to idziemy na flagi”. Prawda? No i... i żeśmy te flagi... zrywali. To nawet, 

pamiętam, w takim, po jednej takiej akcji to nawet i po, po... człowiek miał po 30, nawet, 

i więcej... takich flag, więc to było du/ No, to jak, to było takie jakby... naturalne, tak się, 
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tak się robiło, no. Na przykład było w te, w szkole był... nie wiem, w gabinecie, tam, języka 

rosyjskiego był... było na przykład zdjęcia Lenina – no, to wiadomo, że się je spaliło, pra/ 

zniszczyło. Jeszcze/ to się robiło na przerwie, publicznie, tak, żeby wszy/ inne dzieci 

widziały. Bo to.. bo to, tam... Spaliliśmy nawet, chyba tego, Lenina – bo to było takie... 

takie, o... no, w pewnym sensie... no, oczywiste działanie, że to... tak po prostu trzeba 

postępować, tak się... tak to... to się, to się robi. No i potem ta... jakby taka po/ pom/ 

podstawowa opozycyjność, no już... zaczę/ zaczęła się bardziej poważnie, no bo w którymś 

momencie poszukiwaliśmy jakichś... metod – no, bo były ulotki, gazetki – no, i... jakichś 

metod uczyliśmy, chcieliśmy się nauczyć jakichś metod poligraficznych... Mmm, żżż/ 

nie znaliśmy, w ogóle (nie było internetu, pamiętajmy!)... To były inne czasy, więc ta 

wiedza... raz, że w ogóle była cenzurowana, to jeszcze była niedostępna z przyczyn nawet 

technicznych! Eee... nie tylko, że w ogóle nie była, niedostępna. No i ja, no, na dobrą 

sprawę... nie/ nie wiedzieliśmy, jak to się wszystko robi, wymyśliliśmy zupełnie prymitywne 

metody... poligrafii. Jakieś... tak, że dziurkowaliśmy... folia, zawsze jakaś tam... folię... 

Dziurko/ dziurkowaliśmy ją, a potem atramentem, no, nie? Jakąś... [świadek pokazuje, 

pociera dłonią o blat – 00:06:03, M. G.] przecierali tam... yyy, tą, gąbką, czy czymś, 

nasączoną atramentem. No i to się odbijało – czyli to, można powiedzieć, gdzieś... było to 

całkiem... prymitywna, ale jednak... jakaś matryca taka, zupełnie, można powiedzieć, to... 

Nawet nie wiedzieliśmy, że to całkiem profesjonalne było, ostatecznie, w swoim pomyśle, 

idei. Głównej. No i takie... No, czy... Aaa! No, jeszcze takie tradycyjne materiały, jak: gumka 

myszka, gumka... Bo te, tam... Wszystko było zestandaryzowane i jednolite. Nie takie, jak jest 

dzisiaj. Na przykład... wyposażeniem piórnika w szkole, ucznia, była gumka, myszka... No, 

tak się nazywała: „myszka”. Ona była dobra, bo ona była duża i... jakby, przy pomocy jakiejś 

żyletki można ją było, amm... ufo/ jakoś, mmm, wyciąć odpowiednią formę i tak po prostu 

[świadek uderza otwartą dłonią w stół – 00:06:50, M. G.] myszką można było... no, jakieś 

tam... znaczki „Solidarność Walcząca” czy to takie... czy jakieś... coś w tym stylu... eee, 

powielać. No i takie były początki jakieś, mmm, że tak powiem, podwórkowe... eee, no i... 

Ta/ Pamiętam, że myśmy eksperymentowali, coś takiego, że robiliśmy jakieś takie... kolaże, 

yyy... naczy, takie... w/ yyy... no, robiliśmy jakąś taką, takie obrazki, że [naklejaliśmy? – 

00:07:22, M. G.] zdjęcia, dorysowywaliśmy coś tam. Albo o Popiełuszce, bo to... na przykład, 

była ta akcja, tam: „świętej pamięci Popiełuszko”, coś tam... Z tym, z jego zdjęciami... I to 

żeśmy robili z tego fotografie i potem... ow/ ow/ po prostu powielaliśmy to, to... Bo wtedy, 

pamiętajmy, nie było fotografii cyfrowej, było normalnie jeszcze fotografie na kliszach; 

i można było – eee, chociaż było z tym trudno jak ze wszystkim... w komunie – po prostu 

we własnej ciemni wywoływać zdjęcia, no nie? Więc... Można było... za, przy pomocy tych... 

tych zwykłych aparatów i tej ciemni... po prostu wywołać te zdjęcia, no i potem je jakoś tak 

rozprowadzać, taką... To była taka następna jakaś forma... No i ty/ tych... To też żeśmy, 

pocztówki/ Pocztówki! No, [niezrozumiałe – 00:08:09, M. G.] pocztówki jakieś opozycyjne, 

też żeśmy, no... produkowali. No, ale z biegiem czasu, no, no, człowiek wchodził na kolejne 

etapy, poszukiwał różnego rodzaju kontaktów... Eee, no... Oczywiście, każda ulotka była 

wtedy skarbem, jak gdzieś któryś z nas dorwał jakąś ulotkę wydawaną, albo gazetkę, nie? 

To... wiadomo, że to było jak relikwia przenoszone, podawane – „proszę bardzo” – tam... 

Może nie wiem, czy rozumieliśmy coś z tych tekstów, albo... czy w ogóle one były... 

bo często jakość tych druków, jak wiemy, była bardzo słaba, więc, być może, nawet tego 

tekstu nie umieliśmy dokładnie odczytać... ale... A co dopiero ze zrozumieniem! Ale... ale już 

to było jakby, sam fakt posiadania i to, że podawania, i celebrowania tego... To, to już też był 

aktem jakiejś... jakiegoś... eee... takiego „opozycjonizmu” i to też... też żeśmy to up/ 

oczywiście... uprawiali. No, i potem... zaczęła się szkoła średnia. No, to szkoła średnia... no, 

to już było, było już troszkę na poważniej, no bo to już jest człowiek starszy... 
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Przepraszam – to znaczy, że cały czas mówił pan o szkole podstawowej jeszcze?! 

 

Ja mówiłem o szkole podstawowej. 

 

No, to dobry pan jest! [śmiech obu] Ja myślałem, że już pan mówił o średniej. 

 

Nie, nie, nie [śmiech]. Nie, nie. To były początki. Ja... A potem właśnie, poszłe/ jak już 

poszedłem do szkoły średniej... no, to już, że tak powiem, zaczęło się też inne, w innej/ 

trafiało się w inne, te, środowiska. No, i tam, generalnie, poszukiwanie jakichś kontaktów – 

„jeden kolega...”, ktoś kogoś zna, tutaj dostaliśmy gazetkę, po tej sieci, wiadomo,  

kolportażu... No, to naw/ nawiązane kontakty, czy, tutaj... „chciałbym coś robić” i... No i tak 

to się... yyy, rozwijało. Ja pamiętam, że... no, w/ 

[00:10:00] 

działo się wtedy... wiele, w szkołach średnich też. Były... eee, były te, różne, gazetki – i ja 

właśnie nawiązałem ten kontakt... dosyć... naczy, wcześnie, od razu: w pierwszej klasie, tak? 

Z tym Międzyszkolnym Komitetem Oporu... 

 

Mhm. 

 

I... No i tam, jakby, też [niezrozumiałe słowo – 00:10:21, M. G.] i... poprzez kolejne, tam, 

etapy ko/ tej... y, że tak powiem... nazwijmy to: hierarchii konspiracyjnej, to gdzieś tam się... 

że tak powiem, aktywniej włanczałem [! – 00:10:31, M. G.] w różne rzeczy. Bo już bardziej 

wyrażałem tą gotowość, co nie? I tam różne rzeczy realizowałem. No, to jak, wiadomo – jak 

się realizuje pewne rzeczy, potem się poznaje następne osoby i... w końcu... rzecz/ naczy: 

rozpoczyna się większą działalność. Ja pamiętam... chyba... w którym to roku? Nie pamiętam, 

ale... [świadek zastanawia się – 00:10:50, M. G.] może to było [19]85-[198]6? Y, no, 

pierwsze by/ za/ tła/ Pierwsza przygoda z drukiem... profesjonalnym. To znaczy [uśmiech] tak 

mi się wydawało, no nie? To było... że właśnie na/ nauczyłem się na... na tych matry/ na tak 

zwanych matrycach białkowych... eee, drukować. Następną formą, którą tam poznałem, no, 

to jest ta, oczywiście, sitodruk... 

 

Mhm. 

 

Y, no i na początku żeśmy drukowali, właśnie, ulotki, ulo/ no, przede wszystkim... pamiętam 

te... ulotki właśnie Międzyszkolnego Komietu Oporu... potem... z takich... mmm... czasopism, 

które reg/ tam... drukowane, to był „Wieszcz”, z tego, co mi się przypomina, chyba... 

 

Jak, jak, jak? 

 

„Wieszcz”. „Wieszcz”... 

 

Acha. 

 

 „Szkoły podziemnej”... „Szkoły podziemnej” nie drukowałem... No, ale to dlatego mnie 

nie aresztowano. Ci, którzy mieli do czynienia z tym, z tym procesem zostali... wreszci/ w/ w/ 

Aresztowani, bo... no, przeżyła organizacja bardzo silną taką... yyy... [z wahaniem] wpadkę, 

znaczy... To jest właśnie też ciekawe, bo jednym z założycieli organizacji był, po prostu... 

informator, od pocz/ od samego początku. Teraz ma podstaw/ ustawy o ujawnieniu danych, to 

wiemy o nim wszystko, no bo mamy, mamy wszystkie informacje... TW „Truskawka”... 

No i on – to jest właśnie taka ciekawostka, że jeden z współzałożycieli, myśmy... to był 
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właśnie ten informator – no i... w którymś momencie przyszedł ten moment, że... no, 

przeczyszczono organizację... yyy, z... z... właśnie jeżeli chodzi o tą... całą poligrafię, 

w zasadzie została zniszczona, i tak dalej, ale... To wpłynęło korzystnie na organizację, muszę 

powiedzieć. Taki katalizator. Dlatego, że... 

 

To ciekawe! 

 

Tak! Bo dlatego, że... Eee, to się stało dlatego, że... pewna... organizacja powstawała tak... 

w postaci takiej struktury pionowej, zhierarchizowanej: gdzieś jest tam, ta „góra”, „centrala”, 

tam, ni/ jest... ścisła. Tam nie/ tak naprawdę... no, nik/ trudno się, że tak powiem... użyję tego 

kolokwialnego określenia: „rozepchnąć” w takiej, też, strukturze – bo ona, jakby, jest... 

człowieka... zdusza. Natomiast w momencie, kiedy została pop/ przerwana, ucięta pewna... 

pewna głowa, to nagle ci, którzy tam pozostali... [niezrozumiałe słowo – 00:13:25, M. G.] No, 

zaczęli się z powrotem organizować i... stworzyły się, w ogóle, struktury takie... bym to 

nazwał „poziome”... eee... 

 

„Poziomki”, tak zwane [śmiech.] 

 

No, tak! I właśnie... i można powiedzieć... zdecydowanie to wpłynęło na... na rozwój 

organizacji... 

 

Mhm. 

 

Bo, dlatego że... Do tej pory było tak, że wszyscy zajmowali się wszystkim: no i na/ i chodzili 

na akcje malowania, i drukowali, i kolportowali – wszyscy wszystko... robili, to wszyst/ yyy, 

i... i, i tak... tak to wyglądało. Natomiast... Już Adam Smith uczył o tym, że najlepsza jest 

specjalizacja, prawda? [śmiech redaktora] W epokowym swoim dziele... „O bogactwie 

narodów”... więc... I faktycznie przecież, biorąc, myśmy wtedy stworzyli, no, jakby... 

organizację jakby na nowo, można powiedzieć, nowego pomysłu... 

 

A w którym roku ta wpadka była, przepraszam? 

 

Osiemdziesiąty/ [19]86-tym. Na wakacje. I proszę, w ogó/ ogóle fatalnie wybrali jaki okres – 

beznadziejny: na wakacje, kiedy wszy/ zamiast... wsz/ wsz/ kiedy wszyscy na/ uczniowie, 

działacze, byliby skoncentrowani w szkołach – łatwo byłoby ich wszystkich wyłapać... iii, 

i już. A tu, po prostu, wymyślono wakacje, kiedy myśmy byli na wakacjach, jeździli po nas... 

a by/ by/ a okazało się, że tych, których chcieli aresztować, byli, na przykład... po prostu ich 

nie było! Po prostu ich nie było. I to dało nam... dużo, taki też czas, bo wtedy poszły te... 

te monity, że właśnie, że zaczęły się te wpadki... Ja pamiętam, że siedzieliśmy w jakimś 

lokalu konspiracyjnym u kolegi... no i tam, ktoś tam... myśmy drukowali ulotki, je ktoś 

odbierał od nas, no i tak mówił: „o, aresztowali tego-tamtego”. No, ale za którymś razem 

on już nie przyszedł, bo jego aresztowali [śmiech], więc to, to, to tak... wyglądało... jakoś... 

Yyy, mmm... To dramatycznie jednak i... ale to dawało, no, to myśmy już wiedzieli. Tego, 

tego mogliśmy się ze/ ze/ mogliśmy wyjechać, w ogóle, w nieznane miejsce, prawda? Że... 

Bo byliśmy, bo były wakacje, więc można było się spotkać gdziekolwiek, no nie? Wiele 

kilometrów od Wrocławia, no nie? Jakby przy... I, i to... dawało tam... Pamiętam, była też... to 

była... [świadek zastanawia się – 00:15:36, M. G.] Nie, to już było po... No, już tam, jednak 

fakty/ faktycznie z wiekiem się zacierają pewne szczegóły, jeżeli chodzi o konkretne daty 

i konkretne miejsca. Aczkolwiek to faktem jest, że bez względu na wszystko, no, jeżeli... 

młodzieżową organizację czyścili... w wakacje – no, to jest, no, tragi/ tragiczny pomysł, no, to 
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jest tragiczny pomysł. Oni to byli sp/ w pewnym sensie sprowokowani, bo... była taka akcja 

malowania, eee... że tam, ci członkowie Ko/ tego... yyy, że tak powiem, no, „góry” tak zwanej 

Komitetu, były... Bo właśnie zaczę/ rozpoczęli malowanie... i oni... prawdopodobnie chodziło 

o to, żeby przykryć swojego informatora... więc oni z/ z tych, [niezrozumiałe słowo – 

00:16:27, M. G.] złapali tam... na tym malowaniu tam, bo prawdop/ oni nie wiedzieli o tym, 

no nie? I niby, że ci, którzy zostali złap/ złapani – oni syp/ sypnęli resztę i dlatego organizacja 

cała zczyszczona. Prosty pomysł, tak? No, tylko w fatalnym mome/ miejscu, bo... nie wiem 

dlaczego w ogóle... Być może... Ponoć tak było, że... tam pojawił się taki pomysł, ktoś rzucił 

pomysł – nie wiem, czy to w ogóle było/ realnie miało być zrealizowane, w ogóle – żeby... 

rzucić jakąś, coś w rodzaju, ja myś/ petardy gazowej do „Savoyu”, takiego klubu... 

milicyjnego. „Savoy”, na, ooo, placu Kościuszki... znajdował. I prawdopodobnie on, ten, ten 

informator wychwycił taką informację, i oni z tego zrobili, że „o! to jakaś taka poważna akcja 

się szykuje, więc musimy ich szybko zczyścić”. Więc jakby to: zostali spro/ to sprowokowało 

ich do pewnej takiej akcji... yyy, która, no w ostatecznym rozrachunku była niefortunna, 

w ogóle. „Niefortunna” – jeśli chodzi z pe/ z pe/ z dłuższej perspektywy! Bo... e, 

prawdopodobnie tam żadnego, nikt by tam, nikt by tego „Savoyu” nie gazował, bo... to być 

może tak, taki był sobie tylko pomysł, ad hoc rzucony... eee, i tak dalej. Natomiast oni dzięki 

temu musieli przeprowadzić tą akcję, w pewnym sensie, no, zniszczyli ten dorobek tego 

informatora... A... i... po, hm [świadek zacina się – 00:17:55, M. G.] A jakby efektem 

ubocznym tej operacji było to, że organizacja się jeszcze bardziej rozwinęła. No właśnie. 

To znaczy – dal/ dali benzyny do ognia. No więc, można powiedzieć, że... tak trochę „słabo”. 

No i... [śmiech obu]. No, no i właśnie... i, mmm... Co rok organizacja się – jak mówię – przez 

wakacje miała czas, żeby się reorganizować, po prostu. I pamiętam, że myśmy szykowali na... 

taką dużą akcję właśnie na 1-go września, malowania szkół i ulotkowania, właśnie pod 

kątem... eee, tam, jakiegoś programu i tak dalej, tego, eee... eee, naszego – bo w ogóle była 

zawsze taka akcja, żeby... żeby na/ pierwszaków zawsze witać w taką opozycyjny sposób. 

Ich przywitać ulotkami, malowaniami, żeby oni już wiedzieli, dokąd trafili. Prawda? W jakie 

środowiska trafiają, no. 

 

[19]86-ty rok? 

 

Tak. I/ Wrzesień. I, i myśmy tą akcję zrobili. Pod/ I największa akcja malo/ Czyli po d/ na, na 

dzień po, po... Na/ nazajutrz po, eee, tej wielkiej wpadce – czyszczeniu, aresztowaniach, dzie/ 

cudach – zrobiona została największa akcja malowania, jaka do tej pory miała miejsce we... 

Przynajmniej, tutaj jeśli chodzi o szkoły średnie, nie? 

 

Któ/ Która szkoła... to była? 

 

Nie, no! Szkół, to... tam...! 

 

Ja mówię o pana szkole. 

 

A, nie! [żachnięcie – 00:19:14, M. G.] To ja chodziłem do takiego „oksfordu” – Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa, na Praczach. No, Boże święty, przebacz mi, Panie! [śmiech obu] 

Bo... Ale, ale... No nie, no, oczywiście – szkoła średnia, jak... wielu ludzi – też miło 

wspominam, bo to... jednak była zawsze... szkoła średnia, to jest... To jest jakoś też inaczej, 

chociaż, no, akurat nie miałem wychowawcy, bo... no... Z punktu widzenia działalności, którą 

prowadziłem, no, po prostu najgorszego z możliwych, bo jakiegoś ORMO-wca, w ogóle nie 

uczył – on w ogóle nie uczył! Nie zajmował się uczeniem w ogóle, tylko szantażowaniem, no, 

uczniów/ no, nie! [reakcja na zdziwioną minę redaktora – 00:19:46, M. G.] Tak! No, bo to... 
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nas chciał zmusić do tego, żebyśmy się zapisali do Z/ zapisywali do ZMP, ZSMP [poprawia 

się]. No, nie, no, w ogóle... no, taka, można powiedzieć zo/ zo/ zupełna paranoja, no nie? 

Ale... 

[00:20:00] 

Ale... No, ale to już zostawmy, no nie? Natomiast... generalnie... No, faktycznie, taki to/ total/ 

totalitarysta taki zupełny, bo... Nawet mówił, on wprost mó/ Y, on... Nie, że, że pośrednio – 

on wprost mówił... Że to [niezrozumiałe – 00:20:16, M. G.] jak się zapiszesz do ZSMP – no, 

to wszystko wam... to już w zasadzie może/ możecie się nie uczyć, będę was... przejdziecie! 

[niezrozumiałe – 00:20:23, M. G.] no, bo że już... wszystkie korzyści, i tak dalej, i tak dalej... 

Yyy... Taki, z co/ z cy/ [świadek zacina się – 00:20:29-00:20:31, M. G.] Nie to, że on ukrywał 

swój taki, yyy, cynizm i taką... Nie, on to po prostu robił jawnie! No, nie? Zupełnie. Taki, 

taki... sposób nie zawoalowany w ogóle. Nie? 

 

Wierzyć się nie chce... 

 

Taki... Tak, tak, dokładnie! Nie/ nie samowite, prawda? No, ale... w/ No, ale... ale tak było. 

No, i... No, i tak jakoś trwało. No, i w każdym bądź razie już do końca to ja [niezrozumiałe – 

00:20:54, M. G.] i faktycznie rzecz biorąc... mimo dużych strat, bo... Ja pamiętam, 

na przykład, to żeśmy przygotowywali tą akcję ulotkową na tego 1-go września 

i w większości to, co wyprodukowaliśmy wpadło, jak mówiłem, zresztą. [niezrozumiałe – 

00:21:06, M. G.] z tym człowiekiem, i tam magazyn, wpadł, i wszystko. A mimo to gdzieś 

po nocy jeszcze zdążyliśmy, jeszcze... jeszcze to wydrukować, ileś-tam tysięcy i jeszcze, 

jeszcze, jakieś po/ Jeszcze świeże, niewyschnięte, gdzieś po tych szkołach... yyy, 

rozprowadzać. Więc... No, działo się, można powiedzieć... mmm, po/ można powiedzieć, 

wiele. Ale – to, co mówiłem, powstały tak zwane „struktury poziome”. I na... Zaczęło się... 

to już zacząłem, ten, o tym... mówić... o takiej specjalizacji. Pojawiły się... osobne jakby 

działy w organizacji... e, i tak: było, oczywiście, redakcja – redakcja „Szkoły”; została 

przebranżowiona, połączono parę redakcji gazetek szkolnych, kilka redakcji, i one... 

stworzyły razem tą „Szkołę”... Osobnym pionem, w ogóle, w ogóle osobnym, był, „strukturą” 

– jak gdyby – „w strukturze”, była kolportaż. Miała swoje magazyny, tam, swoich 

kolporterów – byli tak zwani „dzielnicowi” i tak dalej; to miało, miało już ręce i nogi, nie tak 

na zasadzie: „idź i rozdaj gdzieś... kogo znasz”, tylko już po prostu było... ułożone: ta szkoła, 

ta szkoła, ta szkoła tu, ta szkoła tamta, i w ten sposób... Mmm, „a do tej jeszcze nie dociera, 

to musimy kogoś znaleźć” i w ogóle, i, iii... i to, że tak powiem, zaczęliśmy to kontrolować... 

To... yyy... To jak, jak się ten kolportaż... je/ był prowadzony. No, i wreszcie powstały Grupy 

Wykonawcze... tak zwane „Grupy Wykonawcze”, czyli tacy ludzie, którzy malowania, 

sprawa int/ właśnie tam, jakby, sss, znalazłem swoją aktywność. [z uśmiechem] Ech, wtedy 

jeszcze byłem młodym człowiekiem i biegałem dosyć dobrze, to już, to już przeszłość... 

A przynajmniej szybko. Na... na krótkie dystanse [śmiech redaktora]. To akuratnie była 

cecha, która pomagała trochę. No, w takich akcjach... No, i żeśmy to... No, ja zacząłem jako, 

tam... yyy, jakby, pierwszym szefem był kolega Dariusz [Sałamaga – 00:23:07, M. G.], te... 

Grup Wykonawczych. No, i ja tam też... jakby wiele mu pomagałem. Eee... No, i tak, 

w którymś momencie, tam, jak gdyby... no, to zostałem tam sze/ szefem... tych Grup 

Wykonawczych... Międzyszkolnego Komitetu Oporu. No, i... 

 

Wszystkich? 

 

Tak, tak. Naczy, Grupy Wykonawcze, polegało to na tym, że, no, były te poszczególne 

Grupy, one się w większ/ dużo przypadkach... nie znały nawet! 
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Mhm. 

 

Naprawdę... nie znały się... nawzajem te poszczególne... Grupy. Tam, w jakimś... One się 

zmieniały. To zmieniały, to też fluktu/ w szkołach też jest fluktuacja, prawda? No, bo to... 

tam wychodzili ludzie... W każdym bądź razie, zawsze jest stała liczba gdzieś, Grup 

istniejących było... od cz/ tam, 4-5, no nie? Może z... z 6 i w po/? Były tak zwane też jeszcze, 

tacy, którzy się włanczali tylko okazjonalnie, nie pracowali jakby... nie byli w Grupach jak ż/ 

a/ do każdej akcji, ale byli tak, że się włanczali, więc... Takie, że tak powiem, „rezerwa 

mobilizacyjna” ja to nazywam... No, to faktycznie było troszeczkę, mmm, z tą rezerwą 

mobilizacyjną, to już, tam, troszeczkę nam wychodziło, bo/ Była, na przykład, taka grupa 

harcerzy – do dzisiaj nie znam nazwiska tej, członka... tego... nie, nie wiem, nie umiem go 

odnaleźć nawet... eee... (jednak byliśmy zakonspirowani! Prawda? Naprawdę byliśmy 

zakonspirowani... Eee... Że, że nie znaliśmy się nawzajem nawet częstokroć). I ten... I on, 

na przykład, był, bo/ b/ On był ze środowiska harcerzy, no nie? I, właśnie, było zależnie 

od potrzeb – on czasami mówił... no, to tak s/ standardowo po je/ tam, jedną-dwie grupy... 

wystawiali. Ale, jak mówi: „jak trzeba będzie, jak będzie się coś działo, to... wystawimy 

i więcej”, no nie? I że, że... No i tak było właśnie – że jak było coś super-większego, no, 

to tam... by/ Większą... By/ byli... Wymagało troszeczkę chwili większej, mobilizacji... 

No, ale ta mobilizacja jakaś... następowała. Więc to wyglądało całkiem... całkiem rześko. 

Zawsze... o/ od 4 do 6 tak na co dzień, a z... z jakimiś rezerwami mobilizacyjnymi, że tak 

powiem. Eee, istotnymi. No, to nie jest tak, uważam, nie/ nie było tak źle – tym bardziej, 

że przewinęło się ludzi trochę więcej, no, bo tak jak mówię: to była fluktuacja, to nie to, 

że stała od samego początku do samego końca byli zawsze ci sami. Oni tam się... tam się... z/ 

z/ zmieniali. No, i to było tak, że jak było jakkolwiek... tak naprawdę, to myśmy obsługiwali 

wszystkich, bo... byliśmy młodzi... iii, że tak powiem, nie/ jeszcze nie/ nieskażeni jakąś po/ 

polityką... tylko... [niezrozumiałe – 00:25:46, M. G.] uważało się, że, no... wszyscy musimy 

wa/ Jak ktoś robił przeciwko komunie – jest w porządku. Jest nasz. No, i dlatego żeśmy 

rzucali... ulotki dla wszystkich organizacji w tym, w tym mieście. A ich co najmniej parę 

było, no nie? Eee, zależy... Z/ po prostu, o, to było tak, że te organizacje po prostu nam 

dawały te ulotki, a myśmy je – czy tam, plakaty do rozwieszania, co, co tam mieli, no – 

a myśmy to robili, jak to się mówi. No, i tak żeśmy... No, wszystko – od WiP-u do, właśnie, 

do Solidarności Walczącej, że tak powiem [śmiech], obsługiwali. Aczkolwiek ja... właśnie 

byłem, że tak powiem, uznawany... moja organizacja za tak zwaną „frakcję rewolucyjną” 

[śmiech]... Czyli ja takim byłem... no, sympatykiem Solidarności Walczącej. Że tak powiem. 

No, b/ było, myśmy się tam tolerowali, jakby, w ramach, że swoich poglądów, że tam... ktoś 

mał bardziej WiP-owskie, no to ja go tam szanowałem, tak samo on mnie; ktoś miał bardziej 

SW, e, takie... W Grupach Wykonawczych większość to było raczej, dużo było stronników 

Solid/ [śmiech] że tak powiem... eee, Solidarności Walczącej. No, i myśmy... 

 

Jakoś się... składa... 

 

Tak! Myśmy... No, jakoś tak, właśnie, ni/ nie wiadomo czemu, to jednak... I faktycznie, rzecz 

biorąc, tam w którymś momencie też, myślę, bardzo intensywnie żeśmy współpracowali, 

właśnie z... Bo Solidarność Walcząca była aktywna... i tych różnego rodzaju akcji robiła 

dużo... natomiast, siłą rzeczy, tak było, że... e, no, tutaj... zaczęliśmy też, no, jakimś... 

regularnie współpracować, eee... (Tutaj mogę wymienić, ze strony WS [!] na początku, 

Czarkiem Lis/ Flisem... potem Jarkiem Krutlińskim, no, nie? Bo oni, z kolei, pełnili takie 

adekwa/ bliźniacze funkcje w... e... w SW – też byli szefami Grup Wykonawczych). 
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Yyy, jak nazwisko? Kotliński? 

 

Krutliński [lub: Krotliński – 00:27:50, M. G.]. 

 

Krutliński. 

 

Tak. To „Twierdzę” proszę przeczytać, tą książkę z tego, to [śmiech]... Tam sie pan wie, 

dowie. No, w każdym bądź razie, tak jak mówię, no, tych akcji było sporo... No, głównie, 

oczywiście... nie pamiętam – bardzo dużo, yyy... I były różne, bo... Były takie, no, szybkie 

jakieś akcje, faktycznie, że: „no, trze/ dzi/ jutro trzeba coś-tam... Trzeba coś-tam porzucać” 

i tak dalej... A były takie, no, więcej przygotowane, ale te z kolei, bo jak się zbliżały jakieś 

rocznice większe – to było wszysc/ wszyscy byli w mobilizacji, przybywali oni i my. Prawda? 

Bo oni też... no, wiedzieli, że to właśnie wtedy będziemy malować, więc były wzmocnione 

patrole... Zresztą, myśmy... dzięki Bogu też mieli ten, yyy... tak zwane skanery i te... 

przechwytywaliśmy pewne informacje... eee... o tych ich, że tak powiem, a/ akcjach... I... na/ 

Pamiętam, że... w którymś momencie – ale to już później, to już jak się, były akcje strajkowe 

– w osiemdziesią/ [czknięcie], przepraszam! W [19]88 roku... to nawet nam się udawało, 

wiem, że jakoś tam się udało rozpracować, tam, ich go/ godziny zmiany, nie? I była luka 

między – tam pół godziny – między 6 a 7, 6:30, jakoś 6:30 luka była. Pojawiała się jakaś taka 

luka i myśmy właśnie wtedy w tą lukę się wciskali i wtedy wszystko żeśmy malowali, 

a potem już uciekali, no nie? Bo... bo patrole wracały, no nie? Bo tym bardziej, że też 

malowaliśmy, oni wiedzieli, co będziemy malować, tak? No, no, bo te punkty takie 

charakterystyczne... no, były najważ/ nie sposób... naczy... Jakby ktoś-gdzieś na, nie wiem – 

w  Leśnicy, coś, tam, na zapleczach malował – to bez sensu, prawda? No, wiadomo, 

że uderzało się w ce/ centra miasta, no... Eee... No, i tych akcji było sporo... to prawda... Pff, 

różnego rodzaju, tam, przygody, prawda. Mieliśmy jakąś akcję, też pamiętam...  

[00:30:00] 

E... W... 13. grudnia, chyba w ko/ kontr, bo... takie... Komuniści lubili w takie daty... jakieś... 

robić tak... takie ciekawe imprezy, no nie? Pamiętam, jakieś koncerty były robione w Hal/, 

w obecnej/ w tamtej jeszcze, w tamtych czasach Hali Ludowej... Obecnie Hali Stulecia... 

No, i myśmy mieli jakiś taki... akcję, żeby zadymiać to, naczy – nie zadymiać, przepraszam, 

tylko zasmrodzić – i tam użyty jakiś silnie śmierdzący, już nie pamiętam jak się nazywał, 

środek taki, którym mieliśmy to, to robić. Ja pamiętam, że byłem... Ponieważ zostało to jakoś 

szczelnie zrobione, ja to miałem dostarczyć... To pamiętam, tak śmierdziałem, że...! 

Tak prześmierdziałem, że po prostu, jak wszedłem do aut/ do t/ tramwaju, to ludzie 

po prostu... „Co się dzieje? Co się dzieje?” – i pouciekali, pouciekali po prostu, tak im 

śmierdziało. I ja, akuratnie jakiegoś... (czy ja mam takie szczęście w życiu?!) akuratnie – 

przecież to nieczęsto się zdarzało – tramwajem jechał patrol po/ milicji! Ale akuratnie jednak 

na przystanku następnym, po prostu patrzę – wsiada milicja! No, jakieś dwo/ dwoje 

milicjantów wsiada do tramwaju [śmiech]. No, ja oczywiście hops! – w ostatniej chwili 

zaczęło, udało mi się wyskoczyć... Już wracałem do domu piechotą... kilometrów wiele. 

No, ale... I pamiętam, kurtka to została całkowicie zdjęta... przeze mnie i wisiała całą zimę na, 

na balkonie, no nie? Bo nie dało się tego inaczej, po prostu, prze/ przechować... 

 

To pan pod kurtką trzymał, tak? Jakoś? 

 

Tak! Ja...  

 

[niezrozumiałe, redaktor i świadek mówią jednocześnie – 00:31:32, M. G.] 
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Ja nie pamiętam, to w siatkach, ale to tak śmierdziało, to przesiąkało wszystko, po prostu... 

No, i taką miałem smrodliwą przygo/ przygodę. No, oczywiście rodzice nie byli zadowoleni, 

że kurtka zniszczona... ale to, oczywiście, coś tam wymyśliłem zupełnie innego, przyczynę-

eło... Wiadomo, że przed rodzicami się człowiek... No, oczywiście, że domyślali się, 

bo widzieli, że coś tu wszystko nie gra, co tu człowiek robi, ale... taką siłą rzeczy się tak... 

też konspirowało przed, przed... rodziną, no. Eee, no, przecież, z drugiej strony, no... Yyy... 

rodzice chcieli też chronić, prawda... by się starali, w ogóle... różne rzeczy zrobić, żeby 

jednak mnie jakoś po/ powściągnąć od jakichś takich... mmm, eee, mimo wszystko... akcji, 

no, które jednak mogły być takim zagrożeniem, no nie? Oczywiście, po latach, tam, 

już rodzice powiedzieli, że tam... a to matka coś w praniu znalazła, to coś-tam... dziwne... 

grypsy, albo coś-tam, nie wiadomo... no i, tak naprawdę, udawali, że nie wiedzą, a ja 

udawałem, że oni nie wiedzą – no, i taka była... „konspiracja”. [śmiech]. Ale... No, ale... 

Ale tak było. No, były różne przypadki, no, byli os/ były osoby, którzy... były zaangażowani, 

naczy, moi koledzy w... w działalność opozycyjną, a ich rodzice byli mil/ oficerami, na 

przykład, albo wręcz jakimś komendantem ZOMO, czy czegoś tam. Dowódcą, prawda.. 

Ojciec, rodzic, no nie? No, więc... 

 

Było niebezpiecznie. [śmiech] 

 

Było takie, takie – różne były przypadki. No, więc... Eee... Tak to wyglądało. Jest... jest 

kwestią, że faktycznie... No, inne czasy, inne relacje, tak jak dzisiaj trochę dziwne, 

niespotykane. Ja też powiedziałem mojemu synowi, że „ta działalność, którą prowadziłem, 

to ja robiłem to w konspiracji przed własnymi rodzicami” – no, to była dla niego dziwna 

informacja. Ale, z drugiej strony, to to była konspiracja – to też trudno, żeby... yyy, ro/ 

rodzicom, to przecież się człowiek zwierzał z [niezrozumiałe – 00:33:45, M. G.] mimo 

wszystko, działalności jakiejś politycznej, no nie? I tak dalej. Poza tym, no, wychodziliśmy 

zawsze z zasady: „im wi/ mniej wiesz, tym śpisz spokojniej”, tak? Eee... No, tak z bie/ no, tak 

z biegiem, z biegiem lat, patrzę na to wszystko, i faktycznie, żeśmy różne takich, mmm, 

z takich, eee, zachowań, jakby... takich naprawdę konspiracyjnych, różnych... różnych trochę 

mieli. Tak się zwracało na pewne rzeczy uwagę: zawsze się, pamiętam, chodziło, sprawdzało, 

czy nie ma „ogona”, no, nie? Robiło się... Często na miejsce umówione przychodziłem dużo 

wcześniej. Gdzieś [niezrozumiałe – 00:34:21, M. G.] zupełnie bocznym chodnik/ chodziłem 

sobie bocznymi, innymi uliczkami, po to, żeby sprawdzić, czy nie mam „ogona”, no, nie? 

Tak, że człowiek o takie rzeczy... jakoś... jakoś dbał. Faktem jest, że dzisiaj myślę sobie... 

dzisiaj jest wszędzie ten monitoring, te GPS-y, to wszystko... ten... Myślę, że inwigilowanie 

ludzi byłoby dużo prostsze, no nie? Na, na... b/ na... według, tak jak... Faktycznie, w tamtych 

czasach przynajmniej miasto nie było monitorowane, no nie? Eee... Poza tym, nie mieliśmy 

komórek, nie można było namierzyć, no nie? Bo teraz wystarczy jednego, tam, konspiratora, 

jakby się wykryło – wystarczy po prostu... siedzieć w... za biurkiem, nie trzeba puszczać 

jakichś za nim „ogo/” „ogonów” tak zwanych... No, można go zobaczyć, wyśledzić jego... bo 

przecież mamy te lokalizacje. Ponoć jest tak, że... w zasadzie, nawet jak się tam wyłączy tą, 

tam, niby lokalizację, to nic nie daje... już... być może [z naciskiem] daje tylko to wy/ wyję/ 

wyjęcie... tej, baterii z komórki. Aczkolwiek... eee... no, może tak jest. Aczkolwiek są już 

takie komórki, że już nie można wyjąć kam/ baterii, więc myślę, że... tutaj... jakby sami sobie 

na/ na/ na szyję... za/ 

 

Zakładamy pętlę... 

 

Tak. Ja, ja muszę powiedzieć jako/ taką dygresję od tej mojej opowieści... eee, to faktycznie 

takie lata, tamte lata, no... spowodowały jakieś zmiany w mózgu nieodwracalne... [śmiech 
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redaktora] Bo, na przykład, ja nie wiem... Do dzisiaj mam taką awersję właśnie przed 

ujawnianiem swoich danych, czy cokolwiek, mnie już... I, wie pan... I taka jest... Na przykład 

nie, nie uczestniczę w tych, żadnych społecznościowych tych portalach, nie? Bo... ja po 

prostu nie udostęp/ bo wydaje mi się, to jest takie uzewnętrznianie, ujawnianie siebie, swoich 

rzeczy – to jest jakiś, jakaś... rzecz... no... niewiarygodna. I faktycznie – z niektórymi 

kolegami jeszcze z, tam, czasem rozmawiam – i to prawda, że też nie uczestniczą... Po prostu 

mają... Je/ Taką... blokadę przed, przed ujawnieniem siebie, że tak/ publicznie, że tak powiem. 

No, jest jakaś to, na pewno, upośledzenie... spaczenie [śmiech] z tamtych, z tamte/ z tamtego 

okresu, aczkolwiek nie wiem, czy do końca nie mamy racji – bo... yyy, jednak ta... yyy, ten 

stopień i, jakby... nas, nasze/ nas inwi/ inwigilowania nas... jest, jest po prostu ogromny, 

niewyobrażalny, no nie? Że to jest... coś niewy/ 

 

Mówi pan o dzisiejszym...? 

 

O dziś/ tak, tak! [niezrozumiałe – 00:36:58, M. G.] To w ramach takiej dygresji do naszej 

opowieści... o, o sprawach tajnych i nietajnych, o/ osobistych, o zachowaniu prywatności... 

yyy... 

 

Ciekawa refleksja! 

 

To... No, n/ n/ Na pewno, bo jest kwestia taka, że... Najcie/ naczy, jest takie zjawisko, które... 

mnie szczególnie interesuje... Mianowicie to, że... to, że ludzie mają aż skłonność do tego, 

żeby o/ podglądać innych – to zawsze istniała. Ooo, to zawsze! W oknach, to... Milicja często, 

właśnie... yyy, łapała, czy dowiadywała się czegoś, bo, na zasadzie: starzy ludzie często 

siedzieli w oknach i obserwowali podwórko. I wiedzieli wszystko: czy kto przechodzi, 

kto z kim, kto z ten... I oni tak zdobywali, na przykład, informacje. Właśnie [niezrozumiałe – 

00:37:48, M. G.] z takimi starszymi ludźmi. A/ ale... Więc tą, tą przypadłość ludzką, że chcą, 

jakby, grzebać się w innych brudach, to – jest w porządku. Ale niech pan podpowie, co, jaka, 

co pcha do ludzi... do tego, żeby ujawniać wszystko publicznie... yyy, na jakichś mediach 

społecznościowych... wszystko o sobie! Co jadłem, robiłem... Na przykład: widziałem takie, 

osobiście nawet, że jedli obiad w restauracji, robili zdjęcia i puszczali na, na... i zamieszczali 

na tym... I nie wiem... co... Albo gdziekolwiek na wakacjach, a już nie mówiąc, że, że... 

słyszałem o takich wypadkach, że jakaś, tam... pa/ pani, robi sobie zdjęcia, że tak powiem... 

troszeczkę nieskromne i się cieszyła, że ma ileś „lajków”, no nie? Więc... Co, co ludzi, taki 

ekshi/ ja to nazywam taki ekshibicjonizm, jakiś, „psychologiczny” – co ludzi skłania do tego, 

żeby się uj/ Bo to, żeby podglądać innych – to w porządku. Je/ Naczy: „w porządku” [śmiech 

obu]. No, ale to jeszcze rozumiem, jeszcze w stanie zrozumieć. Ale co powoduje, żeby ludzie 

sami, siebie, bez... bez przymuszenia żadnego, wszystko o sobie ujawniają, cokolwiek, no 

nie? Zresztą nawet, przecież nawet... podają, że przestępcy są łapani w ten sposób, bo... 

poszukuje ich policja – a mimo to, oni, na przykład będąc na wakacjach, zamieszczają zdjęcia 

na, y, ze swoich wakacji [świadek mówi ze śmiechem] i w ten sposób otwierają kierunek 

policji, żeby ich po prostu mogła złapać... Z jakimś... To jest, po prostu, nie wiem! Nie wiem, 

nie wiem! 

 

To jest pytanie do psychologa, nie do mnie [śmiech]. 

 

Tak, to jest, to jest... Tak, to ja myślę, że ten dział psychologii jeszcze nie powstał, nie? 

[śmiech] Bo... Ale może już, może już są jakieś... mmm... rzeczy popełnione na ten... No, 

pewnie tak, pewnie są jakieś różne... już jakieś może badania popełnione na ten temat, no nie? 

Bo... No, to jest coś... coś ciekawego i coś cze/ Dzięki tym nowościom technologicznym 
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odkryła się nowa natura człowieka, którą żeśmy wcześnie nie zna/ nie znali. Nie znali w takiej 

masie. No, w/ znaczy: to po prostu powszechno! To jest... To, to nawet nie można mówić 

o jakichś indywidualnych przypadkach – to jest po prostu powszechność! No, zupełna. Nie, 

nie wiem, nie wiem, nie umiem, do dzisiaj nie umiem do tego znaleźć [niezrozumiałe – 

00:39:57, M. G.]. Ale, tak powracając już do naszych tematów, 

[00:40:00] 

to było tak w ramach dygresji – troszeczkę [niezrozumiałe – 00:40:03, M. G.] z naszymi 

czasami, bo, jak mówię: myśmy przywiązywali właśnie do tej, eee, że tak powiem, eee... dużą 

wagę do tego, żeby o nas nic nie wiedziano, jak najmniej wiedziano... Powodowało to, 

oczywiście, jakieś taką... jakieś takie, wydaje mi się, jednak, mmm... no, też jakieś 

konsekwencje psychologiczne, bo... No, właśnie, sobie, no właśnie to, że, że ani rodzicom, 

ani bliskim, ani kolegom jakimś takim bo... Jeżeli kolega nie był w strukturach – był twoim 

kolegą – to też mu nie mówiłeś, prawda?, o tej, o tych rzeczach, nie chwaliłeś się, co robisz. 

Mało tego! „Gdzie idziesz?” I opowiadałeś, kłamałeś, prawda? I... Bo my, kłamstwo było 

dość powszechne, takie, no, bo musiałem i rodzicom skłamać, koledze skłamać, ka/ ka/ 

W szkole kłamałem – no, bo jak mnie pytali, czy ta... rzuciłem te ulotki – ja mówię: „nie” 

nom... [śmiech] Zresztą miałem taką, miałem taką też rozmowę u mnie w szkole, no... 

Okazało się, że już... ale w [19]88 roku, to już jak gdyby nasza... już byliśmy, już widzie/ 

wyczuliśmy, że coś się zmienia – „wiatr odnowy wiał”. Że tak powiem, bo... To były te 

pierwsze, no, może nieudane strajki, ale jednak w, moim zdaniem, było pie/ pierwsze te... 

majowe, to były tam sprowokowane, a już te sierpniowe były niesprowokowane. To już było, 

wylewało się, wymykało się spod kontroli, no nie? Więc... Ja sądzę, że to był... że, że... 

Komuniści zdawali se sprawę, że to wszysss/ to już, to już, to już... długo... nie potrwa. 

Mmm... I myśmy już też tak, jak gdyby, już przez to... już, jak gdyby... już... na zasadzie: 

„aaa, już...” machaliśmy ręką, na zas/ że już „dobra, już niedługo i tak będzie jakieś 

rozstrzygnięcie”... czuliśmy to, czuliśmy to, że tak powiem, wewnętrznie, że jakieś 

rozstrzygnięcie musi dos/ do/ do/ dojść. I ja pamiętam, że ja, na przykład, udostępniałem swój 

lokal na jakieś te działania, y, na rewolucyjne, w [19]88 roku... mmm, korzystając z tego, że 

rodzice są na wczasach, no nie? I tak dalej. Więc, jak gdyby, podświadomie wiedziałem, że, 

że... taka masa, tam, tych ludzi, ta/ takich, [niezrozumiałe – 00:42:06, M. G.] przewija, po 

wyrokach i... i wie/ Zresztą wiadomo, i tak dalej, że to opozycjoniści i inwigilowani, pierwsi 

tacy są, właśnie, iwigilowani są w takich sytuacjach... Więc, jakby, zdałem sobie sprawę, że 

już zostanę... w jakim sensie już będę, po prostu, ponamierzany, no i... I co się stało prawdą, 

bo jak myśmy organizowali taką manifestację w [19]88 roku na jesień, eee, no, taką sensu 

stricto właśnie... szkolną, uczniowską... 

 

Pan był... jeszcze pan był wtedy w szkole? 

 

Jeszcze, tak. 

 

To było 5-cioletnie, tak? 

 

Tak, tak. Byłem, 5-cioletnie było właśnie, dokładnie. Dokładnie tak, jak było, ostatnie lata 

moich. Mojej edukacji. Eee... I, eee, i, no właśnie... yyy, wiedziałem, że... że to... Naczy, że to 

[niezrozumiałe – 00:43:00, M. G.]... o tym mówiłem. I chodziło o to, że, jak gdyby, zrobili 

taką akcję... Też jakaś dziwna akcja, ta! Coś tam mnie chcieli... Służba Bezpieczeństwa to 

miała się wielce za... sprytną... Może też jakaś tam... była sprytna, ale czasami... I za/ do 

dzisiaj zastanawiają i o/ zupełnie zastanawiają, naprawdę. I zrobili tuż przed manifestacją taką 

akcję... że wszystkich – w ich mniemaniu – organizatorów, tej akcji, po prostu 

przeprowadzono z nimi prewencyjne rozmowy w szkołach. Co to w ogóle za represja?! 
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Prewencyjna taka rozmowa. Że... eee, dy/ dyrekcje wzywały... tych uczniów z lekcji i to oni, 

tam, straszyli wszystkimi możliwymi – dyrekcja. Zamiast wziąć „na dołek”, gdzieś, albo coś, 

prawda, tłamsić [śmiech] – to oni jakąś taką miekką formę... wymyślili [śmiech redaktora]. 

Ale to jest jeszcze nic! Najgorsze jest to, że... naczy, najciekawsze jest to, że, że... W ogóle: 

co to za pomysł? Żeby organizatorów tuż przed, ta organizacja, tak, mmm, że co? I mie/ 

mieli-myśmy, i na pewno byśmy odwołali! Prawda? To, to jest jedna sprawa. Druga sprawa 

jest taka, że... w ten sposób ujawnili, jakby, wszystko, co o nas wiedzą. I okazało się, że 

jedynego członka – acha, bo w międzyczasie już, z te/ bo jako szef Grup Wykonawczych 

pozostawałem, że tak powiem, wtedy dostałem się do ścisłego kierownictwa MKO, 

Międzyszkolnego Komitetu Oporu. [niezrozumiałe – 00:44:30, M. G.] kierownictwa, jakby, 

polegało na tym, że każdy odpowiedzialny za jakiś pion, no nie?, stawał się jednocześnie tym 

członkiem Komitetu. Komitet i organizacja nazywała się „Międzyszkolny Komitet Oporu”, 

a jednocześnie ta „góra”, tak zwana, jednocześnie też się nazywała „Komitetem”, że tak 

powiem. [niezrozumiałe – 00:44:44, M. G.] struktury. No, i jedynym członk/ jedynego 

członka Komitetu, którego w... podjęto ta/ podjęto takim działaniem prewencyjnym – byłem 

ja. No właśnie. Czyli tylko... jedyny strzał w dziesiątkę to ja. A wszyscy inni – podrzędni, że 

tak powiem... Nie uwłaczając tym osobom, oczywiście, ale... drugorzędni, czy, czy któryś 

tam... 

 

Z niższego szczebla... 

 

Właśnie! Działacze, dokładnie! Więc ich rozpoznanie było zupełnie złe... no, nie? 

Tak naprawdę... yyy, ujawnili w tym, że, no, o nas wiedzą, o, bardzo nie/ Słabo! Po prostu 

słabo jest, no. Sama akcja, w ogóle, pomyślana nie wiem na co... no nie? Oczywiście, ja b/ 

Nie byłem, jedną z lekcji, wszy/ całe gremia, wszyscy tam w szkole, z dyrektorem... 

pedagogiem, tam... co tam, yyy, sekretarzem PO [może chodzi o Podstawową Organizację 

Partyjną – M. G.]... tym, coś-tam... wszystkie te możliwe oficjele się zebrały i, tam, wzięli 

mnie i, oczywiście, mnie straszyli na wszystkie możliwe sposoby – że, tutaj, mają sprawdzone 

informacje, że prowadzę działalność taką i tak dalej, że zostanę wydalony ze szkoły, albo coś-

tam, w ogóle tak mnie trzym/ Oczywiście – ja wszystkiemu zaprzeczałem! „Nie, to jaka 

pomyłka!” [śmiech] Ale... Ale... Właśnie... to było takie dosyć ciekawe... w sumie. No, i, 

no, i... jakbyśmy po/ porozrzucali ulotki, i tak dalej – to co tam można było odwoływać? Co? 

[śmiech] Lata po mieście i rzuca ulotki: „nie przychodźcie na manifestację”?! 

 

„Jednak nie”! [śmiech] 

 

„Jednak nie”. „Jednak nie”. No, właśnie, nie. Pomysł sam w sobie, no, zupełnie ciekawy. 

No, zupełnie ciekawy! Dlatego myśmy nawet nie podejrzewali Służby Bezpieczeństwa o tą 

akcję, bo gdzieś sygnał wyszedł z kuratorium – mieliśmy taki przeciek, że ktoś tam to... 

i myśmy przypuszczali, że, po prostu, ktoś, yyy, trzęsidupa jakaś (przepraszam 

za kolokwialne słowo)... yyy, nie wytrzymała nerwowo, no nie?, i, po prostu, zrobiła tą akcję, 

bo mieli jakieś tam dostęp... Bo, być może Służba Bezpieczeństwa im przekazywała jakieś 

tam informacje o uczniach, których, tam, trzeba ko/ jakoś tam zwrócić uwagę, kontrolować, 

czy cokolwiek. Naczy, to, jak gdyby... że... to też... Bo tam się, po prostu, no, w/ ta akcja 

jakaś... nam się taka wydawała, no, że... mmm, jakaś dziwna zupełnie, że, prawdopodobnie 

ni/ nie, nie... Nie podejrzewaliśmy, yyy, mieliśmy większy szocu/ szacunek do Służby 

Bezpieczeństwa [ze śmiechem]. 

 

Zawiedliście się... tak troszkę [śmiech]. 
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No, troszeczkę, jak, jakby, to prawda, no! [śmiech] Jakoś tak się to wydawało, to, co... 

zaproponowali, to jakoś zupełnie... Albo tak się, widać... no, już oni też [niezrozumiałe – 

00:47:28, M. G.], widocznie już też coś im... już też coś im się już tak... 

 

Nie chciało? 

 

Z nimi, z nimi już coś też, już coś, coś może było tak... nie tak... powoli, no. I... jeszcze/ 

Chociaż rozbi/ jeszcze rozbili naszą manifestację, tak? Jeszcze, jeszcze... wjechali, nie było 

krwawo, nie było krwawo... ale, ale.. jeszcze wj/ suk/ „sukami”, że tak powiem, wjechali... że 

tak powiem... rozjechali! Bym powiedział, tak, bo tymi „sukami”, no, nie? Bo... 

 

Mógłby pan coś w/ więcej o tej manifestacji? Kiedy, gdzie, co? 

 

Nie, w [19]88, w listopadzie, tak? 

 

Jedenastego? 

 

Yyy... Yyy, osiemnastego. Którego myśmy to zrobili? Osiemnastego, chyba... Boże święty! 

Jaka, człowiek już powinien się [niezrozumiałe – 00:48:09, M. G.], na Boga świętego...! 

No, w każdym bądź razie, to, yyy... to był, yyy... to... no, to, tam jest, manifestacja, to... 

Wyglądała – to znaczy, to ona przeszła, tam, z... z ulicy Świdnickiej, chyba, do... do 

kuratorium szła, i na placu... mmm... 

 

Dokąd? 

 

No... do kura/ ze Świdnickiej do kuratorium, czyli do Urząd Wojewódzki. Do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

Aaa! 

 

Grunwaldzki. Na, na Most Grunwaldzki. No. Yyy... A, i została na Placu Dominikańskim, 

po prostu, no... Bo, nagle „suki” zjechały się zewsząd z zomowcami... no i, po prostu... 

spowodowały, tam, ucieczkę ludzi. Nie było walk... jakichś... ni/ nie byliśmy też 

przygotowani na to jakoś, tam, butelek ani coś takiego nie przygotowaliśmy... 

 

Dużo was było? 

 

No, tam się oceniało do 1500 ludzi. Tak. 

 

O! Dużo. 

 

Tak mniej-więcej i to, tam, w/ te... te wydarzenia, tak, tak... Tak, taką mniej-więcej rzeszę 

przyciągało, y. Tak się ocenia, że koło tys/ mogło 1500 ludzi (nie mamy, oczywiście, 

dokładnych danych). No, i tam była jeszcze taka [faza? – 00:49:17, M. G.], że oni przypędzili, 

tam, z tego, z Dominikańskiego tych ludzi, a oni jeszcze się cofnęli na, na Świdnicką i tam 

jeszcze był... yyy, była jeszcze kontynuacja tego... No... Tak to... tak to się działo. No, była to 

bardzo fa/ ciekawa manifestacja, też była pierwsza, chyba i jedyna taka... sensu stricte [!] 

uczniowska, o... Tylko i wyłącznie poświęcona, [protestowaliśmy? – 00:49:42, M. G] nasz 

program, który mieliśmy, i tak dalej... W ogóle mieliśmy program! Taki, na/ naprawdę! 

Między innym, jednym z pomysłów, które proponowaliśmy, była sześciostopniowa skala 
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ocen! Można powiedzieć, że byliśmy, tutaj, pewną inicjatorem pewnych zmian, które... nasz, 

przyszły... 

[00:50:00] 

no, yyy, czy/ do tego stopnia szczegółowo niektórych rzeczy... Czyli, naprawdę, taki program 

wypracowany, jakby... takich reform szkolnych. Mało tego... on miał swoją, jakby, 

kontynuację, był tak zwany „stolik podmło/”, ten, „podstolik młodzieżowy” w czasie 

Okrągłego Stołu. No, Okrągły Stół, załóżmy, oceniamy sobie różnie, aczkolwiek ważne 

jest to, że tam był ten – przy tym podstoliku – główną osią tego, tej debaty był właśnie... 

punktem wycho/ wyjścia uczestni/ ten... był nasz program... nasz program, eee, reform 

szkolnych. Eee, który tam propo/ zaproponowaliśmy. Eee, który żeśmy proponowali. Więc... 

 

Wolne soboty, propedeutyka, i tak dalej, tak? 

 

To teeeż, oczywiście! Tak, ale... Ale do tego stopnia, że... nie tylko hooo/ takie, sensu stricto 

[!] polityczne, ale, na przykład, choćby ta sześciostopniowa skala ocen, prawda? To nie, to nie 

jest po/ to nie jest polityczne, ale, właśnie... eee... jakby, było wskazaniem, że to... to jest ta 

pięć/ pię/ że, że czegoś brakuje, tak? To jest te dw/ 2-, takie coś, co... wia/ wiadomo. I takie 

sz/ właśnie czegoś więcej niż 5-tka, bo pią/ czegoś, jak coś, za coś... I faktycznie! To spełnia 

tą rolę, że coś jesteś... wybitniejszy od, coś zrobisz więcej niż, nadprogramowo, dostajesz 

tą 6-tkę... w zamyśle... No, a jak jesteś z/ zu/ zupełnie... to, to, ta... [cmoknięcie] Bo istniało 

takie, w szkole, to „3-”, to nie? To było to, że to już tak u/ nau/ „aaa” [żachnięcie]. A teraz to 

„3-” to jest po prostu 2-ka, no nie? Teraz jest 2-ka, a gdy już faktycznie nie umiesz, to masz 

1-kę. No, więc... jakoś to... I to się jakoś tam sprawdza. I to się jakoś tam sprawdza. Yyy, 

więc... To jest taki przykład, że myśmy myśleli, jakby... tutaj też... eee, szerzej, niż tylko 

taka... ś/ „precz z komuną”, no, nie? Oczywiście, tego „precz z komuną” nie brakowało! No, 

to... moja skromna działalność... [śmiech redaktora] święta... tutaj, eee... temu. Ale... myślę, 

że nasze środowisko było takie plura/ plura/ pluralistyczne, że tak powiem... Byliśmy też 

młodzi, tacy ludzie są inni, kontaktowi, nie są tacy, yyy, że tak powiem... bardziej... yyy... 

no, jakby słowa... Młodzi ludzie, takie, są bardziej otwarci do siebie, w ogóle, tak?, i... 

Z jednej strony był, tu z oazy, tu harcerz, tu punk, no nie? Tu... Te, te... Tu z oazy, y... 

Wszystko to, jakby, w jednym worku się mieściło, wspólnym mianownikiem była 

ta opozycyjność przeciwko władzy, no nie?, i... Jakieś stworzyliśmy razem, przez to, 

jakieś takie... forum. To, to było fajne! To było fajne. Eee, na pewno. No, nie? Tak, jak 

mówię: tu oaza, tu punki, no nie? Tu... To, ten. 

 

Zupełnie takie... skrajności! 

 

Tak, tak, tak! I to wszystko... w jednym worku, y, byli kolegami z organizacji [śmiech obu]. 

No. Więc... No. Naprawdę. 

 

Złapali pana w tym, eee, na tej manifestacji? 

 

Nie, nie, nie złapali! No, yyy, zdążyłem uciec. Ja, w ogóle... zawsze,  za/ czes/ często 

uciekałem gdzieś-tam. No, raz miałem taką... też... To było właśnie wtedy, we wrześniu 

[19]86 roku. Właśnie, to można powiedzieć, ta akcja malowania szkół. I to była... yyy, 

jak mówiłem, duża akcja – i ponieśliśmy tylko jedną stratę. Znaczy, jeden kolega wpa/ 

Akuratnie... y, to ja z nim malowałem. No, nie? Bo w/ 4-ch nas było, tak naprawdę, 

ale rozdzieliliśmy się niepotrzebnie. I ja i ten kolega... no, można powiedzieć, wpadliśmy. Bo, 

bo, bo... Ale to... no, daliśmy się zaskoczyć, no nie? Widzieliśmy, że tam, za krzakami, 

gdzie jest, po prostu, gdzieś patrol. Bo on był tam, gdzieś, był, jakiś tajniak tam był. No, i ten 
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patrol nas... tak naprawdę złapał. No, ale mi się jakoś szczęśliwie udało uciec... Koledze nie. 

No, i to się zakończyło dla niego, też... no, raz, że go pobito, oczywiście – Piotrek 

Serwatczak... to jeszcze... mmm, no... dostał bardzo wysoki wyrok, bo... 3 lata „w zawiasach” 

na półtora. Jeżeli/ z tego, co się nie mylę. Trzy lata, „w zawia/” to wprawdzie „w zawiasach”, 

dzięki Bogu, ale... do tego stopnia to był kuriozalny wyrok, że potem został odwoła/ chyba 

na wniosek prokuratury zostało to, rewizja wyroku. I zmniejszono mu! To, ten wymiar kary, 

no nie? Bo był tak absurdalnie głupi, naczy – tak absurdalnie wysoki. No, głupi... no, 

dla mnie, no... no, ale... yyy... No właśnie. 

 

Jak, jak na/ nazwisko, Paweł? „Walczak”? 

 

Paweł/ Piotre/ Piotrek Serwatczak. 

 

A, Serwatczak. 

 

Serwatczak, tak. No, tako, taka... no, i... taka go, tutaj, nas nieprzy/ 

 

Ze, ze szkoły kolega był? Czy ten? 

 

Nie, nie – z podwórka. Z podwórka. 

 

A właśnie, jak się dobieraliście w te, to tak, właśnie, ze szkoły, czy... 

 

Nie. Akuratnie byliśmy tą grupą... yyy, bo myśmy w... w jednej grupie, w 4-ch, to byliśmy 

wszyscy kolegami z podwórka, można powiedzieć. Bo tak się grupy... no, wiadomo – grupy, 

to się w ramach, y, no, to już byli zazwyczaj, yyy... by/ takie łączone... jeżeli chodzi 

o strukturę. Były, był/ przypadki, łączonych, no nie? Że pojedyncza osoba się zgłosiła do 

Grup Wykonawczych, nie miała, jakby, pary albo jakiegoś tam... mmm... Poza tym, były tam 

po 3-4-osobowe grupy, dwu-/ dwu- to się rzadko zdarzało raczej, bo to tak... nawet, nawet, 

tam, bezpieczniej, jak było 4-ch, bo to... jakby... nawet byli z... i były takie, oczywiście, 

przypadki! E, przez pojedynczych [niezrozumiałe – 00:55:45, M. G.] próbował zatrzymać, 

to... przed 4-ma uciekał, no, nie? No, i tak były. No, takie były przypadki, że, tam, kolega 

malował, ten, to/ ktoś tam wyskakiwał – „stój, mam cię!” – a tu: „tak? Masz mnie?!” No, a tu 

koledzy przyszli. [śmiech obu] Właśnie, no, nie? I... i odpuszczał... były takie... Eee, tam, 

gdzieś, komuś przylali... no, sam gdzieś to/ ktoś-tam dostał, też. No, tak, tak! No, takie, 

oczywiście, były/ No, były wpadki, no, przecież były, były, były... byli ludzie aresztowani, 

tak, no. 

 

No, choćby ten pana kolega. 

 

No, tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Chociaż tych strat – też tak strasznie, totalnie dużo nie 

mieliśmy – no, ale fakt faktem, były, no, były... Yyy... No, niestety, tak. No, nie? 

 

A co się... 

 

No, nie, no – to znaczy, najgorzej, że... tych, co malowali, to bili często. Bo... takich, co tam 

jeszcze... w/ we [niezrozumiałe – 00:56:38, M. G.], gdzieś-tam, zaaresztowali z domu, to oni 

zazwyczaj, tam, przesłuchiwali, jakieś psychologiczne manewry... znacz/ też wszystko zależy 

od miasta, no, bo, na przykład, we Wrocławiu jeszcze tak było w-miarę-w-miarę, 

w porównaniu z Wałbrzychem, na przykład, były ostrzej, no nie? Esbecja była ostrzejsza. 
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Eee... Różne względy mógły tutaj... pewnie... był/ tego przy/ przyczynem... przyczynkiem! 

Do tego. Ale ko/ no, najgorsze jest to, że czasami tych, co łapali – bili, no nie? No, ci/ często 

to bili już ci, co łapali, no, nie? 

 

W trakcie zatrzymania jakby, tak? 

 

Na przykład, tak. No. Albo... no, właśnie... to tak, no, tak, tak jest. 

 

Były jakieś takie poważniejsze przypadki, że ktoś do szpitala musiał iść, coś takiego? 

 

Ja powiem, przy/ Był taki, y... yyy, kolega nasz sss/ [Sybis? – 00:57:28, M. G.], on nie był, 

yyy... członkiem... Wykonawczych, ale, [niezrozumiałe – 00:57:33, M. G.] środowiska. Eee, 

no, to miał taki przypadek, że mu połamali ręce... pa/ palce! W czasie przesłuchania, tak? 

No, tam, coś: „wyjmij z półki” przy/ e, kopnął w półkę i mu połamał. Zresztą miał potem 

takie też przypadki, że go wy/ po/ porwali przed, sprzed szkoły... go wywieźli, kazali mu grób 

kro/ kopać. Taki numer... ubecki. I mu grób kazali po/ e, kopać. No, ja tylko powiem tyle, że, 

no, w tamtych czasach, to naprawdę była... po/ powód do obaw... To były czasy skry/ jaw/ 

jawnego skrytobójstwa, typu... Popiełuszko, i tak dalej, i tak dalej. No, ludzie wiedzieli o tym. 

Zresztą, do dzisiaj, tak naprawdę nie prze-liczyliśmy wszystkich strat. I prawdopodobnie 

nie policzymy. Bo... mmm... s/ są postacie, no, że tak powiem, zna/ w jakiś sposób znane, 

które, tam, no... zostały zabite – choćby ten ksiądz Popiełuszko [niezrozumiałe – 00:58:29, 

M. G.]... Ale byli, po prostu... yyy, szarzy działacze. No, nie? Których gdzieś-tam prze/ ktoś 

przez okno wyrzucili, coś-tam – były takie przypadki! Tych ofiar jest... zapomnianych... 

no, dużo. Dużo więcej, niż... niż oficjalnie sądzimy, na pewno! Na/ nawet... Yyy, jak pan 

oglądał ten film, nie wiem, „Bitwa wrocławska”, prawda? Gdzie, tam, jakby osią tego filmu 

było poszukiwanie... eee, ofiar manifestacji, to w trakcie, w trakcie tego poszukiwania, tych 

ofiar, zaczęło się mnożyć! Mało tego... ja tam takie sceny, że były, na przykład, kawałki 

filmów – że jakieś brali postacie, które leżały nieprzytomnie na, na... na ulicy... i go zabie/ 

zabierano... zabierali esbecy, bo... poprzebierani byli za pielęgniarzy, no nie? Więc, być 

może, nawet tych ofiar było i jeszcze więcej i... no, ta/ tak właśnie to... to... yyy, wygląda. 

No, bo, tak jak mówię: ktoś zajmuje jakieś s/ był zdrajc/ znanym działaczem, [niezrozumiałe 

– 00:59:31, M. G.] eksponowane... stanowisko – tak, to go... yyy, po/ w miarę rozpoznamy. 

Ale... tak, jak był prostym robotnikiem – no, to jak go tam po prostu wy/ wyrzucili go przez 

okno, albo przylali tak, że po/ już, już nie wstał, to się już nikt... nie aż tak... eee, no, 

nie stało się spektakularne. Więc należy sądzić, że... że tych... tych o/ Pamiętajmy, że często 

było tak, że rodziny też milczały, bo się bały... dalszych represji, prawda? Żeby, jak zrobią 

szum 

[01:00:00] 

koło śmierci, za śmierć swego członka... to im... Zresztą, ci, którzy robili ten szum, to 

dostawali takie groźby wprost, no nie? Że, „my... ma pan jeszcze córkę!” – no, nie? I tak 

dalej. Więc, yyy... często te rodziny... 

 

[niezrozumiałe, redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem – 01:00:17, M. G.] 

 

Tak, tak! Te rodziny były terroryzowane, po prostu, no i... a potem już po latach, to już... 

to już sprawa, jakby... mmm, no, czas, czas, czas to zamykał. Więc... Sądzić należy, że 

na pewno ofiar komu/ komunizmu było... w tych latach 80. na pewno więcej, niż... niż tak 

sądzimy oficjalnie, no, nie? Tym bardziej, że, no, tak, jak mówię: też... też... no, bywało, 

bywało różnie, bo... jeżeli chodzi o taką... to prawda, że, jakby, proś/ zaaresztowali 

profesora... zresztą, profesorów raczej [niezrozumiałe, pierwsze słowo może „chętnie” – 
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01:00:49-01:00:52, M. G.] aresztowali... no, to wiadomo, że nie używali w stosunku do niego 

siły fizycznej, prawda? Ale, jak, jak mówię, jakiegoś... czy, tam, gdzieś łebka, ucznia złapali, 

albo... właśnie jakiegoś prostego robotnika – no, to go, tam, od razu „na dołek” albo gdzieś 

tam i go łup, łupu-cupu... 

 

Używali siły... 

 

Tak, tak, dokła/ No, i tak to... wyglądało. No, jeżeli chodzi o, tak, mówię, no... tą... 

współpracę z Solidarnością Walczącą, to ona była... ścisła taka, wynikająca z bieżącej 

działalności. Bo... myśmy się dobrze... tam, że tak powiem, znali. Zresztą ja, tak naprawdę, 

jeszcze miałem parę, tak, więcej kontaktów, bo jeszcze miałem na... i na drukarzy z es/ z SW, 

i kolporterów, tak – bo to, po prostu, było, tam, w środowisku opozycyjnym, no, takie 

kontakty istniały, na bieżąco, że tak powiem. Na co dzień, przenikało się to. Te struktury się 

przenikały, ja... Ja, też, jakby, naturalnie, trochę ciągnąłem w kierunku tego środowiska, y, to 

stąd te... i też moje kontakty były takie, tutaj, istotne. Zresztą, yyy, no, byłem, no... też, yyy, 

tak jak, tak jak mówiłem, no... Na, na... w/ w/ w różnego rodzaju akcjach, po prostu, brany 

pod uwagę. No, bo, wiadomo, że to do „Ukrainy” – moja ksywa, to jest „Ukraina”, była 

z tamtych czasów – no, tam, do „Ukrainy” trzeba tam, na, na... czy na, tam, „nawiąż 

z chłopakami z MKO kontakt, żeby oni, tam, coś, tam, jeszcze oni się włączyli”, no nie? 

I myśmy zawsze się włączali, bo... bo jak była robota – trzeba było robić! [śmiech] 

 

Pamięta pan, jakby, pierwszy moment nawiązania... re/ relacji, tam, z... z działaczami SW? 

 

[chwila ciszy, świadek zastanawia się] To znaczy, y, trudno to powiedzieć, dlatego, 

że niektórzy... osoby, z której... u nas uczestniczyły, też jednocześnie, jakby... pocze/  

pomagały, no, nie?, tam, u nas, w naszych strukturach – jednocześnie, na przykład, miały 

silny związek z Solidarnością Walczącą. Myśmy tam, e... Nie było tak, że, na zasadzie: 

„o, dzisiaj pie/ dzisiaj pierwszy, dzisiaj pierwszy mój kontakt z Solidarnością Walczącą! I z/ 

i to jest data, która, którą zapamiętałem na całe życie!” Bo to takie... No, bo to nie było takie 

wydarzenie... nagłe, prawda? Mnie zaskoczyło, „ale o co chodzi?” – nie, ja... po prostu 

obcowałem, gdzieś-tam... no, bo, ktoś-tam był tym kolporterem, na przykład... yyy, nie 

wiem... W/ na przykład, kolega... Wałbrzycha... był tam, yyy... działaczem, tutaj z nami się 

kontaktował, bo był, y, jednocześnie tam u siebie, też, działaczem, takim, młodzieżowym 

w Wałbrzychu... jednocześnie był kolporterem SW... na, w Wałbrzychu, i tak dalej, więc... 

A myśmy, normalnie, działali ze sobą, więc... Tylko czasami było tak, że żeśmy, tam, 

żartowali: kto jest... kto jest członkiem zaprzysiężonym SW, a kto nie jest? No, nie? 

[z uśmiechem] No, i to... 

 

Acha... Przemawialiście sobie... 

 

Tak, prze/ tak, tak! No, właśnie, i tak zastanawialiśmy się, i tak. No. No, ale on też się 

zastanawiał: „czy już jestem zaprzysiężony, czy jeszcze nie...?”, no. [śmiech] No, bo to było 

tak, faktycznie, tam... Można było... No... Byli tak... myślę, że, ludzi, którzy pracowali, jak 

gdyby, dla tej struktury SW... e, nie będąc zaprzysiężonymi, a jednocześnie będąc 

jednocześnie na jakimś etapie kolporterami i tak dalej, więc... To się, tak, mówię, tam... to jest 

takie... Te struktury się jednak przenikały, no, nie? W jednym domu można było i znaleźć SW 

i jakąś inne... inne publikacje, innych orgranizacji, i tak dalej, i tak dalej. To się... czas/ 

Ci sami drukarze często robili dla SW, tłukli na co dzień, a i dla WiP-u coś zrobili, i dla 

kogoś, tak. No. To jest... To, to tak wygląda. Zresztą, ten taki brak... y... e, su/ sy/ super-

zchierarchizowanej struktury Su/ S/ Solidarności Walczącej był jej atutem, prawda? No, bo... 
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jak można coś... że tak powiem, tak... y, właśnie... t/ e... Jakby była taka s/ struktura 

zchierarchizowana, to by ją łatwiej ją było rozbić, natomiast... tak ściśle, tak ze ścisłymi, tam, 

powiązaniami, tam, system trójkowy, coś tam takiego... 

 

Tak, tak, tak... 

 

...to nie! Nie! To musi być, tam... dobra praca konspiracyjna, to jest taki troszeczkę spontan 

i duża samodzielność poszczególnych członków. Zresztą, wydaje mi się, że dlatego Polacy 

się dobrze sprawdzają... [śmiech redaktora] w służbie konspiracyjnej, po prostu 

są indywidualistami. Indywidualiści. Indywidualiści. I... [świadek bierze łyk wody] E, to jest 

właśnie ta, ta... ta zaleta. Na przykład, jak Niemcy organizowali... Nota bene na podstawie 

doświadcze/ naczy, komórki, która rozpracowa/ komórek, które rozpracowały Armię 

Krajową, i na Wehrwolf, swoją organizację budowali... konspiracją Wehrwolf, no, nie? Ich to, 

niby na podstawie wzorców Armii Krajowej. To jak nasi... ci a/ akowcy siedzieli z tymi a/ 

Niemcami później, w jednych celach (Moczarski, i tak dalej, na przykład) – to po prostu 

się śmiali, tam. [śmiech] To, jak oni ten Wehrwolf organizowali, to po prostu był dla nich 

śmiech na sali. No, nie? Prawda? Po prostu – nie nadają się! No, że tak powiem, ta... no, 

pewne grupy... b/ nacje, no, gorzej się, gorzej są predestynowane do... do, że tak powiem, 

takich rzeczy. No, bo... No, właśnie. A tu, gdzie wy/ jest/ indywidualizm się liczy... takie b/ 

własne... yyy, własne zaangażowanie, i tak dalej, to... to jest, właśnie, to się, to są cechy takie 

bardzo ważne. W/ w/ w organizacjach konspiracyjnych. No, i to, właśnie, mo im zdaniem to 

właśnie to sprawia, ta cecha powoduje, że, że jakoś Polacy dobrze... dobrze, tylko konspirację 

jakoś im... jakoś-tam-jakoś-tam. Mają, ma/ – jakby nie było, mamy duże doświadczenia. Duże 

doświadczenia. 

 

Tam, od XVII wieku... 

 

Nie, no... no, no, no, tak. No. Nie, no, ogromne! No, ja uważam, że jeżeli chodzi o, w ogóle, 

jesteśmy... przełomowi, bo, na przykład, myśmy zorganizowali... eee... niezależne, 

konspiracyjne państwa! Nie? 

 

No, tak. Tak, tak! 

 

Bo, na przykład, to się zaczęło już w Powstaniu Styczniowym. To było niesamowite, że 

istniał rząd... yyy, którego nikt nie znał... którego nikt nie znał! Zbierał podatki, normalnie... 

normalnie funkcjonujące państwo! Y, wydawnictwa, i tak dalej. [niezrozumiałe – 01:07:14-

01:07:16, M. G.], okres ten... mmm, yyy, w, y, II Wojny Światowej, to już w ogóle! To już 

ku/ To już jest sz/ kuriozum! Że... Państwo Podziemne... bo nikt nie może mówić o Państwie 

Podziemnym: ani Francja, ani – kto tam – Belgia, czy co to tam było... to, to, oni mieli jakiś 

tam Ruch Oporu, na/ słyszałem – o, strajk zrobili! No, stra/ strajk! [z rozbawieniem] W naszej 

rzeczywistości strajk – przecież to jest śmiech na sali. No, przecież by nikt nie przeżył 

w ciągu dwudziestu/ w ciągu godziny... po prostu Niemcy by... nie, że to, y, strajk! Po prostu 

by ro/ zbombardowali by fabrykę! Po prostu zbombardowali fa/ wybili w co do jednego! 

Prawda? Bo... ta/ taka forma oporu, to w ogóle... jakieś to... dla nas to jakaś groteska! Czy... 

Myśmy poddani byli naj/ najbardziej okrutnym formom tol/ totaliarnym...  

 

Represjom... 

 

...a mimo to... Tak! Okropnym! Z torturami, rozstrzeliwaniami... yyy... żeby powiedzieć, 

z listami zakładników, przecież odpowiednie... W ogóle niesamowite! Prawda... Bo, to było, 
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były, te listy zakładników – że my, „zabijecie jednego Niemca, to my 50-ciu Polaków” i tak 

dalej. I listy były ogłoszone, prawda. No, co... no, już najbardziej barbarzyńskie z możliwych 

wszystkich, możliwych, jakie tylko... eee, formy, były uprawiane. A mimo to, założyliśmy 

Państwo Podziemne, które miało własne szkolnictwo, własny wymiar sprawiedliwości, 

własne, własną kulturę, naczy, ca/ tą działalność kulturalną prowadziła... własną wydawniczą, 

polityczną – bo tam była ta Rada Jedności, która była odpowiednikiem takim... te, te... tych, 

tego, parlamentu i struktur par/ politycznych... no, i oczywiście... naj/ najważniejszym pionem 

– no, bo to siłą rzeczy – z pionem wojskowym Armii, Armii Krajowej. No, nie, nie... 

niebywałe, niesamowite, w ogóle, że... I to funkcjonowało! Tysiące map ludzie zdawali... 

szkolnictwo było przecież zabro/ To... To jest niesamowite, w ogóle... Nie [niezrozumiałe – 

01:09:05-01:09:07, M. G.]... nie ma... ewenementu... nie ma ew/ drugiego... Być może – 

troszeczkę! – Irlandczycy z IRA, tą... ale mówię o tą... Nie mówię o Belfaście, tylko mówię 

o tej, w czasach, kiedy tam... walczyli o swoją niepodległość z Anglikami... To... 

 

To pierwsza połowa XX wieku... 

 

To... yyy... Tak, tak. To... być może, tam była ta... yyy... mówię o tej pierwotnej, właśnie... 

strukturze... 

 

Oni tam mieli pa/ partie, jakieś tam stronnictwa, coś na ksz/ coś na kształt rządu, prawda? 

Policji, takie rzeczy, propagandy – to rzeczywiście, tak [świadek cały czas powtarza „Tak, 

tak, tak...” jednocześnie z redaktorem – 01:09:32-01:09:41, M. G.]. No, i potem powstanie, 

to... 

 

Tak. 

 

A wracając jeszcze do... [śmiech] 

 

[z uśmiechem] No, to taka mała dygresja, aczkolwiek koresponduje z tym, o czym mówimy.  

 

Bo wy... w/ wzorowaliście się, oczywiście, wszyscy na... 

 

Ale tak! Ale nie, no! Przecież książki o Armii Krajowej, to było po/ podstawowe moje, 

w ogóle...! 

[01:10:00] 

Oczywiście! Co się ukazało na rynku! Co się/ a mało się ukazywało i... w małych nakładach, 

fatalne w... edytorsko fatalne i... Ja pamiętam, jak za-polowałem na taką książkę o Kedywie, 

wydaną... nota bene, przez Związki Zawodowe [śmiech] chyba... [chodzi o prorządowe 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – przyp. M. G.] Wydawnictwo 

Związków Zawodowych, nie pamiętam na/ ale, oczywiście, nie, nie, nie... tamtejszych, no 

nie? Tą książkę, kurczę... właśnie, chodziłem, polowałem, ona s/ niedużym nakładem została 

wydana... I gdzieś. Ale chodziłem, i, tam, za nią, polowałem, na, na, jako... taki... bestseller. 

No, to tak! Oczywiście! Ta tradycja... Oczywiście, Powstania Styczniowego, taaak! Czyli, 

bezpośrednie czerpanie z tych, z tych dokonań. Teraz dopiero człowiek dochodzi do pewnych 

refleksji, że faktycznie, może... yyy, wtedy patrzyliśmy bezkrytycznie trochę na to... na, na 

Polski historię. Bo, teraz, jak gdyby, kiedy mamy ten dystans i... eee, no, mamy inne warunki 

polityczne, i mamy wolność, i w ogóle... Możemy sobie też pozwolić na większy, taką... taką 

refleksję. I faktycznie, zastanawia też, że... no, nie wszystko może aż tam było dobrze i s/ 

słusznie, idealnie, na przykład, no... Nie, wiem, no, choćby... ten, yyy, obraz prze/ y... 

Za komuny, w ogóle, się... wszystko, co przedwojenne, było idealne: pociągi chodziły dobrze, 
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za/ „ooo, przed wojną – aaa, panie!”; cegła – przed wojną: „ooo, panie! Cegła 

przedwojenna...!” 

 

Tak jest... [z uśmiechem] 

 

Wszy/ wszystko... Wszystko cokolwiek było przed wojną, to było dobre! W przeciwieństwie 

do tego, co jest teraz – wszystko jest całkowicie złe. Oczywiście, było w tym wiele prawdy, 

ale jednak, jak się zastanowimy, przed wojną... na, no... jakoś tam, ta demokracja szczytowa/ 

nie szczytowała tak za bardzo, bo to było jednak też państwo autorytarne, jakby nie było. I... 

Tak może patrzymy też po... można byłoby, y, wiele kryty/ w krytycznych uwag, tak mi się 

wydaje, też na... e, na, na... tą pe/ między/ Polskę międzywojenną też s/ też, tutaj, na to s/ 

na to spojrzeć. Natomiast... no, ta/ tam... w tamtym czasie – no, wiadomo: w czarno-białych, 

rzeczywistość była czarno-biała, więc to przed wojną to było idealizowane, no, nie? Yyy... 

bezre/ bezrefleksyjnie, tak! 

 

Na zasadzie kontrastu, prawda... 

 

Tak. Ale... Aczkolwiek, oczywiście wiele było w tym prawdy, bo to jednak jest... też prawda. 

Ponoć ta, faktycznie, cegła przedwojenna była lepsza. [śmiech redaktora] Bo tam, to chodziło, 

tak mi mówił murarz, bo jak chodziło o to, że... jak po/ jak się przystawiało tam, jakieś-tam, 

kielnię, czy coś, i tam waliło młotkiem, to można było cegłę na pół przeciąć ładnie, 

ona pękała ładnie. Natomiast ta powojenna się kruszyła iii... tam... i... [z uśmiechem] No, 

nie była takie. Nie miała takich właściwości, no. Tak mi tłumaczył to... murarz. I, to możliwe, 

ta przedwojenna była lepsza. Jednak. Ale... myślę, że no... no... No, jest, z biegiem czasu... 

No, mamy bardziej... Tak samo... Pamiętajmy o tym, że... [19]89 rok był bardzo trudny... Bo, 

yyy, jakby, opozycyjność wkroczyła w, eee... to już, w nową fazę, bo... za/ zaczął się Okrągły 

Stół... Ja się od razu... pozycjonowałem na przeciwników Okrągłego Stołu... Eee... Moje, 

że tak powiem, tutaj... kontakty z Solidarnością Walczącą stały się, no, w zasadzie, super-

ścisłe już, bo... ja się... do/ d/ d/ z tą grupą identyfikowałem... i włączałem się tam, w te, 

[niezrozumiałe – 01:13:28, M. G.]... yyy... te, te... te działalności. Yyy, było ciężko, dlatego, 

że byliśmy uważani za oszołomów... Yyy... Naczy, obecnie, nie przypuszczałem, że dożyję 

takich czasów, że już nie jesteśmy oszołomami [z uśmiechem], tak, że... Zupełnie się 

poważnie mówi. Zupe/ Nie, nie jest w ogóle o/... Mało tego! Nie tylko, że nie jest obciachem, 

ale jest, jakby, pewnym, eee, tutaj, powodem... właśnie, teraz to każdy: „taaak! Ja tam u/ 

nosiłem ulotkę Solidarności Walczącej!” – tam, nie wiadomo, czy on nosił, ale... Jak gdyby 

teraz łatwiej każdemu tak powiedzieć... Natomiast... no, widać przy różnego rodzaju 

okazjach, tam, eee, kiedy środowisko się ze sobą spotyka, że, jak gdyby, no, szeregi nie 

topnieją pomimo upływu czasu, więc [śmiech]. Syn/ to jest syndrom tego, że jednak 

faktycznie, można powiedzieć, że dzisiaj jest zupełnie inne traktowanie, inne spojrzenie... 

inna polityka historyczna, inna... niż, niż, tam, na początku lat, emmm... 80. No, ja osobiście 

uważałem, że... 

 

Dziewięćdziesiątych. 

 

Yyy, przepraszam! Tak, na początku 90. lat. Ja też osobiście uważałem, że... że, no, nie, nie, 

nie tak miało być, no, nie tak miało być, no. Jednak uważałem, że start do wolności powinien 

być równy mniej więcej, a... no, te... to, co się stało przy Okrągłym Stole – moim zdaniem 

było pewnego rodzaju tego zas/ zaprzeczeniem. Ale najgorzej to bolało też to, że... no, nie 

może... nie m/ nie m/ nie mogło być takich nieszczęść i nagle żadnej odpowiedzialności za to! 

No, przecież to, to ka/ to było karygodne i... i faktycznie... spowodowało konsekwencje takie, 
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że brak tego rozliczenia w [19]89 roku... spowodował to, że praktycznie całe lata 90., to jest 

ten przedłużający się konflikt lat 80. I on, w pewnym sensie, nawet do dzisiaj trwa. Eee, 

nawet nie „w pewnym sensie” – on trwa do dzisiaj. E... I... i, y, i... to jest właśnie... ta... to jest 

ta zła konsekwencja – zło, złe dzieło! Na przykład, te wydarzenia, co, z tym... yyy, jeżeli 

chodzi o tą, tak zwan/ to, co w obecnej polityce nas zajmuje, jak ta, y, reforma... 

sądownictwa, i tak dalej... yyy, to w pewnym sensie ciągle dot/ dotyczy i zahacza o tamte 

czasy. I to jest... to jest właśnie złe i to jest to zło. Tamtych... tamte/ tamtego wydarzenia. 

Bo jednak... e, zabrakło... według mnie, wyraźn/ Też... społeczna... taka... inicjatywa została... 

troszeczkę... zatrzymana... No, bo... bo jednak, yyy... To ni/ nie może tak, tak... właśnie... być, 

że dzieją się, że mamy takie... y, b/ „Pokalane poczęcie” – no, ja to nazywam. No, takie z 

[niezrozumiałe – 01:16:25, M. G.] muszę, z konotacją... [śmiech obu] 

 

Obrazoburcze trochę... 

 

W s/ Obrazoburcze... Z konotacją jakąś, ale... Ale... właśnie... To nie ten, Polska miała być 

idealna. O którą walczyliśmy. No. To miała być... Właśnie, wszyscy wiedzieliśmy... wolność, 

demokrację – to miało być trochę inaczej, no. [niezrozumiałe – 01:16:43, M. G.] równym, 

mieliśmy... Było po/ było społeczne przyzwolenie na... na poświęcenie. I ono się też 

dokonało, bo... do/ te, te... bolesne reformy... które ja osobiście, ja... moja rodzina 

doświadczyła... początek lat 80. [chodzi o początek lat 90. – przyp. M. G.], przecież 2,5 

miliona miejsc pracy utracone w ciągu dnia... No, ale... jakby, było! Naczy, pewnym buforem 

tych... tych spo/ tych spo/ tych ogromnych przekształceń gospodarczych była... Solidarność. 

No, tak, w pewnym sensie też się stała... ofiarą, trochę, tych, Soli/ ja mówię o tym Związku, 

no, nie? Bo, z jednej strony, jakby, powstrzymywała tą, tą falę tego... niezadowolenia, 

no, nie? Uspokajała... tą falę nie/ niezadowolenia, która była spowodowana gwałtownymi 

reformami. Aczkolwiek okazały się, w konsekwencji... Jestem przekonany, że nie wszystko 

zostało zrobione dobrze. Aczkolwiek, no, w konsekwencji... no, widzimy, dzisiaj, możemy 

wyjść na ulicę popatrzeć, że, że... jest, jednak... no, trzeba było. Na przykład: porównujmy 

dwa kraje – jeden... eee... które w osiemdziesiątym dzi/ w tamtych latach, w [19]89-[19]90 

rok, miały podobny status materialny i... w pewnym sensie podobne doświadczenia, 

bo komunizm i tak dalej. Polska i Ukraina, na przykład, prawda? A dzisiaj poziom, jakby, 

rozwoju jednego a drugiego jest zupełnie... zupełnie różny. I to nie tylko dlatego, że myśmy 

przystąpili do Unii Europejskiej... bo, pewnie dla niektórych to jest właśnie to... jest jedyny 

czynnik... Ja przypomnę tylko, że... mmm, eee... bardzo wysoki wzrost gospodarczy już za/ 

od/ mie/ odnotowaliśmy, e, właśnie w latach 90., kiedy... [niezrozumiałe – 01:18:22, M. G.] 

lat 90., szczególnie... kiedy nie należeliśmy do Unii Europejskiej, więc to nie jest tak, że Unia 

Europejska dopiero to wyła/ bo, wręcz, nie. Nie powstrzymała, na pewno! Nie można 

powiedzieć, że nie pomogła – to jest, to jest oczywiste, że, że na pewno tak – ale to nie... 

moim zdaniem to nie było generalne. To... ta pomoc, należy im za nią podziękować, 

faktycznie, ale ona nie jest... tutaj, decydująca. Decydujące jest to, reformy, że... u/ y, ta, 

właśnie uwolnione zostały te mechanizmy wolnorynkowe, ta demokracja – może kaleczna [!], 

może nie, ale... Jednak, jednak jakoś z/ funkcjonowała... Samorządność! Przecie/ 

najważniejsza, bardzo ważna rzecz, że... odrodzona została, sa/ samorządy. Samorządy 

zostały o/ To są, to są właśnie te osiągnięcia, z których powinniśmy być zadowoleni, dumni 

nawet! Bo... (Taka jest prawda). Chociaż wiele, po prostu wiemy, to, co mówię, że... można 

było pewnie lepiej. Pewnie... właśnie... nie mielibyśmy do czynienia z tym... By/ u/ 

bylibyśmy na innym poziomie, nie zajmowalibyśm/ Na przykład... Na przykład: ten, ten spór 

o te, te, s/ te reformy sądownictwa, prawda. Nie miałby już miejsca, bylibyśmy w zupełnie 

innym miejscu, yyy, w sytuacji... gospodarczo-społecznej, byśmy się na czym innym 

koncentrowali, więc... Na pewno, tutaj, zostało wiele... no, y, wiele zł/ no... no... 
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nieprawidłowo zostało zrobione, no... Nawet... być... nawet, myślę, że wiele rzeczy zostało, 

powiem... powiem, że zostało zrobionych źle, bo.. Już choćby... Elementarna tylko ta 

sprawiedliwość, że... 

[01:20:00] 

przez te... Jeszcze na początku lat 90. – teraz już faktycznie, nie ma to znaczenia, takiego 

trochę – jeszcze żyli ci ludzie... ci, którzy wyrywali te paznokcie ak/ akowcom! 

 

Tak, tak. 

 

Jeszcze, jeszcze by... jeszcze można ich było złapać. Jeszcze można ich było dorwać, skazać, 

eee... i cokolwiek. Jeszcze można było do/ wymierzyć sprawiedliwość, po prostu! Zwyczajną-

ludzką! Bo nikt mi nie/ nikt mnie nie przekona, że ci ludzie nie powinni zostać ukarani! 

Nic mnie... nie ma takiej siły, żeby mnie przekonała, że ci ludzie nie powinni być ukarani! 

Powinni być! Nie... Nie interesują mnie żadne opcje – polityczne, „bo taka była koniunktura”, 

bo, ten, bo, coś-tam. Nie! Nie. Ci, co wyrywali te paznokcie, oni jeszcze żyli, te, i należało by 

ich ukarać, bo to, po prostu, bydlęta były, po prostu, zwyczajne. Ludzkie. A oni żyli w całko/ 

tak ogromne emerytury, kiedy inni ludzie, na przykład, którzy brali udział, właśnie w str/ 

w strajkach, kiedy tak naprawdę byli szarymi... bohaterami tych przemian... No, musieli 

ponieść ogromne... yyy, ogromne takie koszty społeczne. No, czego, mówię, nawet ja, moja 

rodzina doświadczyła... 

 

Właśnie, bo, rozumiem, że pańscy rodzice zostali zwolnieni, tak? Z pracy? 

 

Ja zawsze... ja zaw/ [świadek mówi jednocześnie z redaktorem] Tak, ja zawsze mówię tak, że 

ja jak ten Hiob – zostałem poddany próbie: jak bardzo wierzę w tą demokrację 

[z uśmiechem], wolność i wolną Polskę, prawda? Eee, bo... Jutrzenka... wolności przyszła 

do mnie w ten sposób, że moja matka straciła pracę, mój ojciec poszedł na rentę mając ciężką 

chorobę... wymagającej stałej opieki... bo to była bardzo poważna choroba... Ja z/ byłem 

na studiach... yyy... i... w takiej sytuacji, że tak powiem... moj/ moja rodzina się znalazła, 

prawda?, można powiedzieć, bez środków do życia. Ja musiałem od razu podjąć... 

[niezrozumiałe – 01:21:45, M. G.], przez szkołę średnią też... różne tam, jakieś... eee, 

sytuacje, chodzi... jakieś zarobkowe też podejmowałem... Ale tak na studiach mu/ musiałem s/ 

zająć się i jednocześnie studiując na studiach dziennych, jakąś zarobko/ działalnością 

zarobkową – to prowadziłem działalność, to jakieś spółdzielniach w spółdziel/ tych, 

studenckich, uczestniczyłem, to... Nawet miałem, właśnie, mówię – no, własną działalność, 

prawda, gospodarczą prowadziłem, to gdzieś, tam... 

 

Pan tworzył spółdzielnie studenckie, tak? 

 

Nie, nie, nie, nie! Ja... to w spółdzielniach studenckich... no, bo... mmm, czy, były te, no, 

wiadomo, prace jakieś do wykonania, to podejmowałem, zapisywałem się, podejmowałem 

jakieś prace... studenckie. I tutaj założyłem, to raz, to, to, to... założyłem moją działalność, 

prowadziłem przez jakiś czas... yyy... cały czas będąc na studiach, no, nie? I tak dalej. Czyli 

wątek, eee, że tak, yyy, wątek zarabiania pieniędzy i studiowanie jednocześnie był dla mnie 

oczywisty, bo... no... moi rodzice mnie kochali, ale... no, nie mieli, po prostu nie mieli, no. 

Mój ojciec, który... miał bardzo ciężką chorobę... egzotyczną taką trochę, nie do wyleczenia, 

no, nie? Więc... Ma/ moja mama, która był/ na przykład 5... Był rok, że... 5 czy 6 razy straciła 

pracę. W ciągu roku. 
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Jezus! A kim była z zawodu? 

 

No, właśnie, można powiedzieć, no... za/ Osiemdziesiąty dziewiąty rok zastał ją jako 

sprzedawcę w sklepie narzędziowym, no, nie? Ale, niestety, tą... eee... ta spółka się tam... 

Tak naprawdę sp/ właśnie nomenklaturowo sprywatyzowała się, gdzieś-tam, i ona już tam... 

nie wiadomo jak to tam było do końca... W każdym bądź razie, uległa jakiejś restrukturyzacji, 

roz/ Prawdopodobnie w/ Yyy, no, już tam, nie będę zgłębiał tego dokładnie, ale... 

W każdym bądź razie, był... gdzieś-tam te, pozostałości tej spółki zostały sprywatyzowane, 

natomiast reszta, no, w/ no, właśnie – taki był out. No, i tak, można powiedzieć... 

 

Pięć razy. 

 

No, tak, tak, tak! Tak... Pięć ra/ Ja mówię: no, jak ten Hiob zostałem poddany próbie, że tak 

powiem. 

 

A czym pan się zajmował, jeśli można... zapytać? 

 

Słucham? 

 

Czym pan się zajmował... n/ yyy, jeśli można zapytać? 

 

Na tych studiach, czy...? 

 

No, iii... i na stu/ 

 

Nie, no, na studiach po prostu brałem pracę, gdzie płacili, no. Na tej zasadzie. Prowadziłem, 

prowadziłem działalność jako archiwista, no, nie? 

 

O! 

 

Była taka sytuacja, że bardzo dużo zakładów było likwidowanych, właśnie. I tam, wśród, 

likwidatorzy, jakby, jeden punkt mieli... archiwizowanie zasobów, no, nie? A... ponieważ 

ja tam coś skończyłem, coś z tą archiwistką, tam, coś, co/ cokolwiek, to po prostu zacząłem 

taką działalność i... archiwizowaliśmy takie... te... eee... te... 

 

Dokumentacje... 

 

...w tej, tej, było dużo pracy... no, było dużo likwidowanych za/ za/ ten. A czasami były te 

archiwa zupełnie zaniedbane, to żeśmy makulatury, pamiętam...! Z jednego zakładu, to nawet 

żeśmy... nie dość, że tu zarabiali, bo nam płacono za metry, no, nie?, odpowiednio, tam, 

odpowiedniej kategor/ za odpowiednią kategorię archiwizowania, to już tam, za brakowanie... 

i tak dalej... To jeszcze żeśmy... pamiętam, cały... takiego... żżż/ e... ten... eee... no, taki mały 

samochód dostawczy żeśmy cały za/ zapakowali makulaturą – taką małą ciężarówkę, nie? – 

makulaturą. Jeszcze żeśmy to sprzedali i jeszcze dodatkowe pieniądze [z uśmiechem], zawsze 

parę złotych. No... No, były wzloty i upadki, no, bo to potem się skończyła ta działalność 

z jakichś-tam przyczyn, no nie...? Potem znowu była bieda, no, i... tak... no, i tak się żyło, po 

prostu. 

 

Udało się panu skończyć studia? 

 



 24 

Nie, no, tak, tak! Udało mi się skończyć studia... 

 

A c/ co pan studiował? 

 

Nauki polityczne. 

 

Aaa. 

 

Obec/ w tamtym... czasie, a teraz się nazywa... politologia. 

 

Politologia. 

 

Ja mówiłem, wszystkie szkoły, które kończyłem, to już nie istnieją. Naprawdę! Od szkół/ 

a 3 podstawówki kończyłem... i żadna... 

 

Właśnie, jakie? 

 

Nie, no, tam, gdzieś... [żachnięcie] Naczy, ta szkoła, kontynuacja, istnieje, ale... fizycznie 

nie istnieje ta szkoła, do której chodziłem, bo jest obecnie Autostradowa Obwodnica 

Wrocławia. Na Maślicach chodziłem. Aaa... No, mieszkałem... można powiedzieć... 

w mieście – a na wsi. Bo Maślice wydało... patrzy, spojrzy się na mapę, to nie jest daleko 

od granic miasta, aczkolwiek w czasach, kiedy ja się tam wychowywałem, to tam część 

jeszcze moich kolegów z ulicy, to była... po prostu... to byli rolnicy, synami rolników. Naczy, 

mieli tam, ziemię uprawiali, takie dziwne to było. Więc, ja jednocześnie byłem, tak: synem 

robotnika, a... a... Mieszkaliśmy na poddaszu... nie mieliśmy łazienki – ja to opowiadam 

moim dzieciom, to... tak patrzą dziwnie na to wszystko, no, bo... ja, ja rozumiem, że nie było 

internetu, że nie było 45 tysięcy kanałów, i tak dalej, telewizji kolorowej [z rozbawieniem], 

no, to jeszcze jest w stanie zrozumieć, ale żeby łazienki w domu nie było?! Prawda? No, 

to już jest... jest jakieś... jakiś „sukces”, no, nie? A... no... że tak powiem, w skromnych 

warunkach się raczej wychowywałem... Aczkolwiek, właśnie, mimo to... to jest taka 

ciekawostka, muszę powiedzieć, że mimo takich warunków, że tak powiem... s/ no, 

siermiężnych trochę, ale bardzo dobrze wspominam to właśnie dzieciństwo. Bo, właśnie, 

tam... tam... ta... duża, z powodu, tam było dosyć dużo przestrzeni, bo to było na terenie był/ 

Śl/ Ślężoujścia, tam, jak jest, ta Ślęza wpada do Odry, i tam... do dzisiaj jest nawet jeszcze 

troszeczkę tej przestrzeni... Chociaż już trochę mało, bo tam zabudowują, ale... w tamtych cz/ 

w moich czasach, to było d/ Mie/ mieszkałem, jak mówię: ja mieszkałem w mieście – a na 

wsi, prawda? Bo tak to wyglądało, no, nie? Że... że było... Miałem tyle przestrzeni... 

Mieszkałem w mieście, ale miałem tyle przestrzeni, co dzieci na wsi, no, nie? Więc... Więc 

ja jednocześnie nie miałem tych obowiązków, co dzieci na wsi, tego pasania krów i tak dalej, 

no, nie? Bo tam... yyy... No, więc ja, akurat, nie, to, myślę, że... Ja, będąc dzieckiem, to... 

eee... Te warunki materialne nie są decydujące, jak gdyby, o... o pojmowaniu sz/ szczęścia, 

 na to jeszcze inne rzeczy wpływają – to jest właśnie to... ciepło rodzinne... jacyś koledzy... 

a... to, otoczenie, jakieś... W ogóle... też i t/ Również takie czynniki odgrywają rolę i... i... 

Ja to zawsze tłumaczę synowi, że nawet bez komputera można było być szczęśliwym, 

no, nie? [śmiech] 

 

Rozumiem, że na te właśnie dodatkowe czynniki pan... Naczy: „dodatkowe”. Na te czynniki, 

które pan wymienił – pan nie narzekał, prawda? Na za/ na zajęcie, kolegów, prawda? 

Bliskość rodzinną... prawda? 
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No, no... 

 

Ale... 

 

To znaczy, nie, no – tak, jak mówię, że... że to jest pe/ oczami dziecka. Natomiast... yyy, 

tak, jak mówię, no... człowiek, jak... w momencie, jak... no, troszeczkę zaczął dorastać, 

to tych... mankamentów rzeczywistości, otoczenia... większego – zaczął dostrzegać coraz 

więcej. Że to wszystko, znaczy, właśnie... po prostu, yyy, ma jakieś... e, no, kupy nie trzyma, 

nie trzyma, że to... Zacz/ zacząłem dostrzegać jakąś tą paranoję rzeczywistości... No, to... 

W sumie ta Pomarańczowa Alternatywa miała jedną rację: że to... był tak naprawdę nie 

„realizm”, tylko „sucrea/” y, ten... eee... 

 

„Surrealizm”. 

 

„Surrealizm”. Tylko „surrealizm”, socjalistyczny. Bo to prawda. Bo, to... No, najlepszym, 

chyba, tego... takim... yyy... b/ A najlepiej to zobrazował, oczywiście, w swojej twórczości 

Bareja, chyba, no, nie? Bo, to... Tam, ta... te, te... te sceny i różne absurdy tamtych czasów, 

które, no, mnie zaczęły mnie, po prostu, faktycznie... y, zwracać moją... naczy, taką uwagę... 

Eee... No, iii... i faktycznie, człowiek zaczął sobie, ma/ w miarę... dorastania zadawać, no, 

pytania, jak każdy dorastający człowiek. O, właśnie, ooo... podstawowe wartości, o siebie, 

ooo świat, o Ojczyznę, o... o kraj... nagle: „dlaczego my nie możemy jeździć jak ludzie?”, no, 

nie?, „dlaczego tu jest ten, dlaczego ten...”, „dlaczego... dlaczego...” yyy, „na... moja matka” – 

tam, nie wiem – „w tajemnicy bierze i mówi mi o Katyniu, nie jakimś...”. Bo jej dziade/ 

(tak ojciec przynaj/) jej, jej, mój dziadek... jej też tak przekazał, że ma/ jej, „słuchaj” – wziął 

ją tak, mówi – „ja ci teraz powiem, co było w Katyniu. Ale nikomu nigdy nie możesz tego 

powiedzieć, bo aresztują twojego ojca!”. Czyli je/ mojego dziadka. No, nie? Ale ta, te... 

[01:30:00] 

Te rzeczy były gdzieś, t/ przekazywane – w taki prosty, właśnie, taki zupełnie prosty... jakby 

naturalny sposób, prawda?, że to... Że: „nie mów nikomu, ale wiesz: tam Rosjanie 

zamordowali naszych oficerów”. I to, takie rzeczy... no... jednak... krążyły. I ja pamiętam 

to, że... zawsze się mówiło „my” i „oni”, prawda? Było takie podział: my i społeczeństwo, 

„my-naród”, no i „oni”, ci komuniści. To „oni” – ciało obce, jakieś narzucone... i tak dalej. 

Nie b/ nie, nie... „My” i „oni” – to było takie charakterystyczne. I te, i ten... Jednak... Y, no... 

no, bo to... nie dziwota, że jednak w Polsce się narodziły takie ruchy, jakie się narodziły, 

bo jednak... yyy... Pamiętam takie... wieczne... drwina, nie? Jak mówiono o, na, w oficjalach 

[!] o tym „Dzienniku”, o Gierku, o czymkolwiek – to z drwiną. Zawsze z drwiną, jakąś taką... 

Albo z przekąsem, z uśmiechem, i ta/ Ludzie nie/ niby nie mówili za, za wiele, żeby, 

oczywiście, się nie narazić, nie poszło w świat – ale z jednocześnie to cz/ Czuło się taką, 

po prostu... eee... że ten komunizm to jest jakiś taki śmieszny, w ogóle co, c/ c/ to jest co/ 

coś... coś to jest nienaturalnego-obcego-śmiesznego, no, nie? „My tu jesteśmy sobie...” 

Ewentualnie... jakoś sobie, tam, wymościć jakieś swoje... swoje miejsce w tym obcym 

komunizmie, no, nie? No, i tam sobie można, w związku z tym, iść na jakieś-tam 

kompromisy. Zapisać się do partii, żeby zostać majstrem, no, nie? Bo to... to są tego typu, 

były wybory. Tam, nie... tam, nie dlatego ktoś się zapisał, dlatego, że chciał być komunistą, 

że uważał, że... że to jest dobre, tylko, po prostu, chciał majstrem zwyczajnym zostać! 

No, nie? I wiedział, że jak zostanie majstrem, to tym majstrem... [niezrozumiałe – 01:31:40, 

M. G.] zapisze się do partii, to tam... eee, tym komunistą może być. Ale byłem, na przykład, 

uczestniczyłem... w pochodzie pierwszomajowym, jako dziecko. Bo to mnie dziadek za/ za/ 

No, bo tam, to były jeszcze takie czasy, że te pochody pierwszomajowe były obowiązkowe, 

te spędy, i tak dalej. Tam... I fa/ No i... I, ta... I właśnie – zwróciło uwagę moją to, że to 
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miało być takie święto, tutaj chorągiewki, cacy-cacy... A tutaj z/ takie nerwowość! 

Tam, chodzi! Człowiek! Z jakąś listą! Liczy! Denerwuje się! Że kogoś nie ma! „A gdzie 

on?!”, „gdzie on?!”. W, e... Ja nagle patrzę, oczami dziecka, mówię: „Boże, co to jest?! Co, 

co to, czego to... ma... Do czego to ma służyć?”, no, nie? I potem, mówię, jak to... jak to... 

jak tylko gdzieś-tam ten odszedł, tam, liczy/ liczący, coś-tam, to wszyscy gdzieś-tam „myk” – 

na boki; gdzieś flagi czerwone, tam, leżące, w rowie – no, bo to, wiadomo, jak, no, się 

wymknął z b/ On zaliczył, odhaczony został, że jest, no nie? – to od razu „myk”. Tak. No. I to 

było takie... eee... właśnie, wtedy, to pamiętam, na tym pochodzie pierwszomajowym, mówię: 

„o, kurczę! Co to... Coś to... Co to wszystko, ta rzeczywistość jest jakaś dziwna, 

skomplikowana”. No, byłem, nie wiem, kilkuletnim dzieckiem, no, nie? Ale to, z, takie... 

Coś zapamiętałem, no, nie? Że... że... 

 

Coś dziwnego było w tym... 

 

Że coś tu w/ że to, w/ tak. A w telewizji spontan, wszyscy, tego...! A tu zupełnie co innego 

tam widziałem, to widziałem jakieś te... tu chodzi spocony człowiek, na liście kogoś brakuje, 

[świadek przewraca kartki, demonstrując zdenerwowanie człowieka z pochodu] widać 

przerażenie w oczach, no, nie? Chodzi... Bo tam... Ciągle: chodzi i: „gdzie ten jest?! Gdzie to 

on...!”. Csss... Do czego to... Mówię: to, to miało być ta, ta... ta miłość?! To święto?! [świadek 

wydaje nieartykułowane dźwięki, demonstrując swoje zaskoczenie – 01:33:25] Czyli... 

tak naprawdę... komunizm, on był taki traktowany przez lu/ ludzi jako taka... yyy, no... 

groteska, ewentualnie coś, co, no, co... „bo, no, jest – a żyć trzeba”, tak? No, żyć trzeba, no... 

To jest tak... nie... hm... hm... nawet nie w każdy/ nie każdy i nie w każdym momencie jest 

w stanie się, gotowy, rzucać na... na, na, na czołgi. No... Bo, każdy musiałby jakieś, te, 

niestety, takie... To było podłe w kominizmie! No, nie? Takie te drobne komunizm/ jak o  tych 

kłamstwach mówiłem, o tym... To... to... To przecież... to jest straszne, że człowiek... 

żył, tak?, cały czas w kłamstwie,  i tak dalej... No, i ta, to było takie... właśnie... ludzkie, 

ludzkie wybory iii... No... Ale, mimo wszystko, to, tak, jak mówię, traktowano ten 

komunizm... jako taką... mmm, jako... w/ Ja widziałem, widziałem w tym, że to... że... 

że to jest wszystko na hipokryzji, po prostu, całkowicie i takiego cwaniactwa, ewentualnie... 

albo tylko na takiej zwykłej woli przeżycia, po prostu. Bo... Też uważam, tam, szarych 

członków partii [komunistycznej – przyp. M. G.], tam, nie ma co ścigać, rozliczać wielce – po 

prostu chcieli, tam, jakoś... częstokroć: „aaa, tam!” – po prostu drobne rzeczy chcieli 

dla swojej rodziny bez/ bezideowo, no nie? Bez, bez jakiegoś za/ i nie szkodzili innym 

ludziom, co najważniejsze, prawda? Bo jak... Bo... Bo często jest tak, że to byli często 

normalni ludzie, dobrzy sąsiedzi i tak dalej, a... No, po prostu, gdzieś się chcieli tylko jakoś... 

jakoś w tym... w tej rzeczywistości ułożyć, no, nie? Nie każdy jest jednak... no... stworzony 

do walki, tak? No, i ni/ Prawda jest taka, że, no, jak patrzę na te lata 80. – no, nie każdy 

walczył, jednak. [śmiech] No, nie każdy jednak walczył, tak... e... To jest tak, jak w tej 

opowieści... eee... takiej Piłsudskiego, jak te... Na którejś rocznicę niepodległości, tam, czy 

tam, czy, czy... czy wymarszu „kadrowej”, pierwszej, czy coś – jakiejś patriotycznej 

manifestacji, tak. On się/ tak stoi, stoi... Jak patrzy, i tak: jeden legion, drugi legion, trzeci 

legion – i tak w pewnym momencie chwycił się za tą czapkę-maciejówkę... i – oczywiście 

używając wulgarnych słów, bo on to, jak, troszeczkę lubił – eee, „Boże! Gdybym ja miał tyle 

wojska wtedy – sam bym tą wojnę wygrał!” [śmiech obu] No. No, tak to właśnie jest, że... 

im dalej od zwycięstwa, tym więcej... zwy/ zwycięzców. No, ale to tak jest. 

 

A ja mam pytanie... eee... Dlaczego dziadek pana zabrał na tą manifestację? 
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Nie, no! Po prostu tak, o! Dziecka, bo tam, był... bo chciał być, no, bo... no, bo tam mu kazali 

w zakładzie pracy, no, i... no, i wziął mnie, po prostu, bo, tam... bo, tam... Bo chodziło o to, że 

pracował w PAFAWAG-u, a tam by/ bo, bo przy tej okazji pociągi pokazy/ te... udostępniali, 

na halę można było wejść, zobaczyć, gdzie on pracuje, pociągi, które budują i tak dalej. I on 

mi to po prostu chciał pokazać, no, nie? 

 

To był ten dziadek z partyzantki? 

 

Tak, z... z AK. 

 

Bo, właśnie, też chciałem zapytać, czy, ten... Bo wspomniał pan o nim... 

 

Naczy, tak. Nie, no, tak, tak! Bo... E, no, jest kwestia taka, że, tak, jak mówię, no... yyy, on... 

w... on chy/ chciał coś... co on...? Kim on, właśnie...? [świadek zastanawia się] Tam, gdzieś... 

No, czy... Nie, no, chodzi o to, że... że, po prostu, eee... w tamtych czasach, w latach, 

załóżmy, 70., no, nie? To... To było tam, że... miał swoje przekonania, był, na przykład, 

religijny, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko normalnie – no, ale, po prostu, tam, jak w... żeby 

nie narażać się w zakładzie pracy, to... po prostu przychodził, no... 

 

Nie, no, ja rozumiem [redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] 

 

A wziął wnuka, żeby mu pokazać, po prostu, miejsce pracy, te pociągi pokazać. No, nie? Jak 

budują. 

 

Rozumiem. Jasne, jasne! [redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem]Nie, no... Jeśli chodzi...  

 

To... To był, to, to... [świadek wchodzi w słowo redaktorowi] Po prostu, tak, tylko to 

tłumaczę, tak to tłumaczę, no, nie? Bo, yyy... Nie miejmy złudzeń, w latach siedem/ Nie 

miejmy złudzeń, w latach 70. to... yyy, to, że tak powiem, jeszcze uczestnictwo w tych 

marszach było dosyć... powszechne, dopiero potem się to tak, że tak powiem, skończyło,  

w latach 80. Więc pamiętajmy o tym, że w osie/ latach 70., to... o opozycyj/ nistach, tam nikt 

nie słyszał nawet, prawda? 

 

Tak? 

 

No, tak, no, bo... bo, jakby, sobie, co? Dowiedział się z internetu? Z gazet? Zzz... y... Jeżeli, 

tam, gdzieś-tam, jacyś KOR-owcy gdzieś-tam działali, to, to byli dla przeciętnego człowieka, 

po prostu, niedostępni, tak? Bo to było, gdzieś, jakaś grupka, wąska i ta/ i tak dalej, więc... 

Też nie... nie, nie... yyy, maso/ masowy ruch jakiś, y, tego typu, opozycyjny, to się wykluł 

w latach 80., tak? [niezrozumiałe – 01:38:10, M. G.] Solidarności, co też jest ewenementem, 

no, nie? A w latach 70., no, pod/ jak naprawdę, tych po/ po/ opozycjonistów jesteśmy w stanie 

spisać na, na, na... jednej kartce A4. Bez mała. No, nie? No, że... może troszeczkę więcej. 

No, nie? W [19]79 roku Kornel Morawiecki zakłada, ten... „Biuletyn Dolnośląski”, prawda? 

Więc, eee... No, widzimy, jak to się dopiero rodzi, tak? Że to, to, to... dojrzewa, tak? Więc 

nie miejmy, nie, nie, nie/ latach 70. nie porównujmy do, z 80.-tymi, no, nie? Ja też mówiłem 

o tym, że... [cmoknięcie] Z jednej... Z, z, z jednej strony, e, jeżeli można powiedzieć 

o opozycyjności... w tamtych latach to było bardziej to, właśnie, że, że... że społeczeństwo 

tak traktowało le/ lekce so/ tam, o/ było osobno/ odosobnione od oficjalnej propagandy. 

Oficjalna propaganda mówiła nowomową... jakąś – społeczeństwo, jakby, tak sobie, no, 
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w zasadzie, no... no: „komunizm jest, no... no, jakoś trzeba z nim żyć”, no, nie? Tak, jak 

drzewo, jak deszcz, który pada, prawda? No, grad, który leci... 

 

Jakoś se trzeba poradzić... 

 

Jakoś te, jakoś sobie, jakoś sobie trzeba poradzić, po prostu, w życiu, no, nie? E, b/ tak, jak 

mówię, no, też... yyy... Ja myślę, że nie tylko... że te kompromisy... eee, jeżeli chodzi o... eee, 

o to, żeby... z takim, z takim komunis/ kompromisy były w latach 80. jeszcze, było trzeba 

zawierać, żeby to... Że/ Ni/ Nie mogłem w szkole powiedzieć, że „ja was olewam”, prawda? 

To, w szkole, już na drugi dzień mógłbym nie przychodzić do tej szkoły, prawda? Że p/ 

Ja bym powiedział, że... że... „wy, komuniści, wa/ was wytniemy”, albo coś, „co tam, wy!”. 

No, wiadomo, że... że to było... yyy, to, to było niemożliwe, to było jak... 

[01:40:00] 

E, nawet jest sytuacja, że z butelkami na czołgi, to też się idzie w określonych sytuacjach, nie 

idzie się na co dzień. W każdej chwili. Co chwila. Tylko w momencie, kiedy już jest 

powstanie, kiedy jest zorganizowana siła, i tak dalej – to wtedy się, dopiero, to przystępuje do 

walki... yyy, walki zbrojnej. To jest tak, jak, no, że tak powiem, w getcie warszawskim, 

prawda? Załóżmy. To, to... To tak na/ 

 

Oni zostali zmuszeni. 

 

Oni, ta/ tak, oni dopiero wówczas, jak zostali przyczyś/ przyciśnięci, no, prawie, y, do... 

do samego końca. Oczywiście, się tam organizowali, było im ciężko, i tak dalej, ale to 

było na... Że, że... Wcześniej, na te wsz/ wszystkie te wywózki, to się odbywało, no, nie? 

I dopiero na sam koniec, yyy, po prostu, postanowili prz/ wa/ walczyć, już nie było... 

Bo to już był ten, to już ostatni moment, tak? Żeby, żeby to jeszcze... żeby to jeszcze 

wprowadzać. I tak, tak jest po/... Tak jest powrot/ Bo... dzisiaj patrzymy na rzeczywistość 

czarno-biało, prawda? Yyy, i mówimy sobie w ten sposób, że: „no, tak, to trze/ trzeba było, 

tam, wtedy walczyć, no, nie?”. Ale... to nie jest tak hop-siup, sobie powiedzieć. Bo dzisiaj 

wiemy, że dzisiaj opłacało się... no, w cudzysłowiu „się opłacało” walczyć, bo... 

 

W pewnym momencie, określonym. 

 

Tak. Tak. Ale przyszłość, w latach sie/ A szczególnie 70.! Nawet w 80. była niejasna. Jak ja... 

w osiemdziesiątym-którymś roku... z ludźmi rozmawiałem i mówiłem, że komunizm do 

2000-go roku upadnie. To oni się śmiali, aż pospadali...! Bo, b/ A się śmiali! Ja mogę 

wskazać te osoby do dzisiaj, no, nie? Bo... 

 

Naczy, to byli, z rówieśnikami, czy ze starszymi? 

 

Nie, nie, nie, ze starszymi. Ze starszymi. Tak? No, to traktowane było, że „jakiś gówniarz g/ 

głupoty gada”, po prostu, no, bo... No, jak komunizm, jak mógł komunizm mógł upaść?! Jak 

mógł upaść komunizm, skoro samych funkcjonariuszy NKWD było 4 miliony... który miał 

czołgów tyle... eee, że, mo/ jeżeli się nie mylę, że a/ że armia radziecka miała... bo/ tyle 

czołgów, co pozostałe armie świata łącznie. No, nie? To jak... Jeżeli mieli broń nuklearną, 

jak komunizm mógł upaść? No, to... „pan głupi?!”. To, to... „jesteś głupi?!”. „Jesteś...” k/ no! 

„Jesteś głupi!”. Jak komunizm może upaść... 

 

To mi przypomina... 
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„Człowieku! Przecież to jest niemożliwe! Prz/” No. „Przecież policz sobie czołgi!”. „Policz 

sobie... policz sobie... bu/ a/ nuklearne rakiety! Policz sobie...! Przecież...!”... Ja powiem 

szczerze, że, eee, o ile... ja, eee, tak mówiłem, natomiast, powiem szczerze: to, co się stało 

w [19]89 roku, to w pewnym sensie zaskoczyło w/ wszystkich zaskoczyło. Że, po prostu... 

 

Solidarność Walczącą też? 

 

Ż/ że, eee... 

 

Was też? 

 

Naczy... zaraz powiem. Bo, bo jest kwestia taka, że: komunizm upadł, mimo w/ bo on upadł! 

On się źle przekształcił. Myśmy byli przeciwko Okrągłemu Stołowi, i tak dalej. Przeciwko tej 

formie, no, nie? Ale sam upadek ko/ komunizmu... Po/ Powiem szczerze, zaskoczył 

wszystkich, a najbardziej opozycj/ opozycję, chyba! Naprawdę, i oni się, po prostu, widać 

było... że [niezrozumiałe – 01:43:09, M. G.] oni byli przerażeni... po prostu... E, i starali się 

za wszelką ce/ e, cenę jeszcze ten komunizm... „ten, nie może! Jak, ja/ tak szybko u/! Nie, no, 

poczeka/ Przecież musimy coś prze/ przeczekać, zobaczyć, nie, już, poczekajcie!” [świadek 

żywo gestykuluje] 

 

„Coś zorganizować musimy”, tak? Na to miejsce? 

 

„Co/ Musimy... Co, co...” tak! Tak! Dokładnie! [świadek mówi jednocześnie z redaktorem] 

To miało takie... Bo... to prze/ Jak Lenin powiedział, że rewolucję wygrał tam, w tym, yyy... 

tego dnia, co tam, ta, przewrót, tam ta, eee, rewolucja się dokonała... Że, powiedział, że: 

„to poszł/ to, e, poszło tak łatwo, że to przyprawia o zawrót głowy”. To ja powiem odwrotnie 

– że „komunizm upadł tak szybko i... w takim systemem, że to też przyprawia o za/ zawrót 

głowy”. Bo proszę zwrócić uwagę, że o ile trudnym było momentem... Polska, bo to 

faktycznie była zorganizowana opozycja, prawda? I to, komuniści musieli patrzeć na to, 

bo faktycznie musi być, co, jakiś problem. I, jak tylko rozwiązali problem w Polsce... 

to momentalnie, w ciągu chwili dosłownie...! 

 

Tak! 

 

We wszyscy... ! 

 

Wszędzie. 

 

Tam, gdzie nie było w ogóle opozycji, żadnej, albo, tam 4-ch, wszystkich 4-ch, tak? 

Opozycjonistów, w Bułgarii, nie wiem, tam... czy tam byli. Momentalnie, jakichś kilku, tam, 

ze stu... No, tyle samo co w latach p/ 70. w Polsce byś tam znalazł. No. Być może. Być może. 

Tak? No, i... Generalnie, wszystko... Dokładnie. A, mówię, no: przy... e, 4 miliony samych 

funkcjonariuszy... yyy, NKWD, tak? Naczy, tego, KGB. Co ja mówię! Boże święty! 

Już mi się te... Oni się... Te służby tak namotowały [!], że już mi się pomieszały. Nie? 

[śmiech] 

 

Ale, w sumie, to jest dość, też dość charakterystyczne/ 

 

[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] No, to generalnie rzecz biorąc... 

No, ale to faktycznie, no: ilość, przecież ilość czołgów, yyy... Jeżeli się nie mylę, ale, może, 
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jeżeli się mylę, to nawet niedużo... Armia Czerwona... y, Związek Radzieci i jego satelici 

posiadali tyle czołgów, co wszystkie inne armie świata na pewno. 

 

Jeżeli pan wlicza satelitów, to by to pewnie tak, bo... Nie wiem... 

 

[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] A... Ale, ale, je/ bo, naczy, nie, może tak: 

z satelitami na pewno! Na pewno! A, być może, sam, sama Armia Czerwona tyle liczyła.  

 

A Amerykanie? 

 

I chyba tutaj mi się, tak... A, a jasne, że tak! Przecież oni nie produkowali masowo czołgów! 

 

Bo to było, w/ w sumie to było w przededniu, prawda, „Pustynnej Burzy”, też, niech pan 

pamięta! 

 

Na/ na pewno... Na... [świadek mówi jednocześnie z redaktorem] Yyy, na, na pewno... Tak, 

tak, ale mimo wszystko, oni mieli jako/ Oni, si/ Naczy, jakościowe czołgi. Bo to... Rosjanie, 

ponoć, obliczyli tak, że oni będą... nim dojdą, dotrą do Atlantyku... (to parę kilometrów jest!) 

to oni będą czołg, chyba, tracić co minutę, czy co 3 minuty. Co minutę. I oni tak mieli 

obliczone. 

 

Acha! 

 

Więc... no! Nie, bo, bo... Nie, no, to była... Eee, to f/ f/ faktycznie, to była, dla... 

I, Amerykanie... nie konwencjonalnie, konwencjonalnie nigdy nie przeważali nad Rosją. 

Nigdy. W ż/ i w żadnym etapie, w II Wojnie Światowej, w czymkolwiek. Eko/ Mówię: 

w ko/ yyy, w... yyy... Mówię w... w... [świadek zacina się] w ramach takich sił, m, 

konwencjonalnych i... mieli przewagę... e, bo mieli lotnictwo strategiczne, mieli przewagę 

mor/ morską zdecydowaną! To zdecydowaną, faktycznie! Rosjanie to... to od samego 

początku. Jeżeli chodzi o ilość żołnierzy, no, to... Na przykład... dlaczego... Amerykanie 

zrzucili bombę atomową na Japonię, między innymi? Dlatego... y, nie tylko dlatego, że jak 

zdobywali Okinawę, co była, Okinawa była częścią Japonii, prawda? I tam zginęło ich ileś 

tysię/ już nie pamiętam ile tysięcy ich tam zginęło – i walczyli miesiącami! 

 

Tak, tak, tak! 

 

O skrawek ziemi, prawda? 

 

Tak, tak, tak! Oni stwierdzili, że to się nie... 

 

A, a, to... A jeżeli [świadek wchodzi w słowo redaktorowi] prze/ przełożylibyśmy 

to proporcjonalnie na ilość w Japonii – no, to, po prostu to... milion żołnierzy byśmy stracili, 

milion żołnierzy, prawda? Więc oni, więc zrzucili nie tylko, żeby zaoszczędzić własnych 

żołnierzy – to też – ale między innymi dlatego, żeby pokazać Związkowi Radzieckiemu, 

że mamy taką broń... że wy swoje dywizje, tam, ile – macie 350, czy ileś-tam dywizji; 

my mamy, to prawda!, my mamy 3 razy mniej, no nie? Bo mamy, tam, 3 razy mniej, no, nie? 

Czy, czy nawet 4 razy mniej. Bo tyle mieli, no, nie? Eee, więc nic nam nie zrobicie. Nic nam 

nie zrobicie! Bo gdyby nie to, nie ten fakt, proszę mi wierzyć – czy Stalin, który popełnił 

te rzeczy, które popełnił, czy, a/ t/ je/ jeden dzień by się zastanawiał, w [19]45 roku?! Żeby 

nie pójść dalej, do Atlantyku? Po Berlinie? Czy chociaż jeden dzień by się zastanawiał? 
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Mając taką ogromną przewagę e, maj/ maj/ taką ogromną przewagę w eee... w/ w/ w 

dywizjach? Ameryki, do Ameryki by nie dopłynął, bo, Ameryki by nie zdobył, bo on 

nie miał, nawet, floty za bardzo. Ale... generalnie, czy on by się zastanawiał nawet 

jeden dzień? Nie. Amerykanie musieli mu pokazać, że mają coś takiego, że... jego... i może... 

mo/ mo/ No, nic, nic im nie zrobi! No, nie? No, i nic im nie zrobi. 

 

No, nie. Przepraszam... [redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] Możemy, możemy wrócić 

do, do osie/ lat 80.? [śmiech] 

 

Możeeemy. Możemy. Możemy [z uśmiechem]. Ale to... 

 

Jak będziemy nagrywać, yyy, te... 

 

[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] Ja powiem tak, ale, widzi pan... y, wy/ wybiegliśmy 

do lat 70., 80., o, 90.! Prawda? Wybiegamy do współczesności – bo to jest, jednak, prawda... 

To jest... 

 

[redaktor wchodzi świadkowi w słowo] No, szystko się składa. Wszystko się składa. 

 

Oczywiście, to jest jakaś takaś linia, no, nie? Eee, i tak jak... mówię, to, y...  

 

[redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] Wszystko się składa... 

 

...zaczynamy też rozmawiać o tym, że... yyy, zaczęliśmy od tego... mojej działalności, i tak 

dalej, i o opozycyjności... Ale, tak, jak mówię... yyy, oczywiście, udało mi się, tam, ileś tych, 

yyy, akcji przeprowadzić, i tak dalej... Ale... też chciałem spojrzeć na to, właśnie, szerzej, 

nie tylko z p/ z mojego punktu widzenia, jako mnie, prawda? Bo ja, załóżmy... to robiłem – 

co, co robiłem? Na co dzień też musiałem pewne kompromisy, jak każdy... w rzeczywistości 

totalitarnej, autorytarnej – no, bo taka to była... Eee, pe/ pewne... pe/ mmm, właśnie ta obłuda, 

taka, tu jest, to najbardziej też wspominam, że właśnie to, że człowiek musiał tak we wszy/ 

we wszystkim się, tak naprawdę... ukrywać... mmm, to, to była ta szkoda. Natomiast ważny 

jest też ten kontekst, właśnie, mu/ muszę powiedzieć, taki... też społeczny i to, że – o czym 

żeśmy zaczęli rozmawiać, że... jak to się też te... mmm, y, postawy ludzkie też z/ zzz/ 

zmieniały. I ja też m/ yyy, jakby, tezą, było pokazanie, że mimo, nie, autorytaryzmu, mimo, 

eee, tego ży/ życia w komunie, i tak dalej... sprzeciwianie się ko/ w komunie... no, 

w kontekście tego, co mówiłem, sprzeciwianie się komunie było jakimś bardzo nierozsądnym 

czynem. Tak naprawdę. No, bo... nikt rozsądny nie wierzył, że, że ten komunizm może kiedyś 

upa/ A w ogóle głosić o jego upadku [śmiech redaktora], tak, jak to robiła Solidarność 

Walcząca, co nam się strasznie podobało, czym mnie właśnie szczególnie kupiła, no, nie? 

 

Acha! 

 

E... [cmoknięcie] e, to było w ogóle by/ szalone, prawda? Szalone. Chociaż... yyy, 

[niezrozumiałe – 01:49:54, M. G.] lat 80., to już się zaczęło coś kształ/ kształtować, no, nie? 

Ja też sądziłem, że...  

[01:50:00] 

yyy, do 2000-go roku, gdzieś, ten komunizm upadnie... To, to jakąś większą perspektywę 

wyznaczałem... ale dlatego, że uważałem to w ten sposób: dlatego, że... komunizm zrobił, 

w 80. la/ w 80., yyy... Naczy: była Solidarność, potem stłumił tą Solidarność – załóżmy, 

udało się, w jakimś-tam sensie... masowym, prawda – natomiast nie rozwiązał żadnych 
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problemów, które spowodowały tą Solidarność. Nie rozwiązał nic! Nie rozwiązał żadnych 

problemów! Te, te WRON-y, coś-tam, które jeździły po zakładach pracy, żołnie/ Nie! 

Nie spowodowali żadnych reform, nie spowodowali żadnego przełomu, ni/ nic... nie, 

nie rozwiązali żadnego problemu. Oni tylko stłumili siłą. Bo mieli siłę i stłumili siła... Ja, 

dlatego sądziłem, że, po prostu, to nie może trwać wiecznie. Mało tego: drugi miałem taki, 

yyy, wskaźnik. Dlaczego ten komunizm upadnie – bo... ja, tak już mówiłem, on się opierał, 

tak naprawdę, nie na idei, tylko konformizmie lub cwaniactwie, wręcz. Eee, takim za/ 

zamierzonym. Na przykład, bo... Ja, nawet... pamiętam, z, tam, moimi kolegami... na prz/ 

ze szkoły... no, się zna ludzi, prawda? Yyy, ZSMP-owc/ ZSMP [drużyny? – 01:51:10, M. G.] 

człowiek... Mówili do mnie: „Paweł, zapisz się do nas!”, no, nie? „A, ja wiem! Ty tam, 

ty jesteś, aaa, to ja wiem – tam, komunę, tam, nie uważasz, tam, ten. Ale, co/ chłopie! Tam, 

ona komuna, to tam, wiadomo, komuna... [świadek fragment o „komunie” mówi 

z lekceważeniem] Ale wiesz co? Ale my tu wyjeżdżamy na wycieczki, tam, coś-tam, 

tu pijemy piwo, norma/” 

 

„Fajnie jest”. 

 

Tak! „I fajnie jest!” I czym my to... [świadek mocno zdziwiony, zszokowany, nie może się 

wysłowić] i... tam... po/ „chodź, tam... a tą komunę olej, tam!” – tak mi mówił ZSMP-owiec! 

Kolega-ZSMP-owiec tak do mnie mówił! No, nie? Ja mówię: „kurczę! [świadek mówi 

powoli, zadziwionym głosem] Jeżeli tak mówi młodzież – przyszłość tego ruchu 

komunistycznego, to” – mówię – „to jak on się utrzyma?”. Nie może, nie może coś się 

utrzymać tylko i wyłącznie na samym konformizmie! No, nie? Takim... Albo cwaniactwie, 

wręcz... e, eee, skrajnym, prawda? Zupełnym... w zupełnym cynizmie, takim. I tak dalej. 

Więc... ja sądziłem, dlatego, że... to faktycznie musi się... no, musi się... jakoś, po prostu, 

rozpaść. A tym bardziej, że – tak, jak mówię – nasze pokolenie miało wchodzić w życie... 

dorosłe i co? Nie mieliśmy żadnych perspektyw. No, nie było można nigdzie wyjechać, 

nie można było, nie było mieszkań, eee... ta praca była... owszem, ale na bardzo niskim 

poziomie, prawda? Y, na, na, b/ na wódkę starczyło, no, i... albo i nie, no, więc – a to i tak od 

13-tej dopiero [śmiech redaktora] – więc... więc, tak naprawdę, perspektywy, no, nie, 

nie przedstawiały się, w ogóle, w żaden to sposób jakoś ciekawie, więc... Na dobrą s/ No, 

więc, musiało to mieć jakieś rozstrzygnięcie, no, mó/ A faktycznie jeszcze tam była... 

taka sytuacja, że... nas, y, było bardzo dużo – bo tutaj wyże demograficzne. I, i faktycznie... 

 

Naczy, w sensie, pana, z pokolenia pana, tak? 

 

To, tak! Bo była strasz/ Po II Wojnie Światowej wytworzyła się straszna amplituda, jeżeli 

chodzi o te wahania de/ demograficzne. W o/ w ogóle był, generalnie, wzrost demograficzny, 

w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. No, jednak za komuny coś-tam było dobre 

[śmiech obu]. No, w każdym bądź razie... 

 

Ale czy komuna za to odpowiada? 

 

No, nie, no, nie! No, nie. [śmiech obu] No, i w każdym bądź razie, ja też tak... po prostu, 

to było widać, że... to będą ogromne masy młodych ludzi, którzy będą chcieli jakichś 

perspektyw. No, i... i to był właśnie [19]88 rok... m, pokazał, że to, co... Ci, co organizowali 

te strajki... one, generalnie, nie zamieniły się w masowe... protesty. Ale to właśnie młodzi 

ludzie, tacy jak ja, rzucali ulotki; tacy jak ja w nocy ją drukowali, te ulotki; potem... 

Ja pamiętam, tam, nieraz miałem taki epizod... w czasie... w tym, w, w... w sierpniu, to było, 
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osiemdzi/ że nie spałem 3 noce. Pod rząd! Całkowicie! Przez – ile godzin? Czterdzieści 

osiem? Sześ/ Sześćdziesiąt... Sze/ 

 

Dziewięćdziesiąt sześć? 

 

Nie... no... 

 

Siedemdziesiąt dwie! 

 

No! Nie spałem. Po prostu – nie spałem. No, faktycznie, że muszę powiedzieć, po tym czasie, 

ja czytałem o, eee... o, o zagadnieniach, właśnie, snu i braku snu... i, faktycznie, poj/ to już się 

pojawiają, wtedy już się pojawiają dziw/ różne już inne rzeczy się... Faktycznie dziwne 

rzeczy... 

 

Halu/ Halucynacje, tak? 

 

Nie. Po/ Sto/ sto/ na stojąco w tramwaju potrafiłem zasnąć. Na stojąco. I obudziłem się już 

się, eee, prawie na, naczy, prawie padając na ziemię... tramwaju. No, nie? „W czasie lotu”, 

że tak powiem. Eee, takie rzeczy już się/ Tak, już się zaczynają wtedy z człowiekiem takie 

dziwne rzeczy, a... Pomijając, że, tam, inne takie dolegliwości – z głową, z widzeniem, i tak 

dalej. To już coś się, tam... Już zaczęły mroczki w oczach... coś takiego, takie rzeczy już się 

zaczynają. Ale i te/ 

 

[redaktor wchodzi w słowo świadkowi] Nie, nie żałował pan. 

 

No, nieee! No, nie, no, bo ja myślałem, że to już teraz! Że to teraz! Jeszcze tylko, jeszcze 

tylko tu rzucimy ulotki [świadek gestykuluje, uderza palcami w stół], jeszcze tam i już... 

już się zacznie akcja, na którą żeśmy czekali! Bo... Bo myśmy chcieli, generalnie takie same 

akcje strajkowe, jak w 80. latach, tak?, która narodziła Solidarność – to my w taką, 

pomyśleliśmy, że w takiej akcji strajkowej roz/ zmieciemy komunizm do morza, no, nie? 

No, okazało się inaczej, więc... No, my/ Mimo naszego zaangażowania, że tak powiem, no, 

ale to właśnie tacy mło/ ci, co robili te strajki, co rozrzucali te ulotki, co... Wszystko młodzi 

ludzie! No, nie? I to... Sądziłem, że nasze pokolenie... byłem przekonany o tym, po prostu 

zmiecie ten komunizm... eee, zmiecie ten komunizm do... do morza. I druga sprawa... yyy, 

najważniejsza. I to... to jest taka, że zna/ pojawił się w końcu prezydent – w końcu! – 

się pojawił prezydent Stanów Zjednoczonych i powiedział: „dość! Już nie będziemy się nim 

bawić! Nie ma żadnych SALT, kolejnych faz, rozbrojenia, coś-tam, tra-la-la”. Bo to było tak, 

kolejne SALT-y, tam jakieś sra/ bzdury. A ten powiedział... On wykorzwas/ wykorzystywał 

tą nomenklaturę z „Gwiezdnych Wojen”, bo wtedy był ten... 

 

Tak, tak, tak. 

 

F/ Forda krę/ do dziś, zresztą do dzisiaj mo/ do dzisiaj ekranizowany, tak? [śmiech] Yyy, 

cykl. (Też niesamowite). Ale... I on właśnie wtedy mówił o „imperium zła” – nazwał, że 

musimy ich bezli/ Mało tego! „Gwiezdne Wojny”! Nazwał program, który wy/ wy/ [śmiech] 

który wymyślił, który był, hm, de facto programem obronnym – ale wiadomo, że tak 

zaawansowanym technologicznie, że... że, no, w ko/ jak widać było w konsekwencji, 

że Rosjanie „nie wydolili”... E, więc, ja po/ z tym wiązaliśmy nadzieje, no, nie? Że oto, 

proszę: Ameryka już... my, nasz bunt nie... Mało tego! My jeszcze/ Mało tego! Jeszcze 

mieliśmy... papieża-Polaka! To już w ogóle! To już... No, już... A takiego ambasadora naszej 
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sprawy, to już... to już sobie trudno wyobrazić. Więc, w te wszystkie czynniki uznawałem, 

że na arenie międzynarodowej, to nas zabezpieczy na arenie międzynarodowej... że będziemy 

mieli wsparcie Ameryki, no, nie? No, co jest super [niezrozumiałe – 01:56:41, M. G.] tutaj – 

teraz już, teraz już Ruskom nie da p/ tutaj, poszaleć... Więc, mówię, że, że... Jak trzeba – 

będziemy musieli walczyć, no, trudno! Ni/ Taka jest... No, ta/ tak jest. Czasami trzeba... 

trzeba... trzeba się zdecydować. 

 

A... sankcje, jakby, które... yyy, za Reagana zostały wprowadzone, przecież, na cały blok 

komunistyczny – przecież uderzały w... w społeczeństwo przecież też, prawda? To... 

 

Nie, no, nas szczególnie spo/ sp/ p/ punktu widzenia, tych, opozycjonistów, to one, w sumie, 

cieszyły, bo... e, w pewnym sensie, jest tak, że... [słychać sygnał z kamery] i tak byliśmy 

przekonani o tym, że trzeba... 

 

O-o! Przepraszam! [redaktor wstaje, manipuluje przy kamerze, zatrzymanie nagrania] 

Wracamy po przerwie. Udało się wszystko... ogarnąć. Więc... 

 

A, co? Już dobrze wszystko? Antrakt był? Antrakt był? [śmiech obu] 

 

No, i właśnie ten Reagan, mówi pan, że nie... te sankcje nie... 

 

Naczy, ja mówię o tych czynnikach, które... jakby, mnie wtedy... yyy, upewniały w tym, 

że ten komunizm może się skończyć, no, nie? Czyli właśnie te, to... to, że Ameryka zmieniła 

konk/ zaostrzyła kurs – nareszcie, cośmy się... yyy, denerwowali, że jest inaczej. Że mamy, 

jednak, mimo wszystko... no... na pewno jakiś, y, głos o nas, na pewno, tam, z Watykanu... 

yyy, padł, to jest... 100 procent. Że to jednak ogromne, ogromne ws/ ogromny ten prestiż. 

I druga sprawa, że... komunizm, tak, jak mówiłem, nie rozwiązał żadnych problemów, moi/ 

moim zdaniem, tylko stłumił, po prostu, tam, bunt. A teraz nadchodziła nowa... yyy, fala, 

nowych ludzi, młodych. No, uważam, że myśmy właśnie – to nasze pokolenie jest ważne, 

bo... yyy, było ważne, dlatego, że... ono pokazywało te organizacje, które się tworzyły, jak 

Federacja – bośmy byli też s/ sfederowani z Federacją Młodzieży Walczącej. Eee... 

zachowaliśmy naszą nazwę, Międzyszkolny Komitet Oporu, a byliśmy tam, w [niezrozumiałe 

– 01:58:57, M. G], sfederowani byliśmy. Mieliśmy te kontakty międzymiastowe, 

jeździliśmy... mie/ mie/ No, wymienialiśmy się prasą, ró/ no, różne, technicznymi rzeczami, 

jeździliśmy na te, na „krajówki”, eee... FMW, i tak dalej... No, i chodzi o to, że generalnie, dla 

naszego pokolenia obalenie komunizmu było już oczywistością. My nie rozmawialiśmy, 

że „jakiś lepszy komunizm, z ludzką twarzą, coś...” już takie rzeczy. Nie, nie, nie! Po prostu 

komunizm mu/ no, to jest coś, co trzeba... zlikwidować, to jest ciało obce jakieś... rak, kurde, 

gangrena... I po prostu trzeba obciąć to, bo to nie ma co. Ewentualnie co mogliśmy mieć 

jakieś poglądy, y, różne co do metod, y, obalenia tego komunizmu, ale to, że on powinien 

zostać obalony, to już, jakby, nie b/ nie budziło żadnej... żadnej wątpliwości, tak? I to była ta 

zmiana, pokoleniowa. Bo, o ile jeszcze to... w latach 80., naczy, [niezrozumiałe – 01:59:51, 

M. G.] Solidarności, moim zdaniem, to było... jeszcze szukało, m, tego porozumienia na/ sie/ 

w sensie... y, no: „będziemy w jakimś komunizmie z ludzką twarzą”... 

[02:00:00] 

...to, o ile, to pokolenie już, moje – to już, to już, to już po prostu odrzucała to... i... y, 

odrzucała ten komunizm i dlatego zrad/ bar/ zradykalizowała się. To już było widać, że ta 

młodzież jest bardziej, po prostu, radykalna. Że oni już nie mówią, tam, co/ cokolwiek, że... 

ale już, po prostu, chcą... już, już, już... ten komunizm... o/ obalić. I... jakby, to było... to, tak 

uważałem, że ta, z jednej strony ta, właśnie, nowa fala n/ ta nasza fala, mojego pokolenia, no, 
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nie? Y, przy wsparciu, czy przy poparciu Ameryki i... i jakichś tam innych działaniach, 

prawda?, jakoś lobbujących za nami... Eee, to, po prostu, zmieciemy komunizm do...  

 

Do morza, jak to pan mówił. 

 

Do... do morza, tak. No, jeżeli chodzi o... mmm, eee... Tak naprawdę, te, nawet Solidarność 

Walcząca, chociaż miała taki program, jaki miała, ale nie była terrory/ organizacją 

terrorystyczną, pra/ mimo wszystko... No, tam! [śmiech redaktora, świadek mówi 

z uśmiechem] Może gdzieś coś się tam podłożyło, ktoś-tam... podłożył... gdzieś, coś. Dla 

postrachu. Ale też i, też, yyy... jak gdyby, mmm... nie... nie, nie, nie, nie, nie, nie polała się 

krew, jeszcze. Aczkolwiek, myśmy, po prostu, teoretycznie, rozważali to, że jeżeli, eee, fale 

strajkowe, nasze manifestacje, które, de facto, były pokojowe... no, odpowiedzą brutalną siłą, 

komuniści – no, to trzeba będzie brutalną siłą, prawdopodobnie, odpowiedzieć. Ale w ramach 

akcji, jakiejś wie/ takiej większej akcji strajkowej, no, nie? Naczy... nie wykluczaliśmy, 

że tak, po prostu, nie będzie, no, nie? Bo w tamtych czasach nie można było tego wykluczyć, 

byliśmy... jakoś psychicznie na to przgotowani, no. Ja... yyy, w ogóle, tak naprawdę, 

też się zawsze wojskiem interesowałem, militarys/ jestem [śmiech] mili/ się nazywam 

militarystą... Eee, generalnie, y, byśmy w, w naszej komórce... Mieliśmy taką komórkę 

w Międzyszkolnym Komitecie Oporu. Ściśle zakonspirowaną. I, na przykład, produkowała... 

materiały wybuchowe... używane przez nas do... wyrzutni ra/ tych, ulotek. 

 

Ulotek, mhm. 

 

Wyrzutni ulotek. Tak dokładnie, to nitrocelulozę. Naczy, powiem tak: to jest... po/ po/ 

procesowi nitrowania poddana celuloza – to jest ten sam proces, który tol/ y, po/ się toluen, y, 

poddaje i mamy... eee, trotyl. Eee, ten sam proces nitrowania. 

 

Trójnitro/ 

 

Tak. To jest, y, to... to jest ten sam technologiczny proces. Tylko, że faktycznie były – 

przyznać się mogę teraz, że były jakieś-tam próby prop/ p/ eee, prowadzone, 

ale nie udało się... uzyskać konsystencji stałej. Tego... trotylu. [śmiech redaktora] Niestety. 

Ale była, byłe... no, no, de facto, tą nitrocelulozę żeśmy wytwarzali, na podstawie na/ na/ 

ten... na potrzeby tych... mmm, tych, tych, tych, eee, naszych wyrzutni. Więc, nawet tego 

typu, w/ eee, działalność mo/ mo/ była prowadzona. Oprócz takich normalnych, rutynowych, 

że tak powiem, działań – malowa/ malowania, mmm... spreyowania, że/ pamiętajmy o tym, 

że też u nas, z/ z/ z rynku były wycofane spraye. Spreye.  

 

Mhm. I trzeba było... 

 

Ze względu na to, że, no, właśnie – wiadomo! Eee, dlatego myśmy je sprowadzali, jak ktoś 

wyjeżdżał za granicę, na przykład do Czech, albo gdzieś – to obowiązkiem, honorem... musiał 

przemycić... te spreye. To było, po prostu, obowiązek. „Byłeś w Czechach – to masz prze/ Bo 

to nieaktyw/ z/ nie będziesz MKO-wcem w ogóle” [śmiech obu]. No! Nie, no, to, takie 

ambitno/ no, takie ambitnie, tak musiał być. No, myśmy tak, właśnie, prze/ Pastę do butów, 

pamiętam, była w spreyu. Eee... też czeska, chyba. Żeśmy też prze/ przemycali. No, i wolny 

rynek, naczy – czarny rynek!, przepraszam. 

 

[śmiech] Jedyny wolny, który był dostępny. 
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Tak, jedyny wolny, który był dostępny. Dokładnie. No, tak, bo... No, na, to się... kupowało 

na czarnym rynku, że tak powiem, to... wszystkie materiały! I do naszej działalności to się nie 

uk/ co się nie ukradło, to trzeba było... trzeba było kupić na... na czarnym rynku, prawda? 

 

„Nie ukradło”? 

 

No, no, tak! No, hy! 

 

Kradliście też? 

 

No, oczywiście, no, papier, przecież to wszystko, to było kradzione. Tak? W dużej mie/ 

Naczy, yyy, w jakiejś tam mierze. Nawet to z wolnego rynku też było kradzione, tylko przez 

pośredników, tak? Przez tych, którzy robili to za/ dla zarobku, tak? 

 

No, w sumie tak... 

 

No, przecież nie mogłeś pójść, kupić ryzy papieru, do, do sklepu, no, nie? Ale... tak samo 

wszyst/ no, tak samo, no, no, wszystkie inne materiały – na przykład no, si/ do si/ na sita, i tak 

dalej, tak? Eee, to... nie można było te/ pójść te/ Farby drukarską, tak? [śmiech] No, nie, nie, 

nie! Pamiętaj/ Maszyny do pisania były, przecież, ewidencjonowane, więc to jak kara/ jak 

broń! No, nie? W Stanach. Bo maszyna była środkiem walki – przecież to można było napisać 

ulotkę na tym! Lub cokolwiek, tak? No, no więc... Tak to było traktowane przez, przez... 

e, przez komunistów. No, więc to, to są takie trudności życia. Eee, no... Każdy... Bo to 

powiem tak: każdy... na przykład, wspomina akcję pod Arsenałem, gdzieś-tam, prawda? 

„Ale to były f/ akcje, ale fajnie przeprowadzili”. Ale przecież, też, ci ludzie... ci, którzy brali 

udział w tej akcjach... Przecież też musieli żyć, musieli pracować... 

 

Jeść. 

 

Y, jeść. Po/ tak! Po prostu musieli gdzieś pracować! Pracowali, eee... powiem ta/ sz/ no, 

powiedzmy to brutalnie: dla okupanta! Bo nie mogli dla kogo innego pracować! Nie mogli! 

Bo fabryki produkowały, po prostu, na potrzeby... no, nie mogły! 

 

Niemieckie. 

 

Dokładnie! I tak samo, ten – myśmy też musieli żyć, po prostu. Ta, ta, oprócz tego, właśnie, 

jeszcze... działać. To było, zresztą, bardzo trudne, ja zawsze miałem duży szacunek dla tych... 

ludzi z pokolenia AK-owskiego, bo... przecież po... Prowadzić takie działania i taką walkę, 

jednocześnie mieli przecież rodziny, mieli te, mieli to wszystko – to było naprawdę 

ogromny... ogromny heroizm iii... tutaj... To nie tylko dlatego, że akuratnie w tym dniu, kiedy 

przeprowadzili tą akcję, tak celnie strzelali, prawda? Bo to nie jest... ta akcja jest tylko jakimś 

wynikiem jakiejś pracy, prawda? Ale... to, że, właśnie... yyy, że, że, że mimo tych wszystkich 

trudności i ograniczeń, i mimo to po/ właśnie podejmowali jeszcze takich działań... yyy, 

ryzykownych, gdzie nawet nie/ po zranieniu nie mogli liczyć na profesjonalną opiekę 

lekarską, prawda? Że, przecież, yyy... ilość, w czasie tych akcji, najwięcej... w normalnie, 

w normalnej walce jest tak, że i/ do... na jednego zabitego przypada 3 rannych – to w tych 

akcjach, właśnie – było odwrotnie. Odwrotna proporcja. Dlatego, że... jak zostałeś ranny 

miałeś bardzo małe szanse na... 

 

Na przeżycie. Mhm. 
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Na przeżycie. Więc to było... to właśnie... właśnie... to, to jest ten kontekst, y, żeby to 

zrozumieć, te różne... eee, rzeczy, to jest kontekst, to, to ważne. I tak samo... no, w/ 

w naszych czasach też to, że myśmy prowadzili tą, w końcu, działalność, to... to też była 

taka... ten jeden wynik, to już... to wydrukowanie... u/ ulotki, to była, to była straszna, też, 

pra/ praca... Mimo, że ona wyszła fatalnej jakości, mimo, że coś – ale to... ile to... Ten papier 

trzeba było ukraść, było ten, gdzieś zdobyć – nie wiem, różnymi środkami; gdzieś-ktoś 

pracował w Państwowych Zakładach, tam, Poligraficznych, więc, tam, wynosił – to też była 

akcja jakieś... Tam były, pamiętam, skok był, y, na wagon, wagon, y, z papierem, no, nie? 

Ja tu, akuratnie, nie brałem w ni/ Ja brałem udział w innej akcji, że... żeśmy czyścili piwnice, 

gdzie lokal, był „kocioł” w lokalu. A w piwnicy tego lokalu był papier. Bo to była... 

przygotowany. I oni... z jakichś przyczyn nie... nie obstawili tej piwnicy, no, nie? I myśmy 

czyś/ a my... na górze był „kocioł”, a myśmy czyścili tą... 

 

W tym samym czasie? 

 

W tym samym czasie, tak. I to było tak, że w plecakach żeśmy wynosili, to nas było – 

nie wiem, nie wiem – 15 osób? Nie wiem, 20? [śmiech redaktora] Brało udział... Po prostu  

wchodzili, yyy, wyć/ Bo to nie da się/ no, to jest papier, ciężki! Ile udźwigniesz? Pięć-sześć 

ryz, no! I zemdlejesz, tak? Więc, yyy, no, oni to było wynoszone, więc... 

 

Niesamowite! 

 

Więc takie to... to były przypadki. No, i tak, jak mówię: no... y, zrobienie czegokolwiek 

w tamtch cz/ warunkach, kiedy był powszechny deficyt... no... to było naprawdę, yyy... 

naprawdę, jakimś takim dużym wysiłkiem, że wydrukowanie takiej, mówię, takiego, 

jakiegoś-tam pisemka, no, n/ Dzisiaj wrzucimy do drukarki, tam, eee... e, tysią/ razy 1000, 

„enter”... dopiszemy 1000 kopii, „enter”, no, nie?, i ciach-ciach, ciach-ciach. I pluje. A w/ 

wtedy to, żeby, naprawdę, żeby... Nie było takich technologii w ogóle... I, żeby, właśnie, ten... 

eee, ten, to drukować, to  wymagało, no, jakb/ Dużego wysiłku – bo to i lokal, materiały, 

kolportaż, to wszystko, to, to... Bo przecież kolportaż musiał się odbywać tajnie, tak? 

Ukazywały... z rąk do rąk, przekazywało się to tylko zaufanym osobom... Więc to jest wszy/ 

No... to jest tak, jak mówię – no, takie j/ jedna gazetka, wydrukowanie – to jest, po prostu, 

patrzymy na to, jak o... i dzisiaj patrzymy – taka gazetka, „o, 500 sztuk wydali! Co... tam! 

Co... to jest!”. No, ale to, tak naprawdę, było... był duży, duży wysiłek. Tym bardziej, że, 

faktycznie, jeszcze mając, prawdopodobnie, ta czytalność była większa niż te 500, bo ludzie 

sobie przekazywali... z rąk do rąk, prawda? Bo to... bo to... 

 

„Przeczytaj – podaj dalej”. 

 

Tak, „przeczytaj – podaj dalej”, dokładnie. Więc, yyy... To o tym, zresztą, właśnie, 

tak mówiłem, bo tak się... S/ sam często korzystałem, tak, y, tak robiłem... Eee, więc, no, 

należy... w ten... sposób na to spojrzeć. No, no... Tak naprawdę, no, było... też... były różne 

dziwne przygody... Dzisiaj, po latach, to, oczywiście, spod/ yyy, wspominamy ze śmiechem, 

a... przecież, nie zawsze takie na/ na/ nam było do śmiechu, tak naprawdę. Ale były takie 

śmieszne historie. Na przykład, ja pamiętam, że gdzieś malowaliśmy okolice Uniwersytetu. 

Była jakaś taka akcja... była chyba akcja NZS-u. 

[02:10:00] 

No, i oni – ponieważ oni nie chcieli malować tam, gdzie się uczą – więc, jakby, myśmy ma/ 

te, te... centrum bezpośrednie... myśmy, MKO. Zresztą, oni tak zrobili też... oczywiście, 
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niedobrze – bo, ja pamiętam, przyjechaliśmy, a tu była gdzieś, nawet, któraś godzina nad 

ranem... a tu już, te boczne uliczki, już po/ pomalowane! Czyli oni wyszli przed czasem, jak 

żeśmy się umawiali! Czyli, to wiadomo... milicja jest już zawiadomiona. Już, być może, jest 

zawiadomiona, o tym, że b/ malują na mieście! Prawda? A my dopiero w to centrum 

wkraczamy. No, i ja, pamiętam, mówię – w dużym takim napięciu malujemy, tam, 

Uniwersytet i, tam, okolice i tam... Iii, e... i w tym pośpiechu – to już żeśmy, wiadomo, że jak 

pomalowaliśmy, to już było tak, że... już... farba, to jest... wy/ wylewa się ze słoika – więc już 

nie zabezpieczaliśmy tego materiału, tylko zostawialiśmy, po prostu, na, na ulicy i... 

no, i długa! A nie... Bo wie/ wiemy, że za chwilę może już być ma/ jakiś-tam patrol może 

nam... tutaj... pojawiać, nie ma sensu, tam, zamykać [świadek demonstruje zakręcanie słoika], 

bo to źle je/ ciągle, ten, i tak dalej. No, a... kolega opisywał... że też przeszli... tam-tym, tam, 

wzdłuż tych uliczek, i tak... Już, tam, m/ m/ jakby, swój kwartał obmalowali, no, nie? Ale idą, 

idą... patrzą: a tu farba i pędzel [śmiech] leżą na drodze, na ulicy – „no, to trudno! A... ha! 

Jeszcze... To jeszcze bierzemy!” – czyli [śmiech] odzysk! Yyy, i koledzy zrobili...! 

 

Nie przepadło [śmiech] 

 

Nie przepadło, tak. No... 

 

Właśnie – bo mówił pan, że... 

 

[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] Mieliśmy... Różne były takie sytuacje, no... 

Jak żeśmy malowali tramwaje, na przykład... Eee... e, to... Puszczono za nami, oczywiście, 

patrole, tak? Że „malowują [!] tra/ te, te, te... tramwaje”. Prowa/ yyy, kolega też prowadził 

nasłuch. I potem opisywał – no, nie? – że, tam, jak były zabawne te, te historie. Bo oni, tam: 

„tu malowali! Tam, ktoś! Jedźcie tu!”. A w końcu jakiś oficer sze/ „słuchajcie! Na przystanki! 

Przecież nie malują, jak tramwaj, a/ t/ tramwaj jedzie!” No, nie? [śmiech obu]. No. 

 

Właśnie – jak się odbywało malowanie tramwaju? 

 

Na przystanku. 

 

Tak? 

 

Tak. No, była takie akcje, że... na przykład motornicza wyszła i... kolegę zaatakowała, no, 

nie? No. Że, że jej maluje tramwaj, no, nie? 

 

No, oczywiście! 

 

No, takie, takie rzeczy bywały. Ale... jakoś nam się... 

 

Ale to też pewnie w jakichś godzinach, takich, pora/ wczesnoporannych albo... Tak? Żeby... 

No, bo nie... Yyy, szczerze mówiąc, ja sobie nie wyobrażam, że malujecie prze/ yyy, podczas 

gdy na przystanku stoi pełno ludzi i czeka na tramwaj. 

 

Tak. 

 

Tak? 

 

No. No, yyy, stali ludzie, jacyś-tam stali – a myśmy malowali, no. 
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Ale jak, yyy, jakiś ma/ znak? Od szablonu? 

 

Nie, nie! Yyy, no, tak, po prostu... Komuś, jakieś-tam hasło, no, nie? W miarę krótkie, 

no, nie? Albo i te „S-ki” walczące, i tak dalej. No, bo [niezrozumiałe – 02:12:48, M. G.], 

a znak idealnie, nie pamiętam, z/ z/ Na pewno słowo „Solidarność” musiało się pojawić, 

prawda? 

 

Acha. No, ale „Solidarność” napisać farbą – przecież to zajmuje trochę czasu! 

 

No, pre/ Myśmy się też dzielili tak, że, na przykład, 2-ch czy 3-ch, tam, smarowało, to żeśmy 

się dzieliliśmy sylabami, no, nie? 

 

A proszę mi powiedzieć... Bo, y... stykał się pan, yyy, prawda, z różnymi odłamami opozycji – 

pan mówił, prawda, WiP, SW, yyy, no, NZS – rozmawiał pan z różnymi ludźmi i, yyy... 

nie wiem... w pewnym momencie jakieś, nie pojawiło się, jakieś – tak troszeczkę 

prowokacyjnie pytam – że, że może: „a, może SW to nie... to zły/ niezupełnie tak, że może, 

eee...” 

 

Naczy, taaak... 

 

Że może inni mają więcej racji? 

 

No, tak, im bliżej lat 80., końca lat 80., tym, yyy, takie rzeczy zaczęły się, różne... przekąsy... 

więcej pojawiać, tak, tak, na pewno. Tak, niektórzy: „ooo, ci SW to coś-tam, coś-tam” 

[świadek mówi pogardliwym tonem], no, nie? Nam to nie przeszkadzało za bardzo, bo... 

myśmy, tak jakby, byli ponad... ponad tym podziałem, trochę. Jak mówiłem, to w naszym 

środowisku mło/ młodzież to trochę też inna, no, nie? Mniej jeszcze taka... yyy... nie chcę 

używać słowa, tej... trudno mi znaleźć słowo odpowiednie, ale... 

 

Mniej refleksyjna...? [z uśmiechem] 

 

Yyy, no... tak, tak sobie na tym... słowie poprzestaniemy, no, nie? [uśmiech] I dlatego... 

dlatego nam to, jakby... nie, nie, tam... nie raziło. Tam nawet da/ „coś pogadali, a tam dali 

spraye, spreye, no, to... A, to tam!” 

 

Najważniejsze, żeby było... 

 

Co, ty! Jasne, oczywiście! 

 

Żeby była akcja. 

 

No, żeby była akcja, dokładnie. Więc... Bo, myśmy się takie... Yyy... Ta polityka potem 

była... aczkolwiek, no... też były dyskusje, oczywiście, że były, ale... w miarę, powiem 

szczerze, że potem, trochę po [19]89 roku, drogi nasze, niektórych, z kolegami się rozeszły, 

trochę. Ja poszedłem w kierunku, tam, SW, mocno się zaangażowałem w ten ruch antys/ 

„anty-okrągłostołowy” i tak dalej... Natomiast, no, koledzy inni inaczej się tam. Ale faktem 

jest, że kosiu/ odpukać, no, w dużej mierze – w dużej mierze! – udało nam się, mimo 

wszystko jakieś te koleżeńskie, takie... eee, jakieś, relacje zachować, no, nie? Że mimo tych... 

tych takich... oczywistych różnic, jak mówię, to... no, po latach mó/ dla/ ja się na/ na piwie 
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zawsze możemy się spotkać. No, to jest już coś, to jest już duży sukces. A nie wszystkim 

środowiskom się to udało! To muszę powiedzieć, że nie wszystkim się to udało. No, ale to 

może dlatego, że byliśmy tacy młodzi jeszcze wtedy, wchodząc w tą... w tą po/ w tą politykę 

myśmy tą tak... super w tą, tak naprawdę też, tak naprawdę, myśmy... akuratnie nie weszli, 

bo NZS... wszystkie inne te... oni weszli! O, WiP-owcy... Mocno weszli, bo przecież... 

w którymś momencie WiP-owcy stali się ze/ Służbą Bezpieczeństwa. Znaczy! – stworzyli 

w nowym państwie, no, nie? W ogóle, to jest para/ taka ciekawostka, no, nie? Po... Że, że... 

gdzieś do Służby Bezpieczeństwa się nawet ponajmowali, i tak dalej. W każdym bądź razie 

włączyli się... gdzieś włączyli się w ten nowy... nowy nurt, prawda? A, generalnie, nasze 

pokolenie tak naprawdę nie uformowało się... (mówię o tym moim środowisku) politycznie. 

I tak naprawdę... to też dotyczy całego pokolenia i nie tylko, tutaj, naszego Wrocławia, bo tak 

patrzę po kolegach z FMW. To jest to samo. A, pojedyncze osoby gdzieś-tam się po/ po/... 

poza/ pozahaczały... w różnych, może, gdzieś-tam, obszarach – ale generalnie, jako 

środowisko – nie poszliśmy jakoś ostro w politykę, nie weszliśmy w całość. Bo, na przykład... 

tu, nasi, e, na/ nasze NZS no, to była, no, to ci z NZS-u naszego, to poszli, jak wiemy, tam, 

w kierunku tego... e, dzisiaj by, no... dzisiaj to... Platforma [Obywatelska – dop. M. G.], 

no, ten nurt. Tam się zmieniało, ale... no, dzisiejszo po/ Pla/ Platformę... Obywatelską. 

No, łącznie, patrz: y, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, na przykład. Nota bene, 

członek SW, żebyśmy, e, wie/ wiedzieli, no. [śmiech] Przy okazji. Ale... Zaprzysiężony! 

Pe/ nie? No. Ale to widać, no... 

 

Pan nie był za/ zaprzysiężonym? 

 

Nie, ja nie byłem zaprzysiężonym. E, a/ ale, ten... Ob/ Tak jak mówię, no, to indywidualnie 

różnie może bywać. Indywidualnie różnie może bywać. Yyy, natomiast tu, tak, jak mówię, 

myśmy nie, jako... p/ jakoś i... No, za młodzi byliśmy, prawdopodobnie jeszcze, nie po/ 

poszliśmy... tak, że tak powiem, jako środowisko. Bo nawet jak... się gdzieś dołączyliśmy, 

nie? To... no, to byliśmy młodzieżówkami tego... tego czegoś, tak? Prawda? A my... 

do czegoś-tam dołączyliśmy, no, nie? Bo... ja poszedłem w kierunku... SW, paru moich 

kolegów też, oczywiście... A/ ale... To nie wszyscy, ale nie wszyscy. Niektórzy gdzieś poszli 

w jakimś innym kierunku, a niektórzy w ogóle. Nie poszli. No. 

 

A... Gdyby pan miał... jakby ocenić... yyy, inaczej! Eee... Z dzisiejszej perspektywy patrząc, 

właśnie, na swój stosunek do... Czerwca, prawda, ’89. Do... do Okrągłego Stołu... to, y... 

 

[świadek mówi coś równocześnie z redaktorem – 02:18:04, M. G.] 

 

...zmienił, zmienił go pan, czy ten...? 

 

Nieszczęśliwy byłem. Nie! Nie zmieniłbym! Nie zmienił! Nie, nie! Nie, nie... nie/ 

nie zmieniłem przez lata, d/ mojego stosunku! Powiem tylko coś takiego, że... yyy... i, i, yyy... 

To jest jakby taki kompromis, [niezrozumiałe – 02:18:20-02:18:23, M. G.] innymi poglądami, 

że być... być może! Okrągły Stół był, mógłby być – ewentualnie – drogą do sukcesu – ale 

jako drogą! – natomiast to, że potem... yyy, jakby, u/ zachowano, albo starano się za wszelką 

cenę ten, te, ten... wątpliwy kompromis... utrzymywać... to, to było przestępstwem. No, to, 

moim zdaniem, było... no, „przestępstwo”, to może złe słowo, ale na pewno duży błąd. To był 

duży błąd, bo... Generalnie, do... do samego obalenia komunizmu... to mo/ można było, może 

jako ewentualny środek, może to, to było. Ale... po prostu po przejęciu władzy, tak naprawdę, 

należało... po prostu zdementować [!] to, yyy... odrzucić... i tak, być może, będzie to przez 

historię oceniane, no, nie? Że... że dotrzymanie tych umów okrągłostołowych, po prostu, było 
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jakimś... nieporozumieniem. To jest polityka, poza tym. No, to bez przesady, no, nie? 

Natomiast... jakby, otworzyli... kiedyś, tam, tą „szafę Kiszczaka”... 

 

Mhm! [śmiech] 

 

To prawdopodobnie... wiemy już, dlaczego tak się... nie w/ nie wtedy wydarzyło, prawda? 

I prawdopodobnie to jest też odpowiedź dlatego, dlaczego żaden ubek... nawet ten, 

co wyrywał te paznokcie akowcom, o którym mówiłem – nie poniósł odpowiedzialności. 

To, jakby, troszeczkę rzuca światło na te... na te... Ta otwarta „szafa Kiszczaka” w pewnym 

sensie... rzuca światło, nowe światło na nasze postrzeganie tej rzeczywistości, prawda? I, i też 

inne, inne światło na to, co się w [19]89 roku dokonało. Natomiast... yyy, no, tak, jak 

mówię... nie... 

[02:20:00] 

Czy... bo, ewentualnie, jako ś/ środek dojścia do czegoś – może (może!)... może to i było 

słuszne. Było-by! Byłoby! Było-by! [świadek kładzie nacisk na ostatnią sylabę] Słuszne. 

No, nie? Natomiast, no... 

 

Gdyby ustalenia były toszkę inne, tak? 

 

No, nie, no, gdyby, nawet, no, po prostu, gdyby... prowadziło... o przejęcie, gdyby przyjąć, że 

pro/ chodziło o same pokojowe przejęcie władzy. Ale potem, jak się tą władzę przejęło, 

to po prostu trzeba było zrobić wolną Polskę! To był twój obowiązek, to był obowiązek – 

zrobić wolną Polskę! Normalną, ze wszystkimi atrybutami, tak? Z wyczyszczeniem starych 

układów, żeby to już się nam nie, nie, nie, nie ropiało nam. Jak dziś/ do dzisiaj. Do dzisiaj 

nam to... ropieje, prawda? Y, y, po prostu trzeba było gangrenę wyczyścić... i zbudować tą 

Polskę, no. No, tak, jak... Kurczę, no, nie wiem – Ameryka kiedyś zbudowała, koloniści, eee, 

Am/ Anglicy... Ang/ obywatele króla! Nie? Zbuntowali się, a więc zbudowali nowy kraj, 

odrzucili całkowicie przeszłość, no, nie?, i tak dalej. Zbud/ Wybrali się od nowa, wymyślili 

nowy kraj, wymyślili konstytucję, wymyślili now/ nowy układ... now/ nowy rządzenia, tak? 

I... Y... Można po/ y, można powiedzieć, że... yyy, no, takie... katharsis, no, m/... po prostu 

powinno nastąpić. A... w momencie, kiedy był komunizm, no, było tyle zbrodni, było tyle... 

tyle nieuczciwości, tyle... eee, ty/ no, tyle, też, zła, no, nie? I nagle... po prostu nagle się 

okazało, że to tylko ta... „w ogóle, fajnie, po/ po prostu taka, no... no, na... grubą kreską 

odkreślimy i dobra jest. I dobra jest. I lecimy dalej”. [niezrozumiałe – 02:21:34, M. G.] kiedy, 

kiedy tak naprawdę... y, zostało, mają/ majątek, m/... nieduży, zresztą – nie? Ale jednak – 

prze/ przetransferowany gdzieś indziej, no, nie? Naczy, w jedne ręce. A ci, jedni byli, po 

prostu, mieli bez/ Jedni byli bezrobotni, a drudzy mie/ budowali swoje ka/ kariery i swoje, 

swoje po/ swoją potęgę finansową, no, to tak... Owszem, że... owszem, można powiedzieć, 

że nie tylko – no, ni/ no, to jest jasne, że... wielu ludzi... na tych reformach, zmianach, 

korzystało i stało się autentycznymi przedsiębiorcami i tak dalej, i tak dalej – bo dzięki tej 

wolności gospodarczej. Kie/ Wcześniej mogli tylko uprawiać wolność gospodarczą jeżdżąc 

do Turcji po klapki, prawda? [śmiech redaktora] W plecaku przemycając, i tak dalej. A tu 

nareszcie mogli, mogli... tą przedsię/ dla siebie znaleźć upust tej przedsiębiorczości. 

I to w porządku, i to jest właśnie dobre, i tak dalej. No, ale wiele się... wiele zakłóceń 

się dokonało – które, że tak powiem, ropieją, do... no, do dzisiaj się ciągną. I to, 

co już mówiłem na samym początku – gdyby, gdyby... yyy, to wtedy prze/ przerwano, dzisiaj 

rozmawialibyśmy o czymś innym. A my, fa/ de facto, jeszcze dzisiaj, ciągle, rozmawiamy 

o konflikcie lat 80.! Bo on, po prostu, prz/... do dzisiaj jeszcze, jeszcze... argumentując 

reformę... sądownictwa, przede wszystkim wskazuje się na to... na cykl pewnych powiązań, 

które są takie, a nie inne... no, z tamtego okresu, no, nie? I to prawda, że... eee, szczególnie 
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te zawody prawnicze są szczególnie narażone na nepotyzm i tak dalej – zresztą, (he, he!) tak 

po prostu jest – no, i... jeżeli ten układ zostawiono hermetycznie wtedy, i on jest dzisiaj nie do 

ruszenia, bo on może się tylko... w swoim sosie transferować... Więc, jak gdyby, myśmy 

prze/... prze/ przetransferowali do, do dzisiejszych czasów pewne, yyy, struktury, które 

urosły, b/... pewnie z całym otoczeniem do, dzisiejszym. No, i... wiele... nie jesteśmy 

zadowoleni z wielu rzeczy. I... myślę, że... [cmoknięcie] eee, to jest, właśnie, też odpowiedź 

na ta... Ja myślę, że... yyy, że... to gdzieś ciągle ciąży i to jest, jakby, też przy/... przyczyną 

tego, że, na przykład, PiS ma tak ogromne poparcie, bo właśnie on, jakby, twierdzi, że te, 

trzy/ trzy/ trzy/ tam, że właśnie ten... eee, ten establishment, to... te narośle, to wszystko 

trzeba, jakby, rozbić. To znajduje, w jakimś sensie... na, jak się... poparcie... poparcie ludzi, 

no, więc... Coś tu jest na rzeczy. Widać, że ten konflikt, po prostu, został...  

 

[niezrozumiałe słowo – 02:24:10, M. G.] 

 

...został... Tak! W jakiś... Zmutował się zupełnie, i tak dalej... Ale on ciągle, po prostu, trwa. 

Ciągle trwa konflikt lat 80. I to jest bardzo złe. Bo powinniśmy to wtedy skończyć to, w ciągu 

paru lat. To byłoby ciężkie – ale wszyscy mieli ciężko. Wszyscy mieli ciężko! Ludzie, 

robotnicy, mo/ y, moi rodzice, czy... Mieliśmy ciężko, po prostu. I wi/ b/ o/ Odwalilibyśmy 

to... mi/ dzisiaj mówilibyśmy o czymś innym. Dzisiaj mówilibyśmy o podatkach, tutaj, 

z panem, i tak dalej, być może. No, nie? Albo o innych problemach tego typu, no, nie? 

 

Ze mną to raczej o przeszłości by... by pan rozmawiał, bo ja... 

 

Ciągle [śmiech]. A/ ale, ale, ale... Kwestia jest taka... ale, ale, ale... [świadek mówi 

jednocześnie z redaktorem] 

 

[niezrozumiałe – 02:24:49, M. G.] taka moja praca. 

 

Ale mówię tak, nooo... mówię tak, w przenośni, ogólnie... 

 

W przenośni, ogólnie. 

 

...że, że po prostu, bo... Rozmawialibyśmy o innych rzeczach! Bylibyśmy na innym etapie 

rozwoju, że tak powiem. Bo... Y, skoncentrowaliśmy się na innych problemach, no, nie? 

 

Mam... dwa pytania jeszcze. Jedno... jedno troszeczkę o przeszłość, a jedno troszkę bardziej 

o... bardziej o teraźniejszość. Wracając jeszcze do pana domu rodzinnego... Eee, czy mogę 

zapytać, jakby, o stosunek do religii? 

 

Nie, no, pozytywny. 

 

Eee, bo... wi/ 

 

Nie, nie, to znaczy, ja... ja, ja to nazywam takim... 

 

Czy, czy religia miała, po prostu, jakiś wpływ na pana postawę? 

 

[świadek mówi jednocześnie z redaktorem] Ja, ja, ja, ja, ja bym... Ja by/ ja bym powiedział, 

mmm... takiego słowa użył... „nienachalny katoli/ katolicyzm” [śmiech obu]. „Nienachalny 

katolicyzm”. Naczy, chodzi o to, że, yyy... be/ be/ naczy, katolicyzm bez dewocji, no, nie? 
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Naczy... to... Ale on był be/ oczywi/ oczywiście, tak. Jak najbardziej, zawsze... jakieś symbole 

religijne, i tak dalej, wiara, wiara stanowiła jakąś... eee, jakiś ważny element takiego... yyy, 

no, życia, życia duchowego, tak? E... No, oczywiście, że człowiek, yyy, młody w którymś 

momencie zawsze się zzz/ zawsze zadaje sobie pytania takie fu/ fundamentalne, świat/ 

światopoglądowe i ja też taki okres przeżyłem. Mimo, że, faktycznie... mój stosunek 

do Kościoła był dosyć... też... taki... no, przyjazny, dlatego, że byłem ministrantem, na 

przykład. Lektorem, tak, y, iii... Ale dzięki temu, nabrałem też, jakby będąc, tam, troszkę 

wewnątrz tego Kościoła – też taką... nabrałem, y, takie... poję/ Naczy... z jednej strony, y... 

yyy, Kościół, oczywiście: tak, religia: tak, ale też taki... tr/ troszeczkę, że, na przykład, słudzy 

Kościoła to też są... tylko sługami Kościoła, że... że mogą być lepsi-gorsze sługi... po prostu, 

że trzeba na to patrzeć, nie pa/ nie można patrzeć na każdego, eee... że... tylko... po prostu, 

jako... no, osobę... eee, b/ „nieskalaną”, że tak powiem, czy coś w tym rodzaju – bo tak... 

po prostu nie jest. Aczkolwiek, jak mówiłem: często ludzie, którzy mają... jakieś swoje wady, 

b/ czy przywary, jednocześnie potrafią być głęboko... religijni iii... to... mmm... to... no, jak 

gdyby... Ta mo/ ta moja... taka duchowość jest też przez to taka, nazywam to... ja to sobie tak 

nazywam: „racjonalna”. No, nie? Bo ja... doszwo/ odpowiedziałem sobie na fundamentalne 

pytania... to, nie, naczy... Katolicyzm... mój... miał źródło w moim wychowaniu. 

Ale w którymś momencie... jak wszystko, zostało, że tak powiem... yyy, krytycznie poddane 

kryty/ y, przeze mnie pewnemu krytycyzmowi i ja odpowiedziałem sobie na główne pytania, 

sobie odpowiedziałem, no, nie? Eee, i uważam, że... religia jest czymś bardzo dobrym 

dla człowieka, w o/ w ogóle – i... i mam pozytywny stosunek. I na pewno, na pewno ta... yyy, 

ta religia miała też, oczywiście, wpływ na tą opozycyjność późniejszą... 

 

Właśnie! 

 

Bo... jednak, jakby nie było, komunizm był, yyy... Ja powiem tak: że... e, nawet... 

Takie sytuacje pamiętam, z lat komunizmu... Że... widziałem człowieka w kościele, mówię: 

„słuchaj, przecież ty nie wierzysz!”. A on mówi: „tak, ale ja tu przyszedłem na złość tym 

chamom!” [śmiech obu] Naprawdę, no! Więc, do tego stopnia, że... yyy, szczególną... e, e, 

w naszej kulturze, w polskiej... Kościół, a szczególnie katolicki... eee, odgrywał bardzo dużą 

rolę, no, nie? Eee... I ode/ odegrał, na pewno, w kształtowaniu na/ naszego... takiej, jakby, 

nazwijmy to górnolotnie, tożsamości narodowej. I to jest na, to jest na pewno, no, nie? 

[dźwięk telefonu] To jest na pewno. 

 

Przepraszam... [redaktor wyłącza telefon] 

 

I to jest na pewno. Więc... myślę, że to, to nie było zupełnie... obojętne, ale nie było też 

kluczowe. To nie dlatego byłem opozycjonistą, że byłem katolikiem, to nie jest dlatego. 

E, to może dlatego bardziej, że... że właśnie ten Kościół był represjonowany, że to sta/... 

trzeba, trzeba sta/ To tak, jak wielu ludzi, no, nawet którzy Koś/ nie byli zbytno religijni, 

a, na przykład, uczestniczyli w mszach za Ojczyznę i tak dalej – dlatego, że... no, po prostu... 

Kościół jest kopany, a Kościół to jest jakaś... nasza, też, tutaj, ta... mimo wszystko, niezależna 

jakaś struktura – to trzeba ją, żeby ją, ją, ją... yyy, wspierać. No, już tu, ja powiem tak, no: 

nawet MKO powstało na mszy, tak?, po mszy. Bo to, najpierw się zorganizowali, eee, 

młodzież paru szkół się zorganizowała, żeby zrobić mszę za Ojczyznę. Taką... Szkolną... 

No, i nagle się do tego zrobił... s/ kolejne szkoły się poprzyłączały! I tak po tym, i po tej 

mszy, eee, właśnie, powstało, po tych, z tych, z tych organizatorów tej mszy... czyli... była tu 

też, nie tylko Służby Bezpieczeństwa rola, 

[02:30:00] 
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ale też jakby, jakiś [śmiech] wyższy, wyższego czynnika... w s/ tym, w powstaniu tej... tego 

MKO, no, nie? 

 

A mszę za Ojczyznę pan też współorganizował? 

 

Te, w tą pierwszą nie. 

 

Al/ ale później? 

 

No, tak, później tak, oczywiście! Tą pierwszą nie. Bo ja ni/ nie brałem udziału w samym 

założyczeni/ założeniu Międzyszkolnego Komitetu Oporu, dopiero włączyłem się do niego... 

po pół roku jego istnienia, jakoś tak. No, natomiast miałem kontakty, po prostu, te... i dopiero 

wtedy zacząłem działać. Nat/ Natomiast, to właśnie, kończąc ten wątek religijny... 

to ja myślę, że... bo, tak jak mówię, ja, ja, jakby... sam odpowiem sobie na pewne 

fundamentalne, też, pytanie i moja wiadom/ moja wiara jest nie, nie tylko dlatego, że tak 

zostałem wychowany – po prostu jest świadoma i racjonalna, nie? Ja to tak zd/ ja tak 

nazywam, „racjonalizm religijny”, bo... no, bo tak, no, p/... No... No... takie proste pytanie... 

„jak powstał świat?” – „z Wielkiego Wybuchu”. No, dobrze, to z Wielkiego Wybuchu 

powstał, więc mamy taką... już nie... (pomijając, że jak to, zapalał kto lont, zapłonął, 

że wybuch powstał)... to jest takie pytanko: jeżeli ktoś jest niewierzący, to znaczy... że... yyy, 

on musi wierzyć, że albo świat istniał wiecznie... czyli nie różni się niczym od człowieka 

wierzącego... 

 

Tylko wierzy w co/ 

 

Albo, albo wierzy... yyy, że coś powstało z niczego – a to już jest cud. [śmiech redaktora] 

No, tak! Bo cu/ albo dwie alternatywy. Bo są różne koncepcje, że oni mówią, że, tam... że on, 

że świat się z/ z/ zmniejsza i zwiększa, się rozszerza... a potem się zwiększa i potem 

zmniejsza, i on wybucha znowu, i tak dalej. No, to znaczy – czy wie/ wiecznie. Czyli taki 

świat, materialny, fizyczny, który jest znany [świadek bierze przedmioty do ręki, pokazuje], 

tak...? A, a... tak naprawdę, y... do, yyy, wiara w Boga, to jest, y, coś więcej niż wiara w ten... 

w stół [świadek uderza dłonią w stół], naczy, w ten świat fizyczny, który dotykamy, czy, 

czy... I tak dalej. Bo to... jest inna sfera, w ogóle! Nie jest świat fizyczny! [redaktor potakuje] 

A ja mówię tylko o powstaniu świata fizycznego! Tego, który tu znamy, dotykamy... eee, i tak 

dalej. Możemy oddziaływać na niego zmysłami. No, nie? To on albo, albo powstał... y, z, 

z niczego albo... trwał wiecznie. Nie ma innej wyjs/ racji. Więc... ja... troszeczkę... współczuję 

kolegom, którzy s/... są... są [śmiech]... są niewierzący, bo... mają pr/ mają zagwozdkę, mają, 

mają zagwozdkę, no, nie? Bo, albo w s/ wiecznie, czyli – ja też wierzę w życie wieczne, no 

[śmiech] – albo, po prostu, ten... Tak, jak mówię... Św/ Świat fi/ [cmoknięcie] Eee, bo to, 

na przykład, druga sprawa – bo mówią, że.... Naczy: jest taka próba przeciwstawienia nauki... 

eee, religii. Aczkolwiek, wydaje mi się, że... też trochę i ludzie religijni, tutaj, s/ trochę źle 

zrobi/ złego sobie zrobili, że ten ago/ antagonizm powstał. Co jest nie bez/ on jest dla mnie 

zupełnie bez sensu! Bo... są, jakby, dwie... dwa nurty, które badają – czy zajmują się – czymś 

innym w ogóle. Bo, bo nauka zajmuje się światem fizycznym, który nas otacza... 

No, i na przykład: (ja mówię) „to jest stół”. No, to „jest stół” – no, to wierzę w Boga. 

[świadek gestykuluje, uderza dłonią w stół] Ale jak już wiem, że on się składa z atomów – to 

już: „aaa, to już mam taką wiedzę, że już w Boga nie wierzę!”. No, bez sensu, prawda? No... 

To znaczy, że jeżeli mam już większą wiedzę o tym świecie fizycznym, to powoduje to – 

logicznie, niby – że... co? – w Boga nie wierzę, tak? No, to jest to takie... takie, takie, tam... 

gry. Ale to już odbiegliśmy zdecy/ zdecydowanie, zdecydowanie od głównego wątku naszej 



 45 

rozmowy odbiegliśmy [śmiech obu]. Ale pan go wywołał, bo pan zadał pytanie o tą religię. 

No. 

 

Tak. Tak, że biorę konsekwencje na siebie! A moim ostatnim pytaniem jest... Bo wspominał 

pan, że, e... po [19]89 roku, już po przemianach, też pan był związany trochę z Solidarnością 

Walczącą. Czy może pan troszkę powiedzieć, właśnie, o tej swojej... działalności jeszcze po 

[19]89... 

 

[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] To znaczy... No, ta działalność jest ba/ y, bardzo 

prosta. Po prostu, bo... Soli/ środowisko Solidarności Walczącej stworzyło taką Partię... 

Wolności. I ja się do tej partii... po prostu, tam... działałem w tej partii. Jako j/ jedynej partii, 

w której działałem, no, nie? Dzięki Bogu [śmiech]. A może i nie... No, w każdym bądź razie... 

Eee... Działałem tam, y, w ty/ przy tej Partii Wolności, organizowałem te, te... ostatecznie 

te zbieranie podpisów, te... te wszystkie wydarzenia, które, tam – no, czynnie uczestniczyłem, 

prawda? Zrobiliśmy, organizowaliśmy punkty, takie, zbierania podpisów, no... na Kornela... 

ja/ jak były te... wybory – to te, co, tam, wywracał stoliki w telewizji, i tak dalej... 

No, właśnie... No, i... Cho/ Nawet chodziliśmy po domach! Ja pamiętam... pamiętam – dzisiaj 

nikt już tego nie robi, tak? – a myśmy chodzili po domach, ja chodziłem! Chodziłem po 

domach, od domu do domu, ja/ jak świadek Jehowy, co, nie? He, no... yyy... 

 

Zbierać te podpisy? 

 

Zbierac [!] podpisy i przekonując i rozdając ulotki, tak. Do... I, dokładnie! I przekonując 

do idei, właśnie... tej, antyokrągło/ byliśmy bardzo zaangażowani. No, że tak powiem, no...! 

Żeśmy pracowali znacznie, aczkolwiek, niestety, społeczeństwo nie uznało naszych racji 

do końca. Ale też, trochę, społeczeństwu się nie dziwię, o tyle, że... obiecywano im wszystko, 

bez przelania kropli krwi, bez... y, w... y, żadnego wysiłku, prawda? Więc jak można... 

Jak masz taką alternatywę: że ma/ dostaniesz wszystko, yyy, że, y, wkładając nic... a tutaj 

musisz jednak jakiś w/ włożyć jakikolwiek wysiłek, żeby to... yyy, to, to... No, to wybrano 

tak, jak wybrano. Po co, jak jest wszystko dobrze? Tak, to... N/ I tak, i tak ludzie byli 

zachłyśnięci tym... tym, co się wydarzyło – że ten komunizm upada, prawda? Ten, który miał 

nigdy w życiu nie upaść! O tym żeśmy mówili – że ta... że ma tyle czołgów, tyle dywizji... 

nieludzkie ilości, prawda? To, prawdę – lo/ logicznym rozumem, no, popatrzmy 

na to wszystko, no: komunizm nie mógł upaść! Przecież, no, miał tyle dywizji, tyle 

wszystkiego, ty/ Kontrola, wszystko. Pół świata zajmowali, to... To po prostu niebywałe. 

Naczy, myślę, do upadku komunizmu przyczyniły się 3 czynniki najważniejsze, to jest: jeden 

czynnik taki, że... yyy, Rosjanie przegrali w Afganistanie. Pokazali... ale najważniejsze jest 

to... że... pokazali całemu kraj/ że się... Bo wcześniej komunizm się jak zaraza... 

rozprzestrzeniał, po całym świecie, Trzecim Świecie. Tak zwanym. Czyli krajach, tego... 

Ale oni pokazali, że nagle... Bo oni zawsze mówili: „walczymy z imperializmem 

amerykańskim”. A nagle, popatrzyli wszyscy i: „no, zaraz! Ale przecież to wy jesteście 

właśnie takimi a/ imperialistami!. Przecież to mały kraj, żeście napada/ chcecie 

podporządkować, i tak dalej” – no... więc... jak gdyby, cały ten czar prysł. W krajach 

Trzeciego Świata. Druga sprawa, yyy... związek zawodowy... czyli... związek zawodowy 

stał się... kojarzy lewicowo, prawda? Powstaje w Po/ bloku socjalistycznym. Przeciwko 

kapitaliście, [niezrozumiałe – 02:36:44, M. G.] kapitaliście, którym jest państwo 

socjalistyczne. Prawda? I to... nagle... z tym wszystkim, profesorom, tam, z Ox/ z tego, 

z Sorbony, z innych, tam, uczelni na Zachodzie... po prostu podcięło nogi! Po prostu, bo oni 

nagle zobaczyli, że to wszystko, co mówią – tym ludziom, studentom biednym – to wszystko 

nie ma sensu, po prostu. Bo... największym kapitalistą okazało się, hiper-kapitalistą... to jest 
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to właśnie państwo socjalistyczne! No, nie? Czyli ten cały raj, który oni zawsze tłumaczyli. 

Czyli on stracił... z, eee... Dzięki temu, co się wydarzyło w Polsce, on, eee... te elity Zachodu  

w ogóle się... Ameryki to, to ni/ to nie dotyczy, ale przynajmniej na/ na pewno tych polityków 

europejskiego Zachodu – nagle odwróci/ po prostu zrozumieli... że... te, te wszystkie hasła, 

ten cały socjalizm, te wszy/ na/ nowomowa, to wszystko, co oni gadali... To wszystko jest po 

prostu mowa-trawa! I stracił legitymizację u nich. Legi/ Legitymację taką. I... 

To spowodowało, że, jak/ Przygotowało psychologicznie Zachód, się przygotował 

do głównego ciosu. A główny cios wymierzyła Ameryka. To znaczy... nieuda/ taki może 

średni aktor, ale jednak westernów. [śmiech obu] No, ale jednak westernów! No! Po prostu 

powiedział: „koniec. To już jest koniec”. Oni dostali... za Cartera... po Helsinkach... do, 

w/ kie/ w Helsinkach ugruntowali wszystkie swoje zdobycze... eee, Związek Radziecki. To... 

to było największe upokorzenie. Przegrali wojnę w Wietnamie. Na/ przy/ Naczy, tam, z tą 

przegraną – to jest taka... dziwna przegrana. Ja to zawsze powtarzam... 

 

Przepraszam, ale ni/ nie idźmy może w... 

 

Dobrze! 

 

...za ba/ za bardzo w ten... 

 

Ale... Dokończmy wątek, tak, ma pan rację! [z uśmiechem] Dobrze, że mnie pan 

dyscyplinuje, bardzo dobrze, bardzo dobrze! Eee... i... A chodziło o to, że... na, y, to było też 

sytuacja upokorzenie Ameryki i oni powiedzieli: „o, nie! Jak? W ten sposób z nami grają?! 

Musimy coś zrobić!” – i pojawił się wtedy, właśnie dlatego to był też klimat w Ameryce... 

że pojawił się prezydent i powiedział: „nie, koniec! Koniec... Teraz im p/ Teraz im damy! 

Teraz im damy!”. I po/ To jest właśnie ten, yyy... narzucenie wysokotechnologicznego... 

mmm, programu cy/ wow/ yyy, że tak powiem... zbrojeniowego, no, nie? Naczy, to był tak 

naprawdę obronny, ale... no, militarnego. Y... I, który miał u/ u/ unie/ miał spowodować 

nierealne uderzenie na Amerykę... yyy, albo bardzo z/ o/ ograniczone. I jednocześnie to, że, 

właśnie, yyy, że nazwał to, powiedział jasno, nie? „Trzeba Imperium Zła...” po prostu wyt/ 

wytyczył cel! Wytyczył cel. Trzeba Imperium Zła, trzeba... trzeba ich, po prostu, zniszczyć! 

Już nie, nie będziemy się pitolić i tam, i tak dalej. No, i to było, to były te najważniejsze, 

uważam, czynniki o/ I faktycznie... i w tym momencie... yyy, to, to, to, można powiedzieć, 

że... cała ta, eee... Rosjanie stracili, tak: militarnie przegrają... albo przegrywali już, bo ci 

pokazali wyższą technologię... Przy/ przegrali ideologicznie – bo pokazali, y, bo pokazali, 

że to, te wartości, które oni zawsze... zawsze, komunizm... 

[02:40:00] 

...oni, ten... ten imperializm rosyjski sprowadzał się w kom/ wiel/ Miał... sło/ słowa 

komunistyczne, że oto „walczą o wolność ludów” i tak dalej, i tak dalej. Stracili, stra/ straciły, 

ten, argumenty, już się wyczerpały. I, właśnie, choćby też ten przykład w tym Afganistanie, 

w tych krajach Trzeciego Świata, które zobaczyły, że a/ e/ a/ Rosja, jak miała bronić przed... 

Związek Radziecki, przed imperializmem amerykańskim, a to przecież tacy sami imperialiści, 

jak ci Amerykanie, więc. Na dobrą sprawę, te wszystkie pola eksploatacji komunizmu już się 

wyczerpały, prawda? Więc... my/ militarna klęska, ideologiczna i... y, i... taka wizerunkowa... 

i to spowodowało, to była pie/ to była ta pierestrojka... ostatnia próba – bo, tam, niektórzy 

narzekają na tego Gorbaczowa, Rosjanie, ale to przecież... on... nie chciał zdradzić imperium, 

tylko on chciał je ratować! 

 

Reformować... 
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On chcia/ On je reformować. Zosta/ y, jeszcze coś-tam ocalić, ale wiedział, że już nie da się 

wszystkiego ocalić. W bardzo trudnych warunkach próbował tego ocalić. Więc... 

Oni niepotrzebnie go tak [śmiech obu] oskarżają o to. 

 

Ale to jest też zupełnie inna bajka. 

 

Tak, oni go tak niepotrzebnie o to oskarżają. Natomiast... eee, właśnie, to było już... 

Wtedy już komuniści zdawali sobie sprawę, że to już jest, y, koniec – i, moim zdaniem, nasi 

już się, komuniści, zaczęli przygotowywać do tego... właśnie do Okrągłego Stołu, no, nie? 

Że... Żeby wyjść cało z tej opresji – i co im się udało w 100 procentach, po prostu, i tu jest 

wielki szacun dla nich, [śmiech redaktora] bo... to niebywałe! W takich trudnych, już, 

warunkach, ale nam się udało, jednak. No, po prostu ocalili, zrobili, osiągnęli 100%. 

Nie ponieśli żadnej odpowiedzialności... Wprawdzie, tam, oddali władzę, ale dzień/ tą władzę 

oddanie Solidarności, ona musiała na siebie, e... e, ludziom Solidarności, na, którzy musieli 

na siebie wziąć... y, pasmo ogromnych, y, druzgocących reform... Czyli, w pewnym sensie, 

to im zapewniło powrót do władzy za niedługo. Bo... bo ktoś zrobił inny, nie oni! Jeszcze, 

na dobrą sprawę ocalili co się dało ocalić tam, z tego, z tej biedy, co tam była, no, nie? No, to 

przy/ przejęli, przeję/ przejęli ile się dało, no. Na maksa. No, faktycznie, jak ktoś był zupełnie 

głupi... no, to mu się... bo dali mu szansę, no, nie? Jak był zupełnie głupi, to mu, tam... no, nic 

nie zrobił z tym. Tak? No, ale ci, którzy... Na przykład to, że... tuż przed upadkiem, eee... 

rządu Rakowskiego wprowadzono najbardziej liberalną ustawę, no, nie? Tą... 

 

Wilczka. Wilczka, tak. 

 

Wilczka. Prawda? To było po to, żeby, mówi:„masz-cie i póki... [świadek nerwowo 

gestykuluje, uderza palcami w stół] jeszcze, teraz... ostatnia chwila i bierzcie, bierzcie 

w swoje ręce... kradnijcie co się da!”. Jak gdyby, no, bo... no, przecież, bo, bo, bo... bo „już 

możecie”, nie? „Róbcie, co chcecie”. „Róbcie, co chcecie”. No, nie? Nota bene, tak między 

nami, ja wcale nie krytykuję tej ustawy, bo ona... 

 

No, ponoć była bardzo dobra. 

 

Bo ona była bardzo dobra. No, tam, o/ liczyła 36 artykułów, zdaję się, jeżeli się dobrze nie 

mylę... nie wiem, może 3-4 strony w Dzienniku Ustaw... I dzięki niemu, ale dzięki temu, 

faktycznie dzięki niej jeszcze wielu... Naczy... Faktycznie uruchomiono przedsiębiorczość 

w kra/ Przecież komuniści łupili co się da, ale potem, jak gdyby po, już po przejęciu władzy... 

no, można było tą Polskę jakoś rozwijać. Dobrze [odpowiedź na gesty redaktora]. 

 

Przepraszam! 

 

Zdyscyplinowany! Zdyscyplinowany zostałem, tak! [uśmiech] 

 

[redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] Trosz/ Troszeczkę... Przepraszam bardzo, bo ta/ 

Bo nie/ W... tak... Yyy, dobrze, to... Ja więcej pytań do pana nie mam. Yyy, dziękuję panu 

bardzo za ten, za rozmowę! Jeszcze tylko, yyy, to jest wy/ 

 

Ta/ ta/ taśmę przewinąć [śmiech]. 
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Nie, to jest jeszcze, tam, dość ważne – muszę na koniec powiedzieć, że rozmowa była w 

Ośrodku... w siedzibie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, to tak jest wymagane... 

regulaminem... fundacji. 

 

Rozumiem. 

 

Dzięku/ dziękuję bardzo! 

 

 

 

Transkrypcja: Mateusz Gigoń, marzec 2018 


