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Moja droga ku niepodleg!o"ci. Od Millenium  

do upadku komunizmu

Jest rok 1966 dzie!, w którym rozpocz"# si$ maj" uroczysto%ci milenijne w ka-
tedrze &ódzkiej. Ja jednak nie wybieram si$ wraz z rodzin" do ko%cio&a. Stoj$ na zbiórce. 
Mój dziadek Wojciech Fatyga jako trzynastolatek bra& udzia& w Powstaniu Stycznio-
wym, brat Leon walczy& w AK, inny brat Zdzis&aw by& wi$'niem UB, ja za% na w&asne 
(yczenie postanowi&em przetrwa# ten najgorszy � jak s"dzi&em � okres w historii Polski 
w mateczniku wroga � w MO. Przetrwa# jednak nie by&o mi dane. To co us&ysza&em  
na zbiórce spowodowa&o, (e postanowi&em zwalcza# komunizm wszelkimi dost$pnymi 
mi %rodkami cokolwiek by mnie za to spotka# mia&o. Ale cofn$ si$ do pocz"tku.

Ja, Janusz Fatyga, syn Jana i Zo)i z domu Karasi!ska, urodzi&em si$ 23 listopada 
1942 r. w Antolinie, pow. Bia&a Podlaska. Wspomniany Wojciech Fatyga, mój dziadek 

-fornal, bra& udzia& w Powstaniu Styczniowym. Natomiast ojciec, w wolnej Polsce by& 
autentycznym dzia&aczem spo&ecznym. Podczas wojny i okupacji wraz z mam" pomaga-
li zbiegom z obozów. Ka(dego niemal wieczoru zjawia&o si$ od jednego do kilku go%ci 
ró(nej narodowo%ci � nocowali w stodole g&$boko zakopani w sianie, dostawali jedze-
nie, czasem dostawali ubranie i prowiant na dalsz" ich drog$. Leon, mój brat, walczy&  
w AK � niestety musia& dwa dni przebywa# na wielkim mrozie w stercie s&omy *poniewa( 
naoko&o rozgo%cili si$ Niemcy+ i po(y& jeszcze jaki% czas, ale nie uda&o si$ go uratowa#. 
Drugi z moich braci, Zdzis&aw, by& wi$'niem UB *za ukrywanie zbo(a+. Wystarczy&y 
trzy tygodnie, aby z m&odego ch&opaka zrobi# niemal trupa *inni nie mieli nawet takiego 
szcz$%cia+. Rodzice u%wiadomili mnie, (e w latach 1939-1941 ZSRR oraz III Rzesza 
by&y sojusznikami i zbrodni$ katy!sk" pope&nili Rosjanie a nie Niemcy, natomiast ca&" 
groz$ komunizmu *naj%cia, wyzwiska, strzelanie do kur+ jako dziecko odczu&em ju( 
sam. Je%li wi$c w przysz&o%ci pope&ni&em co% niezgodnie z moimi przekonaniami to  
w (adnym razie na nie%wiadomo%# powo&ywa# si$ nie mog$. Nie tra)a mi te( do prze-
konania �argument� o �zauroczeniu� totalitaryzmem.

Wiosn" 1960 r., na krótko przed matur", profesor Kaznowski1, który przed wojn" 
by& nauczycielem w jednym z lwowskich gimnazjów, wezwa& mnie i jeszcze jednego 
koleg$ i z zafrasowan" min" poinformowa& nas, (e szko&a musi poda# dwóch kandy-
datów do PZPR oznajmiaj"c �róbcie pó!niej co chcecie, lecz prosz" was, wype#nijcie 
te kwestionariusze�. Z ci$(kim sercem spe&ni&em pro%b$ profesora, kolega zreszt" te(. 

1 Kaznowski Piotr, nauczyciel w Liceum Ogólnokszta&c"cym w Janowie Podlaskim.
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W pa'dzierniku 1960 r. na kierunku historia w UMCS og&oszono komunikat mówi"cy 
o zebraniu kandydatów do PZPR. Nie zg&osi&em si$ a i oni mnie nie znale'li i nikt ju( 
nigdy mnie o to nie nagabywa&.

W pa'dzierniku 1964 r. po wyj%ciu z wojska stan"&em przed dylematem:  
co dalej robi#. Starszy o trzy lata, syn mojego brata, Stanis&aw *maj"cy takie same prze-
konania jak moje+ s&u(y& ju( w milicji kryminalnej KP MO Bia&a Podlaska. Powiedzia& 
mi tak: �W ma#ym miasteczku b"dziesz mia# tylko do czynienia ze sprawami czysto 
kryminalnymi, a zwalczanie przest"pczo$ci kryminalnej (bez wzgl"du na ustrój) jest 
tak samo po%yteczne jak pieczenie chleba�. Rzeczywi%cie, w jego przypadku to si$ 
sprawdzi&o. Odby&em, wi$c niezb$dne procedury. Podanie moje nakazano zako!czy# 
�takim grzeczno%ciowym zwrotem� � (e b$d$ chroni& pa!stwo ludowe, co napisa&em. 
Spytano mnie te( czy jestem wierz"cy. Oczywi%cie � nie ma to najmniejszego znacze-
nia. Odpowiedzia&em � jestem wierz"cy niepraktykuj"cy. Bratanek powiedzia& mi na 
to, (e dobrze odpowiedzia&em, gdy( mia&o to zasadnicze znaczenie. O%wiadczy&em te(, 
(e jestem bezpartyjny � fakt podpisania przeze mnie deklaracji kandydackiej zatai&em. 
Przez d&u(szy czas by&em bardzo z siebie zadowolony.

Oczywi%cie chodzi&em do ko%cio&a i pewien ksi"dz mia& kazanie na temat: 
�Wierz"cy-niepraktykuj"cy�. Powiedzia&, (e jest to zakamu/owane zaparcie si$ wiary. 
Kto co% takiego o%wiadcza pope&nia zdrad$. Moje samopoczucie, delikatnie mówi"c, 
w jednej chwili si$ ulotni&o. Pomy%la&em, na Boga, to przecie( prawda. Na domiar 
z&ego w czasie urlopu sp$dzanego w rodzinnych stronach, mój kolega z podstawówki  
� Waldemar Wo&ynek2, poinformowa& mnie, (e wst"pi& do SB. Powiedzia&: �Wiesz, 
pytano mnie, przez kogo zosta#em zwerbowany (nie mog#em powiedzie&, %e sam si" 
zg#osi#em, bo by nie uwierzyli) to poda#em ciebie i tak to zosta#o zapisane w moich 
aktach osobowych�. Po odbyciu szkole! i praktyki w 1966 r. zosta&em funkcjonariu-
szem Sekcji Kryminalnej KD MO 5ód'-7ródmie%cie. Sta&o si$ to za spraw" pewnej 
&odzianki, z któr" si$ o(eni&em. Z miejsca okaza&o si$, (e znalaz&em si$ w wirze walki 
z Ko%cio&em. Powsta& problem, co robi# w sytuacji, gdy prze&o(eni okazuj" si$ by# 
hersztami bandy *powinienem by& o tym wiedzie#+. Co wi$cej, mnie te( uwa(aj"  
za zbója, gdy( daj" mi polecenia otwartym tekstem, za które powinno si$ siedzie#. 
Zacz$&o si$ od polecenia chodzenia do ko%cio&a. Wiedzia&em, (e oprócz mnie �s&u(bowo� 
jest jeszcze kto%, ale trudno, najwy(ej zostan$ zdemaskowany � w ka(dym moim rapor-
cie jest passus �wyst"pie! antyrz"dowych nie stwierdzono� � obowi"zywa&a forma 
�antypa!stwowych�. Gdy odbywa&y si$ uroczysto%ci milenijne w katedrze &ódzkiej 
zarz"dzono zbiórk$, gdzie poinformowano nas, (e kilkuset aktywistów PZPR dokona 
napadu na modl"cych si$ ludzi.

Naszym zadaniem jest interweniowa#, lecz tak, (eby bi# wy&"cznie katolików,  
po czym zarz"dzono kilku minutow" przerw$ i kazano zaczeka# w swoich pokojach. 

2 Wo&ynek Waldemar *ur. 1942+. Pracownik KP MO, KW MO i WUSW w Bia&ej Podlaskiej w latach 1968-19;4<  

AIPN Lu, 0236=361,  Akta osobowe.
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Nie by&o najmniejszej szansy aby kogokolwiek ostrzec. W%ciek&y, wi$c wpad&em 
do swojego pokoju nr 43 na IV p. przy ul. Piotrkowskiej 212 i o%wiadczy&em, (e do 
tego swojej r$ki nie przy&o($, na co kolega Roman Lewczuk3 wykrzykn"&: �Ja te%�. 
Natomiast nasz prze&o(ony ppor. W&adys&aw B"k4 powiedzia& do nas �gor'ce g#owy 
spokojnie, jako uczciwi funkcjonariusze MO b"dziemy rzecz jasna bili tych, którzy 
b"d' zaczepia&�. Mimo zapowiedzi, pos&ano nie nas lecz innych funkcjonariuszy, 
nazajutrz prze&o(eni z kwa%nymi minami mówili o �fatalnej pomy&ce�. Zrozumia&em, 
(e prowadzenie dzia&alno%ci antykomunistycznej i niepodleg&o%ciowej nawet w tym 
%rodowisku jest mo(liwe. Zacz"&em niewinnie: czy musimy by# bardziej komunistycz-
ni ni( przewiduje to konstytucja? Czy to jest w porz"dku, (e musimy po kryjomu bra# 
%lub ko%cielny i chrzci# swoje dzieci? Jaki ten nasz komunizm jest? Taki Ceausescu5, 
jest komunist", ale jest Rumunem i nie pozwala Moskwie szarog$si# si$ w swoim kraju 
a nasi komuni%ci s" pokorni, bez (adnej godno%ci, a gdzie równo%# wszystkich pa!stw 
socjalistycznych? Z czasem mówi&em o Katyniu, twierdz"c, (e komuni%ci rosyjscy oka-
zali si$ gorsi ni( Niemcy, gdy( oni je!ców nie mordowali � czeka& ich tylko o/ag.  
Przekona&em si$ przy okazji, (e 5ód' w porównaniu do wschodniej cz$%ci kraju znajdu- 
je si$ na znacznie ni(szym poziomie %wiadomo%ci. To, co tam wiedzia&o ka(de dziecko,  
tu budzi&o zdumienie, zaciekawienie a czasem agresj$. 7lady tej mojej dzia&alno%ci 
mo(na znale'# w protokole z 12 grudnia 1968 r., cytuj$: �nie chce uzna& on s#usznej 
polityki partii i rz'du, zamiast realizowa& wytyczne partii, zajmuje w tej sprawie 
niew#a$ciwe stanowisko w$ród pracowników sekcji�6.

Tymczasem re(im przygotowa& kolejn" prowokacj$. W dniu, w którym ks. Prymas  
Stefan Wyszy!ski odwiedzi& ko%ció& %w. Teresy w 5odzi8 oko&o po&udnia zarz"dzono 
zbiórk$. Poinformowano nas, (e kilkuset aktywistów PZPR wejdzie do ko%cio&a  
i w momencie kiedy ks. Prymas b$dzie wchodzi& na ambon$, to oni odwróc" si$ i de-
monstracyjnie wyjd". Do nas b$dzie nale(a&o zadanie zabezpieczenia tej grupy. By& 
jeszcze czas, wi$c zarz"dzono 30 minutow" przerw$. Wyszed&em niezw&ocznie z ko-
mendy, odbieg&em ze 100 metrów i wsiad&em do taksówki podaj"c kierunek. Taksówk$ 
zatrzyma&em oko&o 200 metrów od ko%cio&a. Okaza&o si$, (e proboszcz jest bardzo 
zaj$ty, wi$c musia&em wej%# do niego bez pozwolenia. By& w towarzystwie chyba or-
ganisty. Powiedzia&em: �Niech b"dzie pochwalony Jezus Chrystus. Prosz" ksi"dza,  
jestem funkcjonariuszem MO, ale przede wszystkim katolikiem � o to moja legitymacja 
s#u%bowa�. Poda&em j" ksi$dzu do r$ki, po czym opowiedzia&em wszystko co by&o mi 

3 Roman Lewczuk, funkcjonariusz Sekcji Kryminalnej KDMO 5ód'-7ródmie%cie< zbiory i relacja J. Fatygi.
4 B"k W&adys&aw *ur. 1929+. Pracownik KMO w 5odzi w latach 194;-19>4, za% w latach 19>4-198>, 19;2-1990 s&u(ba 

w MO w 5odzi< AIPN Ld, 02;2=>6, Akta osobowe.
5 Ceausescu Nicoale *191;-19;9+. Od 196> r. sekretarz generalny Rumu!skiej Partii Komunistycznej< minister rolnictwa,  

si& zbrojnych< dyktator Rumunii od 1968 do 19;9 r. zob. m.in.: D. Deletant, Ceausescu and the Securitate. Coercion  

and Dissent in Romania, 196>-19;9, London 199>.
6 Zbiory prywatne J. Fatygi, Protokó# z ustale* Komisji wyznaczonej przez Komendanta Miejskiego MO w +odzi dot. 

sprawdzenia tre$ci opinii, od której odwo#a# si" referent-wywiadowca Sekcji dw. z Przest. Kryminal. KDMO +ód!-

/ródmie$cie � Kpr. Janusz Fatyga
8 Ul. Kopci!skiego 1=3.
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wiadome na temat prowokacji. Czu&em, (e ksi"dz mi uwierzy&. Wykrzykn"&: �O Bo%e,  
a my$my tak chcieli %eby by# spokój�. Odpowiedzia&em, (e z nimi *czy co% w tym stylu+ 
spokoju nie nale(y oczekiwa#. Nie wiem jak, ale ksi"dz musi sobie jako%# poradzi#, 
poniewa( by&oby to upokorzenie dla ca&ej katolickiej 5odzi a ja ju( wi$cej prawdo-
podobnie nie b$d$ w stanie nic zrobi#. Powiedzia&em: �Z Bogiem�, prosz$ ksi$dza  
i wyszed&em. Zostawi&em uprzednio kierowcy 20 z&, wi$c taksówka na mnie czeka&a  
i na zbiórk$ zd"(y&em � nikt mojej nieobecno%ci nie zauwa(y&. Zostali%my poinformo-
wani, (e uroczysto%ci odb$d" si$ dopiero pod wieczór *godz. 18 lub 1;+ wi$c mo(emy 
uda# si$ do domu, zje%# obiad i wróci# do komendy. W domu zasta&em moj" te%ciow", 
Honorat$ Piekarek, któr" poinformowa&em o ca&ym zdarzeniu. Powiedzia&a, (e wybiera 
si$ na t$ uroczysto%#, ale wyjdzie wcze%niej by móc spotka# si$ z ksi$dzem i upewni# 
go co planowanej prowokacji. Ksi"dz j" uspokoi&, (e ju( wie o wszystkim. Rozstawieni 
co kilka metrów ksi$(a �ubijali� wiernych w ko%ciele tak, (e jak ks. prymas wchodzi& 
na ambon$, to Te%ciowa zauwa(y&a, (e kilka osób co% usi&owa&o, lecz nie byli w stanie 
nawet si$ obróci#, tak (e prymas Wyszy!ski nic nie zauwa(y&.

Ca&a agresja re(imu by&a skoncentrowana na Ko%ciele. Wygl"da&o na to, (e  
w kraju nie istnieje *oprócz Ko%cio&a+ (aden zorganizowany opór. W tej sytuacji 
musia&em dzia&a# sam i maksymalnie wykorzysta# czas, który zosta& mi dany. O upadku 
re(imu � widz"c jego wewn$trzn" pod&o%#, by&em ju( wtedy przekonany. W protokole 
na ten temat jest ust$p: �... jest malkontentem i nie bierze %adnego udzia#u w %yciu poli-
tycznym, a tak%e negatywnie ustosunkowuje si" do niektórych posuni"& partii i rz'du�. 
�Kpr. Fatyga przyzna#, %e w dalszym ci'gu podtrzymuje te wypowiedzi i wed#ug niego s' 
one s#uszne�. W MO nieliczni *mniej ni( 10@+ by&o bezpartyjnych. T&umaczyli si$ oni 
tym, (e z uwagi na prac$ �na okr"g&o� nie mogli przeczyta# jeszcze Kapita&u Marksa;, 
a chcieliby � gdy si$ zapisz", by# %wiadomymi cz&onkami partii. Z partyjnych � tylko 
nieliczni byli fanatykami odpornymi na argumenty, ale i ich postanowi&em nie omija#.

Najbardziej fanatycznym cz&onkiem partii by& por. Boles&aw Marajda9. Przy ka(dej 
okazji albo i bez okazji podkre%la&, (e jest komunist". Powiedzia&em mu, (e nie ma czym 
si$ szczyci#, bo komuni%ci radzieccy wymordowali Polaków w Katyniu. To nieprawda, 
mnie pan nie przekona. Tak? � jest pan komunist" i Chrystus by& komunist", tylko jego 
w&adza trwa 2000 lat, gdy( jest oparta na mi&owaniu nieprzyjació&, a wasza � na t$pieniu  
i dlatego tak d&ugo nie przetrwa, mo(e szybciej ni( pan my%li, niech si$ wi$c pan nad  
sob" zastanowi. By& chyba zbyt wzburzony, gdy( jako starszy stopniem wyda& mi polece-
nie: �idziemy do porucznika Wojtyrowskiego10� *kierownika Sekcji Kryminalnej+.

By&em przekonany, (e to ju( �koniec mojej kariery w MO�, lecz porucznik 
*cz&onek PZPR+ po wys&uchaniu porucznika Marajdy, powiedzia&: �nie zawracajcie 

; Kapita&, dzie&o Karola Marksa, w którym wy&o(y& swe pogl"dy ekonomiczne i podj"& krytyk$ wspó&czesnego mu 
spo&ecze!stwa oraz kapitalistycznego sposobu produkcji. Pierwszy tom ukaza& si$ w 1;68 r., kolejne dwa w 1;;> i 1;94 r.
9 Marajda Boles&aw, o)cer Sekcji Kryminalnej KDMO 5ód'-7ródmie%cie< zbiory prywatne i relacja J. Fatygi.
10 Wojtyrowski, kierownik Sekcji Kryminalnej KDMO 5ód'-7ródmie%cie *do listopada 1968 r.+< zbiory prywatne  

i relacja J. Fatygi.
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mi g#owy pierdo#ami � czy ma#o mamy roboty � prosz" si" tym zaj'&�. Tak wi$c, to 
jeszcze nie by&o tym razem, jednak w po&owie listopada 1968 r. porucznik Wojtyrowski  
zosta& przeniesiony do innej komendy, a na jego miejsce mianowano porucznika 
Józefa Wachowskiego11. Znajomo%# pracy kryminalnej (adna, za to jego ulubionym 
zaj$ciem by&o tropienie nieprawomy%lno%ci. Okre%li& mnie jako wroga, kaza& odda# 
bro!, straszy& ma&ym kodeksem karnym. Nie wiedzia&em co oni o mnie wiedz",  
w ka(dym razie postanowi&em si$ broni#, ale robi# to z godno%ci". � �Nie od Pana bra#em 
bro* i nie Panu j' zwróc"�. Przydzielono wi$c do mnie dwóch funkcjonariuszy, którzy 
konwojowali mnie *ci"gle z broni"+ do KW MO. Wrogiem nie jestem � mam inne prze-
konania. Protestowa&em przeciwko ocenianiu mnie przez sekretarzy POP PZPR *maj" 
oni tylko prawo ocenia# swoich cz&onków+ a nie mnie, który jestem bezpartyjny. Oni tego 
nie rozumieli, wi$c mog&em u(y# niecenzuralnych s&ów, gdy( w protokole jest zapis:  
�w czasie rozmowy z cz#onkami egzekutywy zdenerwowa# si" i móg# powiedzie& co$ 
niew#a$ciwego�. O%wiadczy&em te(, (e oprócz dro(yzny i kolejek, innych korzy%ci dla 
PRL-u z popierania Pó&nocnego Wietnamu i krajów arabskich nie widz$. Oczywi%cie 
by&em za Izraelem, który walczy& o prawo do istnienia i tak samo jak s"dz$ uwa(a&a 
zdecydowana wi$kszo%# spo&ecze!stwa. Dlaczego wi$c dawali si$ zagania# na komu-
nistyczno-antysemickie wiece?

Odpowiem pytaniem na pytanie: A dlaczego masowo chodzili na l-majowe po-
chody a tak(e masowo szli do urn, aby lipnie g&osowa#? Po prostu, ze strachu. Strach 
prze&amywa&y najpierw jednostki a potem dopiero ca&e grupy. Ze strachu zostali%my wyz-
woleni dopiero przez Ojca 7wi$tego. Nasta& stan wojenny i znów pad& strach lecz ju( wie-
lu ludzi nauczy&o si$ tak post$powa#, (eby strach nie mia& wp&ywu na ich post$powanie. 
Dzi% &atwo jest krytykowa# nasz Naród lecz nie s"dz$ aby jakikolwiek inny Naród b$d"c 
w naszej sytuacji lepiej sobie poradzi&. Wr$cz przeciwnie, s" przyk&ady wr$cz haniebnego 
post$powania. Gdy ca&a Europa Wschodnia j$cza&a pod jarzmem sowieckim, organizo-
wano marsze wielkanocne *do dzi% zreszt" to pokutuje+, ("dano jednostronnego rozbroje-
nia Zachodu � w tym celu t&umy wdziera&y si$ nawet do baz NATO.

Na zako!czenie rozmowy komendant dzielnicowy pp&k. Stanis&aw K$pi!ski12 

o%wiadczy&, (e powinienem dosta# pi$# lat bezwzgl$dnego wi$zienia, lecz w drodze tak 
zwanej praworz"dno%ci ludowej mam tylko przez rok nie stara# si$ nigdzie o prac$, gdy( 
i tak nie otrzymam %wiadectwa s&u(by13. Z kolei z-ca komendanta mjr Figura14 znalaz& 

11 Wachowski Józef. Kierownik Sekcji Kryminalnej KDMO 5ód'-7ródmie%cie *od listopada 1968 r.+< zbiory prywatne 

i relacja J. Fatygi.
12 K$pi!ski Stanis&aw *ur. w 1913 r.+. W 194> r. w sztabie Armii Czerwonej i NKWD w Niemczech< od 1949 r. w WUBP, 

do 19>4 r., z przerw" w 19>1 r. � wówczas w MUBP< w latach 1966-1968 komendant KDMO 5ód'-7ródmie%cie<  

AIPN Ld, 096=11, Akta osobowe.
13 Dnia 4 VI 200; r. Urz"d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzi&, i( J. Fatyga w okresach  

16 XII 1968 � 22 XII 196; i 1 II 19;9 � 28 IV 19;9 pozostawa& bez pracy na skutek represji politycznych< zbiory pry-

watne J. Fatygi, Decyzja kierownika Urz"du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanychz dnia 4 czerwca 2008 r.,  

nr DOIV1K05341F-20005301612008.
14 Figura, z-ca komendanta KDMO 5ód'-7ródmie%cie< przeniesiony nastepnie do Sekcji Ruchu Drogowego, gdzie 

pozostawa& do ko!ca s&u(by w MO< zbiory prywatne i relacja J. Fatygi.
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moment, gdy byli%my sami i powiedzia&: �chc" aby pan wiedzia#, %e my$l" tak samo jak 
pan�. Dopiero w 2006 r. ujrza&em sporz"dzony w tajemnicy przede mn" tzw. protokó&  
z 12 XII 1968 r. Oczywi%cie, w my%l �praworz"dno%ci ludowej� nie wymaga& on mojego 
podpisu, nie mówi"c ju( o moim votum separatum. W 1966 r. po funkcjonariuszu  
Matydze15 przej"&em jego rejon oraz wszystkie sprawy nietkni$te od 2-3 lat. Porucznik  
B"k, który mi je przekaza&, powiedzia&, (eby napisa# po kilka notatek z czynno%ci  
operacyjnych i da# do umorzenia � jednak(e ku jego zdumieniu, niektóre z tych spraw 
uda&o mi si$ wykry#. Stwierdzenie, wi$c w protokole, (e �sprawy te zosta&y równo 
rozdzielone mi$dzy wszystkich�, przypisane por. Wachowskiemu, jest nieprawdziwe. 
Gdyby dotarto do akt osobowych to stwierdzono by, (e funkcjonariusz Matyga zosta&  
w 1966 r. zwolniony a por. Wachowski przeszed& do pracy w KD MO 5ód'-7ródmie%-
cie w po&owie listopada 1968 r. � w (adnym wi$c razie nie by& najw&a%ciwsz" osob", 
aby si$ na ten temat wypowiada#. I na tym jedynym sprostowaniu poprzestan$. Przez 
rok, do grudnia 196; r., pozostawa&em bez pracy. B$d"c funkcjonariuszem MO nie 
by&em ani cz&onkiem partii ani nie nale(a&em do ZMS-u ani te( do zwi"zków CRZZ. 
Podejmuj"c prac$ konieczne by&o zapisanie si$ do CRZZ a do ZMS-u nie. Po czterech 
latach �normalnej� pracy poprosi&em dyrektora o skierowanie na studia. Dosta&em 
kategoryczn" odmow$, wobec tego ca&kiem powa(nie o%wiadczy&em mu, (e udaj$ si$ 
do zwi"zku. Przewodnicz"cy zwi"zku by& wyra'nie zmieszany, doradza& mi cierpliwo%# 
� by# mo(e dyrektor z czasem zmieni zdanie. Podniesionym g&osem zapyta&em: �czy 
jeste$cie zwi'zkami czy przed#u%eniem dyrekcji�.

Na to wszed& dyrektor i powiedzia&: �Panie Fatyga, trudno, powiedzia#em 
� nie i nie zwyk#em zmienia& swojego zdania, lecz za rok powiem panu � tak�. 
Kiedy zdawa&em na studia zaoczne o kierunku prawo, to okaza&o si$, (e zda&em naj- 
lepiej. Wraz z innymi, %wie(o upieczonymi studentami � liderami poszczególnych 
kierunków, zosta&em zaproszony na inauguracj$ uniwersyteck", 1 X 1984 r. 
Na t" inauguracj$ przyby& Szydlak16. B$d"c w gronie 11 osób zaproszonych na  
t$ inauguracj$ powiedzia&em, (e to jest afront dla nas, gdy( ten cz&owiek po polsku 
mówi# normalnie nie umie.

Zaproszono nas do zdj$cia z Szydlakiem. dziewie# osób pozosta&o na miejscu, dwie  
dziewczyny jednak podbieg&y. Prawdopodobnie, nast$pnego dnia odby&a si$ inaugu-
racja na kierunku prawa studiów zaocznych. Poniewa( z sali nie pad&a (adna kandy-
datura, nikt na ochotnika si$ nie zg&osi&, to dziekan o%wiadczy&, (e wyboru starosty nam 
nie przepu%ci i zaproponowa& mnie jako tego, który najlepiej zda& egzamin wst$pny  
i zapyta& czy si$ zgadzam. Sala, która dotychczas by&a w pewnym napi$ciu, zareagowa&a 
oklaskami, wi$c si$ zgodzi&em. Je(eli do ZMS-u w zak&adzie pracy nale(eli tylko nielicz- 

15 Matyga, funkcjonariusz Sekcji Kryminalnej KDMO 5ód'-7ródmie%cie< zbiory i relacja J. Fatygi.
16 Szydlak Jan *192>-1998+. Pose& na Sejm PRL, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji< wicepremier *1986-19;0+< cz&onek  
KC PZPR, ZWM< bliski wspó&pracownik E. Gierka< w 19;1 r. wykluczony z partii< w czasie stanu wojennego  
internowany< odznaczony Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy i Krzy(em  
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski< B. Snoch, Górno$l'ski Lesykon Biogra7czny. Suplement do wydania 

drugiego, Katowice 2006, s. 112.
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ni m&odzi ludzie, tak do ZSP, któremu dodano przymiotnik �socjalistyczny� nale(eli 
niemal wszyscy studenci. By&o to co% w rodzaju zwi"zku zawodowego studentów. 
Zapisa&em si$ tak(e i ja, zostaj"c wkrótce przewodnicz"cym komisji ds. studentów 
pracuj"cych RU SZSP U5. Dzia&a&em na rzecz studentów bez skierowania z zak&adów 
pracy, maj"cych k&opoty z urlopami szkolnymi. Na zebraniach porusza&em te problemy, 
st"d, je%li potrzebny by& podpis kogo% z wy(sz" rang" w jakiej% wa(nej interwencji 
w zak&adzie pracy, to s&ysza&em �a studenci pracuj"cy� i zawsze wymagany podpis 
otrzymywa&em. Normalnie, takie sprawy powinny za&atwia# zwi"zki w zak&adach pra-
cy, ale one zadawala&y si$ samym istnieniem.

Pewnego razu zosta&em poproszony przez Pani" Zo)$ z dziekanatu o napisanie 
listu gratulacyjnego �dla studentki G&ogowskiej, która ma k&opoty�. List gratulacyjny 
by& pisany dla studentów, którzy osi"gali %redni" ocen ponad 4,4. Zapyta&em o %redni" 
tylko dlatego, aby wiedzie# co mam wpisa#. Nie ulega&o bowiem w"tpliwo%ci, (e to jest 
�ta G&ogowska�, (ona Karola G&ogowskiego, znanego ka(demu kto tak jak ja s&ucha& 
Wolnej Europy i nie trudno by&o si$ domy%le# co to by&y za �k&opoty� i dziekan jako 
porz"dny Polak, chce jej pomóc i tylko potrzebuje od �socjalistycznego zwi"zku� 
podk&adki. Pami$tam, (e taki list gratulacyjny niezw&ocznie sporz"dzi&em *ze %redni" 
ocen 4,l+ nadaj"c mu w&a%ciwy bieg a reszt$ ju( za&atwi& dziekan.

Przed II Zjazdem SZSP odby&y si$ wybory, do%# demokratycznie jak na standardy 
PRL-u. Prezydium sporz"dzi&o list$, powsta&a te( lista z �sali�, na której znajdowa&o 
si$ moje nazwisko. W tajnych wyborach wiele osób z �sali� przesz&o, w tym tak(e  
i ja. Skoro tak si$ sta&o, postanowi&em zawalczy# na II Zje'dzie SZSP. Pierwszego dnia 
Zjazdu zatwierdzali%my regulamin wyborów, spe&niaj"cy wszystkie wymogi �centra-
lizmu demokratycznego� *tylu kandydatów ile by&o miejsc do obsadzenia w Zarz"dzie 
G&ównym+. Zg&osi&em demokratyczny projekt poprawki, który wywo&a& w%ciek&o%#. 
�itd�18 zamie%ci&o pot$piaj"cy artyku& zaczynaj"cy si$ *cytuj$ z pami$ci+: �Jaki% facet  
z 5odzi, nazwiska nikt nie zna&, zg&osi& projekt poprawki. Jakiej? � nie wiadomo�.  
Natomiast �Gazeta Zjazdowa� przytoczy&a tre%# poprawki zaznaczaj"c, (e zosta&a ona 
odrzucona przy > g&osach za i 31 wstrzymuj"cych si$1;. By& to ju( okres, w którym 
powstawa& ROPCiO w Polsce � pierwsza od 1948 r. organizacja stawiaj"ca sobie  
za cel odzyskanie niepodleg&o%ci. Nale(a&o zako!czy# wallenrodyzm w re(imowych 
strukturach. Skontaktowa&em si$ z ks. Bogdanem Papiernikiem19, pozna&em  

18 �itd�, czasopismo studenckie wydawane przez Zrzeszenie Studentów Polskich w latach 1961-1990, reaktywowane  

w 2004 r.< jednym z redaktorów by& A. Kwa%niewski *19;1-19;4+< http:11www.itd.zsp.org.pl1
1; Opis wydarze! zob. �itd�, 1988, nr 9 *;49+= nr 19 *;>9+.
19 Papiernik Bogdan *1931�2009+. Ks. kat.< wikary w para)ach w Sulejowie, Bedoniu, %w. Antoniego w 5odzi< proboszcz 

para)i Naj%wi$tszej Eucharystii w 5odzi< instruktor ZHP< wspó&pracownik ROPCiO< autor artyku&ów publikowanych  

w �Opinii� oraz �Tygodniku Powszechnym�, �Colettane Theologica�, �Niedzieli�< kolporter wydawnictw niezale(nych< 

w kazaniach podejmowa& temat odpowiedzialno%ci strony sowieckiej za zbrodni$ katy!sk"< odznaczony Krzy(em 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski< Stan wojenny w regionie #ódzkim w dokumentach S#u%by Bezpiecze*stwa, 

oprac.: M. Kopczy!ski, R. Rabiega, Warszawa-5ód' 200;, s. 402< S#ownik niezale%ni dla kultury 69;<-89, Stowarzysze-

nie Wolnego S&owa, http:11www.slownik-niezaleznidlakultury.pl< Encyklopedia Solidarno$ci. Opozycja w PRL  

69;<-6989, t. 1, Warszawa 2010, s. 343-344.
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Andrzeja Wo'nickiego20, Benedykta Czum$21, Karola G&ogowskiego, Andrzeja Ostoja 

-Owsianego oraz innych dzia&aczy. Wiesiek Qy(niewski zwierzy& mi si$, (e gdy przyst"pi& 
do KPN-u czu& si$ tak jakby przyst$powa& do powstania. Podobnie tak(e i ja czu&em si$ 
przyst$puj"c do ROPCiO. Uwa(a&em, (e jest za wcze%nie, (e mo(e to si$ sko!czy# tak jak 
wszystkie dotychczasowe próby, ale có(, skoro si$ zacz$&o, przy&"czy# si$ trzeba. Ba&em 
si$ rzecz jasna, ale stara&em si$ rz"dzi# strachem a nie aby strach rz"dzi& mn".

Kolportowa&em �Opini$�22, zaledwie po kilka egzemplarzy, które pobiera&em  
z plebani ko%cio&a %w. Antoniego23 i rozprowadza&em w%ród znajomych w pracy oraz 
w miejscu zamieszkania na zasadzie �przeczytaj i podaj dalej�. W �Opinii� ukaza&y si$ 
te( dwa moje artyku&y. W jednym z nich przeciwstawi&em obecny totalitarny socjalizm 

-demokratycznemu socjalizmowi *pewien ceniony przeze mnie publicysta napisa&by 
dzi%: �%wiadczy to o odwadze, uczciwo%ci, cho# niekoniecznie o t$gim rozumie�+24. 
Skruszenie totalitaryzmu wydawa&o mi si$ jednak wa(nym etapem walki o woln" Polsk$. 
Pochwali&em te( KOR oraz ROPCiO i spad&y na mnie rzecz jasna szykany. Zosta&em 
wyrzucony z hotelu robotniczego, Kolegium ukara&o mnie grzywn", bo przebywa&em  
w nim bez zameldowania, mimo, (e obowi"zek ten le(a& po stronie zak&adu pracy2>.

Wyrzucano mnie kilka razy z pracy w ró(nych prawnych trybach do 19;0 r., 
uniemo(liwiono mi te( zrobienie aplikacji radcowskiej. By&o zazwyczaj tak, (e kiedy 
rozpoczyna&em gdziekolwiek prac$ to trwa&o troch$ czasu, dowiadywa&o si$ o tym 
fakcie SB, a nast$pnie zostawa&em zwalniany.

W PC �Arenal�26 dyrektor o%wiadczy& mi: �jak ja pana nie zwolni" to mnie wyrzuc' 

20 Wo'nicki Andrzej *ur. 1941+. Absolwent U5< pracownik naukowy U5, AM w 5odzi< pose& na Sejm III kadencji< 

cz&onek NSZZ �Solidarno%#�, RS AWS< dzia&acz organizacji antykomunistycznej �Ruch�< uczestnik przygotowa! 

do akcji podpalenia Muzeum Lenina w Poroninie< skazany w tzw. pierwszym procesie &ódzkim *1981 r.+< zwi"zany 

z tajnym Nurtem Niepodleg&o%ciowym< uczestnik ROPCiO< za&o(yciel pisma �Ruch Zwi"zkowy�, �Komunikatu�< 

wspó&za&o(yciel �Solidarno%ci Ziemi 5ódzkiej�< w grudniu 19;1 r. internowany, zwolniony w kwietniu 19;2 r.< odznaczo- 

ny Krzy(em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 161< Dzia#ania S#u%by 

Bezpiecze*stwa wobec organizacji �Ruch�, oprac. P. Byszewski, Warszawa 200;, s. 694-69>< S#ownik niezale%ni�< 

Opozycja w PRL. S#ownik Biogra7czny 695<-6989, red. J. Skórzy!ski, Warszawa 2000, t. 1, s. 3;>-3;6< Encyklopedia 

Solidarno$ci. Ludzie, wersja elektroniczna, http:11www.encyklopedia-solidarno$ci.pl
21 Czuma Benedykt *ur. 1941+. Absolwent PW< wspó&za&o(yciel �Ruchu�< uczestnik ROPCiO< doradca MZKZ NSZZ 

�Solidarno%#� Ziemia 5ódzka< w czerwcu 1980 r. aresztowany i skazany na sze%# lat wi$zienia *m.in. za d"(enie  

do obalenia ustroju drog" przemocy+< internowany w grudniu 19;1 r., zwolniony w lipcu 19;2 r.< odznaczony Krzy(em 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 260< S#ownik niezale%ni�< Dzia#ania 

S#u%by�, s. 688-68;.
22 �Opinia� � podtytu&: pismo Ruchu Obrony Praw Cz&owieka i Obywatela, niezale(ne, miesi$czne pismo wydawane  

w Warszawie, red. K. Janusz, L. Moczulski, W. Ziembi!ski, nast$pnie A. Czuma, K. Janusz, E. Morgiewicz, pierwszy  

numer ukaza& si$ w kwietniu 1988 r.< Czasopisma polskie niezale%ne 69;<-6990< baza Biblioteki Narodowej  

w Warszawie, http:11mak.bn.org.pl
23 Ul. 7w. Antoniego 4.
24 Zob. J. Fatyga, Wola narodu, �Opinia� 198;, nr 1, s. 18-19.
2> Dnia 8 VI 198; r. przeciwko J. Fatydze *)gurant sprawy �Chemik�+ odby&a si$ rozprawa w kolegium przy Naczel-

niku Dzielnicy Widzew obwinionemu o zamieszkiwanie bez zameldowania w hotelu robotniczym. Ukarany on zosta& kar" 

grzywn" w wysoko%ci 3 tys. z& z zamian" na 30 dni aresztu w przpadku nie uregulowania wp&aty w terminie 8 dni< AIPN 

Ld, pf 810=984, t. 2, Ocena stanu bezpiecze*stwa wewn"trznego #ódzkiego województwa miejskiego w czerwcu 69;8 r.
26 Prz$dzalnia Czesankowa �ARELAN�, 5ód', ul. Rzgowska 18a.
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z pracy, ale za#atwi" panu gdzie indziej prac"�. Zdarzy&o si$ to w kwietniu 1989 r., po 
tym jak wysadzono pomnik Lenina w Nowej Hucie. Dyrektor by& przera(ony. Wiedzia&,  
(e gdzie%, w Polsce, jest jawna opozycja ale (eby w jego zak&adzie? Jego propozycja by&a 
podyktowana tym, (e ceni& mnie jako pracownika. Codziennie obchodzi& ca&y zak&ad  
i zawsze widzia& mnie przy pracy *by&y to prace magazynowe+. Pyta& gdzie s" inni *którzy 
najcz$%ciej byli na piwie+. Odpowiada&em, (e poszli roz&adowa# jak"% dostaw$.

Tym razem wezwanie na bezpiek$ by&o formalne, podano numer sprawy charak-
ter stawienia si$ jako %wiadek. Jako ciekawostk$ chc$ poda# fakt, (e przed komend" 
na ul. Lutomierskiej oczekiwa& mnie bardzo zaniepokojony kolega ze studiów Janusz 
Sera)nowicz26. Chcia& abym si$ dowiedzia&, (e nie móg& zapobiec wezwaniu mnie, 
pyta& czy mo(e w czym% pomóc. Mówi&, (e mog" mnie zatrzyma#, chcia& pocz$stowa# 
papierosami. Grzecznie podzi$kowa&em, jednak ostrze(enie mnie odebra&em jako 
akt kole(e!skiej solidarno%ci. Przed pierwszym wezwaniem na SB uda&em si$ do  
mec. Karola G&ogowskiego, który mi poradzi& abym by& czujny, ale sprawia& wra(enie, 
(e si$ nie przejmuj$ faktem wezwania na SB. Oni zaproponuj" na zako!czenie 
przes&uchania podpisanie o%wiadczenia, (e nikomu nie ujawni$ tre%ci rozmowy, to wtedy 
nale(y odpowiedzie# �nie widz" takiej konieczno$ci � to, o czym tutaj rozmawiali$my 
nie stanowi %adnej tajemnicy pa*stwowej�. Przes&uchuj"cy mnie SB-ek zgadza& si$  
z tym, jednak o%wiadczy&, (e to jest tajemnica s&u(bowa. Odpowiedzia&em: �ale% nas  
� pana i mnie nie #'czy %aden stosunek s#u%bowy�. Ca&y przebieg tej �rozmowy� 
stre%ci&em mec. G&ogowskiemu, który jak pami$tam, mia& pewne uwagi. Generalnie 
uzna&, (e wypad&em nie'le. Opinie i komunikaty by&y ch$tnie z zaciekawieniem czytane 
przez ludzi, lecz nie brakowa&o g&osów, (e to nic nie da, (e sytuacj$ mo(e tylko zmieni#  
III wojna %wiatowa. Stosunek KOR-u do nas by& dla mnie niezrozumia&y.

Czemu np. mia& s&u(y# udzielony wywiad Jacka Kuronia mówi"cy, (e Ruch 
Obrony to jest inicjatywa ubecka? Sam Ruch równie( wewn$trznie si$ podzieli& tak,  
(e nie wiadomo by&o za kim si$ opowiedzie#. Na szcz$%cie przyszed& Sierpie!.

W sierpniu 19;0 r. mia&em urlop, który sp$dzi&em na wsi u rodziny. Po powrocie 
zasta&em w drzwiach wezwanie na SB. Postanowi&em pój%#, aby zobaczy# ich miny. 
Zosta&em skierowany do p&k. Chojaka, na siódme pi$tro. By& bardzo zdziwiony moim 
przyj%ciem, mia& min$ zbitego psa, lecz rezolutnie o%wiadczy&, (e za 1000 lat to i tak 
b$dzie jedno pa!stwo na %wiecie, na co odpowiedzia&em, (e za tysi"c lat tego pa!stwa 
nie b$dzie. W dniu > wrze%nia 19;0 r. odnalaz&em NSZZ, które mie%ci&o si$ w miesz-
kaniu Grzegorza Palki. Na %rodku pokoju sta& nieznany mi jeszcze Antoni Chyli!ski 
w otoczeniu m&odych ludzi, którzy ch&on$li ka(de wypowiedziane przez niego s&owo. 
Przedstawi&em si$, informuj"c, (e jestem prawnikiem i chcia&bym pomóc. Przez chwil$ 
s&ucha& moich odpowiedzi na zadawane pytania, po czym uzna&, (e jestem �swój�. T&um 
rozdzieli& si$ na dwa kó&ka i z miejsca sta&em si$ niezast"piony

26 Sera)nowicz Janusz. Absolwent U5, prawnik, pracownik MO, od 2003 r. Pe&nomocnik ds. Informacji Niejawnych  

i Bezpiecze!stwa Publicznego Urz$du Marsza&kowskiego w 5odzi< http:11www.bip.lodzkie.pl 
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Nast"pi& okres, w którym nie by&o czasu na spanie. Pracowa&em w RSP Kwilno  
gdzie za&o(y&em �Solidarno%#�. Po pracy dzia&a&em w Sekcji Interwencji, która  
z czasem zosta&a stworzona. W s"siedniej RSP Gieczno pracowa& mec. Walenty  
Jacobson2;, tak(e uczestnik Ruchu Obrony, którego pozna&em ju( w czerwcu 19;0 r.  
Od 1 II 19;1 r. rozpocz"&em ju( prac$ etatow" w Zarz"dzie Regionu NSZZ �Solidarno%#� 
Ziemi 5ódzkiej w Dziale Interwencji.

Aparat partyjny, starozwi"zkowy i dyrekcyjny, jak tylko móg&, przeszkadza&  
w zak&adaniu �Solidarno%ci� w zak&adach pracy i pó'niej stara& si$ torpedowa# jej 
funkcjonowanie. Z aparatczykami potyka&em si$ ju( wcze%niej, z tym, (e teraz si&y by&y 
równe i decydowa&a si&a argumentów, a te by&y po naszej stronie. Qy&em jak w tran-
sie, sukces goni& sukces, bowiem ka(dy nawet najdrobniejszy sukces przybli(a& koniec 
re(imu. Pojawi& si$ jednak powa(ny dyskomfort. W tym samym czasie kierownictwo 
KPN-u zosta&o aresztowane. Zacz"&em wi$c organizowa# Komitet Obrony Wi$zionych 
za Przekonania, jednak nie bez pocz"tkowych trudno%ci. Mianowicie, moi szefowie 
*Dzia&u Interwencji+ uwa(ali, (e obci"(am tym zwi"zek. Pomy%la&em, mo(e to i prawda 
� zwi"zkowi chcia&em pomaga# a nie szkodzi# i zastanawia&em si$ jak to zrobi# bez jego 
obci"(ania, gdy sytuacja diametralnie si$ odwróci&a. Bez mojego udzia&u wiadomo%#  
o tym wyciek&a i mocno poruszy&a szeregowych zwi"zkowców. W rezultacie nie 
czyniono mi (adnych przeszkód.

Wiosn" 19;1 r. KOWzP, którego przewodnicz"cym zosta& Zbigniew Kubiak, 
dzia&a& ju( z wielkim rozmachem *m.in. obstawili%my &ódzki etap Wy%cigu Pokoju  
z licznymi transparentami �uwolni# wi$'niów politycznych� *tak, (e TV volens nolens  
musia&a nas pokaza#+. Na bazie KOWzP wspó&organizowa&em III Obszar KPN, 
którego przewodnicz"cym zosta& Zbyszek Rybarkiewicz. Po raz pierwszy &ódzki KPN 
wyst"pi& publicznie 18 IX 19;1 r. W przygotowanym przeze mnie wyst"pieniu Zbyszek  
Rybarkiewicz o%wiadczy&, (e nie jeste%my radykalni i ekstremistyczni. Chcemy tylko 
tego, co bolszewicy w 1918 r. zadeklarowali w Deklaracji Praw Narodów Rosji,  
tzn. prawa do samostanowienia a( do oderwania si$ w&"cznie. Wypowiedziane te 
s&owa wywo&a&y entuzjazm zgromadzonych. Podczas nast$pnej uroczysto%ci w dniu 
11 XI 19;1 r. pod tablic" J. Pi&sudskiego na ulicy Wschodniej w imieniu &ódzkiego 
KPN przemawia&em ja. Ludzie masowo zacz$li zapisywa# si$ do KPN. Kierownictwo 
zdawa&o sobie spraw$ z tego, (e jest to �nieostrzelane wojsko�.

Poniewa( mia&em za sob" spory �sta( opozycyjny� i wielokrotnie do czynie-
nia z SB, zosta&a mi powierzona funkcja szkole!. Jak si$ pó'niej dowiedzia&em pod-
czas �wsypy� w 19;2 r. wi$kszo%# pami$ta&a co im mówi&em na szkoleniach *sami mi  

2; Walenty Jacobson *1930-199>+. Prawnik< dzia&acz opozycji w PRL< cz&onek ZMD, RWD, ROPCiO< doradca MKZ 

NSZZ �Solidarno%#� Ziemi 5ódzkiej< w 19>4 r. skazany na 10 lat wi$zienia za przynale(no%# do �kontrewolucyjnej 

grupy o charakterze szpiegowskim�< w 19>6 r. zwolniony na mocy amnestii< internowany w grudniu 19;1 r.< tajny 

wspó&pracownik SB, ps. �Dariusz�, �Derek� *19>6-19;;+< pozyskany do wspó&pracy w celu inwigilacji %rodowiska ZMD 

i jego przewodnicz"cego K. G&ogowskiego< w 1983 r. wspó&prac$ zawieszono ze wzgl$du na mo(liw" dekonspiracj$<  

w II po&owie lat 80. wznowiono *inwigilacja %rodowisk KOR, RWD, ROPCiO, NSZZ �Solidarno%#�+< NSZZ 

�Solidarno$&� w dokumentach s#u%by bezpiecze*stwa 6980-6986, oprac.: S. Pilarski, R. Rabiega, 5ód' 2010, s. >2.
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o tym pó'niej opowiadali+. Prowadz"c szkolenia wzorowa&em si$ na ksi"(eczce wydanej 
przez KOR, lecz zacz"&em od tego, (e b$d"c na bezpiece b$dziemy odczuwa# uczucie stra-
chu i pragnienie, aby jak najszybciej znale'# si$ na wolno%ci poza komend". Nale(y to nie 
tylko zwalczy#, ale sprawia# wra(enie swobodnego. Uosabiamy sob" woln" Polsk$ i trzeba 
post$powa# tak, aby pó'niej nie wstydzi# si$ kole(anek i kolegów oraz samego siebie.

Je(eli ubek na nasz" zdecydowan" postaw$ powie �Co% ty taki bohater� to nale(y 
z ca&ym spokojem odpowiedzie#, (e s" tylko dwa wyj%cia, albo by# bohaterem albo 
tchórzem. W zwi"zku z tym trudno, musz$ by# �bohaterem�.

Wspó&pracowa&em te( z KOR-em cho# cz$sto odnosi&em wra(enie, (e nie 
sprawa jest dla nich najwa(niejsza lecz w&asne ugrupowanie. Wyra'nie to by&o wida#  
w wywiadzie udzielonym przez Jacka Kuronia z 198; r. *chyba dla �Le Monde�+,  
(e ROPCiO jest organizacj" ubeck". Wystarczy przeczyta# ksi"(k$ J. J. Lipskiego 
�KOR�29 � ile( tam jest go&os&ownych zarzutów wobec innych organizacji opozy-
cyjnych czy chocia(by artyku& Jana Walca30 o wszystko mówi"cym tytule �Drog" 
pod&o%ci do niepodleg&o%ci�. KOR mia& jednak(e niezaprzeczalne zas&ugi, (e wspomn$ 
tylko o pomocy dla osób represjonowanych i uwa(a&em, (e znajd$ tam wiele ch$ci 
do wspó&pracy. I rzeczywi%cie, nawi"za&em kontakty: z Józkiem 7reniowskim, Qeni" 
5ukaszewicz31, Tomkiem Filipczakiem32. Cz$%# efektów mojej wspó&pracy z KOR-em  
znajduje si$ w materia&ach SB, np. w planie rozmowy pro)laktyczno-ostrzegawczej  
z 26.11.19;1 r. czytamy: �opowiada# si" za wspó#prac' z KSS KOR utrzymuj'c $cis#y 
kontakt z J. /reniowskim, celem uzyskania materia#ów kompromituj'cych dzia#alno$& 
organów administracyjnych i MO. Niektóre z tych danych J. Fatyga wykorzysta# przy 
pisaniu artyku#ów do pism nielegalnych jak np. �Solidarno$& z Gda*skiem�33 nr 32186, 
szkaluj'c m.in. wojska radzieckie stacjonuj'ce w Polsce�.

12 grudnia 19;1 r. wraz (on" poszli%my na spó'nione imieniny kuzyna 
Radzis&awa. W nocy, 13.12.19;1 r., oko&o godziny 2.00 upar&em si$ *co pó'niej sobie 
wyrzuca&em+ aby wraca# do domu. Pada& %nieg, ca&" niemal drog$ z al. Ko%ciuszki na 
Retkini$ *na ul. Sprinterów+ szli%my na piechot$. W mieszkaniu zastali%my �kocio&�.  

29 Zob.: J. J. Lipski, Komitet Obrony Robotników, Londyn 19;3.
30 Zob.: J. Walc, Drog' pod#o$ci do niepodleg#o$ci, �Biuletyn Informacyjny KOR�, 1989, nr 8=33, s. >9-61.
31 5ukasiewicz Zenobia *ur. 1932+. Sekretarka< w pa'dzierniku 198; r. zmar& na skutek pobicia przez milicjantów  

z KD MO 5ód'-Ba&uty jej 22-letni syn Piotr< wspó&pracownik KSS KOR, Komitetu Pomocy Uwi$zionym i ich Rodzi-

nom �Patronat�< zaanga(owana w pomoc osobom i ich rodzinom pokrzywdzonym przez s&u(by PRL< kilkakrotnie 

aresztowana< internowana w grudniu 19;1 r., zwolniona w lipcu roku nast$pnego< w lutym 19;3 r. wyemigrowa&a  

do USA, powróci&a do Polski w 1994 r.< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 308< S#ownik niezale%ni�< Encyklopedia  

Solidarno$ci. Ludzie...
32 Filipczak Tomasz *ur. 19>4+. Absolwent U5< wspó&pracownik KOR< wiceprezes Towarzystwa Polsko 

-Ameryka!skiego< wspó&za&o(yciel i redaktor Nieregularnego Kwartalnika Literackiego �Puls�< nieformalny redaktor 

�Solidarno%ci z Gda!skiem� i �Pomruku�< organizator wielu akcji ulotkowych< mieszkanie rodziny Filipczaków by&o 

jednym z najwi$kszych magazynów i hurtowni indywidualnej dystrybucji w Polsce< internowany od grudnia 19;1 r.  

do grudnia 19;2 r.< wspó&tworzy& *wraz z o. S. Miecznikowskim Duszpasterstwo 7rodowisk Twórczych+< Stan wojenny 

w regionie #ódzkim�, s. 3;2< S#ownik niezale%ni�< Opozycja w PRL�, t. 2, s. 94-9>.
33 �Solidarno%# z Gda!skiem� � podtytu&: pismo Niezale(nego Ruchu Zwi"zkowego< red.: T. Filipczak, W. Su&kowski, 

Zo)a Zwierkowska< pierwszy numer ukaza& si$ 20 IX 19;0 r., ukazywa&o si$ nieregularnie< Czasopisma polskie...
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Wpad&a w niego Krysia Wojciechowska *(ona R. Wojciechowskiego34, z którym 
kolportowa&em �Opini$� przed sierpniem 19;0 r.+, ponadto o%miu m&odych funkcjo- 
nariuszy MO sprawiaj"cych wra(enie przestraszonych i agresywny cywil  
*K. Wojciechowska do dzi% twierdzi, (e by& to Grzegorz Piotrowski, pó'niejszy zabójca 
ks. Popie&uszki+. W wyniku wymiany zda! o%wiadczy&, (e w obronie socjalizmu b$dzie 
strzela& nawet do w&asnej matki. Chwyci&em go za gard&o i przycisn"&em do %ciany 
mówi"c: �taka swo&ocz nie powinna chodzi# po ziemi�. Cywil krzykn"& do milicjantów, 
wo&aj"c ich o pomoc, lecz oni poczerwienieli i pospuszczali g&owy. Wtedy zacz"& mnie 
prosi# abym go pu%ci&.

Zosta&em przewieziony do KD MO 5ód'-Polesie i osadzony w celi  
o nr 2. Zasta&em tam *jak si$ pó'niej okaza&o+ Leszka Witkowskiego3>, który zapyta& 
mnie o dzia&alno%# moj" przed sierpniem. Odpowiedzia&em mu, (e nie jest to miejsce 
ani pora aby o tym rozmawia#. Nast$pnie znalezionym w celi kawa&kiem p&ytki PCV 
rozpocz"&em wyskrobywa# na %cianie celi swoje nazwisko oraz dat$. Leszek Witkowski 
uczyni& to samo.

Oko&o ; godziny do naszej celi wprowadzono Marka Czekalskiego36, który by& 
mi doskonale znany a który serdecznie przywita& si$ z Leszkiem. Odetchn"&em wi$c 
z ulg". Oko&o godziny 14 wyprowadzono nas na wewn$trzny dziedziniec. Od drzwi 
budynku do drzwi �suki� sta& podwójny gro'ny, majestatyczny szpaler w he&mach  
i w pe&nym uzbrojeniu. Wzdrygn"&em si$, momentalnie si$ jednak opanowa&em i wol-
no, bardzo wolno *powstrzymuj"c nogi, które chcia&y jak najszybciej pokona# t$ tras$+ 
i patrz"c im w oczy ruszy&em jako pierwszy mi$dzy szpaler. Doszed&em i wsiad&em  
do �suki� a za mn" pozostali. Zostali%my przewiezieni do komendy na ul. Lutomierskiej 
i tam �suka� dope&ni&a si$ naszymi kolegami. Zacz$li%my zdawa# sobie spraw$ z roz-
miaru branki jakiej Polska nie zazna&a od 1;63 r.

Wieczorem wraz z dziewi$cioma innymi kolegami znalaz&em si$ w celi nr 10 wi$- 
zienia w 5$czycy. Okna celi by&y wypaczone, mog&a panowa# w niej temperatura oko&o  
0 stopnia Celsjusza. Zdawa# by si$ mog&o, (e jeniec wojenny nie ma (adnych obowi"zków, 

34 Wojciechowski Ryszard *1932-2012+. Radny miasta 5odzi *1990-1993+< dzia&acz harcerski< wspó&pracownik opozycji 

*m.in. K. 7witonia+< wspó&twórca 5PO< dzia&acz ZChN, Akcji Polskiej, RdR< od IX 19;0 r. w NSZZ �Solidarno%#�< 

wspó&za&o(yciel i przewodnicz"cy KZ w Be&chatowsko-Pomorskim Kombinacie Budowy Elektrowni w Be&chatowie< 

cz&onek ZR NSZZ �Solidarno%#� Ziemi 5ódzkiej< wspó&twórca Tajnego TZR< wspó&wydawca pisma �Solidarno%#.  

Biuletyn Informacyjny�< wspó&za&o(yciel Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie< S#ownik niezale%ni�<  

Encyklopedia Solidarno$ci. Ludzie...
3> Witkowski Leszek *ur. 1943+. Cz&onek PZPR *1963-196;+, ROPCiO< wspó&pracownik KSS KOR< za&o(yciel komitetu 

WZZ �Solidarno%#� w Zak&adzie Do%wiadczalnym Techniki Medycznej w 5odzi< kolporter i drukarz pism drugiego 

obiegu *�Robotnik�, �Opinia�+< internowany od grudnia 19;1 r. do lipca 19;2 r., nast$pnie wyemigrowa& do USA, 

powróci& do Polski 2002 r.< S#ownik niezale%ni=� NSZZ �Solidarno$&� w regionie #ódzkim�, s. 48-4;.
36 Marek Czekalski *ur. 19>3+. Absolwent P5< Prezydent 5odzi *1994�199;+< radny miasta 5odzi *1990�1994  

i 199;�2002+< cz&onek ROAD, UD, UW< wspó&pracownik KOR< od sierpnia 19;0 r. wspó&tworzy& NSZZ �Solidarno%#� 

w 5odzi< przewodnicz"cy KZ w PczA �Polanil� w 5odzi< cz&onek ZR Ziemi 5ódzkiej< internowany w grudniu 19;1 r.,  

wypuszczony w rok pó'niej< w latach 19;2-19;; dzia&acz RKW *wspólnie z M. Edelmanem, R. Kostrzew",  

J. D&u(niewskim, P. Lipskim+< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 1>3< S#ownik niezale%ni�< Encyklopedia 

Solidarno$ci. Ludzie...
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tylko w jak najlepszej kondycji przetrwa#. Otó( nie. Obowi"zkiem je!ca jest maksymal-
nie szkodzi# nieprzyjacielowi. Z miejsca powsta&a kontrowersja na temat regulaminu. 
Usi&owano narzuci# nam regulamin aresztowanych i skazanych, na co o%wiadczyli%my, 
(e ten regulamin nie ma zastosowania do nas poniewa( jeste%my internowanymi. Mimo 
to usi&owano nas strzyc i goli#, wmawiano, (e inne cele na to si$ godz". Okaza&o si$ 
pó'niej, (e �inne cele� bez umawiania si$, post$powa&y identycznie jak my. Rano, 
zaraz po pobudce, %piewali%my �Kiedy ranne wstaj" zorze�, natomiast po capstrzyku 
� �Wszystkie nasze dzienne sprawy�. To te( okazywa&o si$ niezgodne z regulaminem. 
Za pierwszym razem, gdzie% oko&o 14 grudnia do celi wpadli uzbrojeni stra(nicy  
w he&mach oraz z psem. Ich dowódca krzykn"&: �co to jest� a Grzegorz Walczak38  

patrz"c odwa(nie w oczy dowódcy powiedzia&: �a co nie nauczy#a matka?�. Kiedy 
radio poda&o wiadomo%# o masakrze w kopalni �Wujek� za%piewali%my hymn.

Protestowali%my przeciwko represjom stanu wojennego � protesty wysy&ali%my 
do Prokuratora Generalnego PRL. Wszystko to w my%l wskaza! J. Pi&sudskiego: �by& 
pokonanym a nie ulec w walce � to zwyci"stwo�. Dzisiaj, gdy po&owa Polaków nie 
idzie na wolne wybory mo(na zacytowa# drug" cz$%# tego powiedzenia: �zwyci"%y&  
i osi'$& na laurach � to kl"ska�.

Nale(y zaznaczy#, (e pie%ni religijne %piewali równie( niewierz"cy, co wi$cej, 
gdy odbywa&a si$ msza, to szli razem z nami. Gdy do celi wchodzi& stra(nik wi$zienny 
i co% od nas chcia&, to nie by&o czasu na dyskusj$ i g&osowanie. Stoj"cy najbli(ej drzwi 
internowany odpowiada&, z czego stra(nik wi$zienny nie by& nigdy zadowolony, pyta& 
wi$c pozosta&ych a ci odpowiadali tak samo.

W dniu 8 stycznia 19;2 r. przewieziono nas do 5owicza. Widz"c nas nieogolonych 
komendant wi$zienia w 5owiczu ostro skrytykowa& swego odpowiednika z 5$czycy. To 
ostatni ciamajda, (e nie by& w stanie was ogoli#. U mnie b$dzie inaczej, jak w zegarku. 
Od jutra zaczynamy � poznacie mnie jeszcze. W ten sposób rozpocz"& beznadziejn" 
dla siebie i uci"(liw" dla nas wojn$. Podobno u(y& przemocy w stosunku do naszego 
kolegi Jarmuszkiewicza3;, jednak ani on ani reszta z nas nie da&a si$ ogoli# i ostrzyc. 
Nale(a&a si$ nam godzina spaceru. W 5$czycy wyprowadzano ka(d" cel$ osobno na 
spacer, który trwa& tylko 10 minut. Natomiast w 5owiczu musiano da# godzinny spacer. 
W tym celu wyprowadzano naraz 3 cele z tym, (e mi$dzy celami musia&y by# odst$py 
aby ze sob" si$ nie kontaktowa#. Jako% tak jednak by&o, (e cele cz$sto wpada&y na siebie 
mimo gró'b i wrzasków stra(ników. Nie mieli%my ze sob" dowodów osobistych, wi$c 
w zamieszaniu na spacerze zamieniali%my si$ celami. W ten sposób wymieniali%my 
wiadomo%ci. Na jednej z takich �wymian� wpad&em, poniewa( przyjecha&a (ona na 

38 Walczak Grzegorz, *ur. 193;+. Internowany w 5$czycy od grudnia 19;1 r. do czerwca roku nastepnego< Stan wojenny  

w regionie #ódzkim�, s. 434.
3; Jarmuszkiewicz Roman *ur. 1948+. Kierowca PKS w Zdu!skiej Woli< dzia&acz NSZZ �Solidarno%#�< szef Komisji 

Zak&adowej �Solidarno%ci�< cz&onek Prezydium Zarz"du NSZZ �Solidarno%#� w 5odzi< internowany od grudnia 19;1 r.  

do listopada roku nast$pnego< pobity podczas pacy)kacji internowanych w Kwidzyniu *sierpie! 19;2 r.+<  

od 19;3 r. na emigracji w Szwecji< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 190< S#ownik niezale%ni�
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widzenie i kolega musia& si$ przyzna#, (e nie jest Fatyg".
Pracuj"c w Zarz"dzie Regionalnym otrzymywa&em sporo listów o nadu(yciach 

w&adzy i m$czy&a mnie niepewno%#, czy nie wpad&y one w &apy bezpieki. Jeden  
z internowanych mia& na ten temat pewne informacje � niestety, by& w innej turze spa-
cerowej. By&em zdesperowany. W raporcie funkcjonariusza wi$ziennego zapisano: 
�prowokacyjnie podszed# do okna, demonstracyjnie je otworzy# i zacz'# co$ mówi& 
do spokojnie dotychczas spaceruj'cych internowanych, czym wywo#a# zbiegowisko�. 
Sprawa ta wygl"da&a gro'nie, dopóki nie dowiedzia&em si$, (e tak naprawd$ nie wiedz" 
o czym mówi&em. Oczywi%cie, do niczego si$ nie przyzna&em i za("da&em odczytania 
mi raportu funkcjonariusza, po czym zacz"&em bezlito%nie szydzi# � �czy ja czasem, 
aby prowokacyjnie nie oddycham?�. Komendant poczerwienia& ze wstydu. Wlepi& mi 
jednak siedem dni karceru, przy czym nie pozwoli& mi pój%# do swojej celi po niezb$dne 
rzeczy. Wyl"dowa&em w ciasnej celi gdzie &ó(kiem by&o betonowe naniesienie obite 
deskami i wbetonowany w pod&o(e sto&ek, natomiast stra(nik poszed& po moje rzeczy 
do celi. Józek 7reniowski i inni internowani odmówili jednak wydania moich rzeczy 
stra(nikowi. �Chcemy go (mnie) zobaczy& � mo%e jest pobity�. Stra(nik odmówi& przy-
prowadzenia mnie, co wzmog&o podejrzenia.

Na wyposa(eniu ka(dego z internowanych by&y (elazne kubki i miski, które 
posz&y w ruch. Zacz$&o si$ od mojej celi i momentalnie ca&y o%rodek internowania  
*3 &"czniki+ to by& jeden &oskot, przerywany od czasu do czasu okrzykami: �wypu$ci& 
Fatyg"�. Po godzinie lub dwóch komendant zdecydowa& si$ na rozmowy. Zapewni&, (e 
nie jestem pobity i stra(nik przyprowadzi mnie po rzeczy i wtedy ka(dy si$ przekona.

Nast$pnego dnia, 29 stycznia 19;2 r., przyszed& po mnie stra(nik i zaprowadzi& do 
pokoju kulturalno-o%wiatowego, gdzie pracowali m&ody pan i m&oda pani *niestety nie 
pami$tam ich nazwisk+, oboje po polonistyce na UJ-ocie. Pocz$stowali mnie herbat", 
która w zwyk&ej szklance *w odró(nieniu od blaszanego kubka+, bardzo mi smakowa&a. 
Powiedzieli, (e b$d" mnie tutaj zaprasza#, gdy( jest tutaj zapewne lepiej ni( w izolatce. 
Posiedzia&em tam jaki% czas a( przyszed& stra(nik i powiedzia&, (e moja kara sko!czona 
i wracam do celi. W mojej karcie ambulatoryjnej pod dat" 29.01.19;2 r. widnieje zapis 
dr Jana Kaczorowskiego39: �niezdolny do odbycia ; dni izolacji�.

Nast"pi&o z&agodzenie rygoru. Otworzono cele *zamkni$te by&y tylko same 
pawilony+. Wykorzystali%my to na samokszta&cenie. Ka(dy, kto mia& ponad przeci$tne 
wiadomo%ci w jakiej% dziedzinie dzieli& si$ t" wiedz" z innymi. Og&oszono, (e kto za-
mierza wyjecha# za granic$ zostanie zawieziony do fotografa na mie%cie. Do niczego 
mnie to nie zobowi"zywa&o, wi$c dlaczego nie zrobi# sobie zdj$cia? Podobnie post"pi&a 
wi$kszo%# internowanych.

Odwiedzi& nas ks. kardyna& prymas Józef Glemp40 oraz przedstawiciele 

39 Kaczorowski Jan, brak bli(szych danych.
40 Glemp Józef *ur. 1929+. Duchowny rzymskokatolicki< bp diecezji warmi!skiej *1989-19;1+, abp warszawski  

*19;1-2006+, abp gnie'nie!ski *19;1-1992+, Prymas Polski *19;1-2009+, od 19;3 r. Kardyna& prezbiter< M. Kreczma!ski, 

>yciorys Kardyna#a Józefa Glempa Prymasa Polski w latach 6986-2009, http:11www.episkopat.pl1?a@prymas@glemp
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Mi$dzynarodowego Czerwonego Krzy(a. Nast"pi&y burzliwe %wi$ta majowe 19;2 r., 
po których przyjecha&y do nas nowe transporty internowanych, znaczy&o to, (e wci"( 
przegrywamy ale nadal walczymy.

Przypomnia&y mi si$ s&owa wypowiedziane przez pani" prof. Birut$ Petrykowsk"41: 
�przy pomocy bagnetów mo%na rz'dzi&, ale nie sposób na nich usi'$&�. Oznacza&o to,  
(e re(im w niedaj"cej si$ przewidzie# przesz&o%ci nagle si$ za&amie. Tymczasem 
nast"pi&o skwarne lato. Rybitwy, które karmili%my zim" i wiosn" odlecia&y nad p&ytkie 
zbiorniki wodne gdzie &atwiej im by&o &owi# ryby.

2 sierpnia 19;2 r. nast"pi& kolejny transport. Zorientowali%my si$ tylko, (e wioz" 
nas w kierunku pó&nocnym. Po kilku godzinach zatrzymali%my si$ w lesie. Konwojenci  
upatrzyli sobie Mirka Michalika42 �wy#a! sk-synu� na co obj$li%my si$ wszyscy  
ramionami z Mirkiem w %rodku. Zacz$li nas szarpa#, ale nie mogli rozerwa# i w ko!cu 
zrezygnowali. Naszym celem �podró(y� okaza& si$ Kwidzy!. Zwieziono tutaj interno-
wanych niemal z ca&ego kraju.

Pierwsze dni up&ywa&y na zapoznaniu si$ ze wspó&towarzyszami niedoli. By&o 
tu jak na warunki wi$zienne wspaniale. Jednak do czasu. W dniu 13 sierpnia 19;2 r.  
z Kwidzynia uciek& internowany Miros&aw Andrzejewski43 z Siedlec. Nast$pnego 
dnia zabroniono widze! z rodzinami. Zacz$li%my pokojowo protestowa#, %piewa# 
patriotyczne pie%ni i wznosi# okrzyki. To wystarczy&o aby wezwano bandytów  
ze Sztumu, spalono bia&o-czerwone /agi *tylko dlatego, (e by& na nich znak Polski  
Walcz"cej, których podczas niespodziewanego ataku nie uda&o si$ utrzyma#+ 
i zap$dzono nas do cel, które okaza&y si$ pu&apkami. Zamkni$ci w swojej celi 
s&yszeli%my jak bandyci wchodz" do poszczególnych cel, &omot, bicie, szczucie  
psem, j$ki i wycia internowanych. Je%li do tej pory nie wiedzia&em, co to jest 
piek&o, to teraz ju( wiedzia&em. Zmówili%my pacierz, nast$pnie kto% powiedzia&, 
aby nerki owin"# r$cznikami i maksymalnie grubo ubra# si$, co te( uczynili%my, 
a piek&o zbli(a&o si$ do naszej celi i wreszcie otworzy&y si$ drzwi. Stan"&em jako 
pierwszy i spojrza&em im w oczy. Us&ysza&em: �to jest najwi"kszy skurwysyn, bra& 
go na dy%urk"� *zapami$tano, (e sta&em jako pierwszy w%ród protestuj"cych+. Na 
dy(urce *gdzie by&o niebiesko od bandytów+ us&ysza&em: �powiedz swoje ostatnie  
%yczenie, bo %ywy st'd nie wyjdziesz�. No có(, skoro tak, to tylko zmówi$ pa- 
cierz. Po zmówieniu pacierza, który mówi&em patrz"c im w oczy, nic si$ nie sta&o, 

41 Petrykowska Biruta *ur. 1928+. Prawnik< prof. U5< s$dzia Trybuna&u Konstytucyjnego w stanie spoczynku< S"dziowie 

Trybuna#u Konstytucyjnego, http:11www.trybunal.gov.pl1trybunal1sklad1indexs.html 
42 Michalik Miros&aw *ur. 19>0+. Matematyk, dr< absolwent UW< wspó&pracownik KOR, Biura Interwencyjnego 

KOR< uczestniczy& w redakcji �Kroniki 5ódzkiej�< wspó&pracownik nielegalnych drukarni, kolporter< internowany  

od grudnia 19;1 r. do pa'dziernika 19;2 r.< pobity w czasie pacy)kacji wi$'niów w Kwidzyniu *19;2 r.+< Stan wojenny 

w regionie #ódzkim�, s. 290< S#ownik niezale%ni�<
43 Andrzejewski Miros&aw *ur. 1962+. Student Wy(szej Szko&y Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach< cz&onek ZHP< 

wspó&pracownik ROPCiO< rzecznik RMP< kolporter wydawnictw niezale(nych< redaktor, gra)k i drukarz niezale(nych 

pism, m.in. �M&oda My%l�, �ABC�< cz&onek NZS w WSR-P< uczestnik studenckiego strajku solidarno%ciowego  

w WSR-P< w grudniu 19;1 r. internowany, w sierpniu 19;2 r. uciek& z Kwidzyna< w 19;> r. aresztowany, skazany przez 

S"d Rejonowy w Siedlcach na 11 miesi$cy wi$zienia< Encyklopedia Solidarno$ci..., s. 21.
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zaprowadzono mnie z powrotem do celi.
W mojej celi nikt nie zosta& pobity, w kilku ostatnich tak samo. Bilans by&  

jednak potworny � byli powa(nie ranni, niektórzy pogryzieni przez psy, niektórzy jak 
Jacek Jerz44 *cz&onek KPN z Lublina, który po wyj%ciu z internowania bardzo szybko 
zmar&+ nie mogli doj%# do siebie � nie byli te( leczeni. Postanowili%my odpowiedzie# 
tygodniow" g&odówk". Pocz"tkowo by&em przeciwny. Czy kto% g&odówk" walczy&  
z Hitlerem czy Stalinem? Przekonano mnie jednak, (e dzi$ki g&odówce sprawa ta 
nie b$dzie tak szybko zapomniana i mo(e spowoduje, (e inni unikn" takiego losu. 
Zosta&em przekonany i solidarnie przyst"pi&em do g&odówki. G&odówk" walczyli%my 
o elementarne prawa zniewolonego narodu � gdy dzi% w wolnej Polsce g&odówk" 
pragnie si$ wymusi# przywileje kosztem innych, to robi mi si$ niedobrze.

G&odówk$ rozpocz$li%my o pó&nocy i o pó&nocy siódmego dnia mia&a si$ 
zako!czy#. Ju( od wieczora przygotowywali%my si$ do uczty, której g&ównym 
daniem by&a nabyta w zamian za herbat$ od wi$'niów kryminalnych kapusta. Chy-
ba ja podda&em pomys&, aby do kapusty wrzuci# corrned beef i tak uczynili%my 
wobec jednego g&osu przeciw *temu koledze od&o(yli%my sam" kapust$+. Po raz 
pierwszy corned beef otrzymali%my w paczkach od Episkopatu Polski przed Bo(ym 
Narodzeniem 19;1 r. Po dwóch tygodniach na margarynie, chlebie i czarnej kawie, 
bardzo nam smakowa&. Przypomnia&y mi si$ pochwa&y corrned beef niemieckie-
go (o&nierza w ksi"(ce �Na zachodzie bez zmian� Remarque�a45. Drugiego dnia 
smakowa& tak(e, lecz jakby mniej, a trzeciego dnia powrócili%my do margaryny. Po 
ugotowaniu z kapust" corned beef okaza& si$ bardzo smaczny. Internowani wybrali 
wewn$trzny ustrój komunistyczny. Je%li kto% otrzymywa& z domu paczk$ to sz&a 
ona do wspólnego kot&a. Stale mieli%my nadwy(ki margaryny � oddawali%my je 
stra(nikom. Pewnego razu pewien stra(nik by& zbyt gorliwy przy rewizji. Najpierw 
no(em przeci"& paczk$ z proszkiem, nast$pnie ten sam nó( wsadzi& w mas&o, które 
w ten sposób nadawa&o si$ ju( tylko do wyrzucenia. Nast$pnego dnia przyniesiono 
mam codzienn" porcj$ margaryny. Tym razem policzyli%my dok&adnie porcje  
� doliczyli%my si$ zaledwie 1=3 nale(nego przydzia&u, kazali%my wi$c przynie%# 
reszt$, po czym na oczach stra(ników wyrzucili%my wszystko do %mieci. Kolej-
nego dnia przyniesiono nam pe&ny na oko przydzia&. Nie liczyli%my, lecz oddali%my 
t$ margaryn$ stra(nikom mówi"c: �to dla waszych rodzin�. Stra(nicy podzi$kowali 
i przeprosili za koleg$ mówi"c, (e on ju( wi$cej niczego takiego nie zrobi. W tych 
czasach przydzia& margaryny jako tako wystarcza& na normalne spo(ycie, lecz ju( 
na takie ekstrawagancje jak upieczenie ciasta � nie.

44 Jerz Antoni Jacek *1944�19;3+. Technik elektronik< pracownik Zak&adu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej  

w Kielcach Filia w Radomiu *1986-19;3+< w 19;0 r. organizator i pierwszy szef Okr$gu Radomskiego KPN, cz&onek 

%cis&ego kierownictwa krajowego< cz&onek NSZZ �Solidarno%#�, KOWzP.< w grudniu 19;1 r. internowany, przetrzy-

mywany do grudnia roku nast$pnego< w sierpniu 19;2 r. dotkliwie pobity< zmar& w niewyja%nionych okoliczno%ciach< 

odznaczony po%miertnie Krzy(em O)cerskim Orderu Odrodzenia Polski *2006+< Encyklopedia Solidarno$ci..., s. 184.
45 E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian. Wydanie I w 1929 r. *w Polsce wydanie I ukaza&o si$ równie( w r. 1929+.
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W listopadzie 19;2 r. zmar& Leonid Bre(niew46. Manifestowali%my rado%#, 
wznosili%my okrzyki: �potwór zdech&�. W tym te(, mniej wi$cej czasie s&ucha&em 
audycji RWE, w której Leszek Witkowski, b$d"c ju( w Kalifornii, opowiada&, jak  
w 5owiczu wtr"cono mnie do karceru a koledzy zrobili bunt w mojej obronie.

Skazany wie, kiedy go zamkni$to i kiedy *w najgorszym razie+ wyjdzie. Inter-
nowany jest zamkni$ty bezterminowo � wie tylko, kiedy pozbawiono go wolno%ci. 
Postanowi&em zagra# z bezpiek" w ciuciubabk$ � czego nie doradza&bym innym. 
Napisa&em, (e zamierzam wraz z rodzin" wyjecha# za granic$. Aby to uprawdopodobni# 
zrobi&em sobie ponownie zdj$cie a syn pojecha& do ambasady USA w Warszawie, gdzie 
wyznaczono termin spotkania na dzie! 10.12.19;2 r. Bezpieka nie da&a si$ jednak nabra#. 
Jak wynika z pisma pu&kownika Chojaka48 �do chwili obecnej J. Fatyga nie z#o%y# o7-
cjalnego wniosku o wyjazd emigracyjny i dlatego jego argumentacja jest bezzasadna�.

Jesieni" 19;2 r. ja, jak równie( i koledzy otrzymali%my propozycj$. Napiszcie 
podanie o zwolnienie z internowania � to nie jest przecie( (adna deklaracja lojalno%ci. 
Odpowied' by&a zgodna. Nie pisali%my poda!, aby nas internowano, nie b$dziemy, wi$c 
pisa# aby nas zwolniono. W ko!cu listopada zacz$&y si$ zwolnienia. W dniu 3 grudnia 
19;2 r. wszed& stra(nik i oznajmi&, (e ja oraz Tomek Filipczak, W&odek Gromiec4;,  
Kazik Matysiak49 i Andrzej Tomaszewicz>0 wychodzimy na wolno%#. Po(egnali%my si$ 
z kolegami, wr$czono nam wezwania, aby%my natychmiast po powrocie stawili si$ na 
SB. Stra(nicy przeprowadzili rewizj$ osobist", podczas której niczego nie znaleziono, 
us&ysza&em za to pro%b$ o znaczki. Wyci"gn"&em znaczki i da&em kilka stra(nikowi. 
Podzi$kowa&, a my po(egnali%my si$ ze stra(nikami i wyszli%my. W drodze do 5odzi 
ustali%my, (e na wezwanie do SB pójdziemy naturalnie nie od razu. W dniu > grudnia 
19;2 r. w ko%ciele Jezuitów prze(y&em entuzjastyczne powitanie. Ca&" twarz mia&em  
w szminkach, których nie star&em, uczyni&em to dopiero w domu.

Zaczyna&a si$ inna rzeczywisto%#. Otrzyma&em wypowiedzenie umowy o prac$ z r"k 

46 Bre(niew Leonid *1906-19;2+. Dzia&acz Komunistycznej Partii ZSRR< w latach 1964-19;2 generalny sekretarz KPZR< 

w 1964 r. stan"& na czele �pa&acowego� przewrotu, w wyniku którego N. Chruszczow zosta& odsuni$ty od w&adzy<  

M. Czajka, S#ownik biogra7czny XX wieku, Warszawa 2004, s. 126.
48 Czes&aw Chojak *1924-1990+. Pu&kownik, pracownik PUBP w Pabianicach *194>-19>1+ oraz WUBP i WUdsBP  

w 5odzi *19>1-19>6+, KM MO w 5odzi *19>8-1990, od 198> r. naczelnik Wydzia&u III KW MO=WUSW w 5odzi+. 

Zwolniony ze s&u(by w styczniu 1990 r.< AIPN Ld, 0100=288, Akta osobowe.
4; Gromiec W&odzimierz *1938-2008+. Absolwent UW, historyk )lozo)i< pracownik U5< po podpisaniu listu  

do Sejmu w obronie robotników Radomia i Ursusa wyrzucony z pracy *przywrócony do pracy na U5 po czterech  

latach+< wspó&pracownik KOR, %rodowiska duszpasterskiego O.O. Jezuitów< internowany w grudniu 19;1 r., zwol-

niony w pa'dzierniku 19;2 r.< S#ownik niezale%ni�< H. Marczak, Wykaz osób internowanych w O$rodku Odosobnienia  

w +owiczu oraz osób z regionu +ódzkiego internowanych w innych o$rodkach odosobnienia na terenie kraj,  

[w:] Internowani z regionu #ódzkiego, red. M. Papis, 5ód'-5owicz 2001, s. 1>;.
49 Matysiak Kazimierz Jacek *ur. 19>>+. Student socjologii U5< uczestnik strajku studenckiego na Wydziale Prawa  

i Administracji U5< dzia&acz ZMD< kolporter ulotek w %rodowisku studenckim< internowany od maja do grudnia 19;2 r.< 

Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. 2;3< S#ownik niezale%ni�
>0 Tomaszewicz Andrzej *ur. 1943+. Absolwent U5, historyk< nauczyciel< senator *19;9-1991+< od 19;0 r. dzia&acz 

NSZZ �Solidarno%#�< wspó&redaktor �Biuletynu Informacyjnego �S� Ziemi Sieradzkiej�, �Naszej Solidarno%ci�<  

internowany od grudnia 19;1 r. do grudnia roku nast$pnego< w XII 19;3 r. zatrzymany i skazany na rok pozbawienia 

wolno%ci w zawieszeniu na 3 lata< S#u%ba Bezpiecze*stwa�, s. 233.
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komisarza wojskowego � rozwi"zanie umowy o prac$ mia&o nast"pi# 31 stycznia 19;3 r.  
Usuni$to mnie te( z aplikacji radcowskiej. Poniewa( nie wymagano ode mnie przy-
chodzenia do pracy to skorzysta&em z propozycji Ojca Stefana Miecznikowskiego *idea& 
ksi$dza i patrioty+ i wraz z (on" oraz innymi kolegami z internowania wyjecha&em  
do Zakopanego, tam jednak fatalnie z&ama&em nog$ � mia&em dwie nieudane operacje 
i dopiero trzecia by&a udana. W rezultacie do grudnia 19;3 r. by&em ze wszystkiego 
wy&"czony, po czym bezskutecznie stara&em si$ o jak"kolwiek prac$.

Aby z czego% (y# roznosi&em mleko i wreszcie ku mojemu zdumieniu znalaz& 
si$ zak&ad pracy, który mnie przyj"&. Okaza&o si$ pó'niej, (e dyrektorem jest dawny 
AK-owiec. Po wyzdrowieniu w&"czy&em si$ w dzia&alno%# KPN-u, �Solidarno%ci� 
oraz udziela&em bezp&atnych porad prawnych w ko%ciele pw. Naj%wi$tszego Serca  
Jezusowego przy ul. Retki!skiej.

Po oko&o roku czasu ich udzielania ca&a rzecz uleg&a nieoczekiwanemu 
zako!czeniu a by&o to tak. Pewnego razu przysz&y dwie zap&akane panie, które z trudem 
ocuci&em, aby mog&y wy&o(y# swoj" spraw$. Ich syn i brat zabi& dwie osoby, skazano go 
na kar$ %mierci i wyrok wykonano w areszcie przy ul. Smutnej. Panie nie pochwala&y 
post$powania syna i brata, jednak chcia&y pochowa# go na cmentarzu katolickim.  
Ksi"dz *z jakiej% para)i na &ódzkich Ba&utach+ odmówi&. Po ludzku, rozumia&em racje 
obu stron ale by&em tylko prawnikiem *nie zna&em prawa kanonicznego+ i rzecz jasna, 
nie mia&em (adnej w&adzy nad ksi$dzem. Sprawa wygl"da&a na beznadziejn", ja jednak 
nie mog&em tych zap&akanych pa! odes&a# z kwitkiem. Napisa&em grzeczne pismo do 
proboszcza, w którym zawar&em stanowisko, (e je(eli konkretny przepis prawa kanoni-
cznego zabrania tego typu ludzi chowa# na cmentarzach katolickich, to nale(y tym 
paniom go poda#. Je%li za% nie ma takiego przepisu to nale(y cz&owieka pochowa# gdy( 
wszystko, co nie jest wyra'nie zabronione jest dozwolone. Z pismem tym poszed&em 
do proboszcza, który zapyta& mnie � czy nie mo(na powiedzie# � �nie bo nie�? � Prosz$ 
ksi$dza, nie mo(na. To komuni%ci tak post$puj" zreszt" wbrew prawu, które sami wydali, 
my natomiast, je%li czego% zabraniamy to tylko dlatego, (e prawo kanoniczne wyra'nie 
tego zabrania i trzeba to wiernym dok&adnie uzasadni#. Przekonany w ten sposób 
ksi"dz podpisa& pismo, w rezultacie którego ksi"dz na Ba&utach dokona& pochówku  
i nast$pnego tygodnia przysz&y obie panie u%miechni$te przez &zy i przynios&y kwiaty. 
Dowiedzia&em si$ jednak, (e obaj ksi$(a powiedzieli sobie nawzajem kilka przykrych 
s&ów, co w rezultacie zaowocowa&o tym, (e nast$pnym tygodniu drzwi sali, w której 
udziela&em porad zasta&em zamkni$te.

Wiosn" 19;> r. ponie%li%my wielk" strat$, gdy( cia&o Hieronima Dobrowol-
skiego zosta&o znalezione w lesie pod S&upskiem. Zgin"& mniej wi$cej w tym samym 
czasie co ksi"dz J. Popie&uszko. Ostatni" wiadomo%ci", któr" przekaza&, to informacja  
o wezwaniu na SB.

Dnia 11 czerwca 19;8 r. obchodzili%my urodziny syna Radzis&awa, gdy do miesz-
kania wesz&a bezpieka. Chcieli legitymowa# go%ci *by&a to g&ównie rodzina+, na co 
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o%wiadczy&em, (e maj" prawo legitymowa# tylko gospodarza. Go%cie odmówili poka-
zania dowodów osobistych. Funkcjonariusze o%wiadczyli, (e bardzo im jest przykro, 
lecz musz" przeprowadzi# rewizj$ i mnie zatrzyma#, na co kto% z go%ci, chyba moja 
te%ciowa, powiedzia&a, (e �gdyby rzeczywi$cie by#o wam przykro, to by$cie tam nie 
pracowali � musicie wi"c lubi& gn"bi& ludzi�, ja za% doda&em � oczywi%cie, zdajecie 
sobie spraw$, (e s&u(ycie narzuconemu Polsce si&", obcemu re(imowi. Wyl"dowa&em 
w celi nr 8 mieszcz"cej si$ na komendzie przy ul. Lutomierskiej wraz z nie(yj"cymi 
obecnie: Jurkiem Jab&o!skim51 i Jurkiem D&u(niewskim. Napisa&em protest podpisa-
ny te( przez kolegów, (e nie my stanowimy zagro(enie dla Ojca 7wi$tego, lecz SB  
� z jej bowiem szeregów wywodz" si$ mordercy ksi$dza J. Popie&uszki. Zwolniono 
nas przed up&ywem 4; godzin, gdy Ojciec 7wi$ty opu%ci& 5ód' a mia&o to miejsce  
13 czerwca 19;8 r. Napisa&em skarg$ do Prokuratury na bezprawne dzia&anie SB. 
Odpowiedzi udzieli& mi sam oskar(ony, czyli SB przy milczeniu prokuratury.

KPN wydawa&o czasopisma jak �Przedwio%nie�, �Gotowo%# S�, �Obszar III�>2  

i inne pisma � pisa&em tam swoje artyku&y. Prowadzi&em szkolenia o progra-
mie KPN-u oraz o zachowaniu si$ na SB, jak rozpoznawa# techniki przes&uchania  
i im si$ przeciwstawia# � czyni&em to ju( w 19;1 r. z m&odym narybkiem KPN-u. 
Wspó&pracowa&em g&ównie z Ol" Wi$ckiewicz, Zbyszkiem Rybarkiewiczem oraz 
Wie%kiem Qy(niewskim. Bra&em udzia& w demonstracjach ju( od 19;3 r. chodz"c  
jeszcze o kuli. Podchodzi&em do milicjantów, przedstawia&em si$ jako by&y funkcjo- 
nariusz MO i patrz"c im w oczy, nawo&ywa&em ich do przej%cia na nasz" stron$. 
Zdumiewaj"ce, (e ani razu nie zosta&em uderzony, raz tylko, 11 listopada na krótko 
mnie zatrzymano. Artyku&y w prasie KPN-owskiej pisa&em pod pseudonimem, st"d 
te( nie by&o podstaw do przedstawiania mi zarzutów. Starano si$ tylko n$ka# mnie  
wezwaniami na SB.

W �Solidarno%ci� tra)&em na grup$ Ryszarda Kostrzewy *RKW+. Legalnie 
wybrane w&adze �Solidarno%ci� w 19;1 r. nie wsz$dzie si$ sprawdzi&y, jednak(e w 5odzi 
czo&owa trójka: S&owik, Palka i Kropiwnicki zaimponowa&a wzorow" postaw" � nie by&o 
wi$c (adnych podstaw do usuwania ich przez Lecha Wa&$s$. Postanowi&em wype&nia# 
ogólne zalecenia L. Wa&$sy, ale dzia&a# na rzecz zbli(enia RKW i Zarz"du Regionu. 
Przewodnicz"cy zaleci&, aby wychodzi# z podziemia, powo&ywa# Komitety Za&o(ycielskie 
�Solidarno%#� i ponownie wyst$powa# o rejestracj$. Spotyka&o si$ to z wcale nierzadk" 
opini", (e oznacza to uznanie delegalizacji �Solidarno%ci� przeprowadzonej przez re(im 
w 19;2 r. Rozumia&em to, ale L. Wa&$sa da& zalecenie, a poza tym doskwiera&o mi ju( 
podziemie. Pa&a&em ch$ci" ponownego rzucenia wyzwania re(imowi.

W zak&adzie, którym pracowa&em *ZBR RSM �Polesie�+ powo&a&em Komitet 
Za&o(ycielski i 29 czerwca 19;; r. z&o(yli%my wniosek o rejestracj$ w S"dzie 

51 Jab&o!ski Jerzy Piotr, *ur. 194;+. 
>2 �Obszar III� � podtytu&: pismo Konfederacji Polski Niepodleg&ej Obszar-5ód', niezale(ne, nieregularne, &ódzkie  

czasopismo, red. A. Staniak, pierwszy numer ukaza& si$ w maju 19;6< Czasopisma polskie�
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Wojewódzkim w 5odzi jako drugi zak&ad w 5odzi. Naturalnie, we wniosku nale(a&o 
napisa#, (e odby&o si$ zebranie � w rzeczywisto%ci by&o to niemo(liwe. Najpierw 
przygotowa&em uchwa&$ i wniosek do S"du i podpisa&em si$ jako pierwszy, nast$pnie 
pojedynczo rozmawia&em z ka(dym kandydatem i uzyskiwa&em podpisy. Po zebraniu 
*wystarczaj"cej ilo%ci 10 podpisów � by&em tych ludzi pewny � uzna&em, (e nie ma 
potrzeby nara(a# wi$cej pracowników. Wiadomo%# o powo&aniu Zwi"zku �Solidarno%#� 
w naszym zak&adzie poda&a RWE, by& to wi$c jaki% element walki o Zwi"zek. W lipcu 
19;; r. wzi"&em urlop a w sierpniu 19;; r. po powrocie do pracy wr$czono mi wypo-
wiedzenie *z powodu reorganizacji+ ale nie zachowano pewnych formalno%ci. S"d  
Pracy przywróci& wi$c mnie do pracy, nast$pne wypowiedzenie by&o ju( jednak formal-
ne � w rezultacie moja umowa o prac$ z dniem 31 stycznia 19;9 r. uleg&a rozwi"zaniu. 
Nadszed& czas �okr"g&ego sto&u�. Na polecenie Ryszarda Kostrzewy opracowa&em  
i przygotowa&em materia&y dotycz"ce podstolika ekologicznego. W dniu l marca 19;9 r.  
w mieszkaniu dr M. Edelmana odby&o si$ zebranie RKW, na którym nie omawiano 
taktyki walki o zwi"zek, lecz taktyk$ walki z Zarz"dem Regionu NSZZ �Solidarno%#�. 
Wezwa&em do zgody � to wystarczy&o, aby Ryszard Kostrzewa wyrzuci& mnie z zebra-
nia i taki by& koniec mojej dzia&alno%ci w RKW. 

�Poziomki� powsta&y w 5odzi dopiero 12 maja 19;9 r., w czym wielka zas&uga Edzia 
Pi!kowskiego. Doprowadzi&y one z czasem do przywrócenia jedno%ci w Zwi"zku, ja nato-
miast dzia&a&em w Sztabie Wyborczym KPN na wybory, 4 czerwca 19;9 r. S&o!ce wolno%ci 
wzesz&o blado i nie%mia&o, w ka(dym b"d' razie sko!czy&a si$ komunistyczna noc.

W wolnej Polsce g&osowa&em na KPN, RdR, AWS i PiS a w wyborach  
prezydenckich na: L. Moczulskiego, L. Wa&$s$ i L. Kaczy!skiego>3. Z&o(y&em te( 
wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w 5odzi o zmian$ %wiadectwa 
s&u(by, polegaj"cego na uznaniu, (e zosta&em zwolniony z MO w 1968 r. ze wzgl$dów  
politycznych i z naruszeniem prawa. Ówczesny Komendant Wojewódzki Policji 
wyda& mi decyzj$ odmown". Naczelny S"d Administracyjny w 5odzi podtrzyma& 
decyzj$ Komendanta Wojewódzkiego Policji. Nie mog$ si$ wi$c domaga# uznania, (e 
zosta&em zwolniony ze wzgl$dów politycznych, poniewa( ustawa o funkcjonariuszach 
MO z 19>9 r. *podobnie jak ka(da inna komunistyczna ustawa+ nie przewidywa&a  
takiej przyczyny.

Od l kwietnia 200; r. jestem emerytem.

Post scriptum I

Prymas Tysi"clecia powiedzia& kiedy%: �Nie ulega najmniejszej w'tpliwo$ci, 
i% to, %e Papie%em zosta# Polak jest zas#ug' Pani z Jasnej Góry�. Dzisiaj � g&$boko 

>3 Kaczy!ski Lech *1943-2010+. Absolwent UW, prawnik, prof.< prezydent RP *200>-2010+, minister sprawiedliwo%ci 

i Prokurator Generalny RP *2000-2001+< pose& na Sejm I i IV kadencji, prezydent Warszawy *2002-200>+< prezes 

NIK< cz&onek NSZZ �Solidarno%#�< cz&onek zespo&u doradców L. Wa&$sy< cz&onek TKK �S�< uczestnik tzw. rozmów  

w Magdalence, nast$pnie Okr"g&ego Sto&u< pochowany wraz z ma&(onk" na Wawelu< Encyklopedia Solidarno$ci..., s. 

1;1-1;2< Opozycja w PRL�, t. 2, s. 130-132.



21>

Moja droga ku niepodleg&o%ci. Od Millenium do upadku komunizmu

w to wierz$, powiedzia&by, (e odzyskanie przez Polsk$ wolno%ci i niepodleg&o%ci jest 
wy&"czn" zas&ug" Pani z Jasnej Góry. Czym(e, bowiem by&o nasze po%wi$cenie? Naj-
dobitniej wyrazi& to A. Ostoja-Owsiany mówi"c, (e w czasie powsta! Polacy porywali 
si$ z motyk" na s&o!ce. Ale mieli przynajmniej motyk$. My%my nawet motyki nie mieli. 
Walk$ cywiln" wybra&em *chyba z&e s&owo � tak naprawd$ (adnego wyboru nie by&o+ 
� mo(liwa by&a tylko walka cywilna. Skoro, wi$c, je%li si$ walczy to si$ najprawdo- 
podobniej przegra, a je%li si$ nie walczy to si$ na pewno przegra, nale(a&o wybra# to 
pierwsze. Pami$tam, z jak" determinacj" chodzi&em na demonstracje w latach ;0. Nie 
spodziewa&em si$ jakiego% zwrotu � chodzi&o o to tylko by im pokaza#, (e jeszcze 
nie przegrali%my, (e nadal walczymy. To Pani z Jasnej Góry skruszy&a t$ moc tak, (e  
w pewnym momencie nasza walka cywilna okaza&a si$ wystarczaj"ca.

Ale nie nadu(ywajmy dobroci naszej Pani z Jasnej Góry. Formalne sojusze na 
pewno si$ nam przydadz" i dochowujmy ich wiernie. Nie b"d'my jednak naiwni i %lepi. 
Pami$tajmy, (e w 1;09 r. naszym formalnym sojusznikiem by&a Rosja. Dzisiaj for-
malnym sojusznikiem s" Niemcy, co nie przeszkadza im wcale robi# z siebie o)ary 
wojny, któr" wspólnie z ZSRR rozp$tali i wspiera# Rosj$ w szanta(u energetycznym.  
W sprawach za% wewn$trznych trzymajmy si$ odwiecznej polskiej tolerancji ale nie 
%lepej akceptacji. M"drze korzystajmy z wywalczonego z takim trudem prawa do 
wp&ywania na (ycie publiczne. Jeste%my przecie( obywatelami a nie poddanymi. Nie 
g&osujmy na niechlubn" przesz&o%# *postkomunistów+ ani te( na wirtualn", medialn" 
przysz&o%#. G&osujmy za realn" polsk" racj" stanu i niech nam Bóg b&ogos&awi.

Aneks

Na pewnym spotkaniu dawnych opozycjonistów dyrektor Biblioteki  
im. J. Pi&sudskiego w 5odzi *nazwisko niestety wypad&o mi z pami$ci+ opowiada&,  
w jaki sposób wraz kilkoma zaufanymi pracownikami przechowywa& pisma  
tzw. drugiego obiegu i to w tak skuteczny sposób, (e nigdy nikt nie wpad& i do dzisiaj  
s" one w zbiorach biblioteki. Poniewa( wi$kszo%# akt dotycz"cych mojej skromnej  
osoby zosta&a przez SB zniszczona uda&em si$ tam nie maj"c zreszt" wi$kszych nadziei 
a tymczasem czeka&y mnie dwie mi&e niespodzianki:

1. w nr 1=9 �Opinii� *pismo ROPCiO+ z dnia 1 stycznia 198; r. natra)&em na mój 
artyku& �Wola Narodu� *s. 18-19+.

2. z kolei w pi%mie �Solidarno%# z Gda!skiem� nr 32 z 18 lipca 19;1 r. ukaza&o si$ 
moje sprawozdanie do Zarz"du Regionalnego NSZZ �Solidarno%#� opatrzone tytu&em 
�bez komentarza�.

Ad. 1 Dzi% dla nikogo *nawet dla by&ych komunistów+ nie ulega w"tpliwo%ci, 
(e PRL by&a dyktatur", stwarzaj"c" jedynie pozory demokracji. Mieli%my, wi$c po-
zorne wybory i w ich wyniku pozorne przedstawicielstwo narodu. Rzecz niby oczy-
wista, ale w tzw. czerwonej 5odzi wcale tak" oczywisto%ci" nie by&a. By&y i takie g&osy 
w%ród prostych ludzi, (e jak zapanuje komunizm na ca&ym %wiecie to nie trzeba b$dzie 
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)nansowa# rewolucji w coraz to innym pa!stwie i zapanuje powszechna szcz$%liwo%#. 
Nale(a&o, wi$c napisa#, (e w demokracji, gdzie liczy si$ g&os i zdanie ka(dego oby-
watela, mo(liwo%# pomy&ki jest najmniejsza i nie ma uzasadnienia dla �dyktatury pro-
letariatu�, zatem czas najwy(szy, aby te pozorne przedstawicielstwa narodu przesta&y 
istnie#. B"d'my pewni � pisa&em � �nie us#yszymy ani jednego %alu za nimi�.

Ad. 2. Porucznik SB Tadeusz Kowalczyk54 w pi%mie z 26 listopada 19;1 r.55 

wyrazi& �pogl"d�, (e Janusz Fatyga w nielegalnym pi%mie �Solidarno%# z Gda!skiem� 
nr 32=;1 szkalowa& wojska radzieckie stacjonuj"ce w Polsce. Dzi%, poniewa( znany jest 
ca&y tekst nie ma potrzeby tego komentowa#. Chc$ tylko powiedzie#, (e gdy przysz&a do 
nas zrozpaczona matka mówi"c, (e (o&nierze radzieccy szykanuj" jej syna do tego stop-
nia, (e znalaz& si$ w szpitalu, (e ponadto w&adze PRL udaj", (e ich nie ma i pozwalaj" 
na wszystko, zareagowali%my natychmiast. Formalnie nie by&a to sprawa zwi"zkowa, 
ale wszyscy rozumieli%my si$ bez s&ów. Nie by&o przecie( niepodleg&ego pa!stwa  
i nale(a&o dzia&a# tak jakby%my byli funkcjonariuszami tego niepodleg&ego pa!stwa. 

Pragn$ zaznaczy#, (e du(y udzia& *obok Wojtka Mantaja+ w tej udanej operacji 
mieli te( inni cz&onkowie zespo&u jak np. Marek Burski56, który dzielnie si$ spisa& i inni, 
o których ze wzgl$dów bezpiecze!stwa w pi%mie nie wspomnia&em. Pragn$ te( gor"co 
podzi$kowa# pracownikom biblioteki, którzy wykonali fotokopie interesuj"cych mnie 
materia&ów i nie wzi$li za to pieni$dzy.

Post scriptum II

Powy(sze to jedynie wycinek mojej dzia&alno%ci, której %ladów b$d$ dalej 
poszukiwa&. Szczególnie dotyczy to prasy KPN. Tutaj trzeba stwierdzi#, (e jej dusz" by&a 
bez w"tpienia Ola Koz&owska-Wi$ckiewicz. Pami$tam jak w 19;1 r. mieli%my wydawa# 
pierwsze &ódzkie pismo KPN-owskie. Ola zadekretowa&a: �b$dzie si$ nazywa&o �Wolna 
Polska�. Wszyscy z entuzjazmem podchwycili%my t$ nazw$. Pami$tam, (e w pierwszym 
numerze �Wolnej Polski� by& mój artyku&. Z materia&ów SB wynika te(, (e pisa&em 
do pisma �Obrona� natomiast po wyj%ciu z internowania pisa&em pod pseudonimem 
do pism �Przedwio%nie�, �Gotowo%# S�, �Obszar III� i innych i wprawdzie (adnego 
pseudonimu nie pami$tam, ale po tre%ci niew"tpliwie si$ rozpoznam.

54 Tadeusz Kowalczyk, brak bli(szych informacji.
55 Plan rozmowy pro)laktyczno-ostrzegawczej z ob. Fatyg" Januszem, 26 XI 19;1 r.< dokument ze zbiorów prywatnych  

J. Fatygi.
56 Marek Burski *ur. 19>6+. Pracownik PKS 5ód'< cz&onek KSS �KOR�, ROPCiO< przewodnicz"cy komitetu 

strajkowego w PKS *VIII 19;0 r.+< cz&onek Prezydium MKZ=ZR NSZZ �Solidarno%#� Ziemi 5ódzkiej< wspó&organizator 

�Protestu g&oduj"cych kobiet� *VII 19;1 r.+< autor apelu opublikowanego w �G&osie Robotniczym� nawo&ujacego  

do przestrzegania przepisów stanu wojennego *XII 19;1 r.+< Stan wojenny w regionie #ódzkim�, s. >0.


