
 Ja się muszę przedstawić, nazywam się Mateusz Gigoń, jest... Który mamy dzisiaj, 
przepraszam? 
 
Yyy, 8. marca. 
 
Tak, 8. marca 2018 roku, rozmawiam z panem Jerzym Bielasińskim, w restauracji Konspira w 
Zaułku Solnym. I bardzo proszę... opowiedzieć o sobie. O swoim życiu. 
 
Opowiedzieć o sobie. No, to zaczniemy od samego początku, czyli – urodziłem się 1. marca 
[19]70 roku... we Wrocławiu... Ech... w rodzinie... tradycyjnej. Czyli takiej religijnej, 
patriotycznej... zdeklarowanej antykomunistycznie i antysystemowo. Chociaż... nie uważam, 
żeby to akurat miało jakiś decydujący wpływ na, na, na, na osobę daną, na jej późniejsze 
postępowanie... No, wzrastałem, oczywiście, w czasach ciekawych. W roku [19]80, kiedy 
rodziła się Solidarność miałem, yyy, nieco ponad 10 lat. Kiedy wybuchł stan wojenny – 11 i 
pół. No, oczywiście, te obrazy ulicy, wojska, milicji, yyy... gonionej młodzieży, oblewanej 
wodą, pałowanej – utkwiły w pamięci. Należałem do ludzi, którzy... którzy, jakby... ciekawi 
byli, yyy, świata, interesowali się tym, co, co, co, co, co nas otacza. No, w człowieku 
naturalnie rodził się bunt, w domu się rozmawiało o sytuacji w kraju. W sumie, z najbliższej 
rodziny... o ile dobrze pamiętam – nikt nawet nie był członkiem Solidarności. Związku, jako 
takiego. Może, tam, ciocia, któraś, o ile wiem. Ale w zakładach pracy, jak najbardziej, brali 
udział w kolportażu prasy. W domu prasa była, podziemna. Uczestniczyli w demonstracjach... 
No, w tym wczesnym okresie, no, to oczywiście... trudno mówić o jakimś udziale w tym 
oporze antysystemowym. Ale już rok... [19]83... regularnie w sumie, z matką, uczestniczyłem 
w mszach za ojczyznę w katedrze... wrocławskiej. Tu warty jest wspomnienia taki epizod, y, 
pobytu w Warszawie w [19]83 roku, u rodziny. Gdzie, w sumie, cały, cały ten pobyt 
spędziłem, y... na dziedzińcu kościoła Świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu. Tam 
strasznie zainspirował mnie i tak, tak... przygniótł taki krzyż ułożony z kwiatów przez ludzi, 
z żywych kwiatów, ze świeczek. Przy tym krzyżu, w sumie, cały dzień, tak, jednak spędzałem 
czas, układając te kwiaty... podawane znicze. I później, po przyjeździe do Wrocławia... 
z kolegami... takimi z podwórka – ale też takimi, którzy przychodzili sami, z rodzinami, do 
katedry – zaczęliśmy układać podobny krzyż pod katedrą. Tam te kwiaty były już układane 
pod figurką przed wejściem do katedry, i świeczki, ale nie było to w formie znaku krzyża. 
I w sumie... na początku z pojedynczych kwiatów – on był taki rozciągnięty – ze świeczek, 
z czasem, yyy, gruby... no, stał się, jakby, symbolem tych comiesięcznej mszy. Tu nawet tak, 
taki też epizod jeden, gdzie... gdzie już chyba [19]84 był rok... tak, yyy, z kolegą Tomkiem 
Lubowskim żeśmy się tak zapomnieli w tym układaniu tego krzyża, że już msza się 
rozpoczęła... Już, już ostatnie osoby powchodziły do katedry. No, zreflektowaliśmy się, 
ruszyliśmy do tej katedry, w tym czasie zzz... z boków... rzucili się cywile, esbecy, próbowali 
nas, jakby tam, pojmać. Doszło do szarpaniny, ludzie wyskoczyli z katedry – udało się. 
No, trochę podarta kurtka, ale udało się wbiec do katedry. Oni, w sumie, w tym dniu tak... 
tacy byli bardzo, ten, nastawieni bojowo i wyciągali z przedsionka. No, czasy, czasy straszne! 
Bo, mówię, yyy... zawsze było obstawione. Ze wszystkich stron – od strony placu Bema, 
od strony Mostów Młyńskich tutaj... tak, że... ciarki po plecach, y... Samochody cywilne i, 
naprawdę, dziesiątki tych „suk”... Z czasem... z czasem już sam chodziłem na, na, na te msze 
– nie tylko do katedry, ale również na Bujwida i na Aleję Pracy... No, nieraz byłem 
wyprowadzany przez starsze panie, bo, po prostu, polowali... na, na młodych, obserwowali... 
No, często te msze kończyły się w ten sposób, że, że, po prostu... wychodziło się z katedry... 
były okrzyki, były śpiewy, formowało się pochód, dochodziło do starć... Tak, że trzeba było 
jakoś się tam, yyy, później przedzierać z tej katedry bocznymi ulicami, żeby dotrzeć do domu. 
No, ale to, to, to nie była żadna jakaś taka zinstytucjo/ zinstytucjonalizowana działalność. 



Pierwszy taki etap, to jest... rok [19]85. Końcówka [19]84, [19]85 początki. Gdzie 
poznałem... ja myślę, że również na mszy którejś. Nie jestem w stanie tego dzisiaj tak 
zweryfikować. Yyy... Janka Nowickiego. Janka Nowickiego, starszy ode mnie o rok kolega. 
On mi tutaj tak zaproponował taki pierwszy udział w jakichś akcjach, malowania na murach... 
No, oczywiście dla mnie to był zaszczyt, nie zastanawiałem się ani chwili, powiedziałem, 
że jestem zawsze do dyspozycji. To był czas też... kiedy szykowała się msza... pierwsza taka, 
w styczniu... No, to pamiętam dokładnie: 20. styczeń na Alei Pracy, y, zamówiona przez 
młodzież. No, ja wtedy jeszcze byłem w szkole... końcówka szkoły podstawowej, więc tutaj 
nie wchodziłem, jakby, w zakres tych szkół podstawowych [! – 00:06:51, M. G.], ale, 
oczywiście, w tej mszy uczestniczyłem. Moja tarcza szkoły... zawisła na ołtarzu, wśród tych 
różnych wot przekazanych przez uczniów – to były takie emblematy szkół średnich. 
 
To był [19]85 czy [198]6, przepraszam? 
 
To był osiemdziesiąty... 
 
Dwudziesty styczeń. 
 
Dwudziesty styczeń [19]85. Osiemdziesiąt pięć, tak, bo, bo „sześć” to już szedłem do szkoły 
średniej, czyli do „żeglugi”. [Technikum – M. G.] Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, której 
zresztą uczniem już był też wspomniany Janek Nowicki, więc... więc, tutaj, była, jakby, 
kontynuacja znajomości... No, i tu się zaczęły już takie bardziej zinstytucjonalizowane 
działanie, bo... w sumie, od pierwszych dni nauki w „żegludze” wszedłem w struktury 
Międzyszkolnego Komitetu Oporu. Yyy, młodzieżowa organizacja, taka, szkół średnich. Ona 
wchodziła w skład Federacji Młodzieży Walczącej, później RMN-u. Działalność na terenie 
szkoły... 
 
RMN-u? Przepraszam? 
 
Yyy, „Ruch Młodzieży Niezależnej”. 
 
A, Niezależnej! 
 
Mhm. No, na terenie szkoły działalność na czym polegała: czczenie rocznic patriotycznych, 
kolportowanie młodzieżowej prasy – „Szkoły”, „BIUST-u”, „Wyrostka”... Ale również tej, tej 
prasy, yyy, tych organizacji, yyy, solidarnościowych, tak zwanego „podziemia dorosłego”. 
Y... Fff... Janek Nowicki był takim niekwestionowanym szefem na terenie szkoły, znał tam 
już kilka osób, y... Więc... Więc on, jakby, był mózgiem tej całej, całej, yyy, działalności... 
W [19]87, z początkiem... Jasiu się, stwierdził, że się wycofuje z tej działalności, że, że, że, 
że, że... ja bym przejął tą strukturę MKO na terenie szkoły. Wycof/ nie wycofywał się 
całkowicie, jakby, tylko, fff... bardziej chciał działać na polu, yyy... jakby struktur SW 
[Solidarności Walczącej – M. G.], z którymi był związany już wcześniej. To zresztą... na 
rzecz tych struktur wykonywane były takie... te, te, te akcje, do których on mnie zapraszał – 
właśnie malowanie... yyy, wtedy jeszcze może nie ulotkowanie, bo to były takie sporadyczne 
moje akcje. I on tak jakby się wycofał z tej działalności, z MKO... Chociaż, chociaż, mówię, 
no, dalej uczestniczył. Aaale bardziej właśnie, ten... poszedł w tę strukturę SW. I w sumie 
przejąłem, jakby, tą strukturę, tego MKO na terenie „żeglugi”. I... Od [19]87 już regularnie... 
miałem miano, jakby, przedstawiciela na, yyy... MKO na „żeglugę” i z tego tytułu 
uczestniczyłem w spotkaniach takich... 
[00:10:00] 



regularnych z kierownictwem MKO, one się odbywały przeważnie w salkach kościołów. No, 
na/ na/ najczęsciej na... na Prusa... ale bywało też na Antoniego. No, no, no, miało to na celu 
rozdział zadań, zaplanowanie akcji, przekazanie a/ adresów kontaktowych do odbioru 
bibuły... no, i przekazywanie informacji z działalności ze szkół, które później były 
umieszczane, właśnie, w prasie młodzieżowej. No, takich informacji przekazałem... 
kilkanaście z różnych akcji. No, najbardziej takie sztandarowe, znane akcje to, to cicha 
przerwa, y, bojkot pochodu pierwszomajowego... no, i z rocznic właśnie. Ale również 
zachowanie się nauczycieli, yyy... Czyli, na przykład, y, z/ zbierania ulotek, czy, czy, czy 
zrywania tych naszych plakatów, jak, jak wieszaliśmy. No, takich akcji było bardzo wiele na 
terenie szkoły. He, odbywało się to w taki sposób, że... w umówiony dzień, yyy... przed 
końcem lekcji... 5-10 minut kilkanaście osób pod różnym pretekstem opuszczało sale 
lekcyjne. No, przygotowywaliśmy to na korytarzu na tak zwaną „wydrę”, czyli wieszaliśmy 
plakaty jakieś, yyy, wtedy jeszcze nie było banerów, sami robiliśmy z tektury różne, 
rozstawialiśmy świeczki... Kiedy uczniowie już wychodzili, wszystko było gotowe, 
rozrzucało się ulotki, yyy... z pięter, y... No, mniej więcej tak wyglądała ta działalność. 
Do roku aż [19]89, kiedy skończyłem szkołę – to była zawodówka – i poszedłem do 
technikum, więc ta działalność dalej była kontynuowana. Z tym, że... Oczywiście, nie 
wystarczała mi sama działalność w strukturze MKO. I... zaangażowałem się również w tą 
działalność taką... tych struktur, na rzecz struktur dorosłych, czyli dalej z Jankiem Nowickim, 
już, yyy, działałem również na mieście, w tak zwanych „Grupach Wykonawczych”, y, 
Solidarności Walczącej. No, początkowo była to grupa Janka... On sam, yyy, jakby, 
nie prowadził jej samodzielnie, podlegał pod Grupę Wykonawczą Jarosława Krotlińskiego. 
Wtedy jeszcze, jeszcze, jeszcze... szefa Grupy Wykonawczej. Ale już za chwilę, bo, bo 
w [19]87 szefa Grup Wykonawczych, czyli „szefa wszystkich szefów”. 
 
Krutliński? 
 
Jarosław Krotliński. 
 
„Krutliński”, czy „Krotliński”? 
 
Krotliński. 
 
Krot... 
 
Jarosław Krotliński, tak. 
 
Już ktoś o nim wspominał. 
 
Tak, tak. Szef Grup Wykonawczych od [19]87 roku. Z czasem... z czasem. Z czasem Jasiu się 
jakby usamodzielnił, yyy, ze swoim gronem, ludzi skupionych wokół niego i utworzył Grupę 
Wykonawczą... i ja, jakby, skupiłem wokół siebie uczniów z „żeglugi” o takich 
predyspozycjach do takich działań właśnie – bezpośrednich, ryzykownych. No, bo to były 
takie akcje bezpośrednie. 
 
Przepraszam – pan powiedział, że poszedł pan do, y, technikum – to było dalej, y, w szkole 
żeglugi śródlądowej? 
 
Dalej w żegludze śródlądowej, tak. Ale to, mówię, to się przenikało z tą działalnością cały 
czas, y, od początku MKO, więc, tutaj... 



 
Chodzi o to, czy w tej samej szkole, jakby, pan był cały czas? 
 
Tak, tak, tak, tak, tak. Tak. No, i tutaj, tutaj, stworzyłem, jakby taką, taką własną grupę... 
która... no, no, już podlegała, oczywiście, pod szefa wszystkich grup, czyli Jarosława 
Krotlińskiego. No, już wtedy go poznałem, już wtedy miałem z nim, yyy, bezpośredni kontakt 
– no, bo tak, to wcześniej przez Janka... Yyy... No, cóż w samą strukturę SW tak głęboko 
nigdy nie wszedłem, nie miałem takiej potrzeby, jakby. Nikt mnie też tak, tak nie 
wprowadzał. Yyy... No, akcje. Akcje na mieście. No, to są... No, to naprawdę były 
sztandarowe iii... takie spektakularne akcje ulotkowe. Bywało kilka akcji, gdzie rozrzucaliśmy 
naprawdę po kilkanaście tysięcy ulotek. To były plecaki takie ogromne, ze stelażem. 
No, nie ulega wątpliwości, że mimo własnej grupy i już tych rozluźnienia kontaktów 
z Jankiem Nowickim – najlepiej mi się pracowało. Plecak niosła trzecia osoba, 
przemieszczaliśmy się, ale, ale zawsze ten bezpośredni rozrzut ulotek dokonywaliśmy 
we dwójkę, bo się rozumieliśmy, po prostu, bez słów. To nie było „na: trzy”, tylko „na: raz” 
zawsze. Ulotkowanie... [westchnienie – M. G.] W szczycie... Czyli w tych godzinach szczytu 
– no, najgłówniejsze miejsca Wrocławia, czyli, czyli: Rynek, yyy, „PeDeT”, Ruska, 
Grunwaldzki, Dworzec... rozrzucanie zza tramwajów, spomiędzy tramwajów, wykładanie 
ulotek przez szyberdachy w autobusach – kiedy one ruszały, pod wpływem wiatru one się 
rozsypywały... Yyy... No, malowanie – malowanie, no, to, to, to przeważnie nad ranem albo 
w nocy. No, i tak ta, ta działalność, y, szła do roku... no, [19]89, kiedy już, już zaczęło... 
to wszystko tak lżeć, jakby wszyscy zaczęli powoli... mimo, że Kornel jeszcze się ukrywał, 
no, to, to już... jakby, było wszystko jawne. Rok [19]89-[19]90, no, ujawnienie się, yyy, 
powstanie Partii Wolności – to była cały czas kontynuacja. Wszedłem w struktury Partii 
Wolności, pracowałem na rzecz tej Partii Wolności. W większości, w sumie, do roku [19]93, 
kiedy ona istniała. Działalność się niczym nie różniła – dalej to było, jakby, na... na, na... 
w tym kierunku Grup Wykonawczych, bezpośrednich akcji – ulotki, plakaty... No, doszły 
demonstracje, oczywiście... kilkanaście wielkich demonstracji, począwszy od [19]89 roku 
aż do... roku [19]93, przy tym... No, [19]88 to był taki przełomowy... Wiadomo, że, że... 
SW i... i również ja! Nie, nie... nie, nie było zgody na, na, na... obrady Okrągłego Stołu, na, na 
ten układ, który tam był zawierany. Więc, tutaj... uczestniczyłem w tych wszystkich 
wiecach... w organizowaniu ich czynnie i brałem w nich udział. No, oczywiście... również 
rozpoczęły się wystąpienia antywałęsowskie z... Są te takie pierwsze... Pierwsza nasza akcja... 
Nie, no, wcześniej już były akcje, bo to były takie wspólne z PPS-RD, gdzie miałem takie 
ścisłe kontakty... Nawet bym powiedział: bardzo ścisłe, bo... to były wspólne akcje też, tam, 
z młodymi z PPS-u, yyy, to nawet mi się zdarzyło zatrzymanie podczas malowania w [19]88. 
We wrześniu 88’. Dziabnęli nas na ulicy Ruskiej, w nocy. No, niestety, nie udało się już 
uciec. Zostałem skazany na, na, na grzywnę... To było 21,5 tysiąca starych pieniążków. 
Oczywiście, odwołałem się od tego orzeczenia kolegium... Druga instancja podtrzymała... 
Utrzymywałem tam, że skazano mnie bez żadnych dowodów – policjanci, znaczy, ZOMO-
wcy, którzy nas zatrzymali w nocy z patrolu, twierdzili, że... że wprawdzie nie mieliśmy przy 
sobie nic, ale... ale w pobliżu znaleźli szpraye, szablony... plus plakaty, a ręce miałem brudne 
w kolorze tego szprayu. No, ja się tam tłumaczyłem, że, oczywiście: stąd były brudne, 
bo widziałem coś leżącego na ziemi, dotknęłem [! – M. G.] to i ten, ale nie ja malowałem i tak 
dalej. No, nikt, oczywiście, wiary nie dał, dwie instancje przeszły. Odwoływałem się do 
tamtych różnych Rad Narodowych, ja już nawet nie znam nazw tych instytucji... Wszyscy 
utrzymywali, aż wreszcie przyszło pismo, że nie ma się co odwoływać, bo obejmuje amnestia 
z [19]89 roku i zostanie mi to darowane [śmiech redaktora]. Argumenty były proste: że... 
abstrahując od wszystkiego – koszty tego wszystkiego poniesie moja matka. No, bo ja nie 
pracuję i nie mam własnych dochodów. No, i później jeszcze takie było zdarzenie – [19]88, 



to jest 88, też 88, to był okres... okres wydalenia Kornela Morawieckiego z kraju, później jego 
powrót... Później jego powrót... [świadek zastanawia się – M. G.] Znów wyjazd. 
I organizowanie takich demonstracji, yyy... fff/ wspólnych z PPS-em, takie było spotkanie 
akurat tego Komitetu Robotniczego PPS-u, gdzieś w mieszkaniu, w bloku na Psim Polu. 
 
Już po Okrągłym Stole, czy jeszcze przed...? 
 
To już było po, yyy, wrzesień-październik, po Okrągłym Stole. 
 
Osiemdziesiąt dziewięć, tak? 
 
Osiemdziesiąt osiem, chyba! Osiemdziesiąt osiem, tak. I to było takie dość poważne zebranie, 
dużo ludzi... grubo ponad 30 osób w takim niewielkim mieszkaniu w bloku. W którym 
uczestniczyłem. Tam wtedy był, y, również Józef Pinior! I doszło do, do, do zatrzymania 
Józefa Piniora – to było mieszkanie na parterze, zebranie trwało, nagle... Nagle tak, no... 
Przebiegły jakieś głowy pod balkonem. No, jeszcze nawet nie zdążył ktoś krzyknąć, że, że, 
że... chyba esbecja – wyleciały drzwi z futryną, oni balkonem weszli... Nie wiem, ilu ich było. 
Mieszkanie się zrobiło pełne, po prostu, od mężczyzn, cywilnych. Wyprowadzali nas 
pojedynczo... Te 30 osób, czyli widać, ile musiało być samochodów! Każdego osobno wieźli 
na Muzealną... 
[00:20:00] 
Najbardziej chodziło im, oczywiście, o Józefa Piniora, Suchorowskiego... czy, czy, czy 
Borowczyka. Wszystkich nas powypuszczali po 48 godzinach... No, to takie tam, z tych 
kontaktów z PPS-em. No, wiadomo, PPS, PPS był do... bodajże chyba [19]89 i potem 
ta struktura się już rozpadła. Ale ta współpraca była taka... i z MKO, i z SW, i przenikały się 
te działania, [niezrozumiałe – 00:20:29-00:20:31, M. G.] pozytywna przyjaźń między 
Piniorem a Morawieckim. I cóż... No, mówię – no, no, wróćmy do tego roku... po [19]89, 
czyli... rok [19]90 – powstanie tej Partii Wolności. Był to bardzo intensywny czas, właśnie 
tych antywałęsowskich wystąpień. E... No, co tutaj na pewno należy zauważyć. No... Rok... 
Rok [19]92, czyli „lista Maciarewicza”... No, byłem w grupie, w grupie, która jako pierwsza 
z Kornelem Morawieckim na Świdnickiej rozdawała tą listę... agentów. To był, zresztą, 
początek takich regularnych wystąpień... Partii Wolności i Solidarności Walczącej przeciwko 
Wałęsie – bo... y... Czternastego, bodajże, odbyła się już pierwsza demonstracja przeciwko 
Wałęsie wyraźna taka... Zadecydowaliśmy, że będziemy organizować ją co miesiąc. 
Konsekwentnie, bodajże przez 1,5 roku... do [19]93, końcówki, takie demonstracje 
organizowaliśmy. No, i to też był koniec działalności Partii Wolności, generalnie. Później, 
póź/... Później była przerwa, oczywiście środowisko się tam jakoś kontaktowało, aż do roku 
2007, kiedy powołano Stowarzyszenie Solidarności Walczącej... Które zresztą działa do 
dzisiaj. No, udział ludzi... w tym projekcie różny, działania różne... no, dziś nowa siła – Wolni 
i Solidarni – no, i też różnie z tym bywa: jedni się w to angażują, inni... inni niekoniecznie... 
Cóż z takich jeszcze, jeszcze, jeszcze... No, może warto wrócić jeszcze do [19]89, czyli te/ 
wczesnego [19]89, luty. Luty, przypomina mi się taka akcja po Okrągłym Stole, wizyta Lecha 
Wałęsy (no, bo... On tu zresztą bywał we Wrocławiu kilkukrotnie, [19]89, [19]92. No, zawsze 
przez nas, oczywiście, witany „serdecznie”...) Było pierwsze przywitanie, on był wtedy 
na Alei Pracy w kościele. Oczywiście, w swoisty dla siebie sposób, yyy, umiał podburzyć 
ludzi, czyli: my tam rozwinęliśmy transparenty naprzeciwko kościoła... przed dziedzińcem, 
tak, że, oczywiście, nie wchodzić na teren kościoła i... jakby... nie przeszkadzać, ale wyrazić 
swój sprzeciw; to były transparenty o, z hasłami, yyy... oczywiście... anty-okrągłostołowymi 
i przeciw Wałęsie... On, przy/ idąc na mszę, oczywiście, jak przyjechał, widział to wszystko. 
Z tym swoim specyficznym uśmieszkiem podburzył ludzi na mszy, że, że, że, właśnie, on... 



on, tutaj, dąży do takiego „dobra powszechnego”, a tacy, właśnie, tam, „od Morawieckiego”, 
no, „kamieniarze”, „bandziory” i tak dalej, przeszkadzają w tym, i ten... No, sss... To była 
pierwsza sytuacja, w sumie chyba, chłopcy się nawet nie spodziewali – tam, z Grup 
Wykonawczych – że to może tak drastycznie wyglądać... Wściekły tłum, po mszy, 
rozmodlony, rzucają w nas papierami, różnymi przedmiotami, plując, popychając, próbując 
wyrwać te transparenty. Porwali, oczywiście... niektórzy mieli porwane ubrania. Tak, że 
tak się to skończyło przywitanie. Drugie takie przywitanie było w [19]92, yyy, podobne, 
gdzie nam udało się przedostać do, w Hali Ludowej, na, na, na wiec z nim. Z tubami pod 
kurtką i zakłócić to... No, ale też musieliśmy, niestety, uciekać... przed, przed ochroną i, i, i... 
i ludźmi. 
 
Jak, jak... duże te grupy były, w sensie: ile was było w... 
 
Grupy Wykonawcze, w zależności do jakich akcji, yyy, oczywiście one się łączyły... na, na, 
na, na tego typu akcje... 
 
Naczy... naczy, ja w tym momencie pytam tylko o to, o te przywitania Wałęsy. Ilu ludzi z... 
 
Jeżeli chodzi o Aleję Pracy, no, to było około 15 osób. 
 
Mhm. 
 
Jeżeli chodzi o, na przykład, Halę Ludową, to było nas... sześć... sześć osób. No, mówię, tak 
generalnie, jak chodzi o, o, o ulotki, to przeważnie to były 3-4 osoby, plakatowanie 4 osoby, 
przy malowaniu sprayami... przeważnie były 4 osoby. Bo malowało się, na dwie ręce 
rozmierzało się wzrokiem ścianę i 2 osoby malowały, 2 obstawiały, y, narożniki, żeby to 
jakoś... ogarnąć. Plakaty... 3 osoby: jedna – wiadro, pędzel i, i, i... i maziała; druga przy/ 
przykładała, a, no, ta z wiadrem jeszcze raz przykładała po, po wierzchu... no, 2 obserwowały. 
Yyy, no w t/ Mówię, no, w czasach tej, tej większej konspiracji, no, to, to przeważnie się 
robiło w, yyy... nad ranem. Nad ranem. No, tam, tam, tam chodziło o takie coś, jak zmiany 
patroli. Był taki ograniczony czas na wykonanie napisów, czy, czy akcji; natomiast w tym 
czasie, później, kiedy to się poluzowało – to szliśmy na całość, bo, na przykład... He! 
[uśmiech] Plakatowanie na te główne demonstracje... od [19]89 roku, czyli ta... 
pierwszomajowa, trzeciomajowa, yyy... sierpniowa, grudniowa... To już plakatowaliśmy w 
nocy. Przeważnie gdzieś od 22:00... Nieraz to było naprawdę kilka godzin, 5, że nogi bolały. 
Calutkie miasto. To się poprawiało kilkukrotnie, to plakatowanie... No, cóż, spraye! Spraye... 
kleje... No, to wszystko... wszystko się przygotowywało w mieszkaniu, przeważnie u mnie, 
gdzie był punkt, yyy... zzz/ zbiórki i wypadu – no, bo tak jak... yyy... Nie wiem, czy 
wspominałem, mieszkałem w okolicach Dworca Głównego, więc to było idealne miejsce do, 
do wypadów. 
 
Na wszystkie strony się mogliście rozejść. 
 
Tak, tu często... Tak! Tu często ktoś pyta: jak to wyglądało... w sensie rodziny. Hy! [uśmiech] 
Co, co na to matka? 
 
No, właśnie [uśmiech]. 
 
Matka, matka – bo tu będę wspominał tylko matkę, bo... Bo, bo, bo... Jak gdyby, 
wychowywałem się bez ojca. Matka! Hm! [uśmiech] Matka wszystko wiedziała znakomicie, 



nigdy o nic nie pytała. Nigdy nie powiedziała, żebym czegoś nie robił... Widziała w domu 
ulotki, widziała prasę, widziała przygotowywany klej... Przeważnie odbywało się to w 
sposób, że się pytała po prostu: „o której planujesz przyjść?”. [śmiech redaktora] „I uważajcie 
na siebie, chłopcy!”, to było wszystko; no... no, na pewno utkwiło mi w pamięci, że... 
że zawsze, kiedy byłem gdzieś na, na tych akcjach... nocnych... to ona nie spała. Światło się 
paliło, czekała. Dopiero jak wracałem, szła spać. Ale, y, ale naprawdę... no, nigdy ani jednego 
słowa, że... że „coś ci grozi”, czy ten... Wiedziała znakomicie wszystko i... i uważała, że tak 
należy i... była pewnie z tego... dumna. Tak, że... No, cóż tu jeszcze... 
 
Ale z/ zachęcać jakoś pana nie zachęcała? Tylko... nie stawiała przeszkód, tak? 
 
Mmm... 
 
Czy były jakieś rozmowy, w sensie, że tam: „synu! Pamiętaj, trzeba walczyć o Polskę!” – coś 
takiego? 
 
Nieee, no! To była rzecz, rzecz, jakby, normalna! Ja, ja to... widzę to tak, że ona, jakby... 
byłaby zdziwiona, że, że w którymś momencie, jakby, nie, nie podejmuję takiego czegoś! 
Tak, że... Nie, nie. Widziałem, że jest zadowolona, że, że, że przyszedł moment i... i, i, i 
podjąłem taki antysystemowy... No, to dla mnie też to było oczywiste, to, to była kwestia 
tylko... kiedy i jak! To się szukało wszelkich, wszelkich możliwych sposobów i, i, i... i, 
mówię, no, nawet układając ten krzyż, gdzie jeszcze, jeszcze nie znałem dużo ludzi, to się 
dopiero poznawało... to się bazgrało własne, własne ulotki, własne plakaty... bardziej lub 
mniej ułomne; napisy, typu: „Solidarność żyje, zwycięży”; tak, że... to, to, to nie było tak, że, 
że ten, że całkiem nic. No, ale mówię... No, takie bardziej instytucjonalne, no, to to jest 
dopiero od roku [19]85. No, cóż tu jeszcze można dodać... No, na pewno, to jest taki, taka 
relacja pobieżna... było tych rzeczy naprawdę dużo... Hm! Chyba tylko tyle. 
 
Ale mogę zadać parę pytań? 
 
Oczywiście! [śmiech redaktora] Do/ do/ dopytywać! Bo, bo, bo, mówię, to umyka wszystko. 
 
Do jakiej podstawówki pan chodził? 
 
To była 73. we Wrocławiu. Na ulicy... Gliniana? Gliniana. 
 
Mhm. A, to...! 
 
Gliniana? Czy Gajowa? Gliniana, Gliniana. Gliniana. Gajowa mi się kojarzy, może jeszcze 
dodam... z panią Mirosławą Pawlik. Starszą panią, już prawdopodobnie nieżyjącą... To była 
pani, którą... nie wiem, jak poznałem! Czy na mszy, czy przez kogoś... Moim zadaniem było 
odbiór od niej... prasy o nazwie „Bez cenzury”. 
[00:30:00] 
To było pismo szeregowych członków Solidarności. Ono było drukowane przez SW. 
Poznałem ją... w połowie [19]88, końcówka [19]88. Tą prasę odbierałem od niej, zanosiłem w 
[niezrozumiałe, redaktor wchodzi świadkowi w słowo – 00:30:14, M. G.] 
 
Z, z domu, w sensie? 
 



Z domu. Tak, z Glinianej. Zanosiłem... we wskazane adresy... Yyy, no, tak zaprzyjaźniłem się 
z tą panią, że bywałem u niej co tydzień po odbiór. Ale to, to nie był jedyny powód! 
Po prostu, po prostu polubiłem ją i, i, i pomagałem jej, na i/ na ile tam mogłem, w sensie 
przyniesienia węgla, czy zrobienia zakupów. Z czasem zaproponowała mi, czy nie chciałbym 
pisać teksty do, do, do tej gazetki. Ona była w redakcji tej, tej, tej, tej. Zgodziłem się, tak, że 
od końca [19]88 przez [19]89 i [19]90... popełniłem kilkanaście tekstów w tym pisemku, 
pod pseudonimami dwoma... Tak, że... A to było takie pismo dość, dość otwarte i, i 
radykalne, jak na tamten czas, bo... bo jak trzeba było, to, z tego co pamiętam, to i dostała 
strona kościelna, yyy, jeżeli chodzi o Okrągły Stół... no, Lech Wałęsa był rzeczą normalną... 
No, i takie, takie, takie, takie trzeźwe spojrzenie, w ogóle, na, na, na rolę Związku, yyy, 
czy na, na ich bez/ bezradność, bezsilność i... akceptację. Tak, że to tak, tak, ten... Ta pani 
Mirosława Pawlik mi... się przypomniała. 
 
A swój pseudonim pan zdradzi? Ten, pod którym... 
 
Yyy, jeżeli chodzi o to pismo, to był... to było pod pseudonimem „Piołun” i „Oset”. 
Natomiast, jak chodzi o działalność, nie używałem żadnego. Nie używałem żadnego. 
 
Yyy, pani Pawlik była w strukturach Solidarności Walczącej, czy Solidarności, czy...? 
 
Nie, ona, ona była członkiem Solidarności, czyli Związku, internowana, yyy... w Gołdapi, 
yyy, uczestniczka, pamiętam, że tej głodówki w Bieżanowie... Na pewno znała się, jeżeli nie 
z samą Iwonką Kondratowicz, to z mamą Iwonki. Bo one tam, na pewno, w tych ośrodkach 
odosobnienia... Kontakty z SW miała, na pewno. To nie ulega wątpliwości. Na pewno nie ule/ 
Dziś na pewno o tym wiem, wtedy, wtedy o to, o to nie pytałem jeszcze... I, i, i... trudno jest, 
ten... Zresztą, no, mówię, no, trudno było o to pytać, bo... jako tako... Tak, jak wspomniałem – 
nie byłem... formalnie, jakby tak głęboko, w strukturze SW. To dopiero... przez te Grupy 
Wykonawcze, bo one działały, jakby, na obrzeżu, y. My nie mieliśmy potrzeby, jakby, yyy, 
wchodzić głęboko – nikt tam nas, zresztą, nie zapraszał. I... i tak było bezpiecznie. No, bo 
naszym zadaniem było, po prostu, akcje bezpośrednie. Więc, yyy, do tego, jakby, miałem 
predyspozycje, tak przynajmniej... Nie, nie poszukiwałem jakichś innych form aktywności. 
Natomiast już po [19]89 Partia Wolności i te inne, no, to różne były formy aktywności. No, 
tam się poznało szereg ludzi. To już nie był tylko Jarosław Krotliński, ale sam, sam Kornel 
Morawiecki, pani Hania, y, Łukomska... pan Andrzej Kołodziej, yyy... kto tam jeszcze, 
z takich, tego... Wojciech Myślecki... No, no cała czołówka, w sumie, tej wrocławskiej SW. 
Już później, w jakiś sposób, tam, miałem ten honor poznać te osoby, zetknąć się z nimi... 
 
Ale to już dopiero po... po Okrągłym Stole, tak? 
 
Po Okrągłym Stole, tak, tak. To była końcówka [19]89 iii... i początki [19]90. Bo już, 
mówię... 
 
[redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] Rozumiem, że partia normalnie była 
zarejestrowana, już legalnie działająca? 
 
Tak! Tak, tak. Partia działała normalnie. Tak. Tak, no, ale mówię, no, jeszcze, jeszcze 
formalnie Kornel się ukrywał, w sumie, do końca [19]89. Chociaż, no, to już było takie, 
wiadomo, no... symboliczne. No, bo już, już, już, na przykład, bodajże, chyba... w grudniu... 
albo i... albo i w maju [19]89, już Wojciech Myślecki przemawiał oficjalnie, w grudniu... Na 
pewno na demonstracji we Wrocławiu już w grudniu Hania przemawiała oficjalnie, jawnie, 



tak, że... tak, że to już, to, to była taka formalność, jego... wyjście. No, i to dopiero takie było 
bardziej, bardziej... taki kontrakt, ten... sformalizowany. Ale, mówię, no, ten, te, te główne 
kontakty, to, to, jednak, jednak MKO... czyli, iii... i Solidarność Walcząca. 
 
W którym momencie... 
 
[świadek wchodzi w słowo redaktorowi] Co, oczywiście, nie było, y, dziełem przypadku! 
Yyy, skierowanie swoich kroków i, i trwanie przy tym – no, bo to, to odpowiadało, jakby, 
moim poglądom... Radykalizmowi... yyy... W pełni podzielałem koncepcję prezentowaną 
przez SW, ich założenia... Zresztą, dziś, dziś, yyy... czas oddaje... rację, niestety, tej 
organizacji. No, jeżeli chodzi zarówno o Okrągły Stół, jak i o ocenę sytuacji... prognoz tego, 
co, co będzie. No, wolność mamy, a/ ale, ale z trudem... ona się konsumuje iii jeszcze... 
podejrzewam, że będzie to trwało dobrych, dobrych kilkanaście lat, zanim to się wszystko... 
naprostuje. No, bo niestety, niestety... no, pozostawienie tego całego układu sprawiło, że on 
się rozrósł, yyy... dobrze się osadził w różnych strukturach i wytępienie tego... a przede 
wszystkim praca nad ludźmi, bo tu nastąpiło straszne spustoszenie w głowach ludzi, 
młodzieży, wszystkiego, jest... jest na lata obliczona... 
 
To znaczy? Niech pan... Może pan jaśniej? 
 
To znaczy, no, no, no, mówię, no, tak, że... Jeżeli chodzi... 
 
Powiedzmy, tak do, do tego momentu, to... rozumiem o/... o co chodzi, tak?, ale jak mówi pan, 
że, y... „w umysłach młodych ludzi” – w sensie, tych po [19]90-tym roku edukowanych, tak? 
Czy... Czy, czy, czy... 
 
No, eduko/ edukowanych w, pff... Naczy, ja bym to właśnie nie nazwał eduko/ E/ „Edukacją 
negatywną”, w sensie... w sensie, właśnie, obrzydzania patriotyzmu, religii, yyy, wartości 
tych tradycyjnych... Y, fff, takie, takie, takie... agresywne, jakby... podsuwanie tych, tych, ja 
to nazywam: tej ideologii... lewackiej. Tak, że... Takich, takich... No, no, no, mówię, no, 
ta ideologia wstydu, y, ta, ta, brak tej, jakby... yyy, polityki historycznej... No, no, no, no, 
szereg tych aspektów, no, no, widać to dziś na, na  każdym kroku [niezrozumiałe – 00:36:51, 
M. G.]. Tak, że, to, to, to dopiero powoli, jakby, powstaje. Ja tu daleki jestem od, od, y, 
mówię, przeginania w jakąś drugą stronę, ale, ale... ale nie wi/ ale nie widzę to, to, to... 
 
Widzi pan braki? 
 
Ogromne. Ogromne, zresztą to się ujawniło w różnych momentach, no... Choćby wspomnieć, 
no, bo to chyba był najbardziej taki tragiczny... moment, czyli... yyy, dwa-dziesiąty... 
tragiczna śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie, gdzie... gdzie, w sumie, no... No, 
ogromna tragedia... abstrahując od całej tej otoczki, wszystkiego – czy, czy, czy to zamach, 
czy nie zamach. Ja, ja pomijam, ale, po prostu, yyy... byłem świadkiem wypowiedzi iii... 
czytałem komentarze, gdzie, gdzie były tego rodzaju, że... „dobrze się stało”, „źle się 
natomiast stało, że nie było drugiego brata”... „sprawa się rozwiązała”... 
 
Nooo... 
 
Nie wiem, czemu! Nie wiem, czemu – bo ja się poczułem, jakby, dumny, w tym momencie, 
yyy, z tego, że, że mamy taką prezydenturę... Utożsamiałem się, mówiłem: „mój prezydent”... 



Yyy... Oczywiście, że można by z/ y, krytykować pewne rzeczy, y... No, ale, ale, jakby, jakby 
tak, poczułem się podmiotowo. 
 
Mhm. 
 
I tutaj, s/... było to dla mnie straszne. 
 
Był to na pewno pierwszy prezydent, eee, o takiej... mentalności prawicowej, konserwatywnej, 
prawda, od odzyskania, prawda, niezawisłości, prawda... 
 
Tak, tak. Tak, że to było dla mnie takie, takie nie/ niespotykane, jakby. Być może, że... 
Być może wcześniej takie rzeczy bywały – ja ich nie słyszałem w odniesieniu do, do kogoś, 
bo... No, mówię: no, nawet kiedy... kiedy, kiedy dotyczyło coś jakichś naprawdę bandziorów, 
tych komunistycznych, czerwonych, gdzie, gdzie oni odchodzili z tego świata, to... No, to, to 
jakby było takie... normalne, ale my nie używaliśmy takiego czegoś, wbrew pozorom. 
Nawet... nawet jeżeli dziś chodzi ooo... generała Kiszczaka, czy Jaruzelskiego, te, te 
degradacje generalskie, te, te pochówki... Staram się, staram się, jakby, w wyważony sposób... 
podchodzić do tego. Do samej degradacji – słusznie, ale co do jakichś innych aspektów, y... 
takich, takich... No, mówię, ja to na/ nazywam takie zezwierzęcenie, jakby, tego typu 
wypowiedzi... 
 
W sensie, że nawet ten... że... 
 
No, bo, no, padają, oczywiście, od jakichś radykałów, takich... takich strasznych, 
zatwardziałych, że „wykopać!”, że, że... Tak, że „pod płotem”, gdzieś... 
 
Naczy, ja myślę, że to nawet nie radykałowie, tylko ludzie, którzy trochę nie wiedzą, prawda, 
co mówią... 
 
Co, co mówią – no dokładnie! 
 
Może, ten... Może, może zostawmy to, bo to... 
 
Tak. 
 
Szkoda, szkoda sobie, prawda... 
 
Dokładnie! 
 
...czasu na takie... Eee... Ja chciałem jeszcze wrócić, jakby, do... 
 
Mhm. 
 
Eee... Bo, rozumiem, że, że, że ta pa/ Wrócę jeszcze do tej pani Pawlik. Rozumiem, że... 
że wywarła ona pewnie, też, na pana jakiś wpływ... Że tam, nie wiem, rozmawialiście pewnie 
o sytuacji bieżącej i... 
[00:40:00] 
I ona pewnie też opowiadała o... o swoich, y, doświadczeniach... 
 



Tak, tak, tak. No, no, to oczywiście! Sama opowieść o, o, o tym obozie internowania dla 
kobiet, yyy, o tych warunkach tam, o tych esbekach, yyy... to było... Mówię, ten Gołdap, 
to gdzieś na krańcu Polski, pod granicą... No, tak, tak! No, to, to, to, to był człowiek, który 
szedł od początku, czyli, czyli... stan wojenny, internowanie iii... No, tak, tak! To, to... 
Niewątpliwie. Niewątpliwie. Takich osób, z którymi utrzymywałem takie przyjaźnie, czy, czy 
kontakty, było kilka, mówię, bo... Bo, to, to, to tak dziwacznie wyglądało, ale... no, na tych 
mszach, no, na tych mszach, y, było dużo ludzi młodych, było w średnim wieku, ale były też 
osoby starsze! I, i, i, mówię, no, te, te, te starsze panie, y... one, jakby, nie trzeba im było 
mówić, one brały tych młodych pod pachę, przeprowadzały przez te kordony ZOMO, przez te 
grupki tych esbeków... Tak, że, yyy... No, też była taka pani Maria, która... Nie znam 
nazwiska, y... Też od niej odbierałem prasę i odwiedzałem ją w domu, na ulicy... Drukarskiej. 
W tym trzonolinowcu, czy jak to się nazywa. Osoba, yyy, dla SW na pewno znana, bo ona 
była działaczką SW. Ja nie powiem nazwiska, ale to był, jakby, jej pseudonim: „Pani Maria”, 
chociaż to było prawdziwe jej imię. I, i, i na pewno, gdyby popytać osób, ona się może nawet 
gdzieś pojawi, w jakichś relacjach. 
 
Mhm. Nie, bo... 
 
To była osoba bardzo, bardzo, taka... odważna i kolportująca tą prasę... ja bym powiedział 
tak... tak bez ukrywania się. Bo, bo ona prowadziła ten kolportaż w kościołach na Bujwida... 
gdzie, gdzie odległość tych cywilnych samochodów, to było 50 metrów... 
Oni prawdopodobnie... czy lornetkami, czy czymś, obserwowali każdego... Ona normalnie, 
i, i, i... i płatna prasa, i ten... 
 
Naczy, stała pod kościołem, po prostu, i rozdawała, tak? 
 
Dokładnie, dokładnie! Ta grupka koło niej i, i, i... to, co miała, to, ten materiał, yyy... 
Niektóre były, mówię, znaczki, czy coś dla, y, odpłatne – no, bo wiadomo, trzeba było 
wspierać działalność i ten... Tak, że te/ Ona się tego nie bała, jakby, tak, tak... Po czasie nawet 
sobie myślałem, że... że, po prostu, na zasadzie, że nie ma nic do stracenia, no. No, nie sądzę, 
żeby ją aresztowali, czy, czy, czy wsadzili do więzienia. Natomiast... Jak sobie radziła 
z odbiorem tej prasy, w kontaktach, później, tych opozycyjnych – to, to nie wiem. No, ale to, 
to był fenomen pewnie tego SW... całego, że... że, że, że, po prostu... oni robili cuda! Robili 
cuda, a, a... a esbecja była bezsilna. 
 
Byli tacy trochę bezczelni, prawda? [ze śmiechem] 
 
No, bezczelni, tak. No, jakby... 
 
W cudzysłowiu, bezczelni. 
 
Tak, tak. I technicznie, jakby, na tym poziomie, co oni wtedy, albo może nawet krok przed 
nimi. No, ten nasłuch! Miałem raz, raz okazję widzieć takie coś, y, na żywo. Zresztą... nie 
wiem, czy, czy będze akurat z Jarkiem Krotlińskim relacja, czy on będzie o tym opowiadał, 
bo on był jedną z osób prowadzącą nasłuch na, na, na, na tych częstotliwościach... 
Oczywiście, tego się nie używało, bo to, tam, yyy... do ostrzegania, tam, kogoś, że się nim, 
tam, tak interesują, na jakiś tam... Z Grup Wykonawczych, bo to by się mijało z celem, 
to służyło ochronie... tego, przywództwa. Ale, no, no pamiętam, że chyba maj [19]89, kiedy 
doszło do takich po/ poważnych starć, po, po najechaniu tej nyski na osoby na... Podwalu, 
tam. Gwardia... te, te rejony za Placem Wolności dawnym. To wtedy Jarosław Krotliński 



prowadził nasłuch skanerem, właśnie, yyy... wśród demonstrantów. Trudno mi powiedzieć, 
jakie tam informacje wyłapywał, czy o ruchach ich, czy, czy, czy ten... A/ ale, ale widziałem 
takie coś. Ja/ jak to wygląda. Tak, że... No, no, co, co, cóż jeszcze z takich ciekawostek? 
Rok nie wiem, który... i tutaj nie powiem... gdzie, gdzie, gdzie, gdzie byłem też... 
uczestnikiem, jakby... takim obstawiającym, yyy... audycje Radia Solidarność na ulicy 
Świdnickiej, pod przejściem. My to obstawialiśmy, jakby, z dużej odległości, więc nie wiem 
bezpośrednio, jak to wyglądało, wsadzenie tego nadajnika, yyy, pod panele... w przejściu 
podziemnym w suficie. Ale, ale audycja została... wyemitowana... z tego, co pamiętam... 
jeżeli nie, to ktoś mnie pewnie poprawi gdzieś, kiedyś. Nadajnik, nadajnik, y, uratowany... 
No, no, no... piękna akcja! Tylko nie powiem, który to był rok. 
 
Yyy, rozumiem, w sensie, wy, pan był jednym z obstawiających – czyli obserwowaliście czy, 
czy... 
 
Dokładnie! 
 
Czy milicja, ZOMO, prawda, nie, nie... nie jedzie, tak? 
 
No... Ra/ 
 
Gdzie pan stał, w którym miejscu? 
 
Raczej ZOMO, to nie... Bo to, esbe/ esbecja... ten... Schody. Wyjście ze schodów. Po dwóch 
stronach ludzie... 
 
Od strony Rynku, czy tam...? 
 
Od strony Świdnickiej, czyli tu od strony... yyy... 
 
Opery, tak? 
 
Nie! Od strony Feniks. Czyli na tą stronę. Z drugiej też, oczywiście. No, zadanie, zadanie – 
ochronić, no, no, no, no... Zresztą, każda akcja była tak, tak planowana, żeby... nie dać się 
złapać i... i, i, i, i tutaj... No, cóż... No, gdyby doszło do... do jakiejś próby... próby esbecji 
ataku, no, to, to, to... No, wiadomo, no, to byłaby bitwa, no. Na ile skuteczna, i, ten... 
Ale raczej skuteczna, bo do takich bitew dochodziło... między nami... i... [uśmiech] 
W [19]89... w grudniu... kiedy... esbecja zaatakowała taki odłam pochodu, na, na wysokości 
opery, tutaj, przy Placu Teatralnym. Doszło do, do, do... do dużej takiej potyczki z esbekami... 
No, później... Później reakcją tego był... marsz na Muzealną, gdzie poleciały... chyba 
wszystkie szyby, tam, na Muzealnej, na Łąkowej... No, to była zresztą, później, chyba dalszy 
ciąg tego... pod pomnikiem... milicjantów na Powstańców, gdzie, gdzie, gdzie... 
próbowaliśmy ten pomnik zdemontować. No, oczywiście, gołymi rękoma. Więc to się nam 
nie udało, zapowiedzieliśmy, że wrócimy... I wróciliśmy! Bodajże w dziewięćdziesiątym... 
pierwszym albo drugim roku... No, niestety, to była... solidna, taka, taka PRL-owska budowla 
[śmiech redaktora]... i znów polegliśmy. No, ale spaliliśmy go. Spaliliśmy go i... 
zbeszcześciliśmy farbami. I zapowiedzieliśmy, że trzeci raz wrócimy już tak wyposażeni, 
że ten, ale już nie było po co. Bo ten pomnik został w krótkim czasie zdemontowany. Decyzją 
Rady Miejskiej... Nie wiem, czy to wtedy już chyba Zdrojewski był... prezydentem. Cichutko, 
nad ranem, yyy... że, że nikt nawet o tym nie wiedział, dopiero po jakimś czasie wyszło, że on 
został zdemontowany. Tak, że tutaj...  taki symbol... 



 
A... proszę mi powiedzieć jeszcze... Jakby pan mógł rozwinąć temat MKO w Technikum 
Żeglugi. Bo ja, z tego co ja słyszałem... to taka... szkoła miała opinię dosyć „czerwonej”? 
 
Szkoła miała opinię dosyć „czerwonej” z uwagi na, na, na ten charakter mundurowy. Czyli 
taki reprezentacyjny... hm, no! W czasach na pewno tego ciemnego... PRL-u i komunizmu, y, 
to szkoła z tradycjami, bo to bodajże od [19]56, chyba, czy [195]8... 
 
Wcześniej. 
 
Się tam datuje tych, tych, yyy, absolwentów. Uczestnictwo w pochodach! Tych wszystkich 
fetach komunistycznych! Tak, że... Takie pierwszy, pierwszy bojkot, jak... [19]87. To jeszcze 
taki był... no, jeszcze był udział, y, tych uczniów. Ale już skromniejszy! Natomiast w [19]88, 
no, to, to była porażka! W ogóle nie było kolumny Żeglugi, więc... pan dyrektor Malicki, 
yyy... No, no, śmialiśmy się, że musiał go szlag trafiać. Nazywaliśmy go „panem 
generałem”... i, i, i, i pewnie miał z tego tytułu jakieś rozmowy, nie? Co to się dzieje, że 
uczniów nie ma na pochodzie. No. Tak, że... Mówię, to były różne takie sytuacje, bo... 
Bo nawet... He! My, działając w tym MKO, wprowadzaliśmy tą prasę Solidarności Walczącej 
na teren szkoły... ale nie tylko, bo wprowadzaliśmy ją również na teren stoczni, dwóch! 
Wrocławskich, Rzecznej i Remontowej. Kolportowaliśmy ją tam, po tych stoczniach. 
Więc to, siłą rzeczy, na pewno nie umknęło, y, uwadze esbecji. A dowodem na to 
był kiedyś... taki incydent w szkole, y... No, no, nie ulega wątpliwości, że, że to była wizyta 
esbeków. Bo 4 smutnych panów, yyy, prowadzonych do gabinetu i później wychodzących 
już... najpierw on przodem, dyrektor, oni za nim; później oni przodem, a on za nimi, w takich, 
w takiej usłużnej pozycji i, i, i... i wracając... wracając, właśnie, rzucił do mnie i do Jasia 
Nowickiego, że, że... „Możecie być z siebie zadowoleni” – coś takiego, he... Tak, że, to, to też 
był taki, jakby, sygnał, że nie jesteśmy całkiem anonimowi... Ale... Ale takich, takich 
sytuacji... gdzie, gdzie mogliśmy stać się nieanonimowymi, było kilka, bo... z samych relacji, 
relacjonowania do prasy, tej młodzieżowej – zachowania nauczycieli, na przykład... Jeżeli, 
yyy... jeżeli byli... bystrzy i spostrzegawczy; no, na przykład, jak podawałem informację, że, 
że pani od matematyki... kazała zbierać, tam, jakiemuś, y, dyżurnemu świeczki, zrywać 
transparent... kiedy czciliśmy rocznicę stanu wojennego... I, ten... 
[00:50:00] 
I ja to przekazywałem – no, to ona... mo/ mo/ mogła się zreflektować, kto przekazuje, akurat. 
Tak, że... No, no, mówię. Ale była taka sytuacja... że, że, że pan dyrektor miał taki żal do nas, 
że: „macie, co chcecie”. Ja myślę, że... jeżeli nawet to była wizyta SB i... i, nawet jeżeli on 
coś wiedział, to... To był karierowicz zwykły. I nie sądzę, żeby chciał, chciał ich, tam, 
na terenie szkoły żeby oni się rozwijali, więc raczej, raczej z tego wychodził jakoś... 
honorowo. Że nic nie może zrobić, lub nic nie wie. Natomiast, tak, tak! Szkoła uchodziła, na 
pewno, za taką wizytówkę. Bo, mówię, wszelkie, wszelkie fety partyjne, no, to, to... 
 
Ale... jak pan odbierał, jakby, kolegów? Czy byli... Byli tacy... skrajni, z jednej, z drugiej 
strony? 
 
Naczy, to było w ogóle bardzo, bardzo specyficzna... jakby, środowisko, tak? Bo, bo szkoła, 
ha! Wrocław, Wrocław tam stanowił mały ułamek uczniów. Natomiast, y, gros uczniów było, 
po prostu, spoza Wrocławia, z całej Polski. Więc to był też taki element dodatkowy, yyy... 
w aspekcie konspiracyjnym, że ta prasa, te ulotki docierały... można powiedzieć: do, do 
różnych zakątków Dolnego Śląska, na wioski i... Bo je zabierali, ci uczniowie. No, był 



internat ogromny, to jest bodajże 600 uczniów, więc, więc... to była potęga, jeśli chodzi 
o szkołę. 
 
Sześćset uczniów w szkole, czy w internacie? 
 
Yyy, cała szkoła. W internacie nie wiem, ile było. Trudno mi powiedzieć... a/ ale cała szkoła, 
to było około 600 uczniów. No, to obok LZN-u taka, taka mundurówka, no, bo L/ w LZN-ie, 
oczywiście, też byli, też była... struktura i... i, i, i znałem się z przedstawicielem z LZN-u, tak, 
że... 
 
Pan nie... nie mieszkał w internacie, prawda? 
 
Nie! Nie, nie. 
 
Więc takich, jakby... rozmów wieczorami z kolegami pan, nie wiem...? 
 
Nie, nie, nie. Tu, jeżeli chodzi o te osoby zaangażowane w strukturę MKO... No, to jednak, 
jednak, generalnie byli to... chłopacy z Wrocławia. 
 
Mhm. 
 
Natomiast, y... Nie, nie spotykaliśmy się z jakimś takim, yyy... brakiem zainteresowania. 
 
Hm? 
 
Na pewno był strach, obawa... Oni nie, nie chcieli się tak łączyć, w taką działalność 
długofalową... jakby, czy, czy na mieście – ale w szkole? Czemu nie! Tak, że... Ta prasa szła 
do internatu i... i odbierali ją, i czytali, nie na zasadzie, że... że, że „wezmę, bo dają”, tak, że... 
Co myśleli – trudno jest powiedzieć. No, no, wtedy jeszcze takich rozmów nie było... takiej 
świadomości i, i... Ci ludzie, którzy działali, no, to byli w pełni świadomi, zdeklarowani, 
natomiast tam – trudno było powiedzieć. 
 
A, yyy, ZSMP, czy tam, które działało, pewnie działało w szkole... jakieś. Stykaliście się 
z nimi? Mieliście jakieś te... 
 
Nie. Nie, nie. 
 
[niezrozumiałe – 00:53:04, M. G.] jakieś, doświadczyliście jakiejś, eee... ak/ kontrakcji, 
prawda, z ich strony? 
 
Nie! Nigdy! Nigdy. A nawet nie wiem, czy taka organizacja młodzieżowa jakaś działała. 
Szczerze mówiąc. 
 
Powiem szczerze: ciężko mi uwierzyć, żeby nie/ że jej nie było... 
 
Być może! Ale, ale to, mówię, to się, to, to, to nie było, jakby, głośne i nie było tego nigdzie 
widać. No, może nawet się nie zwracało na to uwagi, nieee, w życiu! 
 
Ale to też jest, jakby, symptomatyczne: że pan nie zauważył, prawda, istnienia takiej 
organizacji! 



 
Nie! Nie zauważyłem. Nie, nie zauważyłem, tak, że ten... Ale, kto to, w sumie... Jakby, 
w szkołach... Nie, przynajmniej, z tych, z tych takich, y, kontaktów, yyy, z ludźmi na tych 
zebraniach – nie, nie było nigdy słychać, co by... co by jakieś takie organizacje, te, te 
przybudówki komunistyczne, młodzieżowe, gdzieś tam... gdzieś tam kontratakowały, czy, czy 
były aktywne. Tak, że to... Może to funkcjonowało, istniało, ale, ale... ale marginalnie, tak, 
że... 
 
A, fff, właśnie, jeśli chodzi o... 
 
Jeżeli chodzi o nauczycieli... no, to się dało zauwa/ 
 
Właśnie! 
 
Nie, no! To się dało zauważyć wyraźnie! Wyraźnie, yyy... Tych takich dyspozycyjnych 
wobec władzy... No, pff! Funkcja dyrektora – wiadomo, no, jaka była, no, no... Trudno tu 
powiedzieć, kim był dyrektor... kim byli zastępcy; zastępcy się nigdy nie, nie, nie, nie 
ujawniali; no, dyrektor siłą rzeczy musiał się ujawniać na różnych, różnych spotkaniach... 
On był też działaczem ZN/ Związku Nauczycielstwa Polskiego... Wiem, że już długo, długo... 
już jako absolwent, yyy, długoletni, gdzieś go widywałem, nawet, w mediach. Tak, że działał 
później też, jako, w tych, tych związkach nauczycielskich, lewicowych. Natomiast, y, 
niewątpliwie, byli nauczyciele, którzy... którzy sympatyzowali także. To było widać... było 
widać przychylność, obserwację, yyy, w takim kierunku, co by nam się krzywda nie stała. 
To był pan od historii, na pewno... yyy... 
 
Pamięta pan nazwisko? 
 
[chwila ciszy] Pan od historii, pani od niemieckiego... Na pewno członkowie zakładowej tej, 
tej Solidarności szkolnej... w czasach legalnych, yyy... i... To było widać, i po tematach 
historycznych po prowadzeniu lekcji, tak, że tak... Pani od niemieckiego, pan od historii. 
Natomiast... Natomiast, no, to, to mówię – to było z ust do ust przekazywane. A było 
wiadomo, że, że są tacy nauczyciele-komuniści, czerwoni. Czyli taka pani... od matematyki... 
Pani od matematyki. No, naj/ najbardziej o niej się zawsze mówiło. Była, była taka, ten... 
Wyrywna do, do, do tłumienia wszelkich, wszelkich akcji, czyli... czyli, po prostu, 
na, na czworakach zbierała... no, te, tam, oczywiście... wyśmiewaliśmy to w młodzieżowy 
sposób. Na czworakach zbierała ulotki, co do jednej, tak, że... Próbowali raz zaangażować 
do tego uczniów, oczywiście uczniowie nie chcieli... 
 
Aaa, yyy... Czy/ czyli rozumiem, że jak, że, że odbiór... eee, waszych idei, tak?, był jak/ raczej 
taki... neutralny albo pozytywny? Że jak zarządzaliście, na przykład, cichą przerwę, to było 
cicho, tak? 
 
Eee... Acha, no, tak! Tak. Bo, bo, tych akcjach... Tak! No, bojkot, yyy... bojkot 
pierwszomajowych pochodów, no, to, to, to był widoczny i ocena tego była później, he!, 
w szkole, y. Cicha przerwa? Wyszła nieźle u nas. Była z tego relacja do prasy. Tak! Yyy, 
te takie uczczenie, czczenie tych rocznic patriotycznych, Katynia... No, no, my się, yyy... 
 
To w jaki, w jaki sposób, właśnie... [redaktor mówi jednocześnie ze świadkiem] 
 



To, to... To było obserowanie kal/ kalendarza. Kal/ każda rocznica była dobra, 11. listopad, 
13. grudzień, 3. maj... No, no, no mówię, to, próbowało się to zrobić w ten sposób, że, że... 
Że jakieś opisy, jakieś, jakieś... historyczne... elementy... Tak, żeby, żeby zdążyć to, 
oczywiście, ogarnąć przez uczniów na przerwie. No, gromadziło to ludzi! No, były zapalane 
świeczki... No, oczywiście, nie, nie mogliśmy, yyy, tam... przemówić, czy, czy ten. No, były 
rozrzucone ulotki i uczniowie je brali... 
 
Mhm. 
 
Tak, że, tak, że... jakaś reakcja była. Tak, że... 
 
A, jakby, struktura MKO była liczna? W tym, czy... 
 
W szkole... yyy... 
 
Stosunkowo? 
 
Stosunkowo... była... tak. No, już powiem... Oczywiście, się, yyy... To, to było etapami, 
bo ludzie się wymieniali! Y, Janek Nowicki odszedł w [19]88... Ja zostałem, więc, tutaj, 
werbowałem nowych ludzi. Y... Ja myślę, że, że utrzymywało się to cały czas na poziomie 
15-tu osób. 
 
Mhm. Takich zdeklarowanych działaczy? 
 
Tak. Tak. Tak. A, a byli ludzie, tacy, do pomocy, chętni i... i... i, jakby, nawet nie w ramach 
MKO ani SW, było dużo ludzi z... z wrocławskich uczniów, którzy uczestniczyli 
w demonstracjach, y, tych naszych, wrocławskich, więc... Nie, nie, nie można powiedzieć. 
I, mówię, no, to, to... Za mojego czasu, t/ koło 15-tu osób, za Janka tak samo, bo pamiętam 
tych odchodzących chłopaków z techników i z innych, tak, że... Myślę, że, że, że cały czas 
około 15-tu osób było. 
 
Mhm. Hm... A, jeszcze, wracając do tego, do tych bojkotów, yyy, pochodu pierwszomajowego, 
bo... Em... Naczy, bo ja rozumiem, że... Ja sobie wyobrażam to... to tak, że: któryś 
z nauczycieli, na przykład, zarządza, że „zbiera...” że „zbieramy się tego a tego dnia”, 
prawda, czy tam: „pierwszego maja zbieramy się o tej godzinie...” 
 
Tak. 
 
I co? I okazuje się, że nikt, na przykład: z klasy, nie przychodzi, tak? 
 
Tak! Tak, tak... Tak było! To nie jest tak, że nie było w ogóle [z naciskiem] Żeglugi. Była. 
Ale to już nie była ta kolumna piękna z jakimś tam... styropianowymi imitacjami, yyy, czy to 
logo było szkoły, czy coś. Kiedyś to było pięknie, bo to i orkiestra z Kędzierzyna-Koźla, 
gdzieś tam, bo tam była druga szkoła. Tak, że to już było takie, y, naprawdę mikre, no... 
 
Jakaś kompania, chyba, honorowa w szko/ w szkole chyba też była, coś takiego...? 
 
Tak! To była, mówię, ta z Kędzierzyna przyjeżdżała taka... 
 
Ale nie, w... w samym Technikum... 



 
W samym Technikum, yyy... 
 
Mieliście jakieś, coś takiego? Poczet sztandarowy, coś takiego? 
 
Tak! Tak! No, dobierano tak uczniów, ustawiano ich i, i, i ten... I była taka, taka forma. 
No, były mundury galowe, więc... No, mówię: no, to było w takiej formie... takiego 
zarządzenia o 1. Maja, nie? Że uczestniczymy i ten; no, i była nasza kontra: że nie 
uczestniczymy i... i absolutnie, no. 
 
W sensie: zawiadomiliście o takim bojkocie ulotkami, tak? 
 
Tak. Tak. 
 
A... jakie były represje później? 
 
[westchnienie] 
[01:00:00] 
Reperkusje? 
 
Wy/ Nie, nie było żadnych. Wypominki na apelu. Wypominki na apelu, więc, to, to było 
takie, ten... 
 
Obniżonego zachowania, nic takiego nie było? 
 
[westchnienie, chwila ciszy] Nie, nie, nie, nie przypominam sobie. Na pewno nie... 
 
Postawię takie pytanie z tezą... czy to, czy to panu, jakby, nie pokazało, że, w tym momencie, 
że komuna już się wali? 
 
Hm... Że komuna już się wali. W tamtym czasie, osiemdziesiąt... 
 
Osiem-dziewięć. 
 
Osiem-dziewięć. Taaak! Ja myślę, że, że, że, że... że tak, że... Oni wiedzieli, że to tak... Albo 
się zawali, albo... albo jest tak, przynajmniej tak, tak, tak... że należy spowolnić, przeczekać 
może... No, to nie byli, nie byli głupi ludzie, to byli koniunkturaliści, karierowicze. 
Przynajmniej, jak chodzi o dyrekcję... Więc, tak! Tak. Myślę, że, że... bardziej, bardziej 
wyrafinowani politycznie... wiedzieli, że, że to raczej nie ma prawa przetrwać. Że, że to już 
się chyli ku upadkowi. Lub... No, „ku upadkowi”! No! Może... Może oni wiedzieli więcej, 
że... że nie ku takiemu niechybnemu upadkowi, ale właśnie ku takiemu... porozumieniu, nie? 
Czyli, czyli właśnie... to takie... dążenie do, do, tego, takiego u/ u/ ugodowego... przejęcia 
władzy i, i... ten. No, ale... No, to oznaczało to samo, nie? Że należy na pewno spowolnić i, i... 
dać spokój. 
 
Odpuścić. Troszkę. 
 
Być może nie byliśmy też dla nich takim zagrożeniem, no... No, trudno jest powiedzieć 
[uśmiech]. 
 



[chwila ciszy] Yyy... Zaraz, zar/ Miałem, miałem pytanie w głowie, u/ uciekło, he! [chwila 
ciszy] Acha! Y... Jeśli chodzi o Solidarność, jakby, Walczącą... To, y... Jakby... Pierwsze, coś 
takiego, jakby, pan usłyszał, że jest coś takiego, na mszach za ojczyznę, tak? Skąd się pan, 
jakby, dowiedział... Kiedy się pan, jakby, zorientował, że są 2 nurty w, w opozycji? 
Co najmniej 2? W tej opozycji antykomunistycznej. 
 
Hy! To nie było trudne do zorientowania się... bo był ten moment, gdzie... gdzie, jakby, ten... 
ruch związkowy... jego nie było! On był, nie działał, jakby, no... Po, po, po stanie wojennym, 
to ta legalna dzi/ Solidarność, to, to... Osiemdziesiąty pierwszy, przed tym stanem wojennym, 
to jako dziecko pamiętam, tę nyskę Radia Solidarność na, na, na, na, na Świdnickiej, te, te 
gazety, to wszystko, no, no... tą radość i... i tak dalej. No, później, po, po, po s/ Stan wojenny, 
no, to wiadomo... Trudno tutaj było o jakąś działalność, jak ludzie pointernowani... 
Natomiast po... No, była cisza – no, jak docierała prasa... no, to docierała ta prasa taka, 
niestety, sygnowana przez SW. Bo... Bo od [19]82 roku... No, no KPN-owska, czy, czy 
później te, Polskiej Partii Niepodległościowej i inne, tam, takie pomniejsze grupy. Ale jednak 
wszystko było, y, sygnowane przez SW. 
 
No, tak, bo oni... 
 
No, to, to zapadało w pamięć młodych ludzi – ta kotwica, yyy... Sama... To wtedy jeszcze, 
jakby, sa/ sam Morawiecki, ta jego... pos/ postać, legenda – to jeszcze, jakby, nie była znana. 
Przynajmniej dla mnie. To dopiero, gdzieś tak, rok... [19]85-[198]6, nie? Ale ten [19]84 do 
[19]85, to, to... to ta prasa, właśnie. 
 
A z sa/ samym Kornelem Morawieckim, kiedy się pan za/ zetknął pierwszy raz? 
 
Oj, tuż po ujawnieniu się. Tuż po ujawnieniu się. Wcześniej... Wcześniej, no, to, to, to 
w ogóle było, jakby... No, nie dochodziło do, yyy, jakby, do, do... do głowy, że mógłbym się 
spotkać, bo... To była rzecz normalna, no, no, to, to był człowiek, który... gdzieś się ukrywa, 
ktoś ma do niego dostęp, ale to, to jest nieliczna grupa... i tak ma być, więc 
dla bezpieczeństwa i... i, i mo/ mogliśmy sobie tylko wyobrażać j/ jaki jest. Jaki jest. Tak, że... 
Tak, po ujawnieniu się. 
 
I jaki, jaki był? 
 
Hy! 
 
W tym [19]90 roku Kornel. Pan Kornel. 
 
Pan Kornel. [chwila ciszy] Człowiek ciepły, otwarty, spokojny...! No, mówię: aż 
nieprawdopodobne, że, że... że, że, że, że, że był przy/ – mógł być! – przywódcą ta/ tak, tak, 
tak potężnego ruchu radykalnego. No, ale to mówię, no, no, wiadomo, że... 
 
[Kelnerka wtrąca pytanie, czy podać coś jeszcze, świadek i redaktor dziękują – 01:05:10-
01:05:12, M. G.] 
 
Że, że Kornel to, to był jakby... jakby... jakby, Kornel, aaa... a, a oprócz tego byli ludzie. Bez, 
bez ludzi by nic nie zrobił. Ale wkoło miał, naprawdę... no, dziś widać, że, że, że wspaniałych 
ludzi. 
 



Pana najbardziej z SW kontaktował pana kolega, Jan Nowicki, tak? 
 
Tak, tak! Pierwszy, pierwszy kontakt, jakby, z SW, to Janek Nowicki, który już miał 
kontakty... z Jarkiem Krotlińskim, no, to, to, mówię. Tak, że... To było, wszystko, y, 
młodzież, więc, więc tu się realizowała w tych tak zwanych Grupach Wykonawczych. No, 
i przez Jarka, y, przez Janka Nowickiego, z Jarkiem Krotlińskim... a z czasem przez Jarka 
Krotlińskiego z pozostałymi, czy innymi ludźmi. Tak, że to tak, tak wyglądało, mniej więcej. 
 
A w, yyy... Czyli później już pan miał z nimi, też, kontakty z tym Sol/ środowiskiem w, yyy, 
Partii Wolności, tak? 
 
Tak, oczywiście! Tak, dużo ludzi się zaangażowało, yyy, z SW. Ale nie wszyscy! Nie, nie... 
 
A z MKO? Na przykład, nie wiem, z... MKO, tego, Żeglugi? 
 
Yyy, z MKO Żeglugi... 
 
Ktoś tam był? 
 
...już nie. Już nie. Janek Nowicki do roku [19]89, czyli jako jedyna osoba z Żeglugi, później 
zniknął, do dnia dzisiejszego... nie ma z nim kontaktu! Mimo, że, że podpytuję ludzi... 
i ludzie, którzy go znali też nie mają z nim kontaktu. Nie wiadomo, gdzie zniknął. Tak, że, 
yyy, z Żeglugi nie. Nie. Natomiast z MKO – tak! Oczywiście! Tak. Ale te środowiska się 
przenikały, wbrew pozorom. To dopiero po czasie... człowiek się dowiadywał, że ta osoba też 
miała kontakty z SW... Jak się poznaje tą historię tej, tej, tej całej działalności konspiracyjnej, 
to... z tych wszystkich notek, no, to, to się wszystko układa w całość, no, no. Skąd był druk, 
że MKO też korzystało gdzieś z drukarni SW... Tak, że... No, mówię... W większości, 
w większości, prawie każdy pracował... na kilku frontach. Więc, to... To, mówię, takie 
kontakty były, jakby... Za mało było! Za mało było w jednym tym, człowiek miał energię, 
chciał robić jak najwięcej, żeby jak najszybciej to, to, to padło, więc... Więc tu się, ten... 
przenikały te działania. 
 
Mhm. A jeszcze zapytam... Eee... To... Rozumiem, że, jakby, od początku miał pan... swoje, 
takie radykalne dosyć poglądy. Rozumiem, że ten radykalizm, yyy, w Solidarności Walczącej 
pana najbardziej, jakby, pociągnął, tak? 
 
Eee... 
 
Taki [! – M. G.] bezkompromisowość? 
 
To znaczy... Tak! Miałem, miałem u/ yyy... jakby, już ukształtowane, yyy, poglądy na to 
wszystko... Radykalne, tak. Radykalne. Radykalizm... Pff... Ja wiem, czy radykalizm? No, 
po prostu, y, koncepcje! Koncepcje, y, że... To były te hasłowe takie, że „od zaciskania... y, 
pasa lepsze jest zaciskanie pięści”, że, że... że demonstracje i że wcale one nie muszą być 
pokojowe. Y, „nie prowokujmy, ale jeżeli”, jeżeli, yyy, „zostaniemy zaatakowani, to”, to, 
normalnie, „brońmy się”... Ale też, też „sami wywołujmy, jakby, niepokoje”... Żeby 
mobilizować ludzi, jakby! Tak, że to, to tak, takie były ten... Nawet, choćby, te, te słynne 
demonstracje antywałęsowskie... My zdecydowaliśmy się, na przykład, na takie ruchy, jak... 
blokowanie skrzyżowań! Po każdej comiesięcznej demonstracji blokowaliśmy skrzyżowania 
na 15 minut, żeby był większy wydźwięk... tego wszystkiego. No, mówię, no, no, na bazie 



tych demonstracji antywałęsowskich był pierwszy... w Polsce... proces taki o obrazę, jakby... 
majestatu urzędu prezydenta. To, to byli chłopcy, yyy, chłopaki z Brzegu Do/ y, opolskiego: 
Mariusz Sokołowski i Charłacz. Gdzie, gdzie zostali, y, postawieni w stan oskarżenia 
o obrazę najwyższego organu... Tu nie odważyli się, jakby, we Wrocławiu, wytoczyć nam 
procesu, yyy, to, to spróbowali w o/ w tym Brzegu opolskim. Oni zostali skazani. 
Na grzywny. Tak, że to był taki dość głośny proces, yyy. Uczestniczyli w nim i, i, i, i... 
Kornel, i, i Gwiazda, i Walentynowicz. Chcieli być, jakby, tymi posiłkowymi oskarżycielami; 
no, to była farsa całkowita. 
[01:10:00] 
 
Naczy, oskarżycielami, czy, czy obrońcami? 
 
Yyy... 
 
Obrońcami chyba... Świadko/ świadkowie obrony, chyba. 
 
Świadkowie obrony, tak! Tak, tak. Tak, że tutaj, y... ale to była farsa, oczywiście! 
 
Bo to byli, eee, tam/ tamci dwaj, to byli członkowie... Partii Wolności? Czy Solidarności 
Walczącej? Czy, tam... Czy [niezrozumiałe, świadek mówi jednocześnie z redaktorem – 
01:10:19, M. G.] 
 
Yyy... I działa/ Nie, nie, nie! I działacze SW i, i... członkowie, później, Partii Wolności. Tak, 
że... Tak, tak, jak najbardziej. Z Brzegu opolskiego... Wcześniej członkowie, eee... 
w strukturach, y, MKO... i... MKO, FMW iii... Ruchu Młodzieży Niezależnej, tak, że ten. 
No, mówię, to się wszystko tak przenikało. Nie, no, jak chodzi ooo... Mariusza 
Sokołowskiego, to na pewno się pan jeszcze zetknie z tym nazwiskiem. Tak, że to, to, ten... 
No, był taki proces. Był. Był. No, u nas, mówię, nie, nie odważyli się, jakby, chociaż... 
nie szczędziliśmy krytyki... No, wyraźnie mówiliśmy... o agenturalnej jego przeszłości... 
Ale również o, o charakterze... ooo, o obrzydliwości tej postaci, ooo, o tych działaniach... 
politycznych ruchach... No, to mówię, no, dużo aspektów było w tamtym czasie – bo i wojska 
sowieckie, więc tutaj też szły działania przeciwko stacjonowaniu, jakieś tam okupacje... 
jednostek były we Wrocławiu na Kozanowie... Tam rozdawało się... list Kornela do żołnierzy 
radzieckich... pod tą jednostką. No, w Brzegu opolskim, właśnie, Mariusz Sokołowski i 
Charłacz organizowali... przeciwko sowietom, ale tam było skupisko największe tych 
koszar... Tak, że tych, tych akcji w tym czasie było bardzo, bardzo dużo. 
 
To były głównie demonstracje... i... i akcje ulotkowe, tak? Czy... 
 
Akcje ulotkowe, demonstracje, pikiety, tak, że... 
 
A, mmm... Mogę zapytać, jak później się pana, tak ogólnie, życie potoczyło po tym [19]90 
roku? 
 
Po tym [19]90 roku? No, po [19]89, no, to tak... skończyłem sobie, yyy, tą, jedną szkołę – 
czyli zawodówkę – poszedłem do technikum, skończyłem technikum... yyy, i poszedłem na 
studia! Czyli, jakby, ten... cały czas, y, na/ jakby, yyy... edukacja, w tym okresie 
transformacji. Na studia... poszedłem, sobie, prawnicze, studia, sobie, prawnicze 
skończyłem... rozpocząłem pracę... 
 



W zawodzie, rozumiem? 
 
Nie. Nie. Nie! Związane, jakby, z prawem, yyy, szeroko rozumianym, ale nie w zawodzie. 
Chociaż próbowałem jakieś-tam, yyy... bezskutecznie na aplikację. No, ale to, to trzeba mieć 
szczęście, jakby, i, iii... Trzeba [z naciskiem] było mieć szczęście, nie wiem, jak teraz to 
wygląda. Trzeba było mieć szczęście i... no, i poparcie, nie. Tak, że to... Wtedy 
„nadzwyczajna kasta” była... nadzwyczajna. A dzisiaj... trudno jest powiedzieć. Jest tam, yyy, 
na jedno miejsce, gdzieś-tam, na aplikację, było 100 osób... natomiast, yyy... wchodził, 
wchodziła jedna osoba na etatowo, 4 rezerwowe, pozaetatowe jakieś-tam. No, nazwiska były 
znane. Gdzieś-tam z palestry. Tej, tej, wymiaru sprawiedliwości, to, to... nawet nikt się z tym 
nie krył. Było to nierealne. Nie miało to nic wspólnego z wiedzą, ani z tym... Ponieważ... testy 
pisemne, nie dało się, jakby... jakby, tutaj... obejść, bo jak był dobry, to trzeba było dobrze 
ocenić... Natomiast... wszystko się odbywało na ustnym. Gdzie była punktacja i „do 
widzenia”. No, ale to, to, nieee... jakoś tam przeszło. Skończyłem, zacząłem pracować... 
W trakcie pracy znów się odez/ odezwało we mnie chęć nauki dalszej, więc... Podjąłem studia 
doktoranckie też na prawie... Same studia przełaziłem... jakby, można powiedzieć. Formalnie 
skończyłem, ale... doktorat, to, to... to został, jakby, odłożony na półkę. On był już, już był, 
był, był w stanie takim, nawet zaawansowanym... ale zmarło się nie/ zmarło się, niestety, 
mojej pani profesor. 
 
To było coś może z prawem, yyy... 
 
Karnym. 
 
A, karnym. 
 
Z prawem karnym. 
 
Czyli... tak... 
 
Zmarło się jej i, tak jakby, później... nie miałem już, e, tak, tak, takiego... samozaparcia, 
żeby... wyszukać nowego promotora, yyy... No, rozmawiać o ciągnięciu tego tematu lub 
zmianie – bo to, to różnie bywa! Nie zawsze by się go udało utrzymać, yyy. To był czas, 
kiedy już wszystko... się zmieniało, to prawo. Strasznie dużo tego było, więc to trzeba było 
aktualizować literaturę... Czyli praca, jakby, nawet od podstaw. I, i jakby, już nie, nie, nie 
było takiego, takiego, yyy... mówię... 
 
Parcia. 
 
Zapału, że/ że/ żeby do tego wrócić. No, i to sobie tak śmiercią naturalną... upadło. No, i, 
mówię, no, no, zzz/ Tak, że to, takie przejście było łagodne. Nie mogę tu powiedzieć... jakoś, 
że, że, że jakaś taka zmiana diametralna pomiędzy tym... przed [19]89 a po [19]89. 
To wszystko szło, jakby, swoim torem: nauka... 
 
Mhm. No, ale już nic więcej z żeglugą śródlądową wspólnego już pan nie miał? [śmiech] 
 
Y, nie. Nie miałem nic wspólnego, no, bo nawet... nawet... gdybym chciał, to nie było jak 
tak.. rozejrzeć się w tym, co się umiało, skończyło. No, bo tak: żegluga upadła – w sensie 
stoczni. Żegluga – w sensie tej, yyy, statków i transportu też upadła. No, został gdzieś tam, 
jakiś... czy... niszowy transport, ten, turystyczny – Kaczuszka, czy coś. No, i to, to tak, ten... 



No, dziś... dziś trzeba by sobie było dużo, dużo, dużo przypomnieć. No, bo to jednak, ten... 
Podobno żegluga wraca, jakby, i... Przynajmniej zapowiedzi. 
 
Ma, ma, ma być. 
 
Ma być. Tak, że... No, fachowców będzie pewnie trzeba, więc... pewnie z czasem i przywrócą 
szkołę. Której nie ma. Oczywiście, szkoła została zlikwidowana. 
 
Tak, taaa. Ale, y, ponoć już jest, eee... ponoć ma ruszyć we wrześniu. Że jest na ukończeniu 
prawie. 
 
No. No, no, bo bez tego na pewno się nie da. No, szkoła była elitarna, y, pff, kształciła 
fachowców, znanych na całym świecie. W różnych zawodach. No, mundurówka... więc, więc 
fajna sprawa! Tutaj, tutaj, eee... nie było mojego patrzenia na to, że jakaś taka... taka 
mundurowa szkoła typu kubańskiego, czy coś... Nie! To była super, super sprawa – przecież 
z tradycjami, tak jak LZN. Tak, że mundurku się nie wstydziłem. Uczniowie byli znani. I to 
były zalety i wady, nie? [śmiech obu] No, bo jak się... jak się coś... by chciało tak... nieładnie 
zachować, no, to, to każdy widział: uczeń Żeglugi... [śmiech redaktora] i, i ten... Zresztą, 
mówię... To, to tak... To było, to było fajnie! To było fajnie. Mówię, młodzież była, yyy, 
koledzy, rówieśnicy... różni, a/ ale... ale byli fajni. Generalnie. 
 
A, słyszałem, że już w tych 80. latach, bo troszkę, y... poznałem historię Technikum... 
 
Mhm! 
 
Że już w 80. latach już się tak... nie było takiej dyscypliny, już tak... tych mundurów się 
nie pilnowało, jak, jak wcześniej, ponoć. 
 
Tak! Na pewno! Na peeewno! No, to wczesne lata, to, to w ogóle, ten, tak! Było tak, że... 
To było takie niewygodne, nie? No, bo to, to wymagało takiej dyscypliny. No, ubrać się... 
Wiadomo, trzeba się było później przebrać, yyy... Były letnie, były zimowe... No, były 
warsztaty też, więc to, czyli dodatkowe ubrania. Więc, no, no na pewno, czapka to... 
dla niektórych to tak... tak uwierało. No, no, nie było już takiej dyscypliny, nie było. Yyy... 
 
Zdażało się, że chodzili bez, bez... 
 
Że góra była inna... zdażało się, już później, bez mundurów... Ale byli tacy, tacy, dla których 
to naprawdę było ważne i... i w pełnej gali! W pełnej gali, pilnowali wszystkiego. No, bo, 
mówię, tam – niechlujstwo tam już było, później, że... Przypinał/ y, fff... Był w pierwszej 
klasie, jak przypiął tą pierwszą belkę, jak był już w piątej klasie, to dalej była ta jedna belka, 
nie? I... I, i, i nie dbał o to. [mruknięcie dezaprobaty] 
 
Czyli ilość belek, jakby, symbolizowała kto, na którym się jest, jakby... 
 
Tak! Tak, która, która klasa. Tam się dopinało. A różnie to tam było! No, to, to tam sobie 
chłopcy upiększali... yyy, te uniformy, na przykład, bo to... Czapka była, y... No, w sumie 
identyczna, jak w Marynarce Wojennej, z otoczką białą lub czarna, zależało, czy galowa, 
czy taka; niektórzy sobie to upiększali jeszcze takim obwódką: „Marynarka Wojenna” – 
marząc o, o, o Marynarce Wojennej, zresztą... Tfu! Gros uczniów, y... stanowiło później, 
absolwentów, yyy... Szkoły, Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, czy, czy... Jeżeli dobrze 



mówię „w Gdyni”. Czy, czy, czy Wyższej Szkoły Marynkarki Wojennej, więc... Szli, szli do 
marynarki, do tych morskich szkół... Tak, że... Dalej się kształcić w tym kierunku. 
 
Ale, w 2007 powstało Stowarzyszenie [Absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej – 
M. G.], to pan wstąpił? 
 
Tak, tak. Tak. 
 
Działa pan? 
 
Yyy... w Stowarzyszeniu, czy działam? Znaczy, uczestniczę w, w, yyy, w akcjach, yyy, 
Stowarzyszenia. Na ile, na ile czas pozwala, wiadomo! Bo, to, to już, już... różnie bywa. 
[westchnienie] W zebraniach takich, yyy, co 3 chyba lata... 
[01:20:00] 
[świadek zastanawia się] czy co roku? Ja już nawet nie chcę, ten... 
 
Tak, że nie, ten – nie pnie się pan po szczeblach kariery we/ wewnątrz, tak? [śmiech] 
 
Y, nie! Nie, nie pretendowałem do żadnych, tam, yyy, jakichś władz. W Partii Wolności... 
Boże...! W Partii Wolności chyba jakieś zajmowałem, tam, stanowisko we władzach, członek 
Komitetu Wykonawczego. W Partii Wolności. Tak, że tam, y, i nawet podpisywałem... 
właśnie w obronie... yyy, w obronie, yyy... wtedy, yyy, sss... z tego procesu Mariusza, tak, 
tak, takie oświadczenia, yyy... dość, dość takie poważne, yyy... zzz/ za zarząd wrocławski 
z Kornelem. Tam podpisywały się, się osoby z całej Polski... No, generalnie Partia Wolności 
miała struktury w tych samych ośrodkach, gdzie było SW, no, bo, bo siłą rzeczy... yyy... 
no, no, dużo ludzi z SW się zaangażowało w budowanie tej, tej, tej nowej siły wtedy. Ale nie 
wszyscy! Nie wszyscy... nie wszyscy, dlatego, że, że wiele osób... z tego co wiem... bo nie 
ukrywają tego, była w ogóle przeciwna... powoływaniu Partii Wolności jako takiej. Była za 
tym, żeby... cały czas trwać przy Solidarności Walczącej, jako tej formule, nie? Przecież to 
mogło... przeobrażać się w partię polityczną... Ale, generalnie... Bo mówi się o jakimś takim 
formalnym samorozwiązaniu się Solidarności Walczącej w [19]92 roku. 
 
Mhm. 
 
Więc tutaj te... Do, do... Do... [19]92, to w ogóle, cały czas, yyy... Partia Wolności, to w ogóle 
występowała jako „Partia Wolności – Solidarność Walcząca”. 
 
Taka, jakby, „podtytuł” był, tak? 
 
Nie! Jakby 2 rzeczy! Jakby nawet 2 rzeczy! Tak. Na demonstracjach był transparent „Partia 
Wolności – Solidarność Walcząca”. 
 
Ca/ Oso/ Osobne transparenty, tak? 
 
Tak. Ale ta/ A to było wszystko jedno, ale ni/ nie można było się z tym rozstać i... i ten... 
Natomiast już w [19]93 formalnie SW nie istniała... No, i, i, i mówię, no, tak, tak. Nawet 
wyczytałem na stronie oddziału warszawskiego SW, gdzie, gdzie tam... prezentował któryś 
z działaczy stanowisko, że, że... to był błąd, samorozwiązanie... się Solidarności Walczącej. 
Że ona, jakby... yyy, miała do spełnienia jeszcze jakieś funkcje. I, i, i ten. Ale... No, taka była 
decyzja... przewodniczącego i, i władz. Osobiście... ja się bardzo przywiązuję do pewnych 



rzeczy i... byłbym skory przyjąć taką koncepcję, że... tak piękna organizacja mogła iść cały 
czas pod tą samą nazwą do dnia dzisiejszego! To jest, nazwa „Solidarność Walcząca”, piękna 
nazwa! Nie? Ona cały czas ma do spełnienia walkę o coś, o... Zresztą, dewiza! Nie? Zresztą, 
dzisiejszego nowego ugrupowania, tej siły politycznej budowanej... „Wolni i Solidarni”. 
Tak, że... yyy... tak, jak Kornel mówi, że wtedy mieliśmy, yyy... „solidarność – nie mieliśmy 
wolności”... Między ludźmi była solidarność większa taka... A dzisiaj mamy więcej tej 
wolności, a, a brakuje, jakby, solidarności między ludźmi, nie? I... Tak, że... Myślę, taka 
formuła by się sprawdziła. Ale, mówię, no, no jest to szczęście, że, że jest osoba... taka, jak on 
i, i, tutaj... jakby, jakby... on jest... tym szyldem. No, i, oczywiście, Mateusz! No. No, pan 
premier, który, który, ten... jakby, nie, nie, nie, nie, nie [niezrozumiałe – 01:23:38, M. G.] 
 
Przejął pałeczkę, jakby... 
 
Przejął pałeczkę i... i, i, jakby, nie wstydzi się korzeni. Wręcz przeciwnie. Tak, że tylko 
życzyć, życzyć powodzenia... Ja osobiście się nie zaangażowałem w tą nową siłę... na razie, 
w żadnym stopniu. Co dalej – zobaczymy. No, co dalej, to zobaczymy. 
 
No... Eee... [cmoknięcie] Mu/ muszę zadać to, to pytanie... 
 
Proszę, proszę! 
 
...ponieważ mam, ten... Mam, jakby, je w rozpisce... bo, chociaż... spodziewam się odpowiedzi. 
Eee... Czy, czy po latach zmienił pan, jakby, ocenę Okrągłego Stołu? 
 
Yyy... po lat/ Nie! Nie zmieniłem! Nie zmieniłem! Ona... He! Ona się jeszcze bardziej 
zradykalizowała, wyostrzyła... Ho! Doszły fakty, no, oczywiście, wiedza! Pogłębianie 
tej wiedzy, obserwacja. Bo... Tak, to jeszcze człowiek mógłby wtedy pomyśleć, że... „a może 
jednak? Coś tam dobrego jest w tym. Może jednak tak co/ coś się da wyszukać”. I tak dalej, 
i tak dalej, przecież to byli, jednak, jacyś z topu ludzie Solidarności – nie, po latach nie ma 
najmniejszych złudzeń! To był błąd. To był... To był straszliwy. Mimo... Mimo, że nie wiem, 
jak by to się potoczyło, jaką cenę by należało zapłacić... Bo trudno jest powiedzieć! Bo to... 
To, że, że... Nie rozmawiać z nimi, albo rozmawiać tylko o bezwarunkowej kapitulacji – 
nie wiadomo, czy by dało efekty, czy oni by... nie chcieli jednak tej władzy utrzymać na siłę. 
I, i, i... 
 
Raz już, raz już im się udało! 
 
Tak! Nie doszło by do jakiegoś rozlewu krwi, ale... No, ale cóż – no, tak bywało niekiedy 
w historii... Być może by nie doszło, a/... Albo nie doszło by do większej – niż i tak doszło – 
do strat. Natomiast bylibyśmy... y, w innym miejscu... Bo dla mnie te... te lata wolności 
po [19]89, te ćwierć wieku, to jest czas stracony. Tak to oceniam. Pod, pod... 
wieloma względami. To jest... A w dzisiejszym... świecie... ćwierć wieku, to jest... straszna... 
Jeżeli dołożymy do tego okres wojny, no, to, to, to mamy... mamy s/ straszne zacofanie. I, i... 
perspektywę, niestety... perspektywę, jakby... Phe! Naprawiania tego, jeszcze prez wiele, 
wiele lat. Bo... Bo, mówię, no... Ci ludzie... ludzie gdzieś pozostali, oni nie znikli, przecież. 
To, to... I, i, i dobrze się... mieli! I jeszcze się dobrze mają, bronią się, i... i, mówię, no, to są 
struktury takie... każdego szczebla. I to jest bardzo ciężko... y, o zmiany. Przeszkadzają... 
Jest, to są interesy, naruszenie interesów... Tu, tu, tu już się im ciężko będzie z tym pogodzić, 
z taką... całkowitym, yyy... oddaniem władzy. I pieniędzy. Bo, to... to, to już dziś 
mniej chodzi o władzę, a bardziej, właśnie, o biznes, o, o... 



 
No, mówi się, że ten, kto ma pieniądze, ma władzę, prawda. 
 
Taaa. Tak, tak. 
 
Bo też... jedno bez drugiego ponoć nie istnieje. He. 
 
Tak, że to jest, yyy... No, no, mówię, no, to, to... Mówimy o nadzwyczajnej kaście – tych 
„nadzwyczajnych kast” jest zapewne kilkanaście... Wiele. Trudno dziś powiedzieć, jakich. 
No, ale można tak sobie... prognozować, że, że, że... że, że jest to kasta samorządowa, już 
dziś! Czyli takie... lokalne... No, kasta szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości... 
No, polityczna... 
 
Tak... á propos sa/... samorządów. Eee, czy Partia Wolności miała jakieś sukcesy w wyborach 
rządowych, samorządowych? 
 
To znaczy, tak: start/ Partia Wolności, yyy, zdecydowała się na sss/ start... w wyborach 
samorządowych... Ja powiem tak: to było początek budowy... Partii Wolności... a tym 
wstępem do jej budowy był powstały w [19]89... Klub Polityczny „Wolni i Solidarni”. To był 
taki projekt... działaczy... młodych działaczy SW – pana premiera [Mateusza Morawieckiego 
– M. G.], Jarosława Krotlińskiego i... i wielu takich... osób. I to właśnie pod szyldem tego 
Klubu była kampania samorządowa... 91 [tzn. w 1991 roku – M. G.]. 
 
Pierwszy rok. 
 
Tak. To tam startowali: Jerzy Przystawa... sławna osoba z JOW-ów... Zresztą, już wtedy 
mówiąca o JOW-ach. Y, dużo pomagałem w tej kampanii... na rzecz pana Jerzego Przystawy, 
na Popowicach... Z chłopakami, to... no, naprawdę – dziesiątki godzin poświęciłem na, na, na 
tą kampanię, na pomoc. No, później Partia Wolności... No, oczywiście, te wybory 
prezydenckie, gdzie Kornel startował, zebrał 100 tysięcy. Tutaj też, oczywiście... ciężka praca 
ludzi, zbieranie podpisów w całych tych kampaniach. No i rok [19]92? Nie, [19]91, za chwilę 
po samorządowych... parlamentarne! Partia Wolności wystawiła listy... 
 
Trz/ Trzeci. 
 
Tak. Miałem ten honor startować z listy Partii Wolności we Wrocławiu w „trójce”, tu, 
w okręgu... chyba jako najmłodszy kandydat, bo 21 lat wtedy. Oczywiście, bezskutecznie, 
bo... to, to, to... nie było szans na, na, na [niezrozumiałe – 01:29:18, M. G] jakieś wyniki. 
No, i co jeszcze później...? 
 
Bo w, yyy... 
 
Następna kampania prezydencka, to już, y, ni/ nie mogę sobie tego osadzić wszystko 
w czasie, ale to już chyba, już, już po/ poza Partią Wolności. 
 
Mhm. Ale to... w... samorządu też się nie dostaliście, tak? 
 
Nie. Nie. Tam się wtedy [niezrozumiałe – 01:29:35 – M. G.] do samorządu nikt nie dostał. 
Największe szanse... upatrywano, właśnie, w panu... Przystawie i Wojtku Myśleckim, nie? 
No, bo to, to... 



 
Mhm, dość znane... 
 
Znane nazwiska. Ale, no, niestety! 
 
Dobrze. To z, jakby, z mojej strony to chyba wszystko; i, nie wiem, czy chciałby pan jeszcze... 
o czymś... 
[01:30:00] 
 
Y... No, na pewno wiele rzeczy by się przypomniało, jakbyśmy se tak siedzieli i, i, i gadali. 
No, to tak, mówię, było... było momentami chaotycznie, do czegoś się wracało... Ale myślę, 
że z grubsza... z grubsza to tak wygląda. Nie jest to, ten... No, no, no na ile, na ile można było, 
to człowiek coś... coś starał się zrobić. Można było pewnie i więcej, ale... Ale na miarę 
możliwości. Ale to, mówię... No, to wszystko siedzi w człowieku, yyy, jakby, bo... wracając, 
tutaj, do początków, że... każdy akcentuje, tutaj, jakieś wychowanie w rodzinie, coś takiego. 
No, u mnie akurat, mówię, ten antykomunizm to, to... czuć było w rodzinie. Szeroko 
rozumianej rodzinie... Tam, y... Była osoba wujka! Yyy, żołnierza a/ armii Andersa... y, który 
przeszedł calutki szlak – to jest brat mojej babci... od strony mamy, tutaj. 
 
Mieszkał z wami? Czy, czy... 
 
Yyy, we Wrocławiu mieszkał, tak, we Wrocławiu mieszkał. Zmarł... 
 
[podchodzi kelnerka, wymiana zdań o sposobie zapłaty za rachunek – 01:30:06-01:30:11, 
M. G.] 
 
Zmarł w latach, yyy, 80. Tak, że... No, pamiętam go jako człowieka takiego wyciszonego, 
spokojnego, małomównego. On nic nie opowiadał o tym okresie. To od mamy zawsze 
słyszałem, że „wujek się boi własnego cienia”... że, że, y, po wojnie, po tym Andersie, po tym 
szlaku... wylądował w Anglii... po 2 czy 3 latach tu wrócił... No, pf! No, to tylko można sobie 
było wyobrazić, nie? Tak, jak mi matka opowiadała, że, że... te wizyty na UB, na, na tym, 
ostrzegawcze... sprawdzające, co będzie robił, czy będzie lojalnym obywatelem, i tak dalej. 
Tak, że on już tak sobie... żył, yyy, żył w spokoju i, i, i... i ze strachem... ze strachem pewnie 
patrzył na to wszystko co się... co się rodzi. Bo, bo... bo jeszcze żył, kiedy... kiedy rozpoczął 
się ten opór antykomunistyczny. Wiedział pewnie, ile to, to kosztuje, i ten... Ale, mówię, 
pamiętam go jako takiego człowieka... cichego, wystraszonego, spokojnego... 
 
Nie chciał pan być taki jak... 
 
[westchnienie, chwila ciszy] He! No, na pewno, na pewno. Gdzieś tam, yyy, w głowie 
siedział ten, ten, ten... ten wujek... i, i ta historia. A ponieważ historię też lubiałem [! – M. G.], 
więc to, to wszystko zgłębione było w miarę. No, i mówię... No, ale to, to, to... Generalnie bez 
tego... bez tego, prawdopodobnie też by szło w tym kierunku. Yyy, no, mówię, no, no... 
Nie było obojętne co się dzieje, jakby, wkoło, więc... Pewnie i tak bym się zaangażował. 
Bez, bez jakichś tam, yyy... rodzinnych „popychanek”, nie? Że, że, że akurat w rodzinie 
antykomunizm. Bo, bo, mówię, że... Siostra już, na przykład, yyy... (bo mam starszą siostrę); 
siostra już, na przykład, yyy... moja odwrotność! Nie, nie, nie angażowała się, jakby... 
nie, nie... Jakby ta otaczająca rzeczywistość była mniej ważna. Było bieżące życie i, jakby... 
nie, nie, nie interesowała ją polityka, sytuacja społeczno-polityczna... Widziała, zapewne, 



co się dzieje – bo, bo trudno, żeby, żeby nie widziała, ona czy koledzy. He! Zresztą... To 
pewnie też zadecydowało o... o emigracji! 
 
Wyjechała? 
 
Bo w latach 80.... w drugiej połowie, yyy... wyjechała i do dnia dzisiejszego... nie wróciła. 
Więc... Wyjechała do Włoch, do, do, do obozu dla imigrantów, sss/ z/ ze sporą grupą... 
kolegów, koleżanek. Tam, y, oni, przez jakiś czas byli. Później się porozjeżdżali po całym 
świecie, ona została we Włoszech, tam się ożeniła... Ma trójkę dzieci, utrzymujemy kontakty, 
wszystko ten... Przyjeżdża. I, i... tak, ten. Tak, że to.... różnie bywało. Zreszta, n/ no, mówię, 
no, miałem kolegów, którzy... którzy absolutnie... przynajmniej z mojej wiedzy, tam, 
nie mieli rodziców, y... usłużnych w/ wobec tego systemu... nie byli też jakoś... szczególnie 
„solidarnościowi”, opozycyjni... To samo koledzy. Po prostu nie angażowali się, żyli życiem 
bieżącym, akceptowali, że inni się angażują. Na pewno nie poszliby kogoś wydać, 
nie poszliby ten. Ale jakoś tak... trwali sobie, nie? „Może zrobią inni...?”. „Może coś tam 
z tego będzie, może nic nie będzie... A jest, jak jest – nie ruszać. A to tam, to...”. No, chyba 
na tej zasadzie. A byli ludzie, którzy gdzieś-tam... po prostu od początku patrzyli, nie 
akceptowali... wiedzieli, że może być inaczej... To w/ siedzi w człowieku, jakby! 
Bo, przecież, zapewne, wiele osób, które zaangażowały się w jakiś... opór przeciwko władzy, 
y, młodych... wywodziło się z domów... być może, gdzie, gdzie rodzice... byli... może jakimiś 
działaczami partyjnymi, czy innymi. Z, na pewno. Nie wierzę, żeby tak nie było. 
 
Mhm. Tak. Na zasadzie buntu, troszkę... młodzieńczego... 
 
Oczywiście! Oczywiście. Tak, że to... To nie, nie jest, jakby, jakby reguła. No, ale na pewno, 
na pewno... to, co... co, co się w domu, yyy, dzieje, no, rzutuje w jakimś sensie. Na pewno. 
No, widzę... Że jeżeli się o tej władzy i o tych czasach u mnie mówiło, no, to się mówiło, y, 
najgorsze rzeczy. I człowiek to słyszał. He! To jest... Nie ulega wątpliwości. 
 
Potem pan podrósł i zobaczył, że to prawda. 
 
No, tak, tak. [chwila ciszy] Naocznie. Bo, bo, mówię... Przyszło mi, akurat, żyć tak, tak, 
w tym okresie, gdzie... gdzie, gdzie... no, naocznie to wszystko widziałem, jakby. Bo, mówię, 
no, dzi/ dziś można tylko z opowieści. Jednak to trzeba było widzieć i... i zobaczyć. 
No, nieraz się wracało i od rodziny, skądś, z matką, i ten... i, i, i... yyy, w stanie wojennym... 
To się wszystko pamięta, te, te... patrole, yyy... milicyjno-wojskowe. No, to, to, to... budziło 
strach. Budziło strach. Puste ulice... Oni sobie maszerujący, bo to... yyy, goniło się przed 
godziną policyjną, żeby zdążyć. Tak, że nie/ niekiedy się... nie zdążyło! Takie sytuacje 
też pamiętam, jako dziecko. I... legitymowali... w milczeniu gapiąc się, jeden legitymował, 
reszta stała, patrzyła, „a dlaczego się spóźniacie? Gdzie idziecie? Musicie się liczyć jeszcze 
z zatrzymaniem tu...”. Nie? No. Ale puszczali, ten i... i się szło. To nie było jakichś 
konsekwencji za to. Tak, że ten... [chwila ciszy] No, i mówię, no, no i... obserwacja tych 
demonstracji ulicznych, starć ogromnych. Mówię, w samej bitwie warsza/ eee, 
wrocławskiej... nie uczestniczyłem, bo, mówię, no, to, to, co ja miałem? Dwanaście i pół 
roku. Ale wszystkie obrazy z, z tamtego czasu pamiętam. Pamiętam, bo, bo... No, no 
latało się! No, patrzyło się, co to się dzieje, i tak dalej. No, udział tam był żaden, nie? 
 
To nie była też jedyna demonstracja, przecież! 
 



Tak, tak! Ale ta największa, gdzie to... No, mówię, no, to, to... po całym mieście się biegało. 
Pamiętam, że byłem w okolicach gdzieś... Kuźniczej, yyy, byłem gdzieś w okolicach, yyy... 
Kołłątaja, Eureki. No, to, to, to, mówię, no, no, prawdziwa wojna, no. Dym, huk. Tak, że... 
Nie, nie, nie, nie, ten, nie... nie jest tak, że, że, że to się nie pamięta – pamiętam wszystko. 
Te starcia, te... Te, te... z jednej strony, yyy. Gdzieś demonstracja, za chwilę z drugiej... 
to... porozbijane było na, na ten tłum... Tak, że to, to pamiętam. A te późniejsze, oczywiście, 
już takie [19]83... [198]4 – to, to już, już się uczestniczyło, już... Co, cóż to było 
za uczestnictwo, oczywiście, no. Człowiek był... 
 
No, był pan. 
 
No, byłem, byłem, jak najbardziej... wszystko, y... Wznosiłem te okrzyki, y, znałem te pieśni 
patriotyczno-religijne – bo to, to... przeważnie... te demonstracje się rozpoczynały 
z kościołów... Niekiedy udawało się nieść transparent. No, ale przede wszystkim, jak 
dochodziło do tych starć, no, to, to, to... to się... mówię, no, nie słabło. Nie słabło w rzucaniu, 
w rzucaniu czym popadnie i... i robiło się to celnie. Robiło się to celnie. Tak, że... No, mówię, 
no, cieszę się, że, że, że, że, że przynajmniej... jak mi przyszło żyć w tych czasach, to, to, to 
mogłem, w jakimś tam, drobniutkim stopniu się... zaangażować i, i... i może przyczynić do, 
do, do, jakby, do zmiany. A co teraz z tym wszystkim... ludzie zrobią... 
 
To si/ to się pokaże [z uśmiechem]. 
 
To się, to się okaże. No, tu już, tu już, niestety, rad nie ma mądrych. To już trzeba jakoś 
spożytkować mądrze, tą, tą, tą wolność. 
 
Dobrze. Dziękuję bardzo [z uśmiechem]. 
 
Ja również. 
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