
 W takim razie przedstawię się. Mam na imię Krzysztof. Na nazwisko Szpala. 

 A ja Michał Wychodil i jesteśmy w mieszkaniu Pana Krzysztofa. Jest dzisiaj 4 stycznia 

2018 roku. Jest z nami ktoś jeszcze w mieszkaniu. 

 Żona  moja i wnuk. Wnuk Adam, który ma sześć miesięcy. Co mogę powiedzieć, no. 

Jestem tak troszkę tak zażenowany, bo nie jestem żadnym bohaterem, ale powiem po prostu 

co robiłem, skąd się wywodzę. 

 Działał Pan. Właśnie, proszę powiedzieć coś o sobie. Gdzie się Pan urodził? 

 Urodziłem się we Wrocławiu, właśnie w tym domu w którym teraz jesteśmy i tu 

mieszkam cały czas, ale pochodzę właściwie… z krwi jestem lwowianinem, ponieważ moi 

rodzice, mama i tata właśnie stamtąd pochodzili. No i wywodzimy się z takich rodzin 

mieszczańskich, mieszczańskich rodzin, mama i tato ze Lwowa, ale o takim charakterze 

patriotycznym zawsze, ponieważ dziadkowie, który jest tu na przykład na zdjęciu 

[odwrócenie się i pokazanie głową na wiszące zdjęcie – W.D] – dziadek Walenty Szpala  

i drugi Krzysztof od strony mamy, obydwaj w czasie I Wojny Światowej jeszcze działali  

w polskiej organizacji związkowej no i później byli takimi społecznikami. Nie byli ludźmi 

specjalnie wykształconymi, ale społecznikami. Dziadek był… Obydwaj dziadkowie, kolejno, 

jak jeden odszedł to drugi później po nim przyjął to stanowisko, byli strażakami, nawet 

komendantami straży pożarnej we Lwowie. Naprzód Walenty był, później jak Walenty Szpala 

odszedł do tramwajarzy lwowskich, to właściwie były koleje lwowskie, tak się nazywało. To 

nie było tramwajarze… I dziadek tam później Walenty był prezesem związku zawodowego 

tramwajarzy. To jest właśnie takie zdjęcie [odwrócenie się do wiszącego zdjęcia – W.D], że 

tam są podziękowania właśnie od tych działaczy wszystkich, bo dość długo prowadził tam 

prezesurę. Także mój dziadek, Walenty ten został zamordowany przez Rosjan. 

 Pamięta Pan w którym roku? 

 To było w roku, zaraz po wkroczeniu Rosjan… Ponieważ jak Lwów był zdobyty przez 

Niemców, no to w tym czasie dziadek właśnie ukrywał taką porządną rodzinę Żydów, tak 

zawsze ojciec mówił Manesów. To był taki starszy Pan, Żyd, ale miał sześciu albo siedmiu 

synów, dorosłych zresztą. No i później jak weszli Rosjanie, to jeden z tych Żydów chciał się 

wykazać tych synów i coś tam na dziadka doniósł, że dziadek był takim zaangażowanym  

i piłsudczykiem i tak dalej. I dziadka zakatowali we lwowskim więzieniu. Tego właśnie 

Walentego, ale Rosjanie tamże… Także on zginął w ten taki sposób katyński, bo oni strzelali 



tam w tył głowy i później zamurowywali tych wszystkich ludzi pomordowanych w tym 

więzieniu w celach. Dopiero jak Niemcy weszli drugi raz i wypowiedzieli Rosjanom wojnę, 

to tam kazali… rozbierali to i można było szukać tych ludzi, ale to już były tak rozkładające 

się zwłoki, że wszyscy mdleli. No w każdym razie, rodzinę mam od strony ojca… była 

wyjątkowo patriotyczna, bo tam było dwóch synów właśnie – wujek Leon, który był przed 

wojną właśnie się wykształcił na oficera i brał udział w obronie Warszawy, i tam został 

wzięty do niewoli i w oflagu właśnie spędził resztę wojny, w szczecińskim był ten oflag, 

Woldenberg czy jakoś tak się nazywał ten obóz jeniecki. Później musiał migrować na zachód, 

ponieważ go prześladowali i mojego dziadka… mojego ojca też prześladowali, ale ojciec się 

uratował w ten sposób, że, bo należał do Armii Krajowej, Lwowskiej i dowódca, on był dosyć 

młodym żołnierzem wtedy, bo mój ojciec się urodził się w 19[25] roku, w 1925 i ten właśnie 

komendant powiedział, że jesteś ostatni z rodu, męski i musisz się ratować i ojciec, polecił mu 

żeby wstąpił, bo wtedy się formowała ta druga armia, tam właśnie na Majdanku, po tej 

ciężkiej bitwie, gdzie tam polaków tak dużo wyginęło pod Lenino, to tam się formowała ta 

armia i ojciec wstąpił właśnie do tej armii i dzięki temu nie wywieźli go. No i doszedł z tą 

armią aż do Berlina. Zdobywał Berlin, także dzięki temu… Ale później też był często 

wzywany właśnie na jakieś przesłuchania. Także u nas w domu zawsze się… Mama to była 

taka typowa lwowianka i my byliśmy tak właśnie za Polską. W domu nas rodzice 

wychowywali, słuchaliśmy zawsze radio Wolna Europa, chociaż rzeczywiście ojciec mówił, 

że żebyśmy się specjalnie nie angażowali, no bo trochę tych ofiar było, nie tylko dziadek, ale  

i wujkowie poginęli, zwłaszcza od Rosjan. No i, a ja cóż, ja tutaj, jak już mówiłem, 

mieszkałem w tym domu i naprzód skończyłem szkołę zawodową budowlaną i później 

poszedłem do technikum dla pracujących. No i pracowałem na budowach w różnych firmach. 

 Pamięta Pan które to lata były? 

 Ja zacząłem pracować w roku 19[70], no wtedy jeszcze nawet chyba osiemnastu lat 

nie miałem i tam… W każdym bądź razie naprzód było takie przedsiębiorstwo elewacyjne, 

tam pracowałem chyba osiem lat i później po tych ośmiu latach ukończyłem już technikum, to 

zacząłem pracować w pracowni konserwacji zabytków. To była kapitalna firma, zresztą taka 

uważam, że to była taka firma, która powinna zrobić karierę, bo to była taka kompleksowa 

firma, bo nie dość, że robiliśmy różne takie obiekty budowlane, remonty tych zabytków, 

między innymi chociażby Zamek Warszawski właśnie był przez to PKZ odbudowywany, czy 

te wszystkie wrocławskie jakieś obiekty jak kościół garnizonowy, czy arsenał. 



 To była jedyna taka firma wtedy? 

 Wtedy była jedyna. Z tymże główna… w każdym mieście były filie, a ta wrocławska 

filia była dosyć mocna, bo to było tak, oprócz budowlańców, to kompleksowo byli  

i naukowcy, historycy i byli artyści malarze i PKZ odnawiały właśnie między innymi 

Panoramę Racławicką. Także ta ekipa później taką sławę zyskała po odnowie tej Panoramy 

Racławickiej, że ich tam brali do Stanów na jakieś tam właśnie tego typu obiekty, bo tam 

chyba są jeszcze dwie, czy trzy takie panoramy w Stanach Zjednoczonych. Oni też tam 

odrestaurowali to. No w każdym razie firma kapitalna. Tam poznałem moją żonę no  

i w zasadzie wyjechałem też nawet do Estonii, tam przed Olimpiadą, jeszcze tą rosyjską, bo  

w Estonii w Tallinie była część tych zawodów wodnych, czyli żeglarstwo, pływanie i tak 

dalej. Myśmy im szykowali zabytki właśnie w samym Tallinie. Tam byłem prawie siedem 

miesięcy. 

 A mogę wrócić jeszcze do roku 19[70]? 

 Tak. 

 Czy wtedy te słynne wydarzenia na Wybrzeżu, czy to Pana, do Pana to wtedy jakoś 

dotarło w tym wieku, kiedy miał Pan te niecałe osiemnaście lat? Że coś się działo? Coś  

w domu się mówiło, co się wydarzyło wtedy w 19[70]? 

 Raczej właściwie tylko żeśmy tak z nasłuchu z radia, wiadomo z Wolnej Europy, a tak 

to człowiek był już w pracy, pracą pochłonięty albo czymś. Także poza tym może jakbym 

studiował, to tego, to może bym się tam… Wśród studentów były już takie ruchy, a ja byłem 

typowym robotnikiem. No i także w 70. latach się specjalnie nie angażowałem, ale 

oczywiście dużo czytałem. Bardzo lubiłem historię i dużo o Polsce właśnie takich rzeczy, 

jeżeli mogłem gdzieś dostać się do takich rzeczy nawet takich zakazanych, to czytałem. Ale 

przede wszystkim takie podstawowe, które można było osiągnąć z historii. Także trochę na 

ten temat wiedziałem. No i właśnie w tych gazetach poznałem moją żonę, pobraliśmy się tam 

i zastał mnie stan wojenny. 

[10:00] 

Naprzód Solidarność, wybuch Solidarności – ten piękny karnawał właśnie Solidarności, 

gdzieśmy tak właśnie wszyscy byli szczęśliwi. W pracy się rodzinnie zrobiło. 

 To w tej samej firmie? 



 Tak. Właśnie w pracowniach konserwacji zabytków, że no po prostu musieliśmy to 

wszystko… Właśnie to jest chyba największa strata, stan wojenny jaki później przyszedł, bo 

myśmy już zaczęli myśleć, że to będziesz wszystko piękne, nasze… Nawet jeden gwóźdź to 

się uważało, żeby nie zmarnować, bo myśleliśmy, że Polska nareszcie będzie… taka jaka 

chcemy. Ten entuzjazm był rzeczywiście niesamowity. No i wtedy nawet były takie różne… 

No i wybory do związków były. Już wtedy dostałem mandat zaufania. Akurat pracowałem, 

właśnie remontowaliśmy kościół garnizonowy, tą wieże głównie, cały ten dach, te 

wszystkie… bo on był spalony przecież dwa razy ten kościół. I wtedy właśnie ten taki mandat 

uzyskałem i później ten stan wojenny przyszedł i wszyscy byliśmy tacy przybici, ale właśnie 

w pracowni konserwacji zabytków, tam była pani Ewa Grzegorzewska i ona pierwsza chyba 

się zaangażowała właśnie w Solidarność Walczącą, bo gdzieś tam miała kontakt. Ona zresztą 

była inżynierem, no i tam pewnie z politechniki znali Kornela czy tych ludzi wszystkich. No  

i ona zauważyła mnie i zapytała mnie, czy chciałbym coś robić. Oczywiście. Wtedy się 

szukało. Człowiek był taki nabuzowany przez to, przez ten stan wojenny, że nie było żadnych 

po prostu… 

 A w pracy były osoby, które też podzielały Pana poglądy, czy Pani Ewy, czy 

rozmawiali… czy byli też ludzie, nie wiem, z partii przeciwni w tej pracowni? 

 No raczej było trochę takich partyjnych,  a tak to raczej nie. Właśnie chyba Ewa mnie 

poznała, że się nadaje do tego. No i wtedy właśnie w jej mieszkaniu… Żona mieszkała wtedy 

na ulicy Bzowej i tam właśnie spotkałem się z Kornelem Morawieckim i tam Panią Łukowską 

– Karniej i Zosią Maciejewską i przy nich złożyłem przysięgę. No i myślałem, że będę… bo 

wtedy byłem wysportowany. Siedemdziesiąt kilo ważyłem tylko i… byłem bardzo 

wysortowany i myślałem, że walcząc o to, będziemy ostro działać, ale Kornel mówi, że na 

razie to trzeba w prasie pracować i Zosia powiedziała… Pani Zosia Maciejewska powiedziała, 

że Krzychu, ty będziesz u mnie. No i pracowałem właśnie przez te osiem lat, bo ja od 

początku wstąpiłem jak powstała, w 19[82] roku, właśnie na jesień. 

 A między początkiem stanu wojennego a tym momentem nie działał Pan w żaden 

sposób zaangażowany? Czy dopiero od tego momentu jak Pan wstępuje, zaczyna Pan 

działanie? 

 Nie, nie. Nie działałem. Właśnie o to chodzi, że nie. Ja jestem takim, jak to się mówi, 

zwykłym trybikiem, który tam działał, no i o tyle tylko mam jakąś satysfakcję… Pani Zosia 

powiedziała mi… ja i jeszcze taki Józef Kapusta, najlepszymi jej kolporterami. No mieliśmy 



taką dużą sieć, też trzeba było, to często się zmieniało… Właśnie punkty, odbierało się farby 

drukarskie, papiery się przerzucało do takich punktów z których to odbierali drukarze,  

a później już gotowe gazetki żeśmy rozprowadzali po różnych adresach i też to dosyć się 

często zmieniało, bo wtedy jakimiś tam umówionymi znakami… Zosia na przykład jakimś 

takim szyfrem podawała mi przez telefon, jak z nią rozmawiałem i tego… gdzie to mam 

dostarczyć i to była taka praca po prostu, jakby to powiedzieć, przez trzy, cztery dni, nie 

żebym się gdzieś ukrywał, działał coś takiego… Trzy, cztery dni po pracy, bo tak normalnie 

pracowałem. Nie byłem nigdy namierzony przez policję… przez milicję. I trzy, cztery razy  

w tygodniu, czasami więcej jak były takie większe akcje, to właśnie byłem po pracy 

zaangażowany i często do późnych godzin. 

 Czyli gdzie Pan chodził wtedy, jak był po pracy, to szedł gdzie wówczas? 

 A czasem wracałem z… Często też wracałam do domu i zjadłem jakiś tam obiad  

i później szedłem… W domu nawet mówiłem, że jakąś tam fuchę mam, czy coś i właśnie 

wtedy wiedziałem,, gdzie mam pójść dostarczyć właśnie prasę, czy przerzuty jakichś tam ryz 

papieru, czy nawet urządzeń drukarskich przenieść, bo to wiadomo wszystko było przez jakiś 

czas tam namierzane i także… To było po prostu takie, taka praca od podstaw. Myśmy 

drukowali, przecież wydawaliśmy nie tylko gazetki, ale i książki przecież i cały Archipelag 

Gułag żeśmy wydali, mnóstwo różnych rzeczy. Archipelag Gułag to była rzeczywiście, taki 

wyczyn… w podziemiu wydać pięć tomów to rzeczywiście był coś [śmiech – W.D]. No i tak 

właściwie raz mi się zdarzyło, że zaraz po mnie do takiego punktu wpadli właśnie sbecy. 

 Czy to było jeszcze w czasie stanu wojennego? 

 Tak. To było właśnie w czasie stanu wojennego i jakoś tego mi się udało, a tam 

właśnie były dwie studentki i one tam jakoś podejrzewały, że ja tam gdzieś doniosłem, czy 

coś. Także przez jakiś czas, miesiąc chyba, Zosia mnie zawiesiła, żeby wyjaśnić, czy coś tam 

się nie ciągnie za mną, coś nie tego, ale po jakimś czasie to się uspokoiło. Chyba miałem 

dobrego anioła stróża, że mnie tak pilnował i jeszcze taki moment pamiętam też z Panią Anią 

Mijal. Wtedy to były takie wielkie wpadki w tej Solidarności podstawowej. Właściwie 

wyłapali wszystkie ich drukarnie i Kornel wtedy zarządził, że my będziemy drukować za 

nich. Matryce od nich doszły też do nas. Myśmy właśnie wydrukowali masę, to była taka 

potężna robota. Drukarze i wszyscy to chyba… 

 A gdzie były te drukarnie? To były gdzieś schowane czy….? 



 No na przykład jedna to była tutaj w obecnym klasztorze na Kasprowicza  

u Franciszkanów, nie. Różnie były. Czasami właściwie to do drukarni przerzucaliśmy ten 

sprzęt, ale teraz do takich magazynów z papierami, gdzie dostarczano właśnie papiery, trzeba 

było coś przewieźć i tego. I właśnie wtedy był dramatyczny moment, bo myśmy wtedy jechali 

samochodem tej naszej Ani Mijal i to ona prowadziła i mieliśmy po sufit wyładowane bibułą 

[śmiech – W.D] i jedziemy tutaj Poznańską ulicą, tak w stronę Zachodniej i stoi punkt – 

wojsko i tam policja, milicja i machają nam, a myśmy się modlili, bo wtedy sześć lat było za 

takie coś. I jakby nie wiem, chyba z nieba spłynęła taka zastawa, do dziś ją pamiętam, taka 

zastawa w takim kolorze różowo-pomarańczowym czy coś i ona przed nami jakby wyrosła  

i ich zatrzymali. Ania mijacz w lewo, wyminęła i wjechaliśmy w Zachodnią. Ania jeszcze 

przejechała jakieś dwieście metrów i wyszła i zwymiotowała z wrażenia, bo był tak… No 

wtedy sześć lat się dostawało za takie coś. Także ja głównie, co pamiętam właśnie z tej mojej 

działalności, no to dla mnie było imponujące, heroizm tych wszystkich kobiet, właśnie Pani 

Zosi Maciejewskiej, czy właśnie Ewy. Ona była aresztowana, obydwie i przecież siedziały… 

 Pamięta Pan kiedy Panią Ewę Grzegorzewską zatrzymano? 

 To było chyba 19[84] gdzieś początek, jeśli się nie mylę. I tego, i później właśnie 

aresztowali Zosię Maciejewską też. To chyba rok później. No pamiętam też Panią Hannę 

Łukowską-Karniej. 

[20:00] 

To osoba rzeczywiście niesamowita, tak zdeterminowana. Tak heroiczne kobiety, że wstyd 

byłoby czegoś nie robić. No one to były rzeczywiście tak oddane na śmierć i życie. Wszystkie 

Panie – Ewa Szewczyk, właśnie Ania Mijal, to były kobiety takie, głównie właśnie kobiety 

pamiętam z tamtych okresów. Z Kornelem Morawieckim tylko się raz spotkałem, wtedy na 

tej, jak przysięgę złożyłem na Bzowej. Tak to Kornela poznałem dopiero trzy lata temu tak 

osobiście. Zostałem zaproszony przez fundacje właśnie do Jastrzębiej Góry, tam właśnie nad 

morze i miałem okazję z nim jechać nawet samochodem i żeśmy się tak bliżej poznali, ale tak 

to… Właśnie ta żmudna praca, taka od podstaw można powiedzieć, pozytywizm [śmiech – 

W.D]. Tak to wszystko właściwie u mnie wyglądało. A w domu miałem takie wsparcie, no, 

bo później wiadomo po jakimś czasie musieli wiedzieć, że przecież… to prawie było osiem 

lat działalności tej. I mama i tato absolutnie się zgadzali, bo mieszkaliśmy razem, żona też, 

mimo, że mieliśmy dwójkę dzieci, dwie córki, bo jedna się urodziła w 19[82], druga  



w 19[85], no to tym bardziej. Ja normalnie pracowałem cały czas na budowach i jak to się 

mówi, popołudniami działałem właśnie w tym kolportażu. 

 Miał Pan jakieś opracowane sposoby noszenia bibuły? Jakieś torby, jakieś takie 

opracował sobie, żeby przypadkiem ktoś Pana nie nakrył? Jakieś wspomnienia takie? 

 No były takie… Właśnie też są szkolenia. To właśnie chyba nawet Pani Hania 

opracowała, a czasami się zdarzało, że raz na jakieś parę miesięcy Zosia potrafiła 

zorganizować takie szkolenia dla nas, dla kolporterów. Zresztą były wydane w ogóle tzw. 

mały… jak to się nazy/… 

 Konspirator? 

 Konspirator. Gdzieś to chyba nawet mam, ale gdzie to jest schowane to… chyba  

w płyty jakieś włożyłem i nie chce mi się tego przerzucać [śmiech – W.D]. I także te 

szkolenia były takie ważne. Trzeba było właściwie… jak się niosło jakieś tam torby, to trzeba 

było jakieś tam… Nieraz ze straganu się marchew kupiło na to i by się po zakupy poszło czy 

coś. Często też korzystaliśmy z takich taksówkarzy, którzy nas wspierali i też właśnie 

przerzuty takie większe trzeba było przewieźć na przykład jakieś właśnie urządzenia czy 

większe ilości papieru. 

 Czy tą bibułę dostarczał Pan w jakieś miejsca gdzie ona była już rozdawana, czy to 

było raczej punkty przerzutowe? 

 To były punkty przerzutowe, bo ja przerzucałem właśnie takie duże ilości, na jakieś 

trzy, cztery w jeden punkt się przerzucało i to później gdzieś tam jeszcze szło. Rozdzielali ci 

ludzie, najczęściej po zakładach pracy, po właśnie… czy nawet przerzucali już do innych 

miast. Załóżmy tam na Górny Śląsk dużo szło takich rzeczy. No i właśnie dla mnie takimi 

głównymi bohaterami to właśnie były kobiety tam. Niesamowite kobiety, przed którymi tylko 

mogę bić czołem i powiedzieć, że oto Polska właśnie [śmiech – W.D]. 

 A proszę mi powiedzieć czy ta działalność po stanie wojennym do końca lat 80. ona 

taka spokojna była, czy zdarzały się jakieś szczególne sytuacje, które Pan pamięta? Może 

wyczuł Pan, że mimo nie wiem, nie był Pan złapany, ktoś Pana śledził? 

 W zasadzie nie zauważyłem tego. Podobno gdzieś tam było zanotowane, już tam jakiś 

namiar mieli, ale to pod koniec chyba już lat, pewnie nawet im się nie chciało już szukać, to 

było 19[89] rok chyba i gdzieś tam mnie namierzyli, że jest taki facet i coś tam też działa.  



A tak to… Ja mówię, że chyba modlitwa i dobry anioł stróż mnie strzegł. Może nie miałem 

żadnych wpadek, zresztą Józef Kapusta też nie miał. Jakoś żeśmy tak… 

 Czy żaden z łączników w jakichś punktach przerzutowych… nie było sytuacji, że  

z którym Pan podawał bibułę, wpadł na przykład? Była jakaś, że Pan się dowiedział, że 

kolega zniknął czy coś takiego? 

 Nie, nie. Tego nie było. Ja oddawałem właśnie do takich punktów, dużą ilość właśnie, 

jak mówię, że stamtąd było to dopiero rozprowadzane. To często były trzy, cztery punkty 

dziennie, trzeba było obsłużyć, zanieść tam to wszystko. Na takiej zasadzie. Nieraz w różnych 

miejscach Wrocławia. Trzeba było tak… Tramwajami się jeździło, taksówkami, autobusami. 

Najczęściej tramwajem trzeba było jeździć. Nawet rowerem jeździłem. 

 Miał Pan bibułę na rowerze ze sobą ukrytą? 

 No w bagażniku [śmiech – W.D]. 

 Nie bał się Pan, że na przykład ktoś Pana zatrzyma? Milicja, patrol? Co Pan tam ma? 

 No lęk to był zawsze. Nie można powiedzieć… Zwłaszcza w tych latach, kiedy 

rzeczywiście tam groziło sześć lat, albo i często… Zosia zawsze mówiła, że „ciebie Krzychu 

jak dorwą, to będą cię bili”. No tak. To mnie chyba jeszcze bardziej utwardzało [śmiech – 

W.D]. No nie wiem jakby się zachował, ale myślę, że nie chciałbym zawieść swojego dziadka 

i że zachowałbym się chyba jak trzeba. Tak jak to mówiła Inka, nie. 

 Był Pan przygotowany, jakoś się przygotowywał w razie gdyby rzeczywiście się 

zdarzyło, że Pana by ujęli, co mówić, czy nic nie mówić? 

 W zasadzie nam to…, że najlepiej nie odpowiadać. Po prostu nie iść na żadną… Nie 

kombinować. Było właśnie takie szkolenie, że nie kombinować, że się przechytrzy i że zacznę 

coś z nimi dialogować, żeby jakoś ich tam wpuścić w malinę, czy coś. Najlepiej jest nie 

odpowiadać i po prostu być twardym i tyle. Tak sobie też to zakodowałem, że gdyby się coś 

takiego zdarzyło. No, ale to nie odczułem na własnej skórze, także nie mogę powiedzieć. 

 Czy ma Pan jakieś szczególny moment  tych lat 80. z działalności? Coś Panu utkwiło 

najbardziej w pamięci z jakiegoś powodu? Coś dało do myślenia, coś takiego ważnego? 

 No nie no, tylko takie, że człowiek był czasami znużony, że to kurcze się chyba nigdy 

nie skończy. A gdy przyszedł 19[89] rok, to było największe rozczarowanie dla mnie, jakie 



mi się zdarzyło w życiu. Ja wtedy myślałem te pierwsze lata 90., ze ja się rozchoruję na serce, 

bo to wszystko było nie tak, jak ja chciałem. Ta zdrada tak się sypała ze wszystkich stron, że 

to było nie do pomyślenia i to był właściwie dla mnie najgorszy okres. Sama działalność to 

było po prostu coś takiego, to trzeba robić, bo w końcu… Nie można zostawić Polski, którą 

się tak kocha. Tym bardziej jak się parę książek przeczytało, mimo, że nie mam wyższego 

wykształcenia, to trochę w życiu czytałem. Także miałem jakieś pojęcie i w domu się na ten 

temat mówiło z ojcem, z mamą. Także w zasadzie to chyba wszystko. 

 Ale chciałem jeszcze zapytać o ten 19[88], 19[89] rok właśnie. Jak Pan, jak się 

zaczęły obrady Okrągłego Stołu, czy toczył Pan dyskusję z innymi działaczami albo z kimś 

ważnym, kto miał inne poglądy. Czy działy się jakieś takie rzeczy? 

 Na początku to myśmy myśleli, że to będzie coś takiego… No tak jak się rozmawiało, 

że może owszem trzeba pokombinować z nimi i po prostu jakoś dojść do tej, częściowo 

porozumienia, ale, że z czasem to jednak się odrzuci. A to było przerażające, że to wcale się 

nie odrzucało, a wręcz no część przecież tych ludzi, których jakby mi się przecież… ja nie 

mogę. Nie znoszę tego Frasyniuka, tych wszystkich tych, jak oni się zaczęli zachowywać, to 

przecież to była tragedia. Tych wszystkich ludzi, oni zaczęli tak kombinować… A później, ja 

muszę powiedzieć, że nawet za komuny w czasie tej swojej działalności, ja dosyć dobrze 

zarabiałem jako budowlaniec. Bo na przykład pracowałem w takiej firmie Dekar, to myśmy 

tam bardzo dobrze zarabiali, a bieda to później przyszła w 80., 90. latach. To myśmy…  

[30:00] 

Tak się stało, że żona zachorowała. Na budowach było o pracę ciężko. Mnie tam gdzieś 

zwolnili, bo za kimś się wstawiłem. To było tak, zastanawiałem się, czy jak bym sobie złamał 

rękę czy nogę, czy byśmy mieli z czego żyć. Te lata 90. to była tragedia. Teraz dopiero 

uważam, że coś się zaczyna zmieniać, tak jak bym chciał. No, ale to jeszcze ten, droga do 

tego, trochę trzeba… Mam nadzieję, że się szybko posunie, ale na razie idzie to wszystko  

w dobrym kierunku. 

 A proszę mi powiedzieć jeszcze tak na koniec właśnie, czy coś się szczególnie zmieniło 

w Pana życiu po 19[89] roku, już w nowej Polsce, czy zmienił Pan jakieś zajęcie, czy coś 

takiego ważnego zaszło w stosunku do tego, jak Pan żył w latach 80.? Pomijając samą 

działalność oczywiście. 



 Nie. No właśnie borykałem się z trudnościami w pracy, bo to właśnie były taki 

kapitalizm, ten dziki. Często było tak, że człowiek gdzieś tam się w jakimś firmie o coś 

upomniał, to go zwalniali. Ja zawsze byłem chyba za bardzo hardy i często mnie właśnie 

zwalniali i muszę powiedzieć, że ten okres po 90. latach, to ja przepracowałem na czarno,  

w takim firmach. Tyrałem po dziesięć godzin bez żadnych jakichś tam ubrań i tak dalej 

roboczych, bez ubezpieczenia, bez niczego. Dopiero w ostatnich latach no trochę tam właśnie 

załapałem jakąś taką firmę, firma Castellum, która zresztą dworzec teraz remontowała. 

Pasowało mi, bo to jest… Ja lubię przy zabytkach pracować, bo murowania wendyjskie, czy 

gotyckie, czy później właśnie te wszystkie sztukaterie, które są tam wyrabiane na elewacjach. 

No właśnie między innymi, to tu w tym, na dworcu głównym, to większość tych szablonów to 

ja robiłem, także mam taką satysfakcję. To była przyjemność do pewnego stopnia, chociaż 

zarobki nie były takie wysokie, ale [niezrozumiałe – 32:29 – W.D] dwa sześćset góra. No i też 

po dziesięć godzin się pracowało, ale już jestem na emeryturze dzięki właśnie Panu 

prezydentowi [śmiech – W.D], od października i w sumie jestem teraz szczęśliwy. 

 Czy ma Pan kontakt z innymi działaczami współcześnie lub jakimiś osobami ze 

wspólnej działalności lub poznał Pan innych ludzi gdzieś na spotkaniach? 

 No to w zasadzie… W zasadzie Pani Zosia Maciejewska, która tak zawsze doceniała 

to, że byłem taki wytrwały, no to ona właśnie zadbała o to, żebym się zapisał do 

stowarzyszenia, no i dzięki temu pojechałem też do Jastrzębiej Góry i tam poznałem właśnie 

Pana Kołodzieja, właśnie taki znacząco… [niezrozumiałe – 33:23 – W.D] Romana, słynnego 

zamachowca [śmiech – W.D]. No naprawdę ciekawych ludzi tam poznałem. To w zasadzie 

tak. A tak to raczej żeśmy się… No bo to działalność była taka, że myśmy właśnie w tych 

małych grupkach działali takich i często to się zmieniało. W zasadzie to cały czas kontakt 

miałem z Panią Zosią Maciejewską, a oprócz tego, to się zmieniało. No właśnie…  i tak to 

wszystko wyglądało. 

 Czy uważa Pan, że ta linia, którą przyjęła Solidarność walcząca w tamtym czasie była 

słuszna? 

 Jak najbardziej. Ja nawet wtedy, jak mówiłem, że byłem dość sprawny fizycznie, 

byliśmy zdecydowani, byłem zdecydowany… Dlaczego walcząca właśnie jeszcze tym 

bardziej się na to zgodziłem, że byliśmy nawet gotowi na jakieś, może nie powstanie, ale 

akcje odwetowe na przykład, żeby sobie nie myśleli, że mogą nam wszystko już robić 

bezkarnie, a i dlatego też uważałem tak jak Kornel, że jak trzeba wyjść na ulicę, to trzeba. Co 



prawda myśmy mieli zakaz wychodzenia na ulice od Kornela, zwłaszcza wszyscy, którzy 

działali w kolportażu, ale trzeba było pójść i zareagować [śmiech – W.D], bo inaczej człowiek 

by pewnie nie wytrzymał. 

 Rozumiem. 

 Także trochę kamieni porzucałem.  

 Był Pan na jakiejś takiej manifestacji, gdzie brał Pan czynnie udział? 

 Tak, tak. Głównie tutaj na ulicach, czy właśnie jakieś te walki pod Dworcem 

Świebodzkim, czy… 

 Pamięta Pan w których to latach było? 

 No te pierwsze akcje to były zaraz właśnie wiosna, właściwie jesień. Pierwsza akcja 

była 19[82] jesień, no właśnie to było wrzesień, chyba tak. 

 [niezrozumiałe – 35:46 – W.D] słynnej bitwy wrocławskiej? 

 No właśnie, słynnej bitwy wrocławskiej. Z tym, że, no to wtedy głównie tam się walki 

na moście grunwaldzkim, w tych okolicach, w różnych miejscach dochodziło do tych… 

 Odniósł Pan jakieś obrażenia? 

 Też nie, bo byłem dosyć dobrze wysportowany jakoś. Sam dobrze rzucałem, a nie 

byłem trafiony [śmiech – W.D].  

 A ostatnią manifestację, taką w której brał Pan, pamięta Pan? 

 Później muszę powiedzieć, że w tych ostatnich manife/ manifestacjach nie brałem 

udziału, bo to już wszystko było takie… Ostatnie manifestacje to były, jak o telewizję Trwam 

żeśmy walczyli [śmiech – W.D], to już było parę lat temu.  

 A z końca lat 80. jeszcze, był Pan w 19[88] roku na jakiejś manifestacji? 

 Nie, nie, nie chodziłem już. Wtedy to już właśnie… To chyba tyle z tej mojej, no… 

Teraz to się zajmuję takimi rzeczami jak: należę do różańca świętego, odnowy w Duchu 

Świętym, należę do takiej diakonii muzycznej i jeżdżę do bezdomnych na tego, tam na Krzyki 

do… posługujemy tam do mszy i pomagamy nieraz przy jakichś zbiórkach. Tak w zasadzie… 



i do stowarzyszenia należę, ale do partii się nie zapisałem Kornela, bo uważam, że PIS ma 

słuszną politykę, zresztą zgadzam się zupełnie z Mateuszem [śmiech – W.D] Morawieckim, 

także… 

 To ja Panu bardzo dziękuję za wywiad, Panie Krzysztofie, dziękuję serdecznie. 

 

 /transkrypcja: Weronika Demczyszak, kwiecień 2020 r./ 

  

 

  

 

  


