Rozdział 14
W Podziemiu?
Jamniczka Buli warowała przed drzwiami cały dzień. Psim instynktem odgadywała, że jej
pan wróci dzisiaj do domu, i gdy mnie zobaczyła nie miała siły szczekać z radości. Położyła się
na plecach i skamlała.
Następnego dnia zameldowałem się w Komendzie MO i zgłosiłem do Polskich Linii
Oceanicznych. Moja nieobecność w pracy nie trwała dłużej niż trzy miesiące i jakimś cudem
mnie nie zwolniono. To były moje najoryginalniejsze wczasy, w więzieniu. Na ten cel
poświęciłem mój urlop i wolne dni.
Przeszedłem się po przedsiębiorstwie, by powiedzieć dzień dobry i zbadać nastroje.
Podział na sympatyków i przeciwników "Solidarności" był taki, jak dawniej, ale trwało
oszołomienie nokautem jaki społeczeństwu zadał generał.
Bano się wszystkiego i wszystkich, podsłuchu telefonicznego, podsłuchu w pokojach,
kapusi, nie miano do nikogo zaufania. Moja wycieczka po przedsiębiorstwie została prawidłowo
odczytana przez SB. Przypominał, że Komisja Zakładowa wznawia działalność.
Osadzono mnie w biurze Intendenta z zakazem poruszania się po Zakładzie.
Dział Intendenta należał do najbardziej "czerwonych". Zachowywano się tam jednak
bardzo poprawnie, nie uprzykrzano mi życia, a w miarę możliwości pomagano. Zadziałały
wieloletnie "układy" i sympatie. Szef Działu, Adam Rusiecki, „kolega” z Komitetu Strajkowego
z sierpnia 1980 roku, mając dobre kontakty z SB, niejednokrotnie przestrzegał mnie przed
grożącym niebezpieczeństwem i informował o czym mówiono o mnie w kołach "wojennych" SB.
Mimo zamknięcia w pozornej celi, miałem jednak pewną swobodę poruszania się.
Bałem się, że zaokrętują mnie na długą linię i zwyczajnie się mnie pozbędą. Dlaczego
trzymano mnie na lądzie, nie miałem pojęcia.
Pociągała mnie działalność w "podziemiu" i byłem gotowy odmówić okrętowania,
narażając się nawet na zwolnienie.
Tadeusza Hunderta skierowano do pracy na statkach stojących w porcie. Zakazano mu
pokazywać się w biurze. Nie podjął dalszej działalności związkowej.
Filarami naszej "podziemnej" Komisji Zakładowej w Szczecinie były Ewa Weber i
Bożena Wolnik. Wspomagał je Andrzej Kraśnicki, który powrócił z internowania. Był to już
"inny" Andrzej. Zapewne zaważyła tu jego astma, która wzmogła się w tym nerwowym okresie.
Należało jednak spotkać się z Tadeuszem Hundertem i ustalić plan naszej pracy. Tadeusz
zabezpieczył trzynastego grudnia część naszych dokumentów i książkę kasową.
Spotkanie odbyło się w mieszkaniu Ewy Weber. Oprócz gospodyni brali w nim udział
Bożena Wolnik, Andrzej Kraśnicki i ja. Tadeusz nie zjawił się. Umówiliśmy się ponownie, w
innym czasie. Tadeusz i tym razem nie przyszedł.
W obecności moich przyjaciół, złożyłem oświadczenie, że z powodu nieobecności
Tadeusza Hunderta, rozliczenie za okres do trzynastego grudnia jest niemożliwe i nie poczuwam
się do odpowiedzialności za los majątku związkowego pozostawionego w pomieszczeniach
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
Ewa Weber i Bożena Wolnik radziły sobie wspaniale. Zbierały składki, pomagały
najbardziej potrzebującym, między innymi rodzinie ukrywającego się Jerzego Sychuta.
Najważniejszy był jednak kontakt z zagranicą. Blokada telefoniczna i blokada środków
transportu, ograniczone możliwości poruszania się po kraju, ciągła inwigilacja i rewizje

utrudniały przepływ wiadomości. Informowanie opinii światowej o skutkach bezprawia
wydawało się nam najważniejsze. Niestety, ryzykowali tylko nieliczni marynarze.
Stewardesa Elżbieta Głowacka pływająca na promach, była naszym najlepszym kurierem.
SB deptała jej po piętach. Częste rewizje w domu, na statku i przy wejściu do portu nie zrażały
jej i dzielnie woziła nasze materiały informacyjne. Musiała jednak pozostać za granicą. W 1983
roku otrzymała azyl polityczny w Holandii.
Należało zachować ostrożność, by dokumenty nie wpadły w ręce SB. Przepisywaliśmy je
maczkiem, na maleńkich karteluszkach i chowaliśmy we wkładach do długopisów. Adresatami
były Międzynarodowa Organizacja Pracy w Genewie i Amnesty International w Londynie.
Przesłaliśmy listy internowanych w Wierzchowie Pomorskim, dokumentację ich pobicia, protest
internowanych i powiadomienie o głodówce.
Wysłałem także wniosek Andrzeja Milczanowskiego, skierowany do ministra
sprawiedliwości, o przyznanie mu statusu więźnia politycznego.

Lista internowanych w Wierzchowie, Pismo od internowanych do MOP w Genewie,
wniosek A. Milczanowskiego, wysłane przez kuriera Elżbietę Głowacką
Przywóz i wywóz czegokolwiek związany był z ryzykiem, ale rozmowa ze mną na
korytarzu nie mogła nikogo narazić na represje. A przecież unikano mnie jak zapowietrzonego!
Starałem się więc jak najmniej poruszać się po budynku, by zmniejszyć szanse niemiłych
spotkań. Pamiętam marynarza, który chyłkiem wciskał mi dwadzieścia złotych na śniadanie.
Inny, nie miał odwagi przynieść do szpitala soków owocowych, które przywiózł dla mnie z
zagranicy.
Ale byli tacy, którzy zasługują na pełną szacunku pamięć, to III Mechanik Tadeusz
Kołtan i motorzysta Stanisław Łuć.
Po moim aresztowaniu przynieśli Magdalenie sporą sumę pieniędzy by miała z czego żyć
i mogła mnie ratować Potem hojną ręką wspomagali podziemie, przywozili pieniądze i lekarstwa

od mojego teścia z RFN.
Rozpocząłem kolędowanie po moich przyjaciołach, kolegach związkowych, a jeżeli byli
internowani lub więzieni, to odwiedzałem ich rodziny. Nie wszędzie przyjmowano mnie miło.
Przypuszczałem, że niektórzy podejrzewali, że współpracuję z SB, bo jakże inaczej można było
wyjaśnić moje zwolnienie?
Poza tym działał zwykły strach, wszyscy są śledzeni i kontakty z innymi mogą być
niebezpieczne. Telefony przykrywano poduszkami, mówiono szeptem, nastawiając głośno radio,
posługiwano się kartkami, przekazując sobie w ten sposób wiadomości. Oczywiście zachowanie
ostrożności było jak najbardziej słuszne, ale nie należało przesadzać i podtrzymywać psychozę
zagrożenia.
Samotna i zapomniana, i to przez tych, którzy kłaniali się jej w pas przed stanem
wojennym, była "Genia", Genowefa Jurczyk, żona Przewodniczącego Regionu. Członkowie
Zarządu Regionu lub ich rodziny nie pamiętali o niej. Skarżyła się. Było jej przykro. Należałem
do tych nielicznych, którzy ją odwiedzali i zapraszali do siebie.
Zachęcałem do rozpoczęcia "wędrówki ludów", spotykania się nie tylko w mieszkaniach,
ale i w miejscach publicznych. Zatrudniłoby to wszystkie siły SB i po pewnym czasie, osłabiłoby
ich czujność. Niech chodzą za nami, niech obserwują, niech zastawiają pułapki. Nie dadzą rady.
Muszą nas pozamykać, by mieć nad nami kontrolę. Nie do wszystkich przemawiały moje
argumenty.
Moje wizyty miały też na celu nawiązanie łączności, wymianę poglądów i zorientowanie
się, jaki jest obraz związku po jego rozbiciu.
Wynik moich "peregrynacji" był niestety pesymistyczny. Większość przywódców
związkowych została internowana, uwięziona, przebywała w aresztach. Wielu straciło pracę.
Kobiety były nie tylko przeciążone pracą zawodową i obowiązkami rodzinnymi, ale bardzo
często wyjeżdżały do izolowanych mężów.
W początkowym okresie odwiedziny i porozumienie się z nimi były utrudnione.
Obowiązywał zaostrzony rygor więzienny. Jednak z biegiem czasu zezwolono na inspekcje
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a także Kościół uzyskał swobodniejszy dostęp do
internowanych.
System "ABC" nie istniał. Nawet nie umiałem go odtworzyć, gdyż cała dokumentacja
wpadła w ręce SB. Komisje Zakładowe, mimo apeli Sychuta i moich, nie wybrały drugiego, czy
trzeciego rzutu łączników. Zlekceważono to, a jak mogłoby to ułatwić pracę "podziemia"!
Stanisław Zabłocki, Maria Chmielewska, Grzegorz Durski, Stanisław Wiszniewski Jerzy
Sychut ukrywali się. To wystarczyło, by kierować związkiem z "podziemia". Ukazywały się, co
prawda, komunikaty sygnowane przez Regionalny Komitet Strajkowy, kontynuatora Zarządu
Regionu, ale jego rola właściwie się na tym kończyła. Nie czuło się, że jest to podziemna władza
związkowa. Organizacyjnie zapisana była tylko na papierze.
W wielu przedsiębiorstwach, związkowcy spod sztandaru "Solidarności", podejmowali
nieśmiałe próby wznowienia działalności. Co silniejsze, prężniejsze i mających dobrych
organizatorów Komisje Zakładowe, poczęły skupiać koło siebie inne, słabsze.
Takim dynamicznym ośrodkiem była Politechnika Szczecińska, kierowana przez "Olę".
Był to pseudonim doktora Jana Otto. Powstała Rada Koordynacyjna, która nie rościła sobie
prawa do przywództwa i uznawała RKS.
Autonomiczna struktura Związku sprawdzała się teraz znakomicie. Komisje Zakładowe
nie oglądając się na Region, czy Tymczasową Komisję Krajową, prowadziły działalność
związkową i stawiały opór komunistom.
W Szczecinie "podziemie" obejmowało sieć niewielkich, lepiej lub gorzej

zakonspirowanych drukarni raz siatkę kolportażu. Drukowano wydawnictwa "jednokartkowe",
bardzo złej jakości, prawie nieczytelne. Robili to ludzie wspaniali, ale niedoświadczeni,
posługujący się maszyną do pisania, sitem, ramką, powielaczem spirytusowym.
Ukazywały się: "Biuletyn Informacyjny" (NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego,
"Solidarność" (Komitet Obrony Solidarności), "Obraz" (Niezależny Zespół "Solidarność"),
"Informacje Bieżące" (Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Pomorza
Zachodniego), "Z podziemia" (Regionalny Komitet Strajkowy), a spoza Szczecina: "Tygodnik
Mazowsze" (Tymczasowa Komisja Krajowa), "Bez dyktatu" (Pismo Międzyregionalnej Komisji
Obrony NSZZ "Solidarność").
Tylko "Tygodnik Mazowsze" był czytelny, a poza tym, redagowany i drukowany przez
profesjonalistów.

Po lewej-ulotka wzywająca mieszkańców Szczecina do wzięcia udziału w uroczystości
obchodów rocznicy Grudnia 70 na cmentarzu, Po prawej – pierwsza ulotka z podziemia,
okolicznościowy znaczek prasa komunistyczna – „Gazeta Poznańska” z 4.3.82-na znaczku
dorysowano robotnikowi przyrodzenie męskie, „Życie Warszawy” z 7.7.82 – maskotce mistrzostw
świata w piłce nożnej dorysowano ciemne okulary , a na piersiach napis SB
Chwała tym, którzy narażając się dawali świadectwo oporu i mobilizowali społeczeństwo.
"Podziemie" było jednak bardzo amatorskie, stąd częste "wpadki" i sukcesy SB.
W Szczecinie nie było pieniędzy na prowadzenie efektywnej pracy "podziemnej".
Zbierane składki stanowiły kroplę w morzu potrzeb. Prawda była naga, potrzebowaliśmy
pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Kto je miał, mógł rządzić, prowadzić rewolucję, kierować
"podziemiem". Entuzjazm, niestety, nie wystarczał. Większość działaczy związkowych
wyrzucono z pracy pozbawiając ich środków do życia. Innym, którzy pozostali w swoich
zakładach, odbierano premie, nagrody i tym podobne "zastrzyki" pieniężne.
Na dejmance otrzymywałem podstawową, niską pensję, około trzy tysiące
złotych(trzydzieści dolarów). Magdalena miała też niewiele więcej. Marynarz pływający zarabiał

w tym czasie na przemycie około sto tysięcy złotych miesięcznie. Dawałem sobie jakoś radę, ale
oszczędności "spod materaca" topniały szybko.
Nawet wtedy, gdy Danuta Ustasiak, w imieniu nieokreślonej "podziemnej" instytucji,
zaproponowała mi zwrot wydatków poniesionych z powodu aresztu i procesu w Bydgoszczy
(była to pokaźna suma, około osiemdziesięciu tysięcy złotych), odmówiłem przyjęcia pieniędzy i
poprosiłem o przeznaczenie ich na podziemie.
- Gdy będę w potrzebie, sprzedam willę i auto. - Powiedziałem Danucie. - Utrata życia i
majątku jest wkalkulowana w moją walkę z komunistami.
Niewielu czynnie stawiało opór. Być może były to początek organizowania się, a tak na
dobrą sprawę, nikt nie wiedział, jak "poruszać się w podziemiu". Terror paraliżował. a czytania
"podziemnych" gazet i spotkań przy kieliszeczku nie można było zaliczyć do działalności
podziemnej.
Po generalskim ciosie przeciwnik wciąż leżał na deskach oszołomiony strachem i
pesymizmem. SB przeżywała swój rozkwit.
Powszechne, w grupach opozycji też, biadolenie intelektualnych mądrali:
- A nie mówiłem, a nie ostrzegałem. Powoli trzeba było, powoli. Dogadywać się, iść na
ustępstwa, kolaborować. To ekstrema wpakowała nas w kabałę. Władzy chcieli! Przypuszczano,
że komunizm będzie trwał wieki. Załamanie było więc całkowite i bliskie niekontrolowanej
wściekłości. Wystarczyłaby iskra. Jeszcze w tym czasie. Święta majowe dały temu wyraz.
Byli i tacy, którzy uznali, że Solidarność pogrzebano a komunizm umocnił się, więc
należy mu się pokłonić. Trzeba przeżyć. Innej drogi nie ma.
Jednym z pierwszych był Zygmunt Lampasiak.
Już w styczniu 1982 roku wysłał do "Wiadomości Szczecińskich" upokarzające
oświadczenie. Był to wspaniały kąsek dla propagandy wojennej, doradca Mariana Jurczyka,
wpływowa postać w Zarządzie Regionu. Był to także ukłon w stronę biura paszportowego.
Zygmunt Lampasiak wyjechał wkrótce do RFN.
Jerzy Zimowski opowiadał mi potem, że zachowanie Lampasiaka w więzieniu, w
Goleniowie, gdzie na krótko internowano go, było poniżej ludzkiej przyzwoitości.
Potem wyrazy czołobitności posypały się jak z rękawa: wystąpienia telewizyjne
Rzecznika Prasowego Krajowej Komisji - Marka Brunne, Przewodniczącego NSZZ Rolników
Indywidualnych "Solidarność" - Jana Kułaja, Przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska
- Zdzisława Rozwalaka, potwierdziły, że kryzys na szczytach władzy NSZZ "Solidarność"
rozpoczął się już na długo przed stanem wojennym. Takie wystąpienia pogłębiały tylko
pesymistyczne nastroje społeczne. Ale przynajmniej "doły" trwały i próbowały się zorganizować.
Jedynie Kościół był przez komunistów tolerowany. Dzięki otwarciu na oścież drzwi dla
ludzi dotkniętych stanem wojennym, skupił wokół siebie wiele świeckich grup, zajmujących się
działalnością charytatywną.
Zrozumiałem, że nadarza się możliwość przepływu szybkiej informacji. Zakładałem, że
penetracja SB będzie tutaj ostrożniejsza. Bez narażania się można było przerzucać wiadomości z
jednego krańca miasta na drugi. Takie małe "ABC parafialne". Technicznie było to łatwe.
Oczywiście władze kościelne nie mogły o tym wiedzieć. Z góry zakładałem, że nie wyrażą
zgody. Do konspiracji musiały przystąpić osoby świeckie skupione przy Kościele. Zwróciłem się
do Danuty Ustasiak z prośbą, by zasięgnęła języka w tej sprawie. Otrzymałem odpowiedź – nie.
Z drugiej strony, system ten musiał być sprzężony z jakimś ośrodkiem dyspozycyjnym.
Nie mogłem budować organizacji na swoje potrzeby, a nie wyobrażałem sobie, bym mógł skupić
wokół siebie działania Związku w Regionie. Zauważało się "ciągoty" przywódcze u wielu

działaczy związkowych i nie chciałem ich naśladować.
Szukałem możliwości pogodzenia różnych grup i skupienia ich przy R K S. Jednak
wszędzie próby nawiązania łączności ze Stanisławem Zabłockim i Grzegorzem Durskim, nie
przynosiły rezultatu. Byli tak bardzo zakonspirowani, że ich działalność sprowadzała się do zera.
Myśleli o własnym bezpieczeństwie, a nie jak Zbigniew Bujak i Władysław Frasyniuk, o
kierowaniu "Solidarnością".
Dzięki Jolancie Wójcik, spotkałem się w Lasku Arkońskim z zięciem adwokata Siły Nowickiego, panem Dąbrowskim. Przypuszczałem, że poprzez teścia ma dojścia do TKK, i że w
ten sposób uda mi się wyjść "na zewnątrz". Niestety, rozmowa nie przyniosła żadnych
rezultatów. Pomysł "parafialnego ABC", Dąbrowski odrzucił, nie zaproponował mi też
współpracy. Uznałem to za brak zainteresowania moją osobą. Żeby zachować jakiś kontakt, dał
mi adres, poprzez który mogłem do niego dotrzeć. Adresowi towarzyszyło hasło: "Chciałem
dowiedzieć się o jabłka, które pan kupił", odpowiedź: "Tak, kupiłem w Pyrzycach". Handel
jabłkami odbywał się na ulicy Łubinowej. Niestety, nie kupowałem ich, a karteczka z adresem i
hasłem przetrwała do dnia dzisiejszego. Po ośmiu latach wydłubałem ją ze szczeliny w belce w
moim byłym domu.
Pewnego dnia dostałem wreszcie sygnał, że odbędzie się zakonspirowane spotkanie ze
Stanisławem Zabłockim i Grzegorzem Durskim. Nim dotarłem na umówiony punkt "odbioru",
kluczyłem dwie godziny po mieście, by zgubić towarzyszących mi tajniaków, nawet
przebierałem się w bramach. Brody doczepić nie mogłem, bo ją nosiłem, a zgolić było mi szkoda.
Dalszy ciąg, jak w dobrym filmie sensacyjnym, Krążenie samochodem po mieście,
przechodzenie strychami, by w końcu dotrzeć na miejsce.
Przyszło parę osób, w tym Aleksander Krystosiak, Franciszek Skwierczyński i Krzysztof
Kubicki. Niestety, nie zjawili się główni aktorzy. Ponieważ obowiązywała godzina milicyjna,
musieliśmy przesiedzieć do rana i tak naprawdę, niewiele mieliśmy sobie do powiedzenia.
Mimo zachowania najwyższej ostrożności, właściciela mieszkania aresztowano na drugi
dzień, a uczestników spotkania wezwano do SB na przesłuchanie. Mój opiekun Marian Kłos
próbował mnie nastraszyć, ale się nie dałem. Gdyby wcześniej wiedzieli o tym spotkaniu,
aresztowaliby nas już na miejscu, w mieszkaniu.
Marian Kłos, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, miał zadanie zabezpieczyć prawo
stanu wojennego na terenie Polskich Linii Oceanicznych w Szczecinie. Wywiązywał się z tego
znakomicie i u swoich przełożonych musiał zdobyć uznanie za gorliwość i aktywność. Nie byłem
jedynym, którego systematycznie prześladował. Do jego ulubionych "klientek" należała Ewa
Weber. Z Andrzeja Kraśnieckiego też nie spuszczał oczu.
Ten szczupły blondynek nie odróżniał się zewnętrznie od innych. Dobrze ubrany młody
człowiek, o inteligencji pozwalającej mu mieć świadomość, że zatrudniony jest w instytucji,
której tradycją jest mord, tortury, szantaż i bicie. Nie cierpiałem go i doszukiwałem w nim cech
symptomatycznych dla ludzi pracujących w tym przestępczym przedsiębiorstwie.
"Biuletyn Informacyjny", pismo NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego, w wydaniu
specjalnym wzywał wszystkich związkowców do złożenia pierwszego maja 1982 roku kwiatów
pod pomnikiem przy bramie Stoczni. Jednocześnie wyzwaliśmy osobiście kogo się dało do
licznego udziału w manifestacji.
Ku mojemu zaskoczeniu, dojścia do Stoczni nie były zablokowane. Na miejscu znaleźli
się wszyscy działacze Związku przebywający na wolności. Była też nasza piątka z Bydgoszczy.
"Biuletyn Informacyjny" proponował rodzinny spacer, od bramy Stoczni, Wałami
Chrobrego, do Kadedry św. Jakuba, gdzie na zakończenie miała się odbyć msza.

Rodzin było tak wiele, że tłum liczył dwadzieścia pięć tysięcy ludzi, i spacer przemienił
się w manifestacyjny pochód.
Skandowano: "Solidarność, Solidarność", "Precz z WRON-ą", "Precz z Jaruzelskim". Na
Wałach Chrobrego drogę zagrodziły dwa gaziki milicyjne, ale tłum ominął je i maszerował dalej.
Główne siły ZOMO ochraniały komunistyczny wiec na Jasnych Błoniach. Nie brano pod uwagę
niezależnego pochodu. Przypuszczano, że społeczeństwo jest tak zastraszone, że niewielu uda się
pod Stocznię.
W katedrze Św. Jakuba było głucho. Tłum oczekiwał cierpliwie na pojawienie się
kapłana. Danuta Ustasiak i inne Panie interweniowały u Prałata Kostynowicza, który nie zgodził
się na odprawienie mszy, tłumacząc to decyzją władz zwierzchnich. Mimo próśb i argumentacji,
że msza uspokoi podminowane nastroje, Prałat okazał się nieustępliwy. Wezwaliśmy więc ludzi
do spokojnego rozejścia się do domów.
Jednak ruszono w stronę Centralnego Cmentarza, do grobów pomordowanych w 1970
roku. Na Placu Kościuszki, w centrum miasta, oczekiwały na nich setki ZOMO-wców.
Zamieszki trwały do trzeciego maja. Aresztowano dziesiątki ludzi. W Komendach MO
urządzono ścieżki zdrowia, bito do krwi, w celach upychano ludzi. Ze stacji Pogotowia
Ratunkowego i szpitali zabierano rannych i mimo protestów lekarzy, przewożono do aresztów.
[Z akt SB - „Meldunki Dzienne z 1982r.]

Nie tylko w Szczecinie, ale i w innych miastach: Warszawie czy Wrocławiu gwałtowność
starć dowodziła, że społeczeństwo dusiło w sobie nienawiść, upokorzenie i wstyd za bierność w
dniu trzynastego grudnia. Odpowiedź komunistów była jedna, terror.
Gdy ósmego maja zadzwoniła do mnie Danka Denisewicz, że „przjechali” po Jana,
przeskoczyłem parę płotków, przebiegłem kilka ogródków i znalazłem schronienie u państwa
Barańskich. Poza Janem Denisewiczem internowano też Ewarysta Waligórskiego. Znaleźli się w
Wierzchowie. Następne trzy dni ukrywałem się u Krysi Cieszyńskiej i z rana, w poniedziałek
wskoczyłem do łóżka w szpitalu na Pomorzanach, gdzie Ordynator Kardiologii Profesor Olejak
przygotował już dla mnie miejsce.
Leżał tu także Krzysztof Kubicki, który krótko przed trzynastym grudnia miał drugi zawał
serca i jeszcze do tej pory był pod obserwacją. O stanie wojennym powiadomiono go niedawno,
gdy uznano, że nie będzie to zagrażało jego życiu.
Wielka chwała służbie zdrowia! Na szczególną pamięć zasługuje doktor Zdzisław
Zdanowicz, członek Zarządu Regionu, internowany w Wierzchowie Pomorskim. Pozostał tam
dobrowolnie, do momentu, kiedy obóz opuścił ostatni więzień. Pozostał, bo opieka lekarska była
skandaliczna. Zachowanie lekarzy więziennych często nie miało nic wspólnego z etyką
zawodową. Wykonywali posłusznie rozkazy SB. W więzieniu szczecińskim wyjątkowo złą sławą
cieszyła się lekarka, Pani Stępień, zwana prze więźniów "Krwawa Mary".
Obozy internowania zaczęli zwolna opuszczać ci, którzy emigrowali za granicę, a także i
ci, których stan zdrowia nie był najlepszy.
Niektórzy jednak "kupili" swoją wolność tak, jak Jan Gruda, internowany w Darłówku,
członek Zarządu Regionu, przewodniczący Komisji Zakładowej Stoczni "Parnica", były doradca
prawny Komitetu Strajkowego w 1980 roku. Kupił ją za obszerny wywiad w "Głosie
Szczecińskim".
W tym samym dniu, o tej samej porze, w Urzędzie Bezpieczeństwa w Szczecinie,
podobną transakcję proponowano Aleksandrowi Krystosiakowi. Odmówił. Został jednak
zwolniony, bo zarówno dla niego, jak i dla Grudy w biurku śledczego leżały postanowienia o
zakończeniu internowania.
Po miesiącu opuściłem szpital. Czekała na mnie miła niespodzianka, mogłem zobaczyć
się z Jerzym Sychutem. Jego żona, która była częstym gościem w naszym domu, i której
pomagaliśmy w miarę naszych możliwości, zaaranżowała spotkanie w jednym z lasów
podmiejskich. Wybrałem się tam z Magdaleną. Jurek był w znakomitej kondycji. Ukrywał się u
właścicieli hodowli brojlerów, która z powodu braku pasz została unieruchomiona. Z jego
inicjatywy wyprodukował w czasie trzy miesięcznego tam pobytu wiele ton żywności: kurczaki,
tuczniki, pomidory. Na tej samej fermie oficer KWMO dorabiał sobie do pensji produkcją
doniczek i uprawą chryzantem.
Mój mit Sychuta prysnął jak bańka mydlana. Jurek ukrywał się zwyczajnie prywatnie, nie
podejmując żadnej działalności. Spotkałem go jeszcze parę razy w domu Waltera Matysioka w
Dąbiu, dokąd często zachodził.
Walter Matysiok, Ślązak, KPN-owiec, ten który chciał dostarczyć broń do Stoczni
czternastego grudnia, rwał się do walki zbrojnej i proponował podjęcie akcji terrorystycznych.
Widocznie podniecał go w dalszym ciągu ukryty skład amunicji.
Gwałtowne protesty majowe obudziły w działaczach związkowych (także w
Tymczasowej Komisji Krajowej) pewne nadzieje, że uda się przeprowadzić ogólnopolski strajk

generalny w sierpniu lub listopadzie.
W "Tygodniku Mazowsze" ukazał się wywiad ze Zbigniewem Romaszewskim.
Opowiadał się za podjęciem akcji protestacyjnej. Miałem okazję poznać go w czasie I Zjazdu.
Patriota, nieprzeciętnej inteligencji i dużego formatu polityk, nowocześnie myślący. Był jedynym
działaczem podziemia, który wiedział, co należy robić. Szykował się nam wielki mąż stanu. Było
to krzepiące. Ze smutkiem dowiedziałem się o jego aresztowaniu.
Dowodem, że Tymczasowa Komisja Krajowa zastanawia się poważnie nad strajkiem
powszechnym, była błyskawiczna ankieta, rozpisana w celu zapoznania się z poglądami
członków Związku (powracano do starej, zapomnianej związkowej demokracji!).Wypełniałem ją
w czerwcu. Wydawało się, że przeprowadzenie takiej akcji jesienią miało szansę powodzenia.
Potrzebna była tylko koordynacja i środki finansowe, których, na tym etapie, brakowało.
NSZZ "Solidarność" w czasie jawnej działalności i potem w podziemiu siłę swoją
czerpała ze swobody "samorządowych" Komisji Zakładowych. Nie zawsze polityka przywódców
związkowych pokrywała się z odczuciami "dołów", a nieraz była diametralnie inna. Ci na górze
zapominali często, że istnieli dzięki szarej i bezimiennej rzeszy związkowców. Nihil novi.
Chorych związkowców zwalniano z więzień na krótkie urlopy. Niektórym zawieszano
czasowe odbycie kary.
Marek Fiszer, sekretarz Wojskowego Sądu w Bydgoszczy, zawiadomił mnie, że istnieje
możliwość "wydobycia" Mietka Ustasiaka. Danuta przygotowała natychmiast potrzebne
dokumenty a ja z Magdaleną wybrałem się do Bydgoszczy. Jeździłem tam kilka razy. Ku radości
rodziny Mietek Ustasiak powrócił do domu.
Nie zapomniałem o moim "koronnym" świadku, Andrzeju Lipskim, który odbywał karę w
więzieniu w Kłodzku. Początkowo, Magdalena wybierała się w uciążliwe podróże, zawożąc mu
potrzebne rzeczy i żywność. Potem, gdy dostałem zezwolenie na odwiedziny, zastąpiłem żonę.
Miałem przyjemność uścisnąć rękę Patryciuszowi Kosmowskiemu, który też był tam więziony.
Wiosną 1983 roku Andrzej Lipski, po zawieszeniu kary, powrócił do Szczecina, gdzie
przyjęliśmy go z otwartymi ramionami. Podjął starania o wyjazd do Francji i zaangażował się w
działalność podziemną partii Edmunda Bałuki.
Piotr Baumgart także organizował podziemie. Zaproszono mnie na spotkanie pod
Szczecinem. Miałem ze sobą zabrać Jerzego Zimowskiego i Aleksandra Krystosiaka. Aleksander
był wytrawnym spiskowcem i nie stawił się na umówionym miejscu.
Pojechałem z Zimowskim do wyznaczonego punktu w jednej z wiosek pod szczecińskich.
Czekaliśmy na rozdrożu, przy kapliczce. Nagle w lusterku spostrzegłem chmurę drogowego
kurzu. To nadjeżdżał samochód Baumgarta. Zatrzymał się przy nas z piskiem opon, a Kazimierz
Milkiewicz, wychylając się z okna, wykrzyczał adres spotkania. Popędzili dalej. W niespełna
minutę później przeleciał koło nas fiat pełen tajniaków. Musieli nas zauważyć. Zastanawialiśmy
się, co robić, gdy zobaczyliśmy jak w odwrotnym kierunku na pełnej szybkości jedzie ponownie
Baumgart a za nim wóz milicyjny. Jak w dobrym filmie gangsterskim. Ciekawość wzięła górę
nad rozsądkiem i pojechaliśmy pod "wykrzyczany" adres. Zaparkowaliśmy jednak w bezpiecznej
odległości. Film trwał dalej. Goniono się zawzięcie po piaszczystych, wiejskich drogach.
Nagle z domku, w którym miało odbyć się spotkanie, wybiegali "spiskowcy", wskakiwali
do samochodów i odjeżdżali.
Wycofaliśmy się. Na rogatkach Szczecina zauważyliśmy jeszcze jeden samochód SB.
Mojego volkswagena nie trudno było nie zauważyć. Na wszelki wypadek ustaliliśmy alibi i
rozeszliśmy się do domów. O jeszcze jednym "zakonspirowanym" spotkaniu wiedziała SB.
Miałem tego serdecznie dosyć.

Jak się domyślałem, w Szczecinie rysowały się cztery nurty podziemne. Regionalny
Komitet Strajkowy oficjalnie kierowany był przez ukrywających się Stanisława Zabłockiego i
Grzegorza Durskiego, ale "nieoficjalny" ośrodek dyspozycyjny tworzyli internowani w
Wierzchowie Pomorskim. Przewodniczący Marian Jurczyk, zastępca Wałęsy Stanisław
Wądołowski i liczni członkowie Zarządu Regionu. W połowie roku nie było kłopotów z
przepływem informacji "z" i "do" obozów odosobnienia. Przebywający tam mieli świetny
przegląd sytuacji i dużo czasu na rozważania teoretyczne. Mimo to organizacja kulała, a Durski i
Zabłocki byłi nieuchwytni.
Bardzo silną i sprawnie działającą grupą była tzw. Międzyzakładowa Rada
Koordynacyjna skupiająca, pod przewodnictwem Politechniki Szczecińskiej, wiele Komisji
Zakładowych. Chociaż ukazało się sporo podpisywanych wspólnie komunikatów przez RKS i
MRK, to nigdy nie osiągnięto jedności.
Trzeci podziemny kanał prowadził bezpośrednio do Tymczasowej Komisji Krajowej i był
prawdopodobnie tylko jej agendą na terenie Szczecina. Franciszek Skwierczyński kolportował
"Tygodnik Mazowsze" i jak mi wspominał, jeździł do Warszawy na spotkania organizowane
przez Kościół i TKK.
Czwartą i najpotężniejszą siłą był Kościół Katolicki. Działał jawnie i miał pieniądze.
Odgrywał zasadniczą rolę polityczną, chociaż wypowiedzi Prymasa Glempa, jak i miejscowego
biskupa Majdańskiego, budziły nieraz zaskoczenie i zdziwienie.
"Doły" kościelne, być może nawet bez wiedzy swoich przełożonych, wspomagały
podziemie wszystkimi dostępnymi im środkami.
Nikt nie kwestionował wielkiej roli Kościoła, tłumnie się do niego garnięto, znajdując tam
zrozumienie. Powstała przy nim "Polska drugiego obiegu". Kościół był narodowy, patriotyczny i
postępowy.
Jako członek Zarządu Regionu, firmowałem dalej Związek. Przypadła mi rola kombatanta
otoczonego nimbem męczennika. Nie miałem żadnego wpływu na to, co się działo w podziemiu
szczecińskim. Zostałem odsunięty na bok.
Późną jesienią przypomniano sobie o mnie i o moich talentach organizacyjnych. Poprzez
Krzysztofa Kubickiego, zaproponowano mi ... porwanie Mariana Jurczyka ze Strzbielinka!
Własnym uszom nie wierzyłem. Było to tak absurdalne, tak ... awanturnicze, że gdyby do tego
pomysłu dołączono pół miliona złotych, zrobiłbym wielki sensacyjny spektakl na cały świat.
Niestety, o tej drobnostce zapomniano.
Najśmieszniejsze było to, że latem Marian Jurczyk, przebywając na leczeniu w szpitalu w
Wejherowie, miał pełną swobodę poruszania się. Często jeździłem z Genowefą Jurczyk do
Mariana. Odprowadzał nas daleko, poza drzwi szpitala. Dlaczego wtedy nie namówiono go, by
zwyczajnie wsiadł do pociągu do Szczecina i "prysnął"?
Blasku mojej osobie dodawała Służba Bezpieczeństwa i jej gorliwy pracownik Marian
Kłos. Rewizje w miejscu pracy, w mieszkaniu, przymykania na dwadzieścia cztery, czy
czterdzieści osiem godzin były na porządku dziennym. Wiele razy skakałem przez opłotki i
chowałem się u zacnych Państwa Barańskich. Gdyby istniała teraz odznaka "Zasłużonego dla
Solidarności", starałbym się, by ją dostali (Pani niestety już pośmiertnie) właśnie oni.
Przygotowałem sobie "wyprawkę aresztanta". W plastikowej torebce znajdowały się:
pidżama, przybory toaletowe, sucha kiełbasa, książka, parę jabłek. Nie rozstawałem się z nią idąc
nawet do pracy, bo zdarzało się, że i stamtąd proszono mnie do Urzędu. Utarła się pewna
konwencja pomiędzy Marianem Kłosem a mną. Gdy pytałem: - Czy mogę zabrać moją
wyprawkę? a odpowiedź była -tak, znaczyło, że będą mnie przymykać. Gdy mówił - nie trzeba,

zabierano mnie na pogawędkę.
Rozmawiał ze mną często, jak choćby przed pogrzebem Henia Greli, zaszczutego na
śmierć przez SB. Wiedzieli doskonale o jego chorobie, cierpiał na klaustrofobię i nie mógł
przebywać w zamkniętej celi. Był nerwowo wyczerpany. Dostał udaru mózgu.
Rozmowa odbyła się też w dniu pogrzebu syna i synowej Mariana Jurczyka. Obawiano
się wówczas poważnych zamieszek, bo Marian Jurczyk dostał zezwolenie na udział w tej smutnej
uroczystości.
Marian Kłos odprowadził mnie do portierni. Znalazłem się dosłownie w tłumie szpicli.
Trochę postałem, by zapamiętać jak najwięcej twarzy. W akcjach SB brali udział nie tylko
zawodowcy, ale także pracownicy administracyjni. Odpowiedzialność za zbrodnie spada więc nie
tylko na wybranych, lecz na wszystkich pracowników tej przestępczej instytucji.
Nie zawsze miałem ochotę uciekać. Pewnego razu, gdy usłyszałem pukanie do drzwi i
potem głos Mariana Kłosa (otworzyła Magdalena): - Czy zastaliśmy pana Krzysia? ("pana
Krzysia!", taki był milutki), na paluszkach przeszedłem do drugiego pokoju i schowałem się w
szafie. Ponieważ wbudowałem ją w skos dachu, z tyłu pozostała wolna przestrzeń, w której
można było przykucnąć i przeczekać. Tym razem Marian Kłos i jego kolega nie spieszyli się
Czas płynął, a ja nie mogłem zmienić pozycji, bo szafa była akustyczna. Nogi ścierpły mi
nieprawdopodobnie. Czułem, że są grube jak balony. Ból był okropny! Bałem się, że jamniczka,
która chodziła za mną i szukała ciągle okazji do zabawy, przyjdzie do mnie, radośnie machając
ogonem i podszczekując. Buli jednak spisała się dzielnie, leżała spokojnie na fotelu i warczała na
ubeka.
Oczywiście szafa, w której siedziałem, została zrewidowana przez Mairana Kłosa, jednak
Magdalena sama przesuwała wiszące rzeczy, zasłaniając skrytkę.
- No proszę, niech pan patrzy, tutaj nie mógł się schować. - Mówiła.
Ubecy byli pewni, że jestem w domu. Tak doniosły ich czujki. Poza zatrzymaniem nic mi
nie groziło, więc chwilom tym nie towarzyszyło napięcie.
W jedną z akcji, skierowaną przeciwko Ewie Weber, zostałem wplątany przypadkowo.
Zamierzałem w ogrodzie posadzić krzaki czarnej porzeczki i urwałem się z pracy, a
ponieważ Ewa Weber właśnie wsiadała do malucha, poprosiłem ją o podrzucenie mnie do domu.
Natychmiast wywiadowcy SB założyli punkt obserwacyjny u mojej sąsiadki żony, śp.
Kapitana Frączaka z PŻM na parterze, która chętnie na to się zgodziła. Byłem dla niej
"cwaniaczkiem solidarnościowym", jak wykrzykiwała do mnie. Panowie przyglądali się bardzo
uważnie, co ja tam pod krzakami zakopuję.
Gdy wróciłem do pracy, Marian Kłos przymknął mnie na 48 godzin. Pytał o jakąś paczkę,
którą rzekomo wiozła Ewa. Ją zabrano też na Małopolską i przesłuchiwano. Jak później
opowiadała, miała majtki pełne ulotek, które w ostatniej chwili tam schowała.
Najzabawniejsze było to, że funkcjonariusze SB tak regularnie i często chadzali do
kościoła. Musieli się szczególnie dużo naklęczeć, gdy cudowny obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej gościł w Katedrze św. Jakuba, a my pozostaliśmy tam na całonocnym czuwaniu
i modlitwach.
Zastanawiałem się wielokrotnie, czy moja nieobecność na liście internowanych, pewne
"złagodzenie" represji, nie wypływały z dobrych stosunków sąsiedzkich. Jak się później okazało,
inżynier, właściciel działki, do której przylegał mój ogród, był wyższym funkcjonariuszem SB,
naprzeciwko, mieszkał inny "inżynier" porucznik Łagowski, zaś parę domów dalej Komendant
ORMO (kłanialiśmy się sobie). Może w jakiś sposób ochraniali mnie?
Marian Kłos ciągnął mnie za język i wypytywał, czy działałbym nadal w związkach,
gdyby takie zostały reaktywowane. Zastanawiające było także to, że gdy wszystkim działaczom

"Solidarności" zezwalano na emigrację, mnie odmówiono! Musiałem odwoływać się do
wyższych władz. Dziwne, naprawdę dziwne było to postępowanie. Czy kiedyś dowiem się
prawdy? Może moi wnukowie? Podobno akta spalono?
Zbliżał się sierpień, rocznica strajków. Obie strony starannie przygotowywały się do jej
obchodów. Danuta Ustasiak zamówiła u mnie artykuł dla prasy podziemnej. Przytaczam go w
całości, jako świadectwo czasu. Jest pisany patetycznie, ale o to chodziło. Należało przełamać
apatię społeczeństwa.
Polacy! Dwa lata temu, zaledwie dwa lata temu Wy wszyscy byliście olbrzymami.
Straszono was najazdem obcych wojsk, wzywano was do powrotu do pracy w imię świetlanych
ideałów socjalizmu, obrzucano was epitetami kontrrewolucji, a jednak wtedy odnaleźliście się,
spostrzegliście, że jesteście Polakami, że macie dumę, że nie chcecie być niewolnikami. Zarzewie
nadziei, wolności, rozpaliło się po całej Polsce, od morza do gór, od zachodu po wschód. Polska
stanęła strajkiem! Zjednoczyliśmy się wszyscy Polacy, zrozumieliśmy, że jesteśmy JEDNYM
NARODEM, że stanowimy jedną wspólną RODZINĘ, że nie ma podziału na inteligencję,
robotników, chłopów, a jesteśmy dziećmi wspólnej Matki Ojczyzny Polski! Stanęliśmy w obronie
tej Matki, zmęczonej, steranej nadludzką pracą. Tak, to tak niedawno, dwa lata a jednak jakby to
było setki lat temu. Bo teraz WY, OLBRZYMI, pochowaliście się po mysich dziurach, wróciliście
do niewolniczej, odczłowieczonej pracy, do życia bydlęciu podobnego Tysiące waszych córek,
synów, sióstr i braci, najbliższych, przebywa w więzieniach, traktowani gorzej niż pospolici
przestępcy. To Wy im powiedzieliście, wybieramy was, darzymy swoim zaufaniem, odzywajcie się
w naszym imieniu. I oni mówili w waszym imieniu do trzynastego grudnia, kiedy popełniono
zbrodnię, najohydniejszą w naszej historii, nieznaną w naszej historii, wydano wojnę własnemu
narodowi, rzucono na kolana własną Matkę Polkę, dopuszczono do walki bratobójczej, brat
strzelał do brata w Kopalni Wujek, syn bił pałką ojca, córka pisze na maszynie wyrok więzienia
dla swojej matki, dzieci nasze, młodzi chłopcy, narkotyzują i preparują w dzikie bestie w ZOMO i
SB, a dziesiątki tysięcy naszych dzieci służących w wojsku polskim, użyto przeciwko nam. Kazano
wymierzyć bagnet w serce własnej Ojczyzny! Splamiono mundur polskiego żołnierza, krwią
własnej Matki. Nie możemy, sparaliżowani strachem, pozostać na uboczu i obojętnie patrzeć na
mękę w więzieniach, na łzy rodzin więzionych, na cierpienia tysięcy wyrzuconych i pozbawionych
pracy, na tych co tytanami jeszcze są, co starają się ulżyć doli cierpiącym, co zbierają składki,
kolportują prasę, co piszą i drukują, co przypominają wciąż była, jest "SOLIDARNOŚĆ" i
BEDZIE! Każdy z was ma zapewne skrzętnie pochowane gazety z okresu sierpnia
osiemdziesiątego roku i późniejsze "Jedność" i "Solidarność", sięgnijcie teraz do nich i
poczytajcie ku pokrzepieniu ducha i przypomnijcie sobie, czym byliście w Sierpniu 80, czym
byliście w poprzednim roku. Obudźcie się śpiący rycerze, obudźcie się olbrzymi, obudźcie się
Polacy! Jeżeli każdy z Was, wszyscy razem, powiemy znowu NIE, to tych milionów nikt nie jest w
stanie zamknąć w więzieniach, przesłuchać w SB a szwadrony śmierci ZOMO, utoną w morzu
naszej milionowej woli, a polski żołnierz będzie wierny swojemu ludowi. To jest rok szczególny,
to jest rok MĘKI NARODU, to jest rok nadzwyczajnego umiłowania naszej Królowej Boskiej
Częstochowskiej. Ufni w Jej opiekę i miłość, w drugą rocznicę Przebudzenia Narodowego,
jeszcze raz stańmy się Olbrzymami! W nas wszystkich jest siła i nadzieja.

Zmobilizowano wielkie oddziały ZOMO, gęste patrole przemierzały miasto, skoty wyły
silnikami na pełnych obrotach, z zapalonymi światłami i włączonymi syrenami pędziły przez
miasto wywołując psychozę strachu.
Doszło znów do manifestacji, starć ulicznych, aresztowań, nowej fali terroru.
Z jednej strony, trzymano uzbrojoną ręką społeczeństwo za twarz, a z drugiej, w celach
propagandowych, łagodzono pewne dekrety stanu wojennego. Telefony były już włączone,
jeździć można było bez przepustek, internowani emigrowali, a ukrywający ujawniali się, bez
narażania się na represje.
Skorzystali z tego Jerzy Sychut, Maria Chmielewska, Stanisław Wiszniewski.
Jako jeden z pierwszych kraj opuścił Zygmunt Lampasiak. Pracownicy
zachodnioniemieckiego wywiadu, opowiadali mi we Friedlandzie, że Lampasiak żalił się, iż
artykuł w "Głosie Szczecińskim" został spreparowany, że nie był jego autorem, że SB go
szykanowało i prześladowało, że w Szczecinie cieszył się dużą sympatią i popularnością.
Żegnał się z nami Andrzej Kamiński, wyjeżdżał do Szwecji.
[ANDRZEJ KAMIŃSKI]

Andrzej Kamiński na moja prośbę tak opisał swoją działalność polityczną w Szwecji:
„W miejscowości Oxelosund władze szwedzkie zorganizowały ośrodek przyjmowania
uchodźców politycznych z Polski, którzy przybyli do Szwecji w wyniku stanu wojennego w
Polsce, głównie byli internowani.
Do ośrodka tego trafiłem 2-go sierpnia 1982 roku.
Do ośrodka sukcesywnie napływali z całej Polski byli internowani z całymi rodzinami.
Po krótkim okresie aklimatyzacji i w nowym środowiska, w celu działania na rzecz
opozycji w Polsce, 14.10.1982 w Oxelosund powstał Związek Byłych Internowanych.
Byłem jednym z 10 założycieli Związku.
W deklaracji założycielskiej zostały określone cele, dla których Związek powstał i
zamierzał działać:
1.Ścisła współpraca z agendami NSZZ Solidarność
2.Organizacja wszelakiego rodzaju pomocy dla opozycji w Kraju
3.Działanie na rzecz demokratyzacji w Kraju
4.Informowanie szwedzkiej i światowej opinii publicznej o sytuacji w Polsce, a
szczególnie ujawnienie metod łamania praw człowieka
5.Włączenie się do działań mających na celu obronę interesów Polaków w Szwecji.
15.10.82 założyciele Związku wystosowali apel do pozostałych mieszkańców ośrodka, w
którym informowano o celach powstałej Organizacji.
Równolegle nawiązałem kontakt z działającymi na terenie Szwecji organizacjami
niepodległościowymi, skupiającymi głównie Emigrację wojenną.
Wspólnie postanowiliśmy założyć Kongres Polaków w Szwecji, skupiający Emigrację
niepodległościową.
W listopadzie 1982 roku doszło do zjazdu organizacji niepodległościowych, na którym
postanowiono zjednoczyć się w Kongresie.
Do Kongresu weszło kilkanaście organizacji z terenu całej Szwecji.
W międzyczasie Związek byłych Internowanych zmienił nazwę na Sierpień 80.
Osobiści zostałem wybrany do prezydium Kongresu i powierzono mi odpowiedzialność
za kontakty z opozycją w Kraju.
Z mojej inicjatywy Kongres postanowił przekazać gross składek członkowskich na rzecz
podziemia w Polsce. Poszczególne Organizacje zobligowane były jednocześnie do prowadzenia
działalności na rzecz celów określonych w statucie Kongresu, które w całości zgodne były z
celami zawartymi w deklaracji założycielskiej Związku Byłych Internowanych.
Członkiem Zarządu Kongresu odpowiedzialnym za kontakty z opozycją w Kraju byłem
do roku 1989, do czasu Okrągłego Stołu.
W okresie 1982 – 1989 koordynowałem działania Kongresu na rzecz opozycji w Polsce.
Oprócz pomocy materialnej, Kongres wpływał na miejscową opinię publiczną ukazując
sytuację w Polsce.
Odbywało się to przez kontakty z parlamentarzystami, prasą, Związkami Zawodowymi,
do członków rządu szwedzkiego włącznie.
Uzyskano jednoznaczne poparcie dla podziemnej Solidarności w Polsce, polegające na
pomocy sprzętowej, materialnej, jak również politycznej.
Działalność Kongresu w miarę możliwości starałem się koordynować z Sztokholmskim
jaki i Brukselskim Biurem Solidarności.

Spotkanie z Jerzym Milewskim z brukselskiego Biura Solidarności zakończyło się
niestety fiaskiem. Według Milewskiego powinniśmy zaprzestać jakiejkolwiek
działalności!!! Potraktowaliśmy tę radę jak należy, a więc kontynuowaliśmy naszą
działalność.
Doskonale rozwinęła się współpraca z Solidaritet Norge – Polen, organizacją działająca w
Norwegii.
Jedną z form naszej działalności było organizowanie spotkań, występów polskich
aktorów, którzy jednoznacznie opowiadali się na rzecz opozycji w Polsce.
Gościli u nas m.in. Jacek Kaczmarski, Maja Komorowska, Daniel Olbrychski, Andrzej
Zaorski z zespołem, Piotr Szczepaniak.
Zebrane z okazji koncertów pieniądze, miały wspierać niezależna kulturę w Polsce. Na
spotkania te zapraszani byli przedstawiciele szwedzkiej polityki i prasy.
Korzystając z talentów przebywających w Oxelesund byłych internowanych
zorganizowano wspólnie z miejscowymi Związkami Zawodowymi wystawę o Polsce i polskiej
walce o niepodległość.
Trwałą pamiątką naszego pobytu w Oxelesund jest płaskorzeźba wykonana przez Jerzego
Kaczorka. Płaskorzeźba wyraża wdzięczność jaką byli internowani żywią za wsparcie
społeczeństwa szwedzkiego dla polskiego dążenia do niepodległości. Wisi na honorowym
miejscu w oxelosundzkim domu kultury.
Pomoc finansowa dla opozycji w Polsce kierowana była głównie do podziemnego
kierownictwa Solidarności w Kraju, a przekazywana była m.in. za pośrednictwem moich
przyjaciół, członków załóg PŻM, zawijających do portu w Oxelesundzie.
Podobnie odbywały się kontakty z Kraju z nami. Szczególnym poświęceniem wykazał się
Starszy Mechanik Marian Zathey.
Służba Bezpieczeństwa w Polsce, podejrzewając możliwość wykorzystania tego kanału,
starała się wystraszyć potencjalnych kurierów.
Nie omieszkano za pośrednictwem podziemnego pisma „Obraz” ujawnić „rewelacji”
jakobym był agentem SB.
„Rewelacja” ta zajęła sporo miejsca w gazecie redagowanej przez Michała

Paziewskiego.
Sprostowanie, to jedno zdanie drobnym drukiem, gdzieś w środku numeru.”
Kraj ten jak i Niemcy Zachodnie, przygarniał wielu emigrantów Solidarności,
zapewniając im te same prawa, co swoim obywatelom. Jednak przystosowanie się do nowych
warunków życia było cięższe, niż sobie wyobrażano.
Wyjazdy działaczy Solidarności społeczeństwo przyjmowało ze zrozumieniem. Nawet się
dziwiono, że ten, który mógł z tego skorzystać, pozostawał w kraju. Masowe wyjazdy w latach
1980 i 1981, szczególnie młodych ludzi, były potwierdzeniem, że Ojczyzna miała im do
zaoferowania tylko stagnację, nędzę, przemoc i fałsz życia. Natomiast wśród działaczy
Solidarności, wyjazdy kolegów przyjmowano różnie, z pomówieniem o zdradę włącznie.
"Szczury opuszczają tonący statek", ten motyw będzie się powtarzać do dzisiaj, szczególnie w
środowisku Wałęsy.
Liczba wyjeżdżających emigrantów była ułamkiem w stosunku do tak zwanej "emigracji
wewnętrznej". Doprawdy, niewielu było związkowców wypełniających swój obowiązek
statutowy. Pozamykali się w domach jak małże i starali się przetrwać. A gdyby tak wszyscy, na

każdym stanowisku, w każdym miejscu pracy, chcieli bojkotować komunistów, jak aktorzy, czy
nie skróciłoby się cierpień setek tysięcy represjonowanych?
Często, pod drzwiami mieszkania, znajdowałem to kilogram cukru, to ziemniaki, to
paczuszkę kawy. Ktoś starał się mi pomóc.
Była to Pani Irena Szewczyk, emerytka, mieszkająca parę budynków dalej. Sama ledwo
wiązała koniec z końcem, ale mimo moich protestów dalej dzieliła się ze mną tym, co miała. To
był jej udział w walce z komunistami. Takie gesty pełne dobroci serca podtrzymywały na duchu i
umacniały w wierze, że to, co się robi jest słuszne. Pozwalały czerpać siłę do tak mało być może
znaczących manifestacji, jak np. publiczne ignorowanie sekretarza Partii.
Przed budynkiem PLO spotkałem I sekretarza OP PZPR Marcinkiewicza w towarzystwie
sporej grupy marynarzy. Gdy go mijałem, wyciągnął do mnie rękę i pozdrowił. Powiedziałem
głośno:
- Takim jak pan ręki nie podaję!
Zapadła grobowa cisza, sekretarz zbladł, a marynarze natychmiast rozeszli się. Czekałem
na Mariana Kłosa, ale jakoś tym razem nie zgłosił się po mnie. Tydzień później sekretarza
aresztowano za przemyt srebra, na statku m/s Karpacz (odbywał służbowe podróże dorabiając do
swojej i tak już dużej pensji).
Nie było łatwo walczyć z komunistami, mieli bogaty arsenał represji i korzystali z niego
obficie. Wielu ludzi pozbawiono pracy, wielu siedziało w więzieniach, wielu skazywano na
wysokie grzywny, konfiskowano mienie. Terror materialny okazał się najdotkliwszy, był
hamulcem jakiegokolwiek oporu. Nawet wezwania do akcji zapalania świec w oknach, gaszenia
świateł o określonej porze, spacerowanie po mieście w godzinach nadawania dziennika
telewizyjnego, bojkotu prasy nie znalazły szerokiego oddźwięku. Bano się. Mogłem policzyć
niewiele ciemnych okien lub tych, w których migotał ognik świeczki.
Represjom towarzyszyła ogłupiająca, rynsztokowa propaganda w telewizji, radio, prasie.
Sztandarowym brukowcem był "Żołnierz Wolności". Jego poziomowi dorównywały lokalne
gazety: "Głos Szczeciński" i "Kurier Szczeciński". Język artykułów świadczył o zupełnym
upadku moralnym "dziennikarzy" takich jak: Janusz Sokalski, Mariusz Janowski, Franciszek
Sośnicki, Zdzisław Tilly, Jan Kolski (prawdopodobnie pseudonim).
Ósmego października 1982 roku marionetkowy Sejm PRL, na rozkaz generała
Jaruzelskiego, delegalizuje NSZZ "Solidarność".
W połowie listopada, przeglądając prasę, spostrzegłem sensacyjny list Lecha Wałęsy do
Generała:
„Arłamów, 8.XI.1982 r. Do generała Wojciecha Jaruzelskiego w Warszawie. Wydaje mi
się, że nadchodzi już czas wyjaśnienia niektórych spraw i działania w kierunku porozumienia.
Trzeba było czasu, aby wielu zrozumiało, co można i na ile można. Proponuję spotkanie i
poważne przedyskutowanie interesujących tematów, a rozwiązanie przy dobrej woli na pewno
znajdziemy. Kapral Lech Wałęsa.
i komentarz: „W związku z listem Lecha Wałęsy i zawartą w nim propozycją
"przedyskutowania interesujących tematów", przeprowadził z nim rozmowę w Arłamowie członek
WRON, minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Czesław Kiszczak. W wyniku rozmowy, minister
spraw wewnętrznych polecił komendantowi MO w Gdańsku uchylić decyzję o internowaniu
Lecha Wałęsy.
W pierwszym odruchu pomyślałem, że to jakaś fałszywka. Wysyłano już z SB ręcznie
adresowane listy z zapisem rozmowy braci Wałęsów w Arłamowie. Ale wiadomość o zwolnieniu

Przewodniczącego potwierdziła wiarygodność listu. Przeczytałem go z mieszanymi uczuciami.
Dla mnie był upokarzający.
Przewodniczący prowadził własną politykę, jak zwykle. Tacy jak ja potrzebni mu byli
jako szyld o nazwie NSZZ "Solidarność". On myślał za wszystkich. Tutaj nasze drogi się
rozchodziły.
Ja chciałem, by suma myśli obywateli, decydowała o życiu tego zniszczonego i
umęczonego państwa. Chciałem, by Polska była nowoczesna i demokratyczna. Przejedli mi się
ci, którzy mieli patent na myślenie. Ja także chciałem o czymś decydować. Chociażby wybrać
swojego posła, senatora, a może nawet i prezydenta .
Mimo terroru stanu wojennego, podziemie powoli organizowało się. Początki
wskazywały, że nikt nie chce się kłaniać komunistom, że bez Przewodniczącego NSZZ
"Solidarność" zaczyna sobie nieźle radzić. Przypuszczałem, że Lech Wałęsa wiedział, że jeszcze
parę miesięcy odosobnienia, a będzie tylko z nazwy Przewodniczącym. Musiał się z Arłamowa
wydostać. Czy kiedykolwiek dowiem się o czym Lech Wałęsa rozmawiał z generałem
Kiszczakiem?
Miesiąc później aresztowano wybraną dziesiątkę "ekstremistów Solidarności", w tym
Mariana Jurczyka. Osadzono ich na Rakowieckiej. Groził im proces o zdradę stanu. Aresztowani
zostali w przeddzień Wigilii, dwudziestego trzeciego grudnia. Generalska junta upodobała sobie
takie daty.
Nadchodził czas selekcji na dobrych i złych związkowców. Ja byłem tym złym
związkowcem.
Minął rok stanu wojennego. Półki sklepowe nadal świeciły pustkami i nie zapowiadało
się, by w najbliższych latach miały się zapełnić. Terror nie okazał się zbawiennym lekarstwem.
Bardzo pesymistycznie oceniano nadchodzącą przyszłość. Jeżeli w łatwy sposób komuniści
poradzili sobie z nieźle zorganizowanym wielomilionowym oporem, to po jakie sposoby my
musielibyśmy sięgać, by wygrzebać się z tego bagna? Nie było mądrego, który by na to pytanie
dał odpowiedź.
Pozostawała kolaboracja z komunistami i spokojne czekanie na ich upadek, czyli
wszystko wracało do stanu sprzed Sierpnia 1980 roku. Wielu ludziom to nie odpowiadało. Mnie
też. Powstanie, któremu nadano nazwę "Solidarność", rozbudziło nadzieje i osobiste aspiracje.
Nie było powrotu. Gra na przeczekanie, polityczna filozofia dogadywania się z komunistami,
pogłębiała nędzę i przybliżała wyniszczenia biologiczne i ekonomiczne narodu. Była to ideologia
zgubna i niebezpieczna. Ale wygodna.
Wielu działaczy związkowych wyemigrowało. Wyjeżdżali następni. Zacząłem
zastanawiać się nad sobą, nad moją sytuacją. Chciałem działać dalej w tzw. "podziemiu" i nawet,
gdyby zaokrętowano mnie na długą linię, nie pojechałbym, ryzykując zwolnienie z pracy. Ale
nikt mnie nie chciał. Mimo wielu kontaktów, rozmów i wykonywania drobnych "zleceń", nie
miałem konkretnego zajęcia.
Z drugiej strony, SB skupiała na mnie swoją uwagę, jakbym był jednym z przywódców
podziemia. Zrozumiałem, że mam grać rolę prześladowanego i męczennika. Nie odpowiadało mi
to. Podejmowane beznadziejne próby scalenia podziemia szczecińskiego, nie doprowadziły do
niczego. Fałszywe ambicje zwyciężyły.
[ MICHAŁ PAZIEWSKI I JEGO ARTYKUŁ O MOJEJ KSIĄŻCE ]
Mija bez mała dwanaście lat od ukazania się w dodatku szczecińskim „Gazety
Wyborczej” recenzji pióra Pana Michała Paziewskiego o mojej wtedy świeżo wydrukowanej

książce „Za burtą legendy”.
To bardzo długi okres czasu i dawno już o tym artykule zapomniałem. Ale teraz gdy na tej
stronie internetowej publikuję drugą edycję mojej książki, poprawioną i uzupełnioną, muszę się
niestety odnieść do niektórych jego zapisów.
Nie chcę polemizować z formą i treścią tego artykułu, który był wierną kopią wstrętnych
paszkwili jakie ukazywały się w prasie szczecińskiej w czasie stanu wojennego, chociażby na
takich wspaniałych działaczy Solidarności jak Jerzego Sychuta czy Andrzeja Kamińskiego.
Prawdopodobnie Pan Paziewski pobierał nauki w tej samej szkole.
Zastanawiający jest chamski atak na mnie. Przytaczam chociażby cytat z zakończenia
jego artykułu: „PS. Recenzję zamierzałem napisać w jednym zdaniu – „Odpieprz się od
„Solidarności”....”
Mija dwanaście lat a moja książka jest jedynym z niewielu opracowań historycznych o
NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. Co smuci, bo Uniwersytet Szczeciński wykształcił wielu
historyków.
Oprócz skandalicznych błędów edytorskich i paru nielicznych uwag, co do zapisu nie
istotnych zdarzeń, książki mojej dotychczas nie zanegowano jako fałszu historycznego i nie
zarzucono mi pisania nieprawdy o mojej działalności w NSZZ „Solidarność”!
To najlepsza odpowiedź na kalumnie Pana Paziewskiego i tych, którzy inspirowali go do
napisania tego artykułu.
Moja ocena organizacji, a nie ludzi tak zwanego „podziemia” w latach 1982 – do
czerwca 1983 jest negatywna i dla niektórych byłych działaczy NSZZ ”Solidarność” przykra, bo
prawdziwa. Potwierdzają to moje badania akt Służby Bezpieczeństwa w Instytucie Pamięci
Narodowej w Poznaniu .
Gdyby uwolniono wcześniej z internowania Stanisława Wądołowskiego, a ja nie miałbym
już spakowanych walizek, bo wyjeżdżałem do Berlina Zachodniego, pozostał bym, bo Stanisław
Wądołowski jako człowiek budzący podziw i jako zastępca Lecha Wałęsy, był gwarancją
mądrego i celowego działania podziemia szczecińskiego.
Jeżeli ktoś przeczytał uważnie moją książkę, to wie, że ja zajmowałem się w NSZZ
„Solidarność” konkretnymi sprawami, które miały cechy wymierne, można by rzec namacalne.
Nie lubiłem amatorszczyzny, pustosłowia, zwykłej głupoty i walki o stołki.
W tak zwanym szczecińskim „podziemiu”, każda grupka szarpała kołdrę w swoja stronę i
wydawało się im, że to tylko ona i wyłącznie ona, ma patent na kierowanie całością. Było to
tylko potwierdzeniem patologicznych postaw niektórych związkowców w czasie Zjazdów
Regionalnych, czy I Zjazdu.
Niestety te złe cechy pozostały do dzisiaj u bardzo wielu polityków prawicowych
wywodzących się z szeregów Solidarności I to oni także odpowiedzialni są teraz za degrengoladę
społeczeństwa polskiego i jego nędzę!
Pan Paziewski w swoim artykule podpiera swoją wiarygodność członkiem Prezydium
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego, panem Janem Tarnowskim,
później w składzie Rady Koordynacyjnej w podziemiu, który twierdzi i tu cytuję” – „ iż
dwukrotnie proponował K.J. włączenie się do jak były związkowiec napisał-tzw. „podziemia”.
Usłyszał wtedy: „ Nie będę się kąpał, dopóki Andrzej Milczanowski siedzi w więzieniu”.
Tak, powiedziałem tak, ale w kontekście rozżalenia i smutku, że ja jestem na tak zwanej
„wolności”, a moi przyjaciele siedzą w więzieniu. I Pan Jan Tarnowski tak to zapewne w owym
czasie musiał zrozumieć. Może i proponował mi współpracę, byłoby mi miło gdyby odświeżył

moją pamięć, ale znając siebie, uznałem, że te propozycje są warte funta kłaków, jak ta o odbiciu
Jurczyka ze Szczebielinka!
Zapraszam Panów Paziewskiego i Tarnowskiego do przeczytania dodatkowego 15
rozdziału – Co na to SB?
Szczególnie dotyczy to Pana Jana Tarnowskiego. Niech proszę zapozna się z własnymi
wypowiedziami podczas rozmów z esbekami w Wierzchowie. Wstyd!
Ale już teraz, gdy otrzymałem z IPN osobiste teczki SB, mogę opowiedzieć im o
dochodzeniu prokuratorskim w sprawie siatki kolportującej wydawnictwa podziemne.
Nie jest zbyt miło „uwiarygodniać” się informacjami z SB.
Rok po moim wyjeździe, to znaczy w 1984, a dokładnie 14 maja, vice prokurator
Prokuratury Wojskowej Maciej Andrecki otworzył postępowanie śledcze p-ko Krzysztofowi
Jagielskiemu art. 278& 1 KK.
Dlaczego? Cytuję:
W okresie 1982 w Szczecinie brał udział w rozwiązanym Związku „Solidarność” przez
pośredniczenie w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw wyszydzających i poniżających
ustrój PRL oraz jaj naczelne organy, a nadto zawierających fałszywe wiadomości mogące
wyrządzić poważną szkodę interesom PRL jak również przez zbieranie pieniędzy na nielegalną
działalność tj. o czyn z art.....” itd.
Na tą okoliczność prokurator przesłuchał: - Aleksandrę Jakubowską, Paczkowską Izbelę,
Dabrowską Agnieszkę, Kempa Teresę, Małek Teresę, Wójcik Zofię, Kosteckiego Jana,
Gołebiowskiego Henryka, Dajera Mariana, Dąbrowskiego Jakuba, Dajek Stanisława,
Gołębiowskiego Feliksa, Małek Tadeusza, Wachowskiego Janusza.
Pokazuję zdjęcia z akt SB, są jawne i można je publikować, co z wielka przyjemnością
czynię, bohaterskiej siatki kolportażowej zasługującej na pamięć i wdzięczność społeczeństwa
szczecińskiego.

Moja sytuacja finansowa była nie najlepsza. Magdalenę szykanowano, aż w końcu na
polecenie ówczesnego dyrektora PŻM Ryszarda Kargera została zwolniona z pracy za
to, że była żoną działacza NSZZ „Solidarność”! Otrzymała potem rentę chorobową.

Na zaokrętowanie nie było nadziei. Zapasy "pod siennikiem" kończyły się.
Ewę Weber udawała się na zesłanie do Korei Północnej. Jej męża delegowano tam jako
przedstawiciela Polskiej Żeglugi Morskiej. Gdyby nie przyjęli propozycji, wyrzucono by ich z
pracy. Nie miała wyboru.
Bożena Wolnik z powodów rodzinnych przenosiła się do Krakowa.
Zostałem sam. Odchodziły dwie wspaniałe, odważne, pełne poświęcenia koleżanki
związkowe.
Z tego, co słyszałem w Radiu Wolna Europa, Głosie Ameryki i BBC, Polonia z
rozmachem pomagała "Solidarności". Setki przeróżnych ugrupowań słały protesty, organizowały
zbiórki pieniężne i odzieżowe. Powstawały jak grzyby po deszczu organizacje emigrujących
działaczy Solidarności. Utworzono przedstawicielstwo Związku w Brukseli. Polska była w
centrum zainteresowania świata. To mi odpowiadało. Rozumiałem, że tam znajdę pole do popisu
dla moich talentów organizacyjnych, że zaspokoję moje ambicje społeczne. Byłem przekonany,
że Polaków za granicą, wszystkie polskie organizacje łączy duch braterstwa, że przepojone są
atmosferą demokracji, że pozbawione są fałszywych ambicji. Tutaj w kraju miałem związane
ręce, tam będę mógł poruszyć świat. Przypuszczałem także, że ze znalezieniem pracy na statkach
nie będzie kłopotu.
Po długich wahaniach, zdecydowałem się na wyjazd. Magdalena i synowie nie
zastanawiali się. Chcieli wyjechać.
Przystąpiłem do przygotowań, które miały potrwać około pół roku. Ciągle jednak
liczyłem, że ktoś zaproponuje mi konkretną robotę związkową w podziemiu.

W marcu 1983 roku Jerzy Sychut wraz z rodziną wyjechał do Szwecji. Pomagałem mu
ładować na wóz ciężarowy jego skromny inwentarz, w którym przeważał zbiór książek.
Postanowiliśmy ściśle współpracować za granicą. Nadszedł czas moich pożegnań.
Zacząłem od Warszawy, gdzie w gronie rodzinnym spędziliśmy Wielkanoc.
Spotkałem się z Jackiem Kurczewskim, któremu byłem wdzięczny za pomoc naukową i
dokształcanie mnie.
Pożegnałem się z moim wspaniałym obrońcą, mecenasem Andrzejem Grabińskim.
W kwietniu wybrałem się do Gdyni, by rozliczyć się z przedsiębiorstwem i pożegnać
kolegów z Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".
Przechadzaliśmy się brzegiem morskim: Jurek Zając, Mirosław Sagan i Jacek Cegielski
(wrócił z internowania). Ustaliliśmy zasady współpracy, sposoby kontaktowania się, szyfry.
Wyjeżdżałem przekonany, że będziemy utrzymywać z nimi stały i ścisły kontakt. Ale romantyzm
pożegnania przesłoniła proza życia
Mimo wielu starań o nawiązanie łączności, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, nawet
świątecznych życzeń. "Wypadłem za burtę". Przestałem się liczyć. Byłem już niepotrzebny w
"układach". Czy spędzone razem fantastyczne chwile nie obligowały do dalszych przyjacielskich
kontaktów? Nie mogłem tego zrozumieć.
Pozostała jeszcze Bydgoszcz. Tyle dobrego pan Marek Fiszer, zrobił dla mnie i dla moich
przyjaciół, że z przyjemnością pojechałem do niego, jeszcze raz osobiście mu podziękować, no i
niestety, pożegnać się z nim.
Namówiłem go na wyjazd do więzienia w Potulicach i próbę uzyskania widzenia z
Andrzejem Milczanowskim. Pan Marek spisał się fantastycznie.
Andrzej był blady, wymizerowany, w nieodłącznej kufajce stoczniowej. Serdecznie się
uściskaliśmy. Podarował mi krzyżyk z łańcuszkiem, który nosił. Prosił, by pozdrowić pana
Milewskiego w Brukseli (co później uczyniłem, prosząc go o ratowanie Andrzeja). Miał przed
sobą jeszcze cztery lata więzienia. Żegnałem go przybity.
Ustaliłem wyjazd na dzień dwudziestego trzeciego czerwca. W tym czasie, Polskę
opuszczał Ojciec Święty. Wyjeżdżał z Krakowa i całe siły SB musiały być tam skoncentrowane.
Wywoziłem archiwum i wiele bezcennych rzeczy w podwójnych dnach skrzyń od herbaty. Nie
chciałem, by wpadły w łapy SB. Założyłem, że kontrola celna będzie pobieżna. Celnicy znali
mnie i byłem pewny, że po "małej wódeczce" zaplombują ciężarówkę, nie bawiąc się w
formalności. Tak też się stało.
Dwudziestego piątego czerwca przypadało 25-lecie naszego ślubu. Postanowiliśmy rocznicę tę
obchodzić pod koniec maja, w dniu imienin Magdaleny. Miał to być dzień pożegnania z bliskimi,
rodziną, przyjaciółmi, kolegami związkowymi. Obowiązywał jeszcze dekret wojenny, należało
uzyskać zgodę władz na tak liczne zgromadzenie gości w domu. Zignorowałem to.
Dwudziestego siódmego maja 1983 roku powtórzyliśmy śluby. Kościół św. Kazimierza
był pełny. Proboszcz wygłosił odważne, porywające kazanie patriotyczne. Wszyscy płakali.
Uroczystość trwała trzy dni. Nieobecnych, uwięzionych reprezentowały żony. SB obserwowała
dom dyskretnie i nie przeszkadzała. Jeszcze przez wiele dni odwiedzało nas sporo osób. Każde
pożegnanie było bolesne.

Moi przyjaciele na spotkaniu pożegnalnym w naszym domu przy ul. Tatrzańskiej 6

Laurka pożegnalna
Nadszedł dzień dwudziestego trzeciego czerwca. Samochód ciężarowy, z meblami i
rzeczami, odjechał dzień wcześniej do Friedlandu w RFN. Teraz my, rodzina i przyjaciele
wyruszamy do Świnoujścia. Ze względu na osobiste bezpieczeństwo, udawaliśmy się do Niemiec
Zachodnich promem. Powiadano, że przejeżdżający przez NRD giną bez wieści.
Ostatnie spojrzenie na dom, na ogród. Biało-czerwona flaga smutnie opadała z balkonu.
Przed wejściem do portu uściski, pocałunki, zdjęcia i łzy.

Pożegnanie w Świnoujściu
Stoimy na burcie promu "Wilanów", Magdalena, Tibor, Tomasz i ja. Machamy do
bliskich. Łzy. Silniki zaczynają pracować, znak, że statek szykuje się do podróży.
Schodzę na keję, klękam, całuję ziemię i kładę bukiet biało-czerwonych goździków.
Niebo bezchmurne. Rozgrzane betonowe nabrzeże pachnie smarami. Drobna fala rozbija
się o burtę. Mewy szybują spokojnie. Syrena huczy. Wypływam w swój najdłuższy rejs. Na jak
długo?
Berlin, Budapeszt, Krzywogoniec 1988-1990, Szczecin, 2004 – 2006.

