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Od autora

Praca nad tą książką zaczęła się od próby napisania historii wydawanego 
w latach osiemdziesiątych XX wieku podziemnego czasopisma „Zomorząd-
ność”, w którą to działalność zaangażowany byłem osobiście. Bardzo szybko 
jednak stwierdziłem, że jest to niemożliwe, bo brak materiałów, na podsta-
wie których mogłaby powstać. Nikt z nas ze zrozumiałych względów niczego 
nie zapisywał. Nie ma też żadnej korespondencji, bo wszystko omawiało się 
ustnie w bezpośrednich kontaktach. Poza tym każdy z nas prowadził swo-
ją działalność do pewnego stopnia niezależnie w oparciu o własne kontakty. 
Pozbieranie tego wszystkiego w jedną całość uznałem za rzecz niewyko-
nalną. Ponadto taka publikacja byłaby, co tu dużo mówić, po prostu nudna.

Doszedłem też do wniosku, że większą wartość będzie miało ukaza-
nie mojej działalności w szerszej perspektywie historycznej i środowisko-
wej. W związku z tym uznałem, że powinieniem sięgnąć do swoich korzeni. 
Wkrótce okazało się jednak, że moje wspomnienia są niekompletne albo łą-
czą na przykład dwa wydarzenia w jedno. Natomiast historie rodzinne, któ-
re znałem z przekazów, wymagały uściślenia i zweryfi kowania. Musiałem 
skorzystać więc z różnych dokumentów oraz wspomnień członków mojej 
rodziny, znajomych, kolegów i koleżanek.

Największe problemy miałem z chronologią. Niestety, dokładne umiej-
scowienie w czasie różnych wydarzeń okazało się często niemożliwe. Stara-
łem się jednak zrobić to tak rzetelnie, jak tylko mogłem.

Dialogi odtwarzałem oczywiście z pamięci, więc na pewno różnią się 
trochę od toczonych przez nas rozmów, ale myślę, że wiernie oddałem ich 
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charakter oraz używane słownictwo. Celowo jednak ich nie autoryzowałem, 
zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli w ogóle ktoś te rozmowy pamięta, to naj-
prawdopodobniej każdy inaczej niż pozostali. Uzgodnienie wspólnej wersji 
byłoby zatem niemożliwe.

Mogę w każdym razie zapewnić, że wszystkie wydarzenia opisane w ni-
niejszej książce są prawdziwe, a ich przebieg jest zgodny z rzeczywistością.
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Prolog

Jest lipiec 1993 roku. Zszedłem właśnie ze zbocza porośniętego kilkuletnim 
młodniakiem i gęstym runem, składającym się głównie z krzaków borówek. 
Zatrzymałem się na bitej drodze biegnącej przez góry środkowej Szwecji 
i spocony z wysiłku, postawiłem na ziemi dwa wiaderka. Na plecach miałem 
ciężki plecak na aluminiowym stelażu z wsadzonym do środka dużym pla-
stikowym i wypełnionym po brzegi workiem. Wiadra i plecak zawierały pra-
wie czterdzieści kilogramów czarnych borówek, które zbierałem przez cztery 
godziny. Chodzenie z tak niewygodnym bagażem po stromiźnie, gdzie nie 
ma żadnych ścieżek, a jest za to sporo wykrotów i poprzewracanych drzew, 
bywa męczące. Trzeba ciągle patrzeć pod nogi, żeby nie nadepnąć na żmiję, 
bo wylesione zbocza to miejsca, gdzie lubią się wygrzewać. Kilka dni wcze-
śniej o mało w trakcie pracy nie stanąłem na jednej, po czym, kiedy prze-
straszony odskakiwałem na bok, trzymając w rękach wiaderko wypełnione 
w jednej trzeciej borówkami, tylko instynkt i szybki refl eks uchroniły mnie 
przed nadepnięciem na dwie kolejne splecione w „miłosnym” uścisku.

Tereny, na których opłaca się zbierać, prawie nigdy nie znajdują się bli-
sko drogi, bo nawet jeżeli borówki przy niej rosną, szybko znajdują amato-
rów. Żeby dojść w odpowiednie miejsce, należy przedzierać się albo przez 
las, albo przez młodniaki rosnące na zboczach, albo przez torfowiska, gdzie, 
co prawda, nie ma gęstej roślinności, ale za to nogi zapadają się po kolana 
w grząskim gruncie. Oczywiście najpierw trzeba znaleźć takie miejsce, gdzie 
zbiór będzie opłacalny co okazuje się niełatwe.

Jestem tu już po raz czwarty. Pierwszy pobyt, kiedy przyjechaliśmy razem 
z moim ojcem, był bardzo udany. Nie tylko fi nansowo, ale także turystycznie: 
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przejechaliśmy cały Półwysep Skandynawski, docierając nawet do Narviku 
i Alty daleko poza kręgiem polarnym.

Niestety, podczas kolejnych wakacji, kiedy wybraliśmy się tu we dwójkę 
z moją żoną, wróciliśmy z niczym, bo okazało się, że wiosną borówki prze-
marzły. Dodatkowo po dotarciu na północ, do miejscowości Rusksele, za-
tarły się zawory w silniku naszego małego fi ata i musieliśmy najpierw silnik 
rozłożyć na części, a potem złożyć go przy wydajnej pomocy szwedzkiego 
mechanika, który zatarte części wyszlifował, biorąc od nas jedynie sto koron 
jako zwrot kosztów za smary i oleje, których musiał użyć. Straciliśmy na te 
naprawy dwa dni, po czym próbowaliśmy szukać borówek tam, gdzie wcze-
śniej zbierałem z ojcem, ale efekt był mizerny. Krzewy najlepiej owocują na 
porośniętych niskim młodniakiem wyrębach, a przecież drzewa rosną, co po-
woduje, że także runo leśne zmienia się z roku na rok. Należy więc zawsze 
prowadzić poszukiwania w nowych miejscach, a do tego trzeba mieć nosa. 
Na szczęście mój tata, z którym przyjechałem tu w tym roku, zna się na rze-
czy. To chyba połączenie wiedzy i instynktu, które wynika z wykonywanego 

Jedziemy na północ w poszukiwaniu borówek. Mój tata przy tablicy oznaczającej Koło 
Podbiegunowe. Szwecja, droga do norweskiej miejscowości Mo i Rana, 1989 r.
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zawodu. Jest profesorem sadownictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie, 
więc jego wiedza pasuje tu jak ulał, a poza tym lubi włóczyć się po górach. 
Choć liczy pięćdziesiąt dziewięć wiosen, kondycję ma znacznie lepszą niż ja, 
dwudziestosiedmioletni bezrobotny absolwent historii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. To już jego piąte wakacje z rzędu spędzone w szwedzkich lasach. 
Podziwiam, że chce mu się tak ciężko pracować. Ale cóż, za pensję profesor-
ską samochodu nie kupi, a stara skoda 120L, którą od pięciu lat wykorzystu-
je w trakcie tych wyjazdów, zaczyna się sypać. Szkoda, bo to bardzo dobre 
auto i ma tę bardzo praktyczną zaletę, że przednie siedzenia rozkłada się do 
idealnie równego poziomu, co umożliwia spanie w nim. Dzięki temu na-
miot musieliśmy wziąć ze sobą tylko raz, rok wcześniej, kiedy pojechaliśmy 
we trójkę, i spał w nim mój brat. Wynajmowanie domków, jak to robi wielu 
świeżo upieczonych zbieraczy, to w tej pracy rzecz bardzo niepraktyczna, bo 

Stoję na drodze biegnącej po prawej stronie rzeki Vindelälven w stroju chroniącym 
przed bolesnymi ukąszeniami muszek reniferowych, których całe chmary unosiły się 
koło nas w trakcie pracy. Dokładnie po drugiej stronie rzeki znajduje się miejscowość 

Rusksele, gdzie wtedy nocowaliśmy i sprzedawaliśmy w skupie borówki. 
Szwecja, 1989 r.
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trzeba się ciągle przemieszczać. Śpimy więc zawsze, przez miesiąc lub półtora, 
w samochodzie. Kąpiemy się w ogólnie dostępnych łazienkach na kempin-
gach lub w jeziorach, których piękno jest urzekające i przyciąga jak magnes, 
ale w których woda jest tak zimna, jakby dopiero co wypłynęła spod lodow-
ca. Mycie głowy w takiej wodzie stanowi prawdziwe wyzwanie.

W czasie wszystkich naszych wyjazdów domek wynajęliśmy tylko raz, 
w poprzednim roku. Lało wtedy prawie bez przerwy. Jak zawsze przy takiej 
pogodzie pracowaliśmy ubrani w sztormiaki. Zbieranie owoców przy uży-
ciu drewnianej zbieraczki z grzebieniem nie wymagało siły, a w trakcie pracy 
wiaderka przenosiliśmy tylko po kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów, więc 
nie przegrzewaliśmy się i nie pociliśmy. Za to po zakończeniu pracy i znie-
sieniu kilkudziesięciu kilogramów do samochodu byliśmy cali mokrzy od 
potu – tak jakbyśmy cały dzień pracowali bez ubrań przeciwdeszczowych. 
Borówki zbieraliśmy, jak zawsze, w dwóch etapach po cztery, pięć godzin. 
Za każdym razem musieliśmy dojść tam i z powrotem, czasami kilometr 
lub dwa. Koło pierwszej robiliśmy przerwę na obiad. Tata gotował dla mnie 
i dla siebie, wykorzystując zapasy przywiezione z Polski, bo ceny żywno-
ści w Szwecji były nie na naszą kieszeń. Jedliśmy ziemniaki, których zapas 

Szukamy borówek. Szwecja, rejon miejscowości Åsele, 1992 r.
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starczał zwykle na mniej więcej tydzień, kaszę gryczaną, makaron lub ryż 
wymieszane z jakimś mięsem, czyli na ogół z mielonką konserwową. Mój 
brat, wegetarianin należący wtedy do wspólnoty Hare Kriszna, gotował so-
bie sam, bo musiał mieć posiłek przyrządzony według odpowiednich reguł. 
W czasie obiadu staraliśmy się ogrzać i trochę wysuszyć w samochodzie, ale 
przy takiej wilgoci, jaka panowała w tamtym roku, było to prawie niemoż-
liwe. Chętnie więc wyruszaliśmy do rozgrzewającej pracy, podczas której, 
kiedy deszcz na chwilę ustawał, można było zdjąć sztormiak i podsuszyć na 
sobie ubranie. Wieczorem, gdy znowu spotykaliśmy się przy samochodzie, 
ładowaliśmy na bagażnik dachowy oraz na tylne siedzenie przesypany do 
skrzynek dzienny „urobek”, po czym tata zostawał i przygotowywał kolację, 
a my z bratem jechaliśmy do skupu sprzedać borówki.

To był dobry rok i dobre zbiory, ale pogoda najgorsza z możliwych. Mie-
liśmy właściwie tylko jeden dzień słoneczny. Pamiętam, że po obiedzie tata 
zaproponował, abyśmy zrobili sobie przerwę, pojechali nad jezioro odpo-
cząć i wykąpać się, na co skwapliwie z bratem przystaliśmy. Pływać niestety 
się nie dało, bo skurcz w nogach łapał po minucie, ale przynajmniej porząd-
nie się umyliśmy, co było bardzo wskazane, bo w pobliżu nie było żadnego 
kempingu z łazienką, więc nie mogliśmy korzystać z takich udogodnień. Po 
dwóch tygodniach mogłem wreszcie umyć głowę.

A potem znowu zaczęło lać. Ziemia nie przyjmowała już wody, wylał po-
bliski strumień i do namiotu, pomimo iż był dobrze okopany, wlała się woda, 
mocząc wszystkie rzeczy. Dłużej nie dało się tak ciągnąć, a ponieważ praco-
waliśmy wtedy w jednej okolicy, dogadaliśmy się z właścicielem punktu skupu 
co do wynajmu jego domku letniskowego. Było po sezonie, zatem zapłaci-
liśmy niewiele, jak na warunki szwedzkie. Jak stwierdził, opłacało mu się to, 
bo dzięki temu sprzedawaliśmy borówki w jego punkcie. Tak więc przez ko-
lejne dwa tygodnie „pławiliśmy się w luksusie”. Oczywiście tylko wieczorami.

Wyczesywanie borówek przy użyciu zbieraczki to nudna praca, pomimo 
pięknych widoków i kręcących się czasami w pobliżu reniferów, przed któ-
rymi należy strzec pełnych wiader. Pracowaliśmy na ogół w dużej odległości 
od siebie, więc o rozmowach nie było mowy i prawie cały dzień przebywali-
śmy w samotności. Można było rozmyślać lub na przykład… śpiewać. Kie-
dyś przez dobrą godzinę „wyśpiewywałem” dla zabicia czasu na całe gardło 
piosenki Beatlesów i Kaczmarskiego, po czym odkryłem, zbliżywszy się do 
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linii lasu, że w krzakach leży dwóch zamaskowanych myśliwych w oczekiwa-
niu na zwierzynę. Nie wiem po co tam siedzieli, bo biorąc pod uwagę moje 
krzyki, żadne dzikie zwierzęta nie mogły się tam pojawić, a stadko oswojo-
nych reniferów, które krążyło wokół moich wiader, ciągle odganiałem. Musieli 
się widocznie nieźle bawić. Po tym zdarzeniu przestałem śpiewać i zająłem 
się już tylko swoimi myślami.

Niestety, obecny rok jest kiepski. Szwecja wpada w coraz głębszy kryzys. 
Wartość korony od poprzedniego sezonu zmniejszyła się prawie dwukrot-
nie, a życie w Polsce robi się coraz droższe, zatem opłacalność wyjazdu do tej 
pracy znacznie spada. Poza tym, ze względu na kryzys, starsi Szwedzi zaczęli 
zbierać borówki, żeby dorobić sobie do emerytury, i traktują nas jak konku-
rencję. Dawniej zawsze byli bardzo uprzejmi i pomocni, a w tym roku już 
dwa razy nas objechali, że zbieramy w tych samych miejscach co oni. Poza 
tym tata został właśnie wybrany na kierownika Katedry Sadownictwa i ma 
objąć swoje obowiązki od września, w związku z czym nie będzie miał już 

Wracamy do Polski. Biwak nad jeziorem w okolicach miejscowości Åsarna, 1992 r.
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czasu na miesięczne wyjazdy w lecie. Nie będzie można dłużej tego ciągnąć, 
to nasz ostatni pobyt tutaj.

Szkoda tylko, że mnie nikt w Krakowie nie chce zatrudnić… Ale kończąc 
studia historyczne, mogłem się tego spodziewać. Zresztą nie tylko ukończenie 

„niechodliwego” kierunku jest przyczyną tego, iż nie mogę znaleźć w Polsce 
pracy. Być może większy wpływ mają na to skutki działalności, którą pro-
wadziłem w trakcie poprzedniej dekady, a która zdecydowanie nie sprzyjała 
rozwojowi umiejętności społecznych. Działanie poza prawem, podejrzliwość, 
prowadzenie podwójnego życia, kiepska asertywność to na pewno nie są 
umiejętności cenione przez pracodawców i społeczeństwo mogące cieszyć 
się demokracją i swobodą działania.

Stałem więc na drodze prowadzącej przez wyręby, patrzyłem na piękne, 
choć niskie góry porośnięte lasami i zastanawiałem się, czy kiedykolwiek uda 
mi się normalnie funkcjonować w społeczeństwie i czy to, czym zajmowa-
łem się przez prawie osiem lat, miało jakikolwiek sens. Bardziej pasowałem 
do tych gór i do tej samotności niż do tego, co się działo w Polsce. Dawniej 
nie dopadały mnie takie myśli, ale im bardziej uświadamiałem sobie swoją 
nieprzystawalność do rzeczywistości, tym większe wątpliwości rodziły się 
w mojej głowie. Wygraliśmy, czyli powinienem czuć się jak zwycięzca, tym-
czasem zastanawiałem się, czy przez swoje decyzje sprzed trzynastu lat nie 
zniszczyłem sobie życia i czy to, co robiłem, było tego warte. Nie żywiłbym 
takich rozterek, gdybym wiedział, że wpłynęło to w jakimś stopniu na rze-
czywistość, ale czy mogłem być tego pewny? Nie kontestowałem przemian 
zachodzących w kraju, wręcz przeciwnie, byłem nimi zachwycony. Oczywi-
ście, że to nie było jeszcze to, co być powinno, lecz przecież był to dopiero 
początek reform politycznych, gospodarczych i społecznych. Początek dłu-
giej drogi, ale wreszcie zaczęto tę drogę budować. Czy jednak ja i moi ko-
ledzy mieliśmy jakikolwiek wpływ na stworzenie tych nowych warunków? 
Czy to, co robiliśmy, naprawdę miało jakieś znaczenie?

Z drugiej jednak strony, jakie miałem wyjście? W tamtej sytuacji, będąc 
tym, kim byłem, po prostu nie mogłem zachować się inaczej. Nie mogłem 
być po prostu bierny. Ani żaden z nas.





Część I

Życie przed życiem
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W większości rodzin istnieje jakaś tradycja, którą przekazuje się potomkom 
i która tworzy więź emocjonalną z krewnymi oraz kształtuje postawy jej ży-
jących członków. Oczywiście przekazy te są wybiórcze, to znaczy dotyczą 
tylko części rodziny lub pojedynczych osób. W naszej nie sięgają dalej niż 
do połowy XIX wieku.

W rodzinie mojego ojca o przeszłości nie mówiło się dużo. Tata był zde-
cydowanie nastawiony na teraźniejszość i przyszłość. Kiedy byłem jeszcze 
dzieckiem, starał się zaszczepić we mnie bakcyla nauk biologicznych i fi zycz-
nych, czytając mi fragmenty artykułów z „Problemów” i „Wszechświata”, ów-
czesnych odpowiedników dzisiejszego „Świata Nauki”. Do pewnego stopnia 
udało mu się to, chociaż, niestety, z dużym opóźnieniem.

On sam nie miał od kogo czerpać wiadomości o rodzinie, bo zarówno 
jego ojciec, jak i ukochana siostra zmarli, kiedy był jeszcze dzieckiem. Od 
starszego o dwanaście lat brata też nie mógł dowiedzieć się zbyt wiele o swo-
ich antenatach. Tylko jednego mógł być pewien: jego przodkowie od co naj-
mniej kilku pokoleń mieszkali w Krakowie na Prądniku Czerwonym i mieli 
pola uprawne nad rzeką Białuchą, mniej więcej w rejonie obecnego skrzyżo-
wania ulicy 29 Listopada z ulicami Opolską i Lublańską. Jego pradziadek nie 
nazywał się Poniedziałek, lecz Poniedział. Kiedy jednak urodził mu się syn 
Szczepan, ksiądz na chrzcie stwierdził, że Poniedziałek brzmi lepiej, i takie 
nazwisko wpisał do ksiąg parafi alnych. Ponieważ księdzu sprzeciwić nikt się 
nie odważył, więc tak zostało.

Ojciec mojego taty Stanisław był synem Szczepana Poniedziałka i Anny 
Hahn, córki austriackiego majora. Urodził się w roku 1887 i mieszkał w sta-
rym wiejskim domu, stojącym przy ulicy Celarowskiej. Po wybuchu I wojny 
światowej, został powołany do armii austriackiej i wysłany na front rosyj-
ski. Tam dostał się do niewoli i spędził w niej kilka lat, pracując w gospo-
darstwach rolnych w dorzeczu górnej Wołgi. Jedyną rzeczą, o której później 
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opowiadał, była ucieczka, którą udało mu się zorganizować razem z nieja-
kim Pszczołą, przyjacielem poznanym w trakcie zesłania. Wspominał, że 
zgromadzili pewną ilość żywności i ukradli łódkę, po czym popłynęli Wołgą 
na południe. Zapasy uzupełniali, kupując lub kradnąc jedzenie w mijanych 
wsiach. Ucieczka, niestety, nie skończyła się dobrze. Kiedy dotarli do Morza 
Kaspijskiego i postanowili zejść na brzeg, żeby zdobyć żywność, zostali zła-
pani przez chłopów, którzy zastanawiali się przez jakiś czas, czy ich po prostu 
nie zabić, ale na szczęście postanowili przekazać zbiegów władzom, a te ode-
słały ich do dawnego miejsca pobytu, nie wyciągając żadnych konsekwencji.

Wkrótce w Petersburgu wybuchła rewolucja październikowa. Pszczole 
spodobały się nowe idee i postanowił przyłączyć się do bolszewików, nato-
miast Stanisław wrócił do Polski. Jedyną pamiątką z jego pobytu w Rosji była 
gruźlica, z którą walczył przez resztę swojego życia.

Niedługo po powrocie spotkał swoją przyszłą żonę, mieszkającą w pobliżu 
i pracującą w piekarni Żyda Abrahama, którego nazwiska niestety nikt już nie 
pamięta, Helenę Mikulską. Jej ojciec Józef Mikulski brał udział w powstaniu 
styczniowym, a po jego stłumieniu osiedlił się w Krakowie i został mistrzem 
budowlanym. Poznał tutaj niejaką panią Smolińską i ożenił się z nią. Jego ro-
dzina mieszkała najpierw przy ulicy Librowszczyzny, a potem przeniosła się na 
Celarowską. Mikulski był malarzem dekoratorem i nauczał w Szkole Przemy-
słowej. Prowadził także własną fi rmę remontowo-budowlaną, która podobno 
pod koniec XIX wieku była w Krakowie znana i ceniona. Jego sytuacja, zarów-
no rodzinna, jak i zawodowa, uległa znacznemu pogorszeniu, kiedy wdał się 
romans prawdopodobnie ze swoją uczennicą. Żona, czyli moja prababka, ode-
szła od niego wraz z czworgiem dzieci, a fi rma zaczę ła podupadać. Pradziadek 
remontował w tym czasie kościół Franciszkanów i przypuszczalnie ze względu 
na skandal, który wywołał, zakon postanowił zrezygnować z jego usług, po-
dając jako ofi cjalną przyczynę zbyt akademickie podejście do powierzonych 
prac. Dalszy remont kościoła powierzono Stanisławowi Wyspiańskiemu. Na 
początku XX stulecia Józef podupadł na zdrowiu i długo chorował. Zmarł 
w roku 1908. Duży czarny obelisk na jego grobie na cmentarzu Rakowickim 
świadczy o tym, że musiał być człowiekiem zamożnym. Jego dzieci z pierwszego 
małżeństwa nie miały z nim żadnych kontaktów. Babcia podobno nigdy o nim 
nie wspominała i wszystko, co o nim wiedział mój tata, pochodziło z innych 
źródeł.
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Mieszkający blisko siebie Stanisław Poniedziałek i Helena Mikulska do-
syć szybko przypadli sobie do gustu i w 1920 roku pobrali się. Rok później 
urodził się ich pierwszy syn Józef, a po kolejnych dwóch córka Janina. Na 
drugiego syna musieli czekać aż do roku 1934 – wtedy na świat przyszedł 
Władysław, czyli mój ojciec.

Przez cały okres międzywojenny Stanisław pracował jako magazynier 
w magazynach kolejowych przy ulicy Kamiennej, a Helena była gospodynią 
domową. Mieszkali w domu przy Celarowskiej 26. Tuż po wybuchu II woj-
ny światowej Stanisław przegrał walkę z gruźlicą i jego najbliżsi znaleźli się 
w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Początkowo usiłowali gotować posiłki 
z tego, co udało się znaleźć, czyli na przykład z łupin ziemniaczanych. Potem 
ich położenie trochę się poprawiło. Józek znalazł zatrudnienie najpierw na 
Zabłociu w fabryce Oskara Schindlera, a potem na Czarnowiejskiej w fabry-
ce produkującej baterie elektryczne. W fabryce Schindlera pracował razem 
z synem Żyda Abrahama, którego codziennie dowożono do pracy z obozu 
płaszowskiego. Widać było, że jest mocno wygłodzony. Nie mógł się dostać 

Helena z domu Mikulska i Stanisław Poniedziałek. Kraków, 1920 r.
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do obozu stworzonego przez Schindlera dla niektórych pracowników fabry-
ki, bo to sporo kosztowało. Józek pomógł mu sprzedać trochę cennych rze-
czy, które ten ukrył po wybuchu wojny, ale nie było tego chyba na tyle dużo. 
żeby mógł wkupić się na listę ocalonych. Stracili ze sobą kontakt, kiedy Józef 
zmienił pracę; nigdy nie dowiedział się, czy znajomemu udało się przeżyć.

Janka wykonywała najpierw różne prace dorywcze. Malowała na przykład 
przed świętami rózgi, które potem razem z Władkiem sprzedawali w Su-
kiennicach. Później znalazła zatrudnienie w tak zwanej sztucznej tkalni przy 
Starowiślnej, gdzie zajmowała się cerowaniem ubrań w taki sposób, żeby nie 
dało się zauważyć, że były naprawiane1.

W trakcie wojny zmarli teściowie Heleny, do których należał dom przy 
Celarowskiej, więc zaczęła wynajmować zajmowane wcześniej przez nich 
pomieszczenia. Oprócz tego posiadała żarna, które udostępniała odpłatnie 
różnym ludziom. Każdy, kto przyszedł zmielić ziarno, zostawiał jako zapła-
tę dwie łyżki mąki, z której, po dodaniu jakichś warzyw, dawało się już ugo-
tować zupę dla całej rodziny. Posiadanie żaren było przez Niemców karane 
nawet śmiercią, ale wtedy nikt wokoło chyba nawet o tym nie wiedział i nikt 
też nie doniósł na Helenę władzom okupacyjnym.

Władek chodził na początku wojny do przedszkola, ale niedługo potem 
został zapisany do szkoły podstawowej. Często wtedy chorował, prawdopo-
dobnie z powodu niedożywienia. Miał sporo wolnego czasu, który poświę-
cał na zabawy z kolegami, w tym na granie w piłkę na łąkach położonych 
nad Białuchą.

Zdobycie jedzenia przez całą wojnę stanowiło poważny problem. Chyba 
dlatego mój tata najczęściej wspominał jedno wydarzenie: kiedy do Krakowa 
wkraczała Armia Czerwona, jej lotnictwo zbombardowało niemieckie ma-
gazyny. Ponieważ nikt ich już wtedy nie pilnował, spora część mieszkańców 
Krakowa rzuciła się do ich plądrowania. Poszli wtedy z siostrą, ciągnąc za sobą 
sanki, i udało im się wykraść puszkę przyprawy do zup i dwie duże puszki 
marmolady, z których jedną zabrał im spotkany po drodze radziecki żołnierz.

 1 Wiadomości o rodzinie mojego ojca pochodzą z przekazów rodzinnych, nielicznych 
dokumentów oraz jego wspomnień opublikowanych na blogu pod adresem wp1934.
blogspot.com (dostęp: 12.03.2019).
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Niestety, ze względu na trudne warunki ciągle pogarszał się stan zdrowia 
Janiny, u której zaraz na początku wojny, w trakcie pobytu w szpitalu, zdia-
gnozowano gruźlicę. Zmagała się z nią aż do śmierci w 1947 roku.

Podczas pracy w fabryce baterii brat taty poznał Olgę, z którą niedługo po 
wojnie pobrali się i wyjechali na pewien czas na Kaszuby. Wrócili po kilku 
latach i zamieszkali ponownie przy Celarowskiej. Z ich powrotem wiązał się 
skok cywilizacyjny, bo Józef wykonał w domu własnoręcznie instalację elek-
tryczną. Jeden kabel pociągnął do pokoju, w którym mieszkała jego matka 
i brat, z zastrzeżeniem, że mogą podłączyć do niego tylko jedną żarówkę, 
gdyż większa ich ilość za bardzo obciążałaby instalację. Dzięki temu rodzi-
na mogła wreszcie zrezygnować z używania lamp naft owych.

Władysław kontynuował po wojnie naukę w szkole podstawowej i gimnazjum, 
a następnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Sobieskiego w Krakowie. 
Po jego ukończeniu planował studiować najpierw leśnictwo, potem medycy-
nę, ale w końcu w 1953 roku zdecydował się na Wydział Rolniczy Wyższej 
Szkoły Rolniczej, która w tym właśnie roku została wydzielona z Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego jako samodzielna uczelnia. Był bardzo zadowolony, kiedy 
okazało się, iż może specjalizować się w sadownictwie, gdyż w jego mniema-
niu miało się to później wiązać z pracą poza Krakowem, a o to właśnie mu 
chodziło – miasto bowiem kojarzyło mu się z biedą i głodem. W trakcie stu-
diów, kiedy tylko mógł, wyjeżdżał na różne praktyki odbywające się na tere-
nie całej Polski. Przeszedł też kurs likwidatora szkód gradowych, co dawało 
mu dodatkową możliwość wyjazdów w teren.

Na kilka miesięcy przed ukończeniem studiów w 1959 roku znalazł się dla 
niego etat asystenta technicznego w należącym do WSR Rolniczym Zakładzie 
Doświadczalnym (RZD) w Garlicy Murowanej położonej w gminie Zielonki. Pra-
cował tam przez cztery lata. Początkowo dojeżdżał codziennie z domu na rowe-
rze, ale po jakimś czasie przydzielono mu na miejscu jednopokojowe mieszkanie 
służbowe, które jednak nie było w pełni samodzielne, bo co jakiś czas dokwatero-
wywano do niego różnych ludzi. Pracując w Garlicy, opiekował się doświadczal-
nymi szkółkami drzew oraz prowadził stację meteorologiczną, a w 1962 roku 
pełnił funkcję kierownika całego gospodarstwa. W 1963 zakończył pracę 
w RZD i został asystentem w Katedrze Sadownictwa Wyższej Szkoły Rolniczej.
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Ogólnie jednak rzecz biorąc, o rodzinie taty wiedziałem niewiele i wiadomo-
ści te nie wywierały na mnie takiego wpływu jak opowieści dziadka Edwar-
da Łazarowa, czyli ojca mojej mamy, który mówił dużo i chętnie, zarówno 
o swoim życiu, jak i o rodzinie. To głównie dzięki jego opowieściom zaczę-
ło do mnie docierać, że przed moim urodzeniem na planecie Ziemia istniało 
jakieś życie i że dodatkowo było ono całkiem ciekawe.

Ludzie w rodzaju dziadka uchodzą często za bajarzy, którzy sporą część 
swoich powieści wymyślają. Mój dziadek różnił się jednak od takich osob-
ników tym, że nie miał tendencji do konfabulacji. Na potwierdzenie swoich 
słów miał dokumenty, ofi cjalne życiorysy, trochę zdjęć, a do lat siedemdzie-
siątych żyli jeszcze ludzie, którzy mogli poświadczyć, że nie zmyślał. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że ilekroć snuł swoje opowieści, to zawsze były 
one takie same, nie różniły się nawet w najmniejszych drobiazgach. Na za-
dawane pytania również zawsze odpowiadał, podając niczym nieróżniące się 
szczegóły. Tak może opisywać rzeczywistość tylko ktoś, kto cały czas ma ją 
przed oczami, tylko ktoś, kto faktycznie przeżył to, o czym mówi. A pamięć 
dziadek miał dobrą – potrafi ł bez problemu przytaczać nazwy miejscowości, 
przez które przechodził wraz z oddziałami wojska zarówno w czasie I woj-
ny, jak i w trakcie wojny polsko-bolszewickiej, oraz imiona i nazwiska ludzi, 
z którymi się spotykał. Szkoda tylko, że niczego nie zapisywał.

Ze względu na wpływ, jaki te historie na mnie wywarły, czuję się w obo-
wiązku opowiedzieć trochę obszerniej zarówno o losach jego rodziny, jak 
i rodziny jego żony, czyli mojej babci.

Niewiele osób wie o tym, że Płaszów został przyłączony do Krakowa już 
w roku 1912. Nie było wtedy żadnego mostu, który łączyłby go bezpośred-
nio z lewym brzegiem, i aby dostać się do centrum Krakowa, trzeba było 
albo skorzystać z przewoźników, którzy łodziami przewozili ludzi w okolice 
Dąbia lub Grzegórzek, albo jechać przez miasto Podgórze, które formalnie 
stało się częścią Krakowa dopiero trzy lata później.

Kiedy się urodziłem, czyli w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wie-
ku, był on więc już od dawna integralną częścią Krakowa, a jego mieszkańcy 
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czuli się krakowianami. Ja również uważałem się za krakusa z krwi i ko-
ści, i nawet nie przyszło mi do głowy, że niektórzy ludzie mogą głosić 
pogląd, jakoby granicę Krakowa stanowił pas zieleni zwany Plantami, które-
go przebieg jest mniej więcej zgodny z położeniem murów średniowiecznego 
miasta.

W XIX i pierwszej połowie XX stulecia główną „arterią” w tej części Pła-
szowa była ulica Płaszowska. Zaczynała się naprzeciwko starego, zamkniętego 
pod koniec XIX wieku cmentarza Podgórskiego, położonego przy będącej czę-
ścią dawnego traktu solnego ulicy Lwowskiej (od 1935 roku noszącej nazwę 
Bronisława Limanowskiego), i biegła na północny wschód. Do czasu II wojny 
światowej przechodziła pod torami linii kolejowej łączącej dworce Kraków 
Płaszów i Kraków Główny. Jej przebieg pokrywał się więc w tej części z prze-
biegiem dzisiejszej ulicy Powstańców Wielkopolskich. W latach 1941–1942, 
Niemcy wybudowali dla pociągów towarowych jadących na front wschodni 
nową linię kolejową, która biegła z płaszowskiego dworca towarowego między 
Grzegórzkami i Dąbiem i łączyła się z dawną linią dopiero w Bronowicach. 
Dzięki temu pociągi nie musiały jechać przez centrum Krakowa. Poprowadzo-
no ją po nasypie i niestety, z tego powodu ulica Płaszowska została zamknię-
ta, nie zrobiono w nim bowiem żadnego przejazdu. W ten sposób do roku 
1950 ta część Płaszowa została odcięta od Podgórza. Zyskała natomiast dwa 
stawy. Jeden w miejscu, gdzie wybierano ziemię na budowę wspomnianego 
nasypu, nazwany później Stawem Płaszowskim, oraz drugi noszący obecnie 
nazwę Bagry, z którego wybierano ziemię na inny, wyższy nasyp, po którym 
puszczono linię kolejową z Płaszowa w kierunku Zakopane go. W odległo-
ści jednego kilometra od cmentarza, czyli w okolicach dzisiejszego skrzy-
żowania z ulicą Klimeckiego, Płaszowska skręcała w prawo i po kolejnych 
siedmiuset metrach dochodziła do ulicy Saskiej. Za nią zmieniała nazwę na 
Przewóz, który był częścią traktu biegnącego do wsi Rybitwy i Niepołomic. 
Aż do 1949 roku Płaszowska była drogą bitą, utwardzoną jedynie zwykłymi 
kamieniami. Pomiędzy nią a zakolem Wisły znajdowały się nieliczne domy, 
pola uprawne i łąki oraz starorzecze.

W latach 1949–1950 przebudowano cały układ drogowy. Od wspomnia-
nego zakrętu w rejonie Klimeckiego pociągnięto do Wisły nową ulicę, którą 
nazwano Nowohucką, oraz wybudowano w Łęgu most na rzece. Płaszow-
ską natomiast wyremontowano i wyasfaltowano. Zrobiono też przejazd 
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w wybudowanym przez Niemców nasypie kolejowym, dzięki czemu Pła-
szów odzyskał połączenie drogowe z Podgórzem. Pomimo wybudowania 
Nowohuckiej Płaszowska nadal odgrywała ważną rolę, stanowiąc element 
najkrótszej drogi łączącej Kraków i Stare Podgórze z Rybitwami. Trudno so-
bie to teraz wyobrazić, kiedy stoi się na ogromnym skrzyżowaniu, na którym 
spotykają się wielopasmowe szosy i nad którym przebiega długa, wybudo-
wana w 2011 roku, estakada im. Jacka Kaczmarskiego. Ulicy Płaszowskiej 
nawet stamtąd nie widać, bo znajduje się za ekranami dźwiękochłonnymi 
i nie łączy się bezpośrednio z obecnym układem drogowym.

Kiedy idąc ulicą Płaszowską od strony Podgórza, skręcało się w tym miej-
scu w kierunku Rybitw, to pierwszą ulicą mijaną po drodze była Sarmacka. 
Aż do lat siedemdziesiątych była to droga bita z głębokimi, wyjeżdżonymi 
przez samochody dziurami. Zmieniała się ona oczywiście na przestrzeni lat. 
Na początku XX wieku stało tam zaledwie kilka domów, ale szybko pojawiali 
się nowi mieszkańcy i nowe budynki. Trudno prześledzić dokładnie te zmia-
ny, ale sama ulica miała przebieg mniej więcej taki jak obecnie.

Jej część odchodząca od Płaszowskiej w lewo zaczynała się stromym spad-
kiem, a kończyła po niecałych stu metrach dużą łąką. Natomiast część idąca 
w prawo po jakichś trzystu metrach zakręcała łukiem i przechodziła płyn-
nie w ulicę Koźlarską, która z kolei po dalszych stu metrach dochodziła do 
ulicy Krzywda. Teraz nie można tamtędy przejść, bo Koźlarską przegradzają 
ekrany akustyczne oddzielające ją od dwupasmowej ulicy Kuklińskiego. Za 
ulicą Krzywda Koźlarska zmieniała nazwę na Wodna i wreszcie przeobraża-
ła się w wąską ścieżkę. Po jej prawej stronie w czasie wojny pojawił się Staw 
Płaszowski, po lewej zaś wybudowano po wojnie bazę samochodową. Były 
tam garaże, warsztaty i stało sporo ciężarówek czekających na naprawę. Ko-
jarzyła mi się ona później z socrealistycznym opowiadaniem Marka Hłaski 
Baza Sokołowska. Teraz w tym miejscu znajdują się bloki mieszkalne. Ścież-
ka dochodziła do technicznego przejścia pod nasypem kolejowym. Oko-
liczni mieszkańcy skracali sobie tamtędy drogę do dworca Kraków-Płaszów, 
do którego ofi cjalnie można było dojechać jedynie na około od strony ulicy 
Wielickiej. Tunel był długi, wąski, nieoświetlony i zdarzały się tam napady, 
ale nikogo to nie zrażało, bo po jego pokonaniu trzeba było przejść już tylko 
jakieś sto metrów, żeby znaleźć się na stacji.
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Około 1910 roku przy tej części Sarmackiej, która odchodziła w prawo od 
Płaszowskiej, po lewej stronie, jakieś dwadzieścia metrów od skrzyżowania, 
rozpoczął stawianie domu Władysław Lachnitt, ojciec mojej babci. Ukończył 
go w 1914 roku, czyli tuż przed wybuchem I wojny światowej, i był to zapew-
ne jeden z pierwszych w tamtej okolicy domów murowanych. Budynek był 
parterowy i niezbyt duży, ale dla pradziadka oraz jego żony Władysławy i ich 
córki zupełnie wystarczający. Przez drzwi od strony ulicy wchodziło się do 
długiej sieni, z której można było dostać się na strych, do piwnicy, do ubika-
cji lub do części mieszkalnej. Wiódł do niej niewielki przedpokój, w którym 
po lewej stronie znajdowało się wejście do kuchni, a po prawej do jednego 
pokoju. Wszystkie pomieszczenia były ułożone w amfi ladzie i do dwóch ko-
lejnych pokojów przechodziło się przez kuchnię lub przez pierwszy pokój. 
Łazienki nie było. Przez sień można było również dostać się na tyły domu, 
do sporej wielkości ogrodu.

O Władysławie Lachnitcie wiadomo jedynie, że w młodości służył dłu-
go w ck armii, a następnie w ck policji w Chochołowie i był wielkim miło-
śnikiem Franciszka Józefa. Jego miłość do cesarza była uzasadniona między 
innymi materialnie: w końcu zarabiał na tyle dużo, że stać go było na wybu-
dowanie domu, a upadek cesarstwa wiązał się dla niego z pogorszeniem sy-
tuacji życiowej. Po I wojnie dostał, co prawda, pracę w policji, ale nie służył 
w niej zbyt długo. Skorzystał z możliwości przejścia na wcześniejszą emery-
turę, i do II wojny żył z tego uposażenia.

Piszę o Władysławie Lachnitcie nie tylko dlatego, że dom, który wybudo-
wał, stał się pięćdziesiąt dwa lata później moim domem rodzinnym i spędzi-
łem w nim dziesięć pierwszych lat mojego życia oraz, że był on ojcem mojej 
babci, ale też dlatego, że jego żona wywodziła się z rodziny, której protopla-
stę otaczała legenda.

Musimy cofnąć się do połowy XIX wieku i przenieść do Rosji. W tym cza-
sie w Kazaniu mieszkała bogata rodzina tatarska, do której należał Komaldyn 
Nazaref Izmailow Elgin, służący w carskiej armii jako ofi cer. W 1860 roku 
został on naczelnikiem miejscowego więzienia. W tamtym okresie więzienie 
w Kazaniu było jednym z etapów w drodze zesłańców na Syberię i przetacza-
ła się przez nie masa więźniów. Kiedy w Polsce upadło powstanie styczniowe, 
trafi ali tam oczywiście również skazani powstańcy. Trudno powiedzieć jak 
to się stało, ale naczelnik Izmaiłow dogadał się z kilkoma swoimi polskimi 
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„podopiecznymi” i postanowił im pomóc w nielegalnym opuszczeniu murów 
więzienia oraz imperium carskiego. Ucieczka powiodła się, ale rola naczelnika 
w tych wydarzeniach szybko wyszła na jaw i musiał uciekać z Rosji tak samo 
jak ludzie, których wypuścił. Na szczęście nie został złapany i udało mu się 
przekroczyć granicę imperium. Tułał się potem przez kilka lat po Europie, 
by wreszcie w 1870 roku, być może z pomocą dawnych powstańców i przy 
wsparciu fi nansowym swojej bogatej rodziny, osiedlić się w Poznaniu, gdzie 
wkrótce podjął naukę stomatologii i został dentystą. Zarabiał dobrze, więc 
stać go było na ślub z poznaną wcześniej szlachcianką Pelagią Bibrowiczów-
ną. Nezerif był wyznawcą Mahometa, jednak dla swojej wybranki zdecydo-
wał się zmienić wyznanie i przyjął chrzest w Kościele katolickim, wybierając 
dla siebie imię Franciszek. Od tej pory znany był jako Franciszek Izmaiłow.

Po ślubie zabrał się za tworzenie rodziny z iście tatarskim temperamen-
tem i w ciągu kilkunastu lat na świat przyszło ośmioro dzieci, cztery córki 
i czterech synów. Jedną z córek była Władysława, która po wyjściu za mąż za 
Władysława Lachnitta przyjęła jego nazwisko. Z tego związku w 1904 roku 
urodziła się córka Irena, czyli moja babcia.

Po jakimś czasie braciom Franciszka udało się uzyskać dla niego ułaska-
wienie od cara i przyjechali do Poznania, aby zabrać go wraz z rodziną do 
Kazania. Zdecydował się jednak pozostać w zaborze pruskim, bo rodzina 
nie chciała wyjeżdżać, a on oczywiście pojechałby bez nich.

Życie emigracyjne oraz zmiana wyznania nie wyszły Franciszkowi na 
dobre, zwłaszcza że czuł presję członków tatarskiej rodziny, którzy odwie-
dzali go co jakiś czas w Polsce. W trakcie tych wizyt zapewniał ich, że córki 
wychowywane są w wierze katolickiej, ale synowie są muzułmanami, co nie 
było prawdą. Cała ta sytuacja doprowadziła go wreszcie do choroby psy-
chicznej. Ponieważ w miarę upływu czasu jego stan się pogarszał i nawroty 
były coraz częstsze, więc wraz z żoną i dziećmi postanowili przeprowadzić 
się do Krakowa, gdzie działali znani psychiatrzy, a dodatkowo chodziły słu-
chy, iż w pobliskiej miejscowości Kobierzyn ma powstać nowoczesny szpi-
tal psychiatryczny. Zamieszkali w nieistniejącej już kamienicy, która stała 
w okolicach ulicy Świętej Agnieszki, a Franciszek otworzył przychodnię sto-
matologiczną w Podgórzu.

Nie doczekał jednak powstania szpitala, a choroba doprowadziła do jego 
śmierci w 1903 roku. Utrzymanie rodziny spadło wtedy na barki jego żony, 
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która założyła szwalnię zajmującą się szyciem bielizny i całkiem dobrze sobie 
radziła, tym bardziej że dzieci powoli zaczęły się usamodzielniać.

W 1857 roku, czyli w czasach kiedy Nezerif Izmaiłow służył jeszcze wier-
nie matuszce Rosiji, w Winnikach na Ukrainie przyszła na świat Julia Szew-
czuk2. Odpis świadectwa Chrztu, wystawiony przez grecko-katolicką parafi ę 
w 1888 roku, określa jej pochodzenie jako illegitimi thori3. Wiadomo, że jej 
matką była Katarzyna Szewczuk, natomiast o ojcu nie wiadomo nic. Mieszka-
jąc w Winnikach, Julia poznała swojego późniejszego, o sześć lat  młodszego 

 2 Jej syn Edward podawał potem w swoich życiorysach spolszczone nazwisko Szew-
czyk.

 3 Z nieprawego łoża.

Franciszek Izmaiłow
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męża, Jana Łazarowa. Po ślubie małżonkowie przeprowadzili się do Strusina 
pod Tarnowem. Julia przez krótki czas pracowała w fabryce tytoniu, a potem 
przez większość swojego życia była gospodynią domową. Nie przeszkodzi-
ło jej to jednak władać biegle, poza polskim, pięcioma językami. Mówiła po 
rumuńsku, cygańsku, ukraińsku, czesku i słowacku. Kiedy tabory cygańskie 
obozowały w pobliżu domu, Cyganie często przychodzili i zapraszali ją do 
siebie oraz prosili o tłumaczenie rozmów na język polski. Jan był ślusarzem 
kolejowym, ale miał też własny zakład kowalski oraz zajmował się naprawia-
niem zegarów. Kiedy mieszkali w Strusinie, urodziło im się pięcioro dzieci: 
dwie córki – Stanisława (1890) i Eugenia (1892), oraz trzech synów – Wła-
dysław (1896), Edward, czyli mój dziadek (1897), i Stefan (1898). Na przeło-
mie wieków ich ojciec dostał pracę w warsztatach kolejowych w Bieżanowie, 
co zmusiło rodzinę do zamieszkania w tej właśnie podkrakowskiej wówczas 
miejscowości.

Edziu w dzieciństwie dużo przebywał poza domem – włóczył się z kolega-
mi po Bieżanowie i jego okolicach. W lecie sporo czasu spędzali nad rzeczką 
Serafą, gdzie łapali ryby i strzelali z łuków; dziadek z dumą opowiadał, że 
potrafi ł zrobić sobie najlepszy łuk.

W 1910 roku, po ukończeniu szkoły podstawowej imienia świętej Barbary 
w Krakowie, Edward rozpoczął naukę w gimnazjum państwowym w Pod-
górzu, do którego jego starszy brat Władysław uczęszczał od roku 1908. Nie 
wiem, czy wpływ rodziny czy raczej środowiska spowodował, że wszyscy 
trzej bracia byli nastawieni bardzo patriotycznie. W 1911 roku, czyli w trze-
ciej klasie gimnazjum, Władysław zaangażował się w działalność Towarzy-
stwa „Strzelec”, organizacji paramilitarnej, będącej legalną przybudówką 
nielegalnego Związku Walki Czynnej dowodzonego przez Józefa Piłsudskie-
go.4 Edward natomiast został członkiem tej organizacji niedługo przed wy-
buchem I wojny światowej i kiedy Piłsudski formował Pierwszą Kompanię 
Kadrową próbował się do niej zaciągnąć. Był jednak zbyt młody; brakowało 
mu dosłownie trzech miesięcy do osiągnięcia wieku poborowego. Władze 

 4 Według relacji niektórych członków rodziny Władysław Łazarów należał do Polskiej 
Organizacji Wojskowej (POW), ale nie potwierdzają tego żadne dokumenty. O tym, 
że był członkiem Strzelca, opowiadał natomiast jego brat Edward – i to wydaje się 
bardziej prawdopodobne.
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wojskowe zgodziły się jedynie, aby pomagał administracji wojskowej jako go-
niec. Dawało mu to szansę na zaciągnięcie się po ukończeniu 17 lat. Niestety 
miał pecha; na kilka dni przed wyruszeniem brygady z Krakowa poważnie się 
rozchorował, prawdopodobnie na zapalenie płuc, i został zwolniony do domu.

Kurował się do wiosny, a kiedy już odzyskał siły i mógł pomyśleć o wstą-
pieniu do wojska, to do służby w armii austriackiej został powołany i wysłany 
na front rosyjski, jego starszy brat Władysław. Rodzice uznali, że jeden syn na 
wojnie wystarczy i kazali Edwardowi zrezygnować z wojaczki oraz skłonili 
do podjęcia nauki w państwowym seminarium nauczycielskim. Udawało 
mu się uniknąć służby w armii austriackiej przez ponad dwa lata, w czym 
pomagał mu mąż jego siostry Stasi, adwokat Adolf Dach.

Władysław Łazarów. 1915 r.
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W międzyczasie do rodziny dotarły wiadomości, że 15 kwietnia 1916 roku 
Władysław dostał się do niewoli rosyjskiej i został wywieziony na Syberię 
w rejon miasta Tara nad Irtyszem. Tym bardziej więc rodzina nie chciała 
wypuścić drugiego syna na wojnę. Kiedy w lutym 1917 roku Edward dostał 
kolejne wezwanie na komisję wojskową, szwagier załatwił mu, przekupując 
oczywiście kogo trzeba, decyzję o niezdolności do służby wojskowej. Nieste-
ty, doszło przy tym do nieporozumienia i zamiast na komisję do Krakowa, 
gdzie wszystko było uzgodnione, dziadek udał się na komisję do Wielicz-
ki, gdzie z miejsca został uznany za zdolnego do służby i wcielony do ar-
mii austriackiej. Nic nie dało się już zrobić: po odbyciu krótkich ćwiczeń 
wcielono go do 20. Pułku Piechoty i 4 marca 1917 roku wysłano na front 
włoski.

Wziął udział w bitwach nad rzeką Isonzo (Sočą), a potem trafi ł w Dolomity. 
Z otwartymi ustami słuchałem opowieści o ścieżkach, tunelach i kawernach 
(czyli jaskiniach) wykutych w skałach. Ciągły ostrzał artyleryjski powodował, 
że łatwo było zginąć zarówno od kuli, jak i od latających odłamków skalnych. 
Głodowali nie tylko ludzie, ale i szczury, które rzucały się na każdy kawałek 
zostawionego nieopatrznie jedzenia i na nieuprzątnięte w porę części ludz-
kich zwłok. Dlatego Edward szczurów nie lubił. Kiedy miał wieczorną wartę, 
siadał z karabinem u wylotu jaskini, czekał nieruchomo w ciemności i strze-
lał do pojawiających się gryzoni.

Służba wartownicza uratowała mu pewnego dnia życie. Pocisk armatni 
dużego kalibru trafi ł bezpośrednio w kawernę, w której stacjonował jego od-
dział. Jaskinia zawaliła się, ale ponieważ był niedaleko wyjścia, więc żołnie-
rze zdążyli go odkopać, zanim się udusił. Miał połamane żebra i pył skalny 
uszkodził mu płuca, ale żył. Trafi ł do lazaretu, gdzie podleczono go i ode-
słano na urlop do domu. Z pylicą, której wtedy się nabawił, musiał walczyć 
przez wiele lat.

Potem trafi ł nad Piawę. Spędził w wykopanych tam ziemiankach kilka 
miesięcy. Brał udział w wielu wypadach: czołgał się wtedy w błocie i ukrywał 
w lejach po pociskach. Trafi ał na okopy, które ciągle przechodziły z rąk do 
rąk i prawie po brzegi wypełnione były trupami zarówno włoskich, jak i au-
striackich żołnierzy. Ciągle towarzyszył im głód. Żołnierze starali się zdobyć 
jedzenie przy każdej nadarzającej się okazji, co można było przypłacić choro-
bą, a nawet życiem. Kilku z jego kolegów zmarło na czerwonkę po zjedzeniu 
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nieumytych zielonych jabłek, a jeden z powodu skrętu kiszek, kiedy będąc 
na przepustce, najadł się kupionych w jakimś mieście prażonych jadalnych 
kasztanów. Były też milsze chwile, na przykład wtedy gdy z okopów odsyła-
no go na tyły – wspomnienia z pobytu na kwaterze w miejscowości Udine 
przewijały się bardzo często w jego opowieściach.

W międzyczasie doszła do niego wiadomość, że także jego młodszy brat 
Stefan został powołany do wojska i wcielony do artylerii. Wysłano go rów-
nież na front włoski, a ponieważ jego bateria trafi ła nad Piawę, więc Edward 
wystarał się o przepustkę i pojechał w odwiedziny, sprawiając tym bratu dużą 
niespodziankę. Mam zdjęcie, które wtedy dostał: widać na nim Stefana sto-
jącego z lornetką na stanowisku obserwacyjnym.

Za zasługi na polu walki Edward otrzymał Brązowy Krzyż Karola, który 
jednak później gdzieś zaginął. Mam nadal jedynie odznakę frontową z na-
zwiskiem dziadka, która według niego nazywała się „Neun Wochen im Feld” 
i przyznawano ją żołnierzom po dziewięciu tygodniach nieprzerwanego po-
bytu na froncie. Nie znalazłem jednak nigdzie wzmianki o tym, że taka od-
znaka istniała.

Most pontonowy na Piawie. 1918 r.
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Artyleria austriacka nad Piawą. 
Na stanowisku obserwacyjnym stoi Stefan Łazarów. 1918 r.

Okopy nad Piawą, w których stacjonował Edward Łazarów. 1918 r.
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W życiorysie napisanym w  trakcie aplikowania do pracy w  szkole 
w 1925 roku dziadek napisał, że w trakcie służby w armii austriackiej, czyli w la-
tach 1917–1918, brał w sumie udział w czterech ofensywach.

Na początku 1918 roku wśród żołnierzy polskich w armii austriackiej ro-
zeszły się pogłoski o tworzeniu we Włoszech polskiego wojska, co nie do 
końca było prawdą, bo takie plany może i istniały, ale żadne decyzje jesz-
cze nie zapadły. Od tej pory Edward wraz z kilkoma kolegami usiłowali kil-
kakrotnie dostać się do niewoli włoskiej, co nie było wcale łatwe. Można 
było stracić przy tym życie, bo przeciwnik nie zawsze brał jeńców, a w przy-
padku złapania na próbie ucieczki groził oczywiście sąd wojenny i roz-
strzelanie.

W trakcie jednej z prób, po nieudanym ataku, udało im się zostać na ziemi 
niczyjej. Schowali się w leju po pocisku artyleryjskim i czekali na jakiś wło-
ski patrol, któremu mogliby się poddać. Niestety, w tamtym rejonie stacjo-
nowały też oddziały szkockie, a chodziły słuchy, że Szkoci jeńców nie biorą, 

Zdjęcie podpisane przez dziadka: Sturmzug [oddział szturmowy] 9. Kompanii nad 
Piawą. Edward stoi w tylnym rzędzie pierwszy z lewej. 1918 r.
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więc kiedy zobaczyli w świetle księżyca żołnierzy w spódniczkach i z długimi 
bagnetami na karabinach, czym prędzej wycofali się do „swoich”.

Udało im się dostać do niewoli dopiero w sierpniu lub wrześniu 1918 roku: 
w trakcie odwrotu zostali w jakimś domu, który wkrótce przeszedł w ręce 
Włochów, a oni razem z nim.

Najpierw, wraz z innymi Polakami, którzy oddali się do niewoli, trafi li do 
obozu jenieckiego w Treviso. Włosi traktowali ich początkowo bynajmniej 
nie jak przyszłych sojuszników, ale jak zwykłych jeńców austriackich. Wa-
runki były okropne, zwłaszcza na początku zimy. Spali w namiotach na mro-
zie, bez koców. Brakowało też jedzenia. Żeby nie zamarznąć w trakcie snu, 
co jakiś czas zamieniali się miejscami; ci którzy spali po zewnętrznej stronie, 
przechodzili do wewnątrz i na odwrót. Ale i tak prawie każdego ranka w ja-
kimś namiocie znajdowano kogoś martwego. Sytuacja zmieniła się dopie-
ro wtedy, kiedy zapadła decyzja o utworzeniu Armii Polskiej we Włoszech 
i sformowaniu w jej ramach Pułku im. Francesco Nullo. Otrzymali wtedy 

Dokument potwierdzający przyjęcie Edwarda Łazarowa 
do armii polskiej we Włoszech. 1918 r.
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ciepłe mundury i koce oraz lepsze jedzenie. Edward wstąpił w szeregi tejże 
armii, zgodnie ze spisanym przez siebie po wojnie życiorysem, 1 grudnia 
1918 roku, natomiast zgodnie z dokumentem wystawionym przez dowódz-
two tejże armii 1 stycznia 1919 roku. Otrzymał też wtedy awans na kapra-
la. Pułk stacjonował w miejscowości La Mandria di Chivasso koło Turynu. 
Ponieważ wojna skończyła się, zanim Armia Polska we Włoszech powstała, 
więc nie wzięła ona nigdy udziału w walkach. W lutym 1919 roku oddziały 
załadowano do pociągów i przewieziono do Francji, gdzie zostały włączone 

Edward Łazarów w mundurze armii Hallera. 1919 r.
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do armii generała Hallera. Edward przywdział błękitny mundur i znalazł 
się w 8. Pułku Strzelców Polskich. Jeszcze przed powrotem armii Hallera do 
Polski, w marcu, otrzymał awans na plutonowego.

W kwietniu armię generała Hallera zaczęto pociągami przewozić do Pol-
ski, do Galicji Wschodniej, włączając ją do Armii Polskiej. Oddział dziad-
ka przewieziono jako jeden z pierwszych. Najpierw stacjonował przez jakiś 
czas w Modlinie, a następnie, już w połowie lipca, jego pułk trafi ł na front 
wschodni jako 50. Pułk Strzelców Kresowych.

Z udziału w walkach na wschodzie dziadek był bardzo dumny. To już nie 
była wojna pozycyjna. Albo nacierali, albo wycofywali się. Najpierw toczyli 
walki na froncie ukraińskim. Przez opowieści przewijały się nazwy miejsco-
wości: Tarnopol, Zbaraż, Kornica, Lachowce, Wierzbowiec, Izasław, Ostro-
pol, Płoskirów. Po froncie ukraińskim przyszedł czas na front bolszewicki. 
I znowu pojawiają się w opowieściach nazwy: Ostropol, Starokonstantynów, 
Sławuta, Szepetówka, Turów, Koziatyn, Berdyczów, Żytomierz, Stpiczyńce, 
Andruszówka, Żywotów i Madówka.

Oddział dziadka brał wtedy bezpośredni udział w starciach z armią kon-
ną Siemiona Budionnego i we wszystkich bitwach, które stoczył jego pułk.

Podczas tej wojny został ranny w nogę, ale nie w czasie bezpośrednich 
starć, tylko w trakcie odpoczynku podczas przemarszu, kiedy leżał z kolega-
mi na łące na zboczu wzgórza – nagle w powietrzu świsnęło kilka kul, z któ-
rych jedna weszła w udo poniżej pachwiny i wyszła powyżej kolana. Trafi ł 
na kilka tygodni do szpitala, po czym wrócił na front.

W trakcie wojny został odznaczony Krzyżem Walecznych za męstwo 
na polu bitwy. Otrzymał kilka pochwał pułkowych, w tym we wrześniu 
1920 roku za „okazanie odwagi, zimnej krwi i waleczności w czasie ostat-
nio stoczonych walk pod Chłopiatynem i Raszowem”, kiedy wyniósł na ple-
cach rannego kolegę spod ostrzału. Dostał również trzy odznaki frontowe. 
W styczniu 1920 roku awansowano go do stopnia sierżanta. Mimo że posia-
dał tylko stopień podofi cerski, pełnił także okresowo funkcje ofi cera infor-
macyjnego, oświatowego i broni. W listopadzie 1920 roku awansowano go 
na sierżanta sztabowego.

Kiedy walki dobiegły końca, postanowił wystąpić z wojska. 19 kwietnia 
1921 roku został bezterminowo urlopowany i wrócił do domu. Rodzina nie 
mieszkała już w Bieżanowie. W czasie wojny ojciec Jan dostał stanowisko 
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naczelnika (werkmistrza) warsztatów kolejowych na stacji Kraków Płaszów, 
co zmusiło Łazarowów do zamieszkania w pobliżu stacji kolejowej, w bu-
dynku nazywanym „dawną elektrownią”. Usytuowany był on na przedłużeniu 
ulicy Gromadzkiej, w miejscu obecnego nasypu kolejowego, i został zburzony 
przez Niemców w okresie II wojny światowej. W ówczesnych czasach koleja-
rze stanowili elitę robotniczą, a stanowisko werkmistrza było bardzo ważne, 
więc jego objęcie wiązało się z otrzymaniem wysokiej pensji.

Sierżant Edward Łazarów (pierwszy z prawej) 
już po powrocie do Polski, wraz z kolegami 

z 50. Pułku Strzelców Kresowych. 1920 r.
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Po zamieszkaniu w Płaszowie Jan poznał Władysława Lachnitta, który 
pełnił w tym czasie służbę wojskową na kolei. Znajomość zamieniła się póź-
niej w przyjaźń, a ta z kolei zaowocowała po wojnie połączeniem obu rodzin.

Pierwszym bratem, który wrócił z wojny, był Stefan. Nastąpiło to najpraw-
dopodobniej jeszcze w 1919 roku, chociaż dokładnych informacji na ten te-
mat nie posiadam. Po zakończeniu działań wojennych służył jeszcze przez 
pewien czas w wojsku austriackim, ponieważ postanowił, że pojedzie do 
Wiednia, aby ukończyć kursy artyleryjskie, ale i tak dotarł do Krakowa przed 
pozostałymi braćmi.

O Władysławie rodzina nie miała żadnych wiadomości od wybuchu re-
wolucji bolszewickiej w Rosji, gdyż przestała wtedy docierać koresponden-
cja z zesłania5. Edward jednak nie musiał zbyt długo martwić się o los brata, 
gdyż zaledwie kilka dni po swoim powrocie, a dokładnie: 28 kwietnia, do 
ich domu wpadł zdyszany kolejarz ze stacji Kraków Płaszów i kiedy zoba-
czył Jana, wykrzyczał:

 – Panie werkmistrzu, niech pan idzie ze mną, prędko. Koledzy z Pozna-
nia wysadzili z pociągu jakiegoś człowieka. Leży na ławce i jest nieprzytom-
ny, ale rozmawiał z nimi wcześniej, i twierdził, że nazywa się Łazarów. To 
chyba pański syn.

Pobiegli razem na peron, gdzie na ławce leżał Władysław. Ojciec ledwo 
go poznał. Był wychudzony, zarośnięty i w zniszczonym mundurze. Prze-
nieśli go razem z innymi kolejarzami do domu i Jan wezwał lekarza, który 
orzekł, że jego syn jest chory na tyfus, niedożywiony i skrajnie wycieńczony. 
Władysław nie trafi ł jednak do szpitala, lecz był leczony w domu. Pomimo 
wycieńczenia jego organizm nie poddał się. Kiedy był już w stanie mówić, 
opowiedział, w jaki sposób wydostał się z niewoli. Uratowało go to, że świet-
nie mówił po niemiecku. Kiedy bolszewicy zaczęli zwalniać jeńców niemiec-
kich, podał się za Niemca i trafi ł do transportu do Rzeszy. W trackie podróży 
przez Rosję zaraził się, niestety, od kogoś tyfusem. Kiedy pociąg dojechał do 
Poznania, Władysław był już ledwo żywy, ale udało mu się porozumieć z pol-
skimi kolejarzami i poinformował ich, że jest synem kolejarza z Krakowa. 

 5 Posiadam kartkę wysłaną przez niego z Tary do siostry Eugenii z datą 26.07.1917. 
Była to chyba ostatnia kartka z niewoli, jaka dotarła do rodziny.
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Oni właśnie pomogli mu wydostać się z transportu jeńców i wsadzili do po-
ciągu jadącego do Płaszowa.

Były jeniec dochodził do siebie powoli. W ciągu kilku miesięcy odzyskał 
na tyle siły, że mógł zacząć myśleć o przyszłości i zająć się swoimi sprawami.

Po wakacjach 1921 roku cała rodzina była już w komplecie w domu i wszy-
scy byli szczęśliwi, że na wojnie nikt nie zginął. Przed braćmi stanęło jednak 
pytanie: co dalej? Na razie byli bezrobotni i nie skończyli żadnych szkół, które 
dawałyby im możliwość podjęcia pracy. W najlepszej sytuacji był Władysław, 
któremu została do ukończenia tylko ostatnia, czyli ósma, klasa gimnazjum. 
Aby mieć jakiekolwiek perspektywy na przyszłość, jeszcze w 1921 roku wszy-
scy trzej wrócili do szkoły. Władysław podjął naukę w Gimnazjum Świętej 
Anny, gdzie zdał egzamin dojrzałości w roku 1922 i rozpoczął studia na Wy-
dziale Prawa UJ. Edward dostał się na trzeci rok seminarium nauczycielskie-
go. Niestety, nie mam żadnych informacji, do jakiej szkoły chodził Stefan. 
Obaj zdali jednak maturę w tym samym, 1924 roku. Ponieważ sytuacja ma-
terialna nie pozwalała na wysłanie na studia obydwu synów, rodzina zde-
cydowała, że studia prawnicze na UJ rozpocznie Stefan, który uchodził za 
najzdolniejszego z rodzeństwa. Mój dziadek nie miał zresztą nic przeciwko 
temu, bo był ze swoim bratem bardzo związany i żywił do niego niemal oj-
cowskie uczucia. Ponieważ Stefan nie miał w czym chodzić na zajęcia, a nie 
stać go było na zakup nowego ubrania, Edward podarował mu swój błękitny 
mundur z armii Hallera. Stefan był tym gestem zachwycony, ponieważ hal-
lerczycy cieszyli się wszędzie, także wśród kadry i studentów uczelni, dużym 
szacunkiem. Ukończył studia jako jedyny z braci, a następnie został adwo-
katem wojskowym. Początkowo pracował w Krakowie, potem przeniesio-
no go do Bełza na północ od Lwowa, a następnie do Zamościa. Na rok albo 
dwa przed II wojną światową został zwolniony na jakiś czas z wojska, gdyż 
popadł w konfl ikt z przełożonym. Podobno dlatego, iż bronił osoby, której 
według opinii swojego środowiska nie powinien był bronić.

Władysław z powodów materialnych musiał przerwać studia w 1926 roku. 
W międzyczasie jednak, w 1925 roku, ukończył jednoroczny „kurs handlowy 
dla abiturjentów szkół średnich” zorganizowany przez Akademię Handlową 
w Krakowie i 21 lipca tegoż roku podjął pracę w Banku Gospodarstwa Kra-
jowego. Był pracownikiem bardzo cenionym i powoli piął się po szczeblach 
kariery zawodowej.
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Edward natomiast, po ukończeniu seminarium nauczycielskiego, rozpo-
czął pracę w szkołach powszechnych. Pracował najpierw w pięciu różnych 
jako nauczyciel kontraktowy, potem tymczasowy, a wreszcie stały w szko-
le 53 i ostatecznie w szkole 41, która znajdowała się w Płaszowie przy ulicy 
Saskiej. Uczył różnych przedmiotów, głównie biologii i prac ręcznych. Kiedy 
został zatrudniony w szkole 41, ukończył kurs uzupełniający z programem 
Wyższych Kursów Nauczycielskich, jednak nie podszedł do egzaminu koń-
cowego, gdyż w tym czasie leczył się z pylicy, której nabawił się na froncie. 

Jan Łazarów i Edward Łazarów przed swoim domem, 
czyli budynkiem tzw. starej elektrowni. 1929 r.
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W 1932 roku ukończył za to dwuletni kurs ogrodnictwa przy Wydziale Rol-
niczym UJ i rozpoczął nauczanie na tym kursie. Prowadził również zajęcia 
z ogrodnictwa dla żołnierzy garnizonu krakowskiego. Odbywały się one 
w gospodarstwie uczelnianym znajdującym się pod Krakowem we wspo-
mnianej już Garlicy Murowanej oraz w ogrodach przy budynku Wydziału 
Rolniczego. Budynek ten stoi do dziś przy alei 29 Listopada. Widać go po 
lewej stronie, kiedy jedzie się w kierunku Warszawy, tuż przy gmachu Wy-
działu Biotechnologii i Ogrodnictwa UR. Nie przypuszczał wtedy nawet, że 
po drugiej stronie ulicy, na łąkach nad Białuchą, bawi się jego późniejszy zięć.

Edward udzielał się społecznie. Był jednym z założycieli Rodzinnych 
Ogródków Działkowych w Płaszowie, które istnieją do dzisiaj i rozciąga-
ją się po obu stronach ulicy Nowohuckiej w rejonie skrzyżowania z Saską 
oraz w zakolu Wisły niedaleko mostu w Łęgu. Obecnie nie wydają się czymś 

Werkmistrz Jan Łazarów (stoi po prawej w jasnej czapce i płaszczu z futrzanym 
kołnierzem) na terenie warsztatów kolejowych w Płaszowie w roku 1933.
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nadzwyczajnym, ale wtedy w Krakowie taki teren zielony był dla wielu ro-
dzin, które nie miały środków na wyjazdy poza miasto, na wagę złota. Or-
ganizowano tam nawet kolonie dla ubogich dzieci z Krakowa.

Jak już pisałem, w trakcie wojny rodziny Lachnittów i Łazarowów bardzo 
się do siebie zbliżyły. Kiedy Edward wrócił z wojaczki, poznał urodzoną 
w 1904 roku, a więc o siedem lat młodszą, córkę Władysława Lachnitta Ire-
nę. Zakochał się w niej i po jakimś czasie, chociaż podobno nie od razu, jego 
uczucie zostało odwzajemnione. Stało się tak zresztą wbrew woli obu rodzin, 
które wolały, aby to jego brat Władysław związał się z Ireną. Młodzi zarę-
czyli się po kilku latach znajomości, ale okres narzeczeństwa, nie wiadomo 

Irena Lachnitt i Edward Łazarów. Godowa, 1928 r.
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z jakiego powodu, trwał bardzo długo. Ślub wzięli dopiero 23 lipca 1935 roku. 
Dziadek przeprowadził się wtedy do domu przy ulicy Sarmackiej, gdzie zajęli 
z żoną dwa pokoje. Rok później urodził się im syn Maciej, a w 1938 przyszła 
na świat córka Małgorzata, czyli moja mama.

Jeszcze w okresie narzeczeństwa Irena ukończyła studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i podjęła pracę w Żeńskim Liceum im. Józefy 
Joteyko przy ulicy Podwale 6, a następnie w Seminarium dla Wychowawczyń 
Przedszkoli przy ulicy Podbrzezie.

Ponieważ oboje pracowali, więc powodziło im się nieźle. Wspomnie-
nia dziadka z tamtych czasów dotyczyły głównie wyjazdów na wakacje do 

Irena i Edward na Plantach 
w rejonie ulicy Podwale. W tle kino (wcześniej i obecnie teatr) 
„Bagatela” na rogu Krupniczej i Karmelickiej. Kraków, lata 30.
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Druskiennik, Truskawca, a nawet pobytu nad Adriatykiem; muszle pozbie-
rane wtedy na plaży leżały na mojej półce aż do lat dziewięćdziesiątych ze-
szłego wieku.

Narzeczeni, a później małżonkowie bywali też dosyć często w Zakopanem, 
od kiedy przeprowadziła się tam siostra Edwarda, Stanisława. Wcześniej, czyli 
w okresie I wojny światowej i przez jakiś czas po niej, mieszkała ona wraz z mę-
żem Adolfem Dachem, o którym już wspominałem, w leżącej na południe od 
Rzeszowa miejscowości Godowa. Pracowała tam w szkole gospodarczej dla 
dziewcząt, gdzie uczyła gotowania. W 1923 roku chory na syfi lis Adolf zmarł, 
a Stasia postanowiła przeprowadzić się do Zakopanego. Trwało jednak kilka lat, 
zanim zrealizowała swoje plany. W drugiej połowie lat dwudziestych wynajęła 
niedaleko skoczni narciarskiej willę „Teresa”, w której założyła pensjonat i w któ-
rej jednocześnie mieszkała razem ze swoją niedorozwiniętą umysłowo córką 
Zofi ą. Córka zmarła tuż przed II wojną światową i Stanisława została sama.

Edward i Irena jeździli do Zakopanego nie tylko w lecie, ale i w zimie, 
gdyż razem z grupą dobrych znajomych organizowali wypady narciarskie 
w Tatry.

Irena i Edward Łazarów na wakacjach w Truskawcu. 29.07.1936 r.
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Po lewej Stanisława Dach, po prawej 
jej córka Zofi a przy stacji niedawno 
uruchomionej kolejki linowej na 
Kasprowy Wierch. Zakopane, 
1937 lub 1938 r.

Eugenia Łazarów z siostrzenicą Zofi ą 
Dach na Rynku Głównym w Krakowie. 

Połowa lat 30.



Ostatnie posiadane przeze mnie zdjęcie dziadka i babci oraz dwuletnie-
go Macieja zrobione w trakcie pobytu w Zakopanem pochodzi z roku 1939.

Druga siostra Edwarda Eugenia przebywała przez prawie cały okres mię-
dzywojenny w Warszawie, gdzie uczyła w szkole podstawowej. Nie wyszła za 
mąż i często odwiedzała swoją rodzinę w Krakowie i w Zakopanem.

Ożenili się natomiast dwaj bracia dziadka. Stefan pojął za żonę Marię Ko-
walską. Mieli syna Bogusława nazywanego w rodzinie Boguszem i, jak wspo-
mniałem, mieszkali przez prawie całe dwudziestolecie międzywojenne w Bełzie, 
a następnie w Zamościu. Władysław natomiast zapałał miłością do panny Ja-
niny Michalskiej, z którą pobrali się prawdopodobnie w roku 1936. Od po-
czątku nie było to jednak małżeństwo zbyt szczęśliwe. Zaważył na tym fakt, iż 
brat dziadka bardzo chciał mieć dzieci, natomiast w dniu ślubu dowiedział się 
od swojej przyszłej teściowej, że jego wybranka dzieci mieć nie może. Był jed-
nak człowiekiem bardzo zasadniczym i stwierdził, że raz danego słowa cofnąć 
nie można i pomimo zaistniałej sytuacji zdecydował się na zawarcie związku.

Irena Łazarów ze swoją szwagierką Eugenią nad Morskim Okiem. Lato 1939 r.
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Jeszcze przed ślubem wyprowadził się z domu rodzinnego i zamieszkał 
przy ulicy Słonecznej 15 w mieszkaniu numer 4 (obecnie ulica Bolesława 
Prusa) w Krakowie w budynku spółdzielni mieszkaniowej, której był współ-
założycielem.

Udzielał się w tym czasie społecznie między innymi jako członek Obwo-
dowej Komisji Wyborczej w 1937 roku oraz członek Tatrzańskiego Towa-
rzystwa Narciarzy6.

 6 Wszystkie wiadomości na temat rodziny spisałem na podstawie posiadanych przeze 
mnie dokumentów, relacji członków mojej rodziny, a przy pisaniu życiorysu Wła-
dysława Łazarowa korzystałem dodatkowo z książki: Nieznane dokumenty Oddziału 
Vk (Łączaność Konspiracyjna) Sztabu Komendy Okręgu Kraków AK z lat 1944–1945, 
oprac. Piotr Poniedziałek, Zdzisław Zblewski, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2001, 
nr 16, s. 163–208.

Po lewej Edward i Irena Łazarów z synem Maciejem. Zakopane, lato 1939 r.
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Przez cały okres międzywojenny Edward i Irena utrzymywali bliskie kon-
takty z rodzeństwem dziadka, a także z rodziną babci, zwłaszcza potomkami 
Franciszka Izmaiłowa. Jako że rodzina Izamiłowów dosyć mocno się rozro-
sła, więc tylko z jej częścią kontakt mieli stały. Najbardziej zażyłe stosun-
ki łączyły ich z rodziną Franciszki Bicz, jednej z czterech córek Franciszka 
Izmaiłowa, jej mężem Józefem Hipolitem Biczem oraz ich dziećmi, czyli ku-
zynami mojej babci: Edwardem, Marianem, Mieczysławą, Stanisławem i Alek-
sandrem.

Stefan Łazarów z żoną Marią. Koniec lat 20.
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Marian Bicz był chemikiem i jednym z budowniczych Mościc. Ożenił się 
z Ludmiłą Łantosz-Gołębiowską, zwaną w rodzinie Miłusią, której ojciec 
Stanisław Łantosz Gołębiowski herbu Prawdzic był znanym w Krakowie 
artystą malarzem. Przez cały okres międzywojenny mieszkali w Mościcach. 
W 1932 roku Marian wybudował przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie jed-
nopiętrowy dom dla swojej córki Ewy. Usytuowany był on na terenie Bie-
żanowa, niewiele ponad trzysta metrów od rzeczki oddzielającej tę wieś od 
Prokocimia. Później, w trakcie II wojny światowej, Niemcy włączyli tę cześć 
Bieżanowa do Krakowa, podczas gdy reszta wsi pozostawała poza obrębem 
miasta aż do lat pięćdziesiątych. Ponieważ budynek został wybudowany na 
zboczu niewielkiego wzgórza, więc przez kolejnych sześćdziesiąt lat górował 
nad okoliczną zabudową i po II wojnie umieszczono na nim syrenę prze-
ciwlotniczą, którą usunięto dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy dom 
przestał być najwyższym punktem w okolicy. Aktualnie dach, na którym stała 
syrena, ginie wśród bloków i sąsiednich domów jednorodzinnych. Do tego 
właśnie domu cała rodzina przeprowadziła się po wojnie, kiedy Marian zo-
stał wyrzucony z Mościc.

Janina Michalska i Władysław Łazarów. 1936 r.
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Brat Mariana Stanisław Bicz ożeniony z Olgą z domu Haser miał z nią dwo-
je dzieci i był księgarzem. W okresie międzywojennym pracował w Księgarni 
Gebethnera na Rynku Głównym. Niezorientowanym wyjaśniam, że księgarnia 
istnieje w tym samym miejscu, czyli naprzeciwko Ratusza, do tej pory, jednak 
obecnie należy do jednej z księgarskich sieciówek. W tamtych czasach praca 
w niej była bardzo nobilitująca, a Stanisław był podobno jednym z ważniej-
szych pracowników, chociaż nie wiem, jakie stanowisko w tym czasie piastował.

Trzeci z synów, Aleksander Bicz, ożenił się z Julią z domu Sobesto i również 
miał dwoje dzieci. Był polonistą i uczył w Szkole Podstawowej w Bieżanowie.

Edward i Irena często spotykali się także z kuzynem Edwarda Tadeuszem 
Kloską i jego żoną Krystyną z domu Więcek, zwaną Dziunią, którzy miesz-
kali na Salwatorze, na parterze kamienicy znajdującej się przy ulicy Flisac-
kiej, pod numerem 3. Ich rodzina wyprowadziła się stamtąd dopiero pod 
koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, a obecnie mieści się tam hotel.

Po lewej Edward Bicz z córką Marią, po prawej Marian Bicz z córką Ewą. 
Mościce, początek lat 30.
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Dziadek, jak wielu żołnierzy armii Hallera, miał poglądy prawicowe, ale raczej 
umiarkowane. Był zwolennikiem Wincentego Witosa, ale bardzo cenił również 
Piłsudskiego. O Romanie Dmowskim nigdy nie wspominał. Zawsze twierdził, 
że żałuje, iż Piłsudski i Haller nie potrafi li się dogadać w różnych kwestiach.

 – Gdyby doszli do porozumienia i zgodzili się na plany generała Hallera, 
który chciał przewieźć całą swoją armię nie pociągami, ale statkami i za jej 
pomocą zająć Pomorze, to całe wybrzeże, łącznie z Gdańskiem, byłoby pol-
skie. Nie byłoby problemu Prus Wschodnich i korytarza – powiedział kiedyś, 
patrząc smętnie na portret Marszałka stojący na mojej półce.

Zupełnie nie rozumiał wrogości sporej części Polaków wobec Żydów 
i opowiadał, że jeszcze przed I wojną, kiedy chodził do szkoły, miał wśród 
Żydów bliskich kolegów. 

Biorąc pod uwagę jego doświadczenia wojenne, trudno się jednak dziwić, 
że z tradycjami hallerczykowskimi związany był mocniej niż z piłsudczykow-
skimi. Kiedy w 1923 roku doszło do strajków skierowanych przeciwko rządowi 
Chjeno-Piasta, opowiedział się jasno po stronie rządu. Ponieważ strajkowali 
nie tylko robotnicy, ale również urzędy i poczta, więc endecja założyła Stowa-
rzyszenie Samopomocy Społecznej, które „w porozumieniu z władzami przy-
stąpiło do uruchomienia pracy w instytucjach państwowych i użyteczności 
publicznej”. Dziadek aktywnie uczestniczył w łamaniu przez nie strajku, roz-
nosząc pocztę oraz gazety między urzędami. Wspominał, że kiedy przechodził 
koło instytucji zajętych przez strajkujących, był wyzywany od łamistrajków, 
a on nie pozostawał im dłużny, wymyślając im od bolszewików. Nie zdawał 

Legitymacja Stowarzyszenia Samopomocy Studenckiej. 1923 r.
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sobie nawet sprawy z tego, że wielu tych „bolszewików” to dawni żołnierze 
Legionów Piłsudskiego, którzy walczyli w wojnie polsko-sowieckiej.

W listopadzie 1923 roku doszło w Krakowie do krwawych wydarzeń okre-
ślanych często mianem „powstania krakowskiego”. W wyniku starć między 
robotnikami a policją i wojskiem zginęło kilkadziesiąt osób. Dziadek wracał 
do tych wspomnień dosyć często i zawsze rozpaczał nad żołnierzami któ-
rzy wtedy zginęli, i nad końmi, które w czasie szarży na robotników na ulicy 
Dunajewskiego łamały nogi na śliskim bruku. Robotnicy byli dla niego tylko 
bolszewikami, którzy próbowali zdestabilizować sytuację w Polsce i przejąć 
władzę. Przeżycia wojenne wywarły wpływ na jego poglądy. Ludzie walczący 
o poprawę swojego bytu jawili mu się, tak jak zapewne wielu dawnym żoł-
nierzom, jako sojusznicy Moskwy.

Nie kontestował jednak życia politycznego w Polsce po zamachu majo-
wym i uczestniczył na przykład w pracach komisji wyborczych, był człon-
kiem Banderji Krakusów oraz działał w Związku Strzeleckim, organizacji 
ściśle powiązanej z obozem piłsudczykowskim.

Stowarzyszenie „Strzelec” w Płaszowie. W pierwszym rzędzie trzeci od lewej siedzi 
Władysław Lachnitt, a w ostatnim rzędzie drugi od prawej stoi Edward Łazarów. 

 Kraków, 1939 r.
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Zawsze powtarzał, że najważniejszy jest wzajemny szacunek. Wspomi-
nał, że kiedy jego brat Władysław, który miał poglądy bardziej prawicowe 
niż on i był bardzo religijny (działał w Sodalicji Mariańskiej), oraz Bolesław 
Drobner, który był w tym okresie jednym z czołowych krakowskich socjali-
stów, spotykali się na ulicy, zawsze kłaniali się sobie i z uśmiechem wymie-
niali pozdrowienia.

Legitymacja Banderii Krakusów
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Zarówno mój dziadek, jak i Władysław przez cały okres międzywojenny byli 
regularnie powoływani do wojska na ćwiczenia – i wkrótce doświadczenia 
poligonowe miały im się przydać.

*

Niedługo przed wybuchem II wojny Stefana przywrócono do służby i jego 
oddział wysłano na wschód, do obrony granicy ze Związkiem Sowieckim.

Władysław nie dostał powołania i mogę się jedynie domyślać, że dlate-
go, iż zajmował ważne stanowisko w Banku Gospodarstwa Krajowego, a ten 
miał znaczenie strategiczne.

Kiedy niemieckie samoloty pojawiły się nad Krakowem i zbombardowa-
ły lotnisko w Czyżynach, Edwarda nie było już w mieście. Został powołany 
24 sierpnia w stopniu podporucznika i pomaszerował z wojskiem oraz tłu-
mami uciekinierów przez Tarnopol, Stanisławów, Nadróżną, Worochtę i przy-
graniczną Woroniankę do granicy rumuńskiej. Wraz ze swoim oddziałem 

Władysław Łazarów (drugi od lewej) w otoczeniu ofi cerów wojska polskiego, 
biorących udział w ćwiczeniach. Koniec lat 20.
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przekroczył ją 20 września, został rozbrojony, po czym udał się na Węgry, 
gdzie go internowano. O wydarzeniach tych pisał w latach osiemdzesiątych 
w liście do syna jednego ze swoich dawnych podkomendnych:

„Nasza grupa – ja jako komendant, 5 ofi cerów i 480 szergowych – wyjechała 
do Eger, gdzie był punkt zborny. Stąd wyjechaliśmyu pociągiewm przez  Mi-
skolc do Bánréve (…). Na rampie kolejowej oczekiwały i witały nas serdecz-
nie gromady ludzi z okolicznych wsi i pracowników fabryki, która użyczyła 
samochodów, by nas przewieźć 8 km do pięknej górzystej wsi Elsöhangony7.

Tu zakwaterowano nas w dawnej stacji straży granicznej. Budynki obszer-
ne, otoczone strzyżonymi żywopłotami. Teren zarósł burzanami po okna, 
lecz żołnierze szybko doprowadzili wszystko do ładu. Odsłoniły się boiska 

 7 Miejscowość nazywała się właściwie Hangony i dzieliła się na część górną – Felsö-
hangony i dolną – Elsöhangony.

Po prawej siedzi Edward Łazarów z córką Małgorzatą na kolanach, za nimi stoi Irena 
Łazarów, siostra Edwarda Eugenia trzyma na kolanach ich syna Macieja, a po lewej 

stronie siedzi brat Edwarda Władysław. Zdjęcie zrobiono przed domem 
na ulicy Sarmackiej w lecie 1939 r.
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sportowe, bieżnia, skocznia i basen. Profesjonaliści uruchomili stację pomp 
i doprowa dzili wodę. Uporządkowano kwatery i świetlicę, i ułożono plan za-
jęć dziennych. Trębacz trąbił na pobudkę i capstrzyk oraz na zbiórkę. Dzień 
rozpoczynano pieśnią »Kiedy ranne wstają zorze«, wieczorem zaś [grano] 
»Wszystkie nasze dzienne sprawy«. (…) W hucie był klub szybowcowy. Gdy 
dowiedzieli się, że mamy pluton lotników i baloniarzy, zapraszali naszych 
kolegów, by przychodzili latać. Tamtejszzy klub piłki nożnej grywał czasami 
z piłkarzami naszymi. (…)

Mieliśmy dużo swobody, na którą zezwalał, i poniekąd regulował węgier-
ski regulamin obozów. Łącznikiem naszym z Przedstawicielstwem Żołnierzy 
Polskich w Budapeszcie był pan Stanisław Mikołajczyk, który w Budapesz-
cie załatwiał sprawnie nasze potrzeby i przywoził cenne dary. (…) Wreszcie 
przywiózł instrukcje przygotowania wyjazdu do Armii Polskiej we Francji. 
W obozie zainstalował polową radiostację i każego dnia podawał nam wia-
domości oraz redagował pisemko, tygodnik „Hangoniak”. (…)

Pierwsze Święta Bożego Narodzenia były serdecznym przeżyciem. Na Wi-
gilii wypadło mi ojcować, więc przyjmowałem i składałem życzenia. Pan Mi-
kołajczyk wezwany przez generała Sikorskiego pierwszy wyjechał do Francji, 
skąd przez radio przesłał nam życzenia Noworoczne. (…)

Życie nasze i kontakty z ludnością oraz swoboda nasza raziła wywiad ko-
lonistów szwabskich i niemieckie przedstawicielstwo wpłynęło na władze 
w Budapeszcie, by je ukrócić.”

Zmienniono komendanta, obóz otoczono drutem i zabroniono wyjść. 
Ostatecznie obóz został zlikwidowany. Tych żołnierzy, którzy nie zdążyli 
wyjechać do Francji rozlokowano w różnych obozach, a dziewięciu ofi ce-
rów, którzy prowadzili ewakuację obozu, w tym mojego dziadka, osadzono 
w małym obozie w Szajo Sent Kiraly, skąd po dwóch miesiącach przeniesiono 
ich do obozu ofi cerskiego w Ipolyhídvég.8 Dzisiaj miejscowość ta nosi nazwę 
Impel’ské Predmostie. Dziadek przebywał tam z przerwami od 1 paździer-

 8 Według węgierskiej strony internetowej https://felvidek.ma/2016/05/a-lengyel-me-
nekultek-nagycsalomjai-emlekei/ (dostęp: 5.07.2019) obóz nosił nazwę Ipolyhídvé-
gen. Znalazłem również informację o dwujęzycznej książce traktującej wyłącznie 
o tym obozie, do której jednak nie udało mi się dotrzeć, ponieważ ukazała się na 
Węgrzech jedynie w 300 egzemplarzach: Horváth István, Hegedűs András, Bárdos 
István, Lengyel tiszti tábor, Ipolyhídvég: Magyarországon internált lengyel katonatisztek 
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nika 1939 do 30 listopada 1944 roku. Pełnił w tym czasie funkcję referenta 
oświatowego i organizował między innymi kursy dla analfabetów oraz do-
kształcanie żołnierzy9.

Nie powodziło mu się źle. Znał się na ogrodnictwie, więc zatrudniany był 
przez okolicznych rolników i sadowników, między innymi w miejscowości 
Hont (od 1 lipca 1940 do 30 listopada 1941). Sporo czasu spędzał też okre-
sowo w miejscowościach Mosdós oraz Zsibót, gdzie latach 1942–1945 pra-
cował w winnicach. Rodzinę, u której mieszkał w Mosdós, traktował prawie 
jak własną.

tábori naplója, 1939–1944. Obóz ofi cerów polskich w Ipolyhídvég: kronika obozu in-
ternowanych ofi cerów polskich w Ipolyhídvég w latach 1939–1944, Esztergom 2010.

 9 Potwierdzają to dwa zaświadczenia napisane w roku 1957 i podpisane przez świad-
ków: Mariana Chodackiego i Jana Kryzę.

Edward Łazarów w obozie internowania w Hangony na Węgrzech 
podczas  Bożego Narodzenia 1939 r.
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Wśród jego opowieści sporo miejsca zajmowały wspomnienia o połowach 
sumów w przepływającej w pobliżu obozu rzece Ipoly, na zrobione z gałęzi 
wędki. Dzięki temu hobby on i pozostali internowani mogli zjeść od czasu 
do czasu świeże ryby.

Co jakiś czas wysyłał do Krakowa paczki. Szły dosyć długo, zatem nie było 
najmniejszego sensu pakować do nich żywności, która szybko mo głaby się 
zepsuć. Wkrótce okazało się, że najlepszym towarem mogącym choć trochę 
wspomóc rodzinę jest wino, które można było w Krakowie sprzedać lub wy-
pić dla podreperowania zdrowia. Ponieważ część paczek znikała po drodze, 
dziadek numerował butelki, żeby było wiadomo, czy wszystkie doszły. Moja 
mama pamięta, jak kiedyś w trakcie zabawy dobrali się z bratem do tych po-
numerowanych butelek zmagazynowanych w pokoju pod fortepianem i upili 
się winem tak, że się pochorowali.

Poczta funkcjonowała sprawnie, dzięki czemu Edward wiedział, że jego brat 
Stefan dostał się do niewoli sowieckiej i został osadzony w obozie w Starobiel-
sku. Wiedział także, że kuzyn jego żony Aleksander Bicz, który jako porucznik 
4. Pułku Piechoty Legionów również został powołany do wojska w sierpniu 
1939 roku, i tak jak Stefan znalazł się w niewoli, trafi ł do obozu w Kozielsku. 
Kiedy na wiosnę 1940 roku korespondencja między nimi a rodzinami się ur-
wała, dziadek nie przypuszczał jeszcze, że żadnego z nich już nie zobaczy. Stało 
się to jasne dopiero wtedy, kiedy w 1943 roku najpierw niemiecka Międzyna-
rodowa Komisja Lekarska, a potem delegacja PCK odkopały groby w Katyniu 
i nazwisko Aleksandra Bicza znalazło się na liście rozstrzelanych ofi cerów. Łu-
dził się jeszcze, że brat może jakimś cudem uniknął losu swoich kolegów, ale 
brak jakiejkolwiek informacji z jego strony przeczył tym nadziejom.

Dziadek miał natomiast pewność, że ocalał starszy brat, który przebywał 
cały czas w Krakowie. Nie mógł jednak wiedzieć, jak bardzo jest on zaanga-
żowany w działalność krakowskiego podziemia i że ryzykuje swoim życiem 
codziennie.

Po rozpoczęciu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do Krakowa 
Władysław został wyrzucony ze swojego mieszkania przy Słonecznej, gdzie 
zakwaterowano ofi cera niemieckiego, i przeniesiony do kamienicy znajdują-
cej się przy ulicy Traugutta 18 na Zabłociu. Nie stracił jednak pracy w banku 
przemianowanym na Landeswirtschaft sbank, Filiale Krakau.
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Działalność podziemną Władysław Łazarów rozpoczął już w grudniu 
1939 roku i do stycznia pracował najpierw jako kolporter prasy, potem jako 
łącznik, a od czerwca 1941 do maja 1943 pełnił kolejno funkcje szefa łączności 
w Komendzie Podokręgu Kraków Miasto Narodowej Organizacji Wojskowej 
oraz szefa działu łączności, zabezpieczenia kwater i lokali konspiracyjnych 
w Wydziale Organizacyjnym Komendy Okręgu Krakowskiego NOW. Uży-
wał wówczas pseudonimu „Strusiński”. W wyniku akcji scaleniowej trafi ł do 
Armii Krajowej, gdzie w maju 1943 roku objął funkcję zastępcy szefa łącz-
ności w Komendzie Okręgu. Według spisanego przez niego po wojnie życio-
rysu powierzono mu równocześnie kierownictwo sekcji łączności Komendy 
Głównej z Budapesztem, a pod koniec 1943 roku kierownictwo Kancelarii 
Sztabu Komendy Okręgu Kraków AK. W latach 1944–1945 był także płat-
nikiem Oddziału Vk (łączność konspiracyjna) tegoż Sztabu. Działalność 
na tym stanowisku kontynuował również po formalnym rozwiązaniu AK, 
wypłacając odprawy zwalnianym do rezerwy żołnierzom. Używał wtedy 

Kennkarta Władysława Łazarowa
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pseudonimu „Komar”. W 1943 roku został awansowany do stopnia porucz-
nika, a w styczniu 1945 roku otrzymał awans na kapitana ze starszeństwem 
i został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

W okresie kiedy był płatnikiem, intensywnie wykorzystywał do działal-
ności podziemnej możliwości, jakie dawała praca w banku. Jak wspominał 
szesnaście lat po wojnie: „Mimo zmiany nazwy na niemiecką, mimo dyrek-
torów Niemców skarbiec tego banku był równocześnie skarbcem polskich 
oddziałów partyzanckich, walczących z Niemcami. Tutaj pracownicy Ban-
ku – Polacy – przechowywali za czasów okupacji i szalejącego terroru nie-
mieckiego pieniądze Armii Krajowej, stąd odchodziły do lasów i odległych 
wiosek paczki banknotów, przeznaczone dla oddziałów naszych operujących 
w terenie. Tutaj to dyrektor niemiecki, zamykając o godz. 3-ciej po południu 
skarbiec banku na 3-ci klucz (bo 2 klucze były w posiadaniu Polaków), za-
mykał również – nie wiedząc o tym – pieniądze Armii Krajowej. Następnego 
dnia o godz. 8-ej rano, gdy Niemiec skarbiec otworzył ze swego klucza i gdy 
się tylko oddalił, razem z pieniędzmi bankowymi wynosiliśmy pieniądze 

Lista płac Działu Łączności Zewnętrznej Oddziału 5k (łączność konspiracyjna) 
Okręgu Kraków Armii Krajowej podpisana pseudonimem Władysława Łazarowa
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akowskie na halę bankową, a stąd doręczało się je łącznikom oddziałów par-
tyzanckich, czekającym na pobliskich ulicach”10.

Przez cały okres okupacji współpracowała z nim jego żona, która używała 
pseudonimu „Tosia”. Najpierw od maja 1940 roku była kolporterką prasy, po-
tem od czerwca 1942 łączniczką Komendy Miasta, a następnie od 1943 roku 
łączniczką Kancelarii Sztabu Okręgu. Od 1944 roku była także łączniczką 
swojego męża jako płatnika Oddziału Vk.

Mogę przypuszczać, że także Stanisław Bicz mógł prowadzić działalność 
podziemną, bo wielu pracowników Gebethnera, łącznie z samym właścicie-
lem, który stał na czele tajnego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 
było zaangażowanych w konspirację. Kiedy w czasie wojny lokal przy Ryn-
ku przejął przybyły z Wrocławia Alfred Fritzsche, Gebethner otworzył nie-
wielką księgarnię w podwórzu budynku przy ulicy Krowoderskiej 31, a jej 
kierownikiem mianował właśnie Stanisława Bicza, co świadczy o tym, że mu-
siał mieć do niego duże zaufanie. Stanisław pozostał na tym stanowisku tak-
że po wojnie, gdy fi rma odzyskała dawne pomieszczenia, i był nim do roku 
1950, kiedy władze komunistyczne upaństwowiły wydawnictwo, a Księgar-
nię Gebethnera w Krakowie przejęła Centrala Obrotu Księgarskiego „dom 
Książki”.11 Mój dziadek bardzo cenił sobie zdanie kuzyna i zawsze chodził 
kupować wszelkie publikacje właśnie do zarządzanej przez niego księgarni. 
Nawyk ten pozostał mu nawet wtedy, kiedy Stanisław już tam nie pracował.

W czasie, gdy Edward przebywał na Węgrzech, jego rodzinie nie wiodło się 
dobrze. Irena została zwolniona z pracy w liceum, a miała teraz na utrzy-
maniu nie tylko dzieci, ale i rodziców, gdyż Niemcy nie chcieli wypłacać jej 
ojcu policyjnej emerytury. Kiedy więc uruchomiono na Grzegórzkach fa-
brykę słodyczy Sucharda, zgłosiła się tam do pracy i do końca wojny pako-
wała cukierki. Równocześnie nauczała też na tajnych kompletach, ale o tej 

 10 Koleżanki i koledzy…, list do pracowników Banku Inwestycyjnego w związku ze 
sprawą rehabilitacji byłych pracowników tegoż banku wyrzuconych z pracy w la-
tach pięćdziesiątych, 195[6?].

 11 Renata Żurkowa, Historia krakowskiej księgarni 1610–2000, http://fi rma.matras.pl/
krakow/historia_1.php (dostęp: 1.10.2017).
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działalności niestety nic nie wiadomo poza tym, że współpracowała z nie-
jaką panią Grodecką.

Przez całą wojnę mieszkała razem z dziećmi w jednym pokoju, gdyż dru-
gi Niemcy kazali im zwolnić i zakwaterowali w nim volksdueutscha z dwo-
ma córkami i synem. Mój wujek nie znosił tego chłopca i ciągle się z nim bił, 
pomimo iż ten był od niego starszy.

Działalność Ireny, związana z tajnym nauczaniem, nie została nigdy przez 
Niemców odkryta i w związku z tym nie spotkały jej z tego tytułu żadne prze-
śladowania. Została natomiast zatrzymana kiedyś przez przypadek w łapance 
ulicznej, w trakcie powrotu z pracy. Miała jednak szczęście w nieszczęściu, 
bo żołnierze zamknęli złapanych ludzi w budynku, w którym znajdowało 
się drugie wyjście. Wszyscy zatrzymani skorzystali z tej drogi ucieczki i tyl-
ko dzięki temu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie trafi ła na roboty 
do Niemiec.

Od lewej:  Janina Łazarów (żona Władysława) z Małgorzatą na kolanach, Władysława 
Lachnitt z Maciejem oraz Irena Łazarów. Za nimi stoi Władysław Lachnitt i pani 

Józefa, pomoc domowa, którą z powodów fi nansowych Irena musiała zwolnić 
niedługo potem, załatwiając jej jednocześnie pracę gdzieś na Wybrzeżu. Jesień 1939 r.
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Praca, utrzymanie domu i zajmowanie się dziećmi pochłaniało wszyst-
kie jej siły. Treść kartek, które w 1944 roku wysyłała do dziadka na Węgry 
świadczy o ogromnym zmęczeniu, zarówno fi zycznym, jak i psychicznym.

Miesiąc po wkroczeniu wojsk sowieckich na Węgry Edward został zwolniony 
z obozu internowania. Postanowił jednak nie wracać od razu do Polski. Ra-
zem z kilkoma kolegami pracowali nadal w gospodarstwach i zbierali przez 
zimę żywność oraz różnego rodzaju towary, które według nich mogły przy-
dać się w kraju. Przebywali wtedy prawdopodobnie na południu Węgier, koło 
miejscowości Mosdós. Udało im się ukryć zgromadzone „bogactwa” przed 
plądrującymi wszystko radzieckimi żołnierzami i kiedy wreszcie zima ustą-
piła, i drogi podeschły, zapakowali zgromadzone rzeczy na furmanki i ru-
szyli do kraju. Tuż przed wyjazdem z Węgier, w trakcie rąbania drewna na 
opał, dziadek przez nieuwagę wbił sobie w stopę siekierę, więc w trakcie 
drogi schodził z wozu tylko wtedy, kiedy naprawdę musiał. Po drodze stra-
cili część pieniędzy i żywności, ponieważ musieli płacić haracz sowieckim 
patrolom, ale na miejsce dotarli szczęśliwie.

Według relacji mamy i wujka oraz dziadka jego furmanka dojechała na 
ulicę Sarmacką w maju, sprawiając rodzinie wielką niespodziankę. Było już 
ciepło i rodzeństwo bawiło się w ogrodzie, kiedy z domu wyszła mama.

 – Maciek, Małgosia, wasz tata wrócił. Przywitajcie się – powiedziała, wska-
zując jednocześnie na nieznanego starszego pana, idącego obok niej.

Dzieci były zszokowane i bynajmniej nie rzuciły mu się w ramiona. Ukryły 
się za mamą i dopiero po chwili zdecydowały się podejść do swojego ojca. Nie 
było w tym nic dziwnego – kiedy Edward wyjeżdżał, jego syn miał trzy lata, 
a córka rok. Ojciec był dla nich zupełnie obcym człowiekiem, mimo że w czasie 
wojny mama ciągle im o nim opowiadała i asystowali jej, kiedy pisała do niego 
kartki. Jeszcze przez pół roku Małgosia zwracała się do swojego ojca per pan.

Nie wiadomo dlaczego, w ofi cjalnych życiorysach Edward podawał za-
wsze jako datę powrotu 5 września 1945 roku. Może nie chciał, żeby ktoś 
zadawał mu niewygodne pytania dotyczące okresu, kiedy jego brat siedział 
w kryminale.

Władysław został aresztowany przez funkcjonariuszy UB 9 marca. Osadzono 
go najpierw w areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
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przy placu Inwalidów 4, a następnie kolejno w krakowskim Więzieniu Świę-
tego Michała przy ulicy Senackiej 3 oraz w więzieniu urządzonym w tak zwa-
nym IV Bastionie przy ulicy Kamiennej 16.

Jeszcze wcześniej, bo 19 lutego, aresztowano na ulicy Siennej jego żonę, 
która jako łączniczka roznosiła przygotowane przez niego wypłaty.

Kiedy Edward wrócił do Polski i dowiedział, że jego brat siedzi w więzieniu, 
wystarał się po znajomości o widzenia i chodził na Kamienną tak często, jak 
tylko się dało, nosząc bratu paczki, których główną zawartość stanowiła cebula. 
Było to najbardziej pożądane przez więźniów warzywo, ponieważ było łatwe do 
przechowania, działało przeciwbakteryjnie oraz zawierało wszystkie niezbędne 
witaminy, a przede wszystkim witaminę C, której niedobór powodował mię-
dzy innymi szkorbut. Poza tym nie było na tyle atrakcyjne dla strażników, żeby 
chcieli je skonfi skować. Czasami zabierał na te widzenia również swoją córkę.

Władysław Łazarów został oskarżony z artykułu 1 dekretu o ochronie 
państwa, który brzmiał: „Kto zakłada związek, mający na celu obalenie de-
mokratycznego ustroju Państwa Polskiego, albo kto w takim związku bierze 
udział, kieruje nim, dostarcza mu broni lub udziela mu innej pomocy, pod-
lega karze więzienia lub karze śmierci”12.

Podczas licznych przesłuchań wszystkiemu zaprzeczał. Trzymał się wer-
sji, że znajomy z AK zostawił kiedyś u niego pieniądze w depozycie i teraz, 
po wojnie, szukał z nim kontaktu, żeby je zwrócić, czyli że było to całkiem 
prywatne zobowiązanie niemające nic wspólnego z działalnością podziem-
ną. Mimo to 18 czerwca 1945 roku odbyła się w celi, gdzie przebywał, tak 
zwana rozprawa kiblowa, w trakcie której, bez żadnych dowodów winy oraz 
bez udziału oskarżyciela i obrońcy, trzej sędziowie: porucznik Samuel Haber 
jako przewodniczący oraz kapitan Leonard Rodziewicz i porucznik Stanisław 
Hollitscher, skazali go na trzy lata więzienia oraz utratę praw publicznych 
i obywatelskich praw honorowych na rok. W tym samym procesie na dwa 
lata więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honoro-
wych na rok została skazana również jego żona.

Nie siedzieli jednak długo. Półtora miesiąca później, 2 sierpnia 1945 roku, 
nowo powołany Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ogłosił dekret 

 12 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. 
o ochronie Państwa, „Dziennik Urzędowy” 1944, nr 10, poz. 50.
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o amnestii dla żołnierzy i działaczy podziemia. Na jego mocy wyszli z wię-
zienia we wrześniu, po czym w październiku formalnie ujawnili się, dokonując 
rejestracji w Komisji Likwidacyjnej b. AK, Obszar Południowy, Okręg Kraków.

Władysława ponownie nie uwięziono, co spotkało wielu akowców, ale 
nie uniknął innych form represji. W więzieniu nabawił się też gruźlicy oraz, 
najprawdopodobniej, nerwicy serca, które później doprowadziły do jego 
przedwczesnej śmierci.

Przez kilka lat cieszył się względnym spokojem. Pracował w tym czasie 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, przemianowanym w 1949 roku na Bank 
Inwestycyjny Oddział w Krakowie, gdzie objął stanowisko kierownika działu 
depozytowego. W 1946 roku otrzymał nawet Medal Zwycięstwa i Wolności 
przyznawany przez ministra obrony narodowej.

W roku 1947 lub 1948 wezwano go na przesłuchanie i przez kilka go-
dzin namawiano do współpracy z UB, strasząc między innymi utratą pracy 
w banku, ale nie poniósł żadnych konsekwencji, kiedy odmówił. Przynaj-
mniej nie od razu.

Szykany z powodów politycznych rozpoczęły się dopiero w roku 1950, 
kiedy zmieniło się kierownictwo banku, a 5 września 1952 roku dostał 

Zaświadczenie Komisji Likwidacyjnej b.A.K. o ujawnieniu się 
wystawione dla Władysława Łazarowa. 12.10.1945 r.
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wypowiedzenie z pracy z dniem 1 stycznia 1953 roku. Zwolniono wtedy 
także wielu innych pracowników zaangażowanych w działalność w AK, któ-
rych określono jako „element rutyniarski, niepewny, wrogo odnoszący się 
do władzy ludowej”. Szczególną aktywność w prześladowaniach wykazywali 
kierownik komórki ochrony banku Tadeusz Kulejowski, kadrowa Gierwie-
laniec oraz dyrektor oddziału Linderski.

Możliwe też, że do tych kłopotów przyczyniła się także niepopierana przez 
władze działalność społeczna prowadzona przez Władysława w Arcybrac-
twie Miłosierdzia i Banku Pobożnym w Krakowie, do którego został przyję-
ty 9 czerwca 1950 roku.

Po zwolnieniu od razu rozpoczął poszukiwanie nowej pracy, ale żadne 
państwowe przedsiębiorstwo nie chciało go przyjąć, gdyż kierownictwo ban-
ku wysyłało złe opinie do fi rm, w których starał się o zatrudnienie. Dzięki 
znajomości z panią Ireną Bizańską, która pracowała w Związku Branżowym 
Spółdzielni Skórzanych, po kilku miesiącach udało mu się objąć stanowisko 
starszego księgowego najpierw w tej organizacji, a potem w Krajowym Związ-
ku Branżowym Spółdzielni Obuwniczych i Galanteryjnych, gdzie został po 
jakimś czasie kierownikiem Sekcji Kosztów i Cen.

W trakcie odwilży w 1956 roku zaangażował się w działania zmierzające 
do oczyszczenia z zarzutów zwolnionych pracowników banku i został wy-
brany na członka Komisji Rehabilitacyjnej Oddziałów Banku Inwestycyj-
nego w Krakowie i Nowej Hucie. Wystąpił też w swoim imieniu do komisji 
rehabilitacyjnej działającej przy centrali banku z prośbą o przywrócenie do 
pracy. 6 kwietnia 1957 roku komisja ta przyznała, że został zwolniony bez 
powodu, ale odmówiła przywrócenia do pracy „z uwagi na przeprowadzane 
obecnie w n/Banku zmniejszenie stanu zatrudnienia”.

Pracował więc nadal w związku branżowym, a w 1961 roku, ze względu 
na pogarszający się stan zdrowia, przeszedł na rentę. Zmarł na zawał serca 
15 stycznia 1965 roku i spoczął na cmentarzu Rakowickim13.

Dopiero w 1960 roku minister obrony narodowej uznał stopień porucz-
nika uzyskany przez niego w AK, ale o uznaniu stopnia kapitana nie mógł 
nawet marzyć.

 13 Patrz: Nieznane dokumenty Oddziału Vk (Łączność Konspiracyjna) Sztabu Komendy 
Okręgu Kraków AK z lat 1944–1945, dz. cyt., s. 201–202.
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We wszystkich ofi cjalnych życiorysach Władysław skrzętnie pomijał przy-
należność do NOW, pisząc tylko o działalności w Armii Krajowej.

Przez całą wojnę rodzina nie miała żadnych informacji o losie Stefana Łaza-
rowa. Pewnego dnia, niedługo po wyjściu Władysława z więzienia, w domu 
na Sarmackiej rozległ się dzwonek. Irena otworzyła drzwi i zobaczyła nie-
znanego mężczyznę.

Informacja o przyjęciu do Arcybractwa Miłosierdzia. 1950 r.
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 – Czy mogę rozmawiać z Edwardem Łazarowem? – usłyszała.
 – A o co chodzi? – zapytała z podejrzliwością w głosie, a to, co usłyszała 

w odpowiedzi, kompletnie ją zaskoczyło:
 – Mam informacje o jego bracie Stefanie.
Po chwili wahania wpuściła nieznajomego do środka i zawołała męża.
 – Pan do ciebie – powiedziała do dziadka, kiedy ten pojawił się w sieni.
 – Słucham. O co chodzi?
 – Czy możemy porozmawiać gdzieś na osobności? Pana brat Stefan prosił, 

żebym przekazał panu informacje o nim, gdyby coś mu się stało.
Dziadka zmroziło, bo przeczuwał, że wiadomości nie są dobre. Zaprosił 

nieznajomego do pokoju, gdzie usłyszał, że przybysz również był sowiec-
kim więźniem, ale Stefana znał słabo, a właściwie poznał go chyba dopiero 
wtedy, kiedy likwidowano obóz w Starobielsku i wieziono ich w tym samym 
transporcie na miejsce straceń. Twierdził, że udało mu się uciec, tuż przed 
tym jak Rosjanie zaczęli rozstrzeliwać więźniów, i że widział, jak Stefan zo-
stał zabity. Nie chciał jednak powiedzieć, gdzie się to stało ani gdzie pogrze-
bano ciało. Nie podał także ani swojego nazwiska, ani nawet imienia. Prosił, 
żeby nikomu o nim nie mówić, poza żoną Stefana. Był bardzo zdenerwowa-
ny i rozmowa trwała krótko. Szybko pożegnał się i wyszedł.

Dziadek od dawna przeczuwał, iż jego brat nie żyje. W tamtym czasie 
nikt nie wiedział, ani ilu dokładnie ludzi Rosjanie rozstrzelali, ani gdzie to 
zrobili. Ponieważ jedynym znanym miejscem był Katyń, więc rodzina uzna-
ła, że Stefan tam właśnie został pochowany. Potem przez lata, ilekroć mówi-
ło się o nim, to zawsze padało stwierdzenie, że zginął w Katyniu. Dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych, kiedy odkryto pozostałe groby, okazało się, że 
został rozstrzelany w Charkowie i jest pochowany w masowym grobie w nie-
dalekich Piatichatkach14.

 14 Nie mam pojęcia, jak to było możliwe, że ktoś uciekł w trakcie rozstrzeliwań. W świe-
tle tego, co obecnie wiadomo, jeńców zabijano w więzieniu w Charkowie strzałem 
w tył głowy – znane są nawet nazwiska egzekutorów. W takim wypadku cała histo-
ria byłaby mało wiarygodna, gdyż jest wątpliwe, aby komukolwiek udało się zbiec 
z więzienia. Natrafi łem jednak kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że 
będę cokolwiek na ten temat pisał, w jakiejś publikacji na informację, że istotnie kil-
ka osób stamtąd uciekło. Niestety, nigdy potem nie udało mi się ponownie odnaleźć 
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Wtedy jednak dla wszystkich w rodzinie ważne było przede wszystkim to, 
że Stefana już nigdy więcej nie zobaczą.

Kiedy Niemcy uciekali z Krakowa volksdeutsch, który mieszkał w domu 
przy Sarmackiej, wyjechał z miasta i nie wiadomo, co się z nim stało. Edward 
i Irena mogli więc z powrotem zająć pokój, w którym mieszkali przed wojną. 
Mieli zatem do dyspozycji dwa pokoje, bo w trzecim mieszkał Władysław 
Lachnitt. Sam, gdyż moja prababcia Władysława zmarła w czasie, gdy Ro-
sjanie wkraczali do Krakowa. Sytuacja mieszkaniowa rodziny nie była zatem 
zła. Pojawiły się jednak inne problemy.

Po powrocie z Węgier Edwardowi trudno było zaaklimatyzować się w domu. 
Nie pomagały mu w tym także nawyki wyniesione z wojska i obozu, gdzie 
przyzwyczaił się, że wszyscy podwładni słuchają jego rozkazów. Tymczasem 
tutaj nikt go słuchać nie chciał, zwłaszcza dzieci, dla których był obcym czło-
wiekiem. Uważał więc, że są złośliwymi, rozwydrzonymi bachorami, i usiło-
wał zaprowadzić w domu wojskową dyscyplinę, używając nawet czasami siły, 
co prowadziło do ciągłych konfl iktów. Córka jakoś się podporządkowywa-
ła, mimo że ojciec właśnie ją uważał za najbardziej nieposłuszną, ale syn się 
buntował – odpyskowywał i zdarzało się, że po awanturach uciekał z domu.

Konfl ikty były częste, zwłaszcza że Edward sporo czasu spędzał w domu, 
bo przez ponad rok nigdzie nie pracował. Miał poważne kłopoty ze zdro-
wiem, gdyż odnowiła się choroba płuc, z którą mierzył się od czasu I wojny. 
Doszły do tego problemy z nerkami i zapalenie mięśnia sercowego. Do-
datkowo rana, którą sam sobie zadał na Węgrzech, była na tyle poważna, 
że utrudniała mu chodzenie. Zarejestrował się więc 5 września 1945 roku 
w „Ubezpieczalni Społecznej”15 i jako ubezpieczony leczył się oraz pobierał 
jakieś chorobowe. Szukał jednocześnie zatrudnienia, ale nie mógł go zna-
leźć, co tylko pogłębiało jego frustrację, bo zamiast pomagać rodzinie, stał 
się po prostu dodatkową osobą utrzymywaną przez swoją żonę, która zaraz 
po zakończeniu wojny wróciła do pracy w Seminarium dla Wychowawczyń 

tego artykułu. Jeżeli relacja nieznajomego była prawdą, mogłoby to świadczyć o tym, 
iż rozstrzeliwano nie tylko w więzieniu, a przynajmniej nie tylko w jego wnętrzu.

 15 Takie określenie znajduje się w życiorysie dziadka. Nie wiem, o jaką ubezpieczalnię 
mogło chodzić.
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Przedszkoli przy ulicy Podbrzezie, gdzie potem była zatrudniona mniej wię-
cej do wakacji w 1947 roku.

W tym czasie jej syn zaczął chodzić do Szkoły Podstawowej im. Jana Matej-
ki przy ulicy Limanowskiego, natomiast córka początkowo uczyła się w domu, 
a w 1947 roku została przyjęta od razu do trzeciej klasy w Szkole Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi, mieszczącej się na Grzegórzkach, tuż przy cmentarzu ży-
dowskim. Ponieważ, jak pisałem, do Płaszowa nie dało się dojechać ze względu 
na postawiony w poprzek Płaszowskiej nasyp kolejowy, trzeba było przechodzić 
przez niego na piechotę górą, co było zakazane, i niestosujących się do tego za-
kazu łapali sokiści, albo korzystać z usług przewoźników, którzy łodziami trans-
portowali ludzi przez Wisłę. Wkrótce odbudowano też most kolejowy i można 
było ewentualnie przejść przez niego wąską kładką. Dla dziecka żadna z tych 
możliwości nie była bezpieczna, więc mała Małgosia przesiadywała prawie co-
dziennie u swojej mamy w pracy, w przedszkolu przylicealnym, utworzonym 
tam w celach ćwiczebnych, i do domu wracały wieczorami razem. Dyrektor-
ka liceum, niejaka pani Sobolta, była wielką zwolenniczką ówczesnego ustroju 
i próbowała bez powodzenia wciągnąć Irenę do partii. Irena powtarzała często 
swojej córce: „Pamiętaj, żebyś nigdy nie zapisywała się do żadnej organizacji, je-
żeli nie jesteś całkowicie pewna, że się zgadzasz z jej działalnością”. Jako że sama 
była wierna tej zasadzie, po jakimś czasie dyrektorka pozbyła się jej, załatwia-
jąc przymusowe przeniesienie do Liceum im. Mickiewicza, mieszczącego się 
wtedy przy ulicy Starowiślnej. Irena wpadła z deszczu pod rynnę, bo tamtejsza 
dyrektorka, pani Hebela, również starała się zmusić ją do wstąpienia do partii.

Edward dostał pracę dopiero 15 września 1946 roku w Państwowym Li-
ceum Rolniczo-Gospodarczym w Bobrku koło Oświęcimia, gdzie prowa-
dził zajęcia praktyczne z ogrodnictwa i uczył przedmiotów przyrodniczych. 
Ponieważ jego syn Maciek miał wtedy problemy z płucami i podejrzewano 
gruźlicę, więc razem z żoną zdecydowali, że dzieci na jakiś czas przeniosą 
się do niego na wieś. Przeprowadzka nastąpiła w czasie wakacji w 1947 roku. 
Liceum Rolnicze mieściło się w pałacu Sapiehów i tam też początkowo dzieci 
mieszkały w jednym pokoju z ojcem. Potem przeniesiono ich do rządcówki, 
gdzie mieli już do dyspozycji całe mieszkanie. Podróż z Krakowa do Bobrku 
trwała wtedy od czterech do kilkunastu godzin, ale mimo to Irena przyjeż-
dżała do nich prawie co niedzielę, przywożąc prowiant, gdyż w miejscowym 
sklepie można było kupić tylko naft ę do lamp. Przez większość czasu żywili 
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się zupą ugotowaną ze zmielonego grochu z paczek UNR-y, ale nie narzekali. 
W Bobrku mieszkali zresztą tylko przez rok, gdyż od 1 października 1948 roku 
ich ojciec zatrudniony był już w Państwowym Liceum Rolniczym w Trzyciążu, 
a potem dostał pracę na kursach Przysposobienia Rolniczego w Pszczelinie.

Maciek i Małgorzata zamieszkali znowu w Płaszowie i kontynuowali naukę 
w Szkole Podstawowej numer 29, znajdującej się przy ulicy Limanowskiego 
u podnóża Wzgórza Lasoty w dawnym, zamkniętym jeszcze w XIX wieku 
kamieniołomie. Szkoła ta była wtedy podzielona na oddziały męski im. Jana 
Matejki i żeński im. Zofi i Chrzanowskiej.

Niestety, dla ich mamy wyjazdy do Bobrku okazały się tragiczne w skutkach.
Jechała pewnego razu jak zwykle zatłoczonym pociągiem, lecz mimo to 

udało jej się znaleźć miejsce siedzące. Na jednej ze stacji wysiadający z pocią-
gu żołnierz usiłował wyszarpnąć swoją walizkę ze sterty bagaży leżących na 
półce. Pociągnął tak mocno, że spadła także część innych pakunków, w tym 
walizka Ireny, i tak się nieszczęśliwie złożyło, że uderzyła ją kantem w pierś. 
Stłuczenie było bardzo bolesne, ale wkrótce wszystko zaczęło wracać do 
normy, a przynajmniej tak się wydawało. Po jakimś czasie pojawił się jed-
nak w tym miejscu guzek, który zaczął się rozrastać. Znajomy lekarz, pan 
Ludwik Konior, wykazał się dużą czujnością i szybko wysłał ją na dokładne 
badania. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń: nowotwór.

Mastektomię przeprowadzono dosyć szybko i lekarze byli dobrej myśli, 
bo guz był mały i wycięty we wczesnym stadium. Niestety, od tej pory za-
częły się błędy w leczeniu. Znajoma lekarka, była uczennica Ireny, namówiła 
ją na naświetlania, które miały dać pewność, że nie dojdzie do przerzutów. 
Zostały one jednak przeprowadzone źle przy zastosowaniu zbyt dużej dawki 
promieniowania i doszło do uszkodzenia opłucnej, a może też samych płuc. 
Lekarka przyznała się do błędu i przepraszała za negatywne skutki terapii, ale 
nie zmieniło to faktu, że Irena miała coraz większe kłopoty z oddychaniem.

Trwało to wszystko dosyć długo, a jako że coraz większą trudność spra-
wiało jej zarówno prowadzenie lekcji w szkole, jak i zajęcia domowe, jej mąż 
wystarał się o pracę w Wydziale Inwestycyjnym Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Krakowskiego i wrócił na Sarmacką.

Ponieważ pensje były bardzo niskie i mieli problem z utrzymaniem pięciu 
osób, więc Edward zaczął starać się w imieniu swojego teścia o przywrócenie 
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mu emerytury. Zabiegi te trwały kilka lat, bo nowe władze nie kwapiły się do 
honorowania praw emerytalnych austriackiego żołnierza i przedwojennego 
policjanta, ale, o dziwo, zakończyły się powodzeniem i w 1950 roku Władysła-
wowi przyznano emeryturę łącznie z wyrównaniem. Pradziadek był zachwy-
cony i zaczął planować nawet przebudowę domu, jednak jego radość trwała 
krótko. Dosłownie kilka dni później przeprowadzono wymianę pieniędzy, 
a ponieważ wyrównanie przysłano pocztą, więc po wymianie gotówki w pro-
porcjach 3 złote stare na 1 złoty nowy, za całe wyrównanie mógł kupić sobie 
co najwyżej większą ilość butelek wódki, żeby upić się z rozpaczy. Niewielką 
emeryturę władze wypłacały mu do końca życia, który nastąpił już rok później.

Po jego śmierci w pokoju, który zajmował, pomieszkiwała od czasu do czasu 
jedna z sióstr Edwarda, Eugenia. Jeszcze w trakcie wojny, tuż po powstaniu 
warszawskim, przeniosła się ona z Warszawy do Zakopanego i zamieszka-
ła w pensjonacie należącym do Stanisławy. Od tego momentu, z krótkim 
przerwami, mieszkały już zawsze razem. Po 1945 roku doszło do konfl iktu 
z właścicielką wynajmowanej willi, więc wynajęły inny, większy pensjonat 
o nazwie „Poranek”, przy ulicy Grunwaldzkiej, który prowadziły do 1951 roku. 
Wtedy willę przejęło państwo i wypowiedziało im umowę najmu. Chociaż 
czynsz miały opłacony do końca roku, już w maju kazano im zwolnić część 
przeznaczoną dla gości i pozwolono użytkować tymczasowo jedynie tę, któ-
rą same zajmowały. W 1952 roku wykwaterowano je stamtąd i przeniesio-
no do mieszkania w prywatnym domu przy ulicy Sienkiewicza. Pamiętam 
z dzieciństwa, że w sąsiedztwie mieszkali państwo Styrczulowie, bo mając 
trzy lata, bawiłem się z ich córką. W związku z utratą pensjonatu oraz aby 
pomóc bratu w opiece nad chorą żoną, Eugenia mieszkała często w Płaszo-
wie. Stanisława zaś przeszła na emeryturę i siedziała cały czas w Zakopanem.

W czasie wakacji 1951 roku znajoma siostra zakonna, była uczennica babci, widząc 
pogarszający się stan zdrowia Ireny, zaproponowała jej wyjazd w celach leczni-
czych do Jedlicz, położonych między Jasłem a Krosnem. Propozycja była bardzo 
dobra i Irena na nią przystała. Okazało się jednak, że pomieszczenia, w których 
mieszkała, były chłodne, a ona bardzo osłabiona i mało odporna, więc ciągle 
było jej zimno. Dodatkowo w trakcie leczniczej kąpieli w jakimś basenie przezię-
biła się i wróciła do Krakowa w gorszym stanie, niż z niego wyjechała na kurację.
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Pracowała nadal w liceum i ani myślała o zwolnieniu. Dyrektorka szkoły 
zaczęła jednak dążyć do pozbycia się jej, a prawdopodobnie nie chcąc narazić 
się na zarzuty, że zwalnia chorą osobę, załatwiła jej przymusowe przeniesie-
nie do pracy w szkole w Myślenicach odległych od Krakowa o 25 kilometrów. 
Było oczywiste, że przy jej stanie zdrowia nie będzie mogła tam dojeżdżać – 
i faktyczne nie pojawiła się w tamtej pracy ani razu, co poskutkowało po ja-
kimś czasie zwolnieniem dyscyplinarnym.

W wakacje 1952 roku jej stan pogorszył się na tyle, że nie wstawała z łóżka. 
Leżała tak przez rok, plując krwią i ładując w siebie lekarstwa przeciwbólowe, 
przepisywane jej przez doktora Koniora, który tylko w ten sposób był w sta-
nie ulżyć jej cierpieniom. Zmarła 14 lipca 1953 roku i została pochowana na 
cmentarzu Podgórskim. Niestety, jej grobu już tam nie ma. W drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych kończył się okres, na jaki miejsce było opłacone. Za-
rząd cmentarza bardzo szybko wykorzystał tę sytuację i sprzedał grób innej 
rodzinie, która pochowała tam swojego krewnego. Zorientowaliśmy się w sy-
tuacji, kiedy w Dniu Wszystkich Świętych okazało się, że grób babci zniknął. 
Dziadek i wujek prosili nowych właścicieli miejsca pochówku, żeby zgodzili 
się przynajmniej na umieszczenie na grobie tabliczki z jej imieniem i nazwi-
skiem, ale nic nie wskórali. Moja mama dopisała więc Irenę Łazarów na ta-
bliczce znajdującej się na grobie rodzinnym na cmentarzu Rakowickim, jej 
szczątków jednak tam nie ma i nie wiadomo, co się z nimi stało.

Po śmierci Ireny Eugenia wróciła na stałe do Zakopanego, gdzie podjęła 
pracę jako nauczycielka biologii w Liceum Pedagogicznym, i zaglądała do 
Płaszowa tylko od czasu do czasu. Edward został więc z dwojgiem dorastają-
cych dzieci, które w 1952 roku rozpoczęły naukę w liceum. Maciej w IV LO 
im. Tadeusza Kościuszki na Zamoyskiego, a Małgorzata w VII LO im. Ada-
ma Mickiewicza na Starowiślnej16.

Wkrótce po śmierci żony do Edwarda zaczęli przychodzić zupełnie obcy ludzie, 
którzy usilnie namawiali go do sprzedaży domu, sugerując, że jest za duży dla 
trzech osób. Konsekwentnie odmawiał i miał nadzieję, że wreszcie potencjalni 

 16 Obecnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy 
ulicy Wąskiej.
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nabywcy zrezygnują. Ktoś jednak musiał mieć układy w odpowiednich urzę-
dach, bo postanowiono zabrać się do sprawy w inny sposób.

Pewnego dnia ktoś zadzwonił do drzwi i po jakimś czasie Małgorzata 
usłyszała wściekłe krzyki swojego ojca. Widocznie w Edwardzie obudził się, 
jak to określa mój wujek, „temperament Łazarowów”, który w momentach 
wzburzenia każe całkowicie zapomnieć o konsekwencjach utraty panowa-
nia nad własnymi nerwami.

 – Możecie mnie w dupę pocałować! Mam gdzieś wasz kwaterunek!
 – Proszę, niech się pan uspokoi. Decyzja została podjęta, proszę, tu jest 

pismo. Macie państwo bardzo duże mieszkanie, zdecydowanie za duże dla 
trzech osób. Do jednego z pokojów wprowadzi się więc funkcjonariusz.

 – Mam w dupie waszego funkcjonariusza. Brata mi zabiliście i jeszcze dom 
chcecie zabrać? Po moim trupie. Możesz pan sobie wsadzić swoją decyzję. 
Oświadczam, że jeżeli ten ktoś się tutaj pojawi, to wezmę siekierę i zdzielę 
go przez łeb. Funkcjonariusz nie funkcjonariusz, mam to w dupie. Pójdę sie-
dzieć, ale on żywy stąd nie wyjdzie. A teraz won, żebym pana tu więcej nie 
widział! – wrzasnął i wypchnął gościa za drzwi.

Konsekwencje mogły być poważne, ale furia, z jaką Edward potraktował 
przybysza, najwyraźniej podziałała, bo zakwaterowany funkcjonariusz się 
nie pojawił.

Nie był to jednak koniec, bo Edward wniósł do sądu sprawę o anulowanie 
decyzji kwaterunkowej. Problem polegał na tym, iż nie było go stać na wyna-
jęcie prawnika. Jego przełożony z kuratorium przejął się sytuacją i obiecał mu 
przydział „z urzędu” adwokata pracującego dla kuratorium. Edward oczy-
wiście chętnie przystał na propozycję i pełen nadziei, udał się na rozprawę. 
Tu czekała go jednak niespodzianka, bo obiecany prawnik się nie zjawił. Sąd 
chciał rozprawę przesunąć, ale mój dziadek postanowił sam wystąpić w roli 
adwokata. Podobno szło mu całkiem nieźle i przedstawił odpowiednie argu-
menty merytoryczne. Widocznie jednak uznał, że może to nie wystarczyć, bo 
na zakończenie wzmocnił je stwierdzeniem, że jeżeli ktokolwiek spróbuje bez 
jego zgody zamieszkać w jego domu, to on będzie czekał na niego z siekierą.

Nie wiadomo, czy zwyciężyły argumenty merytoryczne czy siłowe, ale sąd 
decyzję cofnął i nikt tego postanowienia nie usiłował zaskarżyć. Być może 
chętny na mieszkanie uznał, że lepiej nie sprawdzać, czy mój dziadek mó-
wił poważnie.
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Edward bynajmniej nie zasypiał gruszek w popiele i postanowił przygotować 
się na ewentualne ponowne wydanie decyzji o zakwaterowaniu obcej osoby. 
Żeby dom uczynić mniej atrakcyjnym, rozbił ścianę znajdującą się między 
korytarzem i kuchnią, a ścianę od ubikacji przedłużył tak, że zasłoniła okno 
wychodzące na podwórze. Kuchnia zamieniła się w ten sposób w ciemny 
duży korytarz, gdzie stała miednica do mycia. Żelazny piec do gotowania 
postawił za to w dawnym pokoju teścia zwolnionym niedawno przez sio-
strę Eugenię, zamieniając go w ten sposób w pomieszczenie, które można 
było uznać za kuchnię. W związku z tym w domu zostały tylko dwa pokoje 
mieszkalne i dom stał się dużo mniej atrakcyjny. Gdyby władze chciały kogoś 
dokwaterować, to musiałyby zostawić rodzinie tylko jeden pokój. Dziadek 
miał nadzieję, że na coś takiego się nie zdecydują, i miał rację. Nie próbowa-
no już nikogo więcej zakwaterować i ustały też wizyty chętnych do kupienia 
domu.

Już po tak zwanej odwilży, w 1957 roku, weszła w życie ustawa o wyłą-
czeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz 
mieszkań w domach spółdzielni. Powołując się na nią, w 1961 roku Edward 
złożył do dzielnicowej rady narodowej pismo o wyłącznie budynku spod 
kwaterunku – i rozpatrzono je po jego myśli.

W tym czasie Maciej i Małgorzata zdali maturę i zaczęli się zastanawiać nad 
swoją przyszłością. Małgorzata zamierzała studiować architekturę i w związ-
ku z tym pobierała przez dłuższy okres czasu lekcje rysunku. Niestety, z jej 
planów nic nie wyszło, bo aby dostać się na tak oblegany kierunek, trzeba 
było mieć tak zwane dobre wejścia. Ojciec namówił ją więc, żeby poszła na 
geodezję, która była wtedy popularnym kierunkiem. Męczyła się tam przez 
rok, wiedząc, że to studia nie dla niej, po czym przeniosła się na Wydział Rol-
niczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, który właśnie usamodzielnił się i prze-
obraził w Wyższą Szkołę Rolniczą.

Maciej fascynował się boksem. Być może dlatego, że z powodu niskiego 
wzrostu koledzy ze szkoły wyżywali się na nim. Ku rozpaczy ojca, nauczy-
ciel z liceum namówił go na rozpoczęcie kariery zawodniczej, co spowodo-
wało, że po maturze Maciej przez dłuższy okres trenował boks i startował 
w zawodach, chociaż bez większego powodzenia. Po pewnym czasie ojcu 
udało się przekonać syna, że powinien mieć jakiś zawód, i załatwił mu pracę 
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w drukarni, na chemigrafi i. Maciej pracował tam przez półtora roku i za-
wód ten mu się spodobał. Nie skończył jednak praktyki, bo został powołany 
do wojska. Dziadek próbował interweniować w Ministerstwie Obrony Na-
rodowej, prosząc bezskutecznie, aby pozwolono Maćkowi odbyć zastępczą 
służbę w drukarni wojskowej. Znał dobrze syna i bał się, aby ten przez swoją 
porywczość nie napytał sobie biedy. Miał rację, bo wkrótce po rozpoczęciu 
służby Maciek trafi ł do aresztu wojskowego za uderzenie podofi cera, który 
znęcał się nad nim i jego kolegami z oddziału. Na szczęście sprawa nie za-
kończyła się poważnymi konsekwencjami, bo podofi cer po kilku miesiącach 
wycofał oskarżenia.

Po wyjściu z wojska Maciej wrócił do trenowania boksu i pracy w drukarni. 
Po kilku latach jego ojciec dowiedział się, że istnieje możliwość studiowania 
poligrafi i w NRD, i postanowił namówić syna do podjęcia tam nauki. Jedy-
ną przeszkodę stanowiło to, iż trzeba było dobrze znać język niemiecki. Na 
szczęście okazało się, że Maciek ma duże zdolności lingwistyczne. Dosłow-
nie w ciągu kilku miesięcy nauczył się niemieckiego na tyle dobrze, że zdał 

Chór parafi alny w Płaszowie. Małgorzata Łazarów stoi w samym środku, 
siódma od lewej. Lata 50.
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egzamin państwowy i wyjechał do Lipska studiować w Inżynierskiej Szkole 
Poligrafi cznej.

Przez całe lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte Edward starał się udzielać spo-
łecznie, lecz rzadko mógł coś zdziałać. Pisał w imieniu mieszkańców pety-
cje na przykład przeciwko likwidacji sklepu spożywczego albo w sprawie 
remontu ulicy Płaszowskiej pełnej dziur w dwa lata po położeniu asfaltowej 
nawierzchni. Domagał się także doprowadzenia do Płaszowa linii tramwa-
jowej oraz skanalizowania ulicy Sarmackiej.

W 1954 roku przeniósł się z kuratorium do Szkoły Podstawowej numer 29, 
gdzie uczył biologii i prac ręcznych. Do 1959 roku był zatrudniony na pełnym 
etacie a kiedy szkoła przeniosła się do nowego budynku przy alei Dembow-
skiego na Wzgórzu Lasoty, przeszedł na tak zwany ekwiwalent i pracował 

Małgorzata Poniedziałek z bratem Maciejem. Spotkanie podczas pieszo-kajakowej 
podróży poślubnej, którą moi rodzice odbywali po ziemi lubuskiej. 1962 r.
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na nim do roku 1966. Dumny był z tego, że założył w szkole pracownię bio-
logiczną, którą opiekował się do przejścia na emeryturę.

Pracował również społecznie. W 1960 roku został, z ramienia PTTK, spo-
łecznym opiekunem zabytków w starym Podgórzu i Płaszowie. Przez kolejnych 
dziesięć lat monitorował stan zabytków na tym terenie i składał corocz-
ne raporty ze swojej działalności. Razem ze znajomym fotografem panem 
Zemlakiem robili zdjęcia zabytkowych obiektów, dokumentując ich ówcze-
sny wygląd. Niektóre z nich mam do dzisiaj, na przykład kościółek Świętego 
Benedykta i stojący obok niego austriacki fort, skrzyżowanie ulic Limanow-
skiego i Lwowskiej oraz czynny ciągle Kamieniołom Libana, który według 
niego niszczył wzgórze, na jakim usypano kopiec Krakusa. Dużo uwagi po-
święcał w tym czasie przede wszystkim staremu cmentarzowi Podgórskie-
mu. W latach pięćdziesiątych nekropolia ta nie była ogrodzona i chuligani 
urządzali sobie na niej libacje, niszcząc nagrobki i rabując groby. Edward 
nawiązał w tej sprawie kontakt z profesorem Wiktorem Zinem i dzięki jego 
pomocy udało się ten teren zabezpieczyć i ogrodzić.

Przez pewien czas walczył też z Zakładami Chemicznymi „Bonarka”17 – 
czy też, jak powszechnie nazywano wtedy tę wytwórnię, z „Supertomasyną”. 
W PRL-u nikt nie przejmował się zanieczyszczaniem środowiska – truły 
wszystkie fabryki. Bonarka, produkująca w tym czasie nawozy fosforowe, 
miała największy wpływ na stare Podgórze i Płaszów. Od czasu do czasu 
pojawiały się na roślinach i przedmiotach niewielkie ilości białego kurzu. 
Pewnego dnia na początku lat sześćdziesiątych mieszkańcy Płaszowa obu-
dzili się jednak w całkowicie białym świecie: Bonarka wyemitowała tak dużo 
pyłu, że wszystko, oczywiście łącznie z roślinami, zostało nim pokryte. Być 
może mieszkańcy przeszliby nad tym do porządku dziennego, gdyby nie to, 
że pod wpływem rozpylonej substancji, prawdopodobnie jakiegoś związ-
ku fosforu, w liściach pojawiły się wypalone dziury. Wiele drzew i krzewów 
w okolicy uległo całkowitemu zniszczeniu, a pielęgnowany przez Edwarda 
ogród został zrujnowany. Namówił wtedy sąsiadów do wystąpienia na dro-
gę sądową i po długich bojach wspólnie uzyskali od wytwórni nawozów po-
kaźne odszkodowania.

 17 Obecnie na tym terenie znajduje się Centrum Handlowe „Bonarka”.
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Na trzecim roku studiów na Wydziale Rolniczym, czyli w roku 1959, w trak-
cie praktyk studenckich w gospodarstwie w Garlicy Murowanej Małgorza-
ta poznała młodego pracownika gospodarstwa Władysława Poniedziałka. 
W 1962 roku pobrali się i zamieszkali w mieszkaniu służbowym w Garlicy 
Murowanej. Ze względu na dosyć ciężkie warunki – służbówka była wilgot-
na i zimna – wytrzymali tam tylko rok. Kiedy Władysław został asystentem 
w Katedrze Sadownictwa, a Małgorzata asystentką w Katedrze Warzywnic-
twa, jej ojciec zaproponował, aby zamieszkali w jednym z pokojów w domu 
przy Sarmackiej. Przystali na to chętnie i wrócili do Krakowa.

Żeby poprawić warunki mieszkaniowe, trzeba było przeprowadzić w domu 
remont. Przydały się wtedy pieniądze, które mój dziadek uzyskał jako od-
szkodowanie od fabryki w Bonarce, wsparte kredytem wziętym przez mo-
ich rodziców. W rezultacie przebudowy dawna kuchnia odzyskała pierwotną 
funkcję i dostęp do okna na podwórko. Zlikwidowano też amfi ladę, prze-
dłużając przedpokój kosztem dwóch pokojów, dzięki czemu każdy z nich 
uzyskał osobne wejście. Na końcu przedpokoju zrobiono łazienkę z ubikacją.

Moi rodzice dostali pokój znajdujący się najbliżej drzwi do sieni z oknami 
wychodzącymi na ulicę. Brat mamy zajmował pomieszczenie po tej samej 
stronie korytarza, a dziadek zamieszkał w pokoju z oknami wychodzący-
mi na ogród, czyli dawnym pokoju swoich teściów. Kuchnia i łazienka były 
oczywiście użytkowane wspólnie, co nie stanowiło jednak wtedy problemu, 
bo wkrótce wujek Maciek wyjechał na studia do Niemiec i w domu pozostał 
tylko dziadek oraz moi rodzice.

Pomimo trudnych warunków mieszkaniowych rodzicie dobrze wspominają 
przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Mieli dużo wspólnych zain-
teresowań i spędzali razem sporo czasu. Przede wszystkim uwielbiali cho-
dzić po górach i jeździć na nartach, więc w czasie urlopów włóczyli się po 



Moi rodzice Małgorzata i Władysław Poniedziałkowie. Kraków-Płaszów, 1962 r.
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Bieszczadach, Beskidach i Tatrach. O prywatnych wyjazdach zagranicznych 
nie mogli jednak nawet marzyć, przede wszystkim z powodów fi nansowych.

*

Przyszedłem na świat w 1966 roku.
Nie pamiętam mamy mojego ojca Heleny ani siostry mojego dziadka Sta-

nisławy, która zmarła w roku 1967. Zaleziono ją martwą na Równi Krupowej 
w Zakopanem, gdzie dopadł ją ostry zawał serca, kiedy wieczorem wracała 
do domu z jakiejś prelekcji. Jej ciało zostało przewiezione do Krakowa i po-
chowane na cmentarzu Rakowickim.

Przy załatwianiu wszystkich spraw związanych z pogrzebem, jak zwykle, 
bardzo pomagała dziadkowi stara przyjaciółka rodziny pani Irena Bizańska, 
którą zapamiętałem dzięki temu, iż w trakcie jednej z wizyt kilka lat później 

Moi rodzice (po prawej) ze znajomymi na zimowej wycieczce w górach. 
Pierwsza połowa lat 60.
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przyniosła mi czekoladę, którą zjadłem w całości jeszcze przed jej wyjściem, 
za co zostałem objechany przez dziadka.

Mama taty zmarła w 1968 roku; nie zarejestrowałem w swojej pamię-
ci żadnych wydarzeń z nią związanych, choć podobno byłem z rodzicami 
kilka razy w domu przy Celarowskiej. Chorowała długo. W opiece nad nią 
pomagały mojemu tacie i jego bratu siostry albertynki z położonego nieda-
leko klasztoru.

Jeszcze przed śmiercią babci Heleny władze postanowiły wywłaszczyć 
teren, na którym stał jej dom, aby postawić tam bloki mieszkalne, a kiedy 
zmarła, mój tata i jego brat uznali, że nie ma sensu się temu sprzeciwiać. Józef 
już od dłuższego czasu mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym razem z żoną 
i swoimi trzema, urodzonymi jeszcze w latach pięćdziesiątych, synami: Janu-
szem, Krzysztofem i Czesławem. Tata natomiast był przekonany, iż dostanie 
w nowo wybudowanych blokach mieszkanie. Tak się jednak nie stało: nowe 
lokale przyznano ludziom spoza tego terenu, a tatę i mamę przekwaterowa-
no formalnie do całkowicie zrujnowanego niewielkiego pomieszczenia przy 
ulicy Sołtyka. Ponieważ mieszkali już wtedy w Płaszowie, więc tę „kancia-
pę”, jak mówił mój tata, podnajęli koledze z Akademii Rolniczej Andrzejowi 
Libi kowi. Gdy jednak po kilku latach któryś z sąsiadów doniósł władzom, że 
rodzice nie mieszkają w przyznanym im lokalu, postanowili z niego zrezy-
gnować i oddali go miastu.

Za wywłaszczony dom i parcelę wypłacono nieduże odszkodowanie. Ta 
jego część, która przypadła tacie, wystarczyła mu jedynie na zakup aparatu 
fotografi cznego Praktina, będącego pierwowzorem późniejszej, powszechnie 
znanej Praktiki. Robił nią zdjęcia aż do lat dziewięćdziesiątych. Wciąż jest 
sprawna, chociaż nieużywana od dawna. Praktina i zdjęcia zrobione wcze-
śniej przez tatę innym, pożyczonym sprzętem, to jedyne pamiątki, które po-
zostały po domu i ogrodzie na Prądniku.

*

Kiedy byłem mały, jeździliśmy czasem z rodzicami do Zakopanego i za-
trzymywaliśmy się w mieszkaniu siostry dziadka Eugenii. Uczyła biologii 
i opiekowała się pracownią biologiczną, nadzorowała też stołówkę szkolne-
go internatu. Osiągnęła już wiek emerytalny, ale nie chciała odejść ze szkoły. 
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Aby ją do tego zmusić, ktoś, kto chciał zająć jej stanowisko, doniósł do proku-
ratury, że rzekomo podkrada mięso ze stołówki. Wszczęto śledztwo i zwol-
niono ją z pracy. Rozprawy ciągnęły się dosyć długo, ale ostatecznie wygrała 
proces. Była jednak kobietą bardzo zasadniczą i strasznie przeżyła posądze-
nie o kradzież. Nie załamała się jednak i wróciła do pracy w szkole. Na eme-
ryturę przeszła dopiero kilka lat przed swoją śmiercią w roku 1970.

*

Inaczej niż na wielu innych uczelniach, czas pracy na WSR nie był elastycz-
ny. Rodzice musieli być na uczelni w tych samych godzinach co pracownicy 
techniczni, z którymi ściśle współpracowali, czyli od ósmej rano do szesna-
stej. Niestety, osiem godzin pracy nie zawsze wystarczało, zwłaszcza kiedy 
mama zaczęła robić doktorat. Starali się jednak przez pierwsze lata mojego 
życia wychodzić z pracy około czwartej, albo pracować na dwie zmiany, gdyż 

Helena Poniedziałek na tle łąk nad rzeką Białuchą. 
Kraków, Prądnik Czerwony, 1968 r.
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nie miał się kto mną opiekować. Posyłanie mnie do żłobka nie sprawdzało 
się, bo ciągle łapałem jakieś choroby. Prawdopodobnie dlatego, iż lekarze 
z uporem maniaka przepisywali mi mocne antybiotyki nawet na najbardziej 
bzdurne infekcje. Pochodne penicyliny niszczyły mi nie tylko odporność, ale 
zapewne również wyrzynające się dopiero zęby. Wreszcie jakaś lekarka pora-
dziła rodzicom, żeby przestali faszerować mnie antybiotykami i postarali się 
wyjechać ze mną na wakacje nad morze. Po wakacjach w Krynicy Morskiej 
nabrałem odporności, jednak nie na tyle, by chodzenie do przedszkola nie 
kończyło się złapaniem infekcji.

Początkowo rodzice próbowali zatrudniać opiekunki, ale epoka niań 
w moim życiu nie trwała długo i żadna z nich nie zapadła mi w pamięć. Nie 
pamiętam oczywiście ich twarzy, bo pojawiały się i znikały szybko. Wszystkie, 
z wyjątkiem jednej, mieszkały w Krakowie i dochodziły codziennie. Ta jed-
na zażyczyła sobie noclegów na miejscu. Było to żądanie dosyć karkołomne, 
biorąc pod uwagę, że mieliśmy w domu do dyspozycji dwa pomieszczenia, 

Małgorzata Poniedziałek w trakcie odczytywania pomiarów ze stacji 
meteorologicznej. Garlica Murowana, 1962 r.
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to znaczy pokój i kuchnię. Ale mus to mus. Rodzice odgrodzili w kuchni za 
pomocą szaf i zasłonki jeden kąt i wstawili tam składane łóżko. W tym do-
datkowym „pokoju” zamieszkała „kobieta z adapterem”, jak wtedy nazywa-
no u nas gramofon. Wieczorami sadzała mnie na swoim łóżku i puszczała 
grające pocztówki. Dzięki temu zobaczyłem, do czego takie urządzenie słu-
ży, bo mama i tata, co prawda, byli w posiadaniu gramofonu Bambino, ale 
nigdy go nie używali. Przypuszczam, że rodzice mieli jednak dość ciągłego 
słuchania wieczorami przeboju Haliny Kunickiej: ”… babcia stała na balko-
nie,  dołem dziadek defi lował”, bo niania ta wydefi lowała z naszego domu 
bardzo szybko, a jej miejsce zajęła kolejna.

W przerwach między jedną a drugą nianią przez jakiś czas zajmował się 
mną dziadek – i to były dobre czasy. Najpierw woził mnie w wózku, a potem 
prowadził za rękę na spacery do ogródków działkowych nad Wisłą, tych sa-
mych, które przed wojną współtworzył. Choć nie miał tam własnej działki, 
znał sporo działkowiczów, z którymi lubił rozmawiać. Chodził też ze mną na 
Górę Lasoty, wstępując niekiedy do Szkoły Podstawowej numer 29, w której 
jeszcze od czasu do czasu prowadził jakieś lekcje, oraz do parku Bednarskie-
go i na kopiec Krakusa. Wzgórze, na którym stoi kopiec, oddzielone było 
wtedy od Góry Lasoty jedynie linią kolejową, bo ulica Powstańców Śląskich 
jeszcze nie istniała. Bardzo lubiłem spacery na działki, bo przy okazji wycią-
gałem go nad basen istniejącej do dziś stoczni rzecznej, gdzie stały zardze-
wiałe barki, w których dziadek pozwalał mi się bawić. Kiedy jednak byliśmy 
w domu, zajmował się na ogół swoimi sprawami i dzięki temu dużo czasu 
spędzałem w ogrodzie niepilnowany przez nikogo.

Nie przepadałem za opiekunkami, bo ciągle mnie kontrolowały, a chciałem 
samodzielnie „badać” świat poza naszym ogrodem. Stało się to możliwe dzięki 
odkryciu, że siatka ogrodzeniowa nie stanowi dla mnie większej przeszkody, 
bo moje stopy idealnie mieszczą się w jej oczkach. Dodatkowo okazało się, że 
w ogrodzie oddzielonym od naszego tylko jednym sadem bawi się chłopiec 
niewiele starszy ode mnie. Nazywał się Jacek Stajno i był wnukiem państwa 
Leyków, właścicieli piekarni i sklepu z pieczywem, w którym zaopatrywali się 
wszyscy okoliczni mieszkańcy. Ponieważ rodzina była zamożna, więc Jacek 
miał sporo ciekawych zabawek. Jego rodzina początkowo nie była zachwy-
cona moimi wizytami, tym bardziej, że pojawiałem się tam często, chociaż 
trzeba było przy tym pokonać dzielący nas ogród sąsiada, skłóconego z moją 
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rodziną, sprawdzając najpierw, czy jego dwa groźne wilczury na pewno za-
mknięte są na przydomowym podwórku i nie biegają po terenie, przez który 
miałem pokonać. Na ogół bawiliśmy się z Jackiem w ogrodzie i w mieszczą-
cej się na parterze piekarni, z której często przeganiali nas pracownicy. Ko-
lega nie zawsze wiedział o moich wizytach, gdyż czasami przebywałem na 
jego terenie tylko „tranzytem”, w drodze do bazy samochodowej sąsiadującej 
z jego ogrodem. Jak zwykle w takich państwowych zakładach panował tam 
okropny bałagan. Wszędzie leżały „tajemnicze” części samochodowe, które 
były dla mnie lepszymi nawet zabawkami niż te posiadane przez Jacka. Mo-
głem też bawić się w szoferkach starych ciężarówek. Musiałem tylko pozostać 
niezauważony przez pracowników, a w przypadku odkrycia szybko uciekać.

Przeszkody nie stanowił też dla mnie parkan z tyłu ogrodu, przy którym 
rosła stara papierówka. Przedostawałem się tamtędy na dach betonowego 
śmietnika, a następnie na otwarty podjazd, z którego można było wyjść na 
ulicę Płaszowską. Początkowo bałem się jednak tam zapuszczać ze względu 
na jeżdżące dosyć często samochody i zacząłem to robić dopiero wtedy, kie-
dy poszedłem do szkoły.

Znikałem z ogrodu coraz częściej, ale oczywiście wiele z tych moich eska-
pad nie zostało odkrytych. Kiedy mama robiła dziadkowi wymówki, że za 
słabo mnie pilnuje, przez jakiś czas starał się lepiej przykładać do opieki 
i byłem uziemiony.

Najwięcej czasu spędzałem jednak w ogrodzie, gdzie chodziłem po drze-
wach, goniłem za kaczkami i grzebałem w wylotkach uli. Dziadek, a potem 
także tata byli zapalonymi pszczelarzami, więc w ogrodzie było trochę pszcze-
lich rodzin. Moje próby zaznajomienia się z nimi kończyły się jednak prawie 
zawsze żądleniem, za czym nie przepadałem.

*

3 stycznia 1969 roku, czyli na miesiąc przed moimi trzecimi urodzinami, na 
świat przyszedł mój brat Paweł i w pokoju pojawiło się łóżeczko dziecięce. 
Było naprawdę ciasno, biorąc pod uwagę, że w jednym pomieszczeniu znaj-
dowała się mała wersalka, na której spał tata, oraz duże rozkładane łóżko, 
na którym spałem z mamą. Na środku pokoju stał stół, a pod ścianami stary 
zabytkowy kredens i dwie szafy, jedna na ubrania, a druga na książki. Pod 
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oknem wychodzącym na ulicę znajdował się fortepian, na którym grywała 
moja zmarła babcia. Zajmował sporo miejsca, ale był pamiątkowy, przeto 
nikt nawet nie pomyślał, żeby się go pozbyć.

W tym samym roku, w którym urodził się Paweł, rodzice postanowili ku-
pić sprzęt, który do tej pory widywałem tylko wtedy, kiedy szliśmy do kogoś 
z wizytą, czyli czarno-biały telewizor. Z trudem udało się go uruchomić, bo 
antena była za słaba i obraz zanikał, ale pamiętam, że pierwszym programem, 
jaki na nim obejrzałem, była dobranocka z Jackiem i Agatką. Stanął on w je-
dynym możliwym miejscu, czyli na fortepianie.

Trochę więcej miejsca w pokoju zrobiło się, gdy mój brat skończył dwa 
lata i jego łóżeczko zostało rozmontowane, a on zaczął spać w jednym łóż-
ku ze mną i z mamą.

*

Ponieważ do przedszkola chodziłem krótko, a nie było wtedy zerówki, w któ-
rej musiałbym obowiązkowo pobierać nauki przed pójściem do szkoły, więc 
praktycznie nie miałem żadnych doświadczeń związanych z edukacją przed-
szkolną.

Miałem za to dużo swobody i czasu na wysłuchiwanie opowieści dziadka, 
który, aby uchronić się przed koniecznością szukania mnie po okolicy, brał 
mnie często do swojego pokoju, gdzie kładłem się na jego łóżku na zielo-
nym wełnianym i przez to trochę kłującym kocu, i słuchałem historii, które 
mi opowiadał.

 – Miałem w dzieciństwie przyjaciela – wspominał, chcąc ostrzec mnie 
przed ciągłym wspinaniem się na drzewa. – Mieszkaliśmy jeszcze wtedy 
w Bieżanowie. Nazywał się Jasiu Strawiński. Gałąź się pod nim załamała, bo 
niektóre drzewa, jak na przykład wierzby, mają bardzo kruche gałęzie i zła-
mał kręgosłup. Na szczęście mógł chodzić, ale kręgosłup wygiął mu się i Jasiu 
był straszne garbaty, z przodu i tyłu, i chyba z tego powodu bardzo młodo 
umarł. Koledzy się nad nim znęcali i ciągle musiałem go bronić.

Te przestrogi jednak do mnie nie trafi ały, nawet po tym gdy złamał się 
pode mną konar starej czereśni i spadłem razem z nim na ziemię z wysoko-
ści kilku metrów. Nie rozumiałem w ogóle, jak mógłbym funkcjonować bez 
chodzenia po drzewach.
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Innym razem opowiadał z kolei o połowach sumów w rzece Ipoly podczas 
II wojny, po czym przeskakiwał do wojny polsko-bolszewickiej.

 – Byłem przez jakiś w oddziale zwiadowczym i często wkraczaliśmy do 
wsi jako pierwsi. Ukraińscy chłopi bardzo nas nie lubili, bo musieli dawać 
nam kwatery i jedzenie, a jeżeli nie chcieli dać, to ich do tego zmuszaliśmy. 
Byliśmy blisko frontu i musieliśmy mieć oczy ze wszystkich stron głowy, bo 
bolszewickie podjazdy pojawiały się często zupełnie niespodziewanie. Cza-
sami można było zobaczyć nawet Budionnego. Miał taki zwyczaj, że jeździł 
wzdłuż linii frontu taczanką z siestricami i sołdatem obsługującym ciężki 
karabin maszynowy. Nasi żołnierze, którzy się na niego natknęli, usiłowali 
ustrzelić kacapa, ale niestety żadnemu się nie udało.

 – Dwa razy do niego strzelałem – dodawał, wzdychając. – Dwa razy mia-
łem okazję dorwać drania i dwa razy chybiłem. Za drugim prawie mi się uda-
ło. Stacjonowaliśmy wtedy we wsi nad rzeką. Po drugiej stronie był wysoki 
brzeg. Pełniłem akurat wartę koło chałupy i obserwowałem tamten teren, 
bo bolszewicy mogli nadejść z tego kierunku. W pewnej chwili widzę, że 
spomiędzy drzew wyjeżdża taczanka, a w niej siedzą siestrice w tych swoich 

Autor (trzyma „miecz” w ręku) z bratem Pawłem i dziadkiem Edwardem w ogrodzie 
na tyłach domu na ul. Sarmackiej. Kraków-Płaszów, 1970 r.
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dużych białych czepcach. Aż mnie zmroziło. „To musi być on, tylko on jeździ 
w takim towarzystwie”, pomyślałem. Było dosyć daleko, ale jestem pewien, że 
rozpoznałem sylwetkę. Szybko zdjąłem z ramienia karabin i oparłem na ja-
kiejś belce, żeby mieć pewniejszy strzał. Wymierzyłem i pociągnąłem za spust. 
Zarepetowałem i chciałem poprawić, lecz nie zdążyłem. Kula musiała świ-
snąć mu koło głowy, bo coś krzyknął, a woźnica strzelił z bata, popędził ko-
nie do linii drzew i straciłem ich z oczu. Miałem nadzieję, że kiedyś będę 
miał jeszcze okazję, jednak niestety już się nie nadarzyła.

Innym razem wspominał zwycięską dla armii polskiej bitwę pod Koma-
rowem:

 – Przechodziliśmy tamtędy parę dni po walkach. Wszędzie leżały trupy 
koni i ludzi, strasznie zmasakrowanych, pociętych szablami.

Mimo dużego doświadczenia frontowego widok ten musiał wywrzeć na 
nim silne wrażenie, bo opowiadał o tym wielokrotnie. Kiedy pod koniec lat 
siedemdziesiątych dowiedział się z audycji Radia Wolna Europa, że Kornel 
Krzeczunowicz napisał książkę Ostatnia kampania konna, w której między 
innymi opowiada o tej właśnie bitwie, popędził do Księgarni Gebethne-
ra, licząc na to, że pomogą mu ją sprowadzić, choć ostrzegałem go, że pró-
ba poszukiwania w państwowej księgarni publikacji polecanej przez RWE, 
w której dowódca szarży przesądzającej o klęsce armii konnej Siemiona Bu-
dionnego opisuje, jak laliśmy bolszewików po dupach, to nie jest najlepszy 
pomysł. Odbił mój argument stwierdzeniem, że w księgarni, w której pra-
cował Stasiu, na pewno dobrze mu doradzą. Sprzedawca faktycznie okazał 
zrozumienie, informując go uprzejmie, że takiej literatury nie posiadają, 
i poradził mu jednocześnie, aby szukał książki w antykwariatach. Nie wiem, 
czy kontynuował poszukiwania, ale pewne jest, że nigdy nie udało mu się jej 
kupić.

 – Kilka razy w życiu widziałem straszną rzeź – wspominał, przeskakując 
nagle kilka lat wstecz. – Jakiś czas po tym jak trafi łem na front włoski, prze-
prawialiśmy się przez Piawę. Saperzy postawili most pontonowy i zaczęły 
po nim przechodzić oddziały wojska. Byliśmy blisko brzegu i czekaliśmy na 
naszą kolej, kiedy nagle usłyszałem coś w rodzaju „fuu, fuu, fuu”, przypomi-
nało to trochę sapanie nadjeżdżającej lokomotywy. Wszyscy wiedzieliśmy 
co to jest: nadlatują pociski wystrzelone przez ciężką artylerię włoską. I na-
gle rozpętało się istne piekło. Pociski trafi ały w most, rzekę i brzeg, ludzie 
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wrzeszczeli, konie rżały przerażone i usiłowały uciec, ale nie mogły zaprzę-
żone do wozów i do dział. Skoczyliśmy z kolegami pod jakąś skarpę i mo-
dliliśmy się, żeby skończyło się to jak najszybciej. Wszędzie latały odłamki 
pocisków, wyrzucona przez wybuchy ziemia i kawałki ciał. Mieliśmy duże 
szczęście, że to przeżyliśmy.

 – Tak, w czasie wojny nigdy nie można być pewnym, kiedy się zginie – kon-
tynuował po chwili zamyślenia, wspominając z kolei walki w Dolomitach. – 
Kiedyś siedzieliśmy z kolegami w wąwozie czy raczej kanionie otoczonym 
zewsząd skalnymi ścianami. Znajdowały się tam wejścia do wydrążonych 
kawern, które służyły nam jednocześnie za mieszkania i schrony. Była ład-
na pogoda, spokój i nikt nie spodziewał się ostrzału. Poza tym nadlatujące 
pociski zawsze było słychać, więc myśleliśmy, że w razie czego zdążymy się 
schować. Wszyscy wylegli na słoneczko. Trzej koledzy siedzieli przy stole, 
grając w karty. I nagle zobaczyliśmy, jak nadlatujący pocisk armatni uderza 
w dno wąwozu. Musiał wcześniej lecieć nisko, poziomo tuż nad skałami, bo 
nie było go słychać. Trwało to wszystko dosłownie ułamek sekundy. Odbił 
się od ziemi, przeleciał między dwoma siedzącymi do niego tyłem żołnie-
rzami i trafi ł w klatkę piersiową kolegę znajdującego się po przeciwnej stro-
nie stołu, rozrywając go na strzępy od pasa w górę. Potem odbił się jeszcze 
kilka razy i upadł na ziemię, nie eksplodując. Wszyscy na moment zamarli, 
po czym rzucili się do schronów. W tym czasie zewsząd zaczęły wybiegać 
szczury, które porywały kawałki rozerwanego ciała. – Przerwał na chwilę, 
po czym dodał: – Niewybuch rozbroili później saperzy.

 – Rany boskie – wściekła się moja mama, kiedy zapytałem ją, czy ten żoł-
nierz nie mógł się uchylić, kiedy widział, że leci pocisk, i oczywiście zrobiła 
dziadkowi awanturę. – Jak możesz takie rzeczy opowiadać sześciolatkowi. 
Będzie mi potem w nocy sikał do łóżka ze strachu.

 – Jak nie ja, to kto mu ma opowiedzieć, jak było? Taka była rzeczywistość.
 – Nie życzę sobie, żebyś opowiadał mu o wojnie, zwłaszcza o takich okro-

pieństwach. Rozumiesz? Przyjdzie na to czas, kiedy będzie co najmniej o dzie-
sięć lat starszy.

 – Nie wiadomo, czy wtedy będę jeszcze żył…
Dziadek czuł się jednak skruszony i przez jakiś czas starał się nie poru-

szać wojennych tematów. Opowiadał mi za to między innymi o życiu na in-
nych planetach, gdzie mieszkają w harmonii istoty nietoczące ze sobą wojen, 
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istoty, „które na pewno kiedyś poznamy”. Myślę, że nikt poza mną nie znał 
tej jego marzycielskiej natury.

Zanim nauczyłem się biegle czytać, czyli przed ukończeniem pierwszej 
klasy, czytał mi też od czasu do czasu różne książki. Pamiętam zwłaszcza jed-
ną: Księgę puszczy Tytusa Karpowicza, zawierającą opowieści z życia zwierząt.

Temat wojny w opowieściach dziadka wracał jednak jak bumerang. Cza-
sami zresztą na moją usilną prośbę. Oczywiście nie byłem wtedy w stanie 
rozróżnić, której wojny dana opowieść dotyczy, i nie rozumiałem szerszego 
tła wydarzeń, wojaczka zaś jawiła mi się jako jedna wielka przygoda, w trak-
cie której można zobaczyć inne kraje i poznać ciekawych ludzi. Krwawa, ale 
jednak przygoda.

*

Niedługo po moim urodzeniu mama zaczęła fi nalizować rozprawę doktorską. 
Promotorką jej pracy była docent Maria Kozłowska. Wszystko szło dobrze 
i praca była już na ukończeniu, kiedy promotorka nagle zniknęła. Po pew-
nym czasie rozeszła się wiadomość, że jest w szpitalu, ale nikt nie wiedział 
nic więcej, a co dziwniejsze, nikt nawet nie usiłował się niczego dowiedzieć. 
Mama poszła więc ją odwiedzić i była zdziwiona, kiedy okazało się, że pani 
docent jest bardzo zdenerwowana jej wizytą i ciągle powtarza, że powinna 
już iść, bo będzie miała kłopoty. Nie wyjaśniła jednak, o co chodzi, więc cała 
sytuacja wyglądała bardzo tajemniczo. Dodatkowo niedługo potem wezwał 
mamę kierownik Katedry Warzywnictwa i oznajmił jej, że musi zmienić pro-
motora, bo pani Kozłowska została zwolniona z pracy. Na uczelni pojawia-
ły się różne plotki, jednak tak naprawdę nikt niczego nie wiedział. Dopiero 
kiedy na początku 1970 roku zaczął się tak zwany proces taterników i kiedy 
na ławie oskarżonych zasiadł Maciej Kozłowski, syn pani docent, informacje 
zaczęły łączyć się w całość, chociaż nawet wtedy szczegółów nikt w otoczeniu 
mamy nie znał. Dokumenty „sprawy Kozłowskiej” trafi ły do jej rąk dopiero 
w czasach Solidarności w 1981 roku, kiedy jako członkini komisji rehabi-
litacyjnej na Akademii Rolniczej starała się o rehabilitację ludzi prześlado-
wanych w pracy z powodu swoich przekonań. Wykonała wtedy kopię tych 
papierów i przechowuje ją do dnia dzisiejszego. Okazało się, że w 1969 roku 
Maria Kozłowska spotkała się na terenie Czechosłowacji ze swoim synem, 



96

Moja niepodległość

Władysław Poniedziałek w trakcie promocji doktorskiej na WSR w 1969 r. …

… i w domu na Sarmackiej w trakcie zmywania garnków. 
Zdjęcie zrobione polaroidem przez koleżankę rodziców, 
która kilka lat wcześniej wyemigrowała na stałe do USA.

Kraków-Płaszów, 1971 r.
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który przewoził wtedy do kraju paryską „Kulturę” oraz nielegalne książki wy-
dane przez Instytut Literacki w Paryżu. Została aresztowana przez tamtejszą 
służbę bezpieczeństwa i odstawiona do Polski. Tutaj nie trafi ła do więzienia 
chyba tylko dlatego, że udało jej się dostać do szpitala. Po jego opuszczeniu 
nie została aresztowana i jej sprawa przycichła, ale w międzyczasie zwolnio-
no ją z pracy, co przerwało jej karierę.

Cała sprawa nie miała jednak większego wpływu na pracę mojej mamy, 
która obroniła doktorat w 1970 roku. Ponieważ rok wcześniej tata również 
obronił pracę doktorską, więc oboje wkroczyli w lata siedemdziesiąte zatrud-
nieni na etatach adiunktów.

*

Jako że ani żadna niania, ani dziadek nie mogli mnie upilnować, kiedy ukoń-
czyłem pięć lat, czyli w 1971 roku, mama wymyśliła sposób na „obłaskawie-
nie” mojej natury: postanowiła zapisać mnie do Eksperymentalnego Studium 
Muzycznego zajmującego parter kamienicy numer 3 na ulicy Gołębiej. Cho-
dziłem tam po południami kilka razy w tygodniu przez kolejne cztery lata. 
Odbierała mnie wieczorem mama lub tata, a zawoził na ogół dziadek. Czasa-
mi jechałem taksówką. Natomiast kiedy byłem w trzeciej klasie podstawów-
ki, zacząłem dojeżdżać już sam, autobusem i tramwajem, ale o tym za chwilę. 
Przez pierwsze dwa lata uczęszczałem na kurs przedszkolny, a następnie przez 
kolejne dwa na szkolny. Najbardziej lubiłem rytmikę, a najmniej śpiewanie 
w chórze ze względu na słaby, ginący wśród innych głos. Moim głównym 
przedmiotem była jednak gra na fortepianie, czego z kiepskim skutkiem 
usiłowała mnie nauczyć pani Krystyna Rymar. Twierdziła, że mam bardzo 
dobry słuch muzyczny, i nie mogła zrozumieć dlaczego nie robię większych 
postępów. Nie była to jednak wina ani mojego braku zdolności, ani jej me-
tod nauczania, lecz mojej niecierpliwości. Cóż, świat był taki ciekawy i tylu 
kolegów wokół… A odkąd w wieku pięciu lat nauczyłem się jeździć na ro-
werze i dostałem na imieniny pierwszego składaka, świat ten stanął przede 
mną otworem. Ćwiczenie więc w kółko tych samych etiud, sonat, menuetów 
czy po prostu zwykłych wprawek wykraczało znacznie poza granice mojej 
cierpliwości. Im dłużej siedziałem przy fortepianie, tym bardziej byłem zde-
koncentrowany i tym więcej robiłem błędów.
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*

Dzięki temu, że nie chodziłem do przedszkola, poznałem drugiego kolegę z są-
siedztwa: Marka Tyszkiewicza. Był synem dawnego kolegi mojej mamy z uczel-
ni. Niestety, jego ojciec niedługo przed moim urodzeniem zatruł się środkami 
ochrony roślin, serce tego nie wytrzymało i umarł na schodach szpitala, gdzie 
przyjechał taksówką szukać pomocy. Jego żona Alicja pracowała w Orbisie, 
a ponieważ po śmierci męża musiała utrzymywać dom, więc spędzała całe dni 
w pracy i często wyjeżdżała, również za granicę. Marek, tak jak ja, nie chodził 
do przedszkola i zajmowała się nim babcia. Nasze mamy uzgodniły więc, że 
od czasu do czasu będę spędzał dni u nich, dzięki czemu ja będę miał opiekę, 
a jej syn towarzystwo. I przez jakiś czas dobrze się to sprawdzało. Bawiliśmy się 
wtedy razem w domu i w ich dużym ogrodzie, a po obiedzie spaliśmy razem 
w jednym łóżku. Nie trwało to jednak długo, gdyż jego babcia, która praw-
dopodobnie miała dość opieki nad dwojgiem niezbyt grzecznych smarkaczy, 
powiedziała mojej mamie, że nie życzy sobie moich wizyt, bo kradnę Marko-
wi zabawki. Była to wierutna bzdura i strasznie mnie to ubodło, bo nigdy nie 

Małgorzata Poniedziałek (po prawej stronie) w trakcie promocji doktorskiej na WSR. 
Kraków, 1970 r.
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przyszło mi nawet do głowy, że mógłbym zabrać jakąkolwiek zabawkę które-
muś z moich kolegów. Nasze kontakty ustały jednak wtedy na kilka lat, albo-
wiem Marek wkrótce wyjechał ze swoją matką do rodziny w Anglii i wrócił 
dopiero wtedy, kiedy byłem w drugiej klasie podstawówki.

*

Mniej więcej w 1970 pojawił się natomiast w naszym domu ktoś inny. Brat 
mojej mamy poznał w trakcie studiów w Lipsku dziewczynę, w której strasz-
nie się zakochał. Nazywała się Friederike Riess i studiowała wtedy w Wyższej 
Szkole Grafi ki Artystycznej i Wydawniczej. Pochodziła ze starej szlachec-
kiej rodziny Niemców sudeckich. Urodziła się i spędziła pierwsze lata życia 
w miejscowości Kaden18. Jej ojciec należał do NSDAP i w trakcie wojny słu-
żył w Wehrmachcie. Po wojnie wrócił do domu, ale szybko został zadenun-
cjowany nowym władzom jako członek partii hitlerowskiej. Aresztowano go 
i przekazano Rosjanom, po czym wylądował na Syberii, gdzie podobno zmarł 
po zjedzeniu trujących roślin. Matka Fryderyki musiała razem z dziećmi opu-
ścić swoje rodzinne miasto i zamieszkać w Erfurcie. Kiedy wujek poznał swo-
ją przyszłą żonę, część tamtej rodziny mieszkała w Niemczech Zachodnich, 
część we Wschodnich, ale obie części nie pałały miłością do Polaków. Fryde-
ryka musiała jednak naprawdę odwzajemniać uczucie i wykazać się znacz-
nym uporem, skoro postanowiła przyjąć oświadczyny mojego wujka mimo 
nieskrywanego niezadowolenia niektórych swoich krewnych. Ślub odbył się 
w 1969 roku i moi rodzice pojechali do Niemiec, żeby wziąć w nim udział, 
zabierając mnie ze sobą. Wujek i ciocia zdecydowali, że zamieszkają w Pol-
sce w domu na Sarmackiej, i po pewnym czasie zrealizowali swoje postanowie-
nie. Wkrótce wujek znalazł zatrudnienie najpierw w Zakładach Off setowych 
na alei Słowackiego, potem w Drukarni Narodowej, następnie w Drukarni 
Wydawniczej i ostatecznie, około 1976 roku, w Drukarni Prasowej przy alei 
Pokoju, gdzie pracował aż do emerytury. Natomiast ciocia, która z wykształ-
cenia i zamiłowania była plastyczką i malarką, nie podjęła pracy etatowej, lecz 
zajęła się domem. Oboje dorabiali sobie także, wykonując na zlecenie drukarni 
rysunki techniczne. Ponieważ wyglądało na to, iż moi rodzice mają większe 

 18 Obecnie Kadaň na terenie Republiki Czeskiej.
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szanse na przydział mieszkania w blokach, wujek ustalił z nimi, że docelowo 
to oni się wyprowadzą, a on spłaci ich i zostanie na Sarmackiej.

Wkrótce okazało się jednak, że realizacja tego pomysłu zaczęła szwanko-
wać. Moi rodzice starali się na uczelni o przydział mieszkania, jednak ich po-
dania nie przynosiły początkowo żadnych skutków. Dopiero po kilku latach 
dostali od Akademii Rolniczej, bo taką nazwę w 1972 roku przyjęła WSR, 
zamiast mieszkania działkę budowlaną na Woli Justowskiej. Żeby jednak 
wybudować na niej dom, trzeba było mieć pieniądze, których nie posiadali. 
Tymczasem wujek z ciocią mieszkali w jednym pokoju i początkowo mu-
sieli nawet korzystać ze wspólnej kuchni. Dopiero po jakimś czasie wujek 
urządził osobną kuchnię w jednym z pomieszczeń w piwnicy. W 1973 roku 
urodziło się ich pierwsze dziecko. Konieczność dzielenia się przestrzenią 
wywoływała ciągłe konfl ikty. Dodatkowo przez pierwsze lata nie mogliśmy 
porozumieć się z ciocią, bo nie znała polskiego. Wszystkie rozmowy tłuma-
czył wujek i wszystkie sprawy załatwiane były właściwie między nim a moją 

Ślub Fryderyki z domu Riess i Macieja Łazarowa. Erfurt, 1969 r.
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mamą, a ponieważ oboje posiadali „temperament Łazarowów”, ich dysku-
sje kończyły się często kłótniami. Odbijało się to też oczywiście na moich 
stosunkach z nimi, bo przecież dzieci zawsze biorą stronę rodziców. Tym 
bardziej że oboje w domu posługiwali się językiem, który znałem głównie 
z fi lmu Czterej pancerni i pies, więc nie kojarzył mi się dobrze. Wujek do dzi-
siaj wspomina, jak wykopałem na ścieżce w ogrodzie głęboki na jakieś trzy-
dzieści centymetrów wilczy dół, a potem przezywając Rikę, zwabiłem ją do 
niego, tak że o mało nie połamała sobie nóg. Zainspirowały mnie do tego 
opowieści dziadka o bitwie pod Grunwaldem, przed którą, jak głosi legenda, 
Krzyżacy mieli wykopać wilcze doły, żeby zatrzymać natarcie polskiej jazdy. 
Teraz wspomnienia te wzbudzają śmiech, ale wtedy moje zachowanie dodat-
kowo zaostrzało sytuację, bo było odbierane jako łobuzerstwo i złośliwość.

Oczywiście w naszych stosunkach były chwile gorsze i lepsze. Kiedy ukła-
dało się dobrze, wujek pokazywał mi, jak ćwiczyć na drążkach, które wybudo-
wał w ogrodzie, uczył mnie boksu i pożyczał wędki, z którymi chodziłem nad 
Staw Płaszowski łowić ryby, które potem wypuszczałem z powrotem do wody. 
Wujek był zapalonym wędkarzem i ciągle jeździł nad różne rzeki, aby odda-
wać się swojej pasji. Zabierał mnie czasami na takie wyjazdy, dopóki kiedyś nie 
wypuściłem przez przypadek wszystkich pstrągów, które złowił w ciągu dnia, 
bo zrobiło mi się ich żal. Usiłowałem ulżyć im trochę w niedoli i poluzowa-
łem zamknięcie siatki, w której je trzymał, z czego ryby skwapliwie skorzystały.

W 1973 roku urodziła im się córka Joanna, a rok później syn Stefan. Z Jo-
anną, kiedy miała już kilka lat, oraz z moim bratem bawiliśmy się razem 
i graliśmy w piłkę na podwórku. Później przez mniej więcej rok dołączał do 
nas także Stefan. Nie trwało to jednak długo, bo kiedy Joanna miała cztery 
lata, a Stefan trzy, wyprowadziliśmy się wreszcie z Płaszowa. Po naszej wy-
prowadzce urodziły się jeszcze Renata, Urszula i Maria, a w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych Tomek.

*

Niedługo po podjęciu pracy na WSR tata starał się o pozwolenie na wyjazd 
na staż zagraniczny w Wersalu, który załatwił mu kolega. Niestety, nie do-
stał wtedy na to zgody od kierownika swojej katedry. Po obronie pracy dok-
torskiej postanowił ponownie wystąpić o zgodę na staż i po jakimś czasie 
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otrzymał propozycję wyjazdu do pracy w Akademii Rolniczej w Moskwie. 
Staż miał rozpocząć się w drugiej połowie 1972 roku i trwać osiem miesię-
cy. Nie był to może szczyt marzeń, lecz wyjazd taki stwarzał szansę zdobycia 
dodatkowego doświadczenia i wiedzy. A poza tym w Związku Radzieckim 
płacili lepiej niż u nas i można było kupić tam rzeczy, których w Polsce bra-
kowało. Ludzie, którzy pracowali w ZSRR, przywozili na przykład kolorowe 
telewizory. Nie można było robić tego masowo, bo obowiązywał limit i każdy 
mógł wywieźć z Sojuza tylko jeden telewizor, ale i na tym jednym można było 
trochę zarobić. Początkowo tata planował takie posunięcie, jednak ostatecz-
nie go nie zrealizował i przywiózł po prostu czarno-biały telewizor na nasz 
własny użytek, który służył nam przez kolejnych dwadzieścia lat. Oglądali-
śmy na nim dobranocki, teleranki, dzienniki, czwartkową Kobrę, Dyrektorów, 
Czterdziestolatka, Stawkę większą niż życie, relacje z wydarzeń sierpniowych, 
Jaruzelskiego ogłaszającego stan wojenny, Jerzego Urbana, relacje z obrad 
Okrągłego Stołu, z wyborów czerwcowych i z upadku muru berlińskiego.

Mama musiała zostać sama przez osiem miesięcy i obawiała się, iż może 
nie poradzić sobie z pracą, zajmując się jednocześnie dwojgiem dzieci, z któ-
rych żadne nie chodziło do przedszkola. Dziadek nie mógł opiekować się nami 
każdego dnia. Postanowili więc z tatą, że poślą mnie do szkoły rok wcześniej. 
Uznali, że skoro mam samych starszych kolegów, to nie będę się czuł źle w kla-
sie wśród starszych o rok dzieci. Byłem zresztą z tego bardzo zadowolony, bo 
z opowiadań kolegów wynikało, że szkoła to miejsce, gdzie można robić wiele 
ciekawych rzeczy. Poza tym dowiedziałem się, że mój kolega z sąsiedztwa Ja-
cek również ma pójść w tym roku do szkoły. Chodzilibyśmy zatem do jednej 
klasy, bo szkoła numer 41 położona przy ulicy Saskiej 11 była mała i wszyscy 
uczniowie z danego rocznika uczyli się razem.

Chęci rodziców i moje jednak nie wystarczały. Musiałem przejść test, 
który potwierdziłby, że faktycznie jestem gotowy do nauki w pierwszej kla-
sie. Mama siadała więc ze mną i ćwiczyliśmy rysowanie szlaczków i spira-
lek. Dzięki temu test zaliczyłem bez większych problemów. Nie wymagano 
ode mnie znajomości liter, bo wtedy uczono tego dopiero w pierwszej klasie 
podstawówki. Tak więc 1 września 1972 roku mama po raz pierwszy zapro-
wadziła mnie do szkoły. Potem przez całą pierwszą klasę odprowadzali mnie 
do niej również tata i dziadek. Od początku drugiej klasy chodziłem już sam.
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Nasza szkoła sąsiadowała z istniejącym do dziś Klubem Sportowym „Płaszo-
wianka”. Obecnie boisko tego klubu dochodzi do skrzyżowania ulicy Saskiej 
z Kuklińskiego i Lipską. Wtedy te dwie ostatnie jeszcze nie istniały. Saska 
biegła do Łanowej, która była główną ulicą przecinającą osiedle domów ro-
dzinnych położonych nad Bagrami. Z kolei z drugiej strony Saska dochodzi-
ła do skrzyżowania z ulicami Płaszowską i Przewóz. W okolicy szkoły było 
znacznie więcej zieleni niż obecnie i mniej domów. Idąc ze szkoły przez te-
ren klubu, można było dojść łąkami aż do ulicy Gromadzkiej i czasami tą 
trasą wędrowałem. (Tam gdzie łąki dochodziły do Gromadzkiej, przez całe 
lata składowano betonowe kręgi i inne elementy budowlane, czyli dla nas po 
prostu „betony”). Częściej jednak chodziłem ulicą Stróżą Rybną równoległą 
do tych łąk. Dalej, z Gromadzkiej, między domami a nieużywaną działką, 
na którą niektórzy wyrzucali śmieci, prowadziła ścieżka, którą można było 
dojść do Sarmackiej w miejscu, gdzie łączyła się z Koźlarską. Teraz wszystkie 
te tereny są zabudowane domami jednorodzinnymi i magazynami.

Między naszą szkołą a ulicą Płaszowską również rozpościerały się łąki, na 
których rosły wierzby płaczące. Za skrzyżowaniem Saskiej z Płaszowską znaj-
dował się sklep spożywczy „Społem”, gdzie wstępowałem niekiedy, żeby kupić 
oranżadę, herbatniki Szkolne albo galaretki lub oranżadkę w proszku, któ-
re jedliśmy bezpośrednio z papierowych torebek, używając do tego ję zyków. 
Tuż przy sklepie znajdowała się istniejąca do dziś restauracja Kormoran; jej 
właścicielem był nasz sąsiad pan Piwowoński, przez którego ogród przedosta-
wałem się do ogrodu Jacka. Obecnie na tych łąkach, gdzie wtedy wypasano 
krowy, znajduje się osiedle czteropiętrowych bloków. Płaszowską chodziłem 
głównie wtedy, kiedy miałem jakieś pieniądze, bo wstępowałem wtedy albo 
do tego sklepu, o którym pisałem powyżej, albo do drugiego, znajdującego 
się mniej więcej w połowie drogi do domu. Czasami odwiedzałem też kolegę 
z klasy Wieśka Rypalskiego, którego dom sąsiadował z tym drugim sklepem. 
Jego rodzice byli właścicielami kilku stojących za domem szklarni z kwiata-
mi i często przy nich właśnie się bawiliśmy.

Ponieważ kontakty nawiązywałem wówczas bardzo szybko, więc pójście 
do szkoły oznaczało znaczne poszerzenie kręgu kolegów i koleżanek. Okazało 
się przy tym, że do mojej klasy chodzi syn koleżanki mojej mamy ze studiów 
Krzysiek Bryg. Był wtedy dosyć gruby i równocześnie należał do klasowych 
kujonów, zatem niektórzy koledzy robili sobie z niego pośmiewisko, ale nasze 
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stosunki układały się na ogół dobrze i odegrał on później w moim życiu 
znaczącą rolę. Nawiązałem też kontakty koleżeńskie, czyli „zakolegowałem 
się”, z dwoma uczniami ze starszej klasy: Tomkiem Tobołą i Darkiem Pitalą. 
Obaj mieszkali przy Sarmackiej, byli dobrymi uczniami i pamiętam, jak po-
pisywali się przede mną swoją wiedzą geografi czną, kiedy byłem w trzeciej 
klasie. Spotykałem się z nimi i Krzyśkiem dosyć często poza szkołą, mimo 
że wszyscy trzej nie brali udziału w walkach rozgrywanych przez chłopaków 
w tej części Płaszowa, w które ja z kolei bardzo chętnie się angażowałem.

Tworzyliśmy wtedy tak zwane bandy, które toczyły ze sobą boje, używając ka-
mieni, haczyków z drutu wystrzeliwanych z proc oraz oczywiście rąk. Bandy 
nie miały stałego składu. Ich członkowie zmieniali się w zależności od tego, 
kto do kogo żywił aktualnie sympatię. Goniliśmy się i walczyliśmy na wspo-
mnianych wyżej ulicach i łąkach. Ulubionym miejscem były jednak „betony” 
przy Gromadzkiej. Sprzęt do walki wykonywałem sam. Proce robiłem głów-
nie z drewna i gumy modelarskiej, którą początkowo dostawałem od kole-
gów, a potem kupowałem w sklepach dla harcerzy. Cienki, ale twardy drut 
na haczyki zdobywałem gdzie się dało. Najlepsze proce robili ci, którzy mieli 
dostęp do grubych kabli używanych w liniach wysokiego napięcia. Nasze wal-
ki nie były bezpieczne. Haczyki mogły wybić oko albo zranić, kamienie na-
bić bolesnego guza. Pamiętam, jak kiedyś wyskoczyłem zza rogu kamienicy 
przy Gromadzkiej, przymierzając się do strzału z procy, kiedy zobaczyłem 
ćwiartkę cegły lecącą prosto w kierunku mojej głowy. Zdążyłem jedynie za-
słonić czoło palcami. Uderzenie potłukło mi je tak, że przez prawie tydzień 
nie mogłem nimi ruszać, ale nie uszkodziło kości. W szkole z trudem uda-
wało mi się utrzymać pióro, ale grać na pianinie nie dałem rady. Szalałem 
też na rowerze, zatem ciągle wracałem do domu poobijany i z krwawiącymi 
kolanami. Zupełnie jednak się tym nie przejmowałem, mimo że ciągle do-
stawałem za to burę od mamy.

Dziadek, który często był zmuszony dezynfekować i zalepiać plastrami 
moje obrażenia, podchodził do tego ze spokojem. Kiedyś bawiłem się z Tom-
kiem Tobołą wyniesionym przeze mnie z domu scyzorykiem do okulizacji 
drzew. W pewnym momencie pokłóciliśmy się i usiłując wyrwać mu nóż 
z ręki, złapałem za ostrze, które przecięło mi palec wskazujący do kości. 
Krew polała się tak mocno, że ze strachu zostawiłem Tomka z nożem w ręce 
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i pobiegłem do domu, plamiąc po drodze chodnik na czerwono. Wpadłem do 
dziadka do pokoju z płaczem, krzycząc, że musimy jechać do lekarza. Dzia-
dek wziął mnie za rękę, popatrzył na palec i stwierdził ze stoickim spokojem:

 – Lekarz nie jest potrzebny, nic takiego się nie stało, do wesela się zagoi.
Wsadził mój palec pod zimną wodę, potem zdezynfekował jodyną, co 

piekło jak diabli, zabandażował i rana zagoiła się po kilku dniach. Blizna 
jednak została do dzisiaj.

Dzięki takiemu podejściu przestałem się przejmować jakimikolwiek od-
noszonymi obrażeniami. I w sumie ani mi, ani nikomu z moich kolegów nie 
stało się nic naprawdę poważnego. Może dlatego, że nasze starcia nie były 
bójkami nienawidzących się nawzajem chłopaków, ale czymś w rodzaju gier 
zręcznościowo-strategicznych, na wzór obecnych gier komputerowych. Trzy-
maliśmy się pewnych zasad i swoistego kodeksu honorowego zaczerpniętego 
chyba po części ze starych westernów i fi lmów wojennych, według którego 
nie bije się słabszych ani pokonanych.

Ponieważ wtedy raczej nikt nie przejmował się zakazami sprzedaży dzie-
ciom pewnych przedmiotów, nasze zabawki często również bywały niezbyt 
bezpieczne. Bez problemu można było kupić na przykład tak zwane korki do 
pistoletów-straszaków. Nie mam na myśli papierowych kapsli, których chyba 
już się nigdzie nie sprzedaje, ale o których można czasami gdzieś przeczy-
tać lub usłyszeć. Jedne i drugie były wypełnione materiałem wybuchowym, 
jednak kapsle były malutkie, powodowały jedynie drobny huk i nie mogły 
nikomu zrobić krzywdy. Korki natomiast były sporych rozmiarów i wsadza-
ło się je do lufy straszaka, gdzie znajdowała się iglica odpalająca je tak jak 
nabój w pistolecie. Było to coś na wzór dzisiejszych pistoletów hukowych. 
Wystrzał prosto w twarz mógł poparzyć skórę, a nawet wybić oko. Można je 
było kupić jedynie na straganach w trakcie Emausu lub Rękawki. Sprzedaw-
cy mieli zakaz handlowania nimi ze względu na wypadki, jakie powodowały, 
ale zawsze udawało się znaleźć kilku straganiarzy, dla których jego obejście 
nie stanowiło żadnego problemu.

Nie zdarzyło mi się też chyba nigdy, żeby w jakimkolwiek kiosku Ruchu 
odmówili mi sprzedaży zapałek, na których często widniało hasło: „Zapałki 
w ręku dziecka to pożar”. Czasami odmawiano mi natomiast sprzedaży tak 
zwanych sztormówek, które zostały wycofane z obrotu chyba w połowie lat 
siedemdziesiątych, lecz w czasach mojego dzieciństwa były jeszcze dostępne 
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w kioskach. Zapałki te mogły palić się nawet wtedy, kiedy były mokre, i moż-
na je było odpalić, pocierając nie tylko o zacierkę na pudełku. Były wśród 
nas bardzo popularne, bo miały bardzo długą główkę, więc mogły robić za 
lont przy odpalaniu różnych palnych materiałów.

Nie wiem, czy mieliśmy szczęście, czy po prostu trochę wyobraźni, ale 
podczas tych zabaw nikt z nas nie spowodował ani pożaru, ani niczyjego po-
ważnego uszczerbku na zdrowiu.

Czy rodzice i postronni ludzie nie widzieli, co robiliśmy? Oczywiście, że 
widzieli. Miałem kolegów, którym ojcowie pomagali robić proce lub inny 
sprzęt strzelający, czego im zazdrościłem, bo musiałem wszystko robić sam, 
i to w tajemnicy przed rodzicami, którzy zdecydowanie nie byli zachwyce-
ni taką formą spędzania wolnego czasu. Zdarzało się, że ludzie mieszkający 
w miejscach naszych walk nakrzyczeli na nas w obawie, że możemy wybić 
im okno, ale jednak zdarzało się to rzadko. Przerywaliśmy wtedy na chwilę, 
dopóki sobie nie poszli, albo przenosiliśmy się w inne miejsce. A milicjan-
ci? Cóż, widocznie zupełnie nie interesowała ich zgraja chłopaków biegają-
ca po ulicach, strzelająca do siebie z proc i obrzucająca się kamieniami, bo 
nigdy żaden nie interweniował. W ogóle milicjantów w Płaszowie prawie 
nie widywałem. Nawet jeżeli mieszkali tam jacyś, to się nie ujawniali. Co 
najwyżej czasami przejechał jakiś samochód milicyjny. Mam obecnie wra-
żenie, że ludzie wyobrażają sobie, iż w komunizmie za każdym obywatelem 
stał milicjant. Otóż nie stał, bo nie musiał. W państwach totalitarnych ludzie 
kontrolują się sami, bo strach przed władzą zastępuje rzeczywistą kontrolę. 
Chyba że jest się dzieckiem, które jeszcze nie zdaje sobie sprawy z pewnych 
rzeczy.

*

Kiedy byłem w drugiej klasie, z Anglii wrócił Marek Tyszkiewicz. Po jakimś 
czasie odnowiliśmy naszą znajomość i często bawiliśmy się razem. Jego mama, 
chyba jako jedyna osoba w naszej części Płaszowa, posiadała zagraniczny sa-
mochód: Volkswagena Garbusa, którego kupiła zaraz po powrocie do Polski. 
Trzymała go w garażu, który znajdował się pod domem, na poziomie piwni-
cy. Byłem chyba jedynym szczęśliwcem, któremu Marek pozwalał czasami 
się w nim bawić, oczywiście za zgodą mamy.
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Dzięki swojej pracy w Orbisie i częstym wyjazdom pani Alicja miała 
różne rzeczy przywiezione z zagranicy, do których przeciętny obywatel nie 
miał dostępu. Kiedy byłem w piątej klasie, Marek „dogrzebał się” w domu, 
już bez wiedzy i pozwolenia mamy, do „Playboyów” i „Penthouse’ów”, więc 
od czasu do czasu z wypiekami na twarzy oddawaliśmy się studiowaniu tej 
zakazanej literatury.

Po jakimś czasie w ich domu zaczął pojawiać się nieznany mi mężczyzna, 
który został potem ojczymem Marka.

*

Wyjazdy do szkoły muzycznej uświadomiły mi w pewnym momencie, że 
podróżowanie po Krakowie środkami komunikacji miejskiej jest dziecinnie 
proste. Wystarczy tylko zdobyć pieniądze na bilet. Kiedy ukończyłem sie-
dem lat, postanowiłem skorzystać z tej możliwości, a powód był następujący.

Kloskowie, o których wcześniej wspominałem, byli jedną z niewielu ga-
łęzi naszej rodziny, z jaką moi rodzice utrzymywali bliższy kontakt. Córka 
Tadeusza i Katarzyny Klosków Teresa wyszła w drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych za mąż za Jordańczyka Sufi ana Amera, który ukończył architekturę 
na Politechnice Krakowskiej. Oboje często wyjeżdżali za granicę, bo Sufi an 
pracował na kontraktach w Kuwejcie. Odwiedziny u „wujcia Tadzia”, jak na-
zywaliśmy najstarszego członka tej rodziny, postrzegałem z kilku powodów 
jako dużą atrakcję. Po pierwsze, Teresa i Sufi an opowiadali często o odległych 
i egzotycznych krajach. Po drugie, mieli o dwa lata ode mnie młodszą cór-
kę Aidę, z którą bardzo lubiłem się bawić. Po trzecie, na Flisackiej, tuż obok 
muru oddzielającego ulicę od wału przeciwpowodziowego, stał często wóz 
ze strzelnicą, której właściciel, za „wycyganione” od rodziców pieniądze po-
zwalał mi strzelać z wiatrówki, choć ledwo byłem w stanie ją utrzymać w rę-
kach, i to tylko gdy lewy łokieć opierałem na blacie.

Ponieważ według mnie rodzice jeździli tam zdecydowanie zbyt rzadko, 
więc kiedy byłem w drugiej klasie podstawówki, postanowiłem nadrobić te 
zaległości samodzielnie. Wiedziałem, że do i ze szkoły jeździliśmy tramwajem 
numer 6, który zatrzymywał się pod Pocztą Główną, oraz że można tam prze-
siąść się do dwójki, która jechała na Salwator. Wykorzystałem dzień, kiedy tak-
sówkarz wysadził mnie pod bramą kamienicy przy Gołębiej i odjechał. Byłem 
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wolny. Szybko umknąłem spod szkoły, tak żeby żadna z nauczycielek mnie nie 
zauważyła, i pod pocztą wsiadłem do tramwaju, kasując jeden ze zdobytych 
gdzieś wcześniej biletów. Miałem duszę na ramieniu, bo nawet nie byłem pe-
wien, czy jadę w dobrym kierunku, ale po kilku przystankach zacząłem po-
znawać okolicę, zwłaszcza fi lharmonię. Dotarłem na miejsce bez problemu, ale 
niestety na Flisackiej zastałem tylko wujcia Tadzia, bo okazało się, że Aida i jej 
rodzice wyjechali niedawno za granicę. Zapewniłem go oczywiście, że lekcje 
w szkole skończyły się wcześniej, rodzice wiedzą o mojej wizycie, a on, o dzi-
wo, uwierzył. Siedziałem tam przez jakiś czas, po czym wsiadłem do dwójki, 
dojechałem z powrotem pod pocztę i poszedłem pod szkołę. Było już ciemno. 
Udana wyprawa bardzo mnie ucieszyła, ale moich rodziców znacznie mniej. 
Czekałem pod szkołą, jednak mama nie zjawiała się. Ruszyłem więc ponownie 
w kierunku Starowiślnej i kiedy dochodziłem pod Pocztę Główną, spotkałem 
na ulicy Siennej tatę. Okazało się, że mama przyjechała do szkoły wcześniej 
i dowiedziała się, że mnie w niej nie było. Myślała, że z jakiegoś powodu zo-
stałem w domu, więc udała się tam, a tu z kolei dziadek powiedział jej, że do 
szkoły pojechałem. W panice rodzice zawiadomili milicję o moim zaginięciu 
i zaczęli mnie szukać. Na szczęście trwało to krótko, a mama i tata byli bar-
dziej przestraszeni niż zdenerwowani. Początkowo próbowałem zmyślać, ale 
szybko wyciągnęli ze mnie prawdę o celu mojej wyprawy. Był to pierwszy raz, 
kiedy rodzina zgłaszała moje zaginięcie na milicję, lecz nie ostatni. O pozo-
stałych dwóch jednak nie warto wspominać, bo znajdowałem się, zanim mi-
licja zdążyła rozpocząć poszukiwania. Za trzecim razem, kiedy byłem chyba 
w czwartej klasie szkoły podstawowej, dziadek kazał mi samemu zadzwonić 
i odwołać poszukiwania, co zrobiłem, chociaż strasznie bałem się rozmowy 
z milicjantem. Później bardzo się starałem, żeby już się nie gubić.

Skoro raz zakosztowałem możliwości samodzielnego jeżdżenia środkami 
komunikacji miejskiej, nie dało się mnie powstrzymać przed kolejnymi wy-
prawami do miasta, chociaż podróże na własną rękę podejmowałem rzad-
ko i ostrożnie, żeby nie podpaść. Początkowo jeździłem tylko w rejon Rynku 
Podgór skiego. Naprzeciwko Klubu Sportowego Korona znajdował się wtedy sa-
lon gier zręcznościowych (automaty do gier hazardowych były wtedy zakazane), 
gdzie będąc w drugiej klasie podstawówki, przepuszczałem większość pienię-
dzy otrzymanych od rodziców i od dziadka. Poza prowadzeniem walk z kole-
gami była to jedyna rozrywka zapewniająca mi odpowiedni poziom wrażeń.
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Mniej więcej w połowie trzeciej klasy, czyli kiedy skończyłem osiem lat, 
i okazało się, że dziadek nie może mnie dowozić do centrum, a ciągłe jeż-
dżenie taksówkami było za drogie, rodzice doszli do wniosku, że skoro już 
jeżdżę sam po Krakowie, to równie dobrze mogę jeździć sam do szkoły. Tak 
więc przez ostatnich kilka miesięcy edukacji muzycznej dojeżdżałem już na 
lekcje samodzielnie. Wieczorem jednak, tak jak dawniej, oczywiście odbie-
rało mnie któreś z rodziców.

Moja mama zaczęła zresztą wtedy trochę przeceniać moją samodzielność. 
W 1975 roku władze postanowiły zlikwidować studium muzyczne. Chodziły 
słuchy, że nie podobał im się jego eksperymentalny charakter oraz to, że miało 
za małe osiągnięcia. Jego celem było głównie rozwijanie muzycznych zdolno-
ści dzieci, co było sprzeczne z systemem edukacji nastawionym na kształcenie 
wirtuozów, którzy w przyszłości mogliby przynieść chlubę socjalistycznemu 
państwu. Kiedy zapadła ostateczna decyzja, mama wysłała mnie samego, abym 
wypisał się ze szkoły i odebrał swoje dokumenty oraz znalazł sobie jakąś szko-
łę muzyczną, do której mogłaby mnie zapisać. Pojechałem wtedy na Gołębią, 
no i kompletnie nie wiedziałem, jak tę sprawę załatwić. Stałem przez jakiś 
czas przed wejściem onieśmielony, po czym wróciłem do domu, informu-
jąc mamę, że nikogo nie było. Ku mojemu zdziwieniu odpuściła, a po jakimś 
czasie stwierdziła, że skoro nie mam ochoty uczyć się grania, to nie ma sensu 
posyłać mnie dalej do szkoły muzycznej. Kiedy usiadłem rok później do for-
tepianu, żeby zagrać coś koleżance, stwierdziłem, że kiepsko mi to idzie. Kilka 
lat później nie potrafi łem już nawet czytać nut, a po kilkunastu latach żało-
wałem, że wtedy zrezygnowałem z nauki. Cóż, do wszystkiego trzeba dojrzeć.

Dzięki mojej samodzielności mogłem jednak sam organizować sobie czas 
w trakcie wakacji, czyli wtedy kiedy koledzy znikali z Płaszowa. Pierwszy raz 
skorzystałem z tej możliwości po ukończeni trzeciej klasy, czyli w tym sa-
mym roku, w którym zakończyłem swoją edukację muzyczną. Wyjątkowo 
mieliśmy wtedy wyjechać nad morze w sierpniu, więc lipiec zapowiadał się 
nudny. Wymyśliłem zatem, że codziennie przez cały miesiąc będę jeździł do 
kina. Ponieważ zdarzały mi się już takie wypady wcześniej, a bilety do kina 
były tanie, z uzyskaniem zgody rodziców nie miałem problemów. Uznali, 
że to lepszy sposób na spędzanie wolnego czasu niż siedzenie w domu albo 
włóczenie się po Płaszowie.
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Repertuar kin nie był wówczas tak urozmaicony jak obecnie. Puszczano 
na ogół kilka tych samych fi lmów na zmianę przez wiele tygodni. Nowe fi l-
my pojawiały się rzadko, a jeżeli uchodziły za dobre, to przez dłuższy czas 
nie można było dostać na nie biletów. Ponieważ w trakcie wakacji premier nie 
było żadnych, więc musiałem zadowolić się tym, co akurat grali. Odwiedziłem 
chyba wszystkie krakowskie kina, łącznie z nowohuckimi Świtem i Światowi-
dem, do których wcześniej nigdy nie zaglądałem, bo nie znałem i nie lubiłem 
tamtych rejonów. Do moich ulubionych należały Uciecha, Wanda, Warsza-
wa, Wrzos, Pasaż Bielaka, Kijów i Apollo. Obejrzałem wszystko, na co tylko 
chcieli wpuścić dziewięciolatka, począwszy od fi lmów z Bolkiem i Lolkiem 
w Pasażu Bielaka, a skończywszy na takich jak nudny wtedy dla mnie Ostatni 
dzień wakacji. Na takie, do których obejrzenia trzeba było mieć ukończonych 
15 lat, wpuszczano mnie raczej bez problemów, na te od 18 już nie. Oczywi-
ście „polowałem” na przygodowe, westerny i tym podobne, ale akurat wtedy 
nic takiego nie grali. Ucieszyłem się więc, kiedy przeczytałem w repertuarze 
tytuł Ulzana, wódz Apaczów. Western był enerdowski, ale przecież lubiane 
przez mnie fi lmy o Winnetou również. Poszedłem wtedy bodajże do kina 
Apollo i przesiedziałem cały seans z nadzieją, że wreszcie zacznie się coś dziać. 
Niestety fi lm skończył się, zanim zaczęła się akcja. Byłem tym tak zdziwiony, 
że kilka dni później poszedłem na ten fi lm ponownie, mając nadzieję, że coś 
przeoczyłem lub czegoś nie zrozumiałem, ale wrażenia były podobne. Prze-
rzuciłem się więc znowu na Bolka i Lolka, a pod koniec miesiąca zrezygno-
wałem z wyjazdów do kina – obejrzałem wszystko, co mogłem obejrzeć.

Mniej więcej dwa lata później poznałem na wakacjach kolegę, który nie 
chciał uwierzyć, że sam jeżdżę po Krakowie. Twierdził, że to nie jest możliwe, 
bo dzieci do dwunastego roku życia nie mogą same korzystać z komunika-
cji miejskiej. To wywołało moje niedowierzanie, bo jeździłem autobusami 
i tramwajami praktycznie od ósmego roku życia i nikt nigdy, łącznie z kon-
trolerami biletów, nie zwrócił uwagi na mój wiek ani nie zapytał, czy jadę 
z rodzicami, lub jakimś innym opiekunem. Ani w kinach, do których cho-
dziłem, ani nigdzie indziej nikogo to nie interesowało. Z mojego punktu 
widze nia była to oczywiście bardzo sprzyjająca okoliczność.

*
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Miałem w tym czasie wyraźną tendencję do kolegowania się z dziećmi, z któ-
rymi nikt nie chciał się zadawać. Jednym z takich kolegów był Leszek (nazwi-
ska nie będę przytaczał), który pochodził z lekko patologicznej rodziny, miał 
ojca alkoholika i uchodził za chuligana, chociaż wcale nim nie był. Usuwał 
się jednak zawsze na obok i nie nawiązywał zbyt wielu znajomości. Jego ro-
dzice wynajmowali od rodziców innego kolegi z naszej klasy stary drewnia-
ny i rozlatujący się dom, w którym nie było nie tylko ubikacji i łazienki, ale 
także prądu i bieżącej wody. Stał on niedaleko ulicy Gromadzkiej, przy łące, 
na której toczyliśmy z kolegami wojny. W zamian za jego wynajęcie ojciec 
Leszka pomagał właścicielom w prowadzeniu fermy norek. Kiedy poszedłem 
tam pierwszy raz, nie mogłem uwierzyć, że ktoś może w tych czasach miesz-
kać w takich warunkach. Nasz dom wydawał się szczytem luksusu w porów-
naniu z tamtym.

Drugim takim kolegą był Cygan, którego imienia już niestety nie pamię-
tam. Używam słowa „Cygan” celowo, bo w tamtych czasach nikt nie znał 
ani nie używał określenia „Rom”. Był bardzo sympatyczny i spędzaliśmy po 
szkole dużo czasu, bawiąc się razem. Jego rodzina mieszkała w starej rozla-
tującej się kamienicy, która stała na rogu ulic Powstańców Wielkopolskich 
i Krzywdy. Została tam zakwaterowana, kiedy władze zabroniły Cyganom 
podróżowania taborami. Ilekroć musiał w trakcie zabawy wpaść do siebie, 
żeby coś zostawić lub coś zabrać, zawsze kazał mi czekać na zewnątrz. Kiedy 
pytałem, dlaczego nie mogę wejść, mówił, że rodzice nie pozwalają.

 – Nie dlatego, że cię nie lubią – wyjaśnił. – Po prostu uważają, że będzie 
lepiej, abyś tam nie wchodził.

Myślałem, że może wstydzą się warunków, w jakich mieszkają, i dopiero 
po latach dotarło do mnie, że prawdopodobnie bali się reakcji ludzi. Po  prostu 
nie chcieli mieć kłopotów, gdyby ktoś zobaczył, jak niecygańskie dziecko 
wchodzi do cygańskiego i powszechnie uważanego za niebezpieczny domu.

Pamiętam, że jego starszego brata wszyscy w szkole nazywali Szoma. Cho-
dził do którejś z ostatnich klas podstawówki i był uważany za najsilniej szego 
w szkole oraz dosyć agresywnego, więc wszyscy, łącznie ze mną, bali się 
go. Chwalił się często swoją zręcznością, robiąc gwiazdy i salta na korytarzu 
w szkole. O ile faktycznie był silny, o tyle nigdy nie widziałem, żeby kogo-
kolwiek zaczepiał. Widziałem natomiast, jak zaczepiano jego, co oczywiście 
musiało prowadzić czasami do bójek, bo w tamtych czasach nikt nie mógł 
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puścić płazem zniewagi. Nawet nie przypuszczałem, że Szoma wie o moim 
istnieniu, dopóki nie wybawił mnie pewnego dnia z kłopotów. Wracałem 
wtedy z miasta na piechotę ulicą Powstańców Wielkopolskich i zaczepiło 
mnie dwóch starszych chłopaków, którzy oznajmili, że są z Rybitw, a ponie-
waż nie lubią ludzi z Płaszowa, mam im dać pieniądze, które miałem przy 
sobie. Odmówiłem, więc rozmowa zrobiła się nieprzyjemna. Pechowo dla 
nich całe zdarzenie miało miejsce naprzeciwko wspomnianej cygańskiej 
kamienicy. W pewnym momencie zauważyłem, że wyszedł stamtąd Szoma 
i szybkim krokiem idzie przez ulicę w naszym kierunku. „Jeszcze jego tu bra-
kowało”, pomyślałem. Tymczasem Szoma podszedł do nas i rzucił do nich:

 – Zaczepiacie go? Chcecie czegoś? To może spróbujecie ze mną?
Tamci dwaj popatrzyli na niego i chyba uznali, że nie warto próbować, bo 

oznajmili, że „chcieli się tylko przywitać”, i czym prędzej się zmyli.
 – W porządku? – zapytał Szoma, gdy tamci się oddalili.
Kiwnąłem głową, a on dodał:
 – Pamiętaj, jak ktoś będzie cię zaczepiał, masz mi dać znać. Załatwię spra-

wę. Rozumiesz?
Podziękowałem, podaliśmy sobie ręce i poszedł. Byłem dumny, że mam 

kolegę, którego wszyscy się boją, ale z jego pomocy nigdy nie skorzystałem. 
Potrafi łem poradzić sobie w takich sytuacjach sam.

Niedługo potem Cyganów wykwaterowano z tamtej kamienicy i przenie-
siono w jakieś inne miejsce. Straciłem wtedy z nimi kontakt.

*

Jednym z kolegów, którzy nie brali udziału w naszych „zabawach” był Krzy-
siek Bryg. Może by i chciał, ale, po pierwsze, wszyscy uważali go za niezbyt 
sprawnego grubaska, a po drugie, nie pozwoliłby mu na to jego ojciec, któ-
ry kiedyś pracował w milicji, a wtedy był pracownikiem domu poprawczego 
i traktował nas trochę jak przyszłych chuliganów. Lubiłem Krzyśka i od czasu 
do czasu odwiedzałem go w domu. Kiedy byliśmy w trzeciej klasie, powie-
dział mi, że organizuje własną „bandę”, i zaproponował mi wstąpienie do niej. 
Problem polegał tylko na tym, że warunkiem, który postawił, było przeczy-
tanie fragmentu życiorysu generała Bema z małej biografi cznej książeczki. 
Przeczytałem go i odpowiedziałem na zadane pytania, ale z udziału w jego 
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„bandzie” zrezygnowałem, kiedy kazał mi czytać kolejne biografi e. Uświa-
domiłem sobie wtedy, że Krzysiek bardzo interesuje się historią i że zdoby-
tą wiedzą zdecydowanie góruje nad kolegami. Tymczasem ja nie potrafi łem 
zabrać się za przeczytanie jakiejkolwiek grubszej publikacji.

Kiedy w trakcie wspomnianych wyżej wakacji skończyłem z chodzeniem 
do kina i siedziałem w ogrodzie, nudząc się, postanowiłem wreszcie sięgnąć 
po książkę, którą od kogoś dostałem. Była to powieść Tomek w krainie kan-
gurów Alfreda Szklarskiego. Po przeczytaniu kilku stron resztę wręcz pochło-
nąłem. I tak zaczęła się moja miłość do książek. Od tej pory zacząłem jeździć 
do miasta nie po to, żeby grać na automatach, ale żeby szukać po księgarniach 
i antykwariatach książek przygodowych i podróżniczych, w tym pozostałych 
części przygód Tomka Wilmowskiego, których dostanie było bardzo trudne. 
Pożyczenie ich w bibliotece szkolnej nie wchodziło w grę, bo kiedy usiłowa-
łem to zrobić pani bibliotekarka odmówiła, stwierdzając, że jestem za mały, 
żeby czytać takie książki. Potem odkryłem też, że moi rodzice mają sporo 
książek z serii „Naokoło Świata”, wydawanej przez Państwowe Wydawnictwo 
Iskry, i zabrałem się za nie. A to z kolei rozbudziło moją miłość do geografi i, 
którą żywiłem przez resztę szkoły podstawowej.

Kiedyś zażartowałem, że antykomunistę zrobił ze mnie Alfred Szklarski, 
i nie jest to stwierdzenie całkiem pozbawione sensu. W jego książkach było 
oczywiście sporo akcentów historycznych i patriotycznych, ale chodziło o coś 
innego. Bardzo chciałem przeżywać podobne przygody jak bohate rowie jego 
książek i poznać miejsca, które opisywał. Może nawet zadowoliłbym się wy-
jazdem do jakichś bliższych i mniej egzotycznych krajów, tymczasem nie mia-
łem na to najmniejszych szans. To oczywiście zrodziło pytanie: „dlaczego?”. 
Dlaczego moi rodzice nie mogą nigdzie wyjechać? Dlaczego paszport jest tak 
trudno dostać? Wydawało się wręcz, że łatwiej było wyjechać za granicę w cza-
sach, w których żył główny bohater książek Szklarskiego, czyli kiedy Polska 
znajdowała się pod zaborami. I z jakiego powodu nasze pieniądze są tak mało 
warte w krajach, do których chciałbym pojechać, że  nigdy nie będzie nas stać 
na to, żeby zwiedzić choć kawałek świata? Dlaczego wujek Sufi an, pracują-
cy od czasu do czasu w Kuwejcie, może sobie pozwolić na wyjazdy z rodzi-
ną, a moi rodzice pracujący na uczelni w Polsce nie mogą? Ciągle pojawiały 
się nowe pytania, na które rodzice niezbyt chętnie odpowiadali, starając się 
trzymać mnie z dala od polityki. Książki nie dawały odpowiedzi na nie, bo 
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państwo bardzo dbało, aby te, które obywatele mogą czytać, albo były neu-
tralne światopoglądowo, albo wychwalały socjalistyczną rzeczywistość. Po-
woli jednak, łącząc różne informacje otrzymane zarówno od rodziny, jak i od 
kolegów, zdobywałem odpowiednią wiedzę o sytuacji w kraju. Aż wreszcie 
przyszedł czas, kiedy połączyłem tę wiedzę z opowieściami dziadka dotyczą-
cymi wojny polsko-bolszewickiej i śmierci jego brata.

Znacznie wcześniej niż księgarnie w kręgu moich zainteresowań znalazły 
się kioski Ruchu. Były dla mnie początkowo źródłem takich „skarbów” jak 
sztormówki i plastikowe żołnierzyki, kiedyś jednak moją uwagę na wystawie 
przykuła okładka czasopisma „Relax”, na której znajdowały się fragmenty ko-
miksów. Za jakieś zaskórniaki kupiłem go, a wtedy miłość do komiksów roz-
kwitła we mnie gwałtownie. Był to pierwszy komiks, jaki widziałem w życiu, 
chociaż wiem, że miłośnikom Tytusa, Romka i A’Tomka może wydawać się to 
dziwne, bo przecież zeszyty autorstwa Papcia Chmiela ukazywały się już od 
dawna. W Krakowie jednak zdobycie jakichkolwiek komiksów było nieby-
wale trudne. O tym, że istnieją książeczki o przygodach Tytusa, dowiedzia-
łem się później, kiedy zacząłem opowiadać kolegom o mojej nowej zdobyczy. 
Wtedy Krzysiek pokazał mi jakieś komiksy o Kwapiszonie, które wydały mi 
się strasznie… dziecinne. „Relax” drukował w odcinkach komiksy o tematyce 
historycznej, w tym wojennej, kryminalnej, przygodowej, podróżniczej, fan-
tastyczno-naukowej, zarówno poważne, jak i humorystyczne. Niektóre były 
zresztą przeznaczone raczej dla dorosłych, co tym bardziej wzbudzało moje 
zainteresowanie. Ponieważ dorośli postrzegali komiksy jako przeznaczone 
dla dzieci, więc sprzedawcy nie mieli żadnych oporów, żeby sprzedawać mi 
ulubione czasopismo, które stanowiło dla mnie, tak jak książki, odskocznię 
od nijakiej rzeczywistości. Czytając je po raz pierwszy, zetknąłem się z Th or-
galem” oraz Kajkiem i Kokoszem. Poszczególne zeszyty nie były numerowane, 
a opowieści dzielono na odcinki, zatem by numery ułożyć po kolei, trzeba 
było kierować się treścią komiksów.

Kupić „Relax” było niełatwo. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że kioskarze 
zakładają teczki dla prenumeratorów i odkładają w nich czasopisma, co i tak 
pewnie niewiele by mi dało, bo „Relax” docierał do kiosków w pojedynczych 
egzemplarzach i nie zawsze kolejne numery można było nabyć w tym samym 
miejscu. Ukazywał się zresztą bardzo nieregularnie, czasami następny zeszyt 
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pojawiał się po miesiącu, a czasami po pół roku. Z tego powodu co jakiś czas 
wsiadałem na rower i objeżdżałem wszystkie znane mi kioski w Płaszowie 
i starym Podgórzu. Oczywiście „polowania” rzadko były udane, ale dzięki 
nim mogłem czasami zdobyć coś innego, na przykład „Tytusa” albo czasopis-
mo „Alfę”, publikujące komiksy o tematyce fantastyczno-naukowej.. W su-
mie ukazało się chyba sześć numerów „Alf ”, natomiast wydawanie „Relaxu” 
zakończono, o ile się nie mylę, na numerze dwudziestym pierwszym. Udało 
mi się zdobyć wszystkie. W czasach licealnych miałem taki moment, kiedy 
wydawało mi się, że komiksy straciły swój urok, więc ostatni numer prze-
handlowałem. Nie pamiętam już za co. Pozostałe stoją u mnie na półce do 
dzisiaj, chociaż od dawna do nich nie zaglądałem.

*

Na ogół ze wszystkimi kolegami i koleżankami z klasy dogadywałem się do-
brze. Zdarzały się jednak od czasu do czasu sytuacje, kiedy koledzy zamie-
niali się w prześladowców.

Od pierwszej klasy szkoły podstawowej chodziłem razem z całą klasą 
na lekcje religii. Kościół znajdował się po drugiej stronie ulicy. Przylegała 
do niego plebania, w której mieściła się sala katechetyczna, a z nią łączyły 
się zabudowania klasztorne, w których siostry prowadziły zakład dla nie-
dorozwiniętych dzieci. Dlatego dosyć popularną wśród nas „obelgą” było 
stwierdzenie: „Nadajesz się na Saską” (w pozostałych dzielnicach Krako-
wa mówiono: „Nadajesz się do Kobierzyna”, bo tam mieści się szpital psy-
chiatryczny). Zaraz po zakończeniu lekcji w szkole wszyscy szli na religię. 
Szkoła, chociaż komunistyczna, w żaden sposób nie próbowała nas od tego 
powstrzymywać, a w każdym razie nie przypominam sobie żadnych naci-
sków, które miałyby nas zniechęcić do uczenia się religii. Przez dwa pierwsze 
lata uczęszczałem na katechezę regularnie i wkuwałem na pamięć modlitwy, 
niewiele z nich rozumiejąc. W ten sposób dotrwałem do pierwszej komunii. 
Oczywiście dzieci w naszym wieku nie były spokojnymi słuchaczami, dla-
tego nieraz zdarzało się któremuś z nas dostać od księdza linijką po łapach. 
Moi rodzice nie ingerowali wówczas w moją edukację religijną – tata dekla-
rował się jako niewierzący, a mama wówczas również nie interesowała się tą 
sferą życia duchowego. Jedynie dziadek starał się nas skłonić do regularnego 
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chodzenia na msze i na katechezę. Nie bardzo mu to jednak wychodziło, bo 
sam do kościoła nie chodził. Słuchał tylko czasami mszy niedzielnej przez 
radio. W moim przypadku ze starcia msza–Teleranek zwycięsko wychodził 
ten drugi. Ale pierwszą komunię uznałem za fajną. Dostałem od rodziców 
aparat marki Smiena, a od mojej mamy chrzestnej Janiny Łuczyńskiej, która 
przyjechała wtedy specjalnie z Wrocławia i którą widziałem po raz pierwszy 
w życiu, piłkę nożną, jaką miało zaledwie kilku moich kolegów. Obie te rze-
czy służyły mi przez długi czas. Nie zachęciło mnie to jednak do kontynu-
owania edukacji religijnej. Wiedziałem tylko, że nie bardzo rozumiem, o co 
w tym wszystkim chodzi. Nie czułem ani w sobie, ani poza sobą istnienia 
żadnej istoty wyższej. Przypuszczam zresztą, iż nikt z moich rówieśników 
nie rozumiał zbyt wiele z tego, co ksiądz mówił. Zwłaszcza z modlitw pisa-
nych archaiczną polszczyzną. Wszyscy wkuwali je po prostu na pamięć, nie 
wiedząc nawet, co znaczą poszczególne słowa. Skłamałbym jednak, gdybym 
powiedział, że nie słuchaliśmy też czasem z zainteresowaniem opowieści 
z życia Jezusa czy Mojżesza.

Dzień pierwszej komunii świętej. Zdjęcie zrobione otrzymanym w prezencie 
od rodziców aparatem Smiena. Od lewej Janina Łuczyńska, moi rodzice i brat Paweł 

oraz dziadek Edward. Kraków-Płaszów, 26.05.1974 r.
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Po pierwszej komunii poszedłem do spowiedzi tylko raz, zastanawiając 
się, dlaczego mam obcej osobie opowiadać o tym, co spsociłem. Wygłosiłem 
więc stałą formułkę o mówieniu brzydkich słów i tym podobnych rzeczach, 
i na tym zakończyłem swoje „zeznania”.

Coraz częściej opuszczałem lekcje religii. Nawet nie dlatego że zdarzało mi 
się obrywać linijką po łapach. Po prostu były nudne. Rodzice uznawali chyba 
moje argumenty i nie zmuszali mnie do chodzenia na katechezę. Natomiast 
zupełnie inne podejście mieli koledzy z klasy. Początkowo nic się nie działo, 
ale po pewnym czasie – nie wiem, czy jacyś rodzice mieli na to wpływ czy 
może ksiądz – koledzy wzięli sobie za punkt honoru dopilnowanie, żebym 
dotarł do salki katechetycznej. Tak jakby zupełnie nie byli w stanie pojąć, że 
ktoś może nie wierzyć w to, w co wierzą oni czy może raczej ich rodzice. Je-
żeli między lekcjami w szkole a religią była godzina przerwy, to bez proble-
mu zawsze udawało mi się jakoś „urwać”. Gorzej było natomiast, kiedy lekcje 
religii zaczynały sie zaraz po szkole. Pakując do tornistra zeszyty i książki 
po ostatniej lekcji, słyszałem wtedy: „Piotrek, idziesz dzisiaj na religię”. Cza-
sami ulegałem, dla świętego spokoju, ale ponieważ często nie miałem na to 
ochoty, próbowałem się jakoś ulotnić. Niekiedy się udawało, ale jeżeli ktoś 
zauważył, że usiłuję się wymknąć, to wtedy ruszała pogoń. Biegałem dosyć 
szybko, lecz koledzy też. Czasami łapali mnie od razu, a czasami musieli się 
sporo namęczyć. Na ogół próbowałem uciekać w kierunku domu: albo przez 
tereny Płaszowianki, albo Stróżą Rybną, albo wzdłuż Płaszowskiej, robiąc, co 
tylko się dało, żeby zmylić przeciwników. Chowałem się w dołach i po krza-
kach, ale mieli przewagę, zatem prawie zawsze ktoś mnie wypatrzył. Kiedyś 
zbudowałem sobie specjalną kryjówkę w upatrzonej na tyłach Płaszowianki 
głębokiej dziurze w ziemi, którą zasłoniłem starymi deskami, gałęziami i czę-
ściowo przysypałem ziemią. Później w trakcie ucieczki próbowałem się tam 
schować, jednak zrobiłem to za późno i ktoś ze ścigających mnie zauważył. 
Wyciągnęli mnie stamtąd siłą i zdemolowali moją kryjówkę. Nienawidziłem 
tych polowań. Kiedy już mnie dorwali, prowadzili mnie zawsze ulicami z wy-
kręconymi na plecach rękami do salki katechetycznej. Wszystko się we mnie 
wtedy buntowało, jednak nic nie mogłem na to poradzić – skarżenie się ro-
dzicom lub komukolwiek starszemu byłoby niehonorowe. Wydawało mi się 
wtedy, że ksiądz wie o wszystkim i dla mnie był takim samym wrogiem, jak 
ci, którzy mnie łapali. Teraz jednak nie sądzę, by o tym wiedział.
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Nigdy nie rozumiałem i nadal nie rozumiem bezsensu takich działań, bo 
przecież nie można zmusić kogoś siłą do wyznawania jakiejkolwiek religii 
czy idei. Zmusić można tylko do chodzenia do kościoła, meczetu lub syna-
gogi, nigdy do zmiany wiary. Oczywiście, że wtedy moi koledzy byli dziećmi, 
ale za ich rozumieniem świata stali ludzie starsi. We mnie w każdym razie 
cała ta sytuacja rodziła stale rosnący bunt. W piątej klasie nie pojawiłem się 
już na żadnej katechezie.

Wreszcie, chyba w połowie piątej klasy, opowiedziałem o całej sytuacji 
mamie, która poszła do wychowawczyni i poprosiła ją, aby porozmawiała 
z moimi kolegami. Część z nich była wyraźnie niezadowolona, bo chyba za-
częli traktować już te gonitwy jako coś w rodzaju sportu, lecz pościgi ustały. 
Wychowawczyni zresztą również nie wyglądała na zachwyconą faktem, że 
ma w klasie ucznia, który nie chodzi na religię. W państwie, które uchodzi-
ło wręcz za prześladowcę Kościoła katolickiego, wyglądało to jak komplet-
na abstrakcja. Mogłoby się też wydawać, że to tylko jakaś lokalna specyfi ka, 
ale moje doświadczenia temu przeczą, bo sytuacja powtórzyła się, kiedy nie 
mieszkaliśmy już w Płaszowie.

*

Jak wspomniałem, kiedy miałem trzy lata, rodzice latem zaczęli wyjeżdżać ze 
mną, a potem także z moim bratem nad Bałtyk. Nie były to jednak wyjazdy 
na typowe peerelowskie wczasy. Takie spędzanie urlopu w naszym przypadku 
nie wchodziło w grę. Po pierwsze, rodzice mieli niewielkie szanse na przy-
dział miejsca w domu wczasowym nad morzem, bo uczelnia takowego nie 
posiadała. Po drugie, to sporo kosztowało i rodziców raczej nie było wtedy 
stać na taki wydatek. Po trzecie, oboje byli zapalonymi turystami i nie mie-
ściło im się w głowach, że można urlop spędzać w tłumie ludzi, przychodząc 
regularnie na serwowane w wyznaczonych godzinach posiłki. Od razu do-
szli do wniosku, że jedynym wyjściem jest mieszkanie pod namiotem. Nie 
mieliśmy jednak wtedy samochodu, więc przetransportowanie wszystkich 
potrzebnych rzeczy na mierzeję stanowiło pewne wyzwanie organizacyjne. 
Rodzice mieli namiot, ale podczas pierwszych wyjazdów nie mieli śpiwo-
rów, które rzadko pojawiały się w sprzedaży. Karimaty też jeszcze wtedy nie 
istniały. Żeby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do spania, musieli 
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zabrać materace dmuchane i normalną pościel. Śpiwory udało się rodzicom 
kupić dopiero w 1973 roku, kiedy wyjątkowo pojechaliśmy nie nad morze, 
tylko do Nowej Białej. Dwa tygodnie przed wyjazdem pakowali wszystko 
w paczki i wysyłali do swoich znajomych ze Skierniewic, państwa Niemczy-
ków, którzy przebywali zawsze w tym samym czasie, w domu wczasowym 
w Krynicy Morskiej. Ubrania wieźliśmy w plecakach. Podróżowaliśmy pocią-
giem sypialnym do Gdańska, a stamtąd autobusem do Krynicy, gdzie rodzice 
odbierali paczki i nieśli do lasu kilka kilometrów na zachód od miasteczka. 
Tam znajdowali kilkadziesiąt metrów od plaży miejsce na rozbicie namiotu 
i zakładali obozowisko. Wyjeżdżaliśmy dosyć regularnie na początku lipca 
na cały miesiąc i mieszkaliśmy pod namiotem niezależnie od tego czy pada-
ło czy nie, zatem obóz musiał być dobrze zorganizowany i posiadać schowek 
na jedzenie oraz latrynę. Ponieważ obozowaliśmy nielegalnie w pasie gra-
nicznym, namiot musiał być też niewidoczny z tak zwanej ścieżki wopistów, 
która zwykle prowadziła grzbietem wydm. Kiedy było słonecznie, wychodzi-
liśmy na plażę około szóstej rano i wracaliśmy późnym popołudniem. Kie-
dy padało, siedzieliśmy w namiocie, grając w karty lub bierki, rozmawiając 
i czytając książki. Kiedy nie padało, ale było pochmurno i chłodno, szliśmy 
na wycieczkę do lasu, gdzie zbieraliśmy grzyby i borówki albo oglądaliśmy 
dawne poniemieckie umocnienia. Czasami robiliśmy też wypady do Kryni-
cy Morskiej na lody lub gofry.

Nie mieliśmy oczywiście wody bieżącej, ale nie była potrzebna. Brudne 
naczynia myliśmy w morzu, a wodę do gotowania i picia również braliśmy 
z morza – woda w Bałtyku jest słabo zasolona i przez miesiąc spokojnie moż-
na było ją pić. Do namiotu przynosiliśmy ją w menażkach. Nadal pamiętam 
smak parzonej na tej wodzie lekko słonej herbaty. Nie była zła, to kwestia 
przyzwyczajenia. Wszystko gotowaliśmy w menażkach na palniku spirytuso-
wym, bo denaturat można było bez problemów dostać. Butle gazowe były za 
ciężkie i za duże. Zaczęliśmy ich używać dopiero wtedy, kiedy rodzice kupili 
samochód. Jedliśmy konserwy i ryby kupione od rybaków, grzyby oraz to, 
co można było dostać w sklepie spożywczym znajdującym się przy jedynej 
przecinającej mierzeję szosie.

Od czasu do czasu w lesie pojawiali się inni obozowicze. Na ogół przy-
jeżdżali samochodami i mieli ze sobą więcej niż my sprzętu. Niekiedy były 
z nimi dzieci, z którymi się bawiłem. Kiedy w pobliżu pojawiali się drwale 



120

Moja niepodległość

albo jacyś robotnicy leśni, przenosiliśmy się w inne miejsce. Biwakowanie na 
dziko skończyło się nagle i niespodziewanie w trakcie czwartego albo piąte-
go wyjazdu. Obozowaliśmy wtedy w małej dolince obrośniętej ze wszystkich 
stron drzewami i tak ukrytej, że nie spodziewaliśmy się, iż ktoś może nas tam 
znaleźć. Jednak pewnego dnia, koło czwartej rano, zbudziło nas szarpanie 
za maszt namiotu i słowa: „Proszę wyjść. Natychmiast”. Pierwszy wygramo-
lił się tata i zobaczył żołnierzy. Zajrzeli do namiotu i byli bardzo zdziwieni, 
że to cała rodzina. Podziwiali organizację obozowiska, pokazywali sobie na-
wzajem szalet, który tata zbudował w pobliżu z desek wyrzuconych przez 
morze na plażę. Dla nas to było normalne – stosowaliśmy się do zasady, że 
żaden ślad nie może po nas pozostać, kiedy wyjeżdżaliśmy. Skończyło się na 
mandacie i natychmiastowym nakazie przeprowadzki na kemping w pobli-
że Krynicy, gdzie rozbijaliśmy namiot przez kolejne dwa sezony. Nie było 
tam już tak cicho i spokojnie, bo noce często urozmaicali imprezowicze, co 
denerwowało zwłaszcza moją mamę. Pobyt tam zapewniał za to dodatkowe 
atrakcje. Rodzice zawsze śmieją się, wspominając, jak kiedyś nad ranem tata 
zbudził się i zobaczył, że wewnątrz, przy wejściu do namiotu śpi przytulona 
do niego obca dziewczyna. Potrząsnął nią, podniosła się, powiodła naokoło 
mętnym wzrokiem i stwierdziła:

 – Chyyyba się pomyliłam. Ttto ja już sobie pójdę.
I ulotniła się.
Były tam za to krany ze słodką wodą do picia, więc herbata była smacz-

niejsza. Miało to duże znaczenie, bo morze było z roku na rok coraz bar-
dziej zanieczyszczone – na plaży coraz częściej pojawiał się smar ze statków.

Najnudniejsze w trakcie tych wyjazdów było siedzenie całymi dniami na 
plaży, oczywiście niestrzeżonej, bo nie do pomyślenia było dla nas przebywa-
nie w takim tłumie, jaki kłębił się w rejonie Krynicy. Kiedy obozowaliśmy na 
dziko, odpowiednia plaża była tuż obok, ale kiedy musieliśmy zamieszkać 
na kempingu, byliśmy zmuszeni do pokonywania czasami kilku kilometrów 
w poszukiwaniu jakiegoś większego pustego kawałka piasku. Budowaliśmy na 
nim, tak jak inni wielbiciele dzikich plaż, tak zwany grajdoł, który składał się 
z zagłębienia w piasku otoczonego różnymi kawałkami drewna wyrzucony-
mi przez morze. W trakcie plażowania musiałem szukać sobie różnych zajęć: 
zbierałem bursztyny, zwłaszcza po sztormach, bawiłem się z bratem, a w póź-
niejszych latach czytałem dużo książek. W wieku czterech lat nauczyłem się 
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też pływać i dużo przebywałem w wodzie, a w lesie czułem się równie dobrze 
jak w mieście, co wykorzystywałem w późniejszych latach podczas eskapad 
odbywanych bez wiedzy rodziców. Na te moje wyprawy samopas wybiera-
łem pochmurne dni, kiedy nie można było pójść na plażę i musiałem bawić 
się w pobliżu namiotu. Udawało mi się wtedy zniknąć czasami na godzinę 
lub dwie, w trakcie których szedłem na upatrzone wcześniej miejsce i zbie-
rałem naboje karabinowe i taśmy do cekaemów, których pełno było wtedy 
w tamtych lasach i które chowałem w pobliżu naszego obozowiska. Jeżeli 
naboje dawało się łatwo wyjąć, to wysypywałem z łusek proch, który nadal 
nieźle się palił. Większych niewybuchów nie ruszałem, pamiętając opowie-
ści taty o kolegach, którzy po wojnie stracili życie lub kończyny w wyniku 
takich zabaw. Zawsze czułem jednak zdziwienie, kiedy przypominałem so-
bie, że w szkole uczono mnie, aby każdy niewybuch zgłaszać natychmiast 
na milicję. Gdybyśmy mieli postępować zgodnie z tą zasadą, to prawie co-
dziennie musielibyśmy iść lub dzwonić na komisariat. A po co, skoro wszy-
scy okoliczni mieszkańcy, łącznie z milicją, musieli wiedzieć, że one sobie 
spokojnie tam leżą.

W 1975 roku udało się rodzicom kupić malucha, czyli fi ata 126p. Ktoś z uczel-
ni załatwił moim rodzicom tak zwany talon. Były to… kartki na samochód. 
Oczywiście naszej rodzimej produkcji, bo chyba śmiało mogę stwierdzić, 
że zagraniczne samochody były poza zasięgiem dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu procent Polaków. Ponieważ samochodów nie można było kupić ot tak 
sobie, w sklepie, bo ich po prostu brakowało, więc zakłady pracy dostawa-
ły pewną pulę talonów, którą mogły rozdać wśród zasłużonych pracowni-
ków. W praktyce sprowadzało się to do tego, że trzeba było mieć znajomości 
wśród ludzi dysponujących talonami albo dać łapówkę. Kwitł też handel ta-
lonami, które można było kupić od szczęśliwców, jakim udało się je zdobyć. 
Auto można było też kupić na giełdzie z drugiej ręki albo z ogłoszenia, lecz 
obowiązywały przy tym ceny rynkowe, a na ich zapłacenie moich rodziców, 
tak jak większości Polaków, absolutnie nie było stać. Otrzymany talon dał 
moim rodzicom możliwość kupienia samochodu po „normalnej” cenie, ale 
i tak musieli pożyczyć brakujące pieniądze od wujka Maćka, który zarabiał 
znacznie lepiej niż oni.
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Tak więc w 1976 roku po raz pierwszy pojechaliśmy nad morze samochodem. 
Niezorientowanych informuję, że maluch miał silnik z tyłu i bardzo mały ba-
gażnik z przodu. Do bagażnika trzeba było wsadzić narzędzia i zapas części 
zamiennych, bo w 126p mogło zepsuć się w drodze prawie wszystko. Dlatego 
większość naszych rzeczy musieliśmy załadować na bagażnik dachowy. Jecha-
liśmy dwa dni, nocując w połowie drogi w namiocie rozbitym w jakimś za-
gajniku, bo z takim obciążeniem fi acik nie dałby rady przejechać prawie całej 
Polski „w jednym rzucie” – musieliśmy często zatrzymywać się, żeby chłodzony 
powietrzem silnik się nie przegrzał. –Za to nie musieliśmy już wysyłać baga-
ży pocztą przed wyjazdem i mogliśmy zabierać butle z gazem do gotowania.

W zimie jeździliśmy na dwa tygodnie w góry, na ogół na Turbacz, ale kilka 
razy byliśmy też w Zwardoniu i Zawoi. Chyba najlepiej wspominam pobyty 
w schronisku na Turbaczu, bo wtedy było ono naprawdę dobre. Przyjeżdża-
ło tam też sporo rodzin z dziećmi, więc zawsze miałem całą grupę koleżanek 
i kolegów do zabawy. Poza tym w ciągu dnia, aż do zmroku, jeździłem na nar-
tach. Wyciąg linowy znajdował się poniżej schroniska. Obecnie takich chyba 
już nigdzie nie ma. Składał się z silnika na górze zbocza, obracającego się koła 
na dole i… liny, która je łączyła i była w ciągłym ruchu. Lina przesuwała się 
po śniegu, więc trzeba ją było podnieść ręką i złapać za pomocą tak zwanego 
klucza. Klucz łapał linę oczywiście bez żadnej amortyzacji, więc szarpnięcie 
mogło zwalić z nóg, co zresztą często się zdarzało. Ponieważ obsługa miała 
ograniczoną ilość kluczy, więc dobrze orientujący się w sytuacji narciarze czę-
sto sami robili sobie klucze z grubego drutu i przywozili je ze sobą na wczasy.

Ani ja, ani rodzice nie mieliśmy sprzętu zjazdowego. Jako że rodzice byli 
zapalonymi turystami, cały czas używaliśmy drewnianych nart, wiązań typu 
kandahar i skórzanych butów. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych do-
stałem na Gwiazdkę narty zwane plastikami, które wtedy były dosyć popu-
larne, oraz wiązania i buty zjazdowe.

Kilka razy w lecie brałem też udział razem z mamą w pieszych rajdach gór-
skich Akademii Rolniczej. Tak jak obecnie wiele uczelni organizowało swoje 
rajdy, a te AR-u uchodziły za jedne z najlepszych. Towarzystwo studentów 
bardzo mi odpowiadało. Grali, śpiewali i pili. Było wszystko, co jest potrzeb-
ne, żeby mieć dobre wspomnienia: góry i dobre, wesołe towarzystwo.
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*

W piątej klasie zaczęło się trochę zmieniać moje nastawienie do życia. Nadal 
byłem „niespokojnym duchem”, ale powoli zaczynałem mieć dość ciągłych 
bijatyk. Tym bardziej że byliśmy coraz więksi i coraz silniejsi, więc nasze bójki 
zaczęły robić się coraz poważniejsze. Co innego zabawa w wojnę, a co innego 
prawdziwe mordobicie. Wcale nie chciałem, żeby nasza historia zakończyła 
się tak jak w Chłopcach z placu Broni. Dodatkowo coraz częściej dokuczały 
mi migrenowe bóle głowy odziedziczone po mojej mamie i dziadku Edwar-
dzie. Zaczęły się mniej więcej w czwartej klasie, co wiązało się najprawdopo-
dobniej z początkiem okresu dojrzewania. Powodowały, że często zamykałem 
się w sobie i traciłem ochotę na kontakty towarzyskie.

Zapisałem się na łucznictwo, którego sekcję stworzył młody instruk-
tor przy klubie Płaszowianka, i chodziłem na nie przez rok. Razem ze mną 

Ja i Paweł z rodzicami na zakończeniu rajdu górskiego Akademii Rolniczej. 1977 r.
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zapisała się także spora ilość kolegów. Zawsze byłem bardzo zręczny i szyb-
ki, ale niestety akurat to nie było w tym sporcie potrzebne. Brakowało mi za 
to odpowiedniej siły ramion, która potrzebna jest do naciągnięcia i utrzy-
mania nieruchomo łuku w czasie celowania. Pomimo częstych ćwiczeń nie 
robiłem postępów, więc trener nie był zainteresowany dalszym trzymaniem 
mnie w sekcji i tak wyraźnie to okazywał, że postanowiłem odejść. Większość 
kolegów również odpadła, zostało tylko dwóch albo trzech, wśród nich Zdzi-
sek Kotwisz, który po kilku latach zaczął osiągać, jak poinformował mnie 
później Krzysiek Bryg, spore sukcesy na zawodach.

Moim ulubionym zajęciem stało się włóczenie się po księgarniach i antykwaria-
tach oraz w ogóle po Krakowie. Miałem swoją stałą trasę, którą pokonywałem 
na piechotę, wstępując po drodze wszędzie, gdzie można było dostać coś cie-
kawego do czytania. Jechałem tramwajem pod Jubilat przy moście Dębnickim 
i zaczynałem od księgarni, która znajdowała się w kamienicy na rogu Zwie-
rzynieckiej i placu Juliusza Kossaka. Potem szedłem na Podwale do Księgarni 
Naukowej, a następnie na Rynek Główny do Księgarni Gebethnera oraz dru-
giej znajdującej się na linii C-D. Potem zaglądałem do antykwariatu na rogu 
Szpitalnej i Świętego Marka. W latach osiemdziesiątych doszła do tego jesz-
cze księgarnia wojskowa na Brackiej, która wcale nie sprzedawała tylko woj-
skowych książek, ale wszystkie, na jakich dało się zarobić, oraz Empik na rogu 
Floriańskiej i Świętego Marka. Potem szedłem lub jechałem za Wisłę, do Pod-
górza, gdzie wstępowałem do księgarni znajdującej się na ulicy Kalwaryjskiej 
między Rynkiem Podgórskim a ulicą Stanisława Cekiery (obecnie Legionów 
Józefa Piłsudskiego). Do dzisiaj przetrwała już tylko Księgarnia Naukowa na 
Podwalu oraz księgarnia znajdująca się w lokalu dawnej Księgarni Gebethnera.

Traktowałem to prawie jak coś w rodzaju poszukiwania skarbów. Kiedy 
udało mi się dostać ciekawą książkę, komiks lub czasopismo, czułem się tak, 
jakbym odkrył jakiś drogocenny przedmiot.

*

Na początku 1976 roku rodzice otrzymali wiadomość, na którą z rosnącą 
niecierpliwością czekali od pięciu lat: przyznano im mieszkanie w dziesię-
ciopiętrowym bloku w Nowym Prokocimiu. Musieli tylko oddać działkę na 
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Woli Justowskiej, ale nie stanowiło to żadnego problemu, skoro wreszcie 
mogliśmy zamieszkać w samodzielnym mieszkaniu. Pamiętam, że podano 
tacie nawet dokładny adres: numer 80 w bloku 11 przy ulicy Lilli Wenedy. 
Kilka dni po otrzymaniu tej informacji wsiedliśmy więc do samochodu i po-
jechaliśmy na miejsce, żeby zobaczyć nasze nowe lokum. Czekało nas jednak 
spore rozczarowanie, bo okazało się, że nasz przyszły blok był na razie jedy-
nie dziurą w ziemi, z której wystawały jakieś fragmenty konstrukcji i druty 
zbrojeniowe. Cała ulica istniała tylko na papierze.

 – Kiedy to będzie gotowe? – jęknęła mama.
Tata poszedł szukać majstra i dowiedział się, że planują zakończyć budo-

wę w następnym roku oraz że numer 80 będzie na pierwszym piętrze w na-
rożnej klatce.

Tak więc nie mieliśmy już działki i nie mieliśmy jeszcze mieszkania, ale 
mieliśmy przynajmniej jakąś nadzieję, że nasza sytuacja ulegnie poprawie. 
Na szczęście bloki z wielkiej płyty budowano dosyć szybko, więc w waka-
cje 1977 roku budynek oddano do użytku. Znowu pojechaliśmy całą rodzi-
ną oglądać nasze przyszłe mieszkanie. Na miejscu okazało się, że numer 80 

„zjechał” piętro niżej i że będziemy mieszkać na parterze oraz że nikt nie ma 
do niego kluczy, zatem nie możemy wejść do środka, żeby go obejrzeć. Nie 
miało to jednak wielkiego znaczenia, jako że mieszkanie wreszcie się zma-
terializowało.

*

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania tata i dziadek musieli rozwiązać 
kwestię pasieki, która stała w ogrodzie, a której żaden z nich nie chciał się 
pozbywać. Rzecz niby niewarta wspominania, ale tylko pozornie, bo będzie 
miała dla nas duże znaczenie w przyszłości. Tata wpadł wkrótce na rozwiąza-
nie tego problemu. Ponieważ dobrze znał gospodarstwo doświadczalne AR-u 
w Garlicy, wiedział, że jest tam zarośnięty drzewami liściastymi wąwóz, któ-
ry w pewnym miejscu rozdziela się na dwie odnogi. Między nimi znajdował 
się cypel porośnięty trawą, który tworzył coś w rodzaju trójkątnej polany. Te-
ren ten stał pusty i nikt nie miał pomysłu na zagospodarowanie go. Tata do-
szedł do wniosku, że jest to bardzo dobre miejsce na pasiekę. Podpisał więc 
z Akademią umowę na użytkowanie tego kawałka ziemi i razem z dziadkiem 
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przewieźli tam ule z ogrodu. Umowa dawała korzyści obu stronom – tata 
miał gdzie postawić ule i mógł wytwarzać miód, a pszczoły zapylały drzewa 
w sadach należących do gospodarstwa. Nie było tam żadnego zaplecza, gdzie 
można by wykonywać prace związane z pasieką i magazynować potrzebne 
rzeczy, więc tata zaczął własnoręcznie budować domek. Z pni drzew zrobił 
stelaż, który obijał powoli deskami od zewnątrz i od wewnątrz. Między nie 
upychał gałęzie i wsypywał glinę. Udało mu się w ten sposób w ciągu kil-
ku lat wybudować parter i strych. Na parterze był warsztat i mały pokoik 
do spania, a na strychu dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn. 
Również tam można było wygospodarować na podłodze miejsce do spania. 
Podciągnięto prąd, ale nie wodociąg, więc tata kupił beczkowóz, którym pra-
cownicy gospodarstwa od czasu do czasu dowozili wodę.

Tata i dziadek mieli trochę starych uli słowiańskich, ale trzymali je chyba 
tylko z sentymentu oraz jako ewentualne miejsce na nieużywane ramki na 
plastry. Wszystkie ule, w których były pszczoły, tata zbudował według własnej 
konstrukcji przy pomocy dziadka. Wkrótce pasieka liczyła kilkadziesiąt rojów.

Kiedy domek był już pokryty eternitem i nie lało się na głowę w czasie 
deszczu, spędzaliśmy tam z bratem w czasie wakacji tydzień lub dwa. Spali-
śmy na poddaszu w śpiworach na materacach dmuchanych. Kiedy budziłem 
się rano, przez dziury między deskami w niedokończonych jeszcze ścianach 
przesączało się światło i wszędzie wokoło brzęczały pszczoły zbierające reszt-
ki kitu i miodu ze zgromadzonych tam ramek. Włóczyłem się po wąwozach, 
czytałem książki oraz, od czasu do czasu, pracowałem w sadach, jeżeli po-
trzebni byli ludzie do zbioru wiśni lub do okulizacji.

Tata i dziadek mieszkali tam, opiekując się pasieką, przez prawie całe wa-
kacje, a potem także w cieplejszych dniach wiosny i jesieni.

*

13 sierpnia 1976 roku, czyli jeszcze zanim wyprowadziliśmy się z Płaszowa, 
wszyscy przeżyliśmy szok – rząd postanowił wprowadzić kartki na cukier. 
Brakowało go w sklepach od pewnego czasu, jednak wydawało się początko-
wo, że są to, jak zapewniały władze, „przejściowe trudności”. Wprowadzenie 
kartek sugerowało coś zupełnie innego.
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Wypada tu opowiedzieć trochę o sytuacji w kraju.
Rządzącą partią była oczywiście Polska Zjednoczona Partia Robotni-

cza, co nawet teraz, trzydzieści lat po upadku komunizmu, wszyscy powin-
ni wiedzieć. Tak zwana przewodnia siła narodu, czyli ludzie wywodzący się 
w dużej mierze z ruchu komunistycznego, rządziła Polską pod tą nazwą od 
1948 roku, czyli od zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej i niedobitków 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Większość jej członków uważała, że ideologia 
tej partii, oparta na ideologii ruchu komunistycznego, jest tą jedynie słuszną. 
Piszę „większość”, bo część stanowili też ludzie niewierzący w ideologię, ale 
uważający, że dzięki poparciu tak silnej organizacji są w stanie zmienić coś 
w kraju na lepsze, a spora część to byli oczywiście, jak w każdej partii poli-
tycznej, zwyczajni karierowicze, którym partia służyła do osiągania wyłącz-
nie prywatnych celów. W każdym razie daleki jestem od tego, żeby traktować 
wszystkich członków tej organizacji jednakowo. W PZPR działały też róż-
ne frakcje mniej lub bardziej ortodoksyjne. Te najbardziej twardogłowe, jak 

„moczarowcy”, były określane przez ludzi mianem „betonu”. Niezależnie od 
tego, do której frakcji ktoś należał, i tak nie mógł wychylać się ponad pew-
ną ustaloną linię partyjną, a z kolei zarówno nasza partia, jak i jakakolwiek 
inna rządząca w państwach bloku komunistycznego nie mogła wychylać się 
poza linię ustalaną przez Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego. Spro-
wadzało się to do całkowitej zależności krajów tak zwanego bloku wschod-
niego od ZSRR. Podległość tę oczywiście tuszowano, szermując pojęciem 
internacjonalizmu i formułkami o przewodniej roli Związku Radzieckiego, 
który miał niczego nie narzucać „bratnim narodom”, tylko prowadzić je we 
właściwym kierunku. Ilu naszych tak zwanych komunistów w to wierzyło, 
trudno stwierdzić. Niektórzy na pewno, lecz przeważającej ich liczbie było 
wszystko jedno, skoro poparcie Kraju Rad zapewniało im władzę praktycznie 
nieograniczoną. Rzecz jasna, ideologia KPZR nie miała nic wspólnego z in-
ternacjonalizmem już od lat dwudziestych, czyli od czasu kiedy Stalin prze-
jął władzę w Rosji. Odwoływanie się do niego stanowiło przykrywkę, która 
pozwalała Rosji utrzymać władzę nad podległymi jej państwami. W naszym 
kraju najbardziej widomym znakiem, że internacjonalizm to dawno miniona 
przeszłość, były wydarzenia roku 1968, kiedy urządzono nagonkę na Polaków 
pochodzenia żydowskiego, nawet tych wiernie służących nowym władzom, 
obciążając ich winą za wszelkie niepowodzenia i idąc przy tym ręka w rękę 
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z wysługującym się władzom Stowarzyszeniem „Pax” pod przewodnictwem 
Bolesława Piaseckiego, założonym po wojnie przez ludzi związanych z przed-
wojennym skrajnie prawicowym Ruchem Narodowo-Radykalnym Falanga. 
Zresztą mariaż komunistów ze skrajną prawicą rozkwitał też potem w zało-
żonym w 1981 roku Zjednoczeniu Patriotycznym „Grunwald”. Wśród ludzi 
należących do partii poglądy nacjonalistyczne wcale nie były rzadkie. Myślę, 
że jej ideologię w tym okresie spokojnie można określić jako komunizm na-
cjonalistyczny. Było to widoczne także w szkołach, gdzie na lekcjach historii 
uczono, że jedno z największych osiągnięć Polski Ludowej stanowiło pozby-
cie się mniejszości narodowych i stworzenie państwa jednonarodowego. Do 
mnie nigdy ta propaganda nie docierała, bo marzyłem o tym, żeby poznawać 
inne kultury, i zazdrościłem tym Polakom, którzy w okresie międzywojen-
nym dzięki zabawom z rówieśnikami innych narodowości, a potem ciągłym 
kontaktom z tymi społecznościami władali biegle językiem ukraińskim, litew-
skim, czy niemieckim. Wydaje mi się, że obecne nacjonalistyczne nastawie-
nie części Polaków bierze się, oprócz różnych innych uwarunkowań, z tej 
właśnie „komunistycznej” edukacji. W dzisiejszych czasach te dwie ideolo-
gie są sobie przeciwstawiane, co według mnie nie ma najmniejszego sensu, 
bo bardzo dobrze ze sobą współistniały, mając wiele wspólnych elementów, 
jak na przykład niechęć do demokratycznych form rządzenia.

Władze oczywiście umiejętnie tuszowały tę niechęć, tworząc odpowied-
nie słownictwo, które miało dowodzić, że w Polsce mamy do czynienia z jak 
najbardziej demokratycznym systemem rządów. Dlatego bardzo chętnie uży-
wały pojęć kojarzonych z demokracją, opatrując je przymiotnikami sugeru-
jącymi jednak, że nie jest to typowa demokracja. Tak na przykład powstało 
określenie „demokracja ludowa”, w której istniał niby-rząd wybrany przez 
niby-sejm w niby-wyborach spośród ludzi wiernych władzy. „Niby”, bo tak 
naprawdę rządził Komitet Centralny PZPR.

Oczywiście ten komunistyczny nacjonalizm miał jedno zasadnicze ograni-
czenie: niekwestionowaną zwierzchność Związku Radzieckiego.

Istniały też takie satelickie organizacje jak Stronnictwo Demokratyczne 
czy Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, dzięki którym władze PZPR mogły 
twierdzić, że liczą się z głosem takich grup społecznych jak rzemieślnicy czy 
chłopi, ale ogólnie rzecz biorąc, nie miały one większego znaczenia.
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Osoby, które pamiętają czasy komuny, różnie wspominają lata siedemdziesiąte 
XX wieku. Dla niektórych był to okres prosperity, dla innych siermiężnego ko-
munizmu nieudolnie reformowanego przez Edwarda Gierka. Jedni dorabiali 
się, handlując kwiatami i produktami rolnymi, inni z trudem wiązali koniec 
z końcem, harując w usilnie rozbudowywanych fabrykach przemysłu cięż-
kiego lub w różnego rodzaju państwowych zakładach pracy i na uczelniach. 
Słuchając wspomnień niektórych osób, trudno wyrobić sobie zdanie na te-
mat tego, czy były to czasy dobre czy złe. Dla części z nich to lata młodości, 
a młodość jest zawsze wybielana. Bardzo często z ust ludzi, którzy strajko-
wali w roku 1980 i 1981, słyszę pochwały pod adresem Gierka. Faktem jest, 
że po roku 1970 wielu Polaków uwierzyło, że nowy I sekretarz PZPR może 
coś zmienić na lepsze, i uchwycili się tej nadziei jak ostatniej deski ratunku. 
Pierwsza połowa dekady przyniosła nadzieję, a druga jej upadek.

Sporo osób wspomina tamte czasy tylko w kontekście sytuacji gospodar-
czej, gdyż to ona była dla większości społeczeństwa najważniejsza. Symbo-
liczny właśnie okazał się moment wprowadzenia kartek na cukier. Wtedy 
większość obywateli zrozumiała, że reformy gospodarcze Gierka nie udały 
się. Potem było już tylko gorzej. Przemysł ciężki produkował za drogo, prze-
mysł lekki i rolnictwo za mało, a tak zwana prywatna inicjatywa, która mo-
głaby zaspokoić potrzeby ludzi, była tłamszona z powodów ideologicznych.

A opozycja? Cóż, początkowo jej działalność nie miała charakteru zorganizo-
wanego i polegała głównie na sprzeciwie poszczególnych osób, które oczywi-
ście ze sobą współpracowały, ale nie w ramach jakiejś liczącej się organizacji. 
Dlatego tak duże znaczenie miało powstanie wreszcie we wrześniu 1976 roku 
Komitetu Obrony Robotników przekształconego potem w Komitet Samoobro-
ny Społecznej „KOR”, który miał nieść pomoc robotnikom represjonowanym 
za udział w wydarzeniach czerwcowych, czyli strajkach i protestach w Ursusie, 
Radomiu i Płocku, wywołanych drastycznymi podwyżkami cen towarów. Po-
kazał on, że istnienie w PRL-u zorganizowanych form oporu jest w ogóle moż-
liwe, a ich członkowie, mimo prześladowań, nie trafi ają od razu do kryminału.

W tamtych czasach ideologia wyznawana przez poszczególnych opozycjo-
nistów nie miała większego znaczenia. Wszystkich łączył jeden przeciwnik. To 
umożliwiało współpracę w jednej organizacji ludzi o tak różnych poglądach 
jak Jacek Kuroń i Adam Michnik oraz Antoni Macierewicz. Co nie znaczy, 
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że różnic ideologicznych nie było, wręcz przeciwnie, istniały cały czas, a ujaw-
niły się z całą mocą dopiero w latach dziewięćdziesiątych, czyli wtedy kiedy 
wspólny wróg zniknął. Jedyną rzeczą, która dzieliła opozycję, była strategia. 
Większość, choć nie wszyscy, zgadzała się co do używania metod pokojo-
wych. Większość także uważała, że należy dążyć raczej do zreformowania 
systemu, bez występowania przeciwko rządom PZPR, oraz że, przede wszyst-
kim, nie należy poruszać sprawy zależności od ZSRR, co mogłoby grozić in-
terwencją wojskową. Działacze ci patrzyli więc niechętnie na Konfederację 
Polski Niepodległej, pierwszą opozycyjną partię polityczną, którą w 1979 roku 
powołał do życia wraz z innymi działaczami niepodległościowymi Leszek 
Moczulski i która od samego początku swojego istnienia mówiła o odzyska-
niu niepodległości. W wielu środowiskach opozycyjnych uważano to wręcz 
za prowokację, co przekładało się na przykład na to, iż Rozgłośnia Polska 
Radia Wolna Europa pomijała milczeniem działania tej organizacji.

Wszyscy opozycjoniści usiłowali rozpowszechniać informacje poprzez 
drukowanie nielegalnych czasopism i ulotek, jednak większość ludzi nie 
miała do tych druków dostępu i działalność ta była w tamtym okresie dla 
większości społeczeństwa polskiego słabo lub w ogóle niezauważalna. O po-
wstaniu KOR-u czy o wydawanych odezwach ludzie dowiadywali się, słu-
chając zagranicznych rozgłośni.

Pod koniec dekady zarówno ci, dla których najważniejsze były kwestie 
gospodarcze, jak i ci, którzy wolność przedkładali ponad sytuację ekono-
miczną, znaleźli wspólny język i obrócili się przeciwko wspólnemu wrogo-
wi. W moim otoczeniu trudno było spotkać wtedy kogoś, kto nie chciałby 
upadku istniejącego systemu.

*

W związku ze zmianą miejsca zamieszkania konieczna była także zmiana 
szkoły, czego baliśmy się trochę z bratem, bo oznaczało to również zmianę 
dotychczasowych kolegów i koleżanek. Wkrótce okazało się jednak, że naszą 
starą podstawówkę władze postanowiły zlikwidować, więc wszyscy ucznio-
wie musieli się gdzieś przenieść, przy czym większość poszła do szkoły znaj-
dującej się przy ulicy Łanowej. Świadomość, że nie tylko ja i brat musimy 
odejść z naszych dotychczasowych klas, trochę łagodziła stres związany z tą 
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zmianą. Chcieliśmy zapisać się do szkoły w Starym Prokocimiu, która była 
bliżej nowego miejsca zamieszkania, ale tam nie było miejsca, więc ostatecz-
nie zdecydowaliśmy się na Szkołę Podstawową numer 111, która znajdowała 
się w Starym Bieżanowie i była naszą szkołą rejonową.

*

Klucze do mieszkania rodzice otrzymali niedługo przed rozpoczęciem roku 
szkolnego i wtedy wreszcie po raz pierwszy mogliśmy obejrzeć nasze nowe 
trzypokojowe mieszkanie M5 o powierzchni 63 metrów kwadratowych. 
Z klatki schodowej wchodziło się do przedpokoju, który po dwóch metrach 
zakręcał pod kątem prostym w lewo. W tym miejscu było po prawej stro-
nie wejście do dużego pokoju, w którym mieli mieszkać rodzice i w którym 
było duże okno, prawie na całą szerokość ściany, połączone z wyjściem na 
balkon. Idąc natomiast dalej przedpokojem, wchodziło się po prawej stronie 
najpierw do pokoju, który mieliśmy zająć z bratem, a następnie po tej samej 
stronie do narożnego pokoju dziadka, który również miał z nami zamiesz-
kać. Po lewej stronie były wejścia do łazienki i małej ubikacji, a na wprost 
do widnej kuchni, z której okna wychodziły na tę samą stronę co z pokoju 
dziadka i było z nich widać prawie całe nowe osiedle dziesięciopiętrowców. 
Przestrzeń między nimi mająca około czterystu metrów długości była wte-
dy zupełnie pusta. Wkrótce jednak wybudowano tam pawilon fi rmy Iglopol, 
a kilka lat później szkołę podstawową. Za ostatnim blokiem, czyli w odle-
głości pięciuset metrów, stał zbudowany już wcześniej duży supermarket czy 
też, jak mówiono wtedy, pawilon spożywczy. Przed wybudowaniem Iglopolu 
wszyscy mieszkańcy osiedla zaopatrywali się tam w żywność, a dla mnie było 
to miejsce ważne z jeszcze innego powodu. Znajdowała się tam mianowicie 
jedyna na osiedlu budka telefoniczna, skąd mogłem zadzwonić do rodziców 
do pracy lub do Marka Tyszkiewicza. Ze względu na to, iż używało tego te-
lefonu mnóstwo ludzi, często był on albo zepsuty, albo stała do niego duża 
kolejka, więc rozmowy nie mogły niestety trwać zbyt długo. Najważniejsze 
było jednak to, że w ogóle mieliśmy dostęp do telefonu.

Po drugiej stronie bloku znajdował się podmokły zagajnik, który był po-
zostałością tak zwanych Małych Bagrów i w którym w lecie graliśmy w pił-
kę, a w zimie jeździliśmy na łyżwach po zamarzniętych stawkach. Obecnie 
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zbudowano tam alejki i zamieniono go w park, ale wówczas nikt o to miej-
sce nie dbał. Spotykały się tam okoliczne lumpy popijające przy ogniskach 
napoje wysokoprocentowe, a dzieciaki z osiedla przychodziły się tam bawić. 
Ogólnie rzecz biorąc, w lecie wokoło bloku było sporo zieleni, a budynki były 
tak ustawione, że nikt nikomu nie zaglądał w okna.

Ze względu na pośpiech z jakim blok wykańczano, w mieszkaniu było peł-
no niedoróbek. Płytki PCV pokrywające całą podłogę w wielu miejscach 
się odklejały, a ściany były nierówne. Większość ludzi wprowadzających 
się do bloków w Prokocimiu zaczynała od generalnego remontu. Stawiali 
nowe ścianki działowe, wymieniali podłogi w pokojach, a przede wszyst-
kim remontowali łazienki i ubikacje. Nas nie było stać na takie „brewerie”, 
ale kilka rzeczy udało się poprawić. Tata pomalował wszystkie pomieszcze-
nia i zrobił podłogę na balkonie, bo był tam tylko surowy beton z odsłonię-
tymi metalowymi elementami konstrukcyjnymi. Brakowało nam natomiast 

Widok z okna naszego pokoju w mieszkaniu przy ul. Lilli Wenedy 11. Z tyłu znajduje 
się zalesione wzgórze kryjące austriacki fort. Obecnie zasłania go pawilon Tesco. 
Zdjęcie zrobione w roku 1984, ale w roku 1976 miejsce to wyglądało tak samo.
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mebli. W przedpokoju postawiliśmy kilka pomalowanych na biało starych 
szaf przewiezionych z Płaszowa i początkowo trzymaliśmy w nich aktualnie 
noszone ubrania. Niestety, większość starych mebli nie mieściła się w niskich, 
dwuipółmetrowych pomieszczeniach, więc pozostay w domu w Płaszowie 
lub trafi ły do drewnianego domku w Garlicy.

Umeblowany był początkowo tylko pokój dziadka, który jako jedyny miał 
wtedy własne łóżko i stół. Wkrótce udało się też dokupić do jego pokoju regały 
na książki. Ja i Paweł spaliśmy na materacach dmuchanych przez ponad rok, 
a rodzice ponad dwa lata. Rzeczy, których nie potrzebowaliśmy na co dzień, 
trzymaliśmy w plastikowych workach ustawionych pod ścianami. Nie chodziło 
tylko o to, że rodzice nie mieli pieniędzy na zakup mebli, ale także o to, że mebli 
nie można było nigdzie dostać. Trzeba było mieć znajomości w sklepach, żeby 
zdobyć coś spod lady, albo zapisywać się do długich kolejek, które w tym cza-
sie zaczęły powoli stawać się polską codziennością, i czekać tygodniami, jeżeli 
nie miesiącami, na swoją kolej. Powoli jednak kompletowaliśmy wyposażenie.

Niedoróbki też dawały się we znaki. Wkrótce po przeprowadzce pękła 
rura w pionie i kiedy zbudziliśmy się pewnego ranka, wszystkie nasze worki 
z rzeczami oraz dmuchane materace pływały w wodzie. W zimie natomiast 
okazało się, że ściana pod oknem w dużym pokoju jest zrobiona z dwóch 
warstw zwykłej płyty pilśniowej przybitej do stelaża zrobionego z cieniut-
kich beleczek. Tak więc mimo dużego, wiszącego na niej, kaloryfera było tam 
 ciągle zimno. Dopiero w latach osiemdziesiątych administracja osiedla zade-
cydowała o wymianie tych ścianek. Ze względu na jakiś błąd w konstrukcji 
pionu grzewczego kaloryfery ciągle się zapowietrzały, a ponieważ nie mieli-
śmy grzejnika elektrycznego, bo te również trudno było kupić, więc dogrze-
wałem nasz pokój zwykłym opiekaczem do chleba.

Paskudna była łazienka – miała mniej więcej dwa metry na metr osiem-
dziesiąt. Na betonowej podłodze leżał gumolit, pod który wciekała wychla-
pywana z wanny woda. Ściany oddzielające łazienkę od przedpokoju były 
gipsowe i nawet lamperia nie chroniła ich przed zamakaniem, w związku 
z czym dosyć prędko pojawił się na nich grzyb.

Po prawej stronie od wejścia znajdowała się umywalka, a na wprost, pod 
ścianą, stała wanna. Nad nią, po tej samej stronie co umywalka, wisiał piecyk 
gazowy, nazywany obecnie przepływowym ogrzewaczem gazowym wody. Pie-
cyk był stary, i ciągle się psuł. Jego newralgicznym elementem była gumowa 
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membrana, która ciągle pękała. Trudno było co miesiąc wzywać kogoś do 
naprawy, więc kiedy chodziłem już do liceum, co jakiś czas rozkręcałem go 
i wymieniałem ją sam. Po lewej stronie stanęła po jakimś czasie pralka au-
tomatyczna, którą udało się rodzicom kupić po znajomości, a nad nią zawi-
sły dwie plastikowe szafk i.

Między łazienką i ubikacją znajdował się pion wodno-kanalizacyjny, osło-
nięty tylko płytą wiórową, w typie współczesnych płyt OSB oraz, na dole, 
blaszaną ścianką, która miała zasłaniać wychodzące ze ściany rury łączące 
umywalkę i wannę z pionem, ale wkrótce zaczęła rdzewieć. Sąsiad mieszka-
jący na górze przebudował swoją łazienkę w niewłaściwy sposób, więc cią-
gle nas zalewał i po jakimś czasie płyta zaczęła się rozłazić, lecz nie było jak 
jej wymienić, bo trzeba by rozwalić również ściankę z blachy, co równałoby 
się konieczności wyremontowania całej łazienki. Kiedy tata interweniował 
w administracji, usłyszał, że nikt nie ma prawa niczego przebudowywać, 
bo to łazienki typu suchego i nie można w nich wylewać wody na podłogę, 
gdyż może przecieknąć niżej. Pod naciskiem administracji sąsiad poprawił 
podłogę w łazience, jednak i tak woda musiała gdzieś przesiąkać, bo ścianka 
z płyty wiórowej od czasu do czasu zamakała.

Okna i drzwi balkonowe były zamykane nie za pomocą klamki, ale dźwigni. To 
powodowało, że można było je łatwo otworzyć z zewnątrz, jeżeli dźwigni nie 
przesunęło się idealnie do końca. Kiedy zapominałem kluczy do mieszkania, 
a nie było nikogo w domu, zdarzało mi się wchodzić na nisko położony balkon 
i naciskać regularnie na drzwi balkonowe, co powodowało po jakimś czasie 
przesunięcie dźwigni do góry i odblokowanie zamka. Aż dziw bierze, że nikt 
się do nas wtedy nie włamał. Może złodzieje wiedzieli, że nie ma czego kraść...

Mniej więcej pół roku po przeprowadzce dzięki znajomościom udało się 
kupić szafk i do kuchni. Musieliśmy jednak pojechać po nie do Tarnowa. O dzi-
wo, wkrótce potem rodzice zdobyli też dużą lodówkę Mińsk. To był naprawdę 
skok w nowoczesność, bo w Płaszowie takiego sprzętu nie było – wszystko, 
co wymagało przechowania w chłodzie, zanosiło się po prostu do piwnicy. Po 
ponad roku kupiliśmy też wreszcie meblościankę do naszego pokoju z dwo-
ma rozkładanymi łóżkami dla mnie i mojego brata oraz rozkładanym stołem, 
a także dwie skrzynie na pościel i szafę na ubrania. Meble do pokoju rodzi-
ców udało się kupić chyba dopiero dwa lata po zamieszkaniu w Prokocimiu.
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*

Przypomina mi się tutaj niedawny skecz Kabaretu Moralnego Niepokoju, 
w którym młoda kobieta na stwierdzenie, że w latach osiemdziesiątych w skle-
pach był tylko ocet, odpowiada zapytaniem: „A w Carrefourze też?”.

Ci, którzy nie pamiętają tamtych czasów, powinni w tym miejscu za-
mknąć oczy i wyobrazić sobie jakiekolwiek obecne polskie miasto. Następnie 
w wyobraźni usunąć wszystkie reklamy z ulic oraz dziewięćdziesiąt procent 
szyldów sklepowych. Dla dodania kolorytu, w starszych częściach miasta, 
należałoby też poobtłukiwać trochę tynku z niektórych kamienic oraz po-
starzyć o kilkadziesiąt lat elewacje pozostałych, a na osiedlach bloków wy-
budowanych z wielkiej płyty zlikwidować wszelkie ocieplenia i tynki, tak 
żeby betonowe płyty i ich łączenia były widoczne. Usunąć trzeba też wszyst-
kie hipermarkety, bo do lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku żaden tego 
typu sklep w Polsce nie istniał. O takich markach jak Carrefour i Tesco sły-
szeli tylko ci, którym udało się wyjechać na Zachód, bo do naszego kraju nie 
miały one wstępu. Nie po to uczono w szkołach, że jedną z przyczyn słabej 
sytuacji gospodarczej Polski międzywojennej był wyzysk prowadzony przez 
obcy kapitał i że do największych sukcesów Polski Ludowej należy zaliczyć 
pozbycie się go, żeby teraz wpuszczać tu zagraniczne fi rmy. Nie było też oczy-
wiście czegoś takiego jak dyskonty czy outlety. W całym Krakowie istniało 
wtedy może kilkanaście samoobsługowych spożywczych sklepów wielkości 
dzisiejszej niedużej Biedronki. Dopiero w latach osiemdziesiątych ich ilość 
zwiększyła się. Cała reszta to były małe sklepy obsługiwane przez jedną lub 
co najwyżej kilka osób stojących za ladą, od których prawie nigdy nie słyszało 
się „Dzień dobry” czy „Proszę”. Zresztą klienci także takich zwrotów nie uży-
wali, bo po prostu nie było takiego zwyczaju. Kiedy mój dziadek wchodził ze 
mną do sklepu spożywczego w Płaszowie i mówił „Dzień dobry”, odczuwa-
łem to jako „obciach”. Nawet w większych sklepach działających pod fi rmą 
Delikatesy znajdowały się zwykłe stoiska obsługiwane przez sprzedawców. 
Jeżeli jakiś sklep był samoobsługowy, to defi cytowe towary i tak sprzedawa-
no na osobnych wydzielonych stanowiskach. Oczywiście prawie wszystkie 
spożywczaki należały do państwowej fi rmy „Społem”, która działała tak, jak 
to podsumował Zenon Laskowik w skeczu kabaretu Tey: „Społem i za późno 
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wstołem”. Nieliczni prywatni handlowcy posiadali jedynie małe kioski spo-
żywcze, w których można było kupić głównie warzywa i owoce, no i… gumy 
balonowe. Jedynym miejscem, gdzie tak zwana prywatna inicjatywa mogła 
się rozwijać, były, także niezbyt liczne, place targowe: w Krakowie na Starym 
i Nowym Kleparzu, przy Hali Targowej na Grzegórzeckiej i wokół niej oraz 
na Tandecie między ulicą Krzywdy i Stawem Płaszowskim. Było też kilka 
domów handlowych. Te, do których chodziłem czasami z mamą na zakupy 
przed nowym rokiem szkolnym lub po ciepłe ubranie i buty przed zimą, to 
Jubilat przy moście Dębnickim oraz tak zwany Pedet na rogu ulic Wiślnej 
i Świętej Anny.

Z krajobrazu ówczesnej Polski należy też usunąć oczywiście wszystkie ak-
tualne stacje benzynowe. Zagraniczne koncerny nie mogły prowadzić w na-
szym kraju działalności, a jedyną fi rmą uprawnioną do handlu paliwami była 
Centrala Produktów Naft owych (CPN). W całym Krakowie było kilkanaście 
stacji. W trakcie wyjazdów wakacyjnych należało się liczyć z tym, że ben-
zynę można dostać tylko w większych miastach, i to nie zawsze, bo kiedy 
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zaczęły się problemy z dostawami, 
zbiorniki na wielu stacjach były puste. Pamiętam, jak kiedyś, wracając znad 
morza, staliśmy na stacji w długiej kolejce przez całą noc, żeby kupić 20 litrów 
paliwa do malucha, bo dowieźć mieli je dopiero rano, a kolejka zaczęła usta-
wiać się wieczorem. Obowiązkowym wyposażeniem kierowców stał się wte-
dy kanister na benzynę. Muszę wspomnieć też, że na stacjach benzynowych 
nie było sklepów, więc można było nabyć na nich wyłącznie paliwa płynne 
oraz, na niektórych, gaz do butli turystycznych.

W latach siedemdziesiątych zaczęto dopiero wprowadzać wolne sobo-
ty, więc na ogół jedynym dniem wolnym w tygodniu była niedziela, ale ani 
w wolne soboty, ani w niedziele nie działało nic poza ograniczoną komuni-
kacją miejską. Znalezienie otwartego kiosku Ruchu, jeżeli ktoś zapomniał 
zaopatrzyć się wcześniej w papierosy, graniczyło z cudem.

Za to prawie wszystko można było dostać, oczywiście tylko w dzień po-
wszedni, w sklepach Przedsiębiorstwa Eksportu Wewnętrznego „Pewex” ist-
niejącego od 1972 roku. Problem polegał tylko na tym, że płaciło się tam 
dolarami lub inną wymienialną walutą, albo tak zwanymi bonami towa-
rowymi PKO, a ceny były zbliżone do tych na Zachodzie. Kupienie tam na 
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przykład kosztującej kilka dolarów płyty Beatlesów było dla mnie rzeczą nie 
do pomyślenia, kiedy weźmie się pod uwagę, że moi rodzice, po przeliczeniu 
ich miesięcznych pensji, zarabiali razem jakieś dwadzieścia dolarów. Namó-
wiłem rodziców na zrobienie mi na Gwiazdkę prezentu w postaci Białego al-
bumu i Let It Be dopiero wtedy, kiedy udało im się wreszcie wyjechać kilka 
razy na kontrakt do Iraku. Ale oczywiście ludzie kupowali w tych sklepach 
także bardziej potrzebne rzeczy, jak żywność czy ubrania.

Dlatego tak ważne były wyjazdy zagraniczne, bo jeżeli ktoś zarabiał na Za-
chodzie w dolarach, to w Polsce mógł kupić wszystko. Rzecz jasna, państwo 
na tym korzystało, gdyż pobierało podatki od tych zarobków. I dodatkowo, 
aby pozyskać waluty potrzebne do kupowania towarów za granicą, władze 
wymyśliły sprytny system, czyli wspomniane bony towarowe PKO. Nie moż-
na było przywieźć do Polski waluty w kieszeni, lecz trzeba było ją przesłać do 
banku PKO. Pracę załatwiało się zawsze przez różne państwowe organizacje 
i centrale, więc często pracownik nie dostawał za granicą wypłaty, lecz jakieś 
kieszonkowe, a reszta szła na jego konto w polskim banku. Bank natomiast 
nie wypłacał pieniędzy w autentycznych walutach, lecz właśnie w bonach, za 
które można było zrobić zakupy jedynie w pewexach. Oczywiście po jakimś 
czasie bony weszły też do obrotu wtórnego i przy zakupach na wolnym ryn-
ku były traktowane jak waluta, choć nią nie były. Autentyczną walutę, i to 
w ograniczonej ilości, można było wypłacić z banku, tylko jeżeli jechało się 
za granicę, i należało mieć na to odpowiednią zgodę, a po jej uzyskanie sta-
ło się całymi dniami w kolejkach.

*

Pomimo różnych trudności byliśmy jednak bardzo zadowoleni z tego, że 
wreszcie mamy własne mieszkanie.

W nowej szkole szybko się zaaklimatyzowałem. Był to czas, kiedy na nowe 
osiedle w Prokocimiu wprowadzało się dużo nowych ludzi, co skutkowało 
tym, iż w nowej klasie byłem tylko jednym z wielu nowych uczniów. Kiedy 
już byliśmy zżyci, jeden ze „starych” uczniów wyznał mi, że gdy dowiedzieli 
się, iż do ich klasy przyjdą „nowi”, planowali „wpieprzyć” nam po kolei na 

„dobry początek”, żebyśmy nie czuli się zbyt pewnie. Szybko jednak zrezy-
gnowali ze swojego planu, bo uznali, że „jesteśmy w porządku”.
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Przez ostatnie trzy lata podstawówki najbliższy kontakt utrzymywałem 
z dwoma kolegami z mojego osiedla: Grześkiem Jędo i Pawłem Wadowskim. 
Grzesiek mieszkał w moim bloku, a Paweł po przeciwnej stronie blokowiska. 
Czasami dołączał do nas także Arek Lech z sąsiedniego bloku, lecz on przy-
jaźnił się raczej z Wojtkiem Żurowskim, mieszkającym w bloku Pawła, bo 
mieli wspólne zainteresowania muzyczne i budowali też razem sprzęt elek-
troniczny do słuchania muzyki. Z Grześkiem i Pawłem często odwiedzali-
śmy się nawzajem w mieszkaniach i graliśmy w piłkę na placu położonymi 
przy moim bloku albo na łąkach w parku. Dzieliliśmy też miłość do muzyki 
Beatlesów oraz niechęć do komunistów.

To właśnie dzięki Grześkowi zmieniłem trochę swoje zainteresowania 
muzyczne. Do tej pory nie słuchałem muzyki zbyt często. Na starym gra-
mofonie odtwarzałem jedynie czasami moją ulubioną płytę ABBY otrzyma-
ną w prezencie od mamy. Grzesiek natomiast był wielkim fanem czwórki 
z Liver poolu i kiedy u niego bywałem puszczał ich utwory, co spowodowało, 
że ja także zapałałem miłością do ich piosenek. Zbiegło się to w czasie z za-
kupieniem przez rodziców radiomagnetofonu kasetowego Grundig. Do tej 
pory nie interesowali się sprzętem grającym i nigdy nie słuchali nawet radia. 
Nie było więc tym bardziej mowy o tym, żeby wydawać pieniądze na taki 
zbytek. Ta nagła zmiana mnie zachwyciła. Moim rodzicom nie dane było 
korzystać z nowego radiomagnetofonu, bo natychmiast go zaanektowałem. 
Od tej pory ciągle słuchałem radia, zwłaszcza programu trzeciego i nagry-
wałem interesującą mnie muzykę, czyli przede wszystkim piosenki zespo-
łów z lat sześćdziesiątych.

Radio nie służyło mi zresztą tylko do słuchania i nagrywania muzyki, bo 
wkrótce zarówno ja, jak i większość kolegów zaczęła słuchać takich progra-
mów satyrycznych jak „Powtórka z rozrywki” i „Sześćdziesiąt minut na godzi-
nę”. Nagrywaliśmy wybrane fragmenty, uczyliśmy się ciekawszych dialogów 
na pamięć i cytowaliśmy powiedzonka z nich zaczerpnięte.

Nie wspominam o żadnych koleżankach, bo, co prawda, były one obiektem 
westchnień, ale nigdy nie brały udziału w naszych dyskusjach, ani grach.

*
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Po przeprowadzce skończyły się na szczęście ciągłe bijatyki. Jak to zwy-
kle między chłopcami bywa, dochodziło czasami do starć, ale na znacznie 
mniejszą skalę. W czasie uczęszczania do trzech ostatnich klas podstawów-
ki biłem się tylko kilka razy, w szkole i poza nią, co wcześniej było nie do 
pomyślenia.

Dobre kontakty z kolegami nie przekładały się jednak początkowo na suk-
cesy w szkole. Wręcz przeciwnie, pojawiła się w mojej psychice jakaś blokada, 
która okazała się zalążkiem chorobliwej wręcz nieśmiałości. Nie zgłaszałem 
się nigdy do odpowiedzi, bo wiązało się to z koniecznością wypowiadania się 
przed całą klasą. Z tego powodu miałem sporo problemów przede wszystkim 
na lekcjach języka polskiego. Nie chodzi tu o naukę przedmiotu, bo nie było 
w nim nic, czego bym nie rozumiał, ale o to, że musiałbym mówić o swoich 
przemyśleniach i uczuciach przy całej klasie. To było ponad moje siły. Moż-
liwe, że na lekcjach historii również miałbym kłopoty, gdyby nie to, że ich 
prawie w ogóle nie było, bo brakowało nauczyciela, a pani od wychowania 
obywatelskiego, jeżeli już przyszła, to kazała nam czytać podręcznik i odpy-
tywała pod koniec lekcji tylko z przeczytanych fragmentów.

Poza tym, co tu dużo mówić: lubiłem czytać, ale uczyłem się mało. Po 
szkole zamiast siadać do odrabiania zadań, grałem całymi popołudniami 
i wieczorami w piłkę na łące między blokami, goniłem po osiedlu i zagajni-
ku koło naszego bloku albo odwiedzałem kolegów. Oceny, które otrzymałem 
na koniec szóstej klasy, nie napawały zatem optymizmem.

Przełom zawdzięczam nauczycielce, która była naszą nową wychowaw-
czynią i równocześnie uczyła nas ojczystego języka. Nazywała się Wanda 
Kasprzyk. Kiedyś na początku siódmej klasy wywołała mnie do odpowiedzi. 
Wstałem i rozpocząłem swoją odpowiedź od… długiego milczenia.

 – No i co, znowu się nie nauczyłeś? Przecież nie jesteś tumanem. Ostat-
nią klasówkę napisałeś całkiem nieźle. Ej, Poniedziałek, czemu nic nie mó-
wisz, obraziłeś się na mnie?

 – Noo, nie.
 – Nie zaczyna się zdania od „no”.
 – Nie nauczyłem się – odpowiedziałem krótko, godząc się tym samym na 

ocenę niedostateczną, ale mając nadzieję, że da mi święty spokój.
 – Nie wierzę, że nie wiesz, jak chodziła ubrana polska szlachta – nauczy-

cielka nie dawała jednak za wygraną.
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 – Nooo, wiem – odpowiedziałem, a myślach dodałem: „Ale jak się to 
wszystko do cholery nazywało?”.

 – Nie zaczyna się zdania od „no”. Skoro wiesz, to dlaczego nie mówisz?
Minuta ciszy.
 – Co chcesz robić po podstawówce? Masz zamiar iść do zawodówki?
 – Nooo, nie. Chciałem pójść do liceum.
 „Rodzice naukowcy, a ja miałbym pójść do zawodówki? Bez jaj” – doda-

łem w myślach.
 – Jak na razie, to z takimi ocenami nie masz żadnych szans na liceum. 

W dzienniku jest napisane „pochodzenie inteligenckie”, ale z twojej odpo-
wiedzi to nie wynika. Zatem jak będzie, dowiem się czegoś czy nie?

 – Może spróbuję…
 – Słuchamy więc.
Minuta ciszy.
 – Słuchaj, wiem, że stać cię na lepsze oceny. Zresztą z fi zyki i biologii masz 

całkiem niezłe stopnie. Postanowiłam, że nie usiądziemy, dopóki nie odpo-
wiesz na pytanie. Choćbyśmy mieli tu stać do końca lekcji.

 – Szlachta polska nosiła kontusze. A do nich szerokie pasy.
 – Coś podobnego, zaskoczyło. Co im zwisało z pasów?
 „Kurczę, wiem, co im zwisało, ale jak przy całej klasie powiedzieć, że 

chodzi o kutasy”.
 – Kuuaay – wyjąkałem niewyraźnie.
Klasa wybuchła śmiechem.
 – Macie się nie śmiać. Co to ma znaczyć? Ledwo udało mi się coś z niego 

wyciągnąć. No więc Poniedziałek, co im zwisało?
 „Co mi tam, skoro i tak już wszyscy się śmieją. Kto wymyślił taką kre-

tyńską nazwę?”
 – Kutasy.
Znowu nastąpił wybuch śmiechu.
 – Dobrze, co jeszcze nosili?
Kiedy już przeszedłem ten moment, moja wypowiedź stała się coraz bar-

dziej składna i nawet udało mi się trochę powiedzieć o zwyczajach szlachty.
 – Jak chcesz, to potrafi sz. Słuchaj, to nie była dobra wypowiedź, lecz dam 

ci czwórkę. Tylko i wyłącznie dla zachęty. Ale to pierwszy i ostatni raz, kiedy 
tak naciągam ocenę. Możesz pójść w jedną lub w drugą stronę. Twój wybór.
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Dla mnie faktycznie oznaczało to przełom. Nabrałem śmiałości i zacząłem 
się uczyć. Musiałem przezwyciężyć jednak nie tylko własne opory, ale także 
kiepską opinię, jaką mieli o mnie nauczyciele. Nie było to łatwe, lecz powoli 
ich nastawienie do mnie się zmieniało. Na koniec siódmej klasy miałem już 
same czwórki na świadectwie, na półrocze ósmej pojawiło się kilka piątek. 
Na koniec ósmej dostałem tylko cztery czwórki, a poza tym same piątki.

Jak już pisałem, od czwartej klasy pasjonowałem się geografi ą, co stano-
wiło dla mnie namiastkę podróży po świecie. Potem doszła do tego chemia. 
Kiedyś dostałem w prezencie „Małego chemika”, który zawierał różne od-
czynniki. Gdy je zużyłem, zacząłem kupować nowe. Nie miałem z tym pro-
blemu, bo na Krakowskiej był sklep z odczynnikami chemicznymi, a obsługa 
nie miała oporów przed sprzedawaniem większości z nich dziecku. Wiele 
doświadczeń przeprowadzałem na wszelki wypadek na balkonie, ale tylko 
raz wypaliłem dziury w gumolicie, kiedy zapaliłem wymieszane z nadman-
ganianem potasu opiłki żelaza. Nie pamiętam, czy coś jeszcze wchodziło 
w skład tej mieszanki, lecz paliła się dobrze. Potem do moich fascynacji do-
łączyła także fi zyka i matematyka.

*

Myślałem, że kłopoty związane z uczęszczaniem na religię mam już za sobą, 
ale pewnego dnia, pakując książki do tornistra po zakończonych lekcjach, 
usłyszałem nagle:

 – Piotrek, idziesz dzisiaj na religię.
Byłem tak zszokowany, że nawet roześmiałem się, sądząc, że to żart. Po-

patrzyłem na kolegę, który to powiedział i zrozumiałem, że mówił serio.
 – Nigdzie nie idę – odparłem ostro.
 – Idziesz, i już. Ksiądz kazał cię przyprowadzić, więc idziesz.
Nic nie powiedziałem. Wrzuciłem książki do torby i ruszyłem do drzwi. 

Dwaj koledzy, widząc to, podążyli za mną, prawie depcząc mi po piętach.
 – Nie próbuj uciekać, bo i tak cię dogonimy.
Nadal nic nie mówiłem. Kiedy wyszliśmy przed szkołę i zobaczyłem, że 

na przystanek podjechał autobus, ruszyłem biegiem. Niestety, nie zdążyłem 
dobiec do przystanku przed jego odjazdem, natomiast koledzy zdążyli mnie 
dopaść. Próbowałem się wyrwać z uścisku, jednak trzymali mocno. Nie 
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chciałem bić pięściami, żeby nie zaogniać konfl iktu. Postanowiłem zrobić coś 
odwrotnego: przestałem się szarpać, a oni, myśląc, że zrezygnowałem z opo-
ru, poluzowali uścisk, co wykorzystałem, wyrwałem się i zacząłem uciekać. 
Dopadli mnie ponownie, zabrali torbę i wykręcili ręce. Byłem wściekły, ale 
zrozumiałem, że nic nie dam rady zrobić, i z zaciśniętymi zębami oraz wy-
kręconymi rękami poszedłem Bieżanowską w kierunku domu, gdzie mieści-
ła się, na szczęście zaledwie kilkadziesiąt metrów dalej, salka katechetyczna. 
Weszliśmy do sieni, gdzie koledzy puścili mnie i zawołali księdza.

 – Wejdźcie do klasy, a ja porozmawiam z waszym kolegą – powiedział 
i zamknął drzwi, kiedy wszyscy byli już w środku.

 – Dlaczego nie chodzisz na religię?
 – Uważam się za osobę niewierzącą.
 – Teraz tak twierdzisz, a za kilka lat będziesz żałował, że nie chodziłeś 

na katechezę.
Nie pamiętam już dokładnie, co mówił, żeby mnie przekonać. Trwało to 

dłuższą chwilę. Ostatecznie stwierdził:
 – Nie zmuszę cię do chodzenia na religię, ale przemyśl to, co powiedzia-

łem. Zostawiam cię tu samego. Jeżeli zdecydujesz, że będziesz chodził, to za-
praszam, jeżeli zaś nie, to droga wolna. Nikt nie będzie cię już więcej ścigał.

I wszedł do salki.
Stałem chwilę, rozważając wszystkie za i przeciw, po czym doszedłem 

do wniosku, że wejście do niej za nim byłoby sprzeczne z moimi poglądami, 
wyszedłem więc na ulicę i pojechałem do domu.

Kilka dni później wracaliśmy do domu na piechotę z dwoma kolegami, 
którzy brali udział w pościgu za mną. Nie poruszałem tego tematu, bo uzna-
łem, że jeżeli tylko nie będą mnie znowu gonić, to po sprawie. Markowi jed-
nak coś nie dawało spokoju i wreszcie zapytał:

 – Czy ty jesteś kociarzem?
 – Jakim kociarzem? – zapytałem, bo nie zrozumiałem o co mu chodzi.
 – No takim, co to chodzą po domach i namawiają ludzi, żeby zmienili 

wiarę.
 – Aaa, świadkiem jehowy? Nie, nie jestem kociarzem.
 – No to dlaczego nie chcesz chodzić na religię?
 – Daj mu spokój – wtrącił się Paweł, który zdążył już chyba przemyśleć 

tę kwestię. – To jego sprawa, w co wierzy.
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 – Nie, nie, nie. Niech odpowie.
 – Jestem niewierzący – oznajmiłem.
 – Czyli jesteś komunistą.
 – Nie jestem komunistą – odparłem zszokowany, że mimo wszystkich 

naszych klasowych dyskusji nie zna moich poglądów.
 – Nie jest komunistą – potwierdził Paweł.
 – No to już nic nie rozumiem. Jak można być niewierzącym i jednocze-

śnie nie być komunistą?
 – Można.
 – Przecież sam, z własnej woli skazujesz się na potępienie.
 – Skoro nie wierzy w Boga, to nie wierzy też w potępienie – zakomuni-

kował mu Paweł.
 – No dobrze, w takim razie nie możesz być osobą dobrą, skoro jesteś nie-

wierzący – Marek nie dawał za wygraną. – To się ze sobą kłóci. Po prostu 
nie możesz, i już.

Popatrzyłem na niego jak na wariata, ale nie powiedziałem nic, bo kom-
pletnie nie rozumiałem, jak można łączyć te dwie sprawy. Tym bardziej że zda-
rzało mi się w Płaszowie wszczynać bójki w obronie słabszych kolegów, kiedy 
tymczasem Marek kilka miesięcy wcześniej upatrzył sobie w klasie kolegę, któ-
rego wyśmiewał i któremu bez przerwy dogryzał, dopóki wreszcie nie dostał 
od niego pięścią w zęby. Wyglądało dodatkowo na to, że powinienem być mu 
wdzięczny za doprowadzenie siłą na religię, bo robił to dla mojego dobra…

Byłem tak zbulwersowany tym stwierdzeniem, że zatkało mnie i nie po-
trafi łem wymyślić na poczekaniu żadnej odpowiedzi. Znał mnie zaledwie od 
pół roku, więc jak miałem udowodnić, że nie ma racji?

Ostatecznie koledzy posłuchali księdza, dali mi spokój i zapomnieliśmy 
o całej sprawie.

Uważałem się nadal za osobę niewierzącą i zmieniłem zdanie dopiero w la-
tach osiemdziesiątych. Nastąpiło to pod wpływem doświadczeń życiowych, 
przeczytanych książek i własnych przemyśleń, a nie pod czyimś naciskiem.

Nadal jednak, bardziej niż nawiedzonych kapłanów, boję się fanatycz-
nych wyznawców, którym często wydaje się, że działają w imieniu i dla do-
bra swojego Kościoła i którzy zmuszają innych do wyznawania czegoś, w co 
sami wierzą, twierdząc jednocześnie, że to dla ich własnego dobra. I jest dla 
mnie bez znaczenia, jaką religię praktykują.
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*

Jeżeli chodzi o dawnych kolegów z Płaszowa, to kontakty utrzymywałem już 
tylko z Markiem Tyszkiewiczem. Często dzwoniłem do niego z jedynej na 
osiedlu budki telefonicznej i odwiedzałem go od czasu do czasu w domu. Ma-
rek przyjeżdżał też czasami do mnie, chociaż znacznie rzadziej niż ja do niego. 
Częstotliwość tych wizyt zwiększyła się, kiedy ojczym usiłował odsunąć go 
od niektórych kolegów w Płaszowie, którzy według niego mieli na Marka zły 
wpływ, skłonić go do poprawienia stopni w szkole i pójścia do liceum. Ponie-
waż wiedział, że uczę się coraz lepiej, więc widocznie uznał, że mogę w tym 
Markowi pomóc, i ku mojemu zdziwieniu przyjechał z nim nawet kiedyś do 
mnie porozmawiać o rekrutacji do liceów. Pracował w Orbisie i w związku 
ze swoją pracą miał akurat w tym okresie przygotować folder reklamujący 
Podhale, więc wziął nas na wspólną jednodniową wycieczkę, w trakcie któ-
rej robił zdjęcia co ciekawszych miejsc. Dzięki temu po raz pierwszy w życiu 
zjadłem obiad w tak luksusowym hotelu, jakim był wtedy Kasprowy w Za-
kopanem. Nie wiem, czy miałem na to jakikolwiek wpływ, ale te jego zabiegi 
przyniosły pożądany skutek, bo Marek podciągnął się w nauce i w 1981 roku 
dostał się do liceum. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierun-
ku. Okazało się jednak, że wcale nie.

*

Jeżdżąc do Marka i do księgarń w centrum, widziałem, jak powoli zmienia-
ją się tereny, gdzie spędziłem dzieciństwo. Około 1977 roku na ulicy Sar-
mackiej wykonano kanalizację i położono asfalt, a jakiś rok późnej zaczęto 
budować szosę, która miała połączyć skrzyżowanie ulic Limanowskiego, 
Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich z ulicą Kamińskiego, oddzielając 
jednocześnie Wzgórze Lasoty od kopca Kościuszki. Roboczo nazwano ją Te-
lewizyjną, bo biegła w kierunku stacji telewizyjnej TVP Kraków, po ukończe-
niu przyjęła nazwę Powstańców Śląskich. Ponieważ nie zbudowano żadnej 
kładki nad ulicą, więc na wiele lat uniemożliwiono bezpośrednie przecho-
dzenie ze wzgórza na kopiec. Naprawiono ten błąd dopiero w następnym 
tysiącleciu.
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Wspominam o tej budowie przede wszystkim z jednego powodu. Kiedy 
przebijano się przez wzgórze, zdemolowano stary cmentarz Podgórski, który 
dwadzieścia lat wcześniej udało się uratować dzięki zabiegom mojego dziad-
ka i profesora Zina. To, czego nie dokonali wczesnopeerelowscy chuligani, 
zrobili późnopeerelowscy budowlańcy. Porozwalano wszystko maszynami 
bez żadnych ekshumacji. Kiedy przechodziłem tamtędy, widziałem znisz-
czone groby i ludzkie kości leżące na ziemi obok pootwieranych trumien. 
Zniszczono nawet te groby, które znajdowały się w dalszej części cmenta-
rza. Powiedziałem o tym dziadkowi, on zaś wzruszył bezsilnie ramionami.

 – Ja już nic nie mogę zrobić – stwierdził.
Na szczęście zainteresowali się tym jacyś dziennikarze i opisali w którejś 

z krakowskich gazet. Niedługo potem trumny i ludzkie szczątki usunięto, 
a resztę cmentarza zabezpieczono. Po wybudowaniu ulicy postawiono nowe 
ogrodzenie oddzielające historyczną nekropolię od chodnika. Mało jednak 
ludzi wie, że cmentarz ten był kiedyś mniej więcej o jedną trzecią większy. 
Chyba nawet ci, którzy przychodzą tam na grób Edwarda Dembowskie-
go, przywódcy powstania krakowskiego z 1846 roku, nie zdają sobie z tego 
sprawy.

*

Dzięki przeprowadzce do Bieżanowa lepiej poznałem Ewę i Marysię Bicz oraz 
ich matkę Ludmiłę, nazywaną, jak już wspominałem, Miłusią. Po drugiej woj-
nie zarówno moja mama, jak i wujek utrzymywali z nimi bliskie kontakty. 
Wujek jeździł na Bieżanowską na rowerze, a mama chodziła tam z Płaszowa 
na piechotę. Jeszcze w trakcie studiów odwiedzali się nawzajem dosyć czę-
sto, jednak po moim urodzeniu kontakty te stały się rzadkie. Dopóki nie za-
mieszkaliśmy w Prokocimiu, widziałem się z nimi może raz albo dwa. Ewa 
była z zawodu chemikiem i pracowała w Biurze Przemysłu Nieorganicznego 
Biprokwas koło Solvayu, gdzie zajmowała się projektowaniem fabryk sodo-
wych. Maria, z zawodu architekt, była zatrudniona najpierw w Pracowniach 
Konserwacji Zabytków, a potem w Urzędzie Konserwatorskim. Zajmowa-
ła się badaniami architektonicznymi krakowskich, i nie tylko krakowskich, 
zabytków, w tym większości kamienic na ulicach Kanoniczej i Mikołajskiej. 
Pierwszym budynkiem, którego dokumentację opracowywała, była kamienica 
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pod numerem 9, w której potem, w latach 1983–2002, mieściło się Muzeum 
Stanisława Wyspiańskiego.

Wracając ze szkoły, wpadałem do nich często po drodze i spędzałem u nich 
nawet po kilka godzin, zwłaszcza latem, kiedy można było siedzieć w ogrodzie 
i bawić się z bernardynem imieniem Snap. Ciocie miały też sporą bibliotekę, 
w której lubiłem grzebać i wybierać interesujące mnie książki.

*

Pod koniec lat siedemdziesiątych wszyscy byli strasznie rozpolitykowani. 
Prawie każde spotkanie kończyło się mniej lub bardziej zażartą dysputą po-
lityczną albo ogólnym narzekaniem na wszystko. Pamiętam, jakie zacięte 
dyskusje toczyliśmy z kolegami na przerwach w ósmej klasie i nie dotyczy-
ły one tego, czy, ale jak rozwalić system. Z całej klasy tylko jeden kolega był 
gorącym zwolennikiem istniejącego porządku i bronił go zawzięcie. Trzeba 
przyznać, że miał odwagę. Występował w końcu przeciwko wszystkim po-
zostałym. Podczas kłótni z nim, choć były zażarte, nigdy nie dochodziło do 
rękoczynów.

Wielu ludziom wydaje się teraz, że trwała totalna inwigilacja, że nikt nie 
mógł powiedzieć niczego złego na władzę. To fałszywe wyobrażenia. Nikt 
nie był zamykany za opowiadanie dowcipów o władzy; to nie były już czasy 
stalinowskie. Pamiętam, jak na zajęciach praktyczno-techniczych nauczyciel 
Antoni Siekański, który był jednocześnie dyrektorem szkoły i gorąco popie-
rał partię, zapytał, czy ktoś z nas słucha Wolnej Europy albo Głosu Ameryki. 
Większość chłopców (koleżanki miały osobne zajęcia ZPT) podniosła wte-
dy ręce do góry. Chyba był zaskoczony, że tyle osób się przyznało, bo sko-
mentował to krótko:

 – No tak, słuchacie, a ja nie słucham. A wiecie dlaczego? Bo oni kłamią, 
ordynarnie kłamią o tym, co się tutaj dzieje.

I na tym się skończyło. Nikt nikogo nie wyrzucił ze szkoły. Rodziców też 
nie było sensu wzywać, bo przecież było wiadomo, że skoro dzieci słuchają 
tych rozgłośni, to rodzice tym bardziej. Może dyrektor był też na tyle mądry, 
że wiedział, iż represje na ogół przynoszą skutek odwrotny do zamierzone-
go, z czego często nie zdają sobie sprawy różni dyktatorzy oraz wykonawcy 
ich poleceń.
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Oczywiście, że za otwarte wystąpienie przeciwko władzom, czyli na przy-
kład za strajki, przynależność do nielegalnych organizacji, druk i kolporto-
wanie nielegalnych wydawnictw czy choćby za publikowanie krytycznych 
artykułów w zagranicznej prasie, można było stracić pracę lub zostać wy-
rzuconym z wilczym biletem z uczelni albo szkoły. Utrata pracy była tym 
boleśniejsza, że wszystkie zakłady były państwowe, więc jeżeli ktoś dostał 
wilczy bilet, to nie mógł nigdzie znaleźć etatu; mógł zostać taksówkarzem 
albo otworzyć drobny biznes. Rzecz jasna, za działalność uznawaną przez 
władze za wrogą ustrojowi można było trafi ć do więzienia. Nieznani spraw-
cy mogli również pobić niewygodnego delikwenta na śmierć, jak Stanisława 
Pyjasa. Nikt jednak nie zamykał za samo gadanie.

Dla przeciętnego obywatela opresyjność tamtego systemu polegała, we-
dług mnie, na odebraniu nadziei na jakikolwiek rozwój. Każdy wiedział, co 
może osiągnąć, i zdawał sobie sprawę, że dalej „nie pójdzie”. Że po szkole 
będzie na przykład robotnikiem lub nauczycielem, że będzie przez całe życie 
ledwo wiązał koniec z końcem, że może za trzydzieści–czterdzieści lat dosta-
nie mieszkanie spółdzielcze, a kiedy już się do niego wprowadzi, przeprowa-
dzając wcześniej jego generalny remont, żeby nadawało się do zamieszkania, 
będzie czekał kolejnych dziesięć–dwadzieścia lat na założenie telefonu. Jeżeli 
ktoś był ambitniejszy i zdolniejszy, mógł zostać naukowcem, którego pensja 
również ledwie wystarczała na utrzymanie, ale który mógł niekiedy trochę 
szybciej dostać mieszkanie.

W takim państwie człowiek dochodzi w końcu do wniosku, że czegokol-
wiek się nauczy, cokolwiek zrobi, wynajdzie, napisze, skonstruuje, w jaki-
kolwiek sposób będzie próbował ten świat ulepszyć, poprawić, to wszystko 
zostanie zaprzepaszczone, zniszczone, zagadane słowami o nieprzystawal-
ności do istniejącego systemu.

Można też było oczywiście uprawiać kwiaty w szklarniach albo mieć wła-
sną budkę z artykułami spożywczymi i borykać się przez całe życie z urzędami 
skarbowymi, które, mimo ofi cjalnego przyzwolenia na prowadzenie własne-
go drobnego biznesu, zawsze traktowały tak zwanych prywaciarzy niemalże 
jak przestępców, i postępowały tak, jakby chciały ten ich biznes zniszczyć. 
Jeżeli wbrew temu wszystkiemu komuś interesy szły dobrze, to i tak musiał 
się liczyć z tym, że państwo nie pozwoli na dalszy rozwój, więc tak napraw-
dę skazany będzie przez całe życie na prowadzenie swojego gospodarstwa 
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niskotowarowego lub budki z warzywami. Ale właściciele szklarni i budek 
przynajmniej nie musieli pożyczać pieniędzy, żeby dotrwać do końca miesiąca. 
W kraju, w którym brakowało wszystkiego, prawie każdy towar sprzedawał 
się bardzo dobrze, dlatego też większość społeczeństwa patrzyła na nich z za-
zdrością, a tych, którzy mieli szklarnie, nazywała pogardliwie „badylarzami”.

Uciążliwość zwiększały także, jak w każdym systemie autorytarnym, róż-
ne draństwa popełniane na co dzień przez ludzi, którzy znajdując się pod 
opieką systemu, czuli się bezkarni, oraz łapownictwo, które kwitło, jak w każ-
dym państwie, gdzie na wszystko trzeba mieć pozwolenie odpowiednich 
urzędników.

Niektórzy tęsknią za państwem opiekuńczym, jednak zapominają, że pań-
stwo opiekuńcze nie tylko dba o swoich obywateli. Takie państwo przede 
wszystkim podejmuje za nich życiowe decyzje, a daje im tyle, ile uważa za 
stosowne.

*

My, dzieci, dobrze wiedzieliśmy, jakie kłopoty mają rodzice. A przede wszyst-
kim wiedzieliśmy całkiem sporo o tym, jakie istnieją różnice między pozio-
mem życia w Polsce i w krajach kapitalistycznych, a przynajmniej wydawało 
nam się, że wiemy. Wnioski wyciągaliśmy na podstawie opowieści osób, któ-
re tam były, czasopism i oglądanych w kinach fi lmów. Wszystko, co stamtąd 
docierało, było przez nas zbierane i analizowane. Każda, nawet najgłupsza, 
ulotka reklamowa przechodziła z rąk do rąk i stanowiła coś w rodzaju waluty, 
którą można było wymienić na jakieś inne ciekawe rzeczy. Zwykle prospek-
ty reklamowe różnych fi rm, na ogół motoryzacyjnych, a także wszystkich 
innych związanych z branżami technicznymi, stanowiły obiekt pożądania 
większości moich kolegów, a także mój. Jedynym sposobem, aby takie ulot-
ki zdobyć, oczywiście poza wymienianiem się z kolegami, było napisanie do 
fi rmy i poproszenie o przysłanie folderu reklamowego. Problem polegał na 
tym, że w Polsce mało kto znał język angielski w stopniu umożliwiającym 
napisanie takiej prośby, a na pewno nie posiadali tej umiejętności ucznio-
wie podstawówki uczący się w szkole wyłącznie języka rosyjskiego i piszący 
co najwyżej od czasu do czasu, z inicjatywy nauczycielki, listy do rosyjskich 
pionierów. Na szczycie piramidy znajdowali się więc ci, co mieli rodziców 
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lub znajomych, którzy posługiwali się angielskim i których mogli namówić 
do napisania takiego listu-prośby, następnie puszczanego w obieg, przepi-
sywanego ręcznie setki razy, bo przecież kserokopiarek wtedy nie było. Dla-
tego w pewnym momencie zatracał swoją pierwotną treść i stawał się czymś 
dziwnym, jakimś zlepkiem słów, często zupełnie poprzekręcanych, z których 
trudno było wyłowić jakikolwiek sens. Kiedyś, kiedy znałem już język angiel-
ski nie tylko ze słyszenia, znalazłem taką „prośbę” i zrozumiałem, dlaczego 
fi rmy rzadko odpowiadały pozytywnie, przysyłając upragnione przez nas fol-
dery: po prostu nikt tam nie był w stanie zrozumieć, o co autorowi chodzi. 
Niektóre tego rodzaju prośby najprawdopodobniej były bardziej zrozumiałe, 
bo odpowiadano na nie częściej – i takie „dobre”, sprawdzone prośby były 
w cenie. Można było za nie dostać od kolegów albo prospekty reklamowe, 
albo adresy fi rm, o które też nie było łatwo, więc także stanowiły przedmiot 
handlu, i oczywiście często były poprzekręcane, w związku z czym listy po 
prostu nie dochodziły do adresatów. Ale kiedy już jakaś fi rma odpowiedzia-
ła, to przysłane foldery oglądało wiele osób, a zdjęcia motorów i samocho-
dów w nich zamieszczone stawały się obiektem uwielbienia. Było to jednak 
uwielbienie platoniczne, bo podświadomie każdy zdawał sobie sprawę z tego, 
że nigdy nie będzie go stać na takie cuda.

Często omawialiśmy też zachodnie fi lmy puszczane w kinach. Nowości 
z krajów kapitalistycznych trafi ały do nich z ogromnym opóźnieniem i było 
ich niewiele, ale kiedy już się pojawiły, to kto tylko mógł, szedł do kina. Sale 
pękały w szwach, a po bilety ustawiały się ogromne kolejki, wzdłuż których 
krążyły tak zwane koniki, czyli ludzie, którzy mieli znajomości i „dojścia” do 
biletów, więc nabywali ich większą ilość, a następnie sprzedawali przed kinem 
po kilkakrotnie wyższej cenie. Teraz też czasami zdarzają się takie sytuacje, 
ale wtedy było to normą. Spekulacja ta nie była oczywiście legalna, ale wszy-
scy ją akceptowali. Ograniczenia wiekowe obowiązywały tak samo jak dzisiaj, 
i chyba były nawet bardziej restrykcyjne, ale bileterzy przymykali oko, jeżeli 
dzieci były z rodzicami, a różnica między wiekiem dopuszczalnym a rzeczy-
wistym nie była zbyt widoczna. Dlatego często zarówno mnie, jak i moim ko-
legom udawało się wchodzić na fi lmy dla dorosłych. W ten sposób dostałem 
się z mamą na Parszywą dwunastkę dozwoloną od osiemnastu lat, kiedy mia-
łem lat… dwanaście lub trzynaście. Pani bileterka w kinie „Wanda” wpuściła 
nas pod warunkiem, że usiądziemy na balkonie, tak żeby nie było nas widać.
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Szczęściarz, który dostał się na nowy fi lm jako jeden z pierwszych, był 
potem oblegany i musiał opowiadać jego treść ze szczegółami. Nikt nie zwra-
cał uwagi na spoilery, bo nikt nie wiedział, czy jemu również uda się dany 
fi lm obejrzeć, a jeżeli miał to szczęście, to oglądał go z wypiekami na twarzy, 
mimo że dokładnie znał jego fabułę. Później szczegółowo opisywał kolegom 
wygląd miast i domów oraz działanie wszelkich urządzeń technicznych, od 
samochodów i samolotów zaczynając, a kończąc na zupełnych drobiazgach.

Porównywaliśmy to potem z naszym życiem i naszymi możliwościami, 
i porównanie nie wypadało na korzyść systemu socjalistycznego.

Ogólnie rzecz biorąc, nasz kraj wydawał się szary i brzydki, a niedemolu-
dowy świat ciekawy i kolorowy. Do tego wszystkiego dochodziły tymczasowe 
utrudnienia, spowodowane takimi wydarzeniami jak na przykład zima stu-
lecia na przełomie lat 1978/1979, kiedy prąd ciągle wyłączali, pociągi, tram-
waje i autobusy kursowały rzadko, a na osiedlu pękały położone zbyt płytko 
pod ziemią rury doprowadzające wodę z elektrociepłowni, więc w mieszka-
niach często było zimno.

Niektórzy posiadali już telewizory kolorowe, ale nasza rodzina się do nich 
nie zaliczała. U rodziców w pokoju cały czas stał jeszcze telewizor przywie-
ziony przez tatę z Rosji, a w pokoju moim i Pawła, mały czarno-biały tele-
wizorek, który mama z tatą kupili w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, 
żebyśmy mogli oglądać telewizję w Garlicy. Telewizorek ten kiepsko odbie-
rał i czasami trzeba było w niego mocno postukać albo bez przerwy trzymać 
antenę, żeby coś dostrzec na ekranie. Za wiele jednak do oglądania nie było, 
bo TVP emitowała tylko dwa programy, a prywatne stacje oczywiście wtedy 
nie istniały. Ramówka była bardzo schematyczna. Czasami, rano albo koło 
południa, nadawano programy edukacyjne dla szkół. Potem, koło piętnastej 
lub szesnastej, emitowano wiadomości, następnie jakieś programy publicy-
styczne, a około siedemnastej półgodzinny lub godzinny program dla dzie-
ci. Najpopularniejszy był Zwierzyniec puszczany w poniedziałki, bo kończył 
się zwykle jakąś dziesięciominutową kreskówką amerykańską, na przykład 
Misiem Yogi albo Psem Huckleberrym. Oczywiście wszyscy chcieliby oglądać 
Kaczora Donalda, ale taki rarytas był zarezerwowany tylko na święta Bożego 
Narodzenia lub Wielkanocne. Potem leciały znowu jakieś pogaduszki, a na-
stępnie o 19.20 dziesięciominutowa dobranocka, zastępowana w niedzielę 
o 19.00 przez półgodzinną Wieczorynkę. Na dobranoc można było obejrzeć 
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na ogół bajki, takie jak Miś Uszatek, Bolek i Lolek Przygody Misia Colargola. 
Oczywiście oglądanie ich stanowiło dla nas dużą przyjemność. Po dobranocce 
puszczano główne wydanie Dziennika telewizyjnego, Nikt nikogo nie zmuszał 
do oglądania go, ale było to główne źródło krajowych i zagranicznych infor-
macji, więc Polacy gremialnie zasiadali wtedy przed telewizorem. Po dzien-
niku puszczano jakiś fi lm lub spektakl Teatru Telewizji. Niektóre dni były 
zarezerwowane dla określonego gatunku. W poniedziałki emitowano Teatr 
Telewizji, a w czwartki kryminały, zarówno fi lmy, jak i bardzo dobre sztuki 
wyświetlane w ramach serii Kobra. Później właściwie nie było już co oglądać, 
bo nadawano propagandowe programy publicystyczne. Po fi lmie zaczynało 
się więc powszechne wieczorne słuchanie rozgłośni zagranicznych. Filmy były 
raz lepsze, raz gorsze, ale ze względu na to, iż było ich mało, każdy oglądało 
się z wielkim zainteresowaniem. Obecnie przynajmniej część z nich zostałaby 
skwitowana stwierdzeniem: „Eee, znowu to puszczają…”. Wtedy fi lmy rzadko 
powtarzano, a jeżeli już, to i tak wszyscy z chęcią oglądali je któryś raz z rzędu

*

Jak wspomniałem, pod koniec lat siedemdziesiątych rodzicom udało się wy-
jechać kilka razy na kontrakty do Iraku. W poprzednich latach ich wnioski 
składane w rodzimych katedrach o jakiekolwiek wyjazdy zagraniczne odrzu-
cano. Dopiero gdy zaczęli współpracować z Instytutem Roślin Tropikalnych 
i Subtropikalnych kierowaną przez doktora Wollena, udało im się w roku 
1979 załatwić przez tę katedrę oraz fi rmę Polservice wyjazd w ramach opra-
cowania projektu nawadniania i zagospodarowania rolniczego północnego 
Iraku w rejonach Sahrazoor, Zakho, Ranija, Sarsjan, Balanda, Shemamock, 
czyli położonych w irackim Kurdystanie. Najpierw na miesiąc pojechała tam 
mama, a potem na taki sam okres tata, w kolejnym roku pojechał już tylko 
tata, na półtora miesiąca. Mama zajmowała się projektami upraw warzyw-
niczych, a tata brał udział w opracowaniu projektów zagospodarowania sa-
downiczego i pszczelarskiego rejonów północnego Iraku.

Praca ta nie była zbyt bezpieczna, ponieważ kurdyjscy partyzanci walczący 
przeciwko wojskom Saddama Husaina postrzegali zatrudnianych przez reżim 
fachowców jako ludzi, którzy pomagają umocnić władzę Iraku nad ich teryto-
riami. Z tego powodu wszystkie wyjazdy w teren odbywały się w towarzystwie 



Moja niepodległość

uzbrojonej eskorty wojska. Raz zdarzyła się wymiana ognia, w której jeden 
z ekspertów Polservice został ranny, a innym razem pod stojący pod domem 
samochód, którym jeździł tata, rzucono granat, który zniszczył opony i podziu-
rawił podwozie. Na szczęście nikogo nie było wtedy w środku. W 1980 roku 
tata wyjechał z Iraku 21 września, na jeden dzień przed wybuchem wojny 
iracko-irańskiej.

Oprócz korzyści naukowych wyjazdy te dawały też korzyści fi nansowe: 
rodzice przywieźli w sumie ponad dwa tysiące dolarów, które stanowiły dla 
nas potężny zastrzyk gotówki. Umieścili pieniądze na koncie „na czarną go-
dzinę”, co, jak się okazało, było dobrym posunięciem, bo sięgaliśmy po nie 
przez prawie całe lata osiemdziesiąte, uzupełniając nimi domowe fi nanse.

*

Od czasu przeprowadzki nie pojechaliśmy już więcej do Krynicy Morskiej. 
W 1978 roku rodzice nie mieli czasu, żeby z nami wyjechać, więc załatwili 
mi i Pawłowi dwutygodniowe kolonie w Lipnicy Murowanej zorganizowa-
ne przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Mieszkaliśmy w szkole podstawo-
wej, gdzie udostępniono nam tylko sale z łóżkami i stołówkę. Wspominam 
ten wyjazd wakacyjny jako zdecydowanie najgorszy ze wszystkich, na jakich 
w dzieciństwie byłem. Przede wszystkim ze względu a nudę. Gdyby nie kole-
ga, z którym graliśmy w szachy, państwa i miasta oraz bawiliśmy się w ukła-
danie różnych szyfrów, to właściwie nie miałbym czym się zająć. Co prawda, 
zbieranina dzieci z różnych środowisk i w różnym wieku jakoś się dogady-
wała, ale oczywiście spięcia też były. Pobiłem się tylko raz chłopakiem star-
szym i silniejszym ode mnie, kiedy stanąłem w obronie młodszego kolegi, 
na którym tamten ciągle się wyżywał. Starcie było krótkie i pozostało nie-
rozstrzygnięte, bo żaden z nas nie pobił drugiego, ale cel osiągnąłem – mój 
przeciwnik zostawił swoją ofi arę w spokoju.

W następnym roku rodzice mogli już wziąć urlop, więc pojechaliśmy nad 
Jezioro Płaskie do Puszczy Augustowskiej, gdzie znowu mogłem pływać, ile 
chciałem, włóczyć się po lesie i łowić ryby, z których większość wypuszcza-
łem. Rodzice kupili przed wyjazdem trzyosobowy ponton, więc urządziliśmy 
sobie z mamą i bratem jednodniowy spływ Czarną Hańczą, a tata odebrał 
nas samochodem po dotarciu do celu. Było świetnie.
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1979–1981. Coś zaczyna się dziać

Pierwszy raz z działalnością opozycyjną zetknąłem się przez przypadek, tuż 
przed wakacjami w 1979 roku. Wychodząc rano do szkoły, zapomniałem zabrać 
kluczy, a dziadka nie było, bo przebywał akurat w Garlicy. Brat, który wkrót-
ce nadszedł, również ich nie miał. Usiłowałem dostać się do mieszkania przez 
balkon, naciskając starym sposobem na drzwi, ale tym razem bezskutecznie. 
Zamek nie ustępował. Rodzice mieli wrócić późno, więc postanowiłem poje-
chać po klucze do nich do pracy. Brat poszedł do kolegi, a ja na pętlę tramwa-
jową w Starym Prokocimiu. Wsiadłem do tramwaju linii 3, bo tak najłatwiej 
było dostać się pod Dworzec Główny, gdzie należało przesiąść się z kolei do 
autobusu linii 105, jadącego na Aleje 29 Listopada. Było dosyć tłoczno, gdyż 
ludzie wychodzili już z pracy, więc stałem niedaleko od drzwi. Tramwaj minął 
skrzyżowanie Starowiślnej i Dietla, i zatrzymał się na przystanku określanym 
na ogół jako „przystanek pod kinem Uciecha” pomimo iż kino znajdowało się 
dwie kamienice dalej. Nagle powstało zamieszanie. Zobaczyłem dwóch męż-
czyzn, którzy wyciągnęli z toreb jakieś papiery i zaczęli je rozdawać ludziom, 
wśród okrzyków: „Podajcie dalej”, „Proszę przekazać dalej”, „Ja jeszcze nie do-
stałem”, oraz ostrym „Co panowie tu rozdajecie? Kto wam pozwolił?”.

 – Jak pan nie chce, to niech pan nie bierze – odpowiedział jeden z nich.
 – Ludzie, nie bierzcie tych śmieci – zaapelował facet, któremu najwyraź-

niej nie podobało się, że ludzie chcą czytać to, czego on czytać nie zamierza.
Pasażerowie brali ulotki, i to bardzo chętnie. Niektórzy czytali na miej-

scu, inni chowali szybko do kieszeni. Należałem do tych drugich. Udało mi 
się zdobyć dwa takie „śmieci”. Rzuciłem na nie okiem i stwierdziłem, że jest 
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to jakiś apel o zwolnienie aresztowanych. Schowałem je więc szybko do kie-
szeni w obawie, że ktoś może chcieć pozbawić dziecko zakazanej literatury, 
którą planowałem pochwalić się w szkole przed kolegami. Oczywiście po 
kryjomu, tylko tym zaufanym. Niestety, a może na szczęście, nie doszło do 
tego. Dotarłem podniecony na trzecie piętro Wydziału Ogrodniczego, gdzie 
moja mama miała swój pokój. Była zajęta, więc rozmawiałem z nią krótko. 
Wziąłem klucze i chciałem już wyjść, jednak coś mnie podkusiło, żeby opo-
wiedzieć jej o tym, co się wydarzyło.

 – Popatrz, co dostałem w tramwaju – rzuciłem i wyciągnąłem z kiesze-
ni ulotki.

Mama wzięła je do ręki, przeczytała początek i widać było, że jest prze-
straszona i zła.

 – Kto ci to dał? Po co to brałeś? Chcesz mieć kłopoty?
Taka reakcja wystraszyła mnie. Zacząłem tłumaczyć, że wziąłem, bo roz-

dawali, i opowiedziałem szybko, jak to wyglądało.
 – Nie wolno ci brać takich rzeczy. Rozumiesz? I masz nikomu o tym nie 

mówić. Nikomu.
Obiecałem, że nie powiem, i słowa dotrzymałem, chociaż następnego 

dnia w szkole trudno mi było udawać, że nic się nie stało.
Mama ulotki zabrała, ale z jej późniejszych rozmów wywnioskowałem, że 

nie wyrzuciła ich, tylko dała do przeczytania mojemu tacie, paru kolegom 
oraz swojemu szefowi, z którym była zaprzyjaźniona. Profesor Wojtaszek, 
ówczesny rektor AR-u i były żołnierz Batalionów Chłopskich, był bardzo 
mocno związany z partią, ale przy tym starał się być po prostu porządnym 
człowiekiem i zawsze ostrzegał mamę przed ludźmi, którzy mogli na nią do-
nieść. Zapytała, co ma zrobić, a on powiedział, że nic, i na tym cała sprawa 
się skończyła. Tym bardziej, że mój tata również nie sądził, aby trzeba było 
całą tą sytuacją się przejmować. W każdym razie „moje” ulotki na pewno 
przeczytało kilka osób. W ten sposób, mając trzynaście lat, stałem się mimo-
wolnie kolporterem niezależnej prasy.

Cała ta sprawa może służyć za ilustrację ówczesnych nastrojów. Ludzie byli 
coraz bardziej wkurzeni i powoli przestawali się bać, mimo że odpowiednie 
służby starały się podsycać atmosferę strachu. Także opozycjoniści stawali się 
widoczni, a nielegalnie drukowane ulotki zaczynały krążyć wśród coraz więk-
szej liczby robotników, pracowników umysłowych i studentów. Rodził się bunt.
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*

Rok 1979 upłynął spokojnie. Ponieważ postawiłem sobie za punkt hono-
ru pójście do IV Liceum im. Tadeusza Kościuszki, uchodzącego wtedy za 
jedno z najlepszych w Krakowie, coraz więcej się uczyłem. Nie zdawało się 
wtedy żadnych egzaminów, ani na zakończenie podstawówki, ani wstępnych 
do liceum, więc o przyjęciu decydowały oceny z siódmej i ósmej klasy oraz, 
w znacznie mniejszym stopniu, tak zwana rozmowa kwalifi kacyjna.

W tym właśnie czasie doszedłem do wniosku, że z tymi prośbami do fi rm, 
o których wcześniej pisałem, musi być coś nie w porządku, a poza tym było 
mi od dawna wstyd, że różni bohaterowie książek, które czytałem, na przy-
kład Tomek Wilmowski, już w młodym wieku biegle władali obcymi językami, 
a ja nie. Stwierdziłem, że jeżeli kiedyś uda mi się gdzieś wyjechać, to przecież 
muszę choć trochę znać język angielski, żeby już na początku takiego poby-
tu dogadać się z „tubylcami”. Dlatego zdecydowałem, że pójdę w liceum do 
klasy z rozszerzonym angielskim, czyli najbardziej obleganej. Żeby zwięk-
szyć swoje szanse na przyjęcie do niej, wypadało znać choć trochę ten tak 
bardzo wtedy obcy Polakom język. Poza tym tata przywiózł mi ze swojego 
wyjazdu do Iraku dwa komiksy w języku angielskim: „Trzech muszkieterów” 
i „Wojnę światów”. Jako zagorzały miłośnik komiksów, bardzo chciałem je 
przeczytać, a tymczasem mogłem tylko oglądać obrazki.

Nie było możliwości uczenia się angielskiego w szkole, dlatego postano-
wiłem zapisać się na jakiś kurs. Prywatne szkoły językowe wtedy nie istniały, 
płatne zajęcia prowadziły niektóre domy kultury. Z pieniędzmi było u nas 
krucho, zatem zaskoczyło mnie, że rodzice podeszli do mojego pomysłu 
z entuzjazmem.

 – Oczywiście, że to sfi nansujemy, ale nie mamy czasu, żeby za tym cho-
dzić. Musisz znaleźć sobie jakiś kurs i zapisać się sam.

Na ogłoszeniu na słupie przeczytałem, że Dom Kultury w Prokocimiu 
Nowym na ulicy Kurczaba organizuje kursy angielskiego. Przełamując swo-
ją nieśmiałość, z duszą na ramieniu, poszedłem zapytać o warunki przyjęcia. 
I tu kolejne zaskoczenie; potraktowali mnie bardzo poważnie i od ręki zapisali 
na listę. Kazali tylko przynieść zgodę rodziców, którą oczywiście dostałem 
bez problemów. Tak więc od początku ósmej klasy uczęszczałem wreszcie 
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wieczorami na upragniony kurs językowy, na którym, poza mną, uczyli się 
sami dorośli, a pod koniec roku szkolnego zabrałem się za tłumaczenie ko-
miksu „Wojna światów”. Oczywiście bardzo nieporadne tłumaczenie.

W ósmej klasie moje stopnie poprawiły się na tyle, że pojawiła się szan-
sa, iż uda mi się dostać do upragnionego liceum. Wyłonił się jednak kolejny 
problem. W tamtym czasie papiery do liceum wysyłała podstawówka wraz 
z rekomendacją. Dyrektor mojej szkoły stwierdził nagle, że nie widzi mnie 
w IV Liceum i może dać mi zgodę na staranie się do XV Liceum, znajdują-
cego się w Starym Prokocimiu poniżej osiedla Na Kozłówce. Na szczęście 
w pomogła wizyta mamy, w czasie której prawie doszło do awantury między 
nią a dyrektorem. Koniec końców, dyrektor ustąpił i z ciężkim sercem pod-
pisał rekomendację do „czwórki”. Tak więc ostatnia przeszkoda została usu-
nięta i szkoła wysłała moje papiery. Rozmowy kwalifi kacyjne, o ile dobrze 
pamiętam, odbyły się na początku lipca. O przyjęcie do tej klasy co ja starali 
się głównie ludzie mający świadectwa z czerwonymi paskami, więc moje, na 
którym, poza piątkami, fi gurowały cztery czwórki, wyglądało kiepsko. Szanse 
miałem nikłe, więc odczułem dużą ulgę, kiedy okazało się, że moje nazwisko 
fi guruje na liście przyjętych.

*

Należy tu wspomnieć, że IV Liceum nie znajdowało się w tym budynku, który 
zajmuje obecnie. Jego siedzibą była wtedy kamienica przy ulicy Zamoyskie-
go 6, ulokowana między zabudowaniami należącymi do kościoła św. Józefa 
a schodami prowadzącymi do parku Bednarskiego, czyli ta, w której obec-
nie znajduje się Zespół Szkół Gastronomicznych. To tam uczyłem się przez 
kolejne cztery lata, a właściwie przez trzy, bo w 1981 roku niektóre klasy, 
w tym naszą, przeniesiono na rok do budynku przy ulicy Krzemionki. Ale 
o tym później.

Po przeczytaniu swojego nazwiska na liście przyjętych byłem wniebowzię-
ty i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że już pierwszy rok uczęszcza-
nia do tej szkoły będzie miał ogromny wpływ na całe moje późniejsze życie. 
Na razie zaczynały się jednak w pełni zasłużone wakacje.

Zwykle wyjeżdżaliśmy z rodzicami na początku lipca, jednak tym razem, 
głównie z powodu mojej rozmowy kwalifi kacyjnej i oczekiwania na wyniki, 
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wyjazd przesunął się na początek sierpnia. Pojechaliśmy nad morze, jak za 
dawnych czasów, ale tym razem nie do Krynicy Morskiej, tylko do Jarosław-
ca. Zupełnie inny i strasznie zatłoczony rejon nie przypadł nam do gustu. 
Przede wszystkim paskudne i hałaśliwe było pole namiotowe. Pobyt ten nie 
byłby może wart wspomnienia, gdyby nie dwa wydarzenia.

Jedno dotyczyło naszego pontonu, bo w tym roku także postanowiliśmy 
zabrać go na wakacje. Jakieś dwa dni po przyjeździe na miejsce wzięliśmy więc 
naszą dmuchaną łupinę na plażę, oczywiście niestrzeżoną. Nadmuchaliśmy 
ją i spuściliśmy na wodę. Wsiedliśmy z bratem do środka, a tata trzymał pon-
ton na trzydziestometrowym sznurku, bo obawialiśmy się, że prąd może nas 
znieść na otwarte morze. Po dosłownie dziesięciu minutach na plażę wbiegli 
wopiści z karabinami, krzycząc, żeby natychmiast wyciągać ponton z wody. 
Spisali tatę i poinstruowali go, że takim sprzętem nie wolno pływać po mo-
rzu bez zezwolenia. Nie wlepili mu jednak mandatu, bo widocznie uznali 
za wiarygodne tłumaczenia, że nie wiedział o zakazie. Śmialiśmy się potem 
z tego wydarzenia, bo trudno było nam uwierzyć, że ktoś mógł pomyśleć, iż 
naszym trzyosobowym pontonikiem możemy spróbować uciec do Szwecji, 
ale prawdę mówiąc, byłem zły, że z powodu głupich paranoicznych przepi-
sów pozbawili nas rozrywki.

Drugie wydarzenie natomiast było zwiastunem nadchodzących w kra-
ju zmian i miało związek z szefem moich rodziców profesorem Tadeuszem 
Wojtaszkiem, o którym już pisałem i który często spędzał urlop w ośrodku 
wczasowym w pobliskim Darłówku. Kiedy po kilku dniach pobytu mama 
zadzwoniła na akademię w jakiejś niecierpiącej zwłoki sprawie, poinformo-
wał ją, że właśnie się tam wybiera i koniecznie chce się z nami spotkać. Kilka 
dni później dostaliśmy wiadomość, że jest już na miejscu i że zaprasza nas 
na obiad. Wsiedliśmy więc do samochodu i pojechaliśmy. Dla mnie była to 
ciekawa odmiana, zwłaszcza że zabrał nas do najdroższej restauracji w mia-
steczku, a w takich miejscach nigdy nie bywałem. Najważniejszy był jednak 
cel spotkania. Wolał, żebyśmy ja i mój brat nie słuchali tego, co ma do po-
wiedzenia, więc po posiłku poprosił naszego tatę, aby wziął nas na chwilę na 
spacer. Nie miało to większego sensu, bo o przebiegu tej rozmowy i tak do-
wiedzieliśmy się dwie godziny później z relacji mamy. Okazało się, że ścią-
gnął rodziców głównie po to, żeby ich ostrzec, iż na wybrzeżu coś się zaczyna 
dziać, że w lipcu były strajki w Lublinie, a teraz wybuchł strajk w stoczni 
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w Gdańsku i że „nie wiadomo, jak to się skończy”. Namawiał, żebyśmy skró-
cili pobyt i wracali do Krakowa, ale rodzice postanowili dotrwać nad mo-
rzem do końca urlopu. Nikt z nas nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, iż 
za kilka tygodni PRL będzie już zupełnie innym krajem.

*

O tym, co naprawdę dzieje się w Polsce, dowiedzieliśmy się dopiero po po-
wrocie do Krakowa, a wtedy strajki solidarnościowe trwały już w różnych 
miastach. Tymczasem koledzy byli na wakacjach i nawet nie było z kim po-
dyskutować o aktualnej sytuacji… Starałem się więc „łapać” na moim grun-
digu Głos Ameryki, bo Wolną Europę za bardzo zagłuszali, i zdobywać jak 
najwięcej informacji. Po raz pierwszy usłyszałem wtedy o Lechu Wałęsie. 
Atmosfera była napięta i nikt nie wiedział nawet, czy rok szkolny zacznie się 
1 września. Tymczasem nagle, 31 sierpnia, ogłoszono w Telewizji Polskiej, że 
zostało podpisane porozumienie między władzami a komitetem strajkowym. 
Nie pamiętam już, czy z telewizji, czy z Głosu Ameryki, dowiedziałem się, że 
obejmuje ono także zgodę na utworzenie niezależnych samorządnych związ-
ków zawodowych. Zdziwiłem się, że to wszystko tak szybko i łatwo poszło. 
Wszyscy byli strasznie podnieceni. Zaczynało się coś nowego, coś lepszego, 
a przynajmniej budzącego nadzieję na lepszą przyszłość.

W takiej atmosferze w poniedziałek 1 września 1980 roku poszedłem na 
rozpoczęcie roku szkolnego, które odbyło się w wynajętej sali w kinie Uciecha. 
Prowadził je ówczesny dyrektor „czwórki” Andrzej Schabowski. Pojechałem 
na nie tramwajem i jakież było moje zdziwienie, kiedy wysiadając, prawie 
wpadłem na mojego dawnego kolegę z podstawówki w Płaszowie Krzyśka 
Bryga Zdziwienie było tym większe, że zamiast grubaska, którym wielu ko-
legów pomiatało, zobaczyłem szczupłego i dosyć pewnego siebie młodzień-
ca. Po raz pierwszy uświadomiłem sobie, jak bardzo i jak szybko niektórzy 
ludzie potrafi ą się zmienić. Okazało się, że będzie uczęszczał do klasy bio-
logiczno-chemicznej, co jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, bo pamiętałem, 
iż interesował się historią. Wpływ na taki wybór mieli chyba jego rodzice – 
i jak się później okazało, był to wybór raczej kiepski.

W następnym dniu nasza klasa miała coś w rodzaju własnego rozpoczę-
cia roku. Przyszedł dyrektor i swoją przemowę zaczął od tego, że jest to klasa 
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elitarna, klasa przyszłych dyrektorów. W wypowiedzi tej uderzyło mnie, że 
mówił o nas jak o klasie humanistycznej, a ja wcale nie chciałem być w ta-
kiej klasie, tylko po prostu w klasie z poszerzonym angielskim. Wcześniej 
nie było mowy o tym, że będzie to klasa humanistyczna. Zawsze bardziej in-
teresowały mnie przedmioty ścisłe, a tymczasem okazało się, że oprócz an-
gielskiego będziemy mieć łacinę i najbardziej wymagających nauczycieli od 
języka polskiego i historii, czyli przedmiotów, które nigdy nie były moimi 
ulubionymi. Przyszłość zaczynała wyglądać mniej optymistycznie. Ponieważ 
byliśmy klasą „elitarną”, więc dodatkowo dorzucono nam najostrzejszych 
nauczycieli również z przedmiotów ścisłych, co może nie byłoby takie złe, 
gdybym miał czas, żeby się ich uczyć. Tymczasem musiałem od początku 
nadrabiać zaległości z przedmiotów, które nieszczególnie mnie interesowały. 
Zwłaszcza z historii, której w podstawówce praktycznie w ogóle nie miałem.

Pisanie nigdy nie sprawiało mi problemów i zawsze lubiłem pisać, nigdy 
jednak nie byłem nadmiernie elokwentny. Idąca w parze z nauką przedmio-
tów humanistycznych na poziomie rozszerzonym, konieczność zgrabnego 
wypowiadania się przerażała mnie. Tym bardziej że moja nieśmiałość dodat-
kowo mi to utrudniała. W trakcie spotkania z dyrektorem niektórzy próbo-
wali oponować, że przecież klasa ta nie miała być klasą humanistyczną i że 
rozszerzony miał być tylko język angielski, ale pominął te uwagi milczeniem. 
Już wtedy zaczęło do mnie docierać, że mój wybór nie był chyba dobry. Ale 
cóż, alea iacta est. Moje złe przeczucia wkrótce się potwierdziły. Naukę w tej 
klasie rozpoczęło czterdzieści kilka osób. Spośród nich do matury dotrwa-
ło kilkanaście – i mnie wśród nich nie było. Może dałbym sobie radę, gdyby 
nie wydarzenia dwóch kolejnych lat. Moje losy potoczyły się jednak inaczej 
i, co tu dużo mówić, był to mój i tylko mój wybór.

Prawdopodobnie na moje dalsze życie wpływ miał też fakt, że coś dziwne-
go stało się ze mną przez wakacje. Nie wiem, czy chodziło o to, co się działo 
w kraju, a sytuacja ta strasznie mnie podniecała, czy po prostu był to efekt 
dojrzewania. Faktem jest, że zupełnie nie mogłem skupić się na nauce, zro-
biłem się nerwowy, bardzo niecierpliwy i nie mogłem wysiedzieć nad książ-
kami. Coś ciągnęło mnie do działania. Wszystko inne wydawało się nudne. 
Odniosłem też wrażenie, że pogorszyła mi się pamięć i zapamiętanie rzeczy, 
których się uczyłem, zajmowało mi więcej czasu niż w szkole podstawowej. 
Konieczność ciągłego przesiadywania w bibliotece miejskiej, by przygotować 



162

Moja niepodległość

się do lekcji polskiego, męczyła mnie prawie do bólu. Tak samo jak koniecz-
ność wkuwania łacińskich deklinacji i koniugacji na pamięć.

Nie twierdzę, że nauka w tej klasie nie przyniosła mi nic pozytywne-
go. Wręcz przeciwnie. Nadrobiłem sporo zaległości z podstawówki i przede 
wszystkim nauczyłem się korzystać z bibliotek, o co zadbała polonistka pro-
fesor Marianna Tchórzewska.

Mój praktyczny umysł nie „trawił” łaciny, której naukę uważałem wtedy 
za zupełnie niepotrzebną, chociaż, jak się później okazało, nie miałem racji, 
bo jednak czasami się przydawała, nawet w codziennym życiu. Uwielbiałem 
za to czytać na głos teksty łacińskie, nawet te, których nie rozumiałem, bo 
ich rytm i melodyka były dla moich uszu jak muzyka. Sprawiało mi to dużą 
przyjemność. Tak samo zresztą jak czytanie tekstów rosyjskich. Nauczyciel-
ka rosyjskiego uznała podręcznik do liceum za zbyt prosty, przeto uczyliśmy 
się ze skryptów akademickich, czytając całkiem ciekawe artykuły oraz ćwi-
cząc do perfekcji poprawne akcentowanie, bo za kilka pomyłek zrobionych 
w trakcie czytania na głos można było dostać dwóję.

Ogromne problemy miałem z nauką historii, a nawet nie tyle z nauką, 
ile z odpowiedziami. Historyk profesor Włodzimierz Palej, mądry i sympa-
tyczny człowiek, który wykładał historię w taki sposób, że słuchało się go 
z przyjemnością, był postrachem większości z nas, bo odpytywał na każdej 
lekcji do dwudziestu tematów wstecz i nie pytał o daty. Pytania brzmiały na 
przykład tak: „Kształtowanie się greckiej demokracji” albo „Wojny Greków 
z Persami”. Odpowiedź miała być opowieścią na dany temat, jak ciągle po-
wtarzał, logiczną, chronologiczną i po polsku. Na powtórkach pytał z całego 
półrocza. Atmosfera była przy tym tak nerwowa, że zawsze na czymś wpa-
dałem, a jeżeli wypowiedź nie była wystarczająco płynna, to delikwent był 
natychmiast sadzany na miejscu z dwóją. Nienawidziłem tych nerwowych 
początków każdej lekcji, ale jego opowieści mógłbym słuchać na okrągło 
i myślę, że miał on spory wpływ na mój późniejszy wybór kierunku studiów. 
Dodatkowo była to postać dosyć dla nas tajemnicza, bo chodziły słuchy, że 
pracował kiedyś na uczelni, ale dostał wilczy bilet ze względów politycznych. 
Realizował więc swoje akademickie ambicje, ucząc w liceum na poziomie 
prawie akademickim. Uznawał, że takie elementarne podstawy jak geogra-
fi a historyczna, powinniśmy mieć już po prostu w małym palcu, więc nigdy 
nie przynosił na lekcje map. Pojawiały się tylko wtedy, kiedy miała się odbyć 
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wizytacja. Szło mi kiepsko, ale dzięki niemu nauczyłem się wreszcie popraw-
nie formułować myśli w trakcie wypowiedzi.

Najgorzej jednak było z matematyką. Nie dlatego, żebym nie był w stanie 
jej się nauczyć, bo w szkole podstawowej był to jeden z moich ulubionych 
przedmiotów, ale dlatego że zupełnie nie rozumiałem, co profesor (nazwi-
sko przemilczę) mówi. Miał paskudną wadę wymowy i przez pierwsze pół 
roku nikt nie mógł go zrozumieć. Potem trochę się do tego przyzwyczaili-
śmy, jednak nadal trudno było nam pogodzić się z jego metodami naucza-
nia. Z jednej strony traktował nas jak małe dzieci i kazał pisać w zeszycie 
kolorowymi pisakami oraz robić szlaczki, kolorowe podkreślenia, ramki 
i tym podobne, a za niedostateczną ich ilość stawiał dwóję. Można było 
dostać ocenę niedostateczną nawet za to, że nie przyniosło się na lekcję co 
najmniej kilku kolorowych pisaków. Z drugiej zaś strony wymagał prawie 
bezbłędnych i płynnych odpowiedzi, bez żadnej pomyłki. Słynął z tego, że 
zwykła skala ocen mu nie wystarczała. Jeżeli więc uznał, że uczeń rozwiązał 
zadanie w zbyt skomplikowany sposób, to rysował w dzienniku przy ocenie 
armatę i komara, co oczywiście oznaczało strzelanie z armaty do komara. 
Ocena w takim wypadku nie mogła być lepsza niż 3, nawet jeżeli zadanie zo-
stało rozwiązane poprawnie. Jeżeli ktoś zrobił przy rozwiązywaniu zadania 
jakiś, według profesora, kardynalny błąd, to przy dwói w dzienniku, a także 
na kartce z klasówką, pojawiał się jeden lub kilka rysunków bomb z liter-
ką H. Takie bomby wodorowe oznaczały, że wiedza delikwenta jest poniżej 
wszelkiej krytyki. Tróje lub dwóje z pięcioma czy sześcioma minusami też 
nie były rzadkością, a trzeba pamiętać, że skala ocen była czterostopniowa 
i już sama dwója oznaczała niezaliczenie. Z profesorem w żadnym wypadku 
nie dało się również podyskutować bez ryzyka otrzymania oceny niedosta-
tecznej. Albo uczeń rozwiązywał zadanie po jego myśli, albo był odsyłany na 
miejsce z dwóją. Zraził mnie bardzo skutecznie do nauki tego przedmiotu.

Niewielu nauczycieli wspominam dobrze. Na szczęście mieliśmy przesym-
patyczną wychowawczynię, która uczyła nas jednocześnie języka angielskie-
go. Była nią pani Olga Druszkiewicz, która starała się, jak mogła, łagodzić 
wszystkie konfl ikty między nami a nauczycielami innych przedmiotów. Dzięki 
niej angielskiego nadal uczyłem się z przyjemnością, chociaż ze względu na 
ogólny nadmiar materiału nie mogłem poświęcić się temu w takim stopniu, 
w jakim wcześniej planowałem.
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Żeby zachęcić nas do nauki, zaraz na początku roku wychowawczyni 
urządziła w naszej klasie spotkanie z kilkoma osobami z wyższego rocznika 
i jednocześnie uczestnikami wymiany. jaką IV LO prowadziło z pewną szko-
łą średnią w Anglii, a dokładnie: w Walii. Opowiadali oni o swoim rocznym 
pobycie i nauce w tej szkole. Najaktywniejszym mówcą był chłopak, który 
niedawno stamtąd wrócił. Dla mnie jego opowieść to było coś, o czym ma-
rzyłem od dawna. Tak, to mogło mnie zachęcić do nauki, ale niestety żeby 
załapać się na tę wymianę, trzeba było mieć średnią powyżej 4,0. Tymczasem 
już początek roku szkolnego nie wróżył dla mnie nic dobrego.

Na wspomnianym wyżej spotkaniu dyrektor zapowiedział, że dla spraw-
dzenia stanu wiedzy za kilka dni odbędą się sprawdziany z języka polskiego 
i matematyki obejmujące cały zakres materiału szkoły podstawowej. Dodał 
przy tym, że chodzi tylko o określenie naszego poziomu i że oceny z tych 
testów nie zostaną wpisane do dzienników. Było tuż po wakacjach, wszyscy 
byli rozluźnieni, nikt nie myślał jeszcze o nauce, więc nietrudno się domyślić, 
że prawie nikt nie otrzymał oceny pozytywnej ani z jednego, ani z drugiego 
sprawdzianu. I tu doszło do niespodzianki, bo widocznie żeby „zachęcić” nas 
do nauki, postanowiono wpisać jednak te dwóje do dziennika. Oczywiście 
wywołało to masę protestów zarówno uczniów, jak i rodziców, ale nikt z na-
uczycieli się tym nie przejął. Twierdzono, że owe oceny nie będą brane pod 
uwagę przy obliczaniu średniej, co też okazało się nieprawdą.

W trakcie uczęszczania do liceum zrodziło się we mnie przekonanie, że 
szkoła średnia nie służy do uczenia, tylko do odsiewania uczniów.

*

Inaczej sprawa miała się z kolegami i koleżankami, bo okazali się bardzo 
sympatyczni. Poza moim bliskim kolegą z podstawówki Grześkiem Jędo nie 
znałem początkowo nikogo, ale znajomości nawiązałem szybko. Okazało się, 
że część osób również mieszka na moim osiedlu. Jola Szymkowska miesz-
kała w bloku obok i prawie codziennie rano dojeżdżaliśmy razem do szkoły 
tramwajem linii 24. Na moim osiedlu mieszkał też Marcin Hanczakowski, 
z którym zaprzyjaźniliśmy się dosyć szybko, i nasza przyjaźń, mimo różnych 
kolei losu, przetrwała do dzisiaj. Marcin zaprzyjaźnił się również z moim daw-
nym kolegą Krzyśkiem Brygiem, bo połączyły ich wspólne zainteresowania 
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literaturą. Do mojej klasy chodziła też kuzynka Krzyśka Irena Bryg. Krzysiek 
był wyraźnie dumny z tego pokrewieństwa, bo Irena od dzieciństwa upra-
wiała bardzo aktywnie różne sporty i w zawodach zajmowała niezłe miejsca.

Bardzo zżyłem się z Jarkiem Gryczem, kolegą, który do Krakowa przyje-
chał ze Śląska i mieszkał na stancji w Chełmie za Wolą Justowską.

Wśród moich bliskich kolegów z tamtych czasów muszę wymienić rów-
nież dwóch Wojtków, Mielecha i Osmańskiego, harcerzy, którzy mieszkali na 
osiedlu Podwawelskim, a także Tomka Seiberta, którego ojciec był naczelnym 
architektem miasta Krakowa i który fascynował się lotnictwem.

Raczej wszyscy lubiliśmy się, nie było żadnych kłótni czy większych nie-
porozumień. Koledzy przezywali mnie „Słoneczkiem”, bo ciągle się uśmie-
chałem. Kiedy dowiedziałem się o tym, nie byłem zachwycony, bo chciałem 
uchodzić za dojrzałego i poważnego faceta, ale cóż, szeroki uśmiech poja-
wiał się na mojej twarzy zawsze, kiedy podchodziłem do grupy kolegów na 
przerwie, a ponieważ mam okrągłą twarz, więc o takie skojarzenie nie było 
trudno.

Nauka nie szła mi zbyt dobrze, lecz po pierwszym półroczu wreszcie za-
cząłem otrząsać się z szoku wywołanego ogromną ilością materiału.

*

Tymczasem w kraju ciągle coś się działo. Na przerwach mieliśmy więc o czym 
dyskutować. Takie dyskusje cementowały kontakty, zwłaszcza że wszyscy 
mieliśmy podobne antykomunistyczne poglądy, a nieliczni, którzy mieli inne, 
po prostu się nie odzywali.

Wielka historia wkraczała też do Krakowa. W zakładach pracy zaczęła 
powstawać Solidarność i coraz więcej ludzi się do niej zapisywało. Nazwi-
sko Wałęsy mieli na ustach wszyscy. Nic nie stanowiło tak silnej inspiracji 
do działania jak poczynania tego właśnie człowieka, o którym jeszcze kilka 
miesięcy wcześniej prawie nikt nie słyszał.

W połowie października 1980 roku Grzesiek Jędo przekazał mi wiado-
mość, że za parę dni Wałęsa ma przyjechać do Krakowa, aby spotkać się 
z ludźmi tworzącymi w mieście nowy związek zawodowy oraz że prawdo-
podobnie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami na Rynku Głównym. Od 
momentu kiedy to usłyszałem, było dla mnie jasne, że muszę tam pójść. Nie 
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byłem pewien, czy rodzice mnie puszczą, więc na wszelki wypadek nic ni-
komu nie powiedziałem.

Wałęsa przyjechał do Krakowa w sobotę 18 października i spotkał się 
z ludźmi na stadionie Hutnika. Na Rynku Głównym miał być następnego 
dnia. Zanosiło się wtedy chyba na deszcz, bo pamiętam że Grzesiek przy-
szedł po mnie z parasolem. Pojechaliśmy pod Pocztę Główną i przez Sienną 
poszliśmy na Rynek. Milicji nie było dużo, za to tłum ludzi na Rynku był jak 
na tamte czasy ogromny. Wcześniej odbyła się msza na Wawelu, a po mszy 
przyniesiono Wałęsę na rękach na Rynek. Ludzie tłoczyli się przy Wieży Ratu-
szowej i atmosfera była niesamowita. Wszyscy krzyczeli „Lechu, Lechu”, „Wa-
łęsa, Wałęsa”, „Solidarność, Solidarność”, „Rejestracja, rejestracja”, domagając 
się w ten sposób rejestracji nowo powstałego związku, bo pomimo zgody na 
jego powstanie wcale nie było pewności, że władze zgodzą się go zarejestro-
wać. Najpierw przemawiał krótko Wałęsa, a potem ktoś z Międzyzakłado-
wego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Solidarności, chyba Mieczysław Gil.

Następnie między wylotem ulicy Szewskiej a kawiarnią Vis-à-Vis, nie-
daleko miejsca gdzie znajduje się płyta upamiętniając przysięgę Kościuszki, 
usunięto jedną z płyt nawierzchni Rynku i posadzono tam „dąb wolności”. 
Ten sposób upamiętniania wydarzeń był wówczas dosyć popularny i takie 
dęby sadzono w różnych miastach przy okazji manifestacji, ale dąb krakow-
ski nie był dębem, bo jak tłumaczył przedstawiciel Solidarności, sadzonki 
dębu nie udało się zdobyć w odpowiednim czasie. Krakowski „dąb wolności’ 
był, zdaje się klonem, ale nie jestem tego pewien. Faktem jest, że to drzewo 
wolności przetrwało stan wojenny i całe lata osiemdziesiąte, lecz nie prze-
trwało odzyskania tejże wolności i już w wolnej Polsce zostało usunięte przy 
okazji jakiegoś remontu nawierzchni Rynku. Zresztą nikt już wtedy nie pa-
miętał, że było ono tak ważnym symbolem.

Rodzicom opowiedziałem o manifestacji po fakcie i nawet nie byli na 
mnie bardzo źli. Powiedzieli, że mam uważać.

Może było to moje subiektywne odczucie, ale po spotkaniu z Wałęsą 
wszystko zaczęło toczyć się szybciej: struktury nowego związku pojawiały 
się masowo w zakładach pracy i na uczelniach. Pojawiły się więc także na 
Akademii Rolniczej i moja mama, która była jednym z ich założycieli, zo-
stała wkrótce przewodniczącą Komisji Zakładowej na Wydziale Ogrodni-
czym. Kiedy na uczelni powstał solidarnościowy „Biuletyn Informacyjny AR”, 
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zaczęła pisać do niego artykuły i wierszowane sprawozdania z różnych wy-
darzeń. Przynosiła więc do domu każdy numer, a ja czytałem go od deski 
do deski. Ponieważ sama się zaangażowała, więc ze zrozumieniem zaczęła 
podchodzić do mojego zaangażowania, które polegało zresztą głównie na 
samokształceniu.

W tym czasie zaczęło ukazywać się coraz więcej publikacji niezależnych, 
zarówno czasopism, jak i książek. Dostęp do nich był coraz łatwiejszy, zwłasz-
cza po powstaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów, co nastąpiło jeszcze we 
wrześniu 1980 roku. W 1981 roku NZS otworzył w kilku miejscach w Krako-
wie, w budynkach należących do UJ, stoiska z niezależnymi wydawnictwa-
mi. Jedno znajdowało się na ulicy Gołębiej, chyba pod numerem 6 na samej 
górze kamienicy, a właściwie już na strychu, bo kończyły się tam schody, 
a drugie przy ulicy Grodzkiej w ofi cynie kamienicy sąsiadującej z Plantami. 

„Stoiska” to może za dużo powiedziane, bo były to po prostu rozkładane na 
parę godzin stoliki, przy których zawsze tłoczył się tłum chętnych do kupie-
nia świeżo dostarczonych wydawnictw. Do stolików trudno było się dopchać, 
a najciekawsze pozycje były rozchwytywane natychmiast po dostarczeniu.

W listopadzie 1980 roku Sekcja Informacji przy MKZ NSZZ „Solidarność” 
zaczęła wydawać swoje czasopismo „Goniec Małopolski”, a zarząd regionu 
otrzymał do dyspozycji budynek przy alei Krasińskiego 11 i tam znalazł też 
swoją siedzibę „Goniec…”. Obecnie jest tam Izba Celna. Do budynku wcho-
dziło się przez przełączkę prowadzącą na podwórze. W przełączce trzeba 
było wejść przez drzwi po lewej stronie. Schody prowadziły na piętro, gdzie 
za drzwiami stał stolik, na którym wykładano „Gońca Małopolskiego’ oraz 
inne czasopisma, których tytułów już w tej chwili nie pamiętam. Były to wy-
dawnictwa bezpłatne, zatem można było je po prostu wziąć.

Kiedyś w jednym z tych punktów spotkałem przypadkiem Jarka Grycza 
i od tej pory razem odwiedzaliśmy regularnie wszystkie trzy miejsca.

Dostęp do informacji miałem więc coraz lepszy i coraz bardziej angażo-
wałem się emocjonalnie w to, co się działo w Polsce.

*

Przemiany zachodzące w kraju miały wpływ także na funkcjonowanie władz 
uczelni. Przywrócono tradycję ich wyboru przez społeczność akademicką. 
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Wybierani byli rektorzy i dziekani, a oni z kolei dobierali sobie prorektorów 
i prodziekanów. W trakcie wyborów na AR na fali ogólnej niechęci do człon-
ków partii stanowisko rektora stracił profesor Tadeusz Wojtaszek, a nowym 
rektorem został profesor Tomasz Janowski. Na dziekana Wydziału Ogrodni-
czego wybrano wtedy profesora Edwarda Pojnara. Prodziekanem do spraw 
studenckich został natomiast mój tata – i piastował tę funkcję przez dwie 
kolejne kadencje. Okres był gorący, zatem tak jak mama siedział na ogół 
długo w pracy.

*

Na wiosnę zauważyłem, że jakaś zmiana nastąpiła w zachowaniu Grześka 
Jędo, co – jak przypuszczałem – wiązało się z bardzo zaawansowaną cho-
robą jego starszego brata. Przestał zachowywać się jak „harcerzyk”. W pod-
stawówce był inicjatorem naszego wzajemnego porozumienia dotyczącego 
nieużywania brzydkich słów. Kiedy wyrwał mi się jakiś wulgaryzm, natych-
miast mnie strofował. Robił to tak często, że wreszcie sam zacząłem się kon-
trolować i żadne przekleństwo nie było w stanie przejść mi przez usta. Teraz 
jemu samemu od czasu do czasu coś się wyrwało. Wcześniej twierdził, że 
nie rozumie, jak ludzie mogą palić papierosy, a teraz także to się zmieniło. 
Na ogół wracaliśmy ze szkoły z dwoma palącymi już kolegami, Marcinem 
Hanczakowskim i Grześkiem Bogaczykiem. Jechaliśmy zwykle tramwajem, 
bo linię tramwajową do Nowego Prokocimia uruchomiono mniej więcej 
wtedy, kiedy kończyłem podstawówkę. Niekiedy wysiadaliśmy już na pętli 
w Starym Prokocimiu i szliśmy na nasze osiedle spacerkiem przez park Jerz-
manowskiego. Często zatrzymywaliśmy się tam, siadając na chwilę na ławce, 
żeby porozmawiać. Koledzy palili i kierując się dobrymi manierami, nam też 
proponowali, ale zawsze spotykali się z odmową. Przeżyłem więc szok, kiedy 
pewnego razu Grzesiek nie odmówił. Zdziwiony, dopytywałem potem, co się 
stało, a on odpowiedział tylko, że w życiu wszystkiego trzeba spróbować i że 
sam też powinienem czasami zapalić, bo to odpręża. Jeszcze przez jakiś czas 
odmawiałem, jednak po kolejnych kłopotach w szkole w końcu zapaliłem.

Zbliżał się koniec roku. Obawiałem się go, bo wiedziałem, że mogę się 
spodziewać trzech ocen niedostatecznych. Ówcześnie w czwórce normą było 
zdawanie egzaminów komisyjnych na koniec klasy. Prawie wszystkim moim 
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kolegom groziła z jakiegoś przedmiotu dwója. Jedynym sposobem na jej po-
prawę było zdanie na koniec roku egzaminu z całego materiału przed komi-
sją, złożoną z kilku nauczycieli danego przedmiotu. Zdających było tylu, że 
klasy były pełne. Ja musiałem zdać trzy: matematykę, historię i język rosyjski. 
Tym ostatnim byłem trochę zdziwiony, bo wcale nie miałem złych ocen i we-
dług mnie nie wychodziła mi dwója, ale skoro nauczycielka tak zdecydowała, 
to nie było wyjścia. Musiałem wziąć się ostro do nauki i nadrobić zaległości. 
Skutek był taki, że język rosyjski zdałem na ocenę dobrą (na czwórkę), a hi-
storię i matematykę bez problemu na dostateczną (na tróję). Tym samym 
uzyskałem promocję do klasy następnej. Niestety, wielu kolegom i koleżan-
kom powinęła się noga i klasa zmniejszyła się o kilkanaście osób. Nie wszy-
scy wylecieli z liceum; niektórzy dostali ultimatum, że otrzymają promocję, 
jeżeli przeniosą się do innych klas, z czego oczywiście chętnie skorzystali.

*

Zmiany zachodzące w kraju, i równocześnie na Akademii Rolniczej, mia-
ły wpływ także na sposób, w jaki spędziliśmy wakacje: po raz pierwszy nie 
pojechaliśmy pod namiot. W tamtych czasach wczasy w ośrodkach wypo-
czynkowych załatwiało się przez zakłady pracy. Do tej pory rodzice, mający 
opinię niechętnych władzom, nie mieli raczej szans na taki wyjazd i nawet 
się o niego nie starali. Tym razem było inaczej: dostaliśmy miejsce w ośrod-
ku wypoczynkowym w Darłówku. Nie byłem przyzwyczajony do spędzania 
wakacji w takich „luksusach”, czyli spania w porządnych łóżkach i jedzenia 
trzech posiłków w stołówce, na którą trzeba było dotrzeć w określonych 
godzinach, chociaż trochę znałem to już ze wspomnianych wyżej okrop-
nych kolonii. Dla wielu ludzi były to rzeczy całkiem zwyczajne, natomiast ja 
nie byłem zachwycony. W czasie wyjazdów pod namiot miało się wrażenie 
oderwania od codziennego życia i poczucie wolności. Tutaj tego brakowa-
ło. I dodatkowo te tłumy ludzi na każdym kroku… Miałem natomiast dużo 
czasu na czytanie i nawet pamiętam, że po raz pierwszy w życiu przeczyta-
łem wówczas książkę Czesława Miłosza. Był nią Zniewolony umysł wydany 
na Zachodzie, przez paryski Instytut Literacki.

*
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Muszę napisać tu kilka słów o rodzinie mojego taty, bo po wielu latach ro-
dzice odnowili wzajemne kontakty, które jeszcze w latach sześćdziesiątych 
najpierw rozluźniły się, a następnie ustały, co wynikało z różnych nieporozu-
mień. Doprowadziło to do tego, że, co prawda, wiedziałem, iż tata ma brata, 
ale go nie znałem. Nie wiedziałem nawet, że mam trzech kuzynów, dopóki 
jeden z nich, Krzysiek, nie przyszedł do nas niespodziewanie w 1979 roku, 
żeby zaprosić moich rodziców na swój ślub. Wzajemne stosunki ociepliły się 
wtedy i byliśmy nawet kilka razy u wujka i ciotki z wizytą. Niestety, po sierp-
niu 1980 roku ujawniły się znaczne różnice poglądów politycznych między 
nami a wujkiem. Józef był zagorzałym zwolennikiem panującego w Polsce 
ustroju, co wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę, z jakiej biedy rządy komuni-
stów go wybawiły. Należał do PZPR i zawsze bronił wszelkich posunięć ów-
czesnych władz. Bardzo ostro reagowała na to moja mama i prawie każde 
ich spotkanie kończyło się kłótnią. Dlatego po jakimś czasie nasze kontak-
ty znowu ustały. Jedynie tata wpadał do niego na imieniny. Ja spotkałem się 
z nim dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Utrzymywaliśmy za to regularne kontakty z Krzyśkiem, który mieszkał 
wtedy niedaleko nas na osiedlu Na Kozłówce i pracował w Ośrodku Rozwoju 
Techniki Usług Skórzanych i Wulkanizacyjnych przy Krakowskiej Usługo-
wej Spółdzielni Pracy jako projektant. Działał on także aktywnie w Związ-
ku Harcerstwa Polskiego i miał stopień harcmistrza. Wpadał do nas czasami 
z żoną Jolą, która pracowała jako pielęgniarka w Szpitalu Dziecięcym w Pro-
kocimiu, i z synem Ryśkiem.

Moja mama lubiła także najstarszego z braci, Janusza, choć uchodził on 
w rodzinie za lekkoducha i imał się różnych zajęć związanych z występami 
artystycznymi i muzycznymi. Pracował w Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym 
i organizował koncerty zespołów muzycznych. Współpracował między in-
nymi z Laboratorium. Oprócz tego założył też własne grupy artystyczne (Sta 
Viator i Kabaret Vademecum) i organizował widowiska typu światło-dźwięk. 
Występowali między innymi w piwnicach dawnego ratusza na placu Wol-
nica na Kazimierzu. Dorabiał sobie także jako statysta w fi lmach. Nie wio-
dło mu się jednak najlepiej. Rozwiódł się ze swoją żoną i ani z nią, ani z ich 
wspólnym synem Piotrem nie utrzymywał kontaktów. Poznałem go dopiero 
w 1981 roku i spotkaliśmy się tylko raz, bo wkrótce potem Janusz wyemi-
grował do Niemiec i zamieszkał tam na stałe. Po raz kolejny zetknąłem się 
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z nim u moich rodziców dwadzieścia lata później, kiedy z ekipą niemieckiej 
telewizji przyjechał do Polski kręcić krajoznawczy fi lm dokumentalny i szu-
kał ciekawych miejsc do sfi lmowania.

Czesława, najmłodszego z braci, poznałem dopiero w 2003 roku na po-
grzebie brata taty i było to, jak dotychczas, nasze jedyne spotkanie.

*

Po wakacjach wróciłem do rutyny, czyli wkuwania oraz wypraw po niezależ-
ne książki i czasopisma. Zaczynałem już wtedy coraz bardziej interesować 
się historią i literaturą i czytałem bardzo dużo, ale akurat nie to, o co pytali 
w szkole. Na naukę podręcznikową miałem coraz mniej czasu.

Zwykle we wrześniu klasy szkolne wyjeżdżały na wycieczki. Nasza kla-
sa również pojechała wtedy na trzy dni w Beskid Śląski. Ta nasza pierwsza 
wspólna wycieczka niestety, dla mnie okazała się też ostatnią z dotychcza-
sowymi koleżankami i kolegami. Dobrze ją pamiętam, bo była bardzo uda-
na. Może dlatego że alkohol piliśmy z umiarem. Była to jedyna wycieczka 
w szkole średniej, w trakcie której nikt na drugi dzień nie miał kaca.

Wrzesień 1981 roku był dla mnie miesiącem przełomowym. Pewnego dnia, 
w czasie przerwy, Jarek Grycz wziął mnie na bok, żeby nikt nie słyszał naszej 
rozmowy, i zapytał, czy miałbym ochotę zaangażować się w pewną, nie do 
końca legalną, inicjatywę. Na moją twierdzącą odpowiedź nie musiał długo 
czekać. Najpierw potwierdziłem, a potem zapytałem, o co chodzi. Okazało 
się, że grupa osób z kilku liceów dogadała się w sprawie założenia niezależ-
nego pisma przeznaczonego dla uczniów szkół średnich. Jarek nie wiedział 
dokładnie, co to za ludzie, ale uznał, że godni zaufania. Powiedział mu o tym 
chyba Wojtek Mielech, który z kolei dowiedział się prawdopodobnie o pomy-
śle od kolegi z osiedla, z którym chodzili do tej samej podstawówki. Okazało 
się, że spotkanie całej grupy zaplanowano nazajutrz na wieczór, i że mamy się 
stawić pod kinem Młoda Gwardia przy ulicy Lubicz. Mieliśmy umówiony 
jakiś znak, dzięki któremu mogliśmy się rozpoznać. Niestety, nie pamiętam, 
co to było.

Rodzicom nic nie powiedziałem. Spotkanie miało się zacząć wczesnym 
wieczorem, więc miałem nadzieję, że uda mi się wrócić, zanim „wyjdą z siebie”, 
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jak mawiała moja mama. Kiedy zjawiliśmy się pod kinem, nie było jeszcze 
nikogo. Po jakimś czasie pojawił się chłopak z dużą czupryną i w okularach. 
Nie mieliśmy problemu, żeby rozpoznać się nawzajem, bo nikogo innego 
nie było w pobliżu.

 – Jacek jestem – przedstawił się.
Potem dowiedziałem się, że nazywa się Lichoń. Również wymieniliśmy 

swoje imiona.
 – Maciek do mnie dzwonił, że się spóźni – poinformował.
Popatrzyliśmy z Jarkiem po sobie niepewnie.
 – Nooo… Maciek. Byliście umówieni z Maćkiem, ja jestem jego kolegą. 

Też mam być na zebraniu. Prosił, żebym się z wami spotkał i powiedział, że-
byście zaczekali.

Czekaliśmy więc cierpliwie, a ja liczyłem czas, zastanawiając się, o której 
godzinie uda mi się wrócić do domu. Spacerowaliśmy między wiaduktem 
linii kolejowej Kraków Główny–Kraków Płaszów a Białym Domkiem, któ-
ry był znanym wśród krakowskiej opozycji miejscem, bo mieścił się w nim 
komisariat Milicji Obywatelskiej i często przywożono tu ludzi złapanych na 
rozdawaniu ulotek i rozlepianiu nielegalnych plakatów

Po mniej więcej półgodzinie zjawił się Maciek. Był wyższy ode mnie, ubra-
ny w wojskową kurtkę, nosił okulary, a w ręce trzymał paletkę do ping-ponga.

 – Maciek Kuś – przedstawił się.
Podaliśmy mu ręce, wymieniając też swoje imiona.
 – Trenuję grę w ping-ponga w klubie i trening się przeciągnął – wyja-

śnił. – Chodźmy.
Według tego, co później mówił mi Jacek, to właśnie oni dwaj byli ini-

cjatorami stworzenia niezależnego czasopisma skierowanego do krakow-
skiej młodzieży licealnej. Pomysł zrodził się w trakcie rozmów na przerwach 
w XIV Liceum, do którego obaj uczęszczali. Poszli z tym następnie do dwóch 
starszych kolegów, czyli do Marka Bika i Jurka Mohla, którzy przyklasnęli 
inicjatywie i skaptowali kolejne osoby.

Maciek poprowadził nas na ulicę Zygmunta Augusta, która zaczyna się 
prawie dokładnie naprzeciwko Białego Domku. Po jej lewej stronie znajdu-
je się park Strzelecki należący do Bractwa Kurkowego, a po drugiej ciągnie 
się rząd kamienic. Zebranie miało się odbyć w jednej z nich, ale jak się oka-
zało, Maciek nie znał numeru. Informację o miejscu przekazał mu jego ojciec 
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Stanisław Kuś, który był sekretarzem zarządu regionu Solidarności i praco-
wał tam razem z felietonistką „Gońca Małopolskiego” i zarazem członkinią 
Sekcji Informacji ZR Marią Sierotwińską-Rewicką, na którą wszyscy mówili 
Muzia. Pracowała ona także jako nauczycielka w XIII LO, gdzie uczyła się jej 
córka Berenika Rewicka. I to właśnie do jej mieszkania usiłowaliśmy trafi ć. 
Ojciec Maćka przekazał mu tylko, że na ścianach klatki schodowej znajdują 
się płaskorzeźby orłów w koronach. Natrafi liśmy na nią w czwartej z kolei. 
Wyszliśmy na piętro i zastukaliśmy do drzwi. Otworzyła nam bardzo szczu-
pła i ładna dziewczyna. Na widok Maćka oznajmiła:

 – No, nareszcie. Co to za spóźnianie się? Jak się umawiacie na godzinę, 
to trzeba przychodzić punktualnie. Wszyscy już czekają.

Nie mieliśmy nic na swoje usprawiedliwienie, mogliśmy więc tylko po-
wiedzieć „przepraszam”, co też uczyniliśmy. Z wyjątkiem Maćka, który, jak 
stwierdziłem później, nigdy nie przepraszał za swoje spóźnienia, chociaż 
zdarzały mu się często. Oznajmił za to:

 – Szukaliśmy kamienicy z płaskorzeźbami orłów w koronach i orły, ow-
szem, znaleźliśmy, ale koron nie widziałem.

 – Były, ale ciągle je kradli, więc przestaliśmy je zakładać – wyjaśniła dziew-
czyna, po czym przedstawiła się: – Berenika.

Po wzajemnej prezentacji wprowadziła nas do dużego pokoju i posadziła 
na łóżku, bo krzesła były już zajęte.

 – No to zaczynamy. – stwierdziła, przejmując inicjatywę.
Wszyscy powiedzieliśmy parę zdań o sobie, przy czym okazało się, że 

reprezentujemy trzy licea. Z „czternastki” byli Marek Bik, Maciej Kuś, Ja-
cek Lichoń, Jerzy Mohl i Anna Zwierzyńska, z „trzynastki”: Magda Barszcz, 
Małgorzata Gorczyca, Anna Krameris, Bartłomiej Litwin i Berenika Rewic-
ka, z „czwórki” Jarosław Grycz i ja.

Następnie zaczęliśmy omawiać sprawy redakcyjne. Berenika prowadziła 
spotkanie bardzo energicznie. Jej zachowanie przypominało mi stylem Jan-
dę z Człowieka z marmuru. Zastanawiałem się, czy faktycznie nie próbuje 
jej naśladować.

Zaczęliśmy od ustalenia profi lu czasopisma. Stanęło na tym, że mamy 
zajmować się zarówno sprawami bieżącymi, jak i problemami dotyczący-
mi historii, głównie tymi, które budziły kontrowersje i były przekłamywane 
w ofi cjalnych książkach i czasopismach, ale także tymi, które w ogóle były 
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ważne w historii Polski i miały rozbudzać patriotycznego ducha. Ustaliliśmy 
też, że nasz periodyk będzie miesięcznikiem.

Kiedy zastanawialiśmy się nad nazwą czasopisma, pojawiła się mama Be-
reniki i zaproponowała nazwę „Vis” (po łacinie „siła”), która spodobała się 
i została przyjęta poprzez głosowanie. Zadeklarowała także pomoc zarówno 
merytoryczną, jak i techniczną. Powiedziała, że najprawdopodobniej uda się 
wydrukować „Visa” w drukarni zarządu regionu, która znajdowała się w tym 
samym budynku co zarząd, czyli przy alei Krasińskiego, albo w jakiejś innej 
współpracującej z ZR. Najpoważniejszy problem mogliśmy mieć z papierem. 
Obiecała, że spróbuje go zdobyć, przynajmniej na pierwszy numer. Nie mie-
liśmy na razie żadnych funduszy, więc taka pomoc była nieoceniona. Bez niej 
w ogóle nie dalibyśmy rady wystartować. Drukarzom za pracę mieliśmy za-
płacić później, z pieniędzy zarobionych na sprzedaży. Musieliśmy więc zrobić 
takie czasopismo, żeby się sprzedało i pozwoliło na sfi nansowanie druku pierw-
szego i drugiego numeru. Nakład ustaliliśmy bodajże na 3 tysiące egzemplarzy.

Uzgodniliśmy też, że nie możemy publikować pod własnymi nazwiskami, 
bo to oznaczało murowane kłopoty w szkole. Każdy z nas wybrał więc so-
bie jakiś pseudonim. Jarek zaproponował, żebyśmy byli duetem dziennikar-
skim i występowali jako Albert i Herbert. Nie wiem, dlaczego akurat takie 
imiona wymyślił, ale był tak bardzo przywiązany do swojego pomysłu, że się 
zgodziłem. Nie pamiętam już, który z nas był Albertem, a który Herbertem, 
i szczerze powiedziawszy, było mi wszystko jedno.

Od razu na tym pierwszym spotkaniu ustaliliśmy też, jakie tematy poru-
szymy w pierwszym numerze, i każdy zadeklarował, o czym napisze. Ponieważ 
zbliżała się kolejna rocznica wybuchu powstania listopadowego, zgłosiliśmy 
się z Jarkiem do napisania artykułu na ten temat. Postanowiliśmy potrakto-
wać to jak wprawkę.

Zebranie było owocne i w sumie bardzo konkretne. Skończyło się póź-
no. Uzgodniliśmy termin następnego spotkania i rozeszliśmy się do domów. 
Pod koniec siedziałem już jak na szpilkach, wyobrażając sobie, jaka awantu-
ra czeka mnie w domu. Nie mogłem rodziców w żaden sposób zawiadomić, 
bo przecież nie mieliśmy telefonu. Kiedy dotarłem wreszcie do Prokocimia, 
było koło jedenastej.

 – Co ty sobie wyobrażasz? Gdzie się włóczysz? – mama przywitała mnie 
w drzwiach.
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 – Byłem na spotkaniu.
 – O tej godzinie? Jak możesz robić coś takiego? Wychodzimy tu z siebie.
Po chwili wahania wybąkałem:
 – No dobrze, powiem. Powstaje nowe niezależne czasopismo młodzieżo-

we. Byłem na spotkaniu redakcyjnym.
 – Cooo? Wiesz w co się pakujesz? Wylecisz ze szkoły i na tym się skończy.
Kłótnia przeniosła się do kuchni, usłyszałem sporo wymówek, aż wresz-

cie zagotowała się we mnie krew.
 – Możecie mówić co tylko chcecie, a ja i tak mam zamiar brać w tym udział. 

Nie obchodzi mnie, co o tym myślicie! – wrzasnąłem i wyszedłem z kuchni, 
trzaskając przeszklonymi drzwiami tak mocno, że o mało nie rozbiłem szyby.

Poszedłem do pokoju i starałem się uspokoić. Rodzice w tym czasie roz-
mawiali w kuchni. Nie wiem, jak rozmowa przebiegała ani jaki był wynik, 
ale po jakimś czasie do pokoju weszła mama.

 – Co to za czasopismo i kto w tym bierze udział?
Opowiedziałem w skrócie.
 – Doszliśmy z tatą do wniosku, że może lepiej będzie, jeżeli pozwolimy 

ci tam pisać. Ale masz być bardzo ostrożny i o wszystkich spotkaniach bę-
dziesz nam mówić. Musimy wiedzieć, gdzie jesteś. I podstawowy warunek jest 
taki, że nie może to mieć wpływu na twoją naukę w szkole. Czy to jest jasne?

Wszystkie emocje nagle opadły.
 – Oczywiście. Jasne. Nie będzie miało wpływu.
Miałem dobre intencje i byłem przekonany, że uda mi się dotrzymać tego 

przyrzeczenia. Niestety, nie udało się.

*

Umówiliśmy się z Jarkiem, że poszukam materiałów na temat powstania 
i przyjadę w kolejną niedzielę do niego do Chełmu, żeby napisać nasz pierw-
szy artykuł. Zapamiętałem tę wizytę dosyć dobrze, bo dotarcie w niedzielę 
na drugi koniec Krakowa przy ówczesnej komunikacji zajęło mi ponad dwie 
godziny. Miałem też problem ze znalezieniem domu i pamiętam nawet, jak 
Jarek opowiadał mi, iż nie ma gdzie się wykąpać, bo odpływ wanny jest zatka-
ny, a gospodarz nie wie, jak go przetkać. Wspólne pisanie szło nam strasznie 
powoli – po kilku godzinach skleciliśmy zaledwie wstęp, a ja musiałem już 
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wracać do domu. Umówiliśmy się, że ja to skończę, a on poprawi i ewentu-
alnie coś dopisze. Za to artykuł do następnego numeru miał napisać on, a ja 
miałem go poprawić. Nad artykułem pracowałem przez kolejny tydzień, bo 
pisałem do gazety po raz pierwszy w życiu i nie chciałem wstydzić się za to, 
co ludzie będą czytać, po czym przekazałem tekst Jarkowi, który sprawdził 
go i zaniósł Berenice. Na resztę procesu wydawniczego ani ja, ani Jarek nie 
mieliśmy wpływu.

Niewielu z nas dysponowało wtedy maszynami do pisania. Ich posia-
danie nie było, co prawda, zakazane, ale było podejrzane jeżeli ktoś miał je 
w domu bez wyraźnego powodu. Poza tym sporo kosztowały i w sklepach 
jeśli już się pojawiały, to rzadko, tak więc na ogół mieli je tylko ci, którzy po-
trzebowali ich do pracy. Prawie wszyscy pisaliśmy artykuły ręcznie. Można 
je było oczywiście wstępnie zredagować w rękopisie, ale ktoś musiał przepi-
sać je na maszynie, żeby przyjęła je drukarnia. Tutaj również pomogła nam 
pani Sierotwińska, która poprosiła o to swoją koleżankę i maszynistkę Ma-
rię Karolczyk.

Zgodnie z ustaleniami, numer musiał być wydrukowany na początku listo-
pada, bo jedenastego na Wawelu miała się odbyć msza z okazji odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a po niej uczestnicy uroczystości mieli przejść 
w pochodzie na plac Matejki. Chcieliśmy sprzedawać „Visa” w trakcie tych 
wydarzeń, bo uznaliśmy, że może tam być sporo chętnych do jego kupienia.

Numer, tak jak zaplanowaliśmy, wydrukowano w drukarni zarządu regio-
nu, czego Berenika doglądała osobiście. Ale wydrukowanie to nie wszystko. 
Okazało się, że w drukarni nie dadzą rady sfalcować egzemplarzy, co trzeba 
było zrobić ręcznie, a nie mieli na to czasu. Umówiliśmy się więc i poszliśmy 
prawie całą redakcją do budynku ZR. Wydrukowane arkusze leżały na sto-
łach w jednym z pokojów na piętrze. Dla mnie była to nowość. Po raz pierw-
szy miałem wtedy do czynienia z jakąkolwiek częścią procesu drukarskiego. 
Przesuwaliśmy się gęsiego wzdłuż stołów, biorąc po jednej kartce z każdej 
kupki, a potem zaginaliśmy wszystko razem, tworząc gotowy egzemplarz 
i odkładając go na osobny stół, po czym zaczynaliśmy od początku. Żadna 
fi lozofi a, ale czynność ta jest pracochłonna, jeżeli wykonuje się ją w ten spo-
sób. Obecnie wszystkie drukarnie używają do tego maszyn, lecz wtedy małe 
drukarnie nie miały falcerek. W kilkanaście osób uwinęliśmy się z pracą do-
syć szybko i numer był gotowy do sprzedaży na czas.
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Po raz pierwszy zobaczyłem wtedy artykuł, którego byłem współautorem, 
wydrukowany w czasopiśmie – rozpierała mnie duma, chociaż nie widnia-
ło pod nim moje nazwisko, bo jak wspomniałem, podpisywaliśmy się pseu-
donimami.

Nie uniknęliśmy, niestety, różnych niedociągnięć. Nawaliła przede wszyst-
kim korekta i numer roił się od literówek. Niektóre znajdowały się nawet 
w tytułach artykułów. Maciek wyśmiewał tytuł Co powiedziały plakakaciar-
ki, bo błąd ten znalazł się akurat w artykule Bereniki, która pilnowała całego 
procesu redakcyjnego. Tłumaczyła się pośpiechem i tym, że tekst umieści-
ła tam w ostatniej chwili, gdyż opisywała w nim, jak dzień albo dwa przed 
oddaniem numeru do druku zostały zatrzymane z koleżanką przez milicję 
w trakcie plakatowania miasta.

Część nakładu miała trafi ć na Wawel przed mszą z transportem innych 
czasopism i transparentów z ZR. Tam mieliśmy ją odebrać i postarać się 
sprzedać tyle ile się tylko da. Był czwartek albo piątek, a 11 listopada wypa-
dał w kolejną środę.

*

Tymczasem w ciągu paru dni dowiedziałem się o śmierci dwóch osób, któ-
rych odejście uznałem za symboliczne zakończenie mojego dotychczasowego 
życia.

W sobotę w liceum odbywała się zabawa klas naszego rocznika, na któ-
rą poszedłem, chociaż z góry wiedziałem, że jako osoba nietańcząca będę 
się tam raczej nudził. Ponieważ mieli być inni, również nietańczący koledzy, 
uznałem, że może znajdzie się jakiś ciekawy temat do dyskusji. Poza tym 
chyba cały czas miałem nadzieję, że może wreszcie uda mi się przełamać 
nieśmiałość i jednak potańczyć…

Jak już wspomniałem, jeszcze w pierwszej klasie zapaliłem swojego pierw-
szego papierosa. Potem sporadycznie popalałem, pilnując, żeby nie śmierdzieć 
dymem, kiedy wracałem do domu. W redakcji „Visa” większość osób paliła, 
niektórzy okazjonalnie, a niektórzy nałogowo. Sięgałem więc po papierosy 
coraz częściej, najpierw dla towarzystwa, a potem chyba dlatego, że z papiero-
sem w ręku czułem się pewniej. Na przerwach w szkole paliliśmy z kolegami 
w ubikacji, która znajdowała się na pierwszym piętrze w bocznym skrzydle 
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budynku na końcu korytarza i której okna wychodziły na podwórze. Dla 
wszystkich palaczy było to ważne miejsce, bo spędzaliśmy tam prawie każdą 
przerwę, dyskutując przy tym na różne bieżące tematy i opowiadając dowcipy. 
W pierwszej klasie nie lubiłem tam chodzić, bo palacze często zabawiali się 
kosztem pierwszaków, zamykając ich, na przykład, na całą przerwę w kabi-
nach. Zabawy raczej niewinne, ale, co tu dużo mówić, dla osób które przyszły 
się tylko załatwić, dosyć stresujące. W drugiej klasie sam znalazłem się po 
przeciwnej stronie, ale na wejście do kabiny i tak zawsze czekałem do końca 
przerwy, bo solidarność wśród palaczy nie zawsze obowiązywała. Nauczyciele 
traktowali nas dosyć pobłażliwie, gdyż tylko od czasu do czasu ktoś z dyżu-
rujących na korytarzu wpadał, żeby nas wygonić, i nie przypominam sobie, 
by ktokolwiek poniósł jakiekolwiek konsekwencje z powodu przyłapania na 
paleniu. Gdyby kadra pedagogiczna chciała, to mogłaby szybko zakończyć 
cały proceder, bo wiadomo było, że na każdej przerwie ubikacja jest pełna, 
a dym było czuć aż na korytarzu. Dzięki tej tolerancji kwitło życie między-
klasowe, bo spotykali się tam ludzie, którzy inaczej nigdy by się nie poznali.

W trakcie zabawy tolerancja była jeszcze większa, bo popalaliśmy też na 
korytarzach, ale oczywiście nie na pierwszym piętrze, gdzie wszyscy się ba-
wili. Tocząc dyskusję na jakiś frapujący temat, zeszliśmy z Krzyśkiem Bry-
giem, na parter „na dymka”. Stanęliśmy pod fi larem i w pewnej chwili Krzysiek 
stwierdził:

 – Słuchaj, czy ty nie znałeś przypadkiem Marka Tyszkiewicza? Mieszkał 
blisko ciebie. Właśnie w zeszłym tygodniu był jego pogrzeb.

We mnie jakby piorun trzasnął.
 – Cooo? No, chyba żartujesz. Coś ci się pomyliło.
Krzysiek chyba zauważył jakie wrażenie wiadomość na mnie wywarła.
 – Dobrze go znałeś?
 – Bardzo dobrze, od dziecka. To jeden z moich najbliższych kolegów. 

Ostatnio widywaliśmy się rzadziej i już od dłuższego czasu nosiłem się z tym, 
żeby do niego zadzwonić. Co się stało?

Chyba żeby spotęgować wrażenie, rzucił:
 – Matka go zabiła.
Byłem zszokowany. Niemożliwe, przecież ją też dobrze znałem, a przy-

najmniej tak mi się wydawało, bo teraz miałem wrażenie, jakbym w ogóle 
ich nie znał.
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 – Wiesz coś więcej?
 – W sumie niewiele. Ludzie mówią, że matka zadźgała go nożem, ale 

ona podobno twierdzi, że on sam, w trakcie awantury, porwał nóż i zranił 
się. Milicja ją wzięła, następnego dnia wypuściła. Pogrzeb był na cmentarzu 
Podgórskim.

 – Domyślam się, tam leży jego ojciec – wybąkałem.
Pojechałem do domu i ze łzami w oczach powiedziałem rodzicom, czego 

się dowiedziałem. Dla nich to też był szok. Dopytywali o szczegóły, ale nie 
wiedziałem nic ponad to, czego dowiedziałem się od Krzyśka.

 – Może pojedź do wujka Maćka – zaproponowała mama. – W końcu 
mieszka blisko Tyszkiewiczów, powinen coś wiedzieć.

 – Mogę?
 – Oczywiście. To, że między mną a nim stosunki nie są dobre, nie znaczy, 

że nie możesz odwiedzić wujka. Ciebie nasze kłótnie nie dotyczą.
Nie byłem w domu rodzinnym, odkąd się z niego wyprowadziliśmy, czyli 

od czterech lat. Kilka razy spotkałem wujka na ulicy, kiedy odwiedzałem 
Marka, i traktował mnie całkiem sympatycznie. Dzieci zawsze przeżywa-
ją kłótnie rodzinne i głęboko się w nie angażują, więc o dotychczasowych 
spotkaniach z wujkiem nigdy nie mówiłem w domu, bo wydawało mi się, 
że mama może być na mnie zła. Tymczasem teraz sama zaproponowała mi 
wizytę na Sarmackiej. W związku z tym już następnego dnia pojechałem do 
Płaszowa. Wszedłem przez furtkę i po chwili wahania pociągnąłem za rączkę 
dzwonka.

Drzwi otworzyła mi jedna z kuzynek i chyba mnie nie poznała, bo pa-
trzyła jak na obcą osobę i nie bardzo wiedziała, co powiedzieć. Ja również 
zaniemówiłem. Na szczęście w korytarzu pojawiła się ciocia.

 – No, coś podobnego. Jak sie masz? Maciek, popatrz kto przyjechał! – 
krzyknęła z niemieckim akcentem.

Oboje przywitali mnie z radością. Właściwie nie musiałem nawet wyja-
śniać celu wizyty, bo ciocia powiedziała:

 – Chyba chcesz porozmawiać o Marku, co? Już wiesz…
 – No właśnie. Wiecie co się stało?
 – Jasne – odparł wujek. – Wszyscy tu wiedzą.
 – Wczoraj Krzysiek Bryga powiedział mi o pogrzebie Marka. Ponoć mat-

ka go zabiła – oznajmiłem i powtórzyłem to, czego się dowiedziałem.
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Wujek potwierdził:
 – Podobno mówiła, że próbowała zatamować krwotok, ale nie dała rady. 

Wszyscy są jednak przekonani, że to ona go dźgnęła. Obwiniają też ojczyma 
Marka, że to przez niego. Dużo ludzi z Płaszowa było na pogrzebie, sąsiedzi, 
koledzy i koleżanki. Marek był lubiany. U nich w domu bardzo źle się dzia-
ło. Jego matki ciągle nie było, ojczym też się nim nie interesował. W czasie 
pogrzebu ludzie pluli im pod nogi.

 – Znałeś Marka. Co o tym sądzisz? – zapytała ciocia.
Sam już nie wiedziałem co o tym myśleć, ale nie mieściło mi się w głowie, 

żeby Marek mógł coś takiego zrobić. Powiedziałem, że był jednym z moich 
najlepszych kolegów i że nie wierzę, iż mógłby sam się zabić.

Z perspektywy czasu oceniam to inaczej. Wersja matki wydaje mi się 
bardzo prawdopodobna, bo znałem ją i wiedziałem, ze kochała Marka. Nie 
poświęcała mu dużo uwagi z powodu ciągłych wyjazdów. Jego ojczym pró-
bował jakoś ułożyć z nim sobie relacje, o czym świadczy nasz wspólny wy-
jazd do Zakopanego, ale jak widać, niewiele to dało. Marek musiał czuć się 
osamotniony, zwłaszcza gdy jego mama urodziła córkę. Wtedy wydawało mi 
się, że znam ich dobrze, teraz jednak wiem, że znałem ich zbyt słabo, żeby 
móc właściwie ocenić całą sytuację.

Po pogrzebie rodzina Marka spędziła w domu przy Sarmackiej tylko kilka 
dni. Od wujka dowiedziałem się, że podobno wyjechała na stałe do Anglii. 
Przez długi czas dom stał pusty i chyba dopiero pod koniec lat osiemdzie-
siątych pojawili się nowi właściciele.

Gdybym był przesądny, to mógłbym uznać, że wisiało nad nim jakieś 
fatum. Nowi właściciele rozbudowali go i otworzyli bar w dawnym gara-
żu w piwnicy, tam gdzie w dzieciństwie bawiłem się z Markiem i gdzie jego 
matka trzymała swojego volkswagena garbusa. W 2006 roku w tym właśnie 
barze doszło do strzelaniny. Miejscowy gangster ps. „Goebbels” zastrzelił 
swoją byłą partnerkę i jej znajomego oraz postrzelił jej ojca, po czym popeł-
nił samobójstwo. Do jednej śmierci doszły trzy kolejne.

Kilkanaście lat temu dom Marka został przebudowany i zyskał dodatko-
we dwa piętra. Zupełnie nie przypomina tego dawnego. Ze zdjęć satelitar-
nych Googla wynika, że orzecha włoskiego z tyłu ogrodu, po którym razem 
się wspinaliśmy, już nie ma.
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10 listopada prasa doniosła, że w Nowym Jorku Mark Chapman zastrzelił 
Johna Lennona. Tak jak pisałem wyżej, ostatnie dwa lata podstawówki upły-
nęły mi pod znakiem Beatlesów. Słuchałem i uczyłem się na pamięć ich 
piosenek oraz zbierałem zdjęcia. Gdyby nie wcześniejsza o parę dni wieść 
o śmierci Marka, pewnie mocniej przeżyłbym odejście jednego z czterech 
bardzo podziwianych przeze mnie ludzi.

*

O ile dobrze pamiętam, pogoda 11 listopada była kiepska; było zimno i pa-
dał mokry śnieg. Na Wawelu zjawiłem się na długo przed mszą. Wkrótce 
przyszedł Jacek. Staliśmy przy Bramie Herbowej pod pomnikiem Kościusz-
ki i opowiadałem mu o Marku. Potem zaczęli zjawiać się ludzie z redakcji. 
Przyszedł też Wojtek Mielech, który do redakcji nie należał, ale który napi-
sał do pierwszego numeru dwa artykuły historyczne i postanowił nam po-
móc w kolportażu. Na wzgórzu pojawiało się coraz więcej uczestników mszy 
i katedra oraz plac przed wejściem do katedry powoli się zapełniały. Egzem-
plarze „Visa” dotarły na Wawel zgodnie z planem, wzięliśmy więc po kilka-
dziesiąt egzemplarzy i zaczęliśmy krążyć wśród zebranych, informując, co 
to za czasopismo, oraz oferując jego sprzedaż. Większość w tłumie stano-
wiły osoby starsze, młodzieży było mało, ale wiele osób kupowało, mówiąc, 
że biorą dla swoich dzieci lub wnuków. Ponieważ było nas dużo, więc oczy-
wiście dosyć szybko obeszliśmy cały teren. Pieniądze i niesprzedane egzem-
plarze oddaliśmy Berenice.

Po mszy przed katedrą uformował się pochód, którego czoło znajdowa-
ło się między Bramą Wazów a Bramą Herbową. Marek Bik, który był tam 
z grupą kapeenowców, skaptował Maćka i parę innych osób z redakcji do 
niesienia transparentu z napisem „Konfederacja Polski Niepodległej”. Trochę 
im zazdrościłem, ponieważ ja w tej grupie się nie znalazłem. Kiedy pochód 
ruszył w dół zbocza, poszliśmy z Jackiem tuż za nimi, dumnie prezentując 
wpięte w kurtki znaczki KPN-u. Szliśmy przez Grodzką i Rynek, skandując 
cały czas hasła. Na placu Matejki pod pomnikiem Grunwaldzkim odbył się 
wiec, w trakcie którego przemawiali różni działacze Solidarności i KPN-u. 
Najlepsze i najbardziej porywające przemówienie wygłosił ojciec Maćka. Ze-
brał też najwięcej braw. Żadnych zatargów z milicją nie było, bo wówczas 
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milicja trzymała się na uboczu i nie interweniowała w czasie takich imprez. 
Było za to na pewno sporo tajniaków, którzy pilnie zbierali informacje na 
temat udzielających się osób, ale pozostawali w ukryciu.

 „Visa” sprzedawaliśmy oczywiście nie tylko w czasie tej jednej imprezy. Był 
to miesięcznik licealistów, więc przede wszystkim do nich miał dotrzeć, dla-
tego wszyscy pewną ilość egzemplarzy mieliśmy kolportować we własnych 
liceach. Oczywiście nie można było urządzić tam żadnych stoisk, wszystko 
odbywało się na zasadzie: z ręki do ręki.

Nie omieszkaliśmy z Jarkiem pochwalić się naszemu historykowi i dali-
śmy mu jeden egzemplarz. Ku naszemu zdziwieniu profesor Palej podszedł 
do naszej inicjatywy z dużą rezerwą. Stwierdził, że to oczywiście dobrze, iż 
czymś się interesujemy, ale przede wszystkim powinniśmy się uczyć, a to jest 
niezbyt bezpieczna rzecz, która może nam zaszkodzić. Może rzeczywiście 
miał jakieś przykre doświadczenia, które nakazywały mu ostrożność, lecz my 
byliśmy młodzi i mieliśmy gorące głowy. Nie trafi ały do nas takie argumenty.

Sprzedaż szła całkiem nieźle i udało nam się zrealizować plany, to znaczy 
zapłacić za druk pierwszego numeru i uzbierać na druk następnego. Wszyscy 
członkowie redakcji pracowali społecznie i nikomu, przynajmniej na razie, 
nie przyszło do głowy, żeby pobierać za to wynagrodzenie. Nagrodą było to, 
że mogliśmy uczestniczyć w tym, co działo się w kraju.

Na ogół mieliśmy dosyć radykalne podejście do rzeczywistości. Jak już pi-
sałem, dwoje z nas należało do KPN-u, a większość pozostałych z KPN-em 
sympatyzowała i traktowała zachodzące w Polsce przemiany tylko jako krok 
w kierunku odzyskania niepodległości, przez co rozumieliśmy uzyskanie cał-
kowitej niezależności od Związku Radzieckiego i odsunięcie od władzy rzą-
dzących Polską komunistów, których uważaliśmy za „pachołków Moskwy”. 
Raczej nie pokrywało się to z poglądami wielu osób kierujących Solidarnością 
i pragnących jedynie reformować istniejący system. Większość z nas wierzyła, 
że odzyskanie niepodległości jest możliwe i trzeba do tego dążyć za wszelką 
cenę. Nigdy nie traktowaliśmy Solidarności jak związku zawodowego, dla nas 
była przede wszystkim antykomunistycznym ruchem społecznym. Nie ozna-
czało to, że nie było wśród nas osób reprezentujących mniej radykalne poglądy. 
Pamiętam spotkanie redakcyjne, które odbyło się w jednej z sal zarządu regio-
nu. Najpierw Berenika podsumowała sprzedaż pierwszego numeru, potem 



184

Moja niepodległość

omówiliśmy go od strony merytorycznej i redakcyjnej. Przy okazji oberwa-
ło się Berenice od Maćka za kiepską korektę, przepuszczenie wielu błędów, 
zmarnotrawienie całej ostatniej strony na hasło „Prawdziwą historię poznasz 
z  VIS-a” i za to, że nikt nam nie pokazał numeru po złamaniu. Potem zabra-
liśmy się za planowanie kolejnego numeru. Ja i Jarek podjęliśmy się napisa-
nia tekstu o Armii Andersa. W pewnej chwili doszło do spięcia. Chodziło 
chyba o to, że niektóre artykuły miały dotyczyć tematów antyrządowych 
i antyradzieckich i tym samym czasopismo miało nabrać charakteru antyko-
munistycznego i niepodległościowego. Jedna z koleżanek zaczęła protestować. 
Stwierdziła, że przecież nie wszyscy w redakcji mają poglądy prokapeenowskie, 
i ona nie zgadza się, żeby czasopismo szło w tę stronę. Na to reszta z nas roze-
śmiała się i z dumą odsłoniła przypięte w różnych niewidocznych miejscach 
znaczki Konfederacji. Koleżanka popatrzyła na nas, w tym na swoją przyja-
ciółkę Berenikę, jak na wariatów i wyszła ze łzami w oczach. Zrobiło mi się 
głupio i widziałem, że pozostali też byli zmieszani, bo przecież nie o to cho-
dziło, żeby ją pognębić. Zastanawiałem się, czy ją jeszcze zobaczę na jakimś 
zebraniu. Miesiąc później pytanie to było już nieaktualne.

 „Vis” miał być miesięcznikiem, więc kolejny numer powinien ukazać się 
w połowie grudnia. Mieliśmy wątpliwości, czy zdążymy, bo jeszcze nie roz-
prowadziliśmy w całości pierwszego, a tymczasem już trzeba było kończyć 
kolejny. Zgodnie z umową, nasz „wspólny” artykuł o armii Andersa miał na-
pisać Jarek, a ja miałem go tylko sprawdzić. Przekazałem mu więc materiały, 
jakie posiadałem. Nie było tego dużo, gdyż kupowanie książek w sklepikach 
NZS-u było dla nas jedyną możliwością uzyskania dostępu do takich opra-
cowań. Nawet jeżeli interesujące nas pozycje znajdowały się w jakiejś biblio-
tece, to były niedostępne dla przeciętnego czytelnika. Jarek poradził sobie 
jednak z tematem całkiem nieźle i artykuł oddaliśmy w terminie. O ile wiem, 
wszyscy pozostali również zdążyli napisać swoje teksty.

Berenika przekazała pani Karolczyk materiały do przepisania na przeło-
mie listopada i grudnia. Czasu było mało, ale mieliśmy szansę zdążyć.

*

W listopadzie, chyba już po wspomnianej wyżej demonstracji, zacząłem utrzy-
mywać z Jackiem i Maćkiem bliższe kontakty. Przede wszystkim połączyły nas 
zainteresowania muzyczne. Okazało się, że fascynuje nas współczesny rock, 
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i to głównie polski. Moje zainteresowania tą muzyką były świeże i dotyczy-
ły przed wszystkim grup rzadko prezentowanych w radiu i telewizji. Dosyć 
często oglądałem wtedy Pegaz, telewizyjny magazyn kulturalny. Pamiętam, 
że pod koniec 1980 roku część jednego z tych programów poświęcono „no-
wym” trendom w polskiej muzyce. Puszczono wtedy trzech wykonawców, 
jednego po drugim: Korę śpiewającą w studio, ze słuchawkami na uszach, 
Szare miraże, Jacka Kaczmarskiego z Przemysławem Gintrowskim, idących 
wzdłuż łanów zboża i śpiewających Obławę, oraz zespół Kryzys, wykonujący, 
o ile dobrze pamiętam, piosenkę Mam dość. Wszystkie trzy kawałki bardzo 
różniły się od siebie i prezentowały różne gatunki muzyczne, ale z miejsca 
zakochałem się w nich wszystkich. Wśród powszechnej nijakości, taka mu-
zyka była jak potężny zastrzyk energii.

Jeden z kolegów twierdzi, że bywał wtedy u Maćka i po raz pierwszy słu-
chał u niego nagrań Deadlocka, ale to musiało być później. O ile pamiętam 
wtedy słuchaliśmy głównie zespołów, których płyty można było dostać od 
czasu do czasu w sklepach lub które można było nagrać z radia. Nagrania 
zespołów undergroundowych były dla nas wtedy raczej niedostępne i do-
piero w roku 1983 wszyscy trzej zaczęliśmy bardziej interesować się tą sceną.

Oczywiście nasze zainteresowania nie pokrywały się w stu procentach. 
Ja stałem się fanem Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego i in-
nych bardów, których ani Maciek, ani Jacek nie słuchali. Jacek wielbił z kolei 
Jimiego Hendrixa i Franka Zappę, nawet czesał się podobnie. Maciek słuchał 
czasami piosenek Izy Trojanowskiej, z czego śmiał się Jacek. Jednak wielu 
grup słuchaliśmy wszyscy trzej, na przykład Budki Sufl era, Perfectu i TSA.

Byłem w ich mieszkaniach kilka razy, żeby czegoś posłuchać, a u Mać-
ka dodatkowo, żeby poczytać niezależną prasę, której jego ojciec przynosił 
do domu bardzo dużo. Fakt, że wiedziałem, gdzie mieszkają, już wkrótce 
miał okazać się bardzo przydatny. Do Maćka można było szybciej dojechać, 
ponieważ mieszkał prawie w centrum Krakowa, na osiedlu Podwawelskim 
przy ulicy Komandosów w bloku numer 6 na czwartym piętrze razem ze 
swoim ojcem, o którym już pisałem, mamą Zofi ą oraz młodszą siostrą Mał-
gosią. Rodzinny dom Jacka znajdował się natomiast na Woli Justowskiej przy 
ulicy Kasztanowej, tuż przy skrzyżowaniu z Modrzewiową, niedaleko parku 
Decjusza, mieszkał w nim z mamą oraz starszą siostrą Barbarą.

*
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Jeszcze w trakcie pierwszego spotkania redakcyjnego dotyczącego przygo-
towania drugiego numeru pojawił się problem, który w przyszłości miał się 
okazać szczęśliwym zbiegiem okoliczności: nie mieliśmy papieru na jego 
wydrukowanie. Drukarnie i wydawnictwa miały limitowane przydziały pa-
pieru i żeby dostać taki przydział, trzeba było mieć zarejestrowany legalny 
tytuł i zgodę cenzury na jego wydawanie. My oczywiście niczego takiego nie 
mieliśmy. Nie mogliśmy więc starać się o papier legalnie. Drukarniom cza-
sami coś zostawało i można było to „na lewo” odkupić, czasami można było 
też prosić o pomoc zarząd regionu, tak jak zrobiliśmy w przypadku pierw-
szego numeru, ale trudno było opierać na tym regularne wydawanie czaso-
pisma. Zresztą ZR też miał problemy z papierem. Prawdopodobnie, gdyby 
nasze losy potoczyły się inaczej, mogło to doprowadzić nawet do zakończenia 
działalności „Visa”. Na razie jednak stanęliśmy przed koniecznością załatwie-
nia papieru na drugi numer. Kto tylko mógł, zadeklarował, że coś zdobędzie.

W czasie mojej pierwszej wizyty w domu w Płaszowie dowiedziałem się, 
że wujek jest bardzo zaangażowany w działalność Solidarności w Drukarni 
Prasowej. Przyszło mi do głowy, że może mógłby nam jakoś pomóc. Pojecha-
łem więc do niego parę dni po zebraniu, zabierając ze sobą pierwszy numer 

„Visa”. Początkowo podszedł do tematu dosyć podejrzliwie. Chciał wiedzieć, 
kto to wydaje, kto fi nansuje, kto redaguje, i tak dalej. Starałem się odpowia-
dać w miarę możliwości dokładnie, ale w sumie powiedziałem tylko tyle, 
ile mogłem. Nie wiem, co go przekonało, może to, że mamy poparcie ludzi 
z ZR. W każdym razie obiecał, że postara się coś załatwić. Kiedy zjawiłem 
się u niego ponownie, mniej więcej po tygodniu, czekał na mnie zapakowa-
ny w karton pakunek zawierający dwie ryzy, czyli tysiąc kartek formatu A3. 
Nie wystarczało to oczywiście na druk całego numeru, lecz stanowiło spo-
ry zastrzyk umożliwiający wydrukowanie w nakładzie tysiąca egzemplarzy 
ośmiu stron (cały „Vis” miał dwadzieścia cztery strony) naszego czasopisma. 
Dumnie zawiozłem pakunek na kolejne zebranie. Zastanawialiśmy się, co 
z nim zrobić do momentu druku, bo w ZR nie można go było przechowywać, 
a ze mną kontakt był utrudniony, gdyż nie miałem w domu telefonu. Gdyby 
trzeba było dowieźć papier, Berenika najpierw musiałaby dać znać Jarkowi, 
a on dopiero mógłby powiedzieć mi o tym w szkole. W końcu chyba Jacek 
zadeklarował, że przechowa go u siebie i przywiezie, kiedy będzie potrzebny.
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*

Był to gorący okres. W listopadzie 1981 roku rozpoczął się strajk okupacyjny 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w proteście przeciwko mianowa-
niu nowego rektora tejże uczelni niezgodnie z nową ustawą o szkolnictwie 
wyższym. Strajki solidarnościowe wybuchły wtedy na różnych uczelniach 
i były organizowane często wspólnie przez Solidarność i NZS. 12 listopa-
da przeprowadzono na uczelniach okupacyjny strajk ostrzegawczy. Moja 
mama niewiele czasu spędzała w domu – była przewodniczącą Solidarności 
na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej i kiedy w połowie listopa-
da rozpoczął się strajk na uczelni, została członkiem komitetu strajkowe-
go. Strajkowali pracownicy i studenci. Siedziała wówczas ciągle na uczelni 
w budynku przy alei Mickiewicza 24/28 i do domu przychodziła głównie po 
to, żeby się wykąpać, przebrać i wyspać. Wpadałem do niej co jakiś czas, ale 
jedyne, co pamiętam, to pokój komitetu strajkowego strasznie zadymiony 
dymem z papierosów.

24 listopada elewi Wyższej Ofi cerskiej Szkoły Pożarnictwa rozpoczęli 
strajk przeciwko narzuceniu im ustawy o szkolnictwie wyższym wojskowym, 
co oznaczało podporządkowanie szkoły Ministerstwu Spraw Wewnętrz-
nych. Kiedy 2 grudnia ZOMO spacyfi kowało ich, niektóre uczelnie, w tym 
Akademia Rolnicza, rozpoczęły strajk okupacyjny. Wszyscy byli przekona-
ni, że strajki przerodzą się w strajk ogólnopolski. Tymczasem Ogólnopolska 
Konferencja Uczelnianych Komitetów Strajkowych i KKK NZS zaapelowa-
ły o zakończenie strajków okupacyjnych. Chyba obawiano się, że na innych 
uczelniach również może dojść do pacyfi kacji. Jednak niektóre uczelnie, 
w tym AR, postanowiły strajk kontynuować.

Do tego wszystkiego ciągle pojawiały się pogłoski o zbliżającej się inter-
wencji radzieckiej albo o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przez polskie 
władze. Jedni działacze opozycyjni uspokajali, że ani do jednej, ani do dru-
giego nie dojdzie, inni zaś wzywali do przygotowania się na taką ewentual-
ność, tylko chyba nikt z nich nie wiedział za bardzo, jak to zrobić.

*
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Oprócz udzielania się w „Visie” wszyscy członkowie redakcji starali się anga-
żować w co się tylko dało i gdzie się dało. Ogólne zamieszanie powodowało, 
że czasami dochodziło przy tym do zabawnych sytuacji. Kiedyś ktoś z redak-
cji przyniósł wiadomość, że w NZS-ie na Akademii Medycznej potrzebują lu-
dzi do ręcznego falcowania niezależnego czasopisma. Umówiliśmy się więc 
w kilkanaście osób o danej godzinie na pierwszym piętrze budynku na rogu 
Grzegórzeckiej i Śniadeckich, gdzie niby mieliśmy być potrzebni. Zjawiliśmy 
się punktualnie i czekaliśmy karnie dosyć długo na korytarzu, ale osoba, któ-
ra nas tam ściągnęła, nie pojawiała się. Doszliśmy więc do wniosku, że trze-
ba kogoś zapytać. W pokoju NZS-u odbywało się spotkanie i nikt z nas nie 
był na tyle śmiały, żeby tam samemu wejść. Wpadliśmy więc na „genialny” 

Posiedzenie komitetu strajkowego na AR. Zdjęcie obejmuje tylko część jego członków, 
nie ma na nim mojej mamy ani przewodniczącej Solidarności na AR 

Teresy Cichoń. Od lewej: w jasnym swetrze siedzi Władysława Morzyniec, nn, 
Elżbieta Chajdaś, Jan Koteja, Tadeusz Zawora, nn, Stanisław Krzanowski, 

z tyłu stoją: Jan Kosek i Józef Walczyk. Listopad 1981 r.
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pomysł, że wkroczymy tam wszyscy. Otworzyliśmy drzwi, i to chyba nawet 
bez pukania, i wparowaliśmy na zebranie, ustawiając się rządkiem pod ścianą. 
W oczach zebranych zobaczyłem konsternację i strach. Wreszcie jeden z kole-
gów wyjaśnił, o co chodzi, i wszyscy zgromadzeni wybuchli gromkim śmie-
chem. Byli przekonani, że to SB przyszło rozbić zebranie NZS-u. Okazało się 
przy tym, że nikt nic nie wie o żadnym czasopiśmie, ale za kilka dni możemy 
się przydać do malowania transparentów. Niestety tej drugiej wizyty już nie 
pamiętam. Na pewno odbyła się ona w mniej interesujących okolicznościach.

Kiedy na UJ-cie trwał strajk zorganizowany przez NZS postanowiliśmy 
z Jarkiem, że musimy się tam jakoś wkręcić, bo warto byłoby napisać relację 
do kolejnego numeru Visa. Poszliśmy więc do Collegium Maius, gdzie znaj-
dował się komitet strajkowy. Do biura prasowego strajku nas wpuszczono, ale 
osoba, która z nami rozmawiała, podeszła do naszej prośby o przepustki dość 
podejrzliwie i wyglądało na to, że ich nie dostaniemy. Na szczęście pojawił się 
ktoś, kto miał w rękach nasze czasopismo i, co więcej, zapamiętał któregoś 
z nas z mszy na Wawelu 11 listopada, zatem po krótkiej rozmowie dostaliśmy 
akredytacje. Wpadaliśmy tam prawie codziennie i włóczyliśmy się po budyn-
ku, obserwując, co się dzieje. O ile dobrze pamiętam, strajk trwał na UJ-cie 
aż do 13 grudnia.

*

12 grudnia moja mama wróciła wieczorem do domu. Czuła się bardzo źle 
i bolała ją głowa. Była wykończona, bo mieli w tym dniu wizytę przewodni-
czącego zarządu regionu i jakąś ważną naradę w strasznie zadymionym po-
mieszczeniu. Przewodnicząca Solidarności na Akademii Rolniczej Teresa 
Cichoń zaproponowała jej wieczorem, żeby pojechała do domu przebrać się 
i odpocząć, na co mama skwapliwie przystała. Opowiadała nam, co się dzie-
je na uczelni, więc poszedłem spać dosyć późno. Nie przejmowałem się tym 
jednak, bo zamierzałem, jak co niedzielę, wstać dopiero około dziewiątej.





13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982

(…)

Przy podpalonych bibliotekach
Lud sine ręce będzie grzał
I odnotuje to bezpieka
Kto przy tym płakał, kto się śmiał.
Dawnych znajomych nazwiskami
Mignie rubryka – zawód: kat
A nas obwoła ktoś zdrajcami,
Mów mi, ach mów, że będzie tak!

Nasi najbliżsi w łapach hycli.
Cośmy robili – śledztwo trwa.
W przedszkolach gwiazdka dla milicji,
Wojsko na placach i we snach.
Starcy mrą niepotrzebni światu,
Co dotąd przecież krążył wspak.
Zamiast „Jak się masz!” – „Dać go katu!”.
Mów mi, ach mów, że będzie tak!

(…)
Jacek Kaczmarski, Prośba
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Nazajutrz około ósmej rano zbudził mnie dosyć natarczywy dzwonek do drzwi. 
Wszyscy wiedzieli, że rodzice wstają bardzo wcześnie, ale jednak nikt nigdy 
o tej godzinie w niedzielę do nas nie przychodził. Otworzył tata. Do przedpo-
koju wpadł Włodek Lech, znajomy rodziców mieszkający w pobliżu. Wciąż 
zaspany, usłyszałem pytanie:

 – Czy aresztowali Małgosię?
 – Dlaczego? – zapytała mama, wychodząc z kuchni w szlafroku.
 – O, jak dobrze, że jesteś. Nic nie wiecie? Wprowadzono stan wojenny. Po-

dobno aresztują wszystkich działaczy Solidarności. Telewizja, radio, nic nie 
działa. Cieszę się, że u was wszystko w porządku. Wracam do domu.

Rozmowa była króciutka i postawiła mnie na nogi w tempie ekspreso-
wym. Mama weszła do pokoju i widząc, że wstałem, powiedziała niepewnie:

 – Słyszałeś? Może to jakieś plotki. Włącz telewizor.
Włączyłem więc mały telewizorek w naszym pokoju, ale usłyszeliśmy tyl-

ko szum. Po jakimś czasie na ekranie pojawił się generał Jaruzelski i po jego 
przemówieniu wszystko stało się jasne: wojna, władze postanowiły wykoń-
czyć opozycję.

Usiłowałem złapać Głos Ameryki, lecz na moim radyjku z teleskopową an-
teną o tej porze dnia było to bardzo trudne. Dodatkowo radiostacje zagłuszają-
ce działały wyjątkowo gorliwie i przez ich trajkotanie ledwo przebijał się jakiś 
głos. Zrozumiałem jednak, że nadają informacje o wprowadzeniu w Polsce sta-
nu wojennego, o czołgach na ulicach i internowaniach działaczy, ale w sumie 
niewiele wiedzą. Dla mnie najgorszy był właśnie brak informacji, bo trudno 
było ocenić, jak wygląda sytuacja. Nie wiedzieliśmy, jaki jest zasięg aresztowań 
i czy moja mama też ma się czego obawiać. Zastanawiałem się, co się dzieje 
z kolegami i koleżankami z „Visa”. Przypuszczałem, że rodzice Maćka i Bere-
niki zostali aresztowani, bo byli zbyt znanymi działaczami, żeby władze mo-
gły ich zostawić w spokoju, ale nie byłem pewien, co z pozostałymi osobami.
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Zaraz po wysłuchaniu przemówienia Jaruzelskiego mama ubrała się, wsia-
dła do samochodu i pojechała na akademię, choć była przekonana, że cały ko-
mitet strajkowy został aresztowany. Też chciałem wyjść z domu, ale dostałem 
wyraźny zakaz. Cały dzień spędziłem więc u siebie, usiłując słuchać zagra-
nicznych rozgłośni przy jednocześnie włączonym odbiorniku telewizyjnym, 
w którym co jakiś czas pojawiali się umundurowani dziennikarze informujący 
głównie o różnego rodzaju zakazach i wzywający do spokoju. Gdzie zresztą 
miałbym pójść? Wiedziałem już, że telefony nie działają, zatem wyjście do 
jedynej na osiedlu budki telefonicznej nie miało sensu. Przypuszczałem, że 
autobusy i tramwaje też nie jeżdżą, a żeby czegokolwiek się dowiedzieć, mu-
siałbym pojechać do centrum miasta. Dojście tam na piechotę zajęłoby mi 
zbyt dużo czasu, a wrócić musiałbym przed 22.00, bo wtedy zaczy nała się 
godzina policyjna. Siedziałem więc w pokoju, wyglądając co jakiś czas przez 
okno. Raz czy dwa widziałem z daleka, jak ulicą Teligi przejechał transporter 
opancerzony. Kilka razy pod naszym oknem przeszły uzbrojone w pistolety 
maszynowe milicyjne albo wojskowe patrole.

Mama wróciła, przywożąc informacje, że na szczęście na uczelni nic złego 
się nie stało. Na miejscu wszystkie rzeczy, łącznie ze śpiworami, oraz doku-
menty były już popakowane. Komitet strajkowy kazał studentom i pracow-
nikom iść do domów, więc prawie nikogo już tam nie było. Za to po mieście 
kręciło się mnóstwo wojska i milicji. Dowiedziałem się przy okazji, że auto-
busy i tramwaje kursują, chociaż rzadko.

Zajęcia w szkołach były oczywiście zawieszone do odwołania, więc w po-
niedziałek rano wymusiłem na rodzicach zgodę na wyjście do miasta. Obie-
całem, że będę rozsądny i ostrożny. Ubrałem się ciepło, mając na uwadze 
panujący na polu mróz oraz to, że komunikacja miejska mogła nie funk-
cjonować sprawnie z powodu strajków, o których coraz więcej informacji 
docierało do nas za pośrednictwem zagranicznych rozgłośni, i ruszyłem na 
zwiady. Do Jarka nie było sensu jechać, bo wiedziałem, że w piątek wyjechał 
do rodziny na Dolny Śląsk. W pierwszej kolejności przyszły mi do głowy 
dwa miejsca, w które mógłbym się udać. Jedno to mieszkanie Maćka, a dru-
gie to mieszkanie Bereniki. Z Bereniką spotykaliśmy się tylko na zebraniach 
i miałem mało okazji, żeby z nią porozmawiać. Prawie mnie nie znała, więc 
nie byłem pewien, czy nie potraktuje mnie jak kogoś nasłanego, a w takiej 
sytuacji nieufność to rzecz powszechna i zresztą ze wszech miar uzasadniona. 
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Uznałem, że najlepiej będzie pojechać do Maćka. Poszedłem więc na przysta-
nek autobusu 173 na Teligi. Ludzi na ulicy było mało. Po chodniku spacerował 
patrol z karabinami, ale nikogo nie legitymował. Przystanki i tablice informa-
cyjne obwieszone były obwieszczeniami o wprowadzeniu stanu wojennego.

Na Podwawelskie dostałem się w miarę szybko i bez problemów. Do klatki 
schodowej, w której mieszkał Maciek, wszedłem bez wahania, ale im bliżej 
byłem czwartego piętra, tym wolniej się posuwałem. Będąc na ostatnim pół-
piętrze, zobaczyłem wielkie pęknięcie na drzwiach mieszkania. Zatrzymałem 
się i zacząłem nasłuchiwać. Nic. Wszedłem wyżej, stanąłem przed źle przy-
legającymi do framugi drzwiami i znowu nasłuchiwałem. Cisza. Po chwili 
zadzwoniłem, raz i drugi, znowu nic. „Czyżby ich wszystkich zabrali?” – po-
myślałem. Nie wiedziałem, czy władze internują tylko działaczy czy także ich 
rodziny. Mówiło się o dziesiątkach tysięcy uwięzionych i przetrzymywaniu 
ich na stadionach. „Cholera” – zakląłem w myślach, miałem jednak nadzieję, 
że zastanę Maćka albo kogokolwiek z jego rodziny. Zastanawiałem się przez 
chwilę, co dalej robić, i doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie pojechać 
do Jacka. Mieszkał daleko, ale znaliśmy się dosyć dobrze.

Zszedłem więc na dół i poszedłem na przystanek znajdujący się przy bu-
dowanym od paru lat hotelu Forum. Dojazd na Wolę Justowską zajął mi spo-
ro czasu, ale okazał się dobrym pomysłem. Kiedy zmarznięty zadzwoniłem 
do furtki, za którą rozpościerał się spory ogród, w drzwiach domu ukazał się 
Jacek. Najwyraźniej ucieszył się z mojej wizyty. Zacząłem go wypytywać, ale 
wiedział niewiele, bo do tej pory nie ruszał się z domu. Posiedzieliśmy chwilę 
u niego w pokoju, wypiłem herbatę, podyskutowaliśmy o sytuacji, po czym 
zdecydował, że jedzie ze mną. Doszliśmy przy tym do wniosku, że najlepiej 
będzie jednak pojechać do Bereniki, bo wszyscy ją znają i jeżeli pozostali ko-
ledzy i koleżanki będą chcieli się spotkać, to potraktują jej mieszkanie jako 
punkt kontaktowy. Tak też zrobiliśmy.

Nie byliśmy oczywiście pewni, czy nie zastaniemy u niej takiej samej sytu-
acji jak u Maćka, ale nie mieliśmy już innego wyjścia, bo nie znaliśmy miejsc 
zamieszkania pozostałych członków redakcji. Na ulicę Zygmunta Augusta 
dotarliśmy bez problemu, weszliśmy po schodach na piętro i stanęliśmy nie-
pewnie przed drzwiami. Było cicho, żadne odgłosy nie dochodziły ze środka. 
Zadzwoniliśmy. Drzwi otworzyła Berenika.

 – O, cześć. Wchodźcie – powiedziała bez wahania. – Jest parę osób.
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Zamknęła za nami drzwi, na których zobaczyłem przypiętą dużą kartkę 
z napisem: „W domu powieszonego nie mówi się o sznurze”.

 „No, fajnie – przyszło mi do głowy – a my właśnie o tym przyszliśmy po-
rozmawiać”. No bo jak nie o aktualnej sytuacji, to o czym?

 – Co z twoją mamą? – rzucił któryś z nas.
 – Internowana. Przyszli w nocy, mama ich wpuściła i ją zabrali.
Zaprowadziła nas do dużego pokoju, w którym wcześniej nie byłem. Sie-

działo tam kilka osób, głównie jej znajomych, którzy nie należeli do redakcji. 
Tam opowiedziałem jej o tym, co zastałem u Maćka.

Szczerze powiedziawszy, z tego pierwszego w stanie wojennym spot kania 
u Bereniki niewiele pamiętam. Rozmowa nie kleiła się, bo staraliśmy się nie 
mówić o sznurze, ale myśli cały czas zmierzały w tym kierunku. Posiedzie-
liśmy trochę, po czym umówiliśmy się w jej mieszkaniu następnego dnia 
i rozjechaliśmy się do domów. To było dobre miejsce na spotkania, gdyż znaj-
dowało się w centrum Krakowa, a Berenika wyglądała na zadowoloną z tego, 
że wszyscy ją odwiedzają. W każdym razie nie protestowała.

Po powrocie zdałem relację mamie i zapowiedziałem, że nazajutrz znowu 
jadę do Bereniki. Takie opowiadanie się odnośnie miejsca i godzin wyjazdu 
weszło mi od tej pory w krew. W takiej sytuacji zawsze ktoś musi wiedzieć, 
gdzie jesteś i kiedy planujesz wrócić – to jedna z podstawowych zasad bez-
pieczeństwa. Rodzice nie protestowali, chyba pogodzili się z moim zaanga-
żowaniem.

W następnym dniu u Bereniki pojawił się Maciek i opowiedział o tym, co 
się działo u nich 13 grudnia. Jego ojciec nie chciał otworzyć esbekom i mili-
cjantom, w związku z czym wyważyli drzwi. Zrobili oczywiście przy okazji 
rewizję. Kiedy przyjechałem do niego, Maćka nie było w domu, bo pojechali 
całą rodziną, czyli on, mama i jego młodsza siostra Gośka, do obozu inter-
nowania do Załęża, żeby zawieźć ojcu różne rzeczy, ale, o ile dobrze pamię-
tam, nie wpuszczono ich do budynku.

Od tej pory spotykaliśmy się u Bereniki prawie codziennie. Kolejne dni 
zlewają się w mojej pamięci. Dużo rozmawialiśmy, niektórzy przynosili al-
kohol, więc trochę piliśmy oraz paliliśmy mnóstwo papierosów. Kilka razy, 
nie pamiętam, w jakim celu, wyszliśmy na miasto. Pojawiali się też ludzie, 
których do tej pory nie znałem, między innymi Artur Mohl, brat Jurka. Pew-
nego dnia zjawił się też Marek Bik, który z ramienia KPN-u uczestniczył 
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w strajkach okupacyjnych w zajezdni tramwajowej MPK Podgórze w Ła-
giewnikach, a następnie w zajezdni autobusowej MPK Czyżyny. Udało mu 
się stamtąd jakimś cudem wydostać po spacyfi kowaniu strajku przez milicję. 
Jurek Mohl, który też brał udział w tym strajku, został zatrzymany i interno-
wany. Zwolniono go dopiero w połowie 1982 roku.

Wreszcie któregoś dnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wziąłem 
Jacka na bok i powiedziałem, że trzeba by zacząć coś robić. Okazało się, że 
on też miał już dość ciągłych dyskusji i nawet rozmawiał na ten temat z Mać-
kiem. Stwierdził przy tym, że chyba będzie coś do zrobienia, bo znajomy jego 
siostry, a właściwie ludzie, z którymi jest powiązany, mają jakiś plan i kiedy 
tylko będzie wiedział dokładniej, o co chodzi, da mi znać. Zaraz po świętach 
poinformował mnie i Maćka, że zaplanowano rozrzucenie ulotek na terenie 
jednostki wojskowej, która stacjonowała wtedy na Woli Justowskiej, przy uli-
cy równoległej do alei Kasztanowej. Musieliśmy jednak sami wymyślić, jak 
to zrobić. Postanowiliśmy, że zbadamy sprawę na miejscu, i umówiliśmy się 
po Nowym Roku u Jacka. Tym razem tylko we trzech.

Wraz końcem roku skończyły się wielkie mrozy. 2 stycznia śnieg zaczął się 
już topić i było mokro. Udając spacerujących, robiliśmy ulicami kółka od par-
ku Decjusza, wzdłuż jednostki wojskowej, do Modrzewiowej i wracaliśmy 
Kasztanową do parku. W sumie żaden pomysł nie wydawał się dobry i roz-
staliśmy się z niczym, a kilka dni później Jacek zawiadomił nas, że tamci lu-
dzie wycofali się z projektu, bo uznali go za zbyt ryzykowny.

Mieliśmy szczęście, że tak się to skończyło. Mogliśmy trafi ć do pudła już 
na samym początku, bo pomysł tej akcji pochodził prawdopodobnie od 
Marka Płaszewskiego, członka NZS-u, który – jak wynika z dokumentów 
znajdujących się w posiadaniu IPN – był agentem bezpieki, posługującym 
się pseudonimem „Marco”.

Początki były trudne. Każdy z nas chciał coś robić, ale nie wiedzieliśmy 
za bardzo co i jak.

*

W poniedziałek 4 stycznia zaczęły się zajęcia szkolne. Lekcje naszej klasy od-
bywały się wówczas nie przy Zamoyskiego, ale w nowym budynku na Krze-
mionkach. Idąc rano do liceum, spotkałem po drodze Jarka, a potem dwóch 
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Wojtków: Mielecha i Osmańskiego. Pytali, czy moja mama nie miała proble-
mów i czy jej nie internowali, więc poinformowałem że wszystko jest w po-
rządku. Z Jarkiem rozmawiałem potem na osobności i uzyskałem od niego 
zapewnienie, że jeżeli będzie coś do zrobienia, to on jest gotowy do działania.

*

Wkrótce pojawiły się plany drukowania ulotek. Pomysł wyszedł od Maćka, 
który rozmawiał o tym z kolegą Jurka Mohla i Marka Bika, Kubą Tasiorem. 
Tasior, jak wszyscy na niego mówili, zadeklarował, że może nam udostępnić 
na ten cel swoją piwnicę. Maciek załatwił matryce, na których Jacek na próbę 
przepisał na maszynie do pisania tekst jakiejś ulotki. Ktoś zdobył ramkę do 
druku. Przypomnieliśmy sobie wtedy, że mamy tysiąc kartek papieru, które 
wydębiłem od wujka na druk „Visa”. Tak więc teoretycznie dysponowaliśmy 
lokalem i sprzętem. Ale tylko teoretycznie. Piwnica Tasiora, mieszkającego 
przy ulicy 18 Stycznia (obecnie Królewska), okazała się tak mała, że z tru-
dem mieściliśmy się w niej we czterech, a na korytarzu słychać było każde 

Zimowy widok z naszego okna w roku 1984. W grudniu 1981 było więcej śniegu.
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wypowiedziane tam słowo. Dodatkowo coś było nie w porządku ze sprzętem. 
Założyliśmy matrycę, nałożyliśmy farbę – i nic. Po przejechaniu wałkiem 
kartka wciąż pozostawała pusta. Przez godzinę próbowaliśmy coś wydru-
kować – bez żadnego efektu. Zabraliśmy więc sprzęt i rozjechaliśmy się do 
domów. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że nasza próba nie mogła się powieść, 
bo próbowaliśmy drukować, używając nieodpowiedniej części matrycy. Tę 
właściwą usunęliśmy i wyrzuciliśmy, a użyliśmy podkładki pod matrycę, któ-
ra nie nadawała się do niczego innego, jak tylko do kosza.

*

Maciek miał dużo lepszy dostęp do informacji niż ja i Jacek, ponieważ dzięki 
silnej pozycji swojego ojca w środowiskach opozycyjnych znał wielu dzia-
łających tam ludzi. Dotyczyło to zarówno środowisk skupionych wokół 
Solidarności, jak i KPN-u. Łatwiej było mu dotrzeć do osób mających do-
świadczenie w prowadzeniu działalności wydawniczej i wszelkiej innej. Ma-
ciek miał też bardzo dobry kontakt z KPN-em przez Marka Bika, z którym 
pozostawał w bliskich kontaktach. Marek był w tym czasie członkiem utwo-
rzonego jeszcze w grudniu Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN i dzięki temu 
pierwsze nielegalne druki, do jakich mieliśmy dostęp, pochodziły właśnie od 
niego.

Mniej więcej w połowie stycznia Maciek poinformował nas, że szykuje się 
duża, organizowana przez Konfederację, akcja malowania napisów na mu-
rach w centrum Krakowa, i zapytał, czy jesteśmy chętni wziąć w niej udział. 
Oczywiście nasza twierdząca odpowiedź była czystą formalnością. Malowa-
nie miało odbywać się grupami trzy-, czteroosobowymi: dwie osoby malują, 
jedna lub dwie stoją na czatach. Każda grupa miała wyznaczony rejon. In-
formację, jaki to rejon, oraz wiaderko z farbą i pędzel mieliśmy dostać od 
Maćka tuż przed akcją.

Ponieważ termin odwlekał się, pewnego wieczora poszliśmy z Maćkiem 
i Jackiem do mieszkania Marka Bika, gdzieś w rejonie ulicy Felicjanek, żeby 
ustalić dokładniejszy termin. Otworzyła nam jego siostra ubrana, jak mi się 
wydawało, tylko w koszulkę z krótkim rękawem. Powiedziała, że Marka nie 
ma i nie wie, kiedy wróci, więc wyszliśmy z kamienicy. Wreszcie któryś z nas 
zadał pytanie dotyczące kwestii, która, sądząc po żywej reakcji, wydawała się 
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w tej chwili trzem idącym po ulicy w zamyśleniu konspiratorom zdecydo-
wanie najważniejsza:

 – Panowie, czy ona miała na sobie majtki?

Następnego dnia Maciek przekazał nam informację, że malowanie na murach 
odbędzie się za dwa dni, już po zmroku, chyba o szóstej albo siódmej wie-
czorem. Termin ten miał mi telefonicznie potwierdzić Jacek na kilka godzin 
przed spotkaniem. Maciek polecił nam też zorganizować dodatkowych ludzi 
do pomocy, bo sam miał malować z Markiem. Dla mnie oczywistą decyzją 
było zatrudnienie Jarka. Zastanawiałem się nad drugą osobą i postanowiłem 
porozmawiać z Krzyśkiem Brygiem, a on chętnie zgodził się pomóc. O ile 
dobrze pamiętam, dniem malowania miała być środa. Miałem najpierw poje-
chać na przystanek tramwajowy znajdujący się na skrzyżowaniu Powstańców 
Wielkopolskich z Wielicką, żeby spotkać się z Krzyśkiem, a następnie mie-
liśmy razem jechać do centrum na spotkanie z Jackiem, Jarkiem i Maćkiem.

Oczywiście, zgodnie z umową, powiedziałem rodzicom, gdzie będę i o któ-
rej mniej więcej godzinie wrócę. Zwykle chodziłem w długiej granatowej i nie-
rzucającej się w oczy kurtce, ale tym razem postanowiłem, że wezmę kurtkę 
narciarską, bo była wygodniejsza i nie krępowała ruchów. Miała tylko jed-
ną wadę: duże czerwone wstawki. Wyszedłem z domu już po zmroku i naj-
pierw poszedłem do budki telefonicznej pod supersam zadzwonić do Jacka.

Już jakiś czas temu zarówno Jacek, jak i Maciek, wzorem Jarka, zaczęli 
zwracać się do mnie Peter. Uznałem to więc za coś w rodzaju pseudonimu 
i od tej pory, telefonując, zawsze tak właśnie się przedstawiałem.

 – Cześć, mówi Peter. Dawno nie rozmawialiśmy. Co u ciebie słychać?
 – O, cześć, faktycznie, kopę lat. Nie wybierasz się może dzisiaj do cen-

trum? Moglibyśmy gdzieś usiąść i pogadać. Będę tam, gdzie dawniej się spo-
tykaliśmy o ….

Tu podał godzinę, i okazało się, że mieliśmy się spotkać o półtorej godzi-
ny później, niż wcześniej uzgodniliśmy.

 – W porządku, zjawię się – zapewniłem. – Pogadamy. Cześć.
Nasza konwersacja nie przebiegła może dokładnie tak, ale postanowiłem 

ją odtworzyć dla zobrazowania, jak wyglądały nasze kontakty telefoniczne. 
Ponieważ rozmowy były losowo podsłuchiwane, więc zawsze przyjmowaliśmy, 
że ktoś nas słucha. Dlatego pogawędka zawsze musiała być jak najbardziej 
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lakoniczna albo dotyczyć zupełnie innego tematu. Oczywiście każdy z nas 
wiedział, co drugi ma na myśli i która informacja jest tą właściwą. Telefonicz-
nie przekazywaliśmy sobie tylko terminy lub miejsca. To, czego dotyczyły, 
było już wcześniej omówione w bezpośredniej rozmowie. Czas podawali-
śmy o godzinę późniejszy w stosunku do prawdziwego. Kiedy doszliśmy do 
wprawy, nasze rozmowy wyglądały często zupełnie abstrakcyjnie. Szczegól-
ną ostrożność musieliśmy zachować, dzwoniąc do Maćka, bo byliśmy pew-
ni, że jego telefon jest na podsłuchu. Dlatego przyjęliśmy, że będzie do niego 
dzwonił tylko Jacek. Chodzili do jednej szkoły, zatem miał powód, żeby 
utrzymywać z nim kontakty. Ja natomiast miałem telefonować tylko do Jac-
ka. Wszystkie kontakty musiały wyglądać jak najbardziej naturalnie i mieć 
jakiś powód, który można sensownie wytłumaczyć.

Tak więc okazało się, że akcja została przesunięta, a ja nie miałem jak po-
informować o tym Krzyśka, bo nie miał w domu telefonu. Musiałem więc 
pojechać na spotkanie. W trakcie drogi zastanawiałem się, co będziemy robić 
przez półtorej godziny. Kiedy wysiadłem z tramwaju, Krzysiek już na mnie 
czekał. Na widok mojej kurtki skrzywił się.

 – Masz zamiar świecić w ciemnościach? – rzucił.
W zupełnych ciemnościach kolor czerwony może nie byłby tak widoczny, 

ale w świetle lamp faktycznie wyglądał na bardzo jaskrawy i zwracał uwa-
gę. Mieliśmy półtorej godziny, pojechaliśmy do mnie, przebrałem się i kie-
dy w końcu dotarliśmy o umówionej porze na spotkanie, nie rzucałem się 
już w oczy.

Maciek wręczył nam reklamówkę, w której były duża puszka z farbą i pę-
dzel, oraz poinformował, że mamy przydzielony rejon między ulicami Karme-
licką i Pawią, i poszedł. Uzgodniliśmy ze sobą, że ja i Jarek będziemy malować, 
a Jacek z Krzyśkiem będą stać na warcie. Zaczęliśmy obchód od strony Kar-
melickiej i szukaliśmy na początek jakiejś dużej ściany, która znajdowałaby 
się na uboczu. Mieliśmy malować na murach pierwszy raz, więc musieliśmy 
sprawdzić, jak nam pójdzie. Po jakimś czasie znaleźliśmy ładną ścianę w kró-
ciutkim zaułku. Postanowiliśmy, że namalujemy znak Polski Walczącej. Jarek 
trzymał reklamówkę, a ja zanurzyłem pędzel w farbie, przejechałem nim po 
ścianie i… prawie nic się nie namalowało. „Cholera, co jest, ile mam tej far-
by zużyć? Jak nabiorę więcej, to pochlapię wszystko dokoła” – pomyślałem. 
Zanurzałem pędzel raz za razem, farba skapywała na chodnik i reklamówkę, 
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a samo malowanie szło strasznie opornie. Denerwowałem się przy tym i co 
chwilę patrzyłem na Jacka i Krzyśka, którzy stali na ulicy. W pewnej chwili 
musieliśmy przerwać, bo zdawało im się, że nadchodzi patrol, ale na szczę-
ście pomylili się. Jacek powiedział, że idzie mi to za wolno, i zadeklarował, 
że ma w tym trochę wprawy, więc może malować. Przekazałem mu pędzel, 
a sam stanąłem na czatach. Szło mu faktycznie szybciej niż mi, więc uznali-
śmy, że on i Jarek zajmą się malowaniem, a ja i Krzysiek będziemy ich obsta-
wiać. Kiedy skończyli, zaczęliśmy szukać kolejnego miejsca. Nieprzyjemnie 
zrobiło się, kiedy przechodziliśmy dwójkami koło koszar ZOMO, chyba na 
Batorego, bo wartownik bacznie nam się przyglądał, jednak nie zdecydował 
się nas zaczepić.

Ponieważ było późno, Krzysiek stwierdził, że musi wracać do domu, i po-
szedł sobie. Zostaliśmy we trzech. Jacek i Jarek malowali, a ja kręciłem się w ich 
pobliżu, pilnie obserwując ulice i wypatrując jakiegoś patrolu albo podejrza-
nych ludzi w cywilu. Udawałem przy tym lekko podchmielonego młodzień-
ca, który łazi bez celu tam i z powrotem, czekając na kogoś. Namalowaliśmy 
kilka napisów, w tym „KPN walczy”, i symboli Polski Walczącej, w różnych 
miejscach, między innymi na murze na Krowoderskiej tuż przy placu Słowiań-
skim, a potem ruszyliśmy ulicą Szlak w kierunku Pawiej i doszliśmy mniej 
więcej do połowy ulicy. Po prawej stronie, pod numerem 65, znajdował się 
biurowiec. Nie pamiętam już, jaka fi rma państwowa go zajmowała. Obec-
nie, przebudowany, jest siedzibą wielu fi rm. Dalej w kierunku Pawiej rozcią-
gał się duży ogród, a za nim znajdował się dworek, w którym siedzibę miało 
Radio Kraków. Przy biurowcu ogrodzenie ogrodu było odsunięte od ulicy 
i wejście do budynku znajdowało się nie przy samej ulicy Szlak, ale właśnie 
w tym „wcięciu” za załomem muru. Ponieważ fi rma wyglądała na dużą, więc 
stwierdziliśmy, że byłoby dobrze namalować symbol Polski Walczącej właśnie 
tam, za załomem przy samym wejściu, tak żeby widzieli go pracownicy, któ-
rzy przyjdą rano do pracy. Drzwi do budynku były przeszklone i nikogo nie 
było widać wewnątrz. Wydawało się, że wejścia nikt nie pilnuje. Jacek i Jarek 
poszli malować, a ja stanąłem na ulicy i zacząłem obserwować, czy nikt nie 
nadchodzi. Chodniki były puste. Wyglądało na to, że wszystko pójdzie gładko.

Koledzy namalowali już jakąś część znaku i nagle, nie wiadomo skąd. roz-
legł się wrzask:

 – Co wy tam robicie?! Stać!
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Zacząłem rozglądać się, skąd dochodzi głos. Wydawało mi się, że z piętra, 
ale nikogo nie widziałem.

 – Stać! Natychmiast! – znowu ktoś wrzasnął, tym razem bliżej.
Zrobiłem krok w kierunku wejścia, żeby w razie czego pomóc Jackowi 

i Jarkowi. Zobaczyłem, że wybiegają zza rogu i pędzą w moim kierunku. 
Dobiegli do mnie w ułamku sekundy. Od strony wejścia do budynku usły-
szałem tupot ciężkich butów, tak więc ktoś ich gonił. Kiedy zrównali się ze 
mną, rzuciłem się do ucieczki. Popędziliśmy w kierunku Warszawskiej. Za 
sobą słyszałem coraz głośniejszy tupot, ale nie odwracałem się. W pewnym 
momencie, całkiem niedaleko za nami, ktoś wrzasnął:

 – Stój, bo strzelam!
 „Jakiś wariat” – pomyślałem, bo polecenie zabrzmiało całkiem poważnie, 

zupełnie nie jak żart. Przemknęło mi przez myśl, że musimy się rozdzielić, 
i wtedy zobaczyłem, że Jacek i Jarek odbili ode mnie w lewo i pobiegli w kie-
runku przystanku autobusowego pod politechniką. Jarek, biegnąc, wyrzu-
cił pędzel do kosza na śmieci. Pędziłem dalej chodnikiem po prawej stronie 
ulicy, w kierunku Warszawskiej, ale zdawałem sobie sprawę, że przy mojej 
kondycji daleko nie ucieknę. Goniący biegł za mną. Może stwierdził, że ła-
twiej będzie mu zatrzymać jednego niż dwóch. Gdybym pobiegł Warszawską 
w kierunku Plant, musiałbym biec szybciej niż on, żeby go zgubić, a już zaczęła 
mnie łapać zadyszka. Zrozumiałem, że muszę się gdzieś schować. Skręciłem 
za róg i wpadłem w pierwsze drzwi kamienicy, na jakie natrafi łem. Szybko 
domknąłem je i przytrzymałem chwilę, żeby nie było widać, że się ruszają, po 
czym wbiegłem po kilku schodkach na parter, a następnie zbiegłem na dół. 
Drzwi do piwnic były zamknięte, więc był to koniec mojej ucieczki. Miałem 
jednak nadzieję, że goniący nie będzie tu szukać. Usłyszałem, że ulicą ktoś 
biegnie, ale nie zatrzymał się przy wejściu do kamienicy. Stałem i nasłuchi-
wałem. Po kilku minutach usłyszałem, że znowu ktoś biegnie. Przyszło mi do 
głowy, że to goniący wraca z nieudanego pościgu. Zatrzymał się i otworzył 
drzwi, zrobił parę kroków do środka, jakby się rozglądał. Nie wszedł jednak 
dalej, a po chwili usłyszałem odgłos zamykanej bramy i tupot butów. Stałem 
i nasłuchiwałem – nic się nie działo. Czekałem. Po około dziesięciu minu-
tach zdecydowałem, że muszę wyjść na ulicę. Stanąłem w drzwiach i zaczą-
łem się rozglądać. Nikogo w pobliżu nie zauważyłem. Wyszedłem i szybkim, 
pewnym krokiem poszedłem Warszawską przez plac Matejki i Basztową na 
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przystanek tramwajowy pod Dworcem Głównym. Wsiadłem do trójki i po-
jechałem do Prokocimia.

Już w trakcie jazdy dotarło do mnie, że nie ustaliliśmy żadnej procedu-
ry postępowania na wypadek takiej sytuacji. Jak miałem się dowiedzieć, czy 
nie złapali Jarka albo Jacka? Kiedy dojechałem do domu, postanowiłem to 
sprawdzić. Wyszedłem więc do budki telefonicznej i zadzwoniłem do Jacka. 
Odczułem dużą ulgę, kiedy odebrał.

 – Wszystko w porządku? – rzuciłem.
 – Tak, w najlepszym. U Jarka też. Wpadnę jutro pogadać.
Następnego dnia zdał mi relację z ich ucieczki. Pobiegli na przystanek 

i kiedy tam dotarli, akurat podjechał jakiś autobus. Jacek wrzucił reklamówkę 
z farbą do kosza i wskoczyli do pojazdu tuż przed zamknięciem drzwi. Do-
jechali na Aleje Trzech Wieszczów, gdzie przesiedli się do innego autobusu 
jadącego w kierunku Woli Justowskiej.

Tak więc wszystko dobrze się skończyło, a potem okazało się, że żadna 
z pozostałych grup nie miała takich problemów jak my i wszyscy wrócili 
szczęśliwie do domów.

*

Wkrótce potem Krzysiek Bryg poinformował mnie i Jarka, że ma powielacz. 
Była to trochę dziwna informacja, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak 
trudno jest zdobyć taki sprzęt. „Skąd Krzysiek mógł go wziąć?” – chodziło 
mi po głowie. On zarzekał się, że naprawdę go ma, ale nie może powiedzieć 
skąd. Powielacz miał być przechowywany u jakiegoś kolegi i twierdził, że po-
trzebuje trochę czasu, żeby go stamtąd wydostać. Z radością podzieliliśmy 
się tą informacją z Maćkiem i Jackiem. Czekaliśmy jakieś dwa tygodnie, na-
gabując Krzyśka prawie codziennie, ale po tym czasie zaczęliśmy tracić cier-
pliwość. Zwłaszcza Maciek, który powiedział już o tym Tasiorowi i Markowi 
Bikowi. Doszliśmy w końcu do wniosku, że trzeba sprawę wyjaśnić. Umówi-
liśmy się całą grupą i którejś niedzieli udaliśmy się do domu Krzyśka na rogu 
ulicy Koźlarskiej i Krzywdy. Domu tego już dzisiaj nie ma, bo przez dawną 
parcelę Brygów przebiega ulica Kuklińskiego. Zadzwoniliśmy dzwonkiem 
przy furtce. Po chwili przez okno wyjrzała jego mama. Wyglądała na zdzi-
wioną, ale kiedy mnie zobaczyła dała znać Krzyśkowi, że przyszli koledzy. 
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Po chwili zza rogu domu wyszedł Krzysiek i otworzył furtkę. Na podwórko 
wszedłem razem z Jarkiem. Pozostali postanowili czekać na ulicy. Krzysiek 
wyglądał początkowo na zdziwionego, a kiedy wyjaśniliśmy cel naszej wizyty, 
na wyraźnie przestraszonego i zmieszanego. Powiedzieliśmy mu, że nie mo-
żemy już czekać i skoro obiecał wyciągnąć z ukrycia powielacz, to właśnie 
teraz jest najlepsza pora na zrealizowanie obietnicy. Krzysiek zaczął opowia-
dać, że sam nie wie, dlaczego to tak długo trwa, bo kolega obiecał przekazać 
mu sprzęt, jednak tego nie zrobił. Oznajmiliśmy mu, że w takim razie sami 
z tym kolegą porozmawiamy, i poprosiliśmy, żeby poszedł do niego z nami.

 – Sam możesz do niego iść. Znasz przecież Wieśka Rypalskiego, naszego 
kolegę z podstawówki. Ja nie mam teraz czasu – odparł.

Byliśmy prawie pewni, że ta opowieść o powielaczu to zwykłą bajda, ale 
postanowiliśmy pójść do Wieśka, którego faktycznie dobrze znałem. Miesz-
kał niedaleko – wystarczyło przejść kilkaset metrów Gromadzką. Był bardzo 
zaskoczony moim widokiem oraz tym, że byłem z Jarkiem, którego nie znał. 
Weszliśmy do sieni i pomimo zaproszenia odmówiliśmy grzecznie wejścia 
do mieszkania. Nie chcieliśmy, żeby naszą rozmowę słyszał ktokolwiek z jego 
rodziny. Po krótkim przywitaniu oznajmiłem mu:

 – Słuchaj, przyszliśmy w pewnej sprawie. Krzysiek twierdził, że masz 
powie lacz, czy to prawda?

 – Chyba żartujesz, skąd miałbym go mieć? – zapytał ze zdziwieniem.
 – Nie wiem, Krzysiek tak mówił. Jeżeli go masz, to jest nam bardzo po-

trzebny.
 – Coś ty, on jak zwykle opowiada bajki. Możesz być pewien, że niczego 

takiego nie mam.
 – Nie jesteśmy kapusiami, ten sprzęt jest nam potrzebny, będziemy 

wdzięczni, jeżeli będziesz mógł nam pomóc.
 – Wiem, że jesteś w porządku. Krzysiek mówił, że jesteś zaangażowany 

w jakąś działalność, ale ja naprawdę nie mam czegoś takiego.
To zapewnienie mi wystarczyło. Nie widzieliśmy się od lat, porozmawiałem 

z Wieśkiem jeszcze chwilę o sprawach niezwiązanych z celem naszej wizyty, 
po czym pożegnaliśmy się i wyszliśmy na ulicę do czekających na nas kolegów.

 – No i co? – zagadnął któryś z nich.
 – Nic, nie ma żadnego powielacza. Nasz kolega nas okłamał – stwierdził 

Jarek.
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 – No to przynajmniej mamy sprawę jasną. Na waszym miejscu nie kon-
taktowałbym się z nim więcej – oznajmił Maciek.

Po czym rozjechaliśmy się do domów.
Było mi głupio, że dałem się tak nabrać. Nie mam zwyczaju obrażania się na 

kogokolwiek i zawsze staram się zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, 
ale byłem wściekły. Rozumiałem, że chciał nam zaimponować, co było całko-
wicie niepoważne. Ustaliliśmy z Jarkiem, że nie będziemy więcej z Krzyśkiem 
współpracować. Straciłem też chwilowo ochotę do utrzymywania z nim kon-
taktów koleżeńskich. Na szczęście uczyliśmy się wtedy w różnych bu dynkach, 
bo jego klasa została na Zamoyskiego. Uznaliśmy, że najlepiej będzie poinfor-
mować go, iż wycofujemy się z Jarkiem działalności, gdyż musimy zabrać się 
za naukę, a poza tym i tak nie mamy sprzętu, żeby coś robić. Nigdy nie wia-
domo, jak zareaguje ktoś, kogo poinformuje się o tym, że się go odsuwa od 
jakiejś działalności. Może histerią, może pretensjami, może zemstą albo roz-
powiadaniem rzeczy, o których mówić nie powinien. W przypadku Krzyśka 
raczej nie wchodziło to w grę, ale w takich sytuacjach trzeba dmuchać na zim-
ne, a kłamstwo w konspiracji jest normalnym narzędziem unikania kłopotów 
i dobrze się sprawdza. Nie wiem, czy Krzysiek uwierzył, nie miał jednak ar-
gumentów, bo wycofanie się z działalności podziemnej to była nasza prywat-
na sprawa. Nigdy potem nie wracaliśmy już do tego tematu, nawet wtedy gdy 
w nowym roku szkolnym zacząłem ponownie spotykać się z nim towarzysko.

*

Konieczność okłamywania ludzi pojawia się zaraz na początku działalności 
konspiracyjnej i powoli zaczyna wchodzić w krew, a z czasem powszednie-
je. Nie dotyczy to tylko takich sytuacji jak ta opisana powyżej, bo w sumie 
zdarzają się one rzadko. Najczęściej trzeba okłamywać tych ludzi z otoczenia, 
którzy nie są związani z żadną działalnością. Wyobraź sobie, że zaczynasz 
pracować w podziemiu, a wcześniej prowadziłeś normalne życie. Miałeś zna-
jomych, przyjaciół, rodzinę i cały krąg ludzi mniej lub bardziej z tobą powią-
zanych. Nagle twój krąg musi się zmienić. Jesteś od tego momentu winien 
lojalność przede wszystkim ludziom, z którymi działasz w grupie, a dodat-
kowo nikt z twojego poprzedniego kręgu nie może się nawet domyślić, co 
robisz. Jedynym wyjściem jest stworzenie wokół siebie drugiego, fałszywego 
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świata. Świata, w którym ludzie mają o tobie fałszywe wyobrażenie, a moż-
na to zrobić tylko za pomocą przemilczeń i kłamstw. Nie możesz, tak jak to 
oglądasz w fi lmach, mówić ludziom naokoło, że lepiej, aby za dużo nie wie-
dzieli, bo już w ten sposób sugerujesz, że robisz coś nielegalnego. Tymcza-
sem oni nie mogą się nawet domyślać, że masz z czymś takim do czynienia. 
Ma to oczywiście swoje konsekwencje, bo w tym drugim, niekonspiracyj-
nym świecie nie jesteś w pełni sobą, więc nie czujesz się w nim dobrze. Po-
woli zaczynasz odsuwać się od niego i od ludzi z nim związanych. Z jednej 
strony pragniesz normalnego życia, a z drugiej – zdajesz sobie sprawę, że nie 
jest to możliwe. Ponieważ działalność konspiracyjna wciąga i czujesz, że ro-
bisz coś naprawdę ważnego, a od czasu do czasu daje kopa adrenalinowe-
go, świat wokół zaczyna wydawać się nudny. Dodatkowo działasz w grupie 
ludzi ściśle ze sobą powiązanych, wśród których lojalność wobec siebie na-
wzajem jest sprawą normalną. Prawdziwym życiem zaczyna być dla ciebie 
życie w podziemiu. O swoich kolegach i koleżankach z grupy wiesz prawie 
wszystko, a o kolegach i koleżankach ze szkoły albo z pracy coraz mniej. Nie 
jesteś w stanie stwierdzić, czy osoba, z którą siedzisz w jednej ławce, stoisz 
przy maszynie czy pracujesz w jednym pokoju, nie jest kapusiem. W nor-
malnym życiu,  jeżeli nie robisz nic nielegalnego, nie ma to specjalnie zna-
czenia, ale nie w twoim przypadku. Musisz brać pod uwagę, że każdy z tego 
drugiego świata to twój potencjalny przeciwnik, nawet jeżeli tego kogoś lu-
bisz. Nie powiesz, że nie możesz pójść na spotkanie towarzyskie, bo musisz 
zasuwać do dru karni, musisz więc skłamać, oczywiście w taki sposób, żeby 
kłamstwo miało umocowanie w rzeczywistości. Jeżeli już wybierzesz się na 
jakąś imprezę, to nie możesz się urżnąć, nawet jeżeli masz na to ochotę, bo 
musisz cały czas panować nad tym, co mówisz. Na propozycje w rodzaju: 

„Może pojedziesz z nami na wakacje, jedziemy w góry na tydzień”, odpowia-
dasz: „Nie, dzięki, nie lubię łażenia po górach”. Dodatkowo w szkole i pracy 
jesteś zbyt zmęczony po nieprzespanych nocach, żeby mieć ochotę na roz-
mowy i żarty. Ciągle się odsuwasz, a po jakimś czasie wszelkie propozycje 
wspólnego spędzania czasu ustają, a ty zaczynasz uchodzić za skończonego 
mruka. Ale powinieneś się z tego cieszyć, bo właśnie się zakonspirowałeś.

Ponieważ prawie wszyscy członkowie rodziny, z którymi utrzymywa-
łem w tamtym okresie kontakt, działali z mniejszym lub większym zaan-
gażowaniem w podziemiu i mieli z nami jakieś konspiracyjne powiązania, 
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przynajmniej w kontaktach rodzinnych nie miałem takich dylematów. Były 
jednak osoby, które musiały kryć się ze swoją działalnością nawet przed naj-
bliższą rodziną. Nie zazdroszczę im.

Przy okazji muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Konspiracja w tamtych 
latach nie działała tak jak konspiracja w czasie zaborów czy drugiej woj-
ny lub okresu powojennego. Nie składało się przysiąg, poza przysięgą skła-
daną przy wstępowaniu do KPN-u. Nie było też sądów podziemnych, nie 
likwidowało się kapusiów. Praktycznie rzecz biorąc, jedyną możliwą repre-
sją za zbyt długi język, denuncjację i tym podobne stanowił bojkot danej 
osoby przez środowiska opozycyjne, poinformowanie wszystkich jej znajo-
mych o tym, co zrobiła, a w okresie późniejszym, kiedy rozwinęła się prasa 
podziemna, opublikowanie ostrzeżenia o niej w tejże prasie. Dlatego często 
w gazetach podziemnych spotyka się informacje o tak zwanych kolaboran-
tach, wymienionych tam z imienia i nazwiska. Takie napiętnowanie mogło 
być bardzo bolesne dla zainteresowanego, bo często odsuwała się od niego 
większość znajomych, ale w sumie była to łagodna kara za donoszenie na 
kolegów i koleżanki, którzy w wyniku tego mogli trafi ć do więzienia albo 
zostać zwolnieni z pracy z wilczym biletem. Rzecz jasna, zdarzały się po-
myłki. W warunkach konspiracji nie da się ich uniknąć, gdyż nie ma możli-
wości sprawdzenia wszystkich informacji. Jeżeli wiadomość o jakiejś osobie 
pochodziła z wiarygodnego źródła, to po prostu się ją publikowało. Trzeba 
było liczyć się także z tym, że ktoś obsmaruje kogoś z prywatnego powodu, 
bo tak również bywało, jednak nie było innego wyjścia: tylko w ten sposób 
można było ukarać kogoś za popełniane przez niego draństwa. Poza tym po-
myłki zdarzały się rzadko, a sprostowania, jeżeli było to możliwe, również 
publikowano.

*

Wkrótce, dzięki swoim kontaktom, Maciek zaczął nam dostarczać do kolpor-
towania spore ilości ulotek. Na przełomie grudnia i stycznia Konfederacja 
była właściwie jedyną sprawnie działającą organizacją w Krakowie, więc naj-
więcej informacji i druków pochodziło właśnie od niej. Nie mieliśmy możli-
wości drukowania, zajęliśmy się więc rozrzucaniem i rozklejaniem ulotek na 
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mieście. Czasami umawialiśmy się na akcję we trzech, a czasami chodziliśmy 
na nią we dwóch. Z Jarkiem wyspecjalizowaliśmy się w klejeniu. Szło nam to 
całkiem nieźle. Nosiłem w kieszeni kurtki tubkę z klejem, a Jarek zwinięte 
ulotki. Kiedy upatrzyliśmy miejsce, którym zwykle była szyba jakiegoś sklepu 
albo drzwi budynku, albo przystanek tramwajowy lub autobusowy, albo po 
prostu gładka ściana, Jarek wyciągał ulotkę, ja polewałem ją klejem i bach… 
Jarek przyklejał kartkę w wybranym miejscu. Szczerze powiedziawszy, nie 
zazdrościłem tym, którzy potem musieli zeskrobywać nasze ulotki przykle-
jone butaprenem. Ale cóż, walka to walka. Ponieważ wszystko musiało być 
robione szybko, więc nie było czasu, żeby tubki jakoś czyścić przed wsadze-
niem do kieszeni. Chodziłem zatem w kurtce z kieszeniami zapaskudzony-
mi klejem, którego nie dało się w żaden sposób sprać. Starałem się zasłaniać 
te plamy, jednak mimo moich usilnych prób były one widoczne i aż dziw 
bierze, że nikt nie zwrócił na nie uwagi. Może po prostu koledzy i koleżanki 
uważali mnie za fl ejtucha, który nie dba o strój. Czasami zmienialiśmy się 
z Jarkiem rolami, ale w takim układzie, jak opisałem, szło nam najsprawniej. 
Spędzaliśmy tak kilka wieczorów w tygodniu.

Niekiedy dostawaliśmy też do rozprowadzenia spore ilości dwustronnie 
wydrukowanych gazetek, których rozklejać się nie dało. Wtedy robiliśmy 
rundkę po krakowskich kościołach, rozkładając je przy klęcznikach. Czasami 
nie byliśmy mile widziani – księża chyba obawiali się prowokacji. Pamiętam, 
że kiedyś odwiedziliśmy kościół Bonifratrów na Krakowskiej. Weszliśmy do 
przedsionka, uklękliśmy, wyciągnęliśmy bibułę i zaczęliśmy ją rozkładać. Na-
gle usłyszeliśmy potężny głos z głośników:

 – Brać to i wynocha stąd. I to już.
Nie zastanawiając się ani chwili, jednym ruchem zebrałem kartki, wsuną-

łem je pod kurtkę i czym prędzej ulotniliśmy się stamtąd.
Część bibuły rozkładaliśmy na przystankach, ale osobiście nie lubiłem 

ich tam umieszczać, bo wydawało mi się, że leżą za bardzo na widoku i są 
łatwe do znalezienia oraz usunięcia przez odpowiednie służby lub jakichś 
nadgorliwców.

Bibułę nosiliśmy na ogół wetkniętą w spodnie. Łatwo było ją stamtąd wy-
ciągnąć i trudno zobaczyć. Przenoszenie w reklamówkach było zbyt niebez-
pieczne, a w kieszeniach można było trzymać tylko małe ilości wydruków. 
My natomiast mieliśmy przy sobie często po kilkaset ulotek.
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Najwięcej materiałów do rozklejenia i rozrzucenia było przed planowa-
nymi mszami i demonstracjami w kolejne miesięcznice wprowadzenia stanu 
wojennego. Ulotki zawierały wtedy, oprócz wezwania do oporu wobec władz, 
przede wszystkim apele o udział w uroczystościach i ich program.

*

Już w styczniu zaczęły powstawać podziemne struktury Solidarności. 20 stycz-
nia ukonstytuowała się Regionalna Komisja Solidarności – Małopolska, która 
25 stycznia wydała oświadczenie informujące o swojej działalności i wzywa-
jące do tworzenia struktur konspiracyjnych. Od tego czasu związek zaczął 
budować swoje komórki w regionie.

Pojawiły się też apele o tworzenie samodzielnych kół oporu społecznego. 
My właściwie już takim kołem byliśmy i taka forma działalności najbardziej 
nam odpowiadała, bo ani członkami związku, ani KPN-u nie mogliśmy być 
z racji naszego wieku. Ja skończyłem 2 lutego szesnaście lat, Jacek też był 
mniej więcej w moim wieku, Jarek był o rok ode mnie starszy, a Maciek, który 
wtedy praktycznie wszystkim kierował, o rok ode mnie młodszy. Dodatkowo 
nie chcieliśmy nikomu podlegać. Ideologicznie było nam blisko zarówno do 
Solidarności, jak i KPN-u.

*

Na początku lutego na mszy za ojczyznę Maciek spotkał Andrzeja Załuskie-
go, kolegę, z którym w poprzednim roku pomagał przy falcowaniu „Gońca 
Małopolskiego”. Andrzej miał pewne pojęcie o drukowaniu, więc była szan-
sa, że wreszcie uda nam się ruszyć z drukiem. Dokooptowali jeszcze Witolda 
Tukałłę, działacza KPN-u i Komitetu Odbudowy Kopca Józefa Piłsudskiego, 
którego Maciek również znał jeszcze z czasów legalnej Solidarności. Andrzej 
wymyślił, żeby powstającemu kołu nadać numer sugerujący, że takich kół 
jak nasze jest dużo, tak więc od tej pory występowaliśmy pod nazwą Koło 
Oporu Społecznego 241. Koło z założenia miało wydawać regularne czaso-
pismo w nakładzie kilkuset egzemplarzy pod nazwą „Biuletyn Koła Oporu 
Społecznego 241”. Jego pierwszy numer został wydrukowany w mieszka-
niu Witka przy użyciu zwykłej maskownicy fotografi cznej, na którą koledzy 



Biuletyn Informacyjny KOS-u 241, czyli pierwszy numer „Zomorząności”. 
Luty 1982 r.
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nałożyli pieluchę nasączoną farbą i matrycę. Sposób ten wykorzystywaliśmy 
także później, tylko maskownicę zastąpiliśmy szybą. Będę jeszcze pisał o tej 
technice druku. Numer ten zawierał oświadczenie komisji regionalnej, o któ-
rym pisałem wyżej, odezwę do Polaków fi rmowaną przez członka Prezydium 
ZR „Małopolska” (wydaje mi się, że jej autorem był ojciec Maćka Stanisław 
Kuś, który przekazał ją Maćkowi w trakcie odwiedzin w obozie internowa-
nia w Załężu), grudniowy apel Lecha Wałęsy wzywający do strajkowania 
i podejmowania biernego oporu oraz coś, co dotyczyło nas bezpośrednio, 
czyli apel o zakładanie Kół Oporu Społecznego podpisany przez Grupę Za-
łożycielską KOS NSZZ „Solidarność” Małopolska. Nasze czasopismo miało 
objętość jednej kartki formatu A4. Jak powiedział mi Maciek, drugiej stro-
ny wydrukowali mniej niż pierwszej, bo pękła im matryca. Tak więc część 
wydania była niekompletna.

W dwupokojowym mieszkaniu Tukałłów (Witek mieszkał w nim z żoną, 
która również działała w podziemiu, córką oraz swoją mamą), nie było wa-
runków do drukowania, dlatego przenieśli drukarnię do mieszkania Krystyny 
Załuskiej, które większe co prawda nie było, ale mniej zagęszczone (mieszkał 
w nim tylko Andrzej ze swoją mamą). Mieściła się tam nie tylko drukarnia, 
ale i redakcja. Nie mieliśmy takich możliwości, żeby te dwie rzeczy rozdzie-
lić między osobne lokale. Przy okazji przeprowadzki czasopismo zmieniło 
też nazwę na „Zomorządność”. Wymyślił ją Andrzej i miała podkreślać cha-
rakter panującego aktualnie w kraju systemu. W jego zamyśle miało to być 
początkowo czasopismo satyryczne, ale wycofał się z tego pomysłu, kiedy 
stwierdził, że nie jest w stanie zdobyć odpowiedniej ilości dowcipów.

Po otrzymaniu od Maćka drugiego numeru zawierającego już w winiecie 
nazwę „Zomorządność” pokazałem go z dumą mamie.

 – Zapamiętaj tę nazwę. To nasze własne czasopismo. Wszyscy będą ją znać.
Pokiwała głową z niedowierzaniem, ale miałem rację. Z „Zomorządno-

ścią” związany byłem przez kolejnych siedem lat, a według mojego rozezna-
nia należała przez ten czas do kilkunastu najbardziej znanych krakowskich 
czasopism podziemnych.

Maciek nie od razu przekazał mi oraz Jackowi i Jarkowi informację o kon-
taktach z Andrzejem i Witkiem. Dopiero po jakimś czasie przyznał się, że 
zakładają w kilka osób drukarnię i będą wydawać czasopismo. Byliśmy 
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z Jackiem trochę źli, że nas z tego wyłączył. Wyjaśnił, że lokal jest mały, 
a ludzi za dużo i właściciele lokalu nie chcą, żeby jeszcze ktoś do nich przy-
chodził, a my mamy zająć się kolportażem.

Nie wiedziałem wtedy, że drukarnia znajduje się dosłownie sto metrów 
od miejsca, gdzie mieszkałem, na pierwszym piętrze czteropiętrowego bloku, 
koło którego codziennie rano przechodziłem w drodze do szkoły. Co prawda, 
nietrudno było się domyślić, że jest ona gdzieś niedaleko, bo Maciek czasa-
mi wychodził ode mnie i wracał po niecałej godzinie z nową partią bibuły, 
ale nie przypuszczałem, że aż tak blisko.

Maciek, Andrzej, Witek i pani Załuska, a później także Jacek i ja uwa-
żaliśmy, że mamy obowiązek rozpowszechniać wszelkie dostępne materia-
ły zarówno Solidarności, jak i KPN-u oraz pomagać tym, którzy nie mają 
możliwości drukowania. Dlatego w tym czasie oprócz naszego czasopisma 
w drukarni „Zomorządności” powstawał też dodruk „Aktualności” wyda-
wanych przez Regionalną Komisję Wykonawczą „Solidarności”, a także dru-
kowano na prośbę Marka Bika kapeenowską „Niepodległość” oraz sporo 
ulotek okazjonalnych.

Z perspektywy Andrzeja Załuskiego i jego mamy byliśmy wtedy grupą 
Maćka. Andrzej założył więc własną grupę, której głównym zadaniem było 
początkowo kolportowanie i rozklejanie ulotek oraz malowanie na murach, 
ale która miała też wykonywać w razie potrzeby pewne zadania specjalne. 
Właściwie zrealizowała chyba tylko jedno takie zadanie, za to dosyć spekta-
kularne, o czym jeszcze napiszę. Szefem tej grupy był Piotrek Kowalski, któ-
rego poznałem kilka miesięcy później. Należeli do niej poza tym Stanisław 
Furman, Maciej Zieliński, jego brat Krzysztof Zieliński oraz Bronisław Nowo-
wiejski. Prawdopodobnie pod koniec marca Andrzej załatwił, korzystając ze 
swoich znajomości w zakonie kapucynów, lokal na drukarnię w podziemiach 
klasztoru przy ulicy Loretańskiej. Zawiózł tam sprzęt do druku i rozpoczął 
szkolenie drukarskie swojej grupy. Zgodnie z jego relacją wydrukowali w tym 
lokalu pewną ilość ulotek, ale drukarnia ta działała bardzo krótko.

Początkowo wszystko drukowano na wspomnianej maskownicy przykrytej 
pieluchą, potem na tak zwanej ramce. Technika ta była chyba najbardziej 
popularna w tym czasie w podziemiu, ponieważ była bardzo prosta. Całe 
urządzenie składało się z podstawy, którą była zwykle zwykła deska. Do niej 
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przymocowywano na zawiasach drewnianą ramkę. Na ramce od spodu roz-
pinano jakiś dobrze przepuszczalny materiał, który łatwo było nasączyć far-
bą drukarską. Ja z tej techniki druku korzystałem tylko raz, jakiś rok później, 
i ramka, której wtedy używałem, miała rozpiętą od dołu fl anelę.

Trzeba w tym miejscu powiedzieć parę słów o matrycach białkowych. 
Składały się z dwóch elementów: z właściwej matrycy zrobionej z jakiegoś 
nieprzepuszczalnego i bardzo cienkiego tworzywa sztucznego oraz z karto-
nu, który stanowił podkładkę pod matrycę. Matryca była na górze połączona 
z kartonem w taki sposób, że karton tworzył zaczep, który umożliwiał przy-
pięcie matrycy do powielacza, gdyż matryce były produkowane oczywiście 
z myślą o ich legalnym wykorzystaniu w takich właśnie maszynach, a nie 
w nielegalnych ramkach drukarskich. Całość była większa niż kartka forma-
tu A4, natomiast na matrycy było narysowane pole zadruku odpowiadające 
wielkością właśnie kartce A4. Matrycę wraz z podkładką wkręcało się do ma-
szyny do pisania, z której trzeba było wyjąć taśmę barwiącą, ponieważ meta-
lowe czcionki musiały uderzać bezpośrednio w matrycę. Chodziło o to, żeby 
wybiły w niej dziury. Karton robiący za podkładkę miał likwidować wszelkie 
nierówności oraz chronić wałek maszyny, czyli pełnił dokładnie takie samo 
zadanie, jakie pełni na przykład teczka kartonowa, którą kładziemy na stole, 
kiedy chcemy napisać coś długopisem na papierze. Czcionki w maszynie po-
winny być na tyle dobre i ostre, żeby można było nimi równo wyciąć w ma-
trycy kształt litery. Niestety, maszyny do pisania, którymi dysponowaliśmy, 
były bardzo stare, niektóre jeszcze przedwojenne, więc wycinane przez nie 
litery często były nierówne. Wszelkie błędy popełniane w trakcie przepisy-
wania tekstu zamalowywało się specjalnym korektorem do matryc białko-
wych. Tworzył on po wyschnięciu na tyle mocną warstwę, że można było na 
nim wybić właściwą literę. Po zapisaniu matrycy odrywało się od niej karto-
nowy tył i przyczepiało ją do ramki od spodu w taki sposób, żeby, patrząc na 
nią z tego kierunku, widać było lustrzane odbicie liter. Góra matrycy miała 
znajdować się po tej stronie ramki, która unosiła się do góry, a dół od stro-
ny zawiasów. Matryca musiała być ułożona na materiale jak najrówniej, bez 
żadnych zagięć, więc żeby to osiągnąć, należało najpierw nasączyć materiał 
farbą drukarską, potem matrycę po prostu do niego przykleić. Farbę lało 
się na ramkę od góry – musiała mieć taką konsystencję, żeby bez proble-
mu przechodziła przez materiał i matrycę, ale nie rozlewała się na papierze.
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Matryce były różnej produkcji. Do nas trafi ały najczęściej produkowa-
ne w Chinach. Miały kolor niebieski i były bardzo dobre, ale też bardzo de-
likatne. Do użycia w ramce raczej się nie nadawały. Wykorzystywaliśmy je 
później, drukując na szybie i powielaczu, o czym jeszcze napiszę. Używali-
śmy też matryc polskich, koloru białego. Były mniej elastyczne, ale grubsze 
i mocniejsze, dzięki czemu lepiej nadawały się do ramek. O ile dobrze pa-
miętam, mieliśmy też trochę czechosłowackich.

Ponieważ niektórzy mieli problem ze zdobyciem matryc produkowanych 
fabrycznie, starali się je robić sposobami domowymi, zastępując materiał 
syntetyczny na przykład folią aluminiową. Przypuszczam jednak, że takie 
matryce miały bardzo małą żywotność.

Druk na ramce rozpoczynało się od ułożenia na podstawce kilkunastu 
lub kilkudziesięciu kartek papieru. Następnie kładło się ramkę na papierze 
w taki sposób, żeby matryca szczelnie do niego przylegała, po czym wałkiem 
przejeżdżało się po materiale tak, by przecisnąć nim farbę przez materiał 
i matrycę. Farba przechodziła przez wybite w matrycy litery i odbijała je na 
papierze. Drukowały zawsze dwie osoby. Jedna opuszczała i podnosiła ram-
kę oraz wyciągała zadrukowane kartki, druga, stojąca po przeciwnej stro-
nie, przejeżdżała wałkiem po opuszczonej ramce, czyli w naszym żargonie: 

„wałkowała”. Po wydrukowaniu pierwszej strony cały nakład musiał trochę 
przeschnąć, żeby po ponownym ułożeniu kartek na kupce pierwsza strona 
nie odbiła się na niezadrukowanej części kartki, po czym w taki sam sposób 
drukowało się stronę drugą.

Nie było oczywiście specjalnych wałków do takiego druku. Niektórzy ro-
bili sobie wałki sami, ale bardzo często wykorzystywano też gumowe wałki 
fotografi czne. W każdym razie wałek musiał być pokryty jakąś substancją 
elastyczną.

Drukowanie na ramce szło dosyć szybko, ale technika ta miała swoje wady. 
Najgorszą było to, że materiał, na którym była rozciągnięta matryca, był ela-
styczny, więc rozciągał się i kurczył, natomiast matryca była znacznie mniej 
elastyczna. W związku z tym przesuwała się po materiale i gięła. Nie można 
jej było poprawiać po wydrukowaniu każdej kartki, więc po wielokrotnym 
dociśnięciu wałkiem zagięcia zamieniały się w pęknięcia, przez które prze-
siąkała farba. Widać je dobrze na wielu podziemnych drukach. Po wydru-
kowaniu kilkuset egzemplarzy matryca nadawała się do wyrzucenia. Dlatego 
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w czasie drukowania większych nakładów trzeba było napisać kilka matryc 
z tym samym tekstem, dbając o to, żeby wyglądał tak samo jak na pozosta-
łych. Farba musiała być płynna, zatem przy szybkim przejeżdżaniu wałkiem 
chlapała na boki oraz na drukarzy, wobec czego należało odpowiednio za-
bezpieczać pomieszczenie. Widziałem kilka razy lokale, w których druko-
wano na ramkach, ze śladami farby drukarskiej na ścianach. Wydawać by 
się mogło, że to drobiazg, ale farba drukarska jest bardzo trudna do zmycia. 
Nieraz nastręczało nam sporo problemów zmycie jej z rąk i ubrań, a wtedy 
kiedy wsiąkała w ścianę, była właściwie nie do usunięcia.

Na razie jednak ani ja, ani Jacek, ani Jarek nie wiedzieliśmy nic o drukarni 
działającej u Andrzeja i poza Maćkiem nie znaliśmy ludzi, którzy tam praco-
wali. O kulisach jej powstania dowiedziałem się dwa miesiące później, kiedy 
została zlikwidowana przez SB.

*

Drukarnia potrzebowała oczywiście materiałów do drukowania, a z tym 
był poważny problem. Papier dostarczali różni ludzie, którzy wynosili go 
potajemnie z różnych zakładów pracy. Były to na ogół pojedyncze ryzy19, 
a czasami nawet ilości mniejsze, czyli 100–200 kartek. W sklepach papierni-
czych papieru nie było, a jeżeli nawet gdzieś się pojawiał, to sprzedawcy nie 
chcieli sprzedawać więcej jak po kilkadziesiąt kartek. Zresztą próba dokona-
nia większego zakupu w sklepie mogła zostać uznana za podejrzaną i źle się 
zakończyć, bo chodziły słuchy, że SB wybiórczo monitoruje sprzedaż papieru 
w sklepach.

Matryc białkowych też w sklepach nie sprzedawano, czasami jednak uda-
wało się komuś ukraść jakąś z powielarni. Poza tym, jakimś cudem, większa 
ilość chińskich matryc trafi ła do mojej mamy i dosyć długo z nich korzy-
staliśmy. Potem główne ich źródło stanowił przemyt z zagranicy, bo było je 
 łatwo zapakować i przemycić razem z darami.

Duże problemy były z farbą drukarską, bo ta trafi ała właściwie tylko do 
ofi cjalnych drukarni i zakładów poligrafi cznych. Nie wiem przy tym, czy 

 19 Ryza to pięćset kartek papieru w dowolnym formacie.
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bezpośrednio od producentów, czy za pośrednictwem jakichś hurtowni, ale 
na pewno nie było jej w żadnych ogólnodostępnych sklepach.

Postanowiłem więc ponownie zwrócić się w tej sprawie do wujka Mać-
ka i uzyskałem od niego zapewnienie, że coś uda się skombinować. Wkrót-
ce zacząłem przynosić od niego zarówno papier, jak i farbę. Farby mieliśmy 
od tej pory tyle, że mogliśmy nawet czasami dzielić się z innymi redakcjami 
i nigdy nam jej nie brakowało. Z papierem było gorzej, bo jego wyniesienie 
z pracy było, ze zrozumiałych względów, trudniejsze. Mniejsze ilości wujek 
wynosił sam, czasami umawiał się z ludźmi, którzy kradli papier z drukar-
ni dla zysku i po prostu im za to płacił. Opłacał też strażników na bramie, 
którzy dzięki temu nie interesowali się tym, co wywożono z zakładu. Kie-
dy wujek związał się ściśle z działającym w Nowej Hucie Porozumieniem 
Prasowym „Solidarność Zwycięży” zaczął organizować dla niego materiały 
drukarskie w większych ilościach. Zdarzało się, że w piwnicy miał całe bele 
papieru. Oczywiście nie były to pełne bele używane w maszynach rotacyj-
nych, ale ich końcówki, których wielkość robiła jednak wrażenie. Trzymał 
je w kotłowni w piwnicy, gdzie składował też węgiel do ogrzewania miesz-
kania. Postawił tam stół, na którym ciął te bele na kartki. Czasami, kiedy do 
niego przychodziłem, prowadził mnie do piwnicy i przycinał tyle kartek, ile 
byłem w stanie zabrać. Od tej pory zdarzało się, że cały nakład naszego cza-
sopisma wydrukowany był na tym samym papierze, na którym drukowana 
była „Trybuna Ludu” i inne reżimowe gazety.

Wujek nie mógł jednak organizować dostaw na okrągło. Bywały dłuższe 
okresy, kiedy niczego od niego nie przynosiłem i dlatego papieru ciągle nam 
brakowało. Dlatego ogromną rolę odgrywały wszelkie darowizny, które za-
częły do nas spływać, kiedy ludzie zobaczyli, że czasopismo nie jest efeme-
rydą. Na końcu każdego numeru umieszczaliśmy ich listę i podziękowania. 
Były one ważnym źródłem papieru i matryc oraz właściwie jedynym źródłem 
pieniędzy, których niedostatek wciąż odczuwaliśmy.

Innym źródłem papieru były zlecenia druku, które otrzymywaliśmy od 
różnych podziemnych redakcji. W latach 1982–1983 drukowaliśmy w su-
mie kilkanaście tytułów. Czasami były to pojedyncze numery, ale były też 
takie, które drukowaliśmy przez dłuższy okres. Przyczyny tych zleceń były 
różne. Na ogół wiązały się albo z brakiem materiałów drukarskich lub lokali 
na drukarnie, albo z wpadkami i aresztowaniami drukarzy. Traktowaliśmy 
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takie usługi jak pomoc, ale na ogół umawialiśmy się, że w zamian za nią da-
dzą nam tyle kartek papieru, ile wynosił nakład ich gazety. Nie mieliśmy in-
nego wyjścia, musieliśmy na czymś drukować nasze czasopismo.

*

Po jakimś czasie praca przy kolportażu przestała mi wystarczać, a dodatkowo 
drukarnia u Andrzeja miała ograniczone moce przerobowe. Zacząłem więc 
w marcu dążyć do utworzenia drugiej drukarni. Problem był jednak z loka-
lem. Widziałem tylko jedno rozwiązanie: nasze mieszkanie. Wymagało to 
oczywiście zgody moich rodziców, a wcale nie byłem pewien, czy ją wyrażą – 
w końcu drukarnia to znacznie większe ryzyko niż kolportaż. Poza tym mama 
była już wtedy zaangażowana w działalność nieformalnej grupy inicjatywnej 
Solidarności na Akademii Rolniczej, co wiązało się z dodatkowym zagroże-
niem – ludzie, którzy mieli w domu drukarnię, nie powinni byli angażować 
się w inną nielegalną działalność. Grupa ta była jednak dosyć dobrze zakon-
spirowana, więc uznałem, że ryzyko nie jest zbyt duże. Odbyłem z mamą 
rozmowę i udało mi się ją przekonać, a ona wzięła na siebie przekonanie taty. 
Nie był zachwycony, chyba głównie dlatego że widział, iż działalność wciąga 
mnie coraz bardziej, a nauka poszła w kąt, lecz ostatecznie wyraził zgodę. Po-
informowałem o tym kolegów i uzyskaliśmy od Maćka zapewnienie, że skom-
binuje nam jakiś sprzęt do druku. Musieliśmy jednak na to trochę poczekać.

*

Był początek kwietnia i Maciek zawiadomił nas, że chcą z Andrzejem prze-
prowadzić dużą akcję ulotkową w czasie mszy rocznicowej w kościele Ma-
riackim 13 kwietnia.

Mieliśmy się tym zająć we trójkę, czyli Jacek, Jarek i ja. Omawiając całą 
sprawę, doszliśmy do wniosku, że musimy pojawić się tam wcześniej, bo 
przed samą mszą może być dużo tajniaków. Ponieważ każdy z nas miał nieść 
pod kurtką spory pakiet ulotek, więc istniało niebezpieczeństwo, że któryś 
z nich to zauważy. Bibułę do rozrzucenia Maciek przyniósł do mnie dzień 
wcześniej. Nie krył się już wtedy z tym, że drukarnia, z której przynosi mate-
riały, jest gdzieś blisko. Zabraliśmy ulotki dla Jarka, z którym byliśmy umó-
wieni pod kościołem.
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Po mszy mieliśmy wziąć udział w demonstracji i napisać z niej relacje.
Tymczasem Andrzej dowiedział się przypadkiem, że w Krakowie ma się od-

być koncert Haliny Czerny-Stefańskiej, i wymyślili z Maćkiem, że trzeba zorga-
nizować tak zwane wyklaskanie. W tym czasie większość artystów bojkotowała 
ofi cjalne występy w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Ci, 
którzy do tego bojkotu się nie stosowali, narażali się na ostracyzm zarówno 
swojego środowiska, jak i publiczności. Czerny-Stefańska dała w tym czasie 
jakieś koncerty dla wojska i ZOMO, co było wystarczającym powodem, żeby 
dać jej po nosie. Nie chodziło o poziom artystyczny, bo nikt nie kwestionował, 
że jest ona wybitną pianistką, ale o to, że opowiedziała się po stronie junty. Wy-
klaskiwanie to metoda stara, ale skuteczna. Niezorientowanym przypominam, 
że polega ono na tym, iż w momencie wejścia artysty na scenę publiczność 
wstaje i zaczyna nieprzerwanie klaskać, nie pozwalając na rozpoczęcie wystę-
pu. Nasza trójka musiała być w kościele wcześniej, więc nie mogliśmy czekać 
na dodrukowywane w ostatniej chwili ulotki dotyczące koncertu. W związku 
z tym Maciek i Andrzej mieli je sami przywieźć i rozrzucić po mszy, wbrew za-
sadzie, że osoby drukujące nie mogą się narażać w taki sposób. Nie było jednak 
innego wyjścia, jeżeli informacja miała trafi ć do ludzi odpowiednio wcześnie.

Ostatecznie zdecydowaliśmy, że na miejscu będziemy na godzinę przed mszą. 
Do kościoła weszliśmy bez problemu i w przedsionku daliśmy Jarkowi jego 
przydział. Każdy z nas miał po około dwieście kartek na brzuchu i dwieście 
na plecach. To było jak pancerz, w którym trudno było się zgiąć, ale jakoś 
udało nam się usiąść w ławkach bez zwracania uwagi. Ja i Jacek zajęliśmy 
miejsca w tej samej ławce, na dwóch jej końcach, tak żeby każdy z nas miał 
łatwy dostęp do innych naw. Jacek siedział przy nawie lewej, a ja od strony 
nawy głównej. Jarek usiadł w tym samym rzędzie przy nawie prawej. Mu-
sieliśmy tak spędzić, prawie się nie ruszając, ponad dwie godziny w zimnym 
kościele. Ubrałem się zbyt lekko i strasznie zmarzłem – nawet gruba war-
stwa bibuły nie była w stanie zatrzymać ciepła. Dodatkowo w czasie mszy, ze 
względu na mój „pancerzyk”, miałem problemy z wstawaniem i klękaniem. 
Z utęsknieniem czekałem więc na jej zakończenie. Dopiero pod sam koniec 
adrenalina zaczęła podnosić temperaturę ciała. Tuż przed końcem mszy roz-
piąłem kurtkę, złapałem przez sweter plik kartek i wysunąłem je ze spodni, 
tak żeby było je łatwo wyjąć. Widziałem, że Jacek zrobił tak samo. Kiedy 
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ksiądz powiedział: „Idźcie, ofi ara spełniona”, i ludzie zaczęli wstawać, przy-
stąpiliśmy do działania. Wyjęliśmy ulotki i zaczęliśmy rozdawać wszystkim 
naokoło. Wyszedłem z ławki na przejście i dawałem je każdemu, kto wycią-
gał rękę. Właściwie nawet nie musiałem dawać, bo ludzie wręcz wyrywali 
mi kartki. Jakiś facet stwierdził: „Tylko tylu was jest? Niech pan da, pomogę.” 
Wziął ode mnie część wydruków i zaczął rozdawać. Nie wiem, czy wszystko 
trwało dwie minuty. W tym czasie większość ludzi opuściła kościół, bo przed 
wejściem miała uformować się manifestacja. Ponieważ nie mieliśmy już nic 
do rozdania, a tłum przerzedzał się coraz bardziej, więc ktoś rzucił hasło: 

„Idziemy”. Odwróciliśmy się na pięcie i wmieszaliśmy między ludzi. W ko-
ściele na pewno byli tajniacy, którzy mogli spróbować wyciągnąć nas potem 
z tłumu, dlatego musieliśmy szybko znaleźć się tam, gdzie był on najgęstszy.

Wyszliśmy przed kościół, gdzie właśnie zaczynała się demonstracja. Tłum 
się powiększał, co było nam bardzo na rękę. Po chwili wszyscy ruszyli w  stronę 
pomnika Adama Mickiewicza, skandując hasła. Na reakcję zgromadzonego 
na bocznych ulicach ZOMO nie trzeba było długo czekać. Zaczęły się go-
nitwy i potyczki. Grupę ludzi, w której się znajdowałem, milicja zepchnęła 
w kierunku Szewskiej i tam przypuściła szturm. Niektórzy usiłowali się bro-
nić, kilka osób wyciągnęło skądś drewniane krzesła i rzucili nimi w milicjan-
tów, ale ci, schowani za tarczami, w ogóle się tym nie przejęli. Spałowali za to 
tych, którzy rzucali. Opór był bezsensowny, zatem po jakimś czasie wszyscy 
zaczęli uciekać w kierunku Podwala. Kiedy tam dobiegłem, postanowiłem 
pójść na przystanek autobusowy i pojechać do domu. Manifestacja właści-
wie została rozbita i nie było sensu dłużej tam zostawać.

Wróciłem do siebie i zabrałem się do pisania relacji do następnego nume-
ru. Jacek i Maciek również napisali swoje, ale ze względu na brak miejsca nie 
dało się zamieścić ich w całości. Maciek wziął wszystkie trzy i zrobił z nich 
kompilację.

W trakcie koncertu 15 kwietnia Halina Czerny-Stefańska została przez pu-
bliczność wyklaskana i nie udało jej się rozpocząć koncertu, o czym w ostrych 
komentarzach doniosła nawet reżimowa prasa20.

 20 Zbigniew Lampart, H.  Czerny-Stefańska w  Filharmonii, „Gazeta Krakowska”, 
18.04.1982, s. 6, oraz Odwołany koncert, „Echo Krakowa”, 18.04.1982, s. 1.
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13 kwietnia udała nam się jeszcze inna akcja, której wykonawcami była grupa 
utworzona przez Andrzeja. O jej przebiegu dowiedziałem się jednak znacznie 
później z relacji Piotrka Kowalskiego. Nie wiem, kto był jej pomysłodawcą, 
ale udała się rewelacyjnie i miała spore znaczenie propagandowe. Chodziło 
o powieszenie na budynku zlikwidowanego zarządu regionu Solidarności 
na alei Krasińskiego ogromnej fl agi z napisem „Solidarność”. Piotrek i jego 
ludzie mieszkali w tej okolicy, więc dobrze znali wszystkie przejścia w blo-
kach i kamienicach. W nocy z 13 na 14 kwietnia w kilka osób dostali się na 
dach biurowca, w którym wcześniej mieścił się zarząd. Dotarli tam przez 
właz i dach sąsiedniego budynku. Flagę przymocowali drutem.

 – Tak to zamotaliśmy, że sami mielibyśmy problemy z jej zdjęciem – opo-
wiadał później. – Kiedy była już przymocowana, zrzuciliśmy ją na dół i pięk-
nie się rozwinęła.

Faktem jest, że jadąc autobusem 14 kwietnia, zobaczyłem ją w pełnej kra-
sie. Wisiała tak, jakby budynek nadal był siedzibą związku. Było już dosyć 
późno i dziwiłem się, że nikt jej do tej pory nie usunął. Potem dowiedziałem 
się, że milicjanci nie mogli poradzić sobie z jej zdjęciem. Po południu udało 
im się trochę ją zwinąć, ale napis nadal był czytelny. Chyba dopiero wieczo-
rem odpowiednie służby uporały się z tym problemem.

Wydawało się, że wszystko poszło po naszej myśli. Tymczasem jednak Służ-
bie Bezpieczeństwa prawie udało się zlikwidować nasze czasopismo.

Czternastego po południu wpadł do mnie niespodziewanie Maciek z in-
formacją, że chyba coś złego dzieje się u Załuskich. Przy okazji dowiedziałem 
się, gdzie i u kogo znajdowała się drukarnia. Okazało się, że miał przyjechać 
do nich po szkole, ale był tak zmęczony, że postanowił najpierw trochę się 
przespać. Kiedy spóźniony dotarł na Prokocim i przyszedł pod blok, zauwa-
żył, że doniczka z kwiatkiem w oknie jest przesunięta, co było umówionym 
znakiem, że nie należy wchodzić na górę. Nie zatrzymywał się więc i poma-
szerował prosto do mnie. Nie siedział jednak u mnie długo, po chwili stwier-
dził, że musi się z kimś skontaktować, i wyszedł.

O ile dobrze pamiętam, dopiero po kilku dniach udało mu się porozumieć 
z żoną Witka Tukałły i dowiedział się, że Witek został aresztowany. Wtedy 
stało się jasne, że drukarnia wpadła. Wszystkie wydarzenia poskładaliśmy 
do kupy znacznie później, a wyglądały one następująco.
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Kiedy 13 kwietnia Maciek i Andrzej skończyli drukować ulotki dotyczące 
Czerny-Stefańskiej, zabrali je i pojechali osobno na Rynek. Maćkowi wyda-
wało się, że wokół kościoła kręci się dużo tajniaków, więc postanowił, że nie 
będzie niczego rozrzucał. Spotkał wtedy Artura Mohla, który dowiedziawszy 
się, że Maciek ma ulotki, zadeklarował, że je rozprowadzi. Uklęknął, udając, 
że sznuruje buta, a tymczasem wyjął ulotki ze skarpetek Maćka, po czym 
rozrzucił je wśród ludzi stojących przed kościołem. W związku z tym Ma-
ciek stwierdził, że sprawa jest załatwiona, i poszedł na mszę. Andrzej nato-
miast po mszy zdecydował, że ulotki rozrzuci samodzielnie. Kiedy szurnął 
częścią z nich ponad tłum, zobaczył, że przygląda mu się jeden z tajniaków. 
Zaczął uciekać w ulicę Floriańską. Widział, że dwóch esbeków rzuciło się za 
nim w pogoń, ale udało mu się ich zgubić. Skręcił w ulicę Świętego Tomasza, 
a potem poszedł ulicą Świętego Jana w kierunku Rynku, pozbywając się po 
drodze reszty ulotek. Następnie próbował dotrzeć pod kościół, żeby wziąć 
udział w demonstracji. Zapomniał, że na rogu Świętego Jana i Rynku znaj-
duje się budka milicyjna, która wtedy była punktem zbornym dla esbeków. 
Stali przy niej ci dwaj tajniacy, którzy go gonili. Zaszli go od tyłu, wykręcili 
ręce, przyłożyli kilka razy pałą, po czym zaprowadzili do budy stojącej koło 
ratusza, a następnie samochodem osobowym przewieźli na Mogilską21.

Po jego aresztowaniu funkcjonariusze SB stwierdzili, że skoro rozrzucał ulot-
ki, to może znajdą coś u niego w mieszkaniu, no i znaleźli drewnianą maszynę 
do powielania, która była bardziej modelem powielacza, niż faktycznym powie-
laczem, oraz maszyny do pisania, matryce i trochę bibuły. Na szczęście nie by-
ło tam już ramki, którą Andrzej zawiózł tydzień wcześniej do Kapucynów, ale 
była tak zwana szyba, której w ostatnim czasie używali do drukowania. Praw-
dopodobnie jednak esbecy nie połapali się, do czego może służyć tak proste 
urządzenie, bo za najbardziej obciążające uznali posiadanie modelu powielacza.

Aresztowano nie tylko Andrzeja, bo SB postanowiła urządzić u niego ko-
cioł. Najpierw wpadł w niego Waldemar Czyż, były archiwista w zarządzie 
regionu, który przychodził do Załuskich w celach towarzyskich i w ogóle nie 
wiedział, że znajduje się tam drukarnia, ale był poszukiwany i ukrywał się od 

 21 Wydarzenia te opisywał mi Andrzej w trakcie rozmowy kilka lat później. Korzysta-
łem też z relacji zamieszczonych w książce Mirosława Lewandowskiego i Macieja 
Gawlikowskiego, Gaz na ulicach, Kraków 2011 s. 229–235.



Uzasadnienie postanowienia o postawieniu zarzutów Andrzejowi Załuskiemu
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13 grudnia w związku z tym, że SB podejrzewała, iż jako archiwisata ZR jest 
w posiadaniu list osób partyjnych, które „Solidarność” miała jakoby prze-
znaczyć do fi zycznej likwidacji, co było oczywistą fi kcją.

Niedługo po nim złapano też Witka Tukałłę, który wcale nie planował 
w tym dniu przyjazdu na Teligi. Był umówiony z Andrzejem w kawiarni Za-
lipianki na ulicy Szewskiej, gdzie miał odebrać jakieś ulotki i obgadać parę 
spraw. Jako że Andrzej się nie zjawił, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Miał 
przeczucie, że coś jest nie w porządku, ale przeczucie to za mało. Kiedy do-
jechał na miejsce, zobaczył, że kwiatek w oknie znajduje się na właściwym 
miejscu, co oznaczało, że nie ma zagrożenia. Na wszelki wypadek spraw-
dził, czy w torbie nie ma jakiejś bibuły, wszedł na pierwsze piętro, zastukał 
w umówiony sposób i… chwilę później wiedział już, że przeczucie jednak 
go nie zawiodło. Drzwi otworzyły się z impetem i z mieszkania wyskoczył 
jakiś gość, mierząc do Witka z pistoletu. Kazał mu wejść do środka, a Witek 
posłusznie wykonał polecenie widząc skierowaną w siebie lufę broni. We-
wnątrz zobaczył kilku innych facetów. Zaprowadzili go do jednego z pokojów 
i dokładnie przeszukali. Niczego nie znaleźli, ale Witek ku swojemu przera-
żeniu przypomniał sobie, że za okładką kalendarza ma listę partyjnych osób 
od siebie z zakładu, którą miał opublikować w „Zomorządności”. Ponieważ 
według komunistycznej propagandy Solidarność tworzyła listy związanych 
z władzą osób planowanych do fi zycznej likwidacji, uświadomił sobie, że 
może to być bardzo obciążający dowód. Zagrożenie było jak najbardziej re-
alne, bo wielu partyjnych, esbeków i wojskowych wierzyło w takie „bajki”. 
Wiedział, że musi się tej listy jak najszybciej pozbyć, ale na razie nie miał jak. 
Esbecy kazali mu usiąść i zaczęli go przepytywać. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, Witek utrzymywał, że przyszedł do mieszkania Załuskich tyl-
ko po to, żeby odebrać z naprawy radiomagnetofon, który kiedyś faktycznie 
tam przyniósł, żeby mieć, na wszelki wypadek, potwierdzenie ustalonego 
alibi. Przesłuchujący nic przy nim nie znaleźli, przeto wcale nie byli pewni, 
czy to, co mówi, nie jest prawdą. Mimo to Witek wiedział, że go nie wypusz-
czą, bo był zbyt znany służbom jako zatrzymywany już kilkakrotnie działacz 
KPN-u, Komitetu Opieki Nad Kopcem Józefa Piłsudskiego oraz współorga-
nizator marszów szlakiem I Kompanii Kadrowej. Esbecy porozumiewali się 
z Mogilską przez radiostację, bo w mieszkaniu Andrzeja nie było telefonu, 
i tą drogą otrzymali decyzję o aresztowaniu. Na szczęście funkcjonariusze 
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nie siedzieli z Witkiem w pokoju przez cały czas i kiedy został sam, udało 
mu się wyciągnąć z kalendarza trefną listę, podać ją pani Załuskiej, a ta po-
zbyła się jej, spuszczając ją w muszli klozetowej. Udało się jej też przestawić 
doniczkę na oknie, dzięki czemu nie wpadł Maciek.

W mieszkaniu na Teligi Witek był trzymany przez kilka godzin, po czym 
trafi ł na Mogilską i został wsadzony do aresztu razem z jakimiś złodzieja-
mi. W drodze esbecy zachowywali się przyzwoicie; zatrzymali się nawet, 
żeby kupić Witkowi tabletki od bólu głowy. Po trzech dniach zawieziono go 
na Rakowicką do prokuratury wojskowej, gdzie spotkał Waldemara Czyża. 
Obaj udawali jednak, że się nie znają. Tam prokurator dał mu trzymiesięcz-
ną sankcję, co oznaczało pobyt w więzieniu przez okres do trzech miesięcy.

Przez cały ten czas władze nie zawiadomiły jego żony, co było zresztą częstą 
praktyką, więc kiedy nie zjawił się w domu, obdzwoniła w jego poszukiwaniu 
wszystkie szpitale i kostnice. Nigdzie go nie znalazła, więc domyśliła się, że 
musiał zostać aresztowany. Wiarygodne informacje zdobyła jednak dopiero 
po dwóch dniach albo od mamy Andrzeja, albo od któregoś ze znajomych.

Po otrzymaniu sankcji Witka przewieziono na Montelupich. Jechał razem 
z Andrzejem i udało mu się powiadomić go, że jego matka trzyma się do-
brze i nie została aresztowana. Dowiedział się przy tym, że Andrzej również 
otrzymał trzymiesięczną sankcję. Na miejscu obaj trafi li do osobnych cel, 
więc nie mogli się więcej porozumiewać.

Zasadą było, że do każdej celi wsadzano jednego kapusia, który miał wy-
ciągać od współwięźniów informacje. Witek od razu wiedział, kto to jest, bo 
gość strasznie ciągnął go za język. Robił to tak nachalnie, że wreszcie Witek 
nie wytrzymał i doszło między nimi najpierw do sprzeczki, a w końcu do 
bójki. Interweniowali strażnicy, którzy przenieśli Witka do celi obok, a na 
jego miejsce wsadzili jakiegoś studenta również zatrzymanego z powodów 
politycznych. Witkowi udało się z nim porozumieć przez szczelinę znajdu-
jącą się między rurką kaloryfera a jej osłonką, przez którą przechodziła do 
jego dawnej celi. Poinformował go, kto jest kapusiem, i tak rozsierdził tym 
władze więzienia, że został przeniesiony na tak zwane getto do celi śmierci. 
Siedział sam, ale na spacery wychodził razem z kaesowcami i wtedy miał oka-
zję z nimi rozmawiać. Spotkał między innymi Jana Sojdę skazanego za bru-
talne zamordowanie całej rodziny, z którą jego familia toczyła spór o miedzę. 



Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Witka Tukałły
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Sprawa była w PRL-u bardzo znana, zatem Witek usiłował z nim pogadać, 
ale facet potrafi ł podobno mówić już tylko o zbożu i oraniu pola.

Witek siedział tam przez kilka tygodni, po czym przeniesiono go do zwy-
kłej celi. Ostatecznie został wypuszczony po dwóch miesiącach, bo władze 
nie miały przeciwko niemu żadnych dowodów. Konsekwentne podtrzymy-
wanie wersji dotyczącej naprawy magnetofonu opłaciło się, co potwierdza 
Uzasadnienie do Postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa i uchyleniu 
środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania:

 „Witold Tukałło od początku śledztwa konsekwentnie twierdził, że do 
mieszkania Andrzeja Załuskiego przyszedł w dniu 14 kwietnia 1982 r. w celu 
zorientowania się w jakim stadium naprawy jest jego magnetofon, który wła-
śnie Andrzej Załuski przyjął do naprawy. Okoliczność tą potwierdził Andrzej 
Załuski przesłuchany w charakterze świadka do sprawy Pg.Śl.II-146/82 p-ko 
Ewie Tukałło w dniu 8 czerwca 1982 r.

Mając na uwadze logiczność i konsekwentność wyjaśnień Witolda Tukał-
ło, a także potwierdzenie jego wyjaśnień przez Andrzeja Załuskiego, należy 
dać wiarę tym wyjaśnieniom i w konsekwencji uznać, iż brak jest wystarcza-
jących dowodów do sporządzenia p-ko niemu aktu oskarżenia”22.

Niedługo przed zwolnieniem z więzienia Witek dowiedział się, że areszto-
wano jego żonę, co było jednak związane z zupełnie innym postępowaniem. 
Próbowano wtedy połączyć obie sprawy, czyli sprawę Grudniewicza, z którą 
powiązana była Ewa oraz sprawę Andrzeja, i skonfrontowano ich w szpitalu 
więziennym. Udawali jednak, że się nie znają. Andrzej siedział wtedy w celi 
naprzeciwko celi Witka i kiedy klawisz zostawił go na chwilę na korytarzu 
samego, udało mu się przekazać Witkowi informację o jej zatrzymaniu.

Władzom wydawało się, że mają przeciwko Andrzejowi dobre dowody, więc 
siedział pełne trzy miesiące. Początkowo trafi ł do aresztu na II Oddziale (Śled-
czym), a następnie na Oddziale III. Przez pewien czas trzymano go również z ka-
esowcami, prawdopodobnie po to, aby go „zmiękczyć”. Nic to jednak nie dało.

*

 22 Postanowienia o częściowym umorzeniu śledztwa i uchyleniu środka zapobiegawcze-
go – tymczasowego aresztowania, Znak akt: pg.Śl.-II-105/82, IPN Kr 081/196.
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Nie wiedzieliśmy o inicjatywie Andrzeja związanej z jego grupą i lokalem 
u Kapucynów, więc potrzeba uruchomienia nowej drukarni wydawała nam się 
paląca. Byliśmy pewni, że aresztowanych kolegów połączono z „Zomorząd-
nością”, a w związku z tym należało wydać następny numer jak najszybciej, 
bo inaczej SB mogłaby mieć poszlakowy dowód na to, że zlikwidowała waż-
ną drukarnię, co mogłoby ją zachęcić do zwiększenia nacisków na Andrzeja 
i Witka. Poza tym zbliżała się wiosna, a zgodnie z powtarzanym powszech-
nie hasłem: „Zima wasza, wiosna nasza”, wszyscy spodziewali się jakiejś re-
wolucji. Dlatego Maciek zadziałał na dwa fronty.

Po pierwsze, znalazł kogoś do wydrukowania kolejnego numeru. Był nim 
polecony przez Marylę Łenyk działacz Solidarności z politechniki Stanisław 
Zamojski. Staszek wydawał wtedy czasopismo „Stamtąd” i w ramach pomo-
cy zgodził się wydrukować siódmy numer „Zomorządności”.

Po drugie, zdecydował się wreszcie znaleźć dla nas jakiś sprzęt. Gdybyśmy 
wiedzieli, że urządzenie będzie tak bajecznie proste, być może zaczęlibyśmy 
drukować już wcześniej. W każdym razie ósmy numer mieliśmy wydruko-
wać już u mnie.

Kiedy kilka dni później staliśmy na Komandosów przed klatką, w której 
mieszkał Maciek, i czekaliśmy na Jarka, który się spóźniał, Jacek poinfor-
mował mnie, że ustalili z Maćkiem, iż warunkiem uruchomienia u mnie 
drukarni jest odsunięcie Jarka od druku. Powiedział, że doszli do wniosku, 
iż nas trzech wystarczy do drukowania, a poza tym Jarek nie sprawia wra-
żenia poważnego. Próbowałem oponować, jednak Jacek stwierdził ostro, że 
jest to postanowione i że Jarek może dalej zajmować się kolportażem, ale 
w drukarni nie będzie pracował, i że on mu o tym powie. Było mi głupio, bo 
przeprowadziliśmy z Jarkiem niejedną akcję w ciągu ostatnich kilku miesię-
cy, lecz uznałem, że skoro Jacek i Maciek tak zdecydowali, to znaczy, że zo-
stałem przegłosowany i nie mam wyjścia. Kiedy kolega wreszcie się zjawił, 
zeszliśmy z nim do piwnicy, żeby nikt nas nie widział i nie słyszał, po czym 
Jacek wyłuszczył mu, jak się rzeczy mają. Jarek zrobił się czerwony na twarzy 
i widać było, że jest zły, a jednocześnie, że jest mu przykro. Nie powiedział 
nic, odwrócił się na pięcie i wyszedł z bloku. Dużo później dowiedziałem 
się od Maćka, że on o niczym nie wiedział, co oznacza, że powodem takiego 
zachowania Jacka była najprawdopodobniej osobista niechęć spowodowana 
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bardzo prozaiczną sprawą. Jarek wymyślił mianowicie kiedyś Jackowi prze-
zwisko, którego ten nie cierpiał. Mimo częstych upomnień ciągle zwracał 
się do niego per „Lilek”, co doprowadzało Jacka do szewskiej pasji i wreszcie 
postanowił to radykalnie zakończyć.

Na szczęście Jarek nie chował do mnie urazy zbyt długo. Dobrał sobie kolegę 
z klasy, Jacka Stańdę, i razem zabrali się do kolportowania ulotek. Może to ra-
cjonalizacja mająca na celu zmniejszenie poczucia winy za to, że nie wystąpiłem 
mocniej w jego obronie, ale wydaje mi się, że w sumie miał szczęście – gdyby 
został z nami, jego losy mogłyby potoczyć się zupełnie inaczej i nie wiadomo, 
czy całkiem niepotrzebnie nie spieprzyłby sobie życia. Każde zaangażowanie 
powinno mieć swoje granice, a my wkrótce zdecydowanie je przekroczyliśmy.

Mniej więcej tydzień po wpadce Andrzeja Maciek umówił się ze mną i Jac-
kiem w moim mieszkaniu (od tej pory będę pisał „moim”, ale oczywiście jest 
to skróty myślowy, bo chodzi o mieszkanie moich rodziców). Miał przynieść 
sprzęt do drukowania, bo farba i papier były już u mnie. Byłem pewien, że 
udało mu się załatwić ramkę, ale kiedy przyszedł, okazało się, że przyniósł 
coś jeszcze prostszego.

 – Będziemy drukować na szybie. To trochę wolniejszy, choć całkiem niezły 
sposób – stwierdził i wyciągnął z siatki coś, co wyglądało na brudną szybę.

 – Już ktoś na tym drukował – wyjaśnił.
Oprócz tego wyjął duży metalowy wałek do ciasta.
 – Macie historyczny wałek. Podobno używali go jeszcze w latach siedem-

dziesiątych do drukowania ulotek.
 – Kto?
 – Nie wiem, chyba jacyś ludzie powiązani z KOR-em23.
Wysupłał jeszcze z siatki długą i grubą skarpetę.
 – A to co?
 – Skarpetka. Musi być, żeby wygładzić wszelkie nierówności – powiedział 

i założył ją na wałek.

 23 W rzeczywistości wałek ten zrobili prowdopodobnie hutnicy i był on używany przez 
ludzi związanych z SKS-em, którzy pod koniec lat siedemdziesiątych drukowali bi-
bułę w mieszkaniu Waldemara Czyża w bloku przy ul. Lilli Wenedy 1. Waldek przy-
niósł go do mieszkania Załuskich na początku 1982 roku.
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 – Rozumiem, że to skarpeta Michnika. – Roześmiał się Jacek. – Mam na-
dzieję, że wyprana.

 – Oczywiście, że nie, nie będziemy niszczyli historycznych skarpet – od-
parł Maciek.

Od tej pory ten niezbędny element nazywaliśmy już zawsze skarpetą Michnika.

Postanowiliśmy, że na potrzeby drukarni zaanektujemy łazienkę, której wygląd 
opisywałem wcześniej. Wysunęliśmy na środek pralkę i rozłożyliśmy na niej 
ceratę dla ochrony przed farbą. Blacha na wierzchu pralki odrobinę uginała się 
pod naciskiem wałka, jednak nie na tyle, żeby szyba mogła pęknąć. Kiedy pralka 
stała na środku, z trudem można było przecisnąć się między nią a umywalką, 
ale musiałem sobie z tym jakoś radzić, kiedy chciałem wyjść do przedpokoju. 
Oczywiście za każdym razem przed drukowaniem musieliśmy wszystko roz-
kładać, a po drukowaniu składać tak, żeby nie zostawał żaden ślad. Ponieważ 
pralka była wysoka, więc nie dało się siedzieć w trakcie pracy. Ten, kto pracował 
wałkiem, czyli po prostu „wałkował”, stał przy wannie, a nakładający i odbie-
rający kartki przy drzwiach. Maciek wyjaśnił nam zasadę, ale różne drobiazgi 
musieliśmy dopracować. Drukowanie na szybie było bardzo proste i jak się 
okazało, miało sporo zalet w porównaniu z ramką, chociaż przebiegało wolniej. 
Ponieważ podłoże musiało być idealnie równe, więc wykorzystanie szyby jako 
podstawy urządzenia było dobrym pomysłem. Kiedy drukowany był pierwszy 
numer u Witka, koledzy używali maskownicy fotografi cznej, o czym już pisa-
łem. Szyba była kilka centymetrów większa od matrycy białkowej. Na niej kła-
dło się dobrze nasiąkający materiał – zawsze stosowaliśmy fl anelę. Zawijało się 
ją na jednym z węższych brzegów szyby i przyklejało po drugiej stronie. Resz-
tę fl aneli rozkładaliśmy na całej powierzchni szyby i nożem kuchennym roz-
prowadzaliśmy na niej farbę. Musiała być równomiernie rozsmarowana, żeby 
jednakowo przesiąkała przez matrycę na całej jej powierzchni, no i nie mogło 
jej też być za dużo, bo wylewałaby się przez litery. Farby, które dostawaliśmy 
od mojego wujka, były farbami albo off setowymi, albo typografi cznymi i były 
dosyć gęste. Ponieważ potrzebna była nam farba płynna, a nie mieliśmy żad-
nych specjalnych rozpuszczalników, rozcieńczaliśmy ją benzyną lakową. Nie 
niszczyła ona matryc, lecz musieliśmy ciągle pracować w jej oparach. Mimo 
że w łazience była bardzo dobra wentylacja, tak dobra, że czuć było, jak wiatr 
wieje po nogach, to i tak całe mieszkanie śmierdziało rozpuszczalnikiem.
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Matrycę umieszczaliśmy na farbie w taki sposób, żeby patrząc z góry, wi-
dać było lustrzane odbicie liter. Jeden z nas kładł kartkę papieru na matrycy, 
a drugi przejeżdżał po niej wałkiem. Różnica w stosunku do ramki jest więc 
widoczna. Wałek nie dotykał farby, a wręcz przeciwnie, musiał być całkiem 
czysty i pokryty czymś bardzo elastycznym, w tym wypadku „skarpetą Mich-
nika”. Wałki gumowe nie sprawdzały się dobrze, bo były zbyt twarde. Poje-
dynczą kartkę trzeba było za każdym razem położyć na matrycy, a potem 
ją zdjąć, czyli wykonać dwie czynności, w przeciwieństwie do ramki, gdzie 
kartek kładło się więcej, a potem tylko się je ściągało. Dodatkowo farba była 
pod matrycą i wystarczało jej tylko na wydrukowanie od pięćdziesięciu do 
stu stron. Powyżej pięćdziesiątej strony trzeba było już coraz mocniej naci-
skać wałkiem, żeby coś się odbiło. Kiedy druk robił się słabo czytelny, mu-
sieliśmy matrycę ostrożnie podnieść, tak żeby jej nie potargać, rozsmarować 
pod nią nową porcję farby, a następnie ponownie równiutko ułożyć na niej 
matrycę. Oczywiście wszystko jest kwestią wprawy, więc z czasem druko-
wanie szło nam coraz szybciej. Wręcz liczyliśmy sobie czas dla zabicia nudy 
i pobijaliśmy kolejne rekordy w drukowaniu każdych stu stron.

Technika ta miała niewątpliwe zalety. Przede wszystkim matryce nie nisz-
czyły się tak szybko jak na ramce. Kiedy mieliśmy już doświadczenie, potrafi -
liśmy wyciągnąć z jednej matrycy półtoratysięczny nakład. Było to wynikiem 
tego, że pojedyncza warstwa fl aneli nie rozciągała się i nie kurczyła tak bar-
dzo jak na ramce, więc matryca dłużej pozostawała niepozaginana. Łatwiej 
też można było ją poprawić i wyrównać. Dodatkową zaletę stanowiło to, iż 
farba była pod matrycą, więc nie chlapała przy wałkowaniu. Jeżeli farba była 
równo rozłożona, to odbitki były dobrze czytelne.

Po wydrukowaniu pierwszej strony nie mogliśmy kartek od razu układać na 
kupce, bo dopóki farba nie wyschła, druk odbijał się na innych kartkach. Kie-
dy przegląda się druki podziemne z tamtych lat, część z nich jest nieczytelna 
właśnie z tego powodu. Dlatego rozkładaliśmy je, gdzie się tylko dało, czyli 
głównie w przedpokoju i w moim pokoju. Staraliśmy się przy tym zostawiać 
jakieś wąskie przejście, a przynajmniej miejsca na postawienie stóp, jednak po-
ruszanie się tam w trakcie drukowania było trudne. Dlatego też dobrze druko-
wało nam się po nocach, kiedy nikt nie chodził po mieszkaniu. Czasami druk 
odbijał się też na płytkach PCV, co nie zawsze udawało się do końca usunąć.
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Mimo tych zabiegów nie dało się, niestety, uniknąć produkowania odpa-
dów. Czasami, kiedy kończyła się farba pod matrycą, okazywało się, że tekst 
nie odbił się w całości i kartka była do wyrzucenia. Niekiedy też odbitki skła-
daliśmy zbyt szybko, gdy farba była jeszcze mokra, i niektóre kartki zlepiały 
się i odbijały na sobie nawzajem. Takich wybrakowanych wydruków trzeba 
było się jakoś pozbyć, a nie można było wyrzucić ich do zsypu, gdyż mogły 
zwrócić czyjąś uwagę. Na szczęście było ich mało, zatem co jakiś czas targa-
łem je na drobne kawałki i spuszczałem w muszli klozetowej.

Razem z szybą Maciek przyniósł też nowy numer „Zomorządności”. Usiadł 
u mnie w pokoju przy stole i zaczął długopisem ryć tytuł czasopisma na górze 
pierwszej strony. Matryce były napisane na maszynie do pisania, ale nie dało 
się przecież zrobić za pomocą maszyny żadnego rysunku, więc jeżeli tytuł 
czasopisma miał być wydrukowany większymi literami, to trzeba było go po 
prostu wygrawerować, samemu dociskając mocno długopis i przejeżdżając 
nim kilkakrotnie po matrycy z wyczuciem, tak żeby zrobić lekkie przetar-
cie, lecz jej nie potargać. Poza tym trzeba było pisać takie litery, żeby napis 
się zmieścił. Błąd mógł oznaczać powtórne przepisywanie tekstu. W niektó-
rych numerach „Zomorządności” widać, że tytuł zaczyna się od szerokich 
liter, a potem, w miarę jak zaczynało brakować miejsca, robią się one coraz 
cieńsze. Niektórym nie chciało się tak kombinować, dlatego część podziem-
nych czasopism ma winiety napisane po prostu na maszynie. Najczęściej ty-
tuł czasopisma wpisywał Maciek, potem czasami robiłem to ja, czasami Jacek.

W „Zomorządności” umieszczaliśmy także znak Solidarności Walczącej 
(niemający jednak nic wspólnego z Solidarnością Walczącą Kornela Morawiec-
kiego, która wtedy jeszcze nie istniała). Nie wiem, kto ten znaczek wymyślił, ale 
już na początku roku zaczął się on pojawiać na murach i ulotkach zamiast zna-
ku Polski Walczącej. Wyglądał tak jak Polska Walcząca, ale miał przedłużony 
do góry i zawinięty w drugą stronę brzuszek, tak że całość tworzyła zarówno 
literę „P”, jak i „S”. Myślę, że dobrze obrazował on nasze sympatie ulokowa-
ne między KPN-em, używającym znaku Polski Walczącej, a Solidarnością.

W winiecie po lewej stronie widniało „NSZZ »Solidarność«, Koło Oporu 
Społecznego 241, Obszar Południe”. Pod tytułem czasopisma podano miejsce 
oraz datę wydania i numer. Po prawej stronie natomiast znajdował się jakiś 
cytat, najczęściej autorstwa Józefa Piłsudskiego. Po jakimś czasie znalazłem 



235

Lata chmurne

w naszej domowej bibliotece przedwojenną książeczkę ze złotymi myślami 
Marszałka – większość cytatów czerpaliśmy właśnie stamtąd. Z umieszcza-
nia motta zrezygnowaliśmy dopiero w lutym 1983 roku, po pięćdziesiątym 
numerze.

Przez pierwszy rok nasze czasopismo ukazywało się mniej więcej regularnie 
co tydzień, szybko wpadliśmy w wir pracy. Musieliśmy drukować „Zomorząd-
ność” w nakładzie, który wtedy wynosił już 800 egzemplarzy, a wkrótce potem 
zaczął się zwiększać, osiągając w czerwcu 1500, a we wrześniu 2500 egzem-
plarzy. Drukowanie kapeenowskiej „Niepodległości” przejął w całości Marek 
Bik, więc to jedno czasopismo nam odpadło, ale drukowaliśmy wszystko, o co 
tylko ktoś nas poprosił. W kwietniu i maju nie mieliśmy ani jednego wolne-
go popołudnia i wieczoru. Najlepsze oczywiście były do pracy wolne soboty 
i niedziele, bo mieliśmy wtedy całe dni dla siebie. Umawialiśmy się zaraz po 
szkole i drukowaliśmy często do dziesiątej wieczorem. Jacek i Maciek musieli 
wyjść na tyle wcześnie, żeby dojechać do siebie przed godziną policyjną, która 
zaczynała się o 23.00 Zdarzało się, że wychodzili tak późno, iż środkami ko-
munikacji publicznej absolutnie nie dotarliby na czas. Łapali wtedy taksówki, 
których koszt trzeba było pokrywać z niewielkich zasobów fi nansowych KOS

-u, albo odwoziła ich moja mama. Pracy mieliśmy tyle, że zaczęliśmy drukować 
również po nocach. Najczęściej na nocki zostawał u mnie Jacek, ale Maćko-
wi też się to zdarzało. Były takie momenty, kiedy wręcz zasypiałem na stojąco.

Pamiętam, jak drukowaliśmy kiedyś z Jackiem przez dwie doby, robiąc 
sobie przerwy tylko na jedzenie. Drugiej nocy, gdzieś około piątej nad ra-
nem, postanowiliśmy przerwać, bo opadliśmy z sił. Staliśmy przy szybie od 
prawie 48 godzin. Miałem wtedy taki zwyczaj, że chodziłem po mieszkaniu 
cały czas na bosaka, więc kiedy stałem w łazience na ciągle wilgotnej podło-
dze, czułem, jak ciągnie mi po nogach zimno. Miałem wtedy naprawdę dość. 
Nie wiem, jak doszedłem do pokoju, ale w pewnym momencie poczułem, że 
ktoś ciągnie mnie za rękę i cicho woła:

 – Ej co ty robisz, złaź stamtąd.
Otworzyłem oczy i zobaczyłem zwijającego się ze śmiechu Jacka, który 

usiłował ściągnąć mnie ze skrzyń, które służyły w naszym pokoju zarówno za 
pojemniki na pościel, jak i krzesła. Śpiąc na stojąco, wlazłem na jedną z nich 
i stałem tam, kołysząc się ku uciesze kolegi.
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Rozbudziłem się na tyle, żeby zejść i rozłożyć sobie łóżko. Runąłem na nie, 
nie wyciągając oczywiście nawet pościeli. Nie mogliśmy jednak spać długo, 
bo co prawda była wtedy niedziela, ale rodzice i tak wstawali wcześnie. Tym-
czasem cały przedpokój i mój pokój zarzucone były wydrukowanymi kartka-
mi, a w łazience z trudem można było skorzystać z umywalki. Teraz trzeba 
było to wszystko jakoś ogarnąć. Tata przesunął pralkę pod ścianę, żeby mama 
mogła dostać się do wanny, lecz rodzice nie wiedzieli, czy mogą już poskła-
dać bibułę. Wytrzymali do jedenastej, potem bezceremonialnie nas obudzili.

Podobne sytuacje zdarzały się często.

*

Nietrudno odgadnąć, że w szkole nie czyniłem zbyt wielkich postępów, bo po 
prostu spałem na lekcjach. Opracowałem nawet specjalną metodę drzemki, 
by nauczyciele się nie zorientowali. Często byłem w stanie wytrzymać, nie 
śpiąc, przez pierwszych kilkanaście minut lekcji, a potem, choć bardzo stara-
łem się uważać, traciłem wątek. Lekcje mieliśmy wtedy w „nowym” budynku 
liceum na ulicy Krzemionki, na drugim piętrze. Gmach ten był przed wojną 
wybudowany właśnie dla IV LO, ale po wojnie zajęło go AGH. W 1981 roku 

„czwórka” starała się o jego zwrot i otrzymała na to zgodę władz, lecz AGH nie 
mogło wyprowadzić się od razu i w 1982 roku zwolniło tylko część sal. Prze-
niesiono tam więc zaledwie kilka klas. Nasza dostała salę na drugim piętrze 
po prawej stronie od schodów, w głębi korytarza. Drzwi do niej znajdowały 
się po lewej stronie, okna wychodziły na ulicę. Naprzeciwko drzwi do naszej 
klasy było wejście do wąskiego korytarza, który należał jeszcze do uczelni. 
Wkrótce odkryliśmy, że tamta część budynku jest niezagospodarowana i nikt 
tam nie chodzi. Ponieważ drzwi tam prowadzących nie zamykano na klucz, 
a pod ścianami stały jakieś skrzynie, na których można było usiąść, urządzi-
liśmy sobie w tym miejscu palarnię. Korzystali z niej zarówno koledzy, jak 
i koleżanki. Kiedy tylko kończyła się lekcja, leciałem tam na papierosa, co 
pozwalało mi się rozbudzić na tyle, że mogłem nie spać przez jakiś czas na 
kolejnych zajęciach. W ogóle paliłem coraz więcej. W tym czasie wypalałem 
już prawie paczkę dziennie, a pod koniec roku doszedłem do półtorej. Pa-
pierosy zabijały nudę w trakcie drukowania, a w szkole działały pobudzają-
co. Pozwalały też spędzać czas wśród koleżanek i kolegów, z którymi miałem 
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coraz mniej wspólnych tematów do rozmowy, bo papieros tuszował moje 
milczenie. Mogłem po prostu stać i słuchać, o czym mówią.

Paliliśmy wszyscy trzej, z tym że Maciek najmniej i właściwie nigdy nie 
wpadł w nałóg. Początkowo ukrywałem to przed rodzicami, ale kiedyś mama 
weszła do łazienki, akurat kiedy usiłowałem schować peta.

 – Słuchaj, skoro już palisz, to pal przy mnie. Nie życzę sobie, żebyś mnie 
okłamywał – oznajmiła.

Od tej pory nie kryliśmy się z papierosami. Podziwiam rodziców, że to wy-
trzymywali. Nie dość, że cały dom śmierdział rozpuszczalnikiem i papiero-
sami, to jeszcze klęliśmy jak szewcy. Nasza szyba spisywała się dobrze jak na 
tak proste urządzenie, ale mimo naszych wysiłków i tak czasami strony wy-
chodziły niedodrukowane albo pękały matryce, albo kartki się zlepiały i część 
wydruków musieliśmy wyrzucić. Wówczas „kurwy” latały w powietrzu niczym 
nasiona dmuchawca. Poza tym często klęliśmy po prostu z nudów, puszczając 
wiązanki, których nie powstydziliby się nawet niektórzy wielcy literaci, a może 
nawet sam Wieniedikt Jerofi ejew. Kiedy rodzice byli w domu, staraliśmy się 
powstrzymywać, a w nocy klęliśmy szeptem, żeby nikogo nie budzić, ale nie 
było takiej możliwości, żeby od czasu do czasu czegoś nie usłyszeli.

Podczas drukowania w naszym mieszkaniu normalnie funkcjonować się 
nie dało. Tata i dziadek chyba z trudem to wytrzymywali. Dziadek, co praw-
da, przez dwie wojny zdążył przyzwyczaić się do papierosów i żołnierskiego 
języka, więc kiedy był w Prokocimiu, lubił czasami przy nas siadać i patrzeć, 
jak drukujemy, ale kiedy tylko było wystarczająco ciepło, obaj przenosili się 
do domku w Garlicy. Jeżeli była zima, to dziadek jechał czasami pomieszkać 
w domu Płaszowie, zarówno po to, żeby odwiedzić rodzinę wujka, jak i po 
to, żeby mieć trochę spokoju.

Oprócz drukowania mieliśmy też inne obowiązki. Po wpadce Maćkowi bardzo 
szybko udało się skombinować jakąś starą maszynę do pisania. Aż do roku 1985 
wszystkie maszyny, których używaliśmy, były przedwojenne. Mam na myśli 
drugą wojnę światową, a nie wojnę polsko-jaruzelską. Ze względu na swój wiek 
miały mocno zużyte czcionki, ale były na tyle dobre, że dało się na nich pisać 
matryce. Te do pierwszego drukowanego u mnie numeru „Zomorządności” 
Maciek napisał u siebie w domu, ale ponieważ do niego w każdej chwili mogli 
wpaść „smutni panowie” na rewizję, przeniósł maszynę do mnie. Pisali na niej 
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Maciek i Jacek. Ja nigdy wcześniej nie używałem maszyny do pisania, więc 
początkowo nie zabierałem się za to, bo po pierwsze, pisałbym zbyt wolno, 
a po drugie, mógłbym często się mylić, niszcząc cenne matryce. Nauczyłem 
się z niej korzystać dopiero jakieś pół roku później.

Informacje do czasopisma czerpaliśmy z różnych źródeł. Drukowaliśmy 
sporo ofi cjalnych dokumentów Solidarności i KPN-u oraz zamieszczaliśmy 
przedruki z innych czasopism. Część informacji spływała do nas poprzez 
nasze kontakty i kanały kolportażu. My przekazywaliśmy bibułę, a do nas 
trafi ały w zamian wiadomości. Maciek przynosił też informacje z obozów 
dla internowanych, głównie z Załęża, gdzie siedział jego ojciec, który prze-
kazywał mu je w trakcie widzeń. Wzięliśmy też na siebie obowiązek pisania 
relacji z różnych imprez, czyli głównie z demonstracji.

Demonstracje odbywały się wtedy przy różnych okazjach, najczęściej 
z okazji kolejnej miesięcznicy wprowadzenia stanu wojennego, czyli trzyna-
stego każdego miesiąca. W maju były jednak aż trzy okazje po kolei.

Najpierw 1 maja, który wielu osobom kojarzy się z ofi cjalnymi pocho-
dami, ale wtedy obchodzony był też przez opozycję jako święto robotni-
cze zawłaszczone przez komunistów. W tym dniu odbył się pochód z Huty 
im. Lenina do centrum Nowej Huty. Uczestnicy maszerowali spokojnie, bez 
skandowania haseł i milicja nie interweniowała, bojąc się prawdopodobnie 
sprowokowania hutników do jakiegoś większego wystąpienia. Była też msza 
w kościele w Bieńczycach, bez demonstracji po niej. Milicja zatrzymała tyl-
ko studenta rozrzucającego ulotki.

Zupełnie inny przebieg miała demonstracja 3 maja. Msza rocznicowa od-
była się tym razem w katedrze wawelskiej. Było ciepło jak na tę porę roku, po-
jechałem więc na Wawel w cienkiej dżinsowej kurtce, pod którą miałem tylko 
koszulę. Po mszy, zgodnie z planem, koło Bramy Herbowej uformował się 
pochód, który ruszył w dół wzgórza, a następnie Grodzką w kierunku Rynku 
Głównego. Szliśmy, skandując przeróżne hasła. Milicjantów było sporo i wszy-
scy bali się, że lada chwila nas zatrzymają. Nagle, po przejściu koło kościoła 
Świętych Piotra i Pawła, czoło pochodu stanęło, ludzie trochę się rozstąpili 
i na wysokości ulicy Poselskiej zobaczyłem szpaler zomowców z tarczami oraz 
armatki wodne. Ruszyli powoli w kierunku pochodu, ale chyba postanowili 
najpierw rozproszyć ludzi za pomocą armatek wodnych, bo wysunęły się one 
przodu i z rozpędem wjechały w tłum. Rozbiegliśmy się na boki. Strumienie 
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wody trafi ały we wszystkich, którzy nie zdążyli się schować. Lali czystą, niefar-
bowaną wodą. Na szczęście, bo wkrótce miałem mokrą całą kurtkę i koszulę. 
Schowałem się za jakimś zaparkowanym przy krawężniku samochodem. Ar-
matki jeździły Grodzką tam i z powrotem. Niedaleko mnie pod sklepem stały 
skrzynki z butelkami po mleku. W kilka osób dorwaliśmy się do nich i zaczę-
liśmy tymi pustymi butelkami rzucać w armatki. Oczywiście takie pociski nic 
nie mogły im zrobić, ale miałem nadzieję, że dudnienie podziała choć trochę 
stresująco na zomowców. W końcu nie mogli mieć pewności, że to nie butel-
ki z ben zyną. Próbowałem uderzyć w wieżyczkę na górze samochodu, ale nie 
trafi łem i butelka przeleciała obok. Przestraszyłem się, że mogę trafi ć kogoś 
po drugiej stronie, i więcej tego nie próbowałem. Po jakimś czasie armatki 
i zomowcy wycofali się w kierunku Dominikańskiej, nadal blokując przejście. 
 Pochód utworzył się na nowo i ruszył w kierunku Rynku. Na reakcję nie trzeba 
było długo czekać – nastąpił atak zomowców. Tłum rozproszył się, milicjanci 
zabrali się za ściganie i pałowanie ludzi. Byłem na wysokości Poselskiej, więc 
z dużą grupą zacząłem biec tą ulicą w kierunku Plant. Kiedy udało nam się 
tam dotrzeć, nastąpił atak z drugiej strony, czyli spod Poczty Głównej. Było 
nas niewielu, więc bardzo szybko rozdzieliliśmy się, a milicjanci zaczęli wyła-
pywać i pałować pojedynczych ludzi na trawnikach wśród drzew. Przebiegłem 
tuż obok trzech zomowców, jeden zrobił krok w moim kierunku, ale zrezygno-
wał. Widać znaleźli inny, lepszy cel. Wybiegłem na chodnik przy skrzyżowaniu 
ulicy Siennej z Waryńskiego (obecnie Świętej Gertrudy). Demonstranci roz-
biegli się i widziałem, że milicja goni i łapie ludzi na Plantach, więc nie było 
sensu tam zostawać. Wiedziałem, że po takich imprezach esbecy mają zwyczaj 
wyłapywać w środkach komunikacji miejskiej mokrych ludzi, ruszyłem więc 
na piechotę ulicą Starowiślną w kierunku Wisły i zdecydowałem się wsiąść do 
tramwaju, dopiero kiedy dotarłem do Podgórza.

*

Przed rocznicami nasza drukarnia wypuszczała najwięcej druków, bo oprócz 
„Zomorządności” drukowaliśmy też często ulotki wzywające do udziału 
w mszach i manifestacjach. Tak było też przed 13 maja 1982 roku, czyli przed 
piątą miesięcznicą wprowadzenia stanu wojennego. Miał się wtedy odbyć pięt-
nastominutowy ogólnopolski strajk, do którego wezwała Tymczasowa Komisja 
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Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. W Krakowie, jak co miesiąc, była rów-
nież planowana msza święta w kościele Mariackim, a po niej demonstracja.

Zarówno w mszy, która miała zacząć się o godzinie 18.30, jak i w demon-
stracji mieliśmy wziąć udział wszyscy trzej, ale osobno, żeby więcej zobaczyć. 
Wyciągnąwszy wnioski z tego, co spotkało Andrzeja, ulotek oczywiście już 
wtedy nie rozrzucaliśmy. Moja mama też planowała przyjść na mszę, jednak 
nie była pewna, czy na nią zdąży. Ostatecznie dotarła na miejsce razem z tatą 
i moim bratem, ale nie spotkaliśmy się.

Kiedy czekałem na autobus na przystanku przy Teligi, spotkałem Pawła 
Wadowskiego, mojego dawno niewidzianego kolegę z podstawówki. Okazało 
się, że on też jedzie na Rynek, co mnie zdziwiło, bo nie przyszło mi wcześniej 
do głowy, że może brać udział w takich imprezach. Co prawda, w podsta-
wówce, kiedy dyskutowaliśmy o polityce, zawsze ostro wypowiadał się o na-
szych władzach, ale były to tylko rozmowy. Ponieważ był bardzo przystojny 
i cieszył się zawsze dużym powodzeniem u dziewczyn, lubił życie towarzy-
skie. Od zakończenia szkoły podstawowej spotkaliśmy się tylko kilka razy 
w tramwaju, kiedy wracał ze swoim kolegą ze szkoły zawodowej, do której 
wtedy uczęszczał, i zawsze rozmawiali wyłącznie o podrywach. Nie kojarzył 
mi się z jakąkolwiek działalnością polityczną. Nasze spotkanie miało, jak się 
później okazało, bardzo pozytywne konsekwencje.

Na mszę pojechałem więc razem z Pawłem. Ludzi było tym razem dużo 
więcej niż zwykle. Wielu musiało stać w trakcie mszy na zewnątrz, bo kiedy 
po odśpiewaniu Boże coś Polskę oraz Roty ludzie wyszli z kościoła, tłum wy-
pełnił całą połowę Rynku. Władze chyba przeczuwały, że może tak być, bo 
zaczęły gromadzić siły już po południu. W bocznych ulicach stało mnóstwo 
bud, suk, armatek wodnych i zomowców.

Demonstracja przebiegała jak zwykle. Skandowaliśmy hasła w rodzaju: 
„Solidarność”, „NZS”, „Wypuścić Lecha” (dla jasności dodam, że chodziło 
o Wałęsę, bo tylko ten Lech był wtedy powszechnie znany). Milicjanci za-
reagowali tym razem bardzo szybko. Zacytuję tu fragment tekstu z „Zomo-
rządności”, który był kompilacją relacji spisanych przez nas wszystkich. Jest 
on zgodny z tym, co jeszcze pamiętam, chociaż, jak większość tekstów pisa-
nych w tamtym okresie, był bardzo emocjonalny:

 „(…) Wjechał na sygnale samochód MO i rozległo się dwukrotne »Rozejść 
się« po czym do Rynku wjechał ze wszystkich stron ciężki sprzęt – wyskoczyli 
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pałowi, rozległy się strzały, na odgłos których szereg osób o słabszych nerwach 
wywróciło się. Ludzie, w panice, w pierwszej chwili nie zorientowali się, że to 
tylko wystrzeliwanie petard z gazami łzawiącymi. Zaczęto oglądać ludzi omdla-
łych, podejrzewając, że są postrzeleni. Tłum w panice uciekał, ale wszystkie 
drogi odwrotu z Rynku były odcięte. Płacz mało odpornych i matek, których 
synowie i córki też tam byli, mieszały się z wyciem sygnałów milicyjnych, dud-
nieniem sprzętu pancernego, strzałów, z klaksonami karetek pogotowia.

ZOMO strzelało nabojami łzawiącymi do okien domów, w których chro-
nili się ludzie. Powietrze było gęste od dymu. Milicjanci w kaskach i maskach, 
z tarczami i pałami, katowali, kogo popadło. Wyciągano z sieni, schodów, 
kawiarni, domów ludzi chroniących się przed bandą rozjuszonych bestii, 
prawdopodobnie działających pod wpływem narkotyków i alkoholu (kilku 
zomowców było pijanych na pewno) (…)”.

Kolejne zdanie jest nieczytelne, bo przy drukowaniu egzemplarzy, do któ-
rych mam dostęp, matryca była już pozaginana akurat w tym miejscu. Dalej 
opiszę więc to, co działo się ze mną.

Sytuacja wyglądała groźnie. Manifestacje organizowane w Krakowie 
od grudnia zawsze były rozpędzane, zawsze pałowano ludzi i część areszto-
wano. Tym razem jednak wyglądało to inaczej. Nie zostawiono żadnej dro-
gi ucieczki i rozpoczęto gwałtowny atak ze wszystkich ulic naraz, tak jakby 
milicji wcale nie zależało na rozpędzeniu ludzi, tylko na biciu i aresztowaniu. 
Widać ktoś doszedł do wniosku, że należy wreszcie dać demonstrantom po-
rządną nauczkę. Atak wyglądał tak wściekle, że rzeczywiście, po usłyszeniu 
strzałów, wiele osób sądziło, że milicja otworzyła ogień.

Kiedy zobaczyliśmy z Pawłem, że tłum ulega rozproszeniu, zaczęliśmy 
uciekać w kierunku Floriańskiej. Tam jednak okazało się, że cała ulica zasta-
wiona jest budami i zomowcami. Chcieliśmy się stamtąd wycofać, a wtedy 
drogę odcięli nam zomowcy atakujący od strony Rynku i zaczęli nas pędzić 
w kierunku szpaleru stojącego w głębi ulicy.

Po prawej stronie zobaczyłem otwartą bramę, do której wbiegło kilka osób. 
Pokazałem ją Pawłowi i popędziliśmy w tamtą stronę. Przez długi korytarz 
wbiegliśmy na podwórze. Wiedzieliśmy jednak, że to nie wystarczy, więc da-
lej szukaliśmy drogi ucieczki. Po prawej stronie był mur z bramą prowadzącą 
na mniejsze podwórko, z którego można było przedostać się do ofi cyny. We-
szliśmy do niej i po lewej stronie zobaczyliśmy drzwi i schody prowadzące 
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na górę. Na każdym piętrze spotykaliśmy jakichś uciekinierów, ale drzwi do 
mieszkań były pozamykane i nie było gdzie się schować. Kiedy dotarliśmy na 
strych, zobaczyliśmy, że pod zamkniętymi drzwiami stoi już około dziesięciu 
osób. Po chwili zaczęli docierać na górę ci, których minęliśmy na piętrach. Sta-
liśmy tam kilka minut. Część ludzi rozmawiała w podnieceniu, a część pró-
bowała ich uciszyć. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że może zomowcy przegapią 
wejście do ofi cyny. Były to jednak płonne nadzieje. Po chwili na dole powsta-
ło zamieszanie i usłyszeliśmy na schodach tupot ciężkich butów. Na górę do-
tarło dwóch albo trzech zomowców. Zatrzymali się na półpiętrze poniżej nas.

 – Złazić, ale to już –wrzasnął jeden z nich – bo jak nie, to my do was 
przyjdziemy.

Powtórzyli ostrzeżenie jeszcze kilka razy i zrobili krok w naszym kierun-
ku. Kilka osób zdecydowało się na zejście. Kiedy tylko dotarli do zomowców, 
ci zaczęli okładać ich pałkami. Ludzie zgromadzeni pod drzwiami strychu 
wpadli w panikę i zaczęli przepychać się, żeby zbiec schodami na dół. Uzna-
łem, że nie ma sensu dłużej czekać. Rzuciliśmy sobie z Pawłem porozumie-
wawcze spojrzenie i biegiem ruszyliśmy w dół. Dwaj zomowcy zajęci byli 
praniem innych ludzi, więc udało mi się przebiegnąć koło nich bez szwanku. 
Zobaczyłem wtedy, że na kolejnych piętrach i półpiętrach też stoją. Zbiega-
łem szybko, po kilka schodów, więc nie wyrobiłem się na następnym zakręcie 
i wpadłem na zomowca, przypierając go do ściany. Żeby złapać równowa-
gę, rozłożył ręce na boki i nie mógł uderzyć. Zanim odzyskał równowagę, 
pobiegłem dalej. Przed sobą nie miałem nikogo, ale za mną biegli ludzie. 
Przebiega jąc koło następnego zomowca, schyliłem się gwałtownie, kiedy za-
mierzył się na mnie, i nie trafi ł. Udało mi się dotrzeć na dół, nie zaliczywszy 
żadnego uderzenia. Zatrzymałem się w drzwiach wychodzących do przed-
sionka ofi cyny. Część osób próbowała dostać się do piwnicy, do której schody 
znajdowały się na tej samej klatce schodowej. Zobaczyłem, że Paweł do nich 
dołączył, i poszedłem w jego ślady, ale wycofałem się, kiedy okazało się, że 
drzwi do piwnic są zamknięte. Wybiegłem przez drzwi do przedsionka ofi -
cyny i to samo zrobiła większość ludzi. Zatrzymaliśmy się przy wyjściu na 
podwórze, kiedy zobaczyliśmy, że zomowcy utworzyli tam regularną ścieżkę 
zdrowia. Nasze niezdecydowanie nie trwało jednak długo, bo przez drzwi 
z klatki schodowej wybiegli zomowcy, którzy zganiali nas z góry, i ruszyli 
w naszym kierunku. Wybiegłem na podwórze. Udało mi się ominąć gliniarzy 
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stojących na pierwszym podwórku w momencie, kiedy zajęci byli biciem 
ludzi biegnących przede mną. W bramie prowadzącej na drugie podwórko 
stało dwóch kolejnych. Schyliłem się, unikając ciosu od pierwszego z nich, 
ale drugi już nie chybił. Poczułem silne uderzenie w plecy i szyję. Straciłem 
na moment równowagę, lecz nie przewróciłem się. Brama wychodząca na 
Floriańską była pusta. Wypadłem na ulicę i zobaczyłem, że zomowcy pędzą 
ludzi wyganianych z bram w kierunku bud stojących od strony Bramy Flo-
riańskiej. Za mną z bramy wybiegła reszta osób, ale Pawła nigdzie nie wi-
działem. Ponieważ za nimi wybiegli milicjanci, więc doszedłem do wniosku, 
że prawdopodobnie udało mu się gdzieś schować.

Zomowcy stojący przy budach zaganiali ludzi do środka pałami, było więc 
jasne, że ucieczka w tamtym kierunku nie ma sensu, bo pcham się prosto 
w ich łapy. Byłem jeszcze daleko od nich, więc rozglądałem się wokół usiłując 
znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji. Zobaczyłem po prawej stronie uchylo-
ne drzwi do kawiarni i stojącego w nich pracownika lokalu, który próbował 
odepchnąć osobę usiłującą się tam schronić. W sekundzie dopadłem do tych 
drzwi, nie patyczkując się, odepchnąłem faceta blokującego przejście i wpa-
dłem do środka. Za mną wepchnęła się też ta druga osoba, po czym drzwi 
zatrzasnęły się, a pracownik przekręcił zamek.

 – Przez was wszystkich nas aresztują – stwierdził ostro.
Zobaczyłem, że w kawiarni, oprócz personelu, jest jeszcze kilka osób. Fa-

cet, który nie chciał nas wpuścić, był chyba kierownikiem albo właścicielem.
 – Po co tu weszliście, i tak zaraz was stąd wygonią, a jeszcze nam się obe-

rwie, bo mieliśmy zakaz wpuszczania kogokolwiek.
W ogólnym zmieszaniu zacząłem szukać jakiegoś miejsca, gdzie można 

by się schować. Znalazłem korytarzyk prowadzący, jak się potem okazało, 
do tylnego wyjścia. Po prawej jego stronie były drzwi do bardzo wąskiego 
pomieszczenia, w którym rzędem pod ścianą stały wąskie metalowe szafk i 
z ubraniami personelu. Było ich pięć albo sześć. Nikt mnie nie widział, bo 
wszyscy skupili się w głównej sali. W tym momencie usłyszałem, jak zomowcy 
dobijają się do drzwi wejściowych, wszedłem więc szybko do tego pomiesz-
czenia. Drzwi szafek nie były zamknięte na klucz. Otworzyłem trzecią albo 
czwartą z kolei. Za nią były jeszcze dwie. Wisiało tam jakieś ubranie, ale rze-
czy nie było dużo, więc udało mi się jakoś do niej wcisnąć i zamknąć drzwicz-
ki. Przypuszczałem jednak, że milicjanci sprawdzą szafk i, i zastanawiałem 
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się przez chwilę, co zrobić, żeby do mojej nie zajrzeli. Przyszedł mi do gło-
wy pomysł – otworzyłem drzwi od mojej szafk i na oścież. Pomieszczenie 
było tak wąskie, że po ich otwarciu nie było przejścia między nimi i ścianą. 
Stwierdziłem, że na pewno będą chcieli zajrzeć do wszystkich zamkniętych, 
ale żeby zajrzeć do tych, które były w dalszej części pokoiku, będą musieli 
najpierw zamknąć drzwiczki od mojej szafk i. Istniało prawdopodobieństwo, 
że nie przyjdzie im do głowy, iż ktoś siedzi właśnie w tej otwartej. Ponieważ 
w takiej sytuacji każda pomoc może się przydać, więc na wszelki wypadek 
zmówiłem jeszcze „zdrowaśkę” i „Ojcze nasz”, których znajomość odświeży-
łem sobie, biorąc udział w mszach za ojczyznę. Długo czekać nie musiałem. 
Zadudniły buciory, drzwi do pomieszczenia się otworzyły, wszedł milicjant 
i zrobił dokładnie to, co chciałem. Zamknął z impetem moje drzwiczki i otwo-
rzył dwie kolejne szafk i, po czym wycofał się na korytarz.

Nasłuchiwałem, ciągle panowało tam jakieś zamieszanie. Nie wiedziałem, 
czy milicja już sobie poszła, i dalej siedziałem w szafce. Po jakimś czasie ktoś 
wszedł do pomieszczenia i otworzył właśnie tę szafk ę, w której się przycza-
iłem. Kobieta zobaczyła mnie i wrzasnęła przestraszona, ale szybko ochłonęła.

 – Co pan tu robi, proszę stąd wyjść.
 – Poszli już? Niech pani mnie nie wsypie.
Kobieta wybiegła na korytarz i zawołała szefa:
 – Tu jest jeszcze jeden.
Szef wpadł do pokoju socjalnego i krzyknął:
 – Proszę wyjść, ale już. Nie może pan tu siedzieć. Wszyscy za pana obe-

rwiemy. Na razie poszli, ale zaraz wrócą.
Wyszedłem na korytarz.
 – Proszę opuścić lokal! – wrzasnął facet. – Nie może pan tu zostać, zaraz 

będą nas wypuszczać.
Otworzył tylne wyjście i wypchnął mnie na zewnątrz. Okazało się, że je-

stem w tej samej bramie, z której kilkanaście minut wcześniej milicjanci wy-
pędzili nas na ulicę. Teraz było tam pusto i cicho, ale na Floriańskiej nadal 
słychać było krzyki milicjantów. Kilku przebiegło koło bramy, nie zaglądając 
do środka. Ruszyłem w kierunku podwórka. Po drodze zobaczyłem wejście 
na klatkę schodową i zacząłem wchodzić po schodach na górę. Kiedy byłem 
powyżej pierwszego lub drugiego piętra, otworzyły się drzwi jednego z miesz-
kań znajdujących się poniżej i wyjrzała z niego starsza pani.
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 – Co pan tu robi?
 – Chowam się – odpowiedziałem.
 – Myślałam, że wygonili was wszystkich na ulicę.
 – Jakoś udało mi się przyczaić.
 – Niech pan wejdzie. Szybko. Mogą zaraz tu przyjść – powiedziała i otwo-

rzyła szerzej drzwi do mieszkania.
Nie zwlekając, skorzystałem z zaproszenia. Staruszka była sama. Było już 

ciemno, ale nie włączała światła, bo twierdziła, że zomowcy strzelają gazem 
w okna, w których się świeci, i w te, które są uchylone. Poczęstowała mnie her-
batą i porozmawialiśmy trochę. Od czasu do czasu wyglądałem przez okno, ale 
tak, żeby nikt mnie nie zauważył z ulicy, po której kręcili się zomowcy i esbecy. 
Raz usłyszeliśmy tupot ciężkich butów na klatce schodowej; widocznie spraw-
dzali, czy na pewno nikt się tam nie schował. Miałem nadzieję, że po godzinie 
lub dwóch milicja zakończy akcję i będę mógł pójść do domu, ale jeszcze koło 
godziny 22.00 samochody milicyjne stały na ulicy. Do staruszki też chyba do-
tarło, że na razie nie dam rady się stamtąd wydostać, bo zaproponowała, że-
bym przespał się w wolnym pokoju, a ona zbudzi mnie, kiedy będzie można już 
wyjść. Zaprowadziła mnie do pokoju, dała koc i zostawiła samego. Stwierdzi-
łem, że nie mogę kłaść się do łóżka w ubraniu, więc zdjąłem spodnie i stwier-
dziłem wtedy, że są całe wilgotne i śmierdzą. „Ja pierdolę, czyżbym zlał się ze 
strachu?” – pomyślałem. Miałem nadzieję, że to jednak woda z zomowskiego 
działka wodnego, ale smród wskazywał na coś innego. Powiesiłem spodnie na 
krześle, żeby wyschły, i położyłem się. Trwało dłuższą chwilę, zanim zasnąłem.

Zbudziło mnie potrząsanie za ramię.
 – Niech pan wstaje, chyba już poszli.
Kiedy gospodyni zobaczyła, że się zbudziłem, wyszła. Ubrałem się szyb-

ko i wyszedłem z pokoju. Było około piątej rano.
 – Chyba ich nie ma. Ludzie idą do pracy. Może pan już iść. Tylko proszę 

uważać na tajniaków.
Pożegnałem się szybko, bardzo dziękując za schronienie, i zszedłem na 

dół. Zatrzymałem się na moment w bramie i rozejrzałem po ulicy. Milicji 
ani śladu. Nie zauważyłem również nikogo, kto mógłby wyglądać na tajnia-
ka. Szybko skierowałem się w prawo pod kościół Mariacki, a następnie przez 
Mały Rynek dotarłem pod Pocztę Główną. Nie czekałem długo na tramwaj 
i po kilkudziesięciu minutach byłem w domu.
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Otworzył tata, który na mój widok krzyknął w stronę kuchni.
 – Jest, wrócił.
Po chwili przybiegła mama. Po krótkim powitaniu zapytała:
 – Zamknęli cię?
 – Nie, udało mi sie schować, inaczej nie wróciłbym tak wcześnie.
Oboje odetchnęli z ulgą.
Szybko opowiedzieliśmy sobie nawzajem o tym, co nas spotkało. Rodzi-

ce i Paweł stali w czasie demonstracji z tyłu i udało im się dosyć szybko wy-
dostać ze strefy walk przez plac Mariacki i Sienną. Nałykali się tylko trochę 
gazu. W sumie wszyscy wyszliśmy z tych wydarzeń obronną ręką, ale przez 
dzień lub dwa piekły mnie plecy od uderzenia.

Było jeszcze bardzo wcześnie, więc spakowałem się szybko i zdążyłem do 
szkoły na pierwszą lekcję o 7.10.

Zaraz po szkole pojechałem do Pawła, ale nikogo u niego nie zastałem. Na-
stępnego dnia okazało się, że jednak go zwinęli. Wtedy kiedy się rozstaliśmy, 
został w piwnicy. Początkowo wydawało mu się, że dobrze wybrał miejsce, 
bo zomowcy pobiegli za nami i tam nie zajrzeli. Ktoś z ukrywających się wy-
szedł jednak za wcześnie na podwórko, jeden milicjant go spostrzegł i go-
niąc go, zomowcy trafi li do pozostałych. Wypędzili ich wszystkich na ulicę 
i zapędzili do bud. Ja w tym czasie siedziałem już chyba w szafce ubranio-
wej. Zawieźli go do aresztu na Montelupich, spisali, zabrali pasek i sznurówki 
i wsadzili do celi. Trzymali go do południa, potem wszystko oddali i wypu-
ścili, zapowiadając, że informację o zatrzymaniu wyślą do szkoły.

Duże kłopoty z wydostaniem się z Rynku miał też Jacek. Maciek nato-
miast chyba w ogóle nie poszedł na mszę z powodu choroby.

Zarówno to, co przydarzyło się Andrzejowi, jak i różne inne doniesienia 
świadczyły o tym, że milicja od czasu do czasu robi rewizje w domach osób 
złapanych na demonstracjach. W moim domu była drukarnia, a Jacek miał 
pełno bibuły. Najmniej nielegalnych materiałów mogliby znaleźć u Maćka, 
który ze względu na ojca mógł mieć rewizję w domu w każdej chwili, i dla-
tego starał się nie trzymać u siebie zbyt wielu rzeczy mogących zaintereso-
wać esbeków. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że udział w manifestacjach 
to dla nas zbyt duże ryzyko i postanowiliśmy, że od tej pory nie będziemy na 
nie chodzić, a pisanie relacji będziemy zlecać komuś z zaufanych znajomych.
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Od tej zasady odstąpiłem częściowo 13 czerwca, kiedy poszedłem z mamą 
na mszę do Bieńczyc. W samej demonstracji, która rozpoczęła się zaraz po 
mszy, nie brałem jednak udziału. Potem nie uczestniczyłem już w mszach 
rocznicowych ani demonstracjach aż do 1988 roku.

*

Przez cały maj drukowaliśmy dzień w dzień. W drugiej połowie miesiąca za-
cząłem mieć problemy ze zdrowiem. Przyczyną być może było to, że całymi 
dniami oraz często nocami stałem na bosaka na zimnej i wilgotnej podłodze 
w łazience. Możliwe też, że uderzenie pałą uszkodziło jakiś nerw. W każdym 
razie zbudziłem się pewnego ranka ze sparaliżowanymi plecami. Prawie nie 
mogłem ruszać rękami, bo każdy ruch powodował bardzo silny ból. Posze-
dłem jednak do szkoły, a następnie przez całe popołudnie i wieczór starałem 
się drukować, ale to tylko spowodowało nasilenie się bólu. W następnym 
dniu udałem się do lekarza do przychodni, co nie zdarzyło mi się już od co 
 najmniej kilku lat. O tym, co może być przyczyną, nie mogłem niestety wspo-
mnieć. Internista zbadał mnie, ale nie był specjalnie zdziwiony.

 – Wygląda na jakieś problemy reumatyczne – stwierdził.
 – Chyba jestem trochę na to za młody, panie doktorze.
 – Paaanie, w Krakooowie, przy takim zanieczyszczeniu…? To nic dziw-

nego. Nie pan pierwszy i nie ostatni. Wszyscy, którzy dzieciństwo spędzili 
w tym mieście, będą mieć problemy ze zdrowiem i wszyscy wcześniej umrą – 
pocieszył mnie.

Skoro tak sytuacja wyglądała, to nie pozostawało mi nic innego, jak po-
tulnie przyjąć receptę i grzecznie zażywać leki. Byłem tak sparaliżowany, 
że przez kilka dni absolutnie nie byłem w stanie ani chodzić do szkoły, ani 
pracować w drukarni. Na szczęście po tygodniu paraliż zaczął mijać, a po 
dwóch ustąpił zupełnie.

*

Wyłonił się w tym czasie natomiast inny problem. Jak już pisałem, moja 
mama była zaangażowana w działalność nieformalnej grupy inicjatywnej 
Solidarności na AR-ze, która wkrótce została przekształcona w tajną komisję 
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uczelnianą. Należeli do niej różni ludzie z AR, między innymi dawni prze-
wodniczący związku Teresa Cichoń i Jan Koteja, poza tym Ryszard Bitka, 
Jerzy Dąbkowski, Lidia Dola, Jan Gąsienica, Kazimierz Pawłowski, Zofi a Po-
lepszycowa, Stefan Skiba i Barbara Zielińska. Wielu z nich później poznałem, 
zwłaszcza że jedno albo dwa spotkania komisji odbyły się u nas w mieszkaniu. 
Wszyscy oni współpracowali z nami, kolportując „Zomorządność”, dostar-
czając papier i informacje. Z całej tej grupy najbliższy kontakt utrzymywa-
liśmy z panią Polepszycową, mieszkającą na ulicy Juliana Marchlewskiego 
(obecnie Władysława Beliny-Prażmowskiego).

Po pewnym czasie zaczęły pojawiać się pogłoski, że interesuje się nimi 
SB i że niektórzy z nich znaleźli się pod obserwacją. Trudno stwierdzić, czy 
były one zgodne z prawdą, ale przy tego rodzaju działalności jak nasza trze-
ba dmuchać na zimne.

Pod koniec maja do mojej mamy dotarły, jak się wydawało, prawdziwe 
informacje, że esbecja ma na nią oko i że jesteśmy o krok od rewizji w domu. 
Musieliśmy oczywiście na to natychmiast zareagować. Zaczęliśmy czym prę-
dzej szukać jakiegoś lokalu, do którego moglibyśmy przenieść drukarnię. Jed-
nak nie było to proste. Nawet ci ludzie, którzy kolportują bibułę, nie chcą na 
ogół angażować się aż do tego stopnia. Co innego kolportowanie ulotek czy 
przekazywanie informacji, a co innego trzymanie w domu całego sprzętu, 
materiałów oraz regularne długie wizyty kilku obcych facetów, które łatwo 
mogą spostrzec sąsiedzi. Rozpuściliśmy wici różnymi kanałami. Byliśmy już 
prawie przekonani, że będziemy musieli na jakiś czas zawiesić działalność, 
kiedy moja mama przyniosła wiadomość, że ma dla nas lokal. Okazało się, 
że jej koleżanka z pracy, która rozprowadzała „Zomorządność”, Barbara Gą-
sior, zadeklarowała, że na jakiś czas może nas przyjąć.

 – Mieszka na Nabielaka. To ulica równoległa do Lublańskiej. Niedaleko na-
szego wydziału – powiedziała mama. – Tylko będziecie musieli uważać, bo ma 
lokatora. Nie wiadomo, co to za facet. Jakiś fl iziarz czy parkieciarz. Będziecie 
drukować w garażu, niedaleko od drzwi jego pokoju, więc musicie być cicho.

Do przewiezienia sprzętu i materiałów oczywiście zaangażowaliśmy moją 
mamę. Musiała obrócić maluchem dwa razy, żeby wszystko zabrać. W trze-
cim rzucie wpakowała nas do auta i zawiozła na miejsce.

Pani Basia, jak o niej od tej pory mówiliśmy, okazała się bardzo sympa-
tyczną, drobną, trzydziestokilkuletnią kobietą. Mieszkała w szeregowym 
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domu. Główne wejście do niego i wjazd do garażu znajdowały się od stro-
ny ulicy Nabielaka. Po drugiej stronie domu okna wychodziły na Lublań-
ską i tam też znajdowały się tylne drzwi, którymi można było wyjść przez 
ogródek bezpośrednio na przystanek autobusowy. Do garażu można było 
dostać się nie tylko przez bramę, ale także przez drzwi, które znajdowały się 
wewnątrz domu, tuż przy schodach wiodących na pierwsze i drugie piętro. 
Kiedy przechodziło się obok tych drzwi i schodów, wchodziło się do małego 
korytarzyka, gdzie znajdował się pokój wynajmowany przez lokatora, o któ-
rym wspominała moja mama, a którego zaczęliśmy nazywać tapeciarzem, 
choć chyba zajmował się układaniem parkietów. Na szczęście nie przebywał 
tam codziennie, często znikał na tydzień lub dwa. Tuż obok drzwi do jego 
pokoju, po prawej stronie, była w podłodze klapa do piwnicy, a po lewej wej-
ście do korytarzyka prowadzącego do tylnych drzwi.

Garaż był duży i korzystał z niego brat pani Basi Janusz, również miesz-
kający w tym domu. Trzymał tam swojego fi ata 126p. Był we wszystko wta-
jemniczony i miał zostawiać samochód na podjeździe, kiedy drukowaliśmy. 
Śmialiśmy się, że wykonujemy prace społeczne pod okiem kuratora sądo-
wego, bo tym właśnie między innymi się trudnił.

Na pierwszym piętrze mieszkała jeszcze jedna lokatorka, którą pani Ba-
sia, a potem także my, ale tylko między sobą, nazywaliśmy Bachą, bo była 
imienniczką pani Basi. Ona również wiedziała, co tam robimy. Niebezpie-
czeństwo dla nas stanowił tylko parkieciarz, który był osobą zupełnie obcą.

Na pierwszym piętrze, oprócz pokoju Bachy, znajdowały się pokój dzien-
ny, kuchnia i łazienka. Potem, kiedy już drukowaliśmy, pokój dzienny służył 
nam do redagowania numerów i przepisywania tekstów na matrycach. Tam 
też pani Basia zapraszała nas na herbatę i kanapki. Jego okna wychodziły na 
ulicę Lublańską. Na drugim piętrze mieszkali jej rodzice i brat.

Oprowadzając nas po parterze, pani Basia nieopatrznie wspomniała o jed-
nej rzeczy.

 – A tu, koło schodów, jest coś dobrego. – Wskazała na pokaźnych roz-
miarów dymion – Sami robimy wino. Możecie spróbować w wolnej chwili – 
dodała żartem.

Na rozpoczęcie drukowania w nowym lokalu umówiliśmy się w dniu na-
stępnym, po szkole.
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Nasz pobyt u pani Basi zaczął się dosyć pechowo. Był piątek, a nadchodzą-
ca sobota na pewno miała być wtedy dniem wolnym od pracy. Zjawiłem się 
pierwszy. Jacek spóźnił się trochę, natomiast Maciek długo się nie pojawiał. 
Dzwoniliśmy do niego z Jackiem z budki telefonicznej, ale nie odbierał. Za-
częliśmy się naprawdę mocno niepokoić, kiedy wreszcie przyszedł i poinfor-
mował nas, że po szkole położył się na chwilę i po prostu zaspał.

Garaż był aż za duży na nasze potrzeby. Kiedy rozłożyliśmy na jego środ-
ku stół, naszą szybę i materiały do drukowania, widać było, jak marnymi 
środkami dysponujemy. Pani Basia chyba również była tym zdziwiona, bo 
wyobrażała sobie coś znacznie większego.

W każdym razie zaczęliśmy drukować po południu i mieliśmy pracować 
przez całą noc, bo byliśmy już mocno spóźnieni z numerem. Stół był niższy 
niż pralka, więc przynajmniej odbierający papier mógł siedzieć. Wałkujący, 
niestety, nie, bo siła nacisku była wtedy zbyt mała. Bez żadnych problemów 
dotrwaliśmy mniej więcej do pierwszej w nocy. W tym czasie wszyscy na gó-
rze poszli już spać, a tapeciarza nie było. Byliśmy zmęczeni i głodni, bo nie 
mieliśmy czasu, żeby w ciągu dnia coś zjeść. Pani Basia zniosła nam, co praw-
da, jakieś kanapki i herbatę, ale dla nas trzech było tego za mało. Byliśmy też 
bardzo niewyspani, oczywiście poza Maćkiem.

Nie pamiętam dobrze, kto pierwszy przypomniał sobie o dymionie, chy-
ba Jacek.

 – Może naciągniemy trochę winka?
 – No, nie wiem, chyba trzeba by zapytać – zacząłem się zastanawiać.
 – Pani Basia mówiła, że możemy skosztować – odezwał się Maciek.
Nie musieli mnie długo przekonywać. Wzięliśmy szklanki po herbacie 

i ruszyliśmy do „źródełka”. Po cichutku napełniliśmy szkło i wróciliśmy do 
garażu. Drukowało nam się coraz lepiej.

 – Słuchajcie, to może po jeszcze jednej? – zaproponował Jacek, kiedy 
w szklankach pojawiło się dno.

 – Ale na tym koniec – starałem się upewnić.
 – Jasne – obiecał.
Napełniliśmy więc szklanki ponownie. Drukowanie nadal szło nieźle, ale 

dostaliśmy małpiego rozumu. Kontrolowaliśmy się co prawda, rozmawiając 
i śmiejąc się po cichu, tak żeby nikogo nie zbudzić i żeby nie było nas słychać 
na zewnątrz, jednak zacząłem już zauważać objawy upojenia alkoholowego.
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 – To ja chcę jeszcze jedną – zażądał Jacek kategorycznie.
Próbowaliśmy z Maćkiem oponować, ale na nic się to zdało. Maciek zresztą 

też dał się przekonać i napełnił swoją szklankę. Zacząłem się poważnie oba-
wiać, czy wydrukujemy ten numer do rana. Nadal było wesoło. W pewnym 
momencie któryś z nas potrącił szklankę i spora część trunku wylała się na 
wydrukowane egzemplarze. Na szczęście, po szybkiej akcji, większość udało 
się uratować. Maciek po tym zdarzeniu odstawił szklankę i przestał pić, ale 
Jacek nadal pociągał ze swojej. Wszyscy mieliśmy już trochę w czubie. Za-
uważyliśmy z Maćkiem, że pod Jackiem zaczynają uginać się nogi i zrobił się 
zdecydowanie za mało precyzyjny. Sam zresztą też to spostrzegł.

 – Chyba muszę się położyć – stwierdził.
Pani Basia powiedziała nam, że gdyby chciało nam się spać, to możemy 

skorzystać z pustego akurat wtedy pokoju jej rodziców na drugim piętrze. 
Jacek zdecydowanie nie dotarłby do niego sam. Wzięliśmy go więc pod pa-
chy i zaczęliśmy prowadzić na górę. Próbowaliśmy go przy tym uciszać, bo 
język plątał mu się zdecydowanie zbyt głośno. Jakoś udało nam się go do-
taszczyć do celu i miałem nadzieję, że zejdziemy z Maćkiem jeszcze trochę 
podrukować, ale kiedy byliśmy na górze, on też padł na łóżko i stwierdził, 
że już nie da rady pracować. Zacząłem schodzić na dół i przeraziłem się, bo 
zobaczyłem na ścianie między parterem a pierwszym piętrem odbite farbą 
drukarską na niedawno pomalowanej ścianie palce Jacka, i to w kilku miej-
scach. Nie można było tego nie zauważyć. Usiłowałem to jakoś usunąć, bez 
skutku. Cholerstwo na papierze nie chciało zasychać, na ścianie zaś zaschło 
błyskawicznie. Zszedłem więc na dół i wszystko poskładałem. Postanowi-
łem przespać się trochę, zanim ktoś z domowników zobaczy, jak nabrudzi-
liśmy i zrobi raban. Wyszedłem na górę do pokoju i okazało się, że tam też 
muszę posprzątać. Wcale nie wyglądało to tak, jakby Jacek i Maciek mało 
jedli w ciągu dnia. Zaczynało już świtać i leciałem na pysk, kiedy udało mi 
się wreszcie położyć. Byłem przekonany, że była to nasza nie tylko pierwsza, 
ale i ostatnia noc u pani Basi.

Rano, około dziewiątej, zbudziła mnie moja mama, która przyjechała 
zobaczyć, jak się nam pracuje. Zszedłem do pokoju dziennego na pierwsze 
piętro, gdzie pani Basia zrobiła mi herbatę i jakieś kanapki. O dziwo, ani ona, 
ani mama początkowo o niczym nie wspominały. Dopiero po chwili, kiedy 
pani Basia wyszła z pokoju, mama zapytała:
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 – Słyszałam, że mieliście ciężką noc. Co to się działo?
Opowiedziałem jej o tym bardzo oględnie i zapytałem:
 – Bardzo jest wkurzona?
 – Nie, ale wypada przeprosić.
Po chwili dołączył do mnie Maciek, a potem staszczył się na dół skruszo-

ny i skacowany Jacek. Pani Basia nic nie mówiła. Oczywiście przeprosiliśmy 
ją i zapewniliśmy, że więcej się to nie powtórzy. I nie powtórzyło się. Farbę 
drukarską ze ścian usunął chyba jej brat.

Od tej pory staliśmy się prawie codziennymi gośćmi na Lublańskiej, bo 
między sobą używaliśmy na ogół nazwy tej ulicy na określenie domu pani Basi.

*

W czerwcu starałem się poprawić w szkole jak najwięcej ocen, bo w dzien-
niku przy moim nazwisku fi gurowało wiele niedostatecznych. Obecność na 
lekcjach matematyki kosztowała mnie tyle nerwów, że wolałem spędzać nie-
które z nich w korytarzyku obok naszej klasy. Byłem pewien, że czeka mnie 
jeden lub nawet kilka egzaminów komisyjnych, i miałem rację, bo nie udało 
mi się poprawić ocen ani z matematyki, ani z historii, ani z łaciny. Miałem 
przerąbane. Musiałem powtórzyć do egzaminu cały materiał z trzech przed-
miotów z drugiej klasy w ciągu dwóch tygodni. Właściwie już wtedy podej-
rzewałem, że nie skończy się to dobrze. Na tydzień przed egzaminami Maciek 
i Jacek dali mi wolne i nie pojawiałem się w tym czasie w drukarni. Mimo 
to nauczenie się takiej ilości materiału w tak krótkim czasie przerosło mnie 
i nie zdałem żadnego z egzaminów. O tym, że nie dostanę promocji, wycho-
wawczyni poinformowała moją mamę, a ona przekazała tę wiadomość mnie. 
Spodziewałem się tego, ale i tak poczułem się strasznie zdołowany. Spędziłem 
w tej klasie dwa lata i czułem już dosyć silną więź z kolegami i koleżankami. 
Wiedziałem, iż teraz stracę z nimi kontakt i będę musiał poszukać sobie no-
wych znajomych, co przy mojej ciągle malejącej zdolności do nawiązywa-
nia nowych relacji nie wydawało się łatwe. Poza tym świadomość, iż będę 
musiał wpruwać ten sam materiał po raz drugi, dawała poczucie okropnej 
straty czasu i tym samym totalnej porażki.

Nie mogłem jednak ulegać temu nastrojowi zbyt długo, a konkretnie: nie 
dłużej niż do popołudnia, bo praca czekała.
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*

Tymczasem skończyła się wiosna, a rewolucja, której spodziewało się wie-
lu ludzi, nie nadeszła. Mieliśmy jeszcze nadzieję, że może po wakacjach coś 
zacznie się dziać, ale hasło „Zima wasza, wiosna nasza” odeszło do lamusa. 
Coraz częściej żartem rzucaliśmy za to hasła typu: „Naszym celem wspólna 
cela” albo „I tak wszyscy będziemy wisieć”.

*

Zaczynały się wakacje i początkowo byliśmy pewni, że z nich nie skorzystamy. 
Gdzie mielibyśmy pojechać? Ciągle obowiązywały różne obostrzenia doty-
czące poruszania się po kraju. Poza tym „Zomorządność” była tygodnikiem 
i staraliśmy się utrzymać tę częstotliwość. Musieliśmy więc cały czas załatwiać 
materiały i informacje, drukować i rozwozić wydruki do odbiorców. Nawet 
jeżeli trzeba było zrobić przerwę i wydać czasopismo dopiero po dwóch ty-
godniach, to drukowaliśmy numer podwójny. Było wtedy mniej problemów 
z kolportażem, ale drukowania tyle samo, a dodatkowo trzeba było kartki 
zszyć zszywaczami do papieru. To wszystko zajmowało dużo czasu.

W lipcu wydaliśmy trzy numery i jeden z nich był podwójny – miał po-
dwójną numerację i składał się aż z sześciu stron.

Bez przerwy coś się działo. Pomimo powolnego znoszenia obostrzeń sta-
nu wojennego i ogłaszanej w ofi cjalnej prasie „normalizacji”, my jej wcale 
nie odczuwaliśmy. Może dlatego, że mieliśmy ciągły dostęp do informacji 
o aresztowaniach, zwolnieniach z pracy i pobiciach. Pojawiały się też wiado-
mości o zabójstwach różnych działaczy i podejrzeniach dotyczących udziału 
esbeków w ich śmierci.

Witka Tukałłę wypuszczono co prawda z aresztu w czerwcu, a ojca Mać-
ka zwolniono z internowania 23 lipca, ale Andrzej i żona Witka nadal sie-
dzieli w kryminale.

Wpadały też ciągle jakieś drukarnie. Prasa reżimowa chwaliła się tymi 
sukcesami, a my informacje o nich dostawaliśmy dodatkowo różnymi kana-
łami. Oczywiście takich wiadomości czasopisma podziemne, w tym również 
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my, nie publikowały, żeby nie potwierdzać, że milicji lub SB udało się zadać 
opozycji jakiś poważny cios. Dużo wpadało zwłaszcza drukarni powiąza-
nych z NZS-em oraz z młodzieżą licealną. Z tego powodu zrodziło się w nas 
przekonanie, że są to środowiska nie do końca poważnie podchodzące do 
działalności podziemnej, i unikaliśmy kontaktów z nimi. KPN też był moc-
no inwigilowany, ale odkąd Marek Bik przejął druk „Niepodległości”, mieli-
śmy z kapeenowcami ograniczoną styczność. I dobrze się stało, bo w czerwcu 
drukarnia KPN-u została zlikwidowana przez esbecję.

Najbardziej ożywione kontakty utrzymywaliśmy ze środowiskami solidar-
nościowymi. Były to różne grupy. Niektóre wydawały czasopisma niezależne, 
takie jak nasze, a inne gazety zakładowe, które jednak miały często szerszy 
zasięg niż jedno przedsiębiorstwo. Takim grupom, mimo bardzo ograniczo-
nych środków staraliśmy się pomagać, jeżeli była taka potrzeba. Na ogół na-
sza pomoc polegała na wydrukowaniu jakiegoś numeru czasopisma lub na 
podzieleniu się farbą, papierem albo matrycami.

Raz udostępniliśmy także nasz lokal. Był lipiec i drukowaliśmy już wte-
dy u pani Basi. Jacek zwrócił się do mnie z pytaniem, czy jego znajomi nie 
mogliby wydrukować czegoś u moich rodziców. Początkowo podszedłem do 
tego niechętnie. Przecież nie po to wyprowadzaliśmy od nas drukarnię, żeby 
ktoś inny tam wchodził. Sytuacja na akademii trochę się wyklarowała, ale 
nadal nie było zbyt bezpiecznie. Przekonał mnie jednak, twierdząc, że cho-
dzi tylko o jeden wieczór oraz że goście przyniosą wszystko ze sobą, rozłożą 
graty, wydrukują w parę godzin, potem szybko wszystko posprzątają i ulotnią 
się, nie zostawiając żadnych śladów. Poprosiłem więc rodziców i uzyskałem 
zgodę. My w tym czasie mieliśmy drukować na Lublańskiej.

Doszło przy tym do zabawnej sytuacji, która bardzo dobrze obrazuje po-
wiedzenie mówiące, że swój swego zawsze pozna.

Godzina policyjna już nie obowiązywała, ale komunikacja miejska funk-
cjonowała do około dziesiątej wieczorem. Staraliśmy się kończyć do tego 
czasu, bo u pani Basi nocować nie mogliśmy, gdyż do wspomnianego wyżej 
pokoju na drugim piętrze wrócił jej ojciec. Mogliśmy co najwyżej druko-
wać całą noc. Jeżeli kończyliśmy po dziesiątej, to czasami odwoziła nas moja 
mama, gdy akurat siedziała długo w pracy. W przeciwnym razie musieliśmy 
wracać do domu taksówką. Ponieważ chodziły słuchy, że niektórzy taksów-
karze donoszą odpowiednim służbom, kiedy zauważą coś podejrzanego, 
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a widok dwóch czy trzech młodych facetów z pełnymi siatkami o jedenastej 
wieczorem zdecydowanie budził wtedy podejrzenia, więc unikaliśmy korzy-
stania z tego środka komunikacji. Czasami jednak nie było innego wyjścia.

Stało się tak właśnie wtedy, kiedy tamci nieznani mi ludzie mieli druko-
wać u mnie w mieszkaniu. Nie było prywatnych fi rm typu radio-taxi, ale 
nawet gdyby były, nie moglibyśmy z nich skorzystać, żeby nie wskazywać 
adresu. Poszliśmy na postój i wzięliśmy taksówkę na spółkę z Maćkiem. On 
wysiadł na osiedlu Podwawelskim, a ja pojechałem do Prokocimia. Popro-
siłem taksówkarza, żeby wjechał w odchodzącą prawie na samym początku 
Teligi ulicę Ściegiennego, a następnie w Konrada Wallenroda i zatrzymał się 
przy pierwszym dziesięciopiętrowcu. Gdyby chciał dojechać do mojego blo-
ku, musiałby objechać całe osiedle, a poza tym zależało mi na tym, aby nie 
wiedział, gdzie jadę. Wysiadłem z taksówki i ruszyłem w kierunku domu. 
Taksiarz stał dłuższą chwilę tam, gdzie mnie wysadził, zatem na wszelki wy-
padek wszedłem do pierwszej z brzegu klatki schodowej. Przy okazji muszę 
wspomnieć, że domofony były rzadkością i większość klatek schodowych 
w blokach i kamienicach w Krakowie była cały czas otwarta. Poczekałem, aż 
taksówkarz odjedzie, i ruszyłem dalej. Doszedłem do końca budynku, obok 
którego wysiadłem, i wszedłem na wąską betonową ścieżkę prowadzącą pro-
sto do mojego bloku. Kiedy na niej byłem, zobaczyłem, że z drugiej stro-
ny ktoś nadchodzi. Szliśmy wprost na siebie i spotkaliśmy się mniej więcej 
w połowie drogi. Każdy z nas udawał, że nie zwraca uwagi na drugiego, ale 
widziałem, że facet niesie torbę na ramieniu i reklamówkę. Kiedy tylko go 
zobaczyłem, coś mnie tknęło. Im bliżej byliśmy siebie, tym szliśmy wolniej. 
Minęliśmy się, ale po przejściu kilkunastu kroków obejrzałem się i zatrzyma-
łem. On zrobił dokładnie to samo i jak na komendę zaczęliśmy iść w swoim 
kierunku. Nasza rozmowa wyglądała mniej więcej tak:

 – Cześć! – rzucił.
 – Cześć.
Byłem pewien, że faceta nigdy wcześniej nie widziałem, ale ciągnąłem dalej.
 – Jak wam poszło? Skończyliście?
Facet przyjął moje słowa z wyraźną ulgą i uśmiechnął się.
 – Jasne. Wszystko w porządku. Bardzo dziękujemy za lokal. Nie mieliby-

śmy gdzie tego zrobić.
 – Posprzątaliście wszystko?
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 – Oczywiście. Nie ma śladu.
 – No to powodzenia.
 – Powodzenia.
Kiwnęliśmy sobie głowami na pożegnanie i każdy z nas poszedł w swo-

ją stronę.
Nie przyglądałem mu się, ale chyba nigdy później już go nie spotkałem. 

Nie jestem też pewien, jakiego czasopisma ta sprawa dotyczyła, lecz pamię-
tam, że na ścianie w łazience zostały w dwóch miejscach ślady po granato-
wej farbie drukarskiej.

*

Ktoś mógłby pomyśleć: jak to możliwe, że oni cały czas zajmowali się dzia-
łalnością, a inni stali w kolejkach i z trudem zdobywali środki do jakiegoś 
w miarę normalnego funkcjonowania? Odpowiedź jest bardzo prosta. Cóż… 
to kwestia priorytetów.

Jeżeli ktoś uważał, że nie jest w stanie przeżyć bez porządnego dwudanio-
wego obiadu z mięsem albo bez porannej kawy, to w tamtych czasach miał 
poważny problem. Natomiast ja i mój brat od lat byliśmy przyzwyczajeni do 
jedzenia jednodaniowego obiadu – i było to na ogół drugie danie. Czasami 
mama gotowała jakąś zupę na kilka dni. Oczywiście mięso czy inne produk-
ty na kartki trzeba było wykupić i wtedy stawaliśmy w jakiejś kolejce. Chyba 
najczęściej stał w nich mój tata, którego mama wysyłała z pracy na zakupy. Ni-
gdy nie było jednak tak, żeby ktoś z nas leciał zająć miejsce w ogonku o piątej 
rano albo stał przez noc, żeby kupić kawałek szynki. Czasami zdarzało się, że 
mama kupowała jakieś mięso czy sery na placu, głównie na Starym i Nowym 
Kleparzu, zwłaszcza przed świętami, ale to były produkty drogie i rzadko było 
nas na nie stać. Coś jednak trzeba było jeść, więc od czasu do czasu rodzice 
pozwalali sobie na taki luksus. Szczęśliwie kilkadziesiąt metrów od naszego 
bloku postawiono pawilon Igloopolu. Zawsze mnie to dziwiło, że można tam 
było dostać całkiem niezłe mrożone pierogi, i to, od czasu do czasu, nawet 
z mięsem. Co więcej, te pierogi z mięsem nie były na kartki. Korzystaliśmy z tej 
możliwości, kiedy mama nie miała czasu na gotowanie. Działo się to na tyle 
często, że po pewnym czasie niedobrze robiło mi się, kiedy czułem w ustach 
smak pierogów z kapustą. Potem przed długie lata nie mogłem na nie patrzeć.
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Tata założył też przy domku w Garlicy hodowlę królików, których mięso 
od czasu do czasu jedliśmy i z których mama robiła na święta bardzo dobre 
pasztety. I oczywiście dzięki pasiece mieliśmy także miód i trochę dodatko-
wego cukru, bo pszczelarze dostawali specjalne przydziały dla pszczół, z któ-
rych zawsze można było coś uszczknąć.

Poza tym w połowie lat osiemdziesiątych rodzice dostali od uczelni dział-
kę warzywną na terenie uczelnianych ogródków działkowych w Chełmie. Jej 
uprawą zajmowała się głównie mama. Dzięki temu mieliśmy świeże warzy-
wa i trochę owoców.

Wówczas jednak w ogóle nie jedliśmy zbyt dużo. Rano śniadanie, potem 
przez cały pobyt w szkole na ogół nie jadłem nic, chyba że wyskoczyliśmy 
z kolegami na długiej przerwie na zapiekanki, które sprzedawano w małym 
sklepiku naprzeciwko Klubu Sportowego Korona, po drugiej stronie placu 
noszącego obecnie nazwę placu Niepodległości. Jeżeli po szkole miałem tro-
chę czasu i wracałem do domu, to zjadałem to, co przygotowała mama, albo 
jakieś pierogi. Jeżeli jechaliśmy drukować do innego lokalu, to często nie je-
dliśmy nic aż do wieczora i obiad zjadałem dopiero wtedy, kiedy wracałem 
do domu, czyli około dziesiątej lub jedenastej. Drukując u pani Basi, prawie 
zawsze mogliśmy liczyć na jakieś kanapki, ale zdarzały się i takie dni, kiedy 
cały czas ciągnąłem na herbacie i papierosach. Dlatego zresztą ciągle mia-
łem jakieś kłopoty żołądkowe.

Papierosy sprzedawano na kartki, ale były dostępne i nie trzeba było za 
nimi stać w kolejkach. Moja mama pałała taką niechęcią do władz PRL-u, że 
kiedy opublikowano apel, aby nie palić papierosów, bo wspiera się państwowy 
monopol, to chociaż paliła od kilkunastu lat, czasami po dwie paczki dzien-
nie, rzuciła palenie w ciągu jednego dnia. Od tej pory miałem papierosów 
pod dostatkiem, bo mogłem korzystać ze wszystkich kartek, które przysługi-
wały moim rodzicom. Od czasu do czasu udawało mi się też odkupić jakieś 
papierosy od kolegów. Zwykle paliłem klubowe i radomskie, ale czasami tak-
że popularne bez fi ltra. Zdarzało mi się też, ale tylko od święta, kupić bony 
PKO o wartości kilkudziesięciu centów – i wtedy wydawałem je na camele 
albo gauloises’y w peweksie. W późniejszych latach paliłem też czasami fajkę.

Ubrania kupowaliśmy rzadko. Jak już pisałem, rodzice dysponowali nie-
wielką kwotą dolarów zarobionych w czasie wyjazdów do Iraku. Pieniądze te 
leżały na koncie i przeznaczone były na czarną godzinę, ale procenty od nich 
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wykorzystywaliśmy raz do roku, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 
na zakup spodni w peweksie, po jednej parze dla mnie i dla brata. Były to na 
ogół dżinsy lub sztruksy, przy czym ich cena nie mogła przekraczać dziesięciu 
dolarów za parę, bo przestawaliśmy się mieścić w limicie wyznaczanym przez 
oprocentowanie konta. W tych jednych spodniach chodziłem zazwyczaj 
przez cały rok, aż do następnych dorocznych zakupów. Mogłem prać je wtedy, 
kiedy byłem pewien, że przez noc wyschną, i oczywiście nie zawsze to się uda-
wało, więc nieraz zdarzało mi się pójść do szkoły w wilgotnych teksasach, jak 
nazywano wtedy dżinsy. Lepiej było w zimie, bo na kaloryferze schły szybko. 
Oprócz tego trzeba było oczywiście kupić też całą resztę ubrań, czyli na ogół 
jeden komplet w roku: bielizna i dwie, trzy koszule z długim rękawem. Raz na 
parę lat kupowało się jakąś kurtkę dżinsową na lato i zimową oraz buty. Na te 
zakupy szliśmy razem z mamą do Jubilata przy moście Dębnickim lub pedetu 
na rogu Wiślnej i Świętej Anny i kupowaliśmy po prostu to, co udało się dostać.

Nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, żeby stać pół dnia za papierem 
toaletowym. Zawsze dziwiłem się ludziom, którzy potrafi ą skupić się na sraj-
taśmie, mimo że dookoła dzieje się tyle ciekawych rzeczy. Przecież równie 
dobrze można było podetrzeć się gazetami Nie wiem, skąd tata je brał, bo ze 
względu na bojkot nie kupowaliśmy ofi cjalnej prasy, ale od czasu do czasu 
przynosił większą ich ilość i ciął na kartki formatu mniej więcej A6. Najlep-
sze do tego celu było „Echo Krakowa”, a najgorsza „Trybuna Ludu”, bo była 
wydrukowana na lepszym, ale za to śliskim papierze, w który kiepsko wsią-
kała farba i można było się nią pobrudzić. Przez całe lata osiemdziesiąte ko-
rzystaliśmy z tego sposobu. Kiedy trudno było dostać pastę do zębów, mama 
kupowała w kiosku na uczelni jakiś dziwny proszek do mycia zębów. Chyba 
ktoś produkował go prywatnie. Podobno używano takiego także w czasie 
drugiej wojny światowej. Był dosyć ostry i chyba niszczył trochę szkliwo, ale 
dobrze zmywał z zębów osad po papierosach. Nie pienił się jednak w ogóle, 
zatem jego użycie było mało komfortowe.

Cytrusów w trakcie roku nie jedliśmy. Dopiero przed świętami mama ku-
powała kilka pomarańczy, bo wykorzystywała ich skórkę do sernika, a środek 
oczywiście zjadaliśmy. Od 1981 do 1988 roku banany jadłem zaledwie kilka razy.

Kawy w domu nikt nie pił, a alkohol kupowałem tylko ja, i to zaledwie 
dwa, trzy razy w roku, kiedy umawialiśmy się z kilkoma kolegami na jakieś 
spotkanie. Na żadne większe imprezy nie byłem raczej zapraszany – w ciągu 
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prawie ośmiu lat naszej działalności byłem chyba na czterech albo pięciu. Ro-
dzice alkoholu nie pili prawie w ogóle, jedynie w święta wypijali trochę wina. 
Z tymi produktami nie mieliśmy więc problemu. Natomiast sypką herbatę 
można było dostać bez większych problemów.

Wyjątek stanowił dla nas tylko okres przedświąteczny. Wtedy zawsze trze-
ba było odstać swoje, żeby kupić wszystko, co było potrzebne.

Tak więc pamiętam oczywiście kolejki pod sklepami, ale nie pamiętam, 
żebym zbyt często w nich stał.

Ogólnie rzecz biorąc, nie przejmowaliśmy się tym, że sytuacja gospodarcza 
Polski jest zła, bo nasze cele były głównie polityczne, czyli niepodległość, wol-
ność słowa i demokracja. Trzeba było oczywiście coś jeść, ale stwierdzenie 

„im gorzej, tym lepiej” w odniesieniu do sytuacji gospodarczej dobrze charak-
teryzowało moje podejście do tego problemu. Cechuje ono zresztą większość 
ludzi walczących z najeźdźcami lub lokalną dyktaturą. Zła sytuacja pomaga 
w działalności, podsyca niechęć wobec narzuconej władzy i przysparza zwo-
lenników opozycji. Dobra – wręcz odwrotnie. U podstaw takiego myślenia 
leży także przekonanie, że nie da się zbudować niczego trwałego i nawet nie 
ma sensu próbować, dopóki nie pokona się przeciwnika.

*

W sierpniu nadeszła dobra wiadomość: zwolniono Andrzeja. Jego proces roz-
począł się 6 sierpnia, został szybko przerwany i przesunięty na dwunastego, 
bo adwokat zgłosił, że po rewizji w mieszkaniu Załuskich funkcjonariusze nie 
podpisali protokołu z przeszukania, co skutkowało tym, iż był on nieważny. 
W trakcie drugiego procesu Andrzej przyznał się tylko do rozrzucania ulotek, 
natomiast zaprzeczył, że miał coś wspólnego z rzeczami znalezionymi w domu 
jego matki. Wezwani esbecy bardzo zawile i mętnie tłumaczyli się z popełnio-
nego błędu. Ostatecznie prokurator zażądał czterech lat pozbawienia wolności. 
Adwokat natomiast wniósł o uniewinnienie, gdyż, jak stwierdził, ulotki doty-
czyły wyklaskiwania Czerny-Stefańskiej i nie mogły szkodzić interesom pań-
stwa. Sąd pod przewodnictwem sędziego Miśki wydał wyrok uniewinniający.

Andrzej wyszedł, ale nie mógł z nami pracować, bo istniało spore praw-
dopodobieństwo, że znajduje się pod obserwacją. Musiał uważać i my też.
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Natomiast dzięki niemu zyskaliśmy nowego współpracownika. Był nim 
Piotrek Kowalski, o którym pisałem powyżej. Nie był więc właściwie „nowy”, 
ale stracił z nami kontakt po kwietniowej wpadce. Teraz na nowo skontak-
tował się z Andrzejem, pytając, czy nie mógłby dalej czegoś robić. Andrzej 
z kolei skontaktował go z Maćkiem i w ten sposób Piotrek przez kolejnych 
kilka lat drukował bibułę razem z nami. Był bardzo zaangażowany, bardzo 
inteligentny i zawsze chętny do pomocy. Problem stanowiło tylko to, że nie 
zawsze mógł z nami pracować, bo miał poważne problemy w domu, gdyż 
jego ojciec był esbekiem, a matka także popierała ówczesne władze, i musiał 
wszystko przed nimi ukrywać.

Piotrek przypomina mi się zawsze wtedy, kiedy słyszę, jak ludzie nazy-
wający siebie „prawdziwymi patriotami” grzebią w rodowodach bliźnich, 
starając się na podstawie swoich „wielkich” odkryć zdyskredytować osoby 
o odmiennych poglądach, obciążając je grzechami rodziców albo jeszcze 
dalszych przodków. Co oczywiście nie oznacza, że dzieci nie mogły pójść 
w ślady rodziców. „Mogły” jest jednak w tym wypadku słowem kluczowym.

*

Korzystając z wakacji, postanowiliśmy zaangażować się w jeszcze jedną ini-
cjatywę. Tym razem był to pomysł Jacka. Już od dłuższego czasu docierał do 
nas z Warszawy „Miesięcznik Polityczny Niepodległość”, którego redakcja 
stała się potem zalążkiem Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”. 
Jako zdecydowani zwolennicy dążenia do niepodległości z zainteresowaniem 
czytaliśmy przynoszone przez Maćka albo Jacka numery. Była to bowiem ko-
lejna grupa poza KPN-em, która tak wyraźnie stawiała sobie za cel odzyska-
nie przez Polskę całkowitej suwerenności. Nie szczędziła przy tym krytyki 
Solidarności. Jacek z Maćkiem toczyli zawzięte dyskusje na temat różnych 
szczegółów i różnic programowych wszystkich trzech organizacji. Rzadko 
brałem w nich udział, bo nasz cel był dla mnie jasny, a na szczegóły nie mie-
liśmy wpływu, gdyż przecież pismo informacyjne powinno przede wszystkim 
w miarę obiektywnie informować o wydarzeniach, o których nie informowały 
ofi cjalne media, a nie angażować się w spory ideologiczne. To zresztą było ja-
sne także dla moich kolegów i w związku z tym Jacek zaproponował, abyśmy 
zaczęli wydawać również czasopismo o charakterze dyskusyjnym. Podeszliśmy 
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do tego z Maćkiem z zainteresowaniem, bo inicjatywa wydawała się ciekawa. 
Przedyskutowaliśmy sprawę i doszliśmy do wniosku, że możemy spróbować. 
Sami nie czuliśmy się na siłach, aby tworzyć teksty programowe, więc czasopi-
smo miało zawierać przedruki artykułów uznanych przez nas za interesujące. 
Nazwę wymyślił, o ile dobrze pamiętam, Jacek i brzmiała ona „Solidarność 
Zwycięży”. Nie mieliśmy wtedy pojęcia, że w Krakowie, a dokładniej, w Nowej 
Hucie, ukazuje się już czasopismo informacyjne pod taką nazwą. Ponieważ 
teksty miały być dłuższe, więc objętość czasopisma także musiała być więk-
sza. Miał to być nieregularnik, bo nie byliśmy w stanie określić, jak często 
będziemy w stanie drukować na szybie co najmniej sześciostronicowe czaso-
pismo w nakładzie kilkuset egzemplarzy. Dobrze zrobiliśmy, nie deklarując 
częstotliwości jego ukazywania się, bo, co prawda, pierwszy numer trafi ł do 
kolportażu już w sierpniu, lecz kolejny dopiero w lutym 1983 roku. To było 
zdecydowanie zbyt ambitne zadanie jak na tak małą grupę ludzi, którzy dru-
kowali i tak już zbyt dużą ilość czasopism i ulotek.

Mimo dokooptowania Piotrka do naszej grupy zdecydowanie brakowało 
nam rąk do pracy. Przypomniałem sobie wtedy o Pawle Wadowskim, z któ-
rym byłem 13 maja na manifestacji na Rynku Głównym. Zrobiło wtedy na 
mnie wrażenie to, że pomimo aresztowania i przesiedzenia nocy w pudle nie 
widać było po nim ani odrobiny strachu. Opowiadał mi o tym bardziej jak 
o przygodzie niż o jakimś traumatycznym przeżyciu. Według mnie nadawał 
się do tej pracy jak żaden inny z moich niezaangażowanych do tej pory kole-
gów. Dodatkowo chodził do zawodowej szkoły elektrycznej i miał talent do 
prac technicznych. Nie mówiąc już o tym, że zawsze dobrze się dogadywa-
liśmy. Zaproponowałem więc Maćkowi i Jackowi, że mogę z nim porozma-
wiać. Wyrazili zgodę, więc poszedłem do niego pewnego dnia i po krótkiej 
rozmowie zapytałem wprost, czy nie pomógłby nam w drukowaniu bibuły. 
Zaskoczyło go to trochę i widziałem, że zastanawia się, czy przypadkiem nie 
jest to jakaś prowokacja, ale szybko podjął decyzję. Zyskaliśmy kolejnego i jak 
się okazało, cennego oraz bardzo obowiązkowego współpracownika. O ile 
pamiętam, pierwszą pracą, jaką z nami wykonywał, było zszywanie „SZ-ki”.

*



Pierwsza strona pierwszego numeru „Solidarność Zwycięży KOS-u 241”
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Jak pisałem, pod koniec roku szkolnego byliśmy przekonani, że wakacje 
spędzimy w Krakowie, jednak w lipcu Maciek dostał od kogoś namiary na 
osobę działającą w Gdańsku, z którą można było nawiązać współpracę. Taki 
kontakt mógłby nam się przydać, bo moglibyśmy dzięki temu otrzymywać 
stamtąd prasę i informacje oraz rozprowadzać nasze czasopismo na północy 
Polski. Jacek zaproponował więc, żebyśmy zrobili sobie trochę wolnego i ko-
rzystając ze złagodzenia w czasie wakacji przepisów stanu wojennego, poje-
chali w drugiej połowie sierpnia do Gdańska na dwa tygodnie. Odpoczynek 
był nam bardzo potrzebny, a poza tym wyjazd na wakacje stanowił dobrą 
przykrywkę. Dodatkowo Gdańsk to była dla nas mekka, bo przecież był ko-
lebką Solidarności. Ja byłem tam jeszcze jako dziecko, a pozostali, zdaje się, 
nie byli w tym mieście w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć przynajmniej bramę 
stoczni i pomnik poległych stoczniowców. Jacek zdobył adres jakiejś dalekiej 
krewnej w Gdańsku Oliwie, z którą jego siostra Barbara utrzymywała spo-
radyczny kontakt, i wziął od siostry list polecający z prośbą o umożliwienie 
nam rozbicia namiotu w jej ogrodzie.

Zaproponowałem, żebyśmy zabrali również Pawła Wadowskiego, na co 
Maciek i Jacek przystali. Był to mój pierwszy w życiu samodzielny wyjazd 
na wakacje.

Do Gdańska dotarliśmy bez problemów, a do Oliwy dojechaliśmy kolejką 
podmiejską. Siostra Jacka miała wcześniej wysłać do krewnej list z informacją 
o naszym przyjeździe, jednak kobieta była najwyraźniej zdziwiona na nasz 
widok. Jacek przypomniał jej, kim jest, przekazał jej list od siostry i zapytał, 
czy nie moglibyśmy rozbić na kilka dni namiotu w jej ogrodzie. Nie była za-
dowolona, bo ogródek, jak się okazało, miała niewielki i wszędzie było coś 
posadzone, a jedynym miejscem, gdzie mogliśmy się rozlokować, był mały 
trawnik pod drzewami owocowymi. Po przeczytaniu listu od Barbary wyra-
ziła jednak zgodę i w ten sposób zyskaliśmy tymczasowe miejsce do spania.

Pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy, chyba jeszcze tego samego dnia, był 
wyjazd na plażę, na co nalegał Jacek, gdyż chciał po raz pierwszy w życiu 
zobaczyć morze. Kolejnych kilka dni spędziliśmy na zwiedzaniu Gdańska. 
Usiłowaliśmy też znaleźć w rejonie Długiego Pobrzeża adres gościa, z któ-
rym mieliśmy nawiązać kontakt, ale nie było takiego numeru kamienicy, jaki 
mieliśmy zapisany na kartce. Po jakimś czasie okazało się, że numeracja bu-
dynków była jakoś dziwnie pokręcona, i wreszcie udało nam się trafi ć pod 
właściwy adres. Facet przyjął nas uprzejmie i rozmawialiśmy z nim mniej 
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więcej przez godzinę. Pokazywał nam różne czasopisma i ulotki, a ponieważ 
było trochę rzeczy do obgadania, więc ustaliliśmy, że pojawimy się tam jeszcze 
kilka razy. W następnym dniu doszło do drobnego nieporozumienia między 
nami. Maciek z Jackiem ustalili między sobą, że tylko oni będą jeździć do tego 
człowieka. Maciek postawił sprawę ostro: „Nie możemy jeździć tam wszyscy, 
a ponieważ my nawiązaliśmy ten kontakt, zatem sprawa przesądzona”. Miał 
oczywiście rację, że pojawianie się tam całą grupą nie ma sensu, ale poczu-
łem się odsunięty na boczny tor, bo przecież nie przyjechałem tu tylko po 
to, żeby się relaksować. Szybko mi jednak przeszło. Tym bardziej że, jak się 
okazało, Maciek z Jackiem prowadzili z nim głównie dyskusje ideologiczne 
i czytali bibułę, ale nie ustalili właściwie niczego konkretnego. Natomiast my 
z Pawłem zwiedzaliśmy w tym czasie Gdańsk i chodziliśmy na plażę.

Po kilku dniach Jacek załatwił z naszą gospodynią przedłużenie poby-
tu w ogrodzie. Nie chcieliśmy się przenosić na kemping, bo baliśmy się, że 
w czasie naszych całodniowych wyjazdów ktoś może nam grzebać w namiocie, 
co byłoby dosyć niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że mieliśmy tam trochę 
bibuły. Kobieta miała tylko jedną prośbę: żebyśmy głośno nie śpiewali, bo 
ktoś może donieść. Chodziło o to, że przez pierwsze dni, kiedy już leżeliśmy 
w śpiworach, nachodziła nas czasami ochota na intonowanie Zielonej wrony 
albo innych tego typu piosenek. Nie przypuszczaliśmy jednak, że tak bardzo 
to słychać. Pamiętam, że naszą ulubioną piosenką była Nie chcemy komuny:

Nie chcemy komuny, nie chcemy i już!
Nie chcemy ni sierpa, ni młota,
Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów
Zapłaci czerwona hołota.

Za mordy, za gwałty, cierpienia i łzy,
Za lata w niewoli spędzone,
Za fałsze, oszczerstwa i cyniczne gry,
Nadzieje bestialsko zniszczone.

Od Jałty ten koszmar sowiecki już trwa
I z każdym wciąż rokiem narasta,
Nie lękaj się walki, w szeregu dziś stań,
Przed tobą czerwona hałastra.
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Nie chcemy komuny, podnieśmy więc dłoń,
Nasz protest do Kremla już dotarł,
Uchwyćmy w swe ręce parszywy nasz los,
Niech zadrży czerwona hołota.

Choć w celach ponurych, nadzieja w nas tkwi,
Wolności uchylą się wrota,
Nadejdą dla wrony ostatnie już dni,
Zamilknie czerwona hołota.

Czas błędów, wypaczeń już znudził się nam,
Wymierzmy sztywnemu więc kopa,
Czas, Polsko, wystawić rachunek twych ran,
Niech płaci czerwona hołota.

Nie chcemy komuny, nie chcemy i już!
Nie chcemy ni sierpa, ni młota,
Za Katyń, za Grodno, za Wilno i Lwów
Zapłaci czerwona hołota.

Największy problem mieliśmy ze zdobywaniem jedzenia. Rodzice zaopa-
trzyli mnie w trochę kartek na mięso i cukier, ale żeby kupić konserwy mię-
sne, trzeba było stać w kolejkach. Odkryliśmy, że w Gdańsku, a przynajmniej 
w pobliskim sklepie spożywczym można bez problemu kupić budynie i kisie-
le w proszku, których w Krakowie nigdzie nie było. Zrobiliśmy ich większy 
zapas i do końca pobytu żywiliśmy się głównie nimi. Mieliśmy ze sobą butlę 
z gazem i kuchenkę turystyczną, więc z gotowaniem radziliśmy sobie nieźle.

Był to nasz pierwszy wspólny wyjazd, ale nie ostatni. Byliśmy z niego za-
dowoleni, chociaż ze współpracy z Gdańskiem nic nie wyszło. Od początku 
była ona mało realna, bo żeby taki kontakt utrzymać, ktoś musiałby cały czas 
jeździć tam z Krakowa albo od nich ktoś musiałby przyjeżdżać do nas. Nie 
znaliśmy nikogo, kto mógłby się tego podjąć, a podróżowanie w tym cza-
sie było nadal utrudnione przez poluzowane tylko na czas wakacji przepisy 
trwającego przecież ciągle stanu wojennego.
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*

Po wakacjach moja mama, która do tej pory wykazywała umiarkowane zain-
teresowanie uroczystościami religijnymi, zaczęła bywać regularnie na czwart-
kowych mszach za ojczyznę w kościele w Mistrzejowicach. Odprawiano je 
od czerwca 1982 roku z inicjatywy księdza Kazimierza Jancarza. Miało to 
swoje dobre strony, bo poznawała dużo ludzi związanych z opozycją, a po 
jakimś czasie nawiązała bardzo dobre kontakty z samym Jancarzem. Po mszy 
często odbywały się tam występy różnych niepokornych artystów, na przy-
kład Jacka Fedorowicza, więc od czasu do czasu też z nią jeździłem do Mi-
strzejowic. Starałem się jednak nie bywać w tym miejscu zbyt często, bo 
oczywiście w kościele kręcili się tajniacy, a lepiej było nie wpadać im w oko.

Kontakty mamy przydawały się nam bardzo nie tylko w sprawach doty-
czących wydawania „Zomorządności”. Niedługo po tym jak Piotrek zaczął 
z nami drukować, okazało się, że pojawił się poważny problem dotyczący 
kolegi z jego dawnej grupy. Akcje ulotkowania, malowania i plakatowania 
mocno odbiły się na jego psychice i zaczął wszystkich naokoło podejrzewać 
o współpracę z tajnymi służbami. Coraz trudniej było mu nad tym zapano-
wać, co oczywiście było groźne nie tylko dla niego, ale też dla ludzi z jego 
otoczenia, bo przez przypadek mógł komuś coś wygadać. Piotrek zwrócił 
się do nas z pytaniem, czy nie mamy jakiegoś znajomego psychiatry, który 
mógłby się nim zająć. Okazało się, że taki kontakt może znaleźć moja mama 
poprzez ludzi, których poznała w kościele w Mistrzejowicach. Zdaje się, że 
załatwił to Zbyszek Hobrzyk24. W każdym razie kolega trafi ł na oddział dzien-
ny jakiejś poradni psychiatrycznej, gdzie stwierdzono u niego początki manii 
prześladowczej. Początkowo wydawało się, że jego stan zaczyna się popra-
wiać, jednak po mniej więcej pół roku Piotrek przyniósł wiadomość, że nie-
stety nastąpił nawrót choroby. Doszło do takich napadów, że kolega gonił po 
mieszkaniu z butelką benzyny i groził, że wszystko spali. Trzeba było działać 

 24 Prawdziwe nazwisko to Zbigniew Kruk-Strzeboński. Pseudonimu Zbyszek Hobrzyk 
używał on w latach osiemdziesiątych, podkreślając dobitnie, że ma na imię Zbyszek, 
a nie Zbigniew. „Objechał” kiedyś moją mamę, za to że zwróciła się do niego uży-
wając imienia Zbigniew. Kiedy oponowała, że to zdrobnienie, stwierdził, że każdy 
ma prawo do tego, żeby zwracano się do niego tak jak sobie tego życzy.
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szybko, więc Andrzej i jego mama załatwili mu miejsce w szpitalu w Kobie-
rzynie, gdzie trafi ł na oddział zamknięty. Jakiś czas potem pytałem Piotrka, 
co się z nim dzieje, ale powiedział tylko, że jest coraz gorzej.

*

Drukowanie na szybie, jak pisałem, miało swoje zalety, ale było mało wy-
dajne. Szukaliśmy więc innych możliwości. Początkowo bezskutecznie, bo 
sprzętu w podziemiu było mało, a wpadki dodatkowo zmniejszały jego ilość. 
Na szczęście w lipcu pojawiło się światełko w tunelu. Nikt z nas nie pamię-
ta już, czy to Maciek, czy Jacek przyniósł informację, że nawiązał kontakt 
z ludźmi wydającymi „Hutnika”, który był właściwie przez całe lata osiem-
dziesiąte najbardziej znanym i największym krakowskim pismem podziem-
nym. Objętość miał taką jak „Zomorządność” i też ukazywał się co tydzień, 
miał jednak kilkakrotnie większy nakład. Okazało się, że są oni skłonni do 
współpracy i mogą dać nam ręczny powielacz białkowy w zamian za co-
tygodniowy dodruk „Hutnika” w ilości 2 tysięcy egzemplarzy. Oceniliśmy, 
że nam się to opłaci, pomimo iż było to więcej, niż wynosił wtedy nakład 

„Zomorządności”. Uznaliśmy, że na powielaczu druk powinien iść wielokrot-
nie szybciej, a nakład naszego czasopisma musieliśmy koniecznie zwiększyć, 
bo zapotrzebowanie było duże.

Wreszcie w sierpniu dostaliśmy upragnioną maszynę. Przytaszczył ją na 
Lublańską, w pokrowcu z roweru typu składak, facet, który przedstawił się 
jako Grzegorz. Nazwiska oczywiście nie podał. Przywiózł też matryce „Hut-
nika” i poinstruował nas, jak sprzęt działa. Z radością, ale też pewnym zdzi-
wieniem oglądaliśmy naszą „zdobycz”. Powielacz wyglądał na przedwojenny, 
był czarny i mocno zużyty, ale działał. Wyprodukowała go fi rma Gestetner. 
W trakcie pisania tego tekstu udało mi się znaleźć w Internecie zdjęcie ta-
kiego powielacza. Nasz różnił się tylko tym, że miał na dole podstawkę na 
papier, w której mieściło się mniej więcej pół ryzy.

Powielacz miał dwa metalowe bębny połączone ze sobą metalowymi ta-
śmami. Na te bębny naciągnięta była siateczka, która posiadała zaczep na 
matrycę. Przypięta była ona z obu stron do metalowych taśm w taki sposób, 
że między jej końcami była mała przerwa. Przez nią laliśmy farbę na górny 
bęben, bo nie było żadnego podajnika farby. Między bębnami znajdował się 
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gumowy wałek, który umożliwiał przenoszenie farby z górnego bębna na 
dolny. Kręcąc korbą, rozprowadzaliśmy farbę tak, żeby całą siatkę pokryć nią 
równomiernie. Zaczep na matrycę stanowiła metalowa listwa z małymi bol-
cami i klapką. Papierową górę matrycy nabijaliśmy na te bolce i zamykaliśmy 
klapkę, co uniemożliwiało jej zsunięcie się w trakcie drukowania. Resztę ma-
trycy przyklejaliśmy do pokrytej farbą siatki. Na tacę kładliśmy papier, który 
gumowe rolki wciągały po jednej kartce pod dolny bęben. Papier był doci-
skany od spodu kolejnym gumowym wałkiem do matrycy. Odbitka oczywi-
ście wylatywała z drugiej strony. Grzesiek przestrzegł nas, żebyśmy uważali 
na siatkę, bo w razie jej zniszczenia nie uda się zdobyć nowej. Ta używana 
i tak miała już skazę w postaci zszytego pęknięcia.

Od tej pory mogliśmy drukować więcej i szybciej, co nie znaczy, że pra-
ca na tym sprzęcie była mniej wkurzająca. Siatka była porozciągana, więc 

Nasz powielacz ręczny otrzymany od „Hutnika” wyglądał podobnie.
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zsuwała się na bok i trzeba ją było ciągle poprawiać. Matryca marszczyła 
się na niej i pękała, co na kartkach było widoczne w formie ukośnego paska 
złożonego z drobnych rys. Rolki podające papier były wyślizgane i często 
nie ciągnęły papieru albo ciągnęły go krzywo. Najbardziej denerwująca była 
blaszka, która stanowiła coś w rodzaju czujnika informującego rolki podające 
papier, że mogą wziąć następną kartkę. Ta blaszka działała już bardzo kiep-
sko i musieliśmy ją podnosić ręcznie, żeby powielacz ciągnął papier. Często 
brał go też za dużo, więc byliśmy zmuszeni przeglądać na bieżąco wszystkie 
wydruki i wyciągać puste kartki. Jako że farba nie schła szybciej niż na szy-
bie, a kartki spadały jedna na drugą, więc częściej się sklejały i odbijały na 
sobie nawzajem, To powodowało, że mieliśmy znacznie więcej odpadów. Nie 
dało się ich już targać i spuszczać w toalecie. Trzeba je było gdzieś palić. Na 
szczęście u pani Basi był węglowy piec centralnego ogrzewania, więc dopó-
ki drukowaliśmy u niej, nie było z tym kłopotu.

Musieliśmy też rozwiązać problem hałasu. Nie był on duży, ale za to bar-
dzo regularny. Stukały wałki i strzelał papier wciągany pod bęben. W cią-
gu dnia nie było tego słychać na zewnątrz, bo hałas na ulicy Lublańskiej był 
wystarczająco duży, żeby zagłuszyć naszą pracę, lecz w późnym wieczorem 
trzaski z garażu było słychać przed wejściem do domu. Poza tym tapeciarz 
mógł usłyszeć odgłosy powielania nawet w dzień. Ograniczało nam to czas 
pracy, ale ponieważ na powielaczu mogliśmy drukować znacznie szybciej, 
przestaliśmy drukować po nocach. Nadal kończyliśmy późno wieczorem, 
jednak nie musieliśmy już pracować do rana.

Ze względu na nowe możliwości i zapotrzebowanie zaczęliśmy podnosić 
nakład „Zomorządności”, dochodząc pod koniec roku do 2,5 tysiąca egzem-
plarzy. Regularnie drukowaliśmy też 2 tysiące sztuk „Hutnika”. Jego matryce 
dostarczał nam Grzesiek, a potem odbierał wydrukowany nakład. Zawsze 
robiliśmy trochę więcej egzemplarzy na nasz użytek i wpuszczaliśmy je do 
naszej sieci kolportażu.

*

Pomimo zawieszenia stanu wojennego w kraju nic się nie zmieniało. Ciągle 
docierały do nas informacje o aresztowaniach, wpadkach drukarń, proce-
sach, pobiciach i tym podobnych działaniach władz.
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Co prawda, Witek i Andrzej byli już na wolności, ale ciągle siedziała na-
leżąca do KPN-u żona Witka Ewa. Kontrwywiad wojskowy aresztował ją 
jeszcze w maju, kiedy przy próbie kolportażu ulotek w jednostce wojskowej 
wpadł inny członek KPN, zawodowy żołnierz LWP, Wiesław Grudniewicz. 
Przeprowadzono wtedy u niej w domu rewizję i znaleziono bibułę oraz ja-
kieś inne materiały. Władze bały się chyba buntu w wojsku, potraktowały 
zatem sprawę bardzo poważnie. Ewę oskarżono o działanie mające na „celu 
obalenie przemocą ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w ramach 
nielegalnej organizacji”, za co groziła nawet kara śmierci. Maciek przynosił 
ciągle nowe informacje na jej temat, więc chociaż nie znałem Ewy osobiście, 
czułem się związany emocjonalnie z tą sprawą. Początkowo proces miał się 
odbyć 9 sierpnia, ale w lipcu żona Witka rozchorowała się i trafi ła sparali-
żowana do szpitala. Proces przesunięto więc na 7 września.

W drugiej połowie sierpnia Maciek oznajmił mi i Jackowi, że ma pewną 
delikatną sprawę, którą musimy omówić wspólnie. Otóż jego kolega Marek 
Szajnar prosił nas o przechowanie materiałów wybuchowych. Marka znałem, 
bo mieszkał w tej samej klatce schodowej co Maciek i pomagał, wraz ze swo-
ją matką, jemu oraz jego rodzinie w różnych sytuacjach, a oprócz tego kol-
portował „Zomorządność”. Maciek miał do niego duże zaufanie, więc kiedy 
Marek poprosił go o przysługę, postanowił z nami porozmawiać. Sprawa była 
dosyć kontrowersyjna, bo większość podziemia odżegnywała się od używa-
nia przemocy. W czasopismach drugiego obiegu dosyć często pojawiały się 
artykuły, które nawoływały do niestosowania metod właściwych WRON-ie. 
Małopolskie RKW NSZZ „S” wydało 16 maja 1982 roku Apel do Młodzieży 
(RKW 35/82) uznający wszelkie organizacje mające na celu walkę zbrojną za 
zmanipulowane przez władze oraz propagujący metody wyłącznie pokojowe – 
opublikowaliśmy go nawet w „Zomorządności”. Pozostawało to w sprzeczno-
ści z poglądami wielu osób działających w podziemiu, które uważały, że bez 
rozlewu krwi komunistów pokonać się nie da. Zaznaczam, że były to osoby 
dużo starsze ode mnie, więc nie chodziło tu tylko o skłonność młodzieży 
do radykalnych rozwiązań. Z takimi opiniami stykałem się zarówno wtedy, 
jak i później, nawet jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. Istniało 
też jednak sporo działaczy, którzy nawet samo wspomnienie o stosowaniu 
przemocy uważali za prowokację. Bardzo realistycznie patrzył na tę sprawę 
Jacek Kuroń, w marcu 1982 ostrzegający w swoim artykule zamieszczonym, 
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w „Tygodniku Mazowsze”25, że istnieje nowe pokolenie, które bierze pod 
uwagę możliwość stosowania nacisku siłowego na władze. I my zdecydowa-
nie należeliśmy właśnie do tego pokolenia.

Jak pisałem powyżej, cały rok 1982 był bardzo „gorący” i wyglądało na to, 
że następuje ciągła eskalacja przemocy ze strony władz, a zasada w takich sy-
tuacjach jest bardzo prosta: im bardziej państwo prześladuje opozycję, tym 
bardziej radykalna się ona staje. Przypuszczaliśmy, że być może komuniści 
dla zastraszenia opozycji nie cofną się przed wydawaniem bardzo surowych 
wyroków, łącznie z wyrokami śmierci. Sądziliśmy, że jeżeli władze przekroczą 
tę granicę i zdecydują się na morderstwa sądowe, to być może trzeba będzie 
dać nauczkę ludziom związanym z wydawaniem tych wyroków. Nie chodziło 
oczywiście o ich zabijanie, ale na przykład o wysadzenie w powietrze samo-
chodu albo drzwi do garażu, żeby dać jasno do zrozumienia, iż taka posta-
wa nie ujdzie im na sucho. Muszę podkreślić, że braliśmy takie rozwiązanie 
pod uwagę, lecz wcale go nie chcieliśmy i dopóki władze nie przekraczały tej 
wąskiej granicy, nie było mowy o stosowaniu takich metod z naszej strony.

Marek ze swoją propozycją wstrzelił się idealnie w nasze nastroje. Zwłasz-
cza że przekazał nam, iż materiały są, co prawda, do przechowania, ale jeżeli 
ich użyjemy, to ludzie, którzy je nam powierzają, nie będą mieli nic prze-
ciwko temu.

Byłem pewien, że Marek nie jest wtyką, ale musiałem rozpatrzyć dwa 
inne warianty. Po pierwsze, że ludzie, z którymi ma kontakt, są prowokato-
rami, po drugie, że są przestępcami. Ta druga możliwość nie robiła na mnie 
szczególnego wrażenia, bo jak świat światem, podziemie polityczne wyko-
rzystywało takie kontakty do zdobywania różnych materiałów. My też się do 
tego uciekaliśmy, załatwiając papier, farbę, a potem także sprzęt do druku.

Niepokojący był natomiast pierwszy wariant. Ponieważ wskazywanie celu 
mogłoby wyglądać zbyt nachalnie i budzić podejrzenia, istniało prawdopo-
dobieństwo, że tajne służby postanowiły wrzucić trochę materiałów jakiejś 
grupie złożonej z młodych i narwanych ludzi, licząc na to, że nie oprą się ich 
użyciu. Cel był przecież dla tych służb nieważny, skoro mogły potem zwinąć 
za terroryzm wszystkie osoby powiązane z użyciem ładunków i zrobić z tego 

 25 Jacek Kuroń, Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia, „Tygodnik Mazowsze”, 31.03.1982, 
dodatek publicystyczny, s. 1.
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wielką sprawę. Po namyśle uznałem jednak, że nie ma to większego znaczenia. 
Przy założeniu, że nie dojdzie do zaostrzenia sytuacji, robiliśmy dobry uczy-
nek, ściągając materiały z rynku, bo przeciwdziałaliśmy wykorzystaniu ich 
przez ludzi bardziej narwanych niż my. Natomiast gdyby władze przekroczy-
ły granice, jakie wyznaczyliśmy, nie miałoby najmniejszego znaczenia, skąd 
pochodzą materiały. Wtedy chodziłoby już tylko o to, żeby nas nie złapano.

Wstępnie zgodziliśmy się więc co do tego, że warto je wziąć na przechowanie. 
Problem polegał na tym, że nie bardzo mieliśmy gdzie je trzymać. Postano-
wiliśmy pogadać z moją mamą i panią Basią, a one, ku mojemu zdziwieniu, 
nie były specjalnie zaskoczone. Wspólnie zaczęliśmy zastanawiać się, gdzie 
można je zamelinować. Dom pani Basi odpadał, bo trzymanie w domu dru-
karni stanowiło dla niej wystarczające ryzyko, a znalezienie ładunków wy-
buchowych w trakcie rewizji skutkowałoby natychmiastowym oskarżeniem 
o terroryzm. Z pomocą przyszła moja mama, która zaproponowała, że po-
rozmawia z tatą i poprosi go o ich ukrycie gdzieś w Garlicy przy pasiece. 
Pomysł zdawał się dobry, bo rejon, gdzie tata trzymał pszczoły, był odludny 
i przechowywanie tam niebezpiecznych materiałów nie stanowiło dla niko-
go zagrożenia. Tata wyraził zgodę.

Kilka dni później, kiedy byliśmy wszyscy u pani Basi, Maciek przypro-
wadził Marka, który przyniósł w reklamówce pakunek owinięty w szmaty 
i natłuszczony papier. Rozpakował go przy nas. Były tam dwie duże laski ja-
kiegoś plastycznego materiału w kolorze brunatnym oraz około dwudziestu 
małych metalowych tubek z wystającymi drucikami.

 – To materiały górnicze. Ktoś je chyba gwizdnął z kopalni albo kamienio-
łomu. Podobno jedną z tych lasek można wysadzić w powietrze dom jedno-
rodzinny – poinformował. – A te tubki to zapalniki. Można ich używać nie 
tylko do odpalenia tych dużych lasek, ale także osobno. Mają taką siłę, że 
rozwalą ciężkie drzwi. Podłącza się je do baterii. Mają dziesięć sekund opóź-
nienia, ale lepiej robić to z daleka. Jeżeli chcielibyście zdetonować taką laskę, 
to trzeba wcisnąć do niej zapalnik.

Instruktaż był jasny. Na razie jednak nie zamierzaliśmy z niego skorzystać. 
Marek zapakował wszystko z powrotem i wsadził do reklamówki. Mama wzię-
ła ją i pojechała samochodem pod Wydział Ogrodniczy AR. Tam do samocho-
du wsiadł tata, zawiózł pakunek do Garlicy i zakopał w ustronnym miejscu.
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Propozycja przechowania materiałów wybuchowych nie była wtedy jedy-
ną tego rodzaju. Oferowano nam też na przykład zakup dwudziestu pistole-
tów. Nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy na papier, więc kupowanie 
broni, której zresztą wcale nie mieliśmy zamiaru używać, byłoby nonsen-
sem. Nawet jeżeli braliśmy pod uwagę użycie materiałów wybuchowych dla 
zastraszenia jakichś sługusów władzy, to nie chcieliśmy do nikogo strzelać.

Niedługo potem żonie Witka zmieniono kwalifi kację czynu i podczas 
procesu dostała karę w zawieszeniu. W żadnym innym procesie politycznym 
toczącym się w Polsce w tamtym okresie nie ogłoszono najwyższego wymia-
ru kary. Nacisk władz na działaczy opozycyjnych nie zmniejszał się, ale tej 
jednej granicy władze nie zdecydowały się przekroczyć.

Materiały wybuchowe przeleżały w ukryciu mniej więcej rok. Pod koniec 
1983 roku Maciek przyniósł informację, że skoro ich nie wykorzystaliśmy, to 
ludzie, którzy nam je powierzyli, chcą je dostać z powrotem. Wtedy nie istniała 
już potrzeba posiadania takiego „zabezpieczenia”, zatem poprosiłem tatę, aby je 
wykopał i przywiózł na Lilli Wenedy. Umówiłem się z Maćkiem, że odbierze 
je ode mnie na przystanku na Matecznym. Był późny wieczór, kiedy niosąc ła-
dunki w reklamówce, wsiadłem do autobusu na Teligi. Pojazd był prawie pusty, 
ale stanąłem na wszelki wypadek z tyłu, gdzie nie było zupełnie nikogo, i poje-
chałem na umówione spotkanie. Maciek odebrał ode mnie reklamówkę i prze-
kazał ją Markowi. Na tym zakończyła się nasza przygoda z „terroryzmem”.

*

31 sierpnia 1982 roku doszło do licznych wystąpień protestacyjnych w całej 
Polsce i bardzo ostrych starć z milicją. Najbardziej tragiczny przebieg miały 
walki w Lubinie, gdzie milicja użyła broni palnej i gdzie zginęły trzy osoby, 
a kilkadziesiąt zostało rannych. W odpowiedzi na te zajścia władze ponownie 
zaostrzyły przepisy, a krakowskie kuratorium wprowadziło godzinę poli cyjną 
dla uczniów. Od tej pory nie mogliśmy przebywać poza domem po godzinie 
22.00 w lecie i po 21.00 w zimie, co znacznie utrudniło nam poruszanie się 
po mieście i powroty do domu z drukarni.

*
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1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, który oznaczał dla mnie początek 
nauki w nowej klasie, czyli dosyć poważną zmianę w moim ofi cjalnym życiu. 
Ponieważ klasa „c” uchodziła za elitarną i nie przyjmowała spadochroniarzy, 
więc spadłem do klasy ogólnej z językiem angielskim oznaczonej literką „f ”. 
Teraz miałem lekcje w starym budynku przy Zamoyskiego, co spowodowa-
ło, że zupełnie straciłem kontakt z moją poprzednią klasą, która została na 
Krzemionkach. Pamiętam, że przed pierwszą lekcją wszedłem do nowej sali, 
usiadłem w wolnej ławce i słuchałem, o czym pozostali rozmawiają ze sobą, 
nie bardzo wiedząc, w jaki sposób mam nawiązać rozmowę. Podszedł wte-
dy do mnie jeden z nowych kolegów. Zachowywał się bardzo przyjacielsko 
i mówił tak głośno, że słychać go było w całej sali lekcyjnej. Zmusił mnie 
wręcz do przedstawienia się pozostałym uczniom i z miejsca zaproponował, 
żebym usiadł z nim w jednej ławce. W ten sposób poznałem Pawła Sabudę, 
z którym siedziałem w jednej ławce przez kolejne dwa lata i którego charak-
ter stanowił dokładne przeciwieństwo mojego. Był on, i jest zresztą nadal, 
ekstrawertykiem, podczas gdy ja jestem typowym introwertykiem. Doga-
dywaliśmy się jednak bardzo dobrze, chociaż z mojej strony z konieczności 
było wiele niedomówień.

Paweł był zawsze zdeklarowanym antykomunistą i bardzo głośno wy-
rażał swoje poglądy na tematy polityczne. Tak głośno i otwarcie, że zawsze 
mnie zastanawiało, jakim cudem nie ma z tego powodu żadnych kłopotów. 
Pierwszą rzeczą, jaka zwróciła jego uwagę, był malutki opornik, który nosi-
łem wpięty w ubranie. Oporniki symbolizowały opór wobec władzy – i był 
to jedyny przejaw moich poglądów politycznych, na jaki pozwalałem sobie 
wtedy w miejscach publicznych.

 – Ooo, opornik. No, widzę, że mamy nowego kolegę o właściwych poglą-
dach – obwieścił od razu wszystkim.

Chociaż byłem Pawłowi wdzięczny, że serdecznie powitał mnie w kla-
sie, pomagając znaleźć się w nowej sytuacji, to z powodu tej jego otwartości 
przez pierwsze pół roku zastanawiałem się, czy nie jest prowokatorem, któ-
remu specjalnie ktoś polecił mnie wybadać. Potem uznałem, że po prostu 
ma taki styl bycia, który jednak niestety wykluczał go zupełnie jako naszego 
współpracownika. Kilka razy zastanawiałem się, czy go do czegoś nie wcią-
gnąć, jednak zawsze dochodziłem do wniosku, że żaden z niego konspirator. 
Widziałem nieraz, jak przynosi jakieś ulotki i zupełnie się z tym nie kryjąc, 
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daje je do czytania kolegom. Mnie też je podsuwał, w tym nawet jakieś nu-
mery „Zomorządności”. Pamiętam, jak kiedyś, już znacznie później, wypalił 
nagle, tak głośno, że chyba pół klasy go słyszało:

 – Chcieliśmy z kolegami coś wydrukować i prosiliśmy tych ludzi z „Zo-
morządności” o pomoc, ale ci dranie odmówili. Mają jedną z największych 
drukarni w Krakowie, lecz samoluby nie chcą nikomu pomagać.

Trochę mnie ubodła taka ocena, ale mogłem tylko uśmiechnąć się w du-
chu, wiedząc, jakie naprawdę mamy możliwości i ilu czasopismom rzeczy-
wiście pomogliśmy od momentu powstania KOS-u 241.

Niestety, takie wypowiedzi na nowo rozbudzały moją nieufność. Bo dla-
czego akurat przy mnie mówił o „Zomorządności”? Czy chciał zobaczyć moją 
reakcję? Wyrobiłem już sobie wtedy odpowiednią „maskę” na takie sytuacje, 
przez którą nie przebijały się żadne emocje, jednak tego typu stwierdzenia 
były jak ukłucia, od nowa podsycające moją podejrzliwość.

Obecnie wiem, że był to czysty zbieg okoliczności, a Pawłowi mogłem 
ufać, ale niestety, w konspiracji niczego nie można być pewnym. Pech chciał, 
że z tym swoim stwierdzeniem trafi ł akurat na mnie.

Jak wspomniałem, moja poprzednia klasa została w budynku na Krzemion-
kach, my natomiast mieliśmy zajęcia w budynku na Zamoyskiego, a więc tam 
gdzie większość klas. Zaowocowało to odnowieniem kontaktów z Krzyśkiem 
Brygiem i Marcinem Hanczakowskim. Obaj dobrze znali niektórych kolegów 
z mojej nowej klasy, przede wszystkim Macieja Wnęka i Andrzeja Sołtysika. 
Nas wszystkich, zwłaszcza zaś Krzyśka, Marcina i Andrzeja, łączyły zaintere-
sowania związane z literaturą i fi lmem. Często wspólnie spędzaliśmy czas na 
przerwach, paląc papierosy w ubikacji i dyskutując. Marcin i Krzysiek zaczęli 
wpadać od czasu do czasu do mnie do domu. Mieliśmy podobne poglądy 
i wszyscy słuchaliśmy Kaczmarskiego, Wysockiego i Okudżawy, więc tematów 
do rozmów mieliśmy dużo, a poza tym wiedziałem, że obu mogę ufać. Nie 
miałem zatem oporów przed wpuszczaniem ich do mieszkania. Krzyśkowi 
nie zaproponowałem już nigdy więcej współpracy, bo wiedziałem, iż Maciek 
i Jacek nie zgodzą się na to, ale byłem pewien, że nawet jeżeli coś zauważy 
u mnie w mieszkaniu, zachowa to dla siebie. Marcina natomiast wkrótce po-
tem wciągnąłem do mojej siatki kolportażu i przynosiłem bibułę do niego do 
mieszkania w bloku numer 20 na ulicy Jerzmanowskiego. Nasze spotkania 
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miały przede wszystkim charakter towarzyski, ale przy okazji podrzucałem mu 
100 egzemplarzy „Zomorządności”, 20 egzemplarzy „13-stki” oraz inne dru-
kowane przez nas czasopisma. Część rozprowadzał sam, a część kolportowała 
jego mama Maria Rewicka, pracująca na Akademii Medycznej.

*

W drugiej połowie września pojawił się problem związany z lokalem: sąsiedzi 
zaczęli zwracać uwagę na to, co się dzieje w domu pani Basi. Któryś z nich 
wypytywał ją, dlaczego jej brat nie trzyma samochodu w garażu oraz co to za 
młodzi ludzie stale ją odwiedzają i po co. Jego wścibstwo było na tyle niepo-
kojące, że musieliśmy pomyśleć o szybkiej wyprowadzce. Na szczęście w cza-
sie wakacji uspokoiła się sytuacja na akademii, więc mogliśmy przenieść się 
z powrotem do mnie. Spakowaliśmy więc wszystko i w przewiezienie całe-
go sprzętu „ubraliśmy” oczywiście moją mamę. Mogła wozić to tylko wtedy, 
kiedy było już ciemno, bo inaczej rozpakowywanie samochodu pod blokiem 
rzucałoby się w oczy, ale też na tyle wcześnie, żeby na ulicach było jeszcze 
sporo samochodów. Musiała obrócić maluchem dwa razy, żeby zabrać po-
wielacz, maszyny do pisania oraz cały zapas papieru i farby. Cała operacja 
przebiegła bez żadnych problemów.

Nie mogliśmy już drukować w łazience, bo była za mała, żeby ustawić 
w niej powielacz. Poza tym odgłosy jego pracy mogłyby być słyszane w in-
nych mieszkaniach w pionie przez rury wentylacyjne. Dźwięk przenosił się 
przez nie tak dobrze, że kiedy sąsiedzi z góry głośniej rozmawiali w łazience, 
mogłem czasami rozróżnić poszczególne słowa.

We wrześniu dziadek mieszkał jeszcze w gospodarstwie w Garlicy, jego 
pokój był wolny i mogliśmy tam ustawić powielacz na podłodze. Pomiesz-
czenie, jak już wspominałem, znajdowało się w samym rogu bloku, daleko 
od drzwi na klatkę schodową i rur wentylacyjnych, zatem mogliśmy tam 
spokojnie drukować. Dziadek wrócił, co prawda, na początku październi-
ka, ale nadal pozwalał nam drukować u siebie. Przenosił się wtedy na parę 
godzin do któregoś z pozostałych pokoi, gdzie oglądał telewizję lub słuchał 
radia, albo jechał pomieszkać do Płaszowa.

Spędzaliśmy więc od tej pory całe godziny, siedząc na podłodze ze zdrę-
twiałymi nogami, kręcąc korbą powielacza i odbierając wydrukowaną bibułę, 
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na której farba na ogół była zbyt mokra, żeby można było ją od razu układać 
w stosy, więc zalegała na całej podłodze, stole i łóżku. Kiedy nie wystarcza-
ła już podłoga u dziadka, rozkładaliśmy kartki, jak dawniej, w przedpokoju.

We wrześniu, już po rozprowadzeniu „Solidarności Zwycięży”, dostałem od 
wujka informację, że w Hucie działa organizacja, która nazywa się Porozu-
mienie Prasowe „Solidarność Zwycięży”, wydająca także czasopismo pod na-
zwą „Solidarność Zwycięży”. Przekazał mi, że byli zdziwieni nazwą naszego 
nieregularnika oraz że chcą nawiązać z nami kontakt. Umówiłem się z ich 
przedstawicielem na spotkanie – i w ten sposób poznałem Mariana Stach-
niuka. Widywałem się z nim potem rzadko, bo informacje przekazywał przez 
wujka, lecz spotykaliśmy się czasami, kiedy trzeba było omówić coś ważniej-
szego. Nie kojarzyłem wtedy działalności wujka z PP „SZ”. Myślałem, że jest 
to jeden z jego kontaktów i że pomaga im tak samo jak nam. Dopiero w la-
tach dziewięćdziesiątych dowiedziałem się, że był działaczem Porozumienia.

Początek naszej współpracy nie zapowiadał się dobrze. W trakcie spotka-
nia Marian powiedział mi, iż 30 września odbędą się w Krakowie dwa czar-
ne marsze z okazji miesięcznicy starć w Lubinie. Jeden wyruszy spod bramy 
 HiL-u do budowanego kościoła na osiedlu Szklane Domy, drugi z placu Wio-
sny Ludów przez Franciszkańską przejdzie pod dawny zarząd regionu na 
Alejach. Zapewnił, że marsze uzgodniono z RKW. Informację o nich opu-
blikowaliśmy w dwóch kolejnych numerach „Zomorządności”. Tymczasem 
okazało się, że takich uzgodnień nie było, a marsze były inicjatywą własną 
PP„SZ”. Stanowisko RKW poznaliśmy już po rozkolportowaniu tej informa-
cji. Maciek się wściekł i napisał oświadczenie, w którym stwierdził, że zosta-
liśmy perfi dnie oszukani. Obaj z Jackiem usiłowaliśmy mu wyperswadować 
używanie takiego ostrego sformułowania, jednak postawił na swoim. Kiedy 

„Zomorządność” z naszym oświadczeniem się ukazała, wujek przekazał mi, 
że działacze PP „SZ” są, delikatnie mówiąc, bardzo niezadowoleni z takiego 
określenia, i na jakiś czas zamroziło to nasze kontakty z nimi.

Pod sam koniec miesiąca doszło do poważnych wpadek.
Po pierwsze, złapano jednego z członków RKW Jana Paculę. Znaleziono przy 

nim oryginały dokumentów RKW, w tym oświadczenie w sprawie obchodów 



Pierwsza strona wydrukowanego przez nas numeru „Solidarność Zwycięży” 
wydawanej przez PP„SZ”. Nie wszystkie egzemplarze wyglądały tak źle, 

ale tylko do takich mam obecnie dostęp.
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kolejnej miesięcznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na szczęście musiały 
istnieć jakieś kopie, bo ich treść nie przepadła.

Po drugie, wpadło kilka drukarń, w tym drukarnia „Aktualności” i „Ser-
wisu Informacyjnego”. Przez Maćka trafi ła do nas informacja z RKW, z której 
wynikało, że Komisja nie ma możliwości rozpowszechnienia swoich oświad-
czeń, oraz przekazano nam treść apelu, w którym RKW wzywała do orga-
nizowania protestów 13 października. Przyszedł też Grzesiek z matrycami 

„Hutnika” i powiedział, że pojawiły się problemy z drukiem numeru, bo dru-
karnia „Hutnika” została zlikwidowana. Wydrukowanie ich czasopisma było 
bardzo ważne, bo to właśnie redakcja „Hutnika” uściśliła apel RKW, wzywając 
do udziału w marszu spod Bramy Głównej HiL-u na plac Centralny o godzi-
nie 14.30. Wychodziło na to, że jesteśmy jedną z niewielu, jeżeli nie jedyną, 
drukarnią podziemną w Krakowie, która zdąży wydrukować apel RKW i we-
zwanie do marszu. W porównaniu z innymi czasopismami byliśmy w dobrej 
sytuacji, bo wezwanie „Hutnika” mogliśmy przepisać prosto z jego matryc.

Pracowaliśmy pełną parą. Jednego i drugiego pisma wydrukowaliśmy 
więcej niż zwykle oraz przygotowaliśmy też jakieś ulotki do rozrzucenia. 
Rozprowadzenie „Hutnika” nie było naszą sprawą, ale „Zomorządności”, ow-
szem. Wiedzieliśmy jednak, że naszymi kanałami prawdopodobnie nakład 
nie zdąży się rozejść. Dlatego tym razem mniej egzemplarzy wpuściliśmy do 
sieci kolportażu, a więcej zostało przeznaczonych do rozrzucenia na mieście.

Wszystko udało się zrobić w terminie i byliśmy z siebie bardzo zadowole-
ni. Nie powiodło nam się tylko znalezienie kogoś, kto mógłby wziąć udział 
w marszu i napisać z niego relację.

8 października sejm przegłosował zdelegalizowanie, zawieszonej do tej 
pory, Solidarności. Można się było spodziewać, że taka informacja tuż przed 
kolejną miesięcznicą wprowadzenia stanu wojennego dodatkowo rozwście-
czy ludzi.

13 października po południu zaczęły do mnie docierać informacje, że 
w Hucie dzieje się coś niedobrego. Wieczorem ktoś przyniósł wiadomość, 
że podobno Huta jest odcięta i nie da się do niej w ogóle dojechać. Nic poza 
tym jednak nie było wiadomo.

Następnego dnia rano poszedłem jak zwykle do szkoły i w klasie zasta-
łem sporą grupę skupioną wokół płaczącej koleżanki. Nie znałem jej prawie 
w ogóle, więc języka postanowiłem zaczerpnąć u Pawła.
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 – Jej chłopak poszedł na demonstrację do Huty, a tam podobno strzelali 
wczoraj do ludzi – powiedział. – Nie wrócił do domu i nie ma od niego żad-
nych wiadomości.

Zmroziło mnie. Może to jakieś plotki? W takich sytuacjach ludzie bowiem 
zawsze wyolbrzymiają fakty.

 – Skąd wiesz, że strzelali? – zapytałem.
 – Wszyscy o tym mówią, ale nic konkretnego nie wiadomo, bo Huta jest od-

cięta kordonem i nikogo nie przepuszczają. Walki podobno ciągle tam trwają.
 „Cholera – pomyślałem. – A ja muszę siedzieć w szkole do popołudnia”.
Zastanawiałem się, czy nie zwiać z lekcji, ale doszedłem do wniosku, że 

to nic nie da, bo do Huty przecież nie pojadę, a będę mógł się dowiedzieć 
czegokolwiek dopiero wieczorem od mamy, gdyż w tym dniu nie byliśmy 
umówieni z Maćkiem i Jackiem. Oprócz niej tylko oni mogli mieć jakieś wia-
domości. Z trudem dotrwałem w szkole do końca lekcji.

Niestety, rodzice też niewiele wiedzieli. Mama potwierdziła tylko informa-
cję o odcięciu Huty. Dopiero w Dzienniku telewizyjnym usłyszeliśmy o trwa-
jących wciąż rozruchach i tragicznej śmierci Bogdana Włosika, zastrzelonego 
przez esbeka. Oczywiście przekaz ten ubrany był w odpowiednie sformu-
łowania propagandowe o elementach antysocjalistycznych i tym podobne 
bzdury, ale dawał pojęcie o intensywności walk.

Nie mogę powiedzieć, iż komunikat o rozruchach spłynął po mnie jak 
woda po kaczce. Zdawałem sobie sprawę, że wybuchły w dużej mierze dzię-
ki temu, iż zdołaliśmy masowo rozkolportować informację o rocznicowej 
mszy i demonstracji. My obchodów nie wymyśliliśmy, ale dzięki nam ludzie 
dowiedzieli się o nich. Muszę stwierdzić, że czułem się w jakiś sposób odpo-
wiedzialny za to co się stało.

Wiadomości o tym, co wydarzyło się w Hucie, docierały do nas powoli 
z różnych źródeł. W numerze, który ukazał się 18 października, nie udało 
nam się ich wydrukować. Musieliśmy umieścić w nim ważne oświadczenia 
TKK i RKW o delegalizacji Solidarności, które zajęły prawie cały numer. Peł-
ną relację z Huty zamieściliśmy dopiero 23 października w numerze o po-
dwójnej objętości.

*
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W październiku albo listopadzie doszło do zerwania naszej współpracy 
z „Hutnikiem”. Do tej pory Grzesiek przychodził wprost do pani Basi, a po 
naszej przeprowadzce do mnie. Było to niezbyt bezpieczne, jednak nie mie-
liśmy innego lokalu, gdzie moglibyśmy się z nim spotykać. Przez jakieś dwa 
albo trzy miesiące zjawiał się dosyć regularnie, przynosząc matryce i papier 
na dwutysięczny nakład, po czym w pewnym momencie zniknął i nikt nam 
nie dał znać, co się dzieje. Wywołało to nasz duży niepokój. Grzesiek nie 
wiedział, że spotyka się z nami w drukarni, ale gdyby wpadł, to może taka 
niewiedza byłaby nawet gorsza, bo jeśliby się załamał, to mógłby coś powie-
dzieć, myśląc, że wsypuje co najwyżej jakiś punkt kontaktowy. Zaczęliśmy 
intensywnie szukać kontaktu z ludźmi, którzy go przysłali, ale mogliśmy go 
nawiązać jedynie przez pośredników. Przesłaliśmy więc wiadomość, że cze-
kamy na jakieś informacje. Chodziło nie tylko o nasze bezpieczeństwo, lecz 
także o wywiązywanie się z naszych zobowiązań wobec „Hutnika”. Na szczę-
ście nie musieliśmy długo czekać. Okazało się, że Grzesiek nie wpadł. Do-
staliśmy dwie, niekoniecznie sprzeczne informacje. Jedna mówiła o tym, że 
załamał się nerwowo i wycofał z działalności. Druga, że wstąpił do zakonu. 
Faktem jest, że już więcej się nie pokazał.

Kiedy w trakcie pisania tych wspomnień konsultowałem się z Adamem 
Rolińskim z Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowe-
go, zasugerował, że kolegą tym mógł być Grzegorz Bednarz, a powielacz, 
na którym drukowaliśmy, został wyniesiony z HiL-u po pacyfi kacji strajku 
w grudniu 1981 roku i od tej pory do momentu przekazania go nam leżał 
gdzieś schowany. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było, bo 
wszystkie fakty do siebie pasują.

W związku z odejściem Grześka przekazaliśmy ludziom z „Hutnika” py-
tanie, czy nadal możemy użytkować maszynę w zamian za druk. Otrzymali-
śmy odpowiedź, że ktoś się z nami skontaktuje w tej sprawie i żebyśmy podali 
miejsce, gdzie może się zjawić, oraz jakieś hasło. Przekazaliśmy te dane, po 
czym poinformowano nas, w jakim dniu i w jakich, mniej więcej, godzinach 
nasz nowy kontakt się pojawi. Oczywiście miał przyjść do mnie. Żywiliśmy 
nadzieję, że będzie to ktoś zaufany, i że tamci wiedzą, do kogo go posyłają. 
Może to wydawać się trochę naiwne, ale i tak nie mieliśmy innego wyjścia.

Do spotkania miało dojść późnym popołudniem i czekaliśmy na nie 
w  moim pokoju. Było to jedyne miejsce, gdzie można było spokojnie 
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porozmawiać, bo poza nami w domu była też cała moja rodzina, z dziad-
kiem włącznie. Czekaliśmy dosyć długo, zanim usłyszeliśmy dzwonek do 
drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem starszego o jakieś dziesięć lat i niższego ode 
mnie mężczyznę. Podał hasło, ja podałem odzew i zaprowadziłem go do po-
koju. Usiadł na krześle przy oknie i zaczęliśmy rozmowę, która nie bardzo się 
kleiła. Facet zaczął opowiadać, że jest dużo grup, które chcą coś robić, oraz 
bardzo ogólnie o działalności podziemnej i tym podobnych bzdetach. Za-
pytaliśmy go wprost o powielacz, a on się zdziwił:

 – O, macie powielacz?
Zupełnie jakby nie wiedział, w jakiej sprawie do nas przyszedł. Potem 

znowu zaczął mówić coś o taktyce podziemia. Podjęliśmy rozmowę i Jacek, 
który uwielbiał takie tematy, zaczął z nim dyskutować. Mężczyzna stwierdził, 
że pojawiają się grupy, które chcą walczyć zbrojnie, ale że są one inspirowane 
przez SB. Jacek wspomniał, że może niekoniecznie tak jest i że w podziemiu 
są różne poglądy co do tego. Rzucił przy okazji, że nam też proponowano 
zakup pistoletów, lecz odmówiliśmy. Faceta ścięło, kiedy to usłyszał. Wyglą-
dało na to, że wpadł w panikę. Szybko się pożegnał i wyszedł.

Popatrzyliśmy po sobie i wymieniliśmy bardzo zbieżne opinie:
 – Co to, kurwa, było?
 – Facet zachowywał się tak, jakby w ogóle nie wiedział po co tu przyszedł.
 – Czy oni zwariowali? Po co przysłali tego gościa?
Ustaliliśmy, że skoro nie traktują nas poważnie, to nie będziemy więcej 

szukać z nimi kontaktu, a powielacz po prostu zatrzymamy. Dzięki temu 
odpadło nam cotygodniowe drukowanie dwutysięcznego nakładu, a ludzie 
z „Hutnika” nie odezwali się więcej w tej sprawie. Zupełnie tak, jakby nie 
zauważyli straty.

*

W październiku zakończył się proces Leszka Moczulskiego, w wyniku które-
go został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. W związku z tym 29 paź-
dziernika wydaliśmy kolejny podwójny numer, w którym większość miejsca 
zajęło ostatnie słowo przywódcy Konfederacji przed sądem Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, spisane przez osoby obecne na sali. Jego tekst dostali-
śmy dzięki kontaktom z Zygmuntem Łenykiem.
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Resztę numeru zajęło oświadczenie TKK dotyczące planowanego na wio-
snę 1983 roku strajku generalnego oraz wezwanie RKW do ośmiogodzinne-
go strajku 10 listopada, będące reakcją na zdelegalizowanie związku.

Już po wydrukowaniu numeru dotarły do nas dodatkowe informacje na 
temat planowanych strajków i manifestacji. Międzydzielnicowy Komitet 
Strajkowy wzywał załogi wszystkich zakładów pracy do strajku 10 listopada 
oraz do wzięcia w tym dniu, o godzinie 17, udziału w manifestacji na pla-
cu Matejki. Z kolei 11 listopada o osiemnastej miała się odbyć msza święta 
w kościele w Mistrzejowicach dla mieszkańców Nowej Huty, a na Wawelu 
dla mieszkańców Krakowa. Żeby rozpowszechnić tę informację, wydruko-
waliśmy osobną ulotkę jako dodatek do „Z”, gdyż uznaliśmy, że nie zdążymy 
przygotować pełnego numeru.

Przed zapowiadanymi na 11 listopada protestami zatrzymano wielu dzia-
łaczy opozycyjnych. Był wśród nich ojciec Maćka, którego 29 października 
internowano po raz drugi.

Strajki były nad wyraz udane i przybrały charakter masowy. Najprawdopo-
dobniej aby uspokoić sytuację, 14 listopada władze zwolniły z internowa-
nia Lecha Wałęsę. Kolejny numer „Z” zawierał więc na pierwszym miejscu 
informację o tym wydarzeniu. Poza tym zamieściliśmy relacje ze strajków 
i demonstracji oraz starć z milicją, do których doszło 11 listopada po mszy 
w katedrze wawelskiej. Na temat strajków spływało do nas tyle informacji 
z całej Polski, że w grudniu zrobiliśmy jeszcze jeden podwójny numer im 
właśnie poświęcony. Uważaliśmy, że stanowią one przygotowanie do wiosen-
nego strajku powszechnego, więc byliśmy bardzo podnieceni, że objęły swo-
im zasięgiem wiele zakładów pracy. Ich powodzenie oraz zwolnienie Wałęsy 
utrwaliły też chyba w przywódcach związku przekonanie o powszechnym 
poparciu dla Solidarności oraz o tym, że władza boi się wystąpień, bo w ko-
lejnym oświadczeniu TKK ostro stwierdziła, że odwołanie stanu wojennego 
to za mało, aby doszło do porozumienia – aby rozwiązać konfl ikt, potrzebne 
są daleko idące decyzje, takie jak zwolnienie więźniów politycznych, przy-
wrócenie do pracy zwolnionych z powodów politycznych oraz odwieszenie 
działalności organizacji i stowarzyszeń. Równocześnie by dać wyraz dobrej 
woli, odwołała zapowiedziane na grudzień akcje protestacyjne.
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*

Tuż przed 11 listopada doszło do ważnego dla nas wydarzenia, które mogło 
mieć opłakane skutki i doprowadzić nawet do aresztowania Maćka, chociaż 
początkowo wydawało się, że sprawa jest zupełnie z nami niepowiązana.

Pod koniec października Maciek poinformował nas, że kolega uczęszcza-
jący wtedy do VIII LO Robert Dudek (nazwisko poznałem później) zwró-
cił się do niego o pomoc przy założeniu drukarni podziemnego czasopisma 
młodzieżowego. Nie pamiętam już, czy miał mu przekazać ramkę, która była 
w naszym posiadaniu, a której nie używaliśmy, czy nauczyć drukowania na 
szybie. W każdym razie Maciek wziął sprzęt, trochę matryc, farbę drukar-
ską i poszedł na spotkanie. Kilka dni później opowiedział, nam jak musieli 
odrzucać węgiel, żeby dostać się do jakiejś nieużywanej harcówki w podsta-
wówce, którą tamci chcieli wykorzystać na lokal. Stwierdził, że pokazał im, 
jak używać sprzętu, ale że więcej tam nie pójdzie, bo w każdej chwili ktoś 
może ich nakryć w tym publicznym bądź co bądź miejscu. Nie znaliśmy na-
wet nazwy czasopisma, które chcieli wydawać. Uznaliśmy sprawę za zakoń-
czoną, ale niestety, pomyliliśmy się.

Jednymi z głównych bohaterów afery okazali się dwaj uczniowie z moje-
go liceum: Krzysztof Makowski i Krzysiek Bryg. Okazało się, że po tym jak 
zerwaliśmy z Krzyśkiem współpracę, znalazł on inny kontakt z podziemiem. 
Jeden z kolegów wciągnął go do nowo powstającej organizacji uczniowskiej. 
Przed listopadową rocznicą dostali do kolportażu ulotki i postanowili rozkleić 
je na korytarzu w szkole. Nie mogli zrobić tego oczywiście na przerwie, więc 
urwali się z lekcji. Problem polegał na tym, że byli wtedy jedynymi osobami 
na korytarzu, którym niedługo po przyklejeniu ulotek przechodził miano-
wany przez komunistów nowy dyrektor Zbigniew Kolano. Nietrudno było 
ich powiązać z wiszącymi na ścianie nielegalnymi odezwami rocznicowymi. 
Dyrektor zatrzymał ich i zaprowadził do swojego gabinetu, a ponieważ nie 
mógł sam przeprowadzić rewizji, więc wezwał milicję. Przybyły patrol zna-
lazł przy Krzyśku i jego koledze bibułę, której nie zdążyli wyrzucić, i zabrał 
ich na komisariat. Wieść o aresztowaniu oraz o tym, że dyrektor zadenun-
cjował uczniów, rozniosła się lotem błyskawicy po szkole. Nie wyszło mu to 
na dobre, bo jak słyszałem, dostawał potem telefony z pogróżkami nawet 



285

Lata chmurne

w środku nocy. Podobno nie mógł wytrzymać tego nerwowo i poprosił po 
jakimś czasie o zwolnienie ze stanowiska.

Nie przypuszczałem, aby aresztowanie Krzyśka mogło mi zaszkodzić, bo 
znałem go na tyle dobrze, iż mogłem śmiało stwierdzić, że na mnie nie do-
niesie, nawet jeżeli podejrzewa, iż nie przerwałem działalności. I nie pomy-
liłem się co do tego.

Milicjanci przesłuchali uczniów aresztowanych w „czwórce” oraz przepro-
wadzili rewizje w ich domach i natrafi li na kolejne powiązania. Dotarli do 
uczniów z „ósemki” i odkryli drukarnię w Szkole Podstawowej numer 110. 
Dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że utworzona przez aresztowanych organi-
zacja nosiła nazwę Młodzieżowa Formacja Reakcyjna „Dywers”, a czasopismo, 
którego pierwszy numer właśnie wydała, nazywało się „Czterdzieści i Cztery”.

Co więcej, wyszło na jaw, że to właśnie oni byli tymi uczniami, którym 
Maciek pomagał uruchomić druk. Nagle okazało się, że pozornie nic dla nas 
nieznacząca sprawa może mieć opłakane skutki. Na szczęście jednak na po-
wyższych aresztowaniach się skończyło, a Maćka nikt nie wsypał.

Krzysiek Bryg wyszedł po jednym albo dwóch dniach z aresztu dzięki inter-
wencji swojego ojca, który, jak pisałem, pracował kiedyś w milicji i miał zna-
jomych wśród milicjantów. Sprawę wyciszono, ale Krzysiek został zmuszony 
do przeniesienia się do innego liceum. Ojciec kazał mu przy tym przyrzec, 
że nie będzie się więcej angażował w tego typu działalność, i Krzysiek słowa 
postanowił dotrzymać. Kiedy Zbigniew Kolano odszedł i dyrektorem IV LO 
został Jerzy Meszko, udało mu się nawet wrócić do dawnej klasy.

Po tym wydarzeniu zmienił się diametralnie. Z nieśmiałego chłopaka na-
gle przeobraził się w duszę towarzystwa i postanowił zająć się też na poważnie 
pisaniem. Do tej pory chodził razem z Marcinem na warsztaty poezji prowa-
dzone przez jednego z krakowskich poetów, Jacka Lubarta-Krzysicę, i pisał 
wiersze. Teraz zabrał się także za tłumaczenia z rosyjskiego i pisanie opowia-
dań. Wkrótce przyniosło to efekt, jakiego nawet się nie spodziewałem. Jego 
tłumaczenia piosenek Włodzimierza Wysockiego ukazały się w ogólnopolskiej 

„Literaturze na Świecie” oraz w „Przeglądzie Literacko-Artystycznym”, a kie-
dy zaczęło ukazywać się popularne, ale utrzymane na przyzwoitym poziomie 
czasopismo „Fikcje i Fakty”, drukowano tam od czasu do czasu jego opowia-
dania kryminalne. Uważałem, że to spory sukces jak na licealistę, i trochę mu 
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zazdrościłem. Krzysiek zaczął też bywać w środowiskach literackich i pozna-
wać nowych ludzi. Niestety często również imprezował i sporo pił, co ćwierć 
wieku później doprowadziło go do zguby. Wtedy jednak uważał, że pasuje to 
do wizerunku, jaki chciał sobie wyrobić, czyli zbuntowanego, dekadenckiego 
literata. Wzorów wśród pisarzy miał sporo. Należeli do nich, miedzy innymi, 
tacy nasi ulubieńcy jak Hłasko i Jerofi ejew, czy bardowie jak Wysocki i Kacz-
marski. Nie udało mu się jednak osiągnąć ich poziomu literackiego, natomiast 
po pewnym, zaznaczam, iż dłuższym, czasie osiągnął pożądany przez siebie 
poziom upojenia alkoholowego.

Zasadniczym jednak niepowodzeniem, które zepchnęło go z wybranej 
drogi była niezdana matura. Krzysiek był świetnym humanistą. Dyspono-
wał dużą wiedzą z zakresu literatury i historii, ale zupełnie nie miał talen-
tu do nauk ścisłych. Kompletnie nie radził sobie z matematyką, fi zyką i nie 
posiadał absolutnie żadnej intuicji technicznej. No i, …miał pecha. Przez 
jakiś czas, aż do roku 1983 nie trzeba było zdawać matematyki na maturze. 
Tymcza sem w roku, w którym on przystępował do matury przepisy się zmie-
niły i matematyka stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie pi-
semnym. Jeżeli ktoś był bardzo dobry z przedmiotów humanistycznych, to 
na ogół nauczyciele pomagali mu zdać ten „niechciany” egzamin. Niestety, 
Krzysiek jako niepoprawny politycznie nie cieszył się poparciem dyrekcji 
szkoły i jej przedstawiciel dopilnował, żeby nikt mu nie pomagał. Skutek był 
taki, że oczywiście egzamin oblał, a to spowodowało, że nie mógł pójść na 
swoje wymarzone studia polonistyczne. Potem przez kilka lat usiłował zdać 
egzamin maturalny z matematyki, jednak bez skutku. Udało mu się to dopie-
ro w latach dziewięćdziesiątych, ale wtedy podążał już inną ścieżką. Najpierw 
trafi ł na dwa lata do wojska, a potem, ponieważ rodzice nie mogli go dłużej 
utrzymywać, znalazł zatrudnienie na poczcie, natomiast po 1989 roku roz-
począł pracę w policji, do czego, według mnie, niezbyt się nadawał. Cały czas 
usiłował pisać i chyba nawet czasami gdzieś mu to i owo drukowali, ale już 
nigdy nie wyszedł poza poziom osiągnięty w liceum. Kiedy analizuję jego losy, 
nie mogę oprzeć się wrażeniu, że zmuszanie ludzi mających typowo huma-
nistyczne uzdolnienia do zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów 
ścisłych jest kompletnie bez sensu. Właściwie jedynym działem matematyki, 
który na pewno może im się przydać w późniejszym życiu, poza umiejętno-
ścią przeprowadzenia podstawowych działań, jest logika.
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Gdyby życie Krzyśka potoczyło się innym torem, możliwe, że byłby te-
raz uznanym twórcą. Tymczasem na niezrealizowane marzenia nałożyły się 
potem niepowodzenia rodzinne oraz zawodowe i kilkanaście lat później 
Krzychu, jak mówiła na niego większość kolegów, popadł w alkoholizm, 
a po kolejnych dziesięciu już nie żył. Pochowano go w rodzinnym grobie na 
Cmentarzu Salwatorskim.

*

Wróćmy jednak do właściwego tematu.
Późną jesienią, przed jedną z solidarnościowych rocznic, podczas mo-

jej kolejnej wizyty w Płaszowie, wujek poinformował mnie, że ma pomysł 
na akcję dywersyjną. Zarówno on, jak i ciocia coraz bardziej angażowali się 
w działalność podziemną. Ciocia zaczęła w tym czasie projektować okazjo-
nalne plakaty głównie na potrzeby PP „SZ”. Wykonywała je na ogół tech-
niką linorytu. W krakowskim podziemiu nie posługiwał się nią chyba nikt 
inny, więc były bardzo charakterystyczne i nadal łatwo jest je rozpoznać 
wśród krakowskiej bibuły. Podpisywała się na nich inicjałami „TX”, chociaż 
nie wiem czy na wszystkich. Plakaty te miały na ogół format A5, ale zdarza-
ły się także większe, wielkości A4. Wujek natomiast uruchomił w jednym 
z piwnicznych pomieszczeń drukarnię linorytową, gdzie te plakaty dru-
kował. Ponieważ używał do tego farb, które wynosił z pracy, więc były one 
drukowane podstawowymi kolorami drukarskimi, czyli albo czarnym, albo 
niebieskim, albo magentą. Prasę linorytową zrobił ze zwykłej wyżymacz-
ki z pralki Frani. Do pomocy zatrudniał swoje starsze dzieci, czyli Joannę, 
Stefana i Renatę. Drukowali na tej wyżymaczce spore nakłady. Kiedy przy-
nosiłem „Zomorządność”, często brałem od wujka sto lub dwieście sztuk 
danego plakatu. Jeżeli nie miał akurat wydrukowanych egzemplarzy, pro-
wadził mnie do piwnicy i po prostu drukował z moją pomocą odpowiednią 
ich ilość.

Wujek był nie tylko coraz bardziej zaangażowany, ale i coraz radykalniej-
szy. Nie zdziwiła mnie więc następująca propozycja:

 – Czy nie mógłbyś zorganizować kilku osób, które zadzwoniłyby do dru-
karni prasowej oraz na prywatny numer dyrektora drukarni z informacją 
o podłożonej w drukarni bombie?
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 – Noo, mógłbym, ale musiałbym znać te numery – odpowiedziałem. – 
A dlaczego sam tego nie zrobisz?

 – Bo jeżeli zadzwoni ktoś z drukarni, to mogą rozpoznać jego głos. A poza 
tym potem będą szukać wśród pracowników zakładu. To powinien być ktoś 
całkiem z zewnątrz.

 – Dobrze, zrobię to – zdecydowałem.
 – Trzeba zadzwonić późnym wieczorem, kiedy dyrektor będzie już 

w domu, a w drukarni zaczną drukować gazety. Chodzi o to, żeby musieli 
wstrzymać druk „Trybuny Ludu”. I musi to być zrobione jednocześnie, żeby 
wyglądało na zorganizowaną akcję.

Wujek wręczył mi zapisane na kartce dwa numery telefonów. Jeden na 
halę off estów, gdzie drukowano „Trybunę”, i drugi do ówczesnego dyrektora 
drukarni Kazimierza Skrobacza.

Powiadomiłem o pomyśle Maćka i Jacka i ustaliliśmy, że dzwonić będzie 
Maciek i siostra Jacka Barbara, która zapaliła się do tego pomysłu. Wybór 
padł na nich, gdyż ich głosy brzmiały bardzo zdecydowanie. Żeby telefony 
dokładnie zgrać, postanowiliśmy zadzwonić z miejsca, gdzie stało obok sie-
bie kilka budek. Inaczej byłoby to trudne, bo nawet gdybyśmy ustalili jed-
ną godzinę, to mogło się zdarzyć, że akurat któreś z nich trafi łoby na kogoś, 
kto okupuje budkę przez pół godziny, bo takie sytuacje się zdarzały. Ani 
Maciek, ani Barbara nie mieliby wtedy żadnej możliwości, żeby zawiadomić 
drugiego dzwoniącego, by poczekał. Uznaliśmy też, że musi to być miejsce, 
gdzie nawet o późnej porze kręci się sporo ludzi. Nie wiedzieliśmy w końcu, 
czy dyrektor zaraz po odłożeniu słuchawki, nie zadzwoni na milicję, która 
sprawdzi, z jakiego numeru dzwoniono i wyśle jakiś patrol, żeby skontrolo-
wać, kto dzwonił. Oczywiście w tamtych czasach sprawdzenie takich rzeczy 
nie było wcale proste, ale uznaliśmy, że na wszelki wypadek należy wziąć 
to pod uwagę. Zawsze po takich akcjach trzeba mieć możliwość szybkiego 
wtopienia się między ludzi. Wybraliśmy więc trzy budki telefoniczne, które 
stały w rejonie Nowego Kleparza przy skrzyżowaniu alei Słowackiego z ulicą 
Prądnicką.

Spotkaliśmy się we czwórkę na miejscu. Ja i Jacek mieliśmy na wszelki wy-
padek ubezpieczać dzwoniących. Wręczyłem Maćkowi i Barbarze karteczki 
z numerami telefonów, poczekaliśmy, aż dwie budki się zwolnią, po czym 
oboje weszli, żeby zadzwonić. Widziałem, że siostra Jacka z kimś rozmawia, 
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po czym wyszła zadowolona. Dodzwoniła się do dyrektora, rozmawiała z nim 
i oceniła, że się przestraszył.

Maciek natomiast siedział w budce trochę dłużej i kiedy podszedł do nas, 
wcale nie był zachwycony.

 – Słuchaj – zwrócił się do mnie. – Nie dodzwoniłem się. To nie jest numer 
drukarni. Odebrała jakaś prywatna osoba. Sprawdzałeś go?

 – O, cholera. Nie sprawdzałem. Numer dał mi wujek. Myślałem, że do-
brze zna numery swojego zakładu pracy.

 – Kurczę, jak się coś takiego organizuje, to trzeba sprawdzić takie rzeczy.
Miał rację, ale do głowy mi nie przyszło, że wujek mógł mi podać błędny 

numer. Taki drobiazg kładł przecież całą akcję. Czułem się winny, a Maciek 
jeszcze długo potem wypominał mi to niedopatrzenie.

Zaraz następnego dnia pojechałem do Płaszowa, bo byłem ciekaw, czy 
nasz telefon w ogóle zrobił na kimś w drukarni wrażenie.

 – Dałeś nam zły numer – poinformowałem wujka. – Nie dodzwoniliśmy 
się do drukarni.

 – O, myślałem, że jest dobry – zdziwił się. – Widocznie go zmienili w ostat-
nim czasie. To pewnie dlatego nie zatrzymali druku. Ale dyrektor przyjechał 
w nocy, chodzili z kierownikiem i coś sprawdzali.

Tak więc nasza akcja nie wypaliła, bo liczyliśmy przynajmniej na opóź-
nienie druku „Trybuny”. Może zepsuła trochę krwi komunistycznemu kie-
rownictwu zakładu, ale nic poza tym. Byłem trochę zły, bo musiałem świecić 
oczami przed kolegami, lecz szybko mi przeszło. Cóż, zdarza się.

*

W listopadzie wykonano wyrok na wspomnianym wyżej Janie Sojdzie. Ponie-
waż żona Witka Tukałły odzyskała już mniej więcej równowagę psychiczną 
po przejściach w więzieniu, więc Witek pozwolił sobie na związany ze swoją 
odsiadką z kaesowcami oraz z tym wydarzeniem… żart. Kiedy wróciła do 
domu, przywitał ją z udawanym smutkiem w głosie:

 – Ewa, rany boskie, kolegę mi powiesili.
Jego żona była najwyraźniej zszokowana wiadomością i zapytała całkiem 

poważnie:
 – To naszych już wieszają?





„Zomorządność” wydana po wyjściu Lecha Wałesy z ośrodka internowania
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Na szczęście nie wieszali. Gdyby władze do tego się posunęły, nie wyszło-
by to na dobre żadnej ze stron.

*

6 grudnia zwolniono z internowania ojca Maćka i wkrótce wrócił on do pra-
cy w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”.

*

W czasie świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy zrobić sobie wolne. Wca-
le nie było to takie oczywiste, bo do tej pory pracowaliśmy właściwie we 
wszystkie soboty i niedziele. Nagle okazało się, że nie bardzo wiem, co zro-
bić z wolnym czasem. Na szczęście podczas świąt w telewizji leciało sporo 
fi lmów i miałem dużo zaległości w czytaniu książek. Zaległości w nauce nie 
nadrabiałem, bo nie miałem siły.

*

31 grudnia władze zawiesiły stan wojenny, ale nie miało to żadnego wpływu 
na naszą działalność. Uznaliśmy to posunięcie za akt propagandowy i czy-
stą formalność.
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W styczniu Maciek przyniósł wiadomość, że przedstawiciel RKW zwrócił się 
do niego z propozycją przekazania nam powielacza elektrycznego w zamian 
za druk czasopism będących ofi cjalnymi organami regionalnych władz Soli-
darności. Chodziło o „Aktualności” będące jednokartkówką i „Serwis Infor-
macyjny RKW” mający objętość 6–12 stron. To pierwsze czasopismo było 
drukowane w dużym nakładzie i adresowane do szerszego odbiorcy. Nato-
miast „Serwis” przeznaczony był głównie do użytku wewnętrznego podziemia. 
Trafi ał przede wszystkim do redakcji czasopism podziemnych i władz związ-
ku na niższych szczeblach. Proponowano nam drukowanie 1000 egzempla-
rzy każdego numeru „Aktualności” i 250 egzemplarzy „Serwisu”. Uznaliśmy, 
że jest to do przyjęcia. Zyskiwaliśmy w ten sposób urządzenie, na którym 
mogliśmy drukować szybciej i więcej. Druk czasopism RKW stanowił, co 
prawda, spore obciążenie, ale dzięki temu mogliśmy mieć też ułatwiony do-
stęp do ważnych informacji i dokumentów władz związku.

Był tylko jeden problem: maszyna nie mogła pracować u mnie w miesz-
kaniu. Maciek dowiedział się, że hałas powodowany przez silnik i trzaska-
nie papieru jest tak duży, iż może być słyszany na korytarzu i u sąsiadów. 
Musielibyśmy pracować, kręcąc korbą, którą każdy elektryczny powielacz 
także posiadał, ale byłoby to zupełnie bez sensu, bo nic byśmy nie zyskiwali 
dzięki nowemu urządzeniu. Stanęliśmy więc przed koniecznością znalezie-
nia innego lokalu. Rozpuściliśmy wici, ale oczywiście nikt nie chciał mieć 
u siebie podziemnej drukarni. Maciek nalegał, żebym zapytał przez mamę 
panią Basię, czy nie zgodziłaby się ponownie przyjąć nas do siebie na jakiś 
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czas. Nie byłem przekonany do tego rozwiązania, bo wiedziałem, jakie ob-
ciążenie dla niej to stanowi, zwłaszcza w obliczu wścibskich sąsiadów i par-
kieciarza mieszkającego w pokoju na dole. Uległem, bo też nie widziałem 
innego rozwiązania. Obawiałem się jednak, że usłyszymy odpowiedź od-
mowną. Ku mojemu zdziwieniu pani Basia nie powiedziała „nie”. Umówiła 
się z nami na spotkanie i wspólnie zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie można 
powielacz wstawić. Garaż odpadał, bo byłoby wszystko słychać na ulicy. Po-
zostawała tylko piwnica, gdzie stały półki z wekami oraz gdzie domownicy 
przechowywali ziemniaki przez zimę i trzymali różne rupiecie. Wchodziło 
się do niej, jak już wspominałem, nie przez drzwi, tylko przez klapę w pod-
łodze, znajdującą się tuż przy drzwiach pokoju zajmowanego przez parkie-
ciarza. Zgodziliśmy się jednak, że jest to jedyna możliwość.

Powielacz mieliśmy przywieźć, kiedy lokator gdzieś wyjedzie. Na szczę-
ście nie musieliśmy długo czekać. Mniej więcej na przełomie stycznia i lutego 
odebraliśmy sprzęt i przewieźliśmy go na ulicę Nabielaka. Pozostałe rzeczy 
ode mnie z mieszkania przetransportował maluchem brat pani Basi Janusz. 
Już samo zniesienie powielacza do piwnicy przez wąski otwór i po stromych 
schody stanowiło pewien problem. Piwniczka była mała i większą jej część 
zastawiono różnymi rzeczami. Maszynę musieliśmy postawić u podnóża 
schodów. Kiedy pracowaliśmy, jeden z nas siedział na schodach, a drugi stał 
między powielaczem a półkami znajdującymi pod ścianą. Piwnica była nie-
ogrzewana, a okienko nie domykało się. Marzliśmy więc tak, że z trudem 
mogłem zginać i prostować palce u rąk. Powielanie szło oczywiście szybciej 
niż na powielaczu ręcznym, ale i tak spędzaliśmy w piwnicy wiele godzin. 
Sytuację ratowały przede wszystkim wypalane przez nas całymi paczkami 
papierosy oraz gorąca herbata, którą pani Basia dostarczała nam od czasu do 
czasu. Kiedy jednak w pokoju obok wejścia do piwnicy znajdował się parkie-
ciarz, nie mogła robić tego zbyt często, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Poza 
tym miała przecież własne zajęcia w domu. Na szczęście kłopotliwy lokator 
ciągle gdzieś wyjeżdżał, czasami znikał nawet na całe tygodnie. Staraliśmy 
się zgrać naszą obecność z jego nieobecnością, lecz nie zawsze było to moż-
liwe, bo drukowaliśmy prawie na okrągło. Rozgrzewaliśmy się dopiero po 
pracy, szorując w łazience na piętrze, w ciepłej wodzie, ręce z farby drukar-
skiej. Czasami byłem jednak tak wyziębiony, że jeszcze na przystanku auto-
busowym dosłownie trząsłem się z zimna.
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Maszyny do pisania trzymaliśmy na górze w pokoju pani Basi oraz w po-
koju jej koleżanki. Tam też pisaliśmy matryce. Na ogół robił to Maciek, cza-
sami Jacek, rzadko ja, bo nadal szło mi to powoli. Ich stukanie nie było tak 
bardzo podejrzane jak stukanie powielacza i łatwiej było je schować mimo 
że były to duże przedwojenne maszyny – jedna z większą, druga z mniejszą 
czcionką. Po jakimś czasie Maciek przyniósł otrzymaną od kogoś trzecią 
maszynę, również sprzed drugiej wojny światowej, ale dużo mniejszą – wa-
lizkowego remingtona. Od tej pory używaliśmy na ogół właśnie jej. Miała tę 
zaletę, że powodowała mniejszy hałas. Czasami korzystaliśmy też z maszyny 
z małą czcionką, kiedy trzeba było zmieścić w numerze więcej informacji. 
Wszystkie trzy maszyny były mocno wysłużone, ale na szczęście miały na 
tyle ostre czcionki, że dało się na nich wybijać litery w matrycach.

*

Niedługo po przeprowadzce do pani Basi wpadł do mnie z wizytą Krzysiek 
Bryg i przy okazji zapytał, czy może przysłać do mnie kogoś zainteresowa-
nego rozprowadzaniem prasy podziemnej.

 – Ja sam już się w takie rzeczy nie bawię, nie mogę po tym wszystkim, co 
nas spotkało. Ojciec wyrzuciłby mnie z domu, gdyby się dowiedział. Może 
znasz kogoś i mógłbyś go polecić? A poza tym chodzisz do „czwórki”, a to jest 
ktoś, kto właśnie „czwórkę” skończył. Może go nawet znasz. Jeżeli się zgodzisz, 
to podam mu twój adres.

Postanowiłem zaryzykować i wyraziłem zgodę. Kilka dni później człowiek, 
którego polecił Krzysiek, zadzwonił do drzwi o umówionej porze. Kiedy je 
otworzyłem, od razu go poznałem, odnosząc przy tym wrażenie, że Kraków 
jest jednak bardzo mały. To był chłopak, który dwa lata wcześniej opowiadał 
w naszej klasie o swoim pobycie w liceum w Walii i który rozbudził we mnie 
wtedy marzenia o takim wyjeździe. Nazywał się Tadeusz Zagrabiński. Przy-
jeżdżał potem do mnie regularnie po odbiór bibuły przez prawie trzy lata. 
Rozprowadzał nie tylko czasopisma, ale także książki. Zaprzyjaźniliśmy się 
i w trakcie jego wizyt prowadziliśmy często dosyć długie rozmowy. Był, i mam 
nadzieję, że nadal jest, człowiekiem bardzo rzeczowym, zdolnym i o szero-
kich zainteresowaniach. Chciał koniecznie dostać się na anglistykę i pół roku 
po jego pierwszej wizycie u mnie udało mu się zdać egzaminy na Katolicki 
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Uniwersytet Lubelski. Zamieszkał wtedy w Lublinie, jednak regularnie przy-
jeżdżał do Krakowa i zabierał materiały do kolportażu na KUL-u. Stamtąd 
z kolei przywoził mi książki, które można było kupić tylko w uczelnianej księ-
garni. Po dwóch latach postanowił przerwać studia i wyemigrować do USA. 
Odwiedził mnie potem jeszcze raz czy dwa, kiedy przyjeżdżał do rodziny. Stąd 
wiem, że pracował w Stanach w restauracji, bodajże włoskiej, w jakiejś małej 
miejscowości. Najpierw był zatrudniony jako kelner, a potem, ponieważ znał 
angielski lepiej niż właściciel lokalu, został jego pomocnikiem. Był zadowo-
lony ze swojego pobytu i nie miał zamiaru wracać do Polski.

*

Praca u pani Basi wiązała się z ciągłym przewożeniem różnych materiałów, 
w tym papieru oraz bibuły, między naszym mieszkaniem a jej domem. Wo-
ziliśmy je często sami, w siatkach, ale jeżeli była tego większa ilość, to zwykle 
prosiliśmy o transport moją mamę, która, gdy tylko mogła, chętnie w tym 
pomagała.

Kiedyś jechała z takim właśnie transportem z Prokocimia. W samocho-
dzie był też Maciek, który miał jej pomóc w przenoszeniu wiezionych rzeczy. 
Zapakowany był cały bagażnik oraz tylne siedzenie. Bibułę, papier oraz, zdaje 
się, jedną z naszych maszyn do pisania, leżące na tylnym siedzeniu, przykry-
ła tylko jakimś kocem. Ponieważ było już ciemno, więc była pewna, że nikt 
niczego nie zauważy. Jechała trasą, którą codziennie przemierzała w drodze 
do pracy, czyli ulicami Kamińskiego i Konopnickiej oraz tunelem pod ron-
dem Grunwaldzkim. Jak to zwykle bywa, kiedy korzysta się ze znanych tras, 
nie patrzyła na znaki. Tymczasem na moście Dębnickim zaczął się jakiś re-
mont i droga za rondem została zamknięta, o czym oczywiście informował 
znak postawiony przed rondem. Nie zauważyła go jednak i przejechała tu-
nelem na drugą stronę, a tu okazało się, że wyjechała prosto na słupki blo-
kujące drogę oraz… milicjanta, który machnął lizakiem, kazał się zatrzymać 
i podszedł do samochodu. Kiedy mama otworzyła okno, zażądał prawa jazdy 
oraz dowodu rejestracyjnego i zaczął je dokładnie przeglądać. Obszedł też 
samochód dokoła, żeby skontrolować tablice i ogólny, nie najlepszy zresztą, 
stan pojazdu. Przez tylne szyby przyglądał się podejrzliwie pakunkowi leżą-
cemu na siedzeniu, i widząc to, zarówno mama, jak i Maciek zastanawiali się, 
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czy spod koca nie wystaje coś podejrzanego. Nie mieli jednak możliwości, 
żeby to sprawdzić bez zwracania uwagi milicjanta. Tymczasem po inspekcji 
samochodu funkcjonariusz MO podszedł do otwartego okna i stwierdził:

 – Panno Małgorzato, czy panna wie, że ta droga jest zamknięta?
 – Jeszcze wczoraj tędy jechałam i była otwarta.
 – Ale teraz jest zamknięta. Trzeba patrzeć na znaki, panno Małgorzato.
 – No dobrze, to jak mam dojechać na Prądnik?
 – Proszę zawrócić, objechać rondo i może panna przejechać pod Wawelem.
Ponieważ ciągle zerkał przez szybę na tylne siedzenie, więc mama nie była 

pewna, czy lada moment nie każe jej pokazać, co tam ma. Na szczęście nic 
takiego się nie stało. Oddał dokumenty, uśmiechnął się i kazał jechać dalej. 
Kiedy zawrócili i wjechali na rondo, oboje odetchnęli z ulgą. Do pani Basi 
dotarli już bez większych przygód.

Przy okazji warto wspomnieć o jednej rzeczy: choć bardzo zirytował ją 
protekcjonalny ton milicjanta, zwracającego się do niej per „panno Małgo-
rzato”, to nie mogła go po prostu opieprzyć. Nie mogła okazać ani jednym 
słowem, że jest z tego niezadowolona. Gdyby tak zrobiła, to być może oboje 
z Maćkiem wylądowaliby na komisariacie. To jedna z zasad, której należy się 
trzymać: absolutnie nie można podpadać żadnym przedstawicielom władzy 
z powodu jakichś błahych spraw. Dlatego idąc z bibułą, nigdy nie przecho-
dziłem przez ulicę w niedozwolonym miejscu, a stojąc na światłach, zawsze 
czekałem na zielone.

Nasz maluch był w kiepskim stanie. Ciągle coś złego działo się z silnikiem. 
Były okresy, że często gasł, a naprawy pomagały tylko chwilowo. Pewnego 
razu mama jechała z Prokocimia z podobnym transportem jak opisany po-
wyżej i zatrzymała się na światłach przed rondem Matecznego. Była sama 
i miała zapakowany dosłownie cały samochód, nawet siedzenie z przodu. 
Kiedy światło zmieniło się na zielone, maluch odmówił współpracy. Cią-
gnęła za dźwigienkę rozrusznika, próbowała bez ssania i na ssaniu, ale nic 
to nie dawało. Samochody za nią trąbiły, a ona w żaden sposób nie mogła 
zapalić silnika. Sama nie dałaby też rady zepchać na chodnik tak bardzo za-
pakowanego i ciężkiego pojazdu. Zobaczyła wtedy w lusterku, że w jej stronę 
idzie milicjant z radiowozu, który stał kilkadziesiąt metrów za nią. Kiedy był 
już bardzo, bardzo blisko, pociągnęła za dźwignię ostatni raz i… samochód 
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zapalił. Docisnęła gaz i udając, że żadnego milicjanta nie widzi, „wypruła” 
do przodu, przejeżdżając w ostatniej chwili na zielonym świetle.

Milicjant szedł najprawdopodobniej po to, żeby jej pomóc, ale gdyby był 
dociekliwy, to całe zdarzenie mogłoby skończyć się źle.

W naszym fi aciku wysiadał nie tylko rozrusznik i silnik. Bagażnik był 
przerdzewiały i miał dziury na wylot. Jego stan dobrze obrazuje zdarzenie, 
które miało miejsce pod budynkiem Wydziału Ogrodniczego. Mama ruszyła 
kiedyś z parkingu i po chwili zobaczyła w lusterku, że biegną za nią studenci, 
coś krzycząc. Kiedy otworzyła okno, usłyszała:

 – Pani doktor, pani doktor, narzędzia wylatują pani z bagażnika.
Dobiegli do niej i wręczyli jej jakieś śrubokręty i klucz do kół.
Innego samochodu jednak nie mieliśmy. To był nasz jedyny stale dostęp-

ny środek transportu do przewozu większych ilości sprzętu i materiałów.

*

W połowie lutego wypadała rocznica powstania KOS-u 241. Fajerwerków 
nie było. Pięćdziesiąty, jubileuszowy, numer „Zomorządności” wydaliśmy 
z datą 23 lutego, co oznaczało, że przez rok udawało nam się drukować na-
sze czasopismo mniej więcej co tydzień. Zawierał on tym razem, oprócz kil-
ku poważnych informacji, przede wszystkim krótkie opowiadanie z gatunku 
political fi ction autorstwa Stanisława Kusia oraz podziękowania dla naszych 
darczyńców i pomocników za rok współpracy.

Jeszcze przed wydaniem rocznicowego numeru Maciek zawiadomił nas, że 
zamiast tygodnika będziemy wydawać dwutygodnik. Tak ważne decyzje kon-
sultował zawsze z nami, jednak tym razem tego nie zrobił. Było to dla nas nie-
spodzianką i wyglądało tak, jakby ktoś wywarł na nim presję. Podejrzewam, 
że mogli to zrobić rodzice, uznając, że zbliża się koniec liceum i Maciek może 
nie pogodzić intensywnej działalności z nauką. Może zresztą sam doszedł do 
takiego wniosku. W każdym razie powiedział nam, że decyzja ta nie podlega 
dyskusji, bo jest nas za mało i nie damy rady dłużej tak ciągnąć. Byłem za-
skoczony i nie wiedziałem, jak zareagować. Zgadzałem się z tym, iż poświę-
camy działalności za dużo czasu, a dodatkowo zaczyna nam brakować ludzi 
do pracy. Jacek coraz mniej chętnie zjawiał się w drukarni, więc tak naprawdę 
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zostało nas czterech: Maciek, Piotrek, Paweł Wadowski i ja. Czasami pomaga-
ła nam pani Basia oraz ściągnięty kilkakrotnie przeze mnie do pomocy mój 
czternastoletni brat Paweł. Wpadłem już w taki pracoholizm, że nie bardzo 
wyobrażałem sobie, co będę robił popołudniami. Zaczynałem wręcz odliczać 
czas do kolejnego pobytu w drukarni. Oczywiście pracy i tak mi nie brakowa-
ło, bo trzeba było zawsze rozprowadzić wydrukowany numer, znaleźć jakieś 
informacje do kolejnego, zdobyć papier na druk i jeszcze trochę się pouczyć. 
Jednak sama świadomość spowolnienia rytmu pracy była dla mnie przykra. 
Jacek natomiast zdecydowanie poparł Maćka. Prawdo podobnie myślał, że 
zwolnione moce przerobowe będzie można wykorzystać do drukowania „po-
ważniejszego”, w jego mniemaniu, czasopisma. Problem polegał na tym, że, 
jak się wkrótce okazało, tych wolnych mocy wcale nie było. Zmniejszyliśmy 
częstotliwość wydawania „Zomorządności”, ale coraz bardziej zwiększaliśmy 
nakład. Dodatkowo musieliśmy też drukować czasopisma RKW i jeszcze od 
czasu do czasu pomóc jakiejś innej redakcji, chociaż robiliśmy to coraz rza-
dziej, bo po prostu nie było kiedy.

Dążenie Jacka do rozszerzenia działalności przejawiło się prawie natych-
miast w tym, że namówił Maćka do wydania drugiego numeru „Solidarności 
Zwycięży KOS-u 241”, chociaż stanowiło to dla nas bardzo duże obciążenie. 
U pani Basi nie było gdzie go pozszywać, bo trzeba przy tej czynności wszyst-
kie wydrukowane kartki porozkładać na szereg stosików, które zajmowały 
cały pokój. Przewoziliśmy więc wydruki do mnie i tam je łączyliśmy w ca-
łość, co było bardzo kłopotliwe. Wydaje mi się, że wtedy Maciek zniechęcił 
się ostatecznie do wydawania tak dużego czasopisma i uznał, że nie możemy 
dłużej tego ciągnąć.

28 lutego zmarł, mieszkający na drugim piętrze domu, ojciec pani Basi, 
więc na jakiś czas musieliśmy przerwać pracę. Po tygodniu podjęliśmy ją na 
nowo pomimo panującej w domu żałoby.

W każdym razie druk i zszywanie drugiego numeru naszej „SZ”-ki trwały 
bardzo długo. Skończyliśmy go chyba dopiero pod koniec marca albo nawet 
na początku kwietnia.

Dobrze, że zbliżała się wiosna, bo przynajmniej w piwnicy robiło się co-
raz cieplej. Może nie było tam zbyt wygodnie, ale zanosiło się na to, że uda 
nam się zostać tam przynajmniej do końca wakacji.





Pięćdziesiąty numer „Zomorządności” wydany po roku pracy
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*

W marcu Tajna Komisja Uczelniana AR-u postanowiła opublikować listę 
pracowników uczelni uznanych za kolaborantów. Muszę zaznaczyć, że moja 
mama była temu posunięciu przeciwna i na zebraniu komisji zgłosiła swoje 
zastrzeżenia. Chodziło jej przede wszystkim o to, że znalazły się tam również 
osoby, które trudno byłoby jednoznacznie uznać za kolaborantów. Miała na 
myśli przede wszystkim Tadeusza Wojtaszka, dawnego rektora, a ówcześnie 
kierownika Katedry Warzywnictwa, którego uważała za porządnego czło-
wieka i który, orientując się, iż jest zaangażowana w działalność opozycyj-
ną, nieraz ostrzegał ją przed różnymi niebezpiecznymi sytuacjami i ludźmi. 
Została jednak przegłosowana.

Ulotka zawierająca oprócz nazwisk i zarzutów także adresy i numery te-
lefonów ukazała się 22 marca. Spodziewaliśmy się w związku z tym kłopo-
tów, ale trochę trwało, zanim skutki dotknęły nas bezpośrednio. Zaczęto 
wzywać na przesłuchania pracowników AR-u podejrzanych o współpracę 
z Solidarnością i próbowano dociec, kto ma związek z wymienioną publi-
kacją.

Pewnego dnia do naszych drzwi zadzwonił wujek Maciek. Było późne po-
południe i rodzice byli już w domu. Kiedy usłyszałem jego głos, bardzo się 
zdziwiłem, bo stosunki między moimi rodzicami a nim i ciotką nie uległy 
jeszcze poprawie. Od razu wiedziałem, że musiało stać się coś nadzwyczaj-
nego. Wszedł do przedpokoju i ledwie drzwi się za nim zamknęły, powie-
dział nerwowo do mamy:

 – Szukają cię.
 – Kto?
 – Jak to kto? Milicja albo SB.
Mamę na chwilę zamurowało, po czym zdziwiona zapytała:
 – Skąd wiesz?
 – Byli u mnie.
 – U ciebie? W Płaszowie?
 – Tak, godzinę temu. Dwóch smutnych panów z wezwaniem na prze-

słuchanie.
 – I co?
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 – Oczywiście odmówiłem jego przyjęcia. Powiedziałem, że już tu nie 
mieszkasz i że nie znam twojego aktualnego adresu. Nie wiem, czy uwierzyli, 
ale poszli sobie. Możesz się jednak spodziewać, że wkrótce do ciebie dotrą.

Wujek spieszył się i nie chciał wejść dalej. Szybko pożegnał się i poszedł. 
Stałem w przedpokoju i byłem świadkiem całej rozmowy.

Kiedy tylko drzwi zatrzasnęły się za wujkiem, mama odwróciła się do mnie.
 – Słyszałeś?
 – Tak.
 – Pakuj wszystko. Szybko. Musimy gdzieś to wywieźć.
 – Dobrze, tylko gdzie?
Nie było w domu sprzętu drukarskiego, ale w szafk ach i w moim poko-

ju za szafą zalegały cały stosy bibuły przeznaczonej do kolportażu, teczki 
z moim archiwum oraz zapasy farby drukarskiej i papieru, którego akurat 
wtedy mieliśmy większy zapas.

 – Słuchaj, Władek, a może dałoby się to przewieźć przynajmniej częścio-
wo do Garlicy? – Mama spojrzała pytająco na tatę.

 – Dużo tego macie?
 – Sporo – odpowiedziałem. – Część papieru można zawieźć do pani Basi. 

Bibułę przeznaczoną do kolportażu trzeba po prostu rozprowadzić. Jutro się 
tym zajmę. Chodzi więc głównie o moje archiwum, czyli kilkanaście teczek, 
jakieś pięć, sześć słoików farby drukarskiej, trochę papieru i matryc. Papier 
pewnie szybko zabierzemy, jak tylko zużyjemy ten, który jest w drukarni.

 – W porządku, pojadę za jakąś godzinę. Zapakujcie to do malucha.
Zacząłem szybko wyciągać wszystko z szafek, pakować do reklamówek 

i wynosić do samochodu. Potem tata wsiadł za kierownicę i pojechał. Pa-
pier i farbę schował w domku, a moje archiwum zapakowane w plastiko-
we reklamówki i worki wsadził do starych, nieużywanych uli słowiańskich 
stojących w pasiece tuż obok nowych, zasiedlonych przez pszczoły. Było 
tam raczej bezpieczne, bo wątpiłem, aby ktokolwiek chciał drażnić żądlące 
owady.

Kiedy wrócił, było już późno. Mama postanowiła zawieźć dwie duże, wy-
pakowane papierem i bibułą torby do pani Basi. Spieszyła się, więc przykry-
ła je tylko gazetą. Wyszła na korytarz, zamknęła za sobą drzwi i doszła do 
schodów prowadzących do wyjścia z klatki, po czym na moment stanęła jak 
wryta. „No to koniec” – pomyślała ze strachem. W klatce między schodami, 
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a drzwiami stało kilku milicjantów w mundurach oraz dwóch cywilów i nad 
czymś się naradzali. Jej wahanie na szczęście nie trwało na tyle długo, żeby 
któryś z nich mógł je zauważyć. Szybko pokonała kilka schodów dzielących 
ją od wyjścia z klatki i przeszła obok funkcjonariuszy. Jeden z milicjantów, 
widząc, że niesie ciężkie torby, otworzył jej drzwi. Wyszła na zewnątrz i głę-
boko odetchnęła. Była przekonana, że przyszli do nas na rewizję, a pozwolili 
jej przejść tylko dlatego, że nie wiedzieli, kim jest. Wsiadła do samochodu 
i pojechała na Prądnik. Kiedy wracała, była pewna, że trwa u nas rewizja i dla-
tego gdy weszła do mieszkania, zdziwiła się, że panuje tam spokój.

 – Byli tu? – zapytała.
Widząc nasze zdziwione spojrzenia, wyjaśniła, co się stało.
Wszyscy byliśmy zaskoczeni.
 – Może znowu adres im się nie zgadzał – rzuciłem.
Następnego dnia dowiedzieliśmy się od sąsiadów, że obecność milicjan-

tów w bloku akurat w tamtym momencie była czystym zbiegiem okoliczno-
ści: szukali po prostu jakiegoś kryminalisty.

*

Wkrótce po wydaniu i rozprowadzeniu „Solidarności Zwycięży” doszło mię-
dzy nami do poważnych rozmów na temat przyszłości KOS-u i „Zomo-
rządności”. Jacek zaproponował, żebyśmy zrezygnowali z wydawania gazety 
informacyjnej i skupili się na robieniu czasopisma programowo-dyskusyj-
nego wzorowanego na warszawskim „Miesięczniku Politycznym Niepodle-
głość”. Chyba obaj dużo rozmawiali o tym między sobą w szkole, bo kiedyś 
po takiej dyskusji Maciek poinformował mnie, że Jacek jest coraz bardziej 
przekonany do swojego pomysłu i że będzie starał się przekonać do niego 
również mnie. Dodał jednocześnie, że on jest tym planom przeciwny i nie 
będzie się w nie angażował. Argumenty, które mi przedstawił, były właści-
wie nie do obalenia. Przede wszystkim nie mieliśmy środków technicznych, 
czego najlepszym przykładem były kłopoty ze ślimaczącym się drukowaniem 

„SZ-ki”. Jacek coraz rzadziej pojawiał się w drukarni i ciężar drukowania spa-
dał coraz częściej na pozostałą czwórkę.

 – Ja w każdym razie nie mam zamiaru tego drukować – stwierdził. – Pio-
trek i Paweł mogą przychodzić tylko od czasu do czasu. Na pomoc Jacka też 



305

Lata chmurne

już praktycznie nie możesz liczyć. Skończy się na tym, że Jacek będzie wy-
dawał swoje czasopismo twoimi rękami.

Trudno było nie przyznać mu racji. Tym bardziej, że były też inne argu-
menty. Byliśmy dopiero uczniami liceum i chociaż czytaliśmy dużo i sporo 
dyskutowaliśmy na różne tematy, to jednak nie czuliśmy się na siłach, żeby 
pisać teksty do takiego czasopisma na poziomie mogącym dorównać po-
dobnym publikacjom. Skończyłoby się na przedrukach, a to nie miało sen-
su. Dodatkowo uznaliśmy, że czasopismo informacyjne jest jednak ludziom 
bardziej potrzebne niż dyskusje programowe, które mogły zainteresować 
tylko niewielką grupę opozycjonistów.

Ostatecznie doszliśmy z Maćkiem do wniosku, że w naszej sytuacji najle-
piej będzie pozostać przy wydawaniu czasopisma w aktualnej formule.

Wkrótce potem odbyłem rozmowę z Jackiem i powiedziałem mu o na-
szych ustaleniach. Nie był zachwycony i stwierdził, że według niego angażo-
wanie takich sił w wydawanie czysto informacyjnego czasopisma nie ma 
sensu. Skoro jednak tak zdecydowaliśmy, to on nie ma już nic do powiedzenia.

Pracował z nami dalej, ale od tej pory zaczął odsuwać się i przychodził 
drukarni coraz rzadziej.

*

Zawsze wydawało nam się, że spośród nas trzech najbardziej oczywistą 
i prawdopodobną osobą mogącą podlegać inwigilacji jest Maciek. Tymcza-
sem po 1989 roku, a właściwie już po uzyskaniu przez nas dostępu do archi-
wów IPN-u, czyli niecałe dziesięć lat temu, okazało się, że przez cały okres 
naszej działalności inwigilowany był Jacek. Stało się tak ze względu na jego 
kontakty ze wspomnianym już Markiem Płaszewskim. Donosił on, że Jacek 
prowadzi nielegalną działalność poligrafi czną, ale że równocześnie nie po-
siada w domu żadnych materiałów „które wskazywałyby na charakter jego 
działalności”. Jak pisał w swoim raporcie z 22 kwietnia 1982 roku:

 „Na obecnym etapie wskazane byłoby objęcie w/w ścisłą i b. ostrożną ob-
serwacją pozwalającą na ustalenie jego osobistych kontaktów.

Z uwagi na ostrożność Lichonia działania bezpośrednie /zatrzymania, 
przeszukania/ nie rokują nadziei uzyskania pozytywnego rezultatu. Lichoń 
jest obiektem łatwym do obserwacji”.



Donos na Jacka Lichonia złożony przez Marka Płaszewskiego
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W związku z tymi donosami Jacek został wtedy objęty obserwacją w ra-
mach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania „Średnica – 2”. Nie była to jed-
nak prawdopodobnie inwigilacja zbyt ścisła, bo gdyby tak było, to istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że trafi liby za nim do mnie, gdyż właśnie wtedy 
uruchomiliśmy u mnie w mieszkaniu drukarnię i Jacek przyjeżdżał tam prawie 
codziennie. Co prawda, zawsze sprawdzał, czy nikt za nim nie idzie, ale gdy-
by esbecy przyłożyli się do swojej roboty, to zapewne nie zauważyłby „ogona”.

Zapoczątkowana donosami Płaszewskiego obserwacja Jacka ciągnęła się 
co najmniej do 1986 roku, czyli trwała również w okresie, kiedy Jacek już od 
dawna nie działał w podziemiu. Nie była chyba ciągła, lecz do niej wracano. 
Istnieją świadczące o tym dokumenty z lat 1985 i 1986. W 1985 roku założono 
mu kwestionariusz ewidencyjny o kryptonimie „Bronek”, w którym pisano, 
że „uzyskano drogą agenturalną wiarygodną informację, że J. Lichoń par-
tycypuje w druku nielegalnych wydawnictw, m.in. pisma »Zomorządność«”. 
Zalecano wtedy objęcie Jacka kontrolą operacyjną. W jej wyniku w 1986 roku, 
w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia o kryptonimie „Etnograf ”, po-
wstał dokument, w którym pisano, że „w toku kilkunastomiesięcznej kontroli 
operacyjnej nie uzyskano materiałów, które świadczyłyby o kontynuowa-
niu przez /029238/ Jacka Lichonia nielegalnej działalności o charakterze 
politycznym.” Ale dodawano, że „nie da się w sposób jednoznaczny stwier-
dzić, że J. Lichoń nie utrzymuje kontaktów z osobami prowadzącymi wrogą 
działalność.” Dokument kończył się stwierdzeniem, że „[w] celu pogłębie-
nia rozpoznania fi guranta i objęcia go ściślejszą kontrolą planuje się reali-
zację kombinacji operacyjnej, której celem będzie wprowadzenie tajnego 
współpracownika w bezpośrednie otocznie w/wym.” Dokument sprowa-
dza się więc do tego, że co prawda nic nie wykryto, ale przedstawienie musi 
trwać.

*

Jacka, Maćka i mnie wiele łączyło, utrzymywaliśmy zatem nadal stały kon-
takt. Wszyscy trzej uwielbialiśmy muzykę undergroundową – pierwszy za-
interesował się nią Jacek i zaraził nią zarówno Maćka, jak i mnie.

W kwietniu albo maju poinformował nas, że w Krakowie ma dać koncert 
Issiael. Nazwa ta nic mi nie mówiła, ale Maciek wyjaśnił, że powyższa grupa 
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została założona kilka miesięcy temu przez lidera Brygady Kryzys Rober-
ta Brylewskiego, i że gra reggae. Nazywa się Issiael, bo cenzura nie zgodziła 
się na nazwę Izrael. Prawdę powiedziawszy, określenie „reggae” również nie 
mówiło mi zbyt wiele, bo w polskim radiu nie puszczano żadnych zespołów 
grających tę muzykę, a do płyt nikt z nas nie miał dostępu. Coś jednak obi-
ło mi się o uszy. Jacek gorąco nas namawiał, żebyśmy z nim poszli. Koncert 
miał się odbyć w Teatrze STU na alei Krasińskiego, w budynku, w którym 
teatr ten mieści się do dzisiaj. Maciek zgodził się od razu, natomiast ja po 
namyśle i z pewnymi oporami. Byłem oczywiście ciekaw nowej grupy, ale 
przez ostatnie półtora roku odwykłem od chodzenia na jakiekolwiek impre-
zy poza demonstracjami. Nawet nie wiedziałem, jak się ubrać, bo na takim 
koncercie nigdy nie byłem, a koncert w teatrze jeszcze bardzie gmatwał sy-
tuację. Nie miałem jednak większego wyboru, bo i tak dysponowałem tylko 
kilkoma koszulami z długimi rękawami i jedną parą spodni. Poszedłem więc 
w sztruksach i koszuli non iron w kratkę z podwiniętymi rękawami. Typo-
wy PRL-owski styl.

O tym, że to ubiór niespecjalnie pasujący do sytuacji, przekonałem się, 
kiedy wysiadłem z autobusu pod Jubilatem i zobaczyłem tłumek kłębiący się 
przed wejściem do teatru. To był szok. Po raz pierwszy ujrzałem typowych 
punków w skórach i z kolorowymi irokezami oraz rastafarian w tęczowych 
kolorach. W latach osiemdziesiątych punk i reggae były ściśle ze sobą zwią-
zane w umysłach ludzi interesujących się muzyką under groundową, więc 
koncerty grup reggae przyciągały zarówno punkowców, jak i rastafarian. Ja 
w swoim PRL-owskim stroju nie pasowałem do nich, a oni zupełnie nie pa-
sowali do PRL-u. Ten kolorowy tłum zbuntowanych ludzi był rewelacyjny 
i całkowicie odstawał od szarej komunistycznej rzeczywistości. Mój najwięk-
szy podziw wzbudzili jednak kobieta i mężczyzna wytatuowani od stóp do 
głów. Byli wysocy i z tymi swoimi tatuażami wyglądali bardzo dumnie i wo-
jowniczo, jak para tygrysów wypuszczonych z klatki. Czułem się trochę głu-
pio w moim nijakim stroju, ale nikt nie zwracał na mnie uwagi.

Koncert rozpoczął się z pewnym opóźnieniem i był bardzo dobry, chociaż 
muzyka reggae wydała mi się trochę za spokojna. Natomiast po koncercie 
Issiaela obsługa puściła kilkanaście wybranych kawałków grupy Sex Pistols, 
w tym God Save the Queen i Anarchy in the U.K. Był to chyba ukłon w stronę 
punkowej publiczności, ale dla mnie było to jak objawienie. W momencie 
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zakochałem się w punk rocku. Nie dołączyłem do tłumu tańczącego pogo 
i siedziałem spokojnie na ławce, lecz rytm prawie rozrywał mnie od środka. 
To była muzyka najbardziej pasująca do mojego temperamentu. Nie należę 
do osób popadających w skrajności, więc oczywiście nie przestałem w tym 
momencie lubić i słuchać Budki Sufl era, Maanamu i Jacka Kaczmarskiego, 
ale grupy punkowe zaczęły zdecydowanie dominować wśród słuchanych 
przeze mnie wykonawców. A obok punk rocka pojawiło się też reggae, nowa 
fala, muzyka awangardowa, industrialna i metalowa. Świat zrobił się znacz-
nie ciekawszy.

Wiem, że początki takich zespołów jak Th e Sex Pistols, Th e Ramones czy 
Th e Clash to połowa lat siedemdziesiątych, ale mi punk rock zawsze będzie 
się kojarzył z latami osiemdziesiątymi, bo właśnie wtedy do mnie dotarł.

W ogóle muzyka odgrywała wtedy w naszym życiu ogromną rolę. Słucha-
liśmy jej zarówno podczas spotkań towarzyskich, jak i drukowania bibuły, 
a nawet podczas uczenia się. Muzyka dodawała nam sił, pozwalała przeżyć 
stresowe sytuacje, wyciągała z depresji. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli 
przetrwać bez niej wiele trudnych chwil.

*

Niedługo potem Maciek przekazał mi jeden ze swoich kontaktów do kolpor-
tażu. Kontakt miał na imię Adam i dostarczałem mu bibułę w trakcie spo-
tkań w różnych miejscach. Początkowo nie znałem jego nazwiska. Po jakimś 
czasie zaczęliśmy rozmawiać na tematy niezwiązane z działalnością i okaza-
ło się, że pracuje jako dyskdżokej w różnych klubach i dyskotekach i nazy-
wa się Kutrzeba. Prowadził między innymi dyskoteki dla seniorów w Domu 
Kultury na Małym Rynku, więc spotykaliśmy się często w tej okolicy. Miał 
masę różnych płyt, przede wszystkim z muzyką taneczną. Trafi ła się jednak 
w jego zbiorach i taka, jaka mnie zainteresowała, a on mi ją chętnie sprze-
dał. Stałem się dzięki temu posiadaczem trudnej do kupienia angielskiej pły-
ty zespołu Kryzys noszącej nazwę po prostu „Kryzys”. Były na niej kawałki 
Ambicja i Mam dość w takim wykonaniu, w jakim puszczono je w trakcie 
wspomnianego przeze mnie wcześniej programu Pegaz w 1980 roku. Dostar-
czałem Adamowi „Zomorządność” przez około rok.
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*

Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale w nowej klasie próbowałem nawią-
zać relacje nie tylko z kolegami. Uczęszczała do niej dziewczyna, na którą 
zwróciłem uwagę w tramwaju jeszcze wtedy, kiedy chodziłem do klasy o rok 
wyższej. Miała na imię Agata, była bardzo ładna i mieszkała na moim osie-
dlu. Ponieważ teraz jeździliśmy razem do szkoły, więc miałem więcej okazji 
do kontaktów. Po pewnym czasie znalazłem jakiś pretekst i zacząłem u niej 
bywać. Okazało się jednak, że nie za bardzo mamy o czym rozmawiać. Szu-
kając wspólnego tematu, przyniosłem jej kilka razy pojedyncze egzemplarze 

„Zomorządności” i „Hutnika”, lecz nie wykazała większego zainteresowania. 
Obojętna jej była zarówno taka działalność, jak i ja. Ulotkami zainteresowała 
się za to jej mama, która zaczęła mnie wypytywać, gdzie to jest drukowane. 
Oczywiście skłamałem, że dostaję je od kogoś od czasu do czasu i nie mam 
pojęcia, kto to drukuje, ale postanowiłem, że nie będę więcej przynosił do 
niej bibuły. Powoli przestałem też u niej bywać, co nie oznacza, że nie utrzy-
mywaliśmy nadal kontaktów koleżeńskich.

Z Agatą wiąże się jedno zdarzenie, które obrazuje, jak trudne było utrzy-
mywanie prywatnych relacji. W końcu normalną rzeczą jest, że koledzy i ko-
leżanki odwiedzają się nawzajem w domach. Tak samo normalną rzeczą było 
to, że, kiedy spotkałem Agatę na osiedlu idącą razem z naszym wspólnym 
kolegą z klasy i usłyszałem, że akurat nie mają nic do roboty i chętnie do 
mnie wpadną, z radością się na to zgodziłem. Byłem bardzo zadowolony, że 
w ogóle ktokolwiek chce mnie odwiedzić, ale kiedy szliśmy w kierunku mo-
jego bloku, zacząłem się zastanawiać, czy nie zostawiłem na wierzchu jakiejś 
bibuły. Agaty się nie obawiałem, lecz Jaśka nie byłem pewny. Wiedziałem 
tylko, że dosyć dobrze zna się z Pawłem Sabudą, a jego mama jest Rosjanką. 
On też miał chyba rosyjski paszport.

Trudno jest mi teraz określić, w jakim dokładnie to było momencie, ale 
nie miałem wtedy w domu sprzętu drukarskiego. Zdążyło się za to uzbierać 
sporo innych rzeczy. Między szafą na ubrania a ścianą, tuż obok okna, była 
wnęka mniej więcej na szerokość jednej kartki formatu A4. Zasłona okien-
na zachodziła na nią tak, że zupełnie nie było jej widać. Wykorzystywałem 
to i tam właśnie trzymałem większość papieru, sporą część teczek z moim 
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archiwum oraz bibułę przeznaczoną do kolportażu. W szafk ach w meblo-
ściance przechowywałem papier, farbę drukarską w słoikach i bibułę. Pa-
pieru miałem wtedy akurat tyle, że za szafą tworzył stos wyższy ode mnie. 
Uznałem jednak, że nic nie leży na wierzchu i nie ma niebezpieczeństwa, że 
zobaczą coś, czego zobaczyć nie powinni.

Zaprosiłem ich do oczywiście do mojego pokoju, bo byłoby przecież dziw-
ne, gdybym wziął ich do pokoju rodziców. Paweł był w domu, ale kiedy zo-
baczył, że z kimś przyszedłem, poszedł uczyć się do kuchni. Weszliśmy do 
środka i nerwowo rozejrzałem się dokoła, na szczęście niczego niepokoją-
cego nie zauważyłem. Usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Trwało to chwilę, 
po czym Jasiek wstał, podszedł do szafek i zaczął je otwierać. W pierwszej 
niczego nie było. Gdy to zobaczyłem, podniosłem się szybko i kiedy zabierał 
się do otwarcia drugiej, przytrzymałem drzwiczki. Starałem się, żeby wyglą-
dało to tak, jakbym był osobą, która po prostu nie lubi, kiedy grzebie się w jej 
prywatnych rzeczach, a nie kimś, kto ma coś do ukrycia. Kiedy zobaczył, że 
nie pozwalam mu otworzyć szafek, podszedł do zasłony i usiłował zajrzeć 
za szafę. Złapałem więc za zasłonę i popatrzyłem błagalnie na Agatę, która 
na szczęście zrozumiała moje spojrzenie i rzuciła do Jaśka:

 – Co ty mu tak grzebiesz po szafk ach? Mógłbyś zachowywać się kultu-
ralniej.

Jasiek popatrzył na nią, odpuścił i usiadł. Nie wiedziałem, co sądzić o jego 
zachowaniu. Czy u każdego coś takiego robił, czy też Agata powiedziała mu 
o bibule i postanowił sprawdzić, czy nie mam w domu więcej jakichś mate-
riałów? Czy była to kwestia zwykłej ciekawości, przekory lub złośliwości, czy 
też faktycznie czegoś szukał?

Rozmowa przestała się kleić, więc szybko wyszli. Konsekwencji nie było, 
ale od tej pory już nigdy nie zaprosiłem do swojego pokoju żadnych kole-
gów ani koleżanek, których nie byłem pewien, co oznaczało, że spoza grona 
osób, które z nami drukowały, tylko Marcinowi Hanczakowskiemu i Krzyś-
kowi Brygowi pozwalałem tam wchodzić.

Później wpadła mi w oko inna koleżanka z naszej klasy, Magda, z którą, jak się 
okazało, mieliśmy całkiem sporo wspólnych tematów do rozmowy. Była bar-
dzo wesoła i cały czas się śmiała. Mieszkała wtedy na osiedlu Nowy Bieżanów, 
zatem często jeździliśmy razem do i ze szkoły. Nasza znajomość zakończyła 
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się bardzo szybko, kiedy bez podania powodu odmówiłem dotrzymywa-
nia jej towarzystwa w drodze do domu. Jechałem wtedy do siebie tylko po 
to, żeby zabrać coś, co było nam potrzebne do pracy, oraz żeby szybko zjeść 
obiad. Miałem dosłownie pół godziny, a potem musiałem zasuwać do dru-
karni. Obraziła się, a ja, po przemyśleniu sprawy, postanowiłem tego nie na-
prawiać. Doszedłem do wniosku, że jakiekolwiek kontakty poza podziemiem, 
które wiążą się z większym zaangażowaniem, nie bardzo mają sens, bo by-
łyby związane z ciągłym okłamywaniem drugiej osoby. Musiałbym ją naj-
pierw dobrze poznać, a nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić w mojej sytuacji.

*

Niedługo po wspomnianym wyżej koncercie Issiaela doszło do „wielkie-
go” wydarzenia w naszym mieszkaniu. Pewnego dnia wyjąłem ze skrzynki 
pocztowej pismo z Poczty Polskiej, w którego treść trudno było mi uwie-
rzyć. Musiałem przeczytać je powtórnie, żeby upewnić się, że oczy mnie 
nie mylą. Kiedy powiedziałem o tym wieczorem rodzicom, myśleli począt-
kowo, że żartuję, ale treść listu nie pozostawiała wątpliwości. Poczta zawia-
damiała nas, że w związku z rozbudową centrali telefonicznej pojawiła się 
możliwość zainstalowania u nas w mieszkaniu telefonu. Podana była nawet 
dokładna data i godzina, kiedy instalatorzy mają się u nas zjawić, a miało 
się to stać dosłownie za kilka dni. W naszych głowach natychmiast zapali-
ła się czerwona lampka. Jak to możliwe? Kiedy składaliśmy podanie o te-
lefon dwa lata wcześniej, otrzymaliśmy odpowiedź, że numer będą mogli 
nam przyznać za ponad dwadzieścia lat. Tymczasem teraz nagle, w szczycie 
szalejącego kryzysu gospodarczego, dostajemy telefon? Coś było chyba nie 
w porządku… Dodatkowo zbiegło się to z nerwową sytuacją na AR, o której 
pisałem powyżej. Wiadomo było też, że w telefonie najłatwiej jest zamonto-
wać podsłuch. Zaczęliśmy podejrzewać, że może chodzić właśnie o to. Ale 
z drugiej strony telefon był nam potrzebny, więc nie mogliśmy odmówić. To 
dopiero byłoby podejrzane, bo chyba tylko wariat w tamtych czasach mógł-
by zrezygnować z propozycji zainstalowania telefonu. Było to w każdym 
razie wydarzenie tej miary, że do dzisiaj pamiętam, iż monterzy mieli zja-
wić się w środę. I faktycznie przyszli. Pociągnęli z korytarza kabel, zamon-
towali gniazdko, podpięli czerwony aparat z obrotową tarczą, zainkasowali 
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pieniądze i ulotnili się. Patrzyłem z niedowierzaniem na stojący na szafce 
w przedpokoju obiekt marzeń wielu Polaków. „Jak mogę to cudo rozmonto-
wać?” – zastanawiałem się. Musiało minąć trochę czasu, zanim postanowiłem 
sprawdzić, czy nasze podejrzenia nie są bezpodstawne. Znalazłem w jakiejś 
podziemnej gazecie instrukcję, co należy sprawdzić w telefonie, żeby upew-
nić się, że nie ma podsłuchu, i rozkręciłem najpierw słuchawkę, a potem cały 
aparat. Nie znalazłem jednak nic podejrzanego. To oznaczało, że możemy 
w mieszkaniu rozmawiać swobodnie. Ale oczywiście mogło chodzić o pod-
słuchiwanie rozmów telefonicznych. Musieliśmy zachować ostrożność, czyli 
nadal mogłem dzwonić do Maćka i Jacka tylko z budek telefonicznych, a oni, 
dzwoniąc do mnie, też mogli korzystać tylko z telefonów publicznych. Ale 
przynajmniej od tej pory mieli możliwość łatwego i szybkiego skontaktowania 
się ze mną.

Oczywiście posiadanie telefonu oznaczało też łatwiejszy kontakt z rodzi-
cami i z kolegami niezaangażowanymi w działalność podziemną, a to dużo 
dla mnie znaczyło.

*

Wkrótce telefon się przydał, bo nasza sytuacja skomplikowała się po raz ko-
lejny. Pewnego majowego dnia mama zadzwoniła do mnie, że natychmiast 
muszę przyjechać do pani Basi i mam ściągnąć kolegę. Miała na myśli oczy-
wiście Maćka. Wskoczyłem więc w autobus i pojechałem. Chodziło o loka-
tora. Pani Basia postanowiła podnieść mu czynsz, ale kiedy zawiadomiła go 
o tym, ten oznajmił, że się na to nie zgadza, i postraszył ją, żeby uważała, bo 

„on wie, co się tutaj wyprawia”. W związku z tym nie tylko druk, ale nawet 
dalsze trzymanie tam jakiegokolwiek sprzętu nie wchodziło w grę. „Gdzie 
to przewieźć? – zastanawialiśmy się. – Jak w krótkim czasie zorganizować 
nowy lokal?” Musieliśmy czym prędzej coś znaleźć.

O problemie Maciek zawiadomił Andrzeja Załuskiego i jego mamę. Na 
szczęście okazało się, że mogli nam pomóc. Jak pisałem, zarówno oni, jak 
i Piotrek Kowalski mieli dobre kontakty w zakonie kapucynów. Dobrze znali 
zwłaszcza dwóch zakonników: ojca Salezego Kafl a i brata Jakuba. Niestety, 
nie pamiętam nazwiska tego drugiego, bo nigdy się nim nie posługiwaliśmy. 
Zdecydowali, że nas przygarną.
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W klasztorze przylegającym do kościoła Kapucynów na ulicy Loretańskiej 
oprócz cel zakonników znajdowały się różne pomieszczenia gospodarcze, 
a wśród nich nieczynna publiczna ubikacja. Obaj zakonnicy postanowili ją 
nam udostępnić i postarali się o to, żeby klucz do niej pozostał w ich rękach.

Przeprowadzka odbyła się w tempie ekspresowym. Załatwienie lokalu nie 
trwało dłużej niż jeden, dwa dni. Kiedy wiadomo było już, gdzie przewie-
ziemy sprzęt, pani Basia zawiadomiła nas, że parkieciarz wyjechał na jakiś 
czas, więc możemy niepostrzeżenie zabrać od niej nasze rzeczy. Było tego 
tak dużo, że maluchem trzeba by obracać kilka razy, a to stwarzało dodatko-
we zagrożenie. Na szczęście kolega z grupy Piotrka, Bronek Nowowiejski (?), 
dysponował gazikiem, kupionym z milicyjnego demobilu. Samochód miał 
jeszcze nawet wymalowane na boku białe pasy, więc wyglądał jak auto służ-
bowe i idealnie nadawał się do przewożenia podziemnej drukarni. Późnym 
popołudniem wytaszczyliśmy z Maćkiem i Pawłem powielacz z piwnicy i po-
stawiliśmy go w garażu. Zgromadziliśmy tam też nasze zapasy papieru i far-
by oraz maszyny do pisania. Bronek przyjechał po zmroku i kiedy zaczął 
wjeżdżać tyłem na podjazd, otworzyliśmy szeroko bramę garażu, tak żeby 
mógł dojechać do samej ościeżnicy. Przyjechał też Piotrek, więc wrzucenie 
wszystkiego na pakę zajęło nam dosłownie kilka minut, po czym samochód 
odjechał. Bronek z Piotrkiem mieli na miejscu sami przenieść wszystko do 
nowego lokalu, bo chodziło o to, żeby nie kręciło się tam jednocześnie zbyt 
wielu ludzi. Wyładowując nasze rzeczy, nie musieli się już jednak spieszyć. 
Wszystko przebiegło zgodnie z planem.

Umówiliśmy się z Maćkiem i Piotrkiem w klasztorze na następny dzień, bo 
Piotrek miał nas przedstawić nowym gospodarzom. Dostęp do korytarza, 
prowadzącego do „naszej” ubikacji, był nieograniczony, ale żeby wejść do 
klauzury, gdzie mieszkali zakonnicy, musieliśmy oczywiście zadzwonić do za-
mkniętych na klucz drzwi. Brat, który nam otworzył, przyprowadził po chwili 
ojca Salezego, który po przywitaniu zaprosił nas do swojej celi. Po chwili zja-
wił się także brat Jakub. W czasie bardzo przyjacielskiej rozmowy ustalili-
śmy warunki, na jakich możemy korzystać z pomieszczenia. Okazało się, że 
właściwie nie ma żadnych ograniczeń poza tym, że musimy zachowywać się 
jak najciszej, żeby nie było nas słychać na korytarzu. Nie mogliśmy też do-
stać klucza na stałe, zatem za każdym razem musieliśmy albo telefonować 
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i umawiać się z którymś z braci, albo, w nagłych przypadkach, szukać ich 
w klasztorze. W praktyce wyglądało to tak, że zwykle kiedy kończyliśmy pra-
cę i zakonnicy zamykali ubikację, mówiliśmy im, kiedy przyjdziemy następ-
nym razem. Drukowaliśmy tak często, że nie było problemów z podaniem 
kolejnego terminu, bo na ogół był odległy nie więcej niż o kilka dni. Nie 
mogliśmy za to drukować po nocach, co nie stanowiło jednak problemu, bo 
sami staraliśmy się już wtedy nie dopuszczać do „maratonów”. Nie pamię-
tam, o której godzinie musieliśmy opuszczać klasztor, ale chyba nie później 
niż o dwudziestej drugiej.

Ojciec Salezy powiedział nam, że są problemy z pisaniem na maszynie, 
bo można to robić tylko u niego w celi. Miał w niej własną maszynę, na któ-
rej często pisał, jednak wolał, żeby inni zakonnicy nie widzieli, że ktoś obcy 
przepisuje tam matryce. Moglibyśmy to u niego robić jedynie od czasu do 
czasu, by nie wzbudzić ciekawości jego współbraci. Nie pamiętam, czy ko-
rzystaliśmy z jego celi, bo mniej więcej w tym czasie Maciek ustalił ze swoimi 
rodzicami, że przeniesie maszynę walizkową do siebie do domu i tam będzie 
pisał. Od tej pory „Zomorządność” przez prawie cały czas była redagowana 
i przepisywana w mieszkaniu na Komandosów. Dzięki temu bardzo aktyw-
nie w przygotowanie numerów włączył się ojciec Maćka, który w pewnych 
okresach całkowicie przejmował redagowanie naszego czasopisma, zwłasz-
cza wtedy kiedy Maciek musiał przyłożyć się do nauki.

Drukarnia-ubikacja znajdowała się niedaleko drzwi prowadzących do klauzu-
ry. Pomieszczenie to miało kilka zalet. Żeby się do niego dostać, wystarczyło 
przejść przez dziedziniec przed kościołem, wejść przez drzwi znajdujące się 
po jego lewej stronie, skręcić w prawo i przejść korytarzem dosłownie kilka-
naście metrów. Kręciło się tam niewiele osób, więc na ogół nikt nie widział, 
kiedy tamtędy przechodziliśmy. Ubikacja składała się z korytarzyka i rozlo-
kowanych po obu stronach kabin, z których tylko jedna miała w drzwiach 
sprawny zamek. Dostaliśmy do niej klucz i od tej pory stała się ona naszym 
głównym magazynem. Trzymaliśmy tam cały sprzęt i wszystkie materia-
ły drukarskie, więc była zapchana prawie na wysokość drzwi. W pomiesz-
czeniu znajdowała się też umywalka z zimną wodą, dzięki czemu mogliśmy 
myć się na miejscu. Nie działała natomiast kanalizacja w kabinach, zatem 
w razie potrzeby musieliśmy korzystać z innej ubikacji. Naprzeciwko drzwi 
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wejściowych było zakratowane okno wychodzące na ogród. O ile dobrze pa-
miętam, na jego terenie znajdował się jakiś taras, po którym czasami ktoś 
spacerował. Dlatego kiedy świeciliśmy światło, zasłanialiśmy okno kartona-
mi. Na szczęście dni były już długie i prawie cały czas mogliśmy pracować 
przy świetle dziennym. Ponieważ nie mieliśmy klucza do drzwi wyjściowych, 
zabezpieczaliśmy je, podstawiając pod klamkę miotłę.

Dostaliśmy też do dyspozycji stolik, który także musieliśmy chować do 
kabiny. Kiedy przychodziliśmy drukować, wyjmowaliśmy cały sprzęt i usta-
wialiśmy na środku korytarzyka. Przejście między powielaczem a kabinami 
było tak wąskie, że osoba stojąca przy oknie musiała się mocno natrudzić, 
żeby dostać się do drzwi wyjściowych.

Początkowo drukowaliśmy głównie we dwóch z Maćkiem. Od czasu do 
czasu pojawiali się Piotrek i Paweł. Jacek przestał przychodzić. Za pierwszym 
razem strasznie zmarzliśmy – na zewnątrz było gorąco i ubraliśmy się lek-
ko, a w grubych murach klasztoru panował chłód. Widząc to, ojciec Salezy 
zaprosił nas na obiad do zakonnej stołówki. Pora posiłku już dawno minęła, 
ale znaleźli dla nas jeszcze jakieś resztki, całkiem zimne. Byliśmy wdzięczni 
za poczęstunek, choć nie rozgrzał on nas ani trochę.

Potem staraliśmy się ubierać ciepło i jeżeli drukowaliśmy dłużej, to kole-
dzy przynosili ze sobą jakieś jedzenie. Czasami nasi gospodarze podrzucali 
nam kanapki. Ja „karmiłem się” głównie papierosami. Mieliśmy na miejscu 
porcelanowy czajnik elektryczny, zatem mogliśmy zaparzyć sobie herbatę.

*

Chociaż matematyki nie uczył mnie już ten sam nauczyciel co w klasie z po-
szerzonym angielskim, znowu groziła dwója i musiałem zdać egzamin ko-
misyjny z całego roku. W związku z tym w drugiej połowie czerwca moja 
mama zabroniła mi pojawiać się w drukarni. „Zomorządność” mogliśmy 
ewentualnie trochę opóźnić i wydać potem podwójny numer, ale mieliśmy 
też zobowiązania wobec RKW. „Aktualności” i „Serwis” nie mogły czekać. 
Wobec tego mama zobowiązała się, że mnie zastąpi, a ponieważ moi koledzy 
też mieli jakieś problemy i nie mogli przychodzić, więc poprosiła o pomoc 
panią Basię Gąsior. Wiedziała, jak obsługiwać powielacz, bo wcześniej kil-
ka razy z nami drukowała, uznała przeto, że sobie poradzi – i rzeczywiście 
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obie wydrukowały wtedy „Aktualności” i „Serwis”. Potem mama drukowała 
jeszcze przez pewien czas z Piotrkiem i Maćkiem.

Pewnego razu doszło do dosyć zabawnej sytuacji, która wówczas wyglą-
dała jednak dosyć groźnie. Zwłaszcza z punktu widzenia Maćka, który akurat 
wtedy drukował z moją mamą. Pracowali już od paru godzin, kiedy nagle ktoś 
włożył klucz do zamka i przekręcił go, po czym nacisnął klamkę. Począt kowo 
przyszło im obojgu do głowy, że może to któryś z „naszych” zakon ników, 
ale przecież oni wiedzieli, że trzeba pukać. W takim razie musiał to być ktoś 
obcy. Klucz znowu zazgrzytał w dziurce, po czym intruz, najwyraźniej zdzi-
wiony, że drzwi nie ustępują, zaczął gwałtownie szarpać za klamkę. Zamarli. 
Nagle mama zauważyła, że wysuwa się miotła, którą klamka była podpar-
ta, i rzuciła się do drzwi, żeby ją złapać, lecz nie zdążyła. Chwyciła więc za 
klamkę, jednak nie mogła jej utrzymać, bo z drugiej strony ktoś bardzo moc-
no ciągnął drzwi do siebie. Ona i Maciek byli przerażeni i przekonani, że to 
SB albo milicja, bo kto mógłby dobijać się tak gwałtownie do drukarni. Nie 
przyszło im do głowy, że znajdują się w ubikacji, a ktoś może czuć pilną po-
trzebę skorzystania z niej, nie wiedząc, że jest nieczynna. Klamka wyleciała 
mamie z ręki, drzwi otworzyły się na oścież i stanął w nich jakiś facet. Popa-
trzył na powielacz, suszące się na podłodze odbitki, na Maćka i oczy zrobiły 
mu się okrągłe. Natomiast mama, kiedy go zobaczyła, od razu go rozpoznała.

 – Ooo, dzień dobry, my się znamy – rzuciła do osłupiałego mężczyzny.
Gościu odzyskał głos:
 – Ja, ja bardzo przepraszam, nie wiedziałem – powiedział i cofnął się na 

korytarz. – Naprawdę bardzo przepraszam.
Odwrócił się na pięcie i czym prędzej odszedł. Mama zamknęła drzwi 

i podparła je miotłą. Maciek był zdenerwowany:
 – Co teraz robić? Trzeba się przenieść.
 – Nie trzeba – zapewniła moja mama. – Znam go. Wszystko będzie w po-

rządku.
 – A jak doniesie?
 – Nie doniesie – uspokajała Maćka moja mama. – To bliski kolega mo-

jego brata. Bywał u nas w domu w Płaszowie. Nazywa się chyba Bubak. Po-
rządny gość.

Miała rację, nie doniósł. Drukowaliśmy tam potem jeszcze cztery albo 
pięć miesięcy i nikt się nami nie interesował. Kolegi mojego wujka też nigdy 
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więcej nie spotkaliśmy. Możliwe, że jego obecność była związana ze zbliżają-
cą się wizytą Jana Pawła II w Polsce, bo w tym czasie kręciło się tam znacz-
nie więcej ludzi niż zwykle.

Czerwiec upłynął pod znakiem tejże wizyty. Wszyscy wiązali z nią jakieś ocze-
kiwania. Część ludzi z opozycji liczyła na to, iż papież będzie potrafi ł wpłynąć 
na władze, aby złagodziły obostrzenia stanu wojennego, a może nawet roz-
poczęły jakiś dialog z Solidarnością. Faktem jest, że wizyta ta dała społeczeń-
stwu jakąś nadzieję na poprawę sytuacji, a członkom opozycji poczucie, że 
mają poparcie Kościoła. Władze natomiast liczyły na to, że zaproszenie przez 
nie papieża uspokoi sytuację w kraju i da społeczeństwu sygnał, że wszystko 
wraca do normy. Ja osobiście nie wiązałem z nią żadnych nadziei politycz-
nych. Może poza jedną: mianowicie że dojdzie do jakiejś większej zadymy, 
która stanie się początkiem powszechniejszego oporu. Władze zgromadziły 
ogromne siły milicji i innych służb, zwolennicy opozycji od czasu do czasu 
wykrzykiwali jakieś „wrogie” hasła i nosili „antysocjalistyczne” transparenty, 
ale zarówno jedni, jak i drudzy nie dali się nawzajem sprowokować.

Wszystkie czasopisma podziemne nastawiły się na obsługę tego wydarze-
nia i my także. Wszyscy braliśmy udział w mszach, a potem drukowaliśmy 
w „Zomorządności” relacje z pobytu Jana Pawła II w Krakowie. Wziąłem 
udział razem z mamą, tatą i moim bratem w mszy świętej na Błoniach. Po-
tem poszliśmy na piechotę na ulicę Nabielaka do pani Basi, a następnie razem 
z nią pod kościół w Mistrzejowicach, żeby uczestniczyć w jego poświęceniu 
przez papieża.

W dwóch kolejnych numerach „Zomorządności” wydanych po wizycie 
zamieściliśmy dotyczące jej komentarze i relacje oraz fragmenty homilii.

*

Do pracy w drukarni mogłem wrócić jeszcze przed końcem roku szkolne-
go, bo tym razem kończył się on dla mnie dobrze – przeszedłem do następ-
nej klasy.

Zaczynały się wakacje i byliśmy wykończeni. Chodziłem ciągle otumanio-
ny brakiem snu i nie miałem ochoty na żadne bliższe kontakty towarzyskie 
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ani nawet na zwykłe rozmowy. Przez kolegów i koleżanki spoza konspira-
cji zaczynałem być traktowany jak ostatni mruk. Tym bardziej że nasze do-
świadczenia życiowe coraz bardziej się rozmijały i nie za bardzo miałem 
o czym z nimi rozmawiać. Koniecznie musieliśmy chociaż trochę odpocząć 
i oderwać się od pracy. Dodatkowo w zimie po mocniejszym przeziębieniu 
zaczęły mnie męczyć napady kaszlu. Wystarczyło, że wszedłem do cieplej-
szego pomieszczenia, aby dostać ataku, którego przez dobrych kilka minut 
nie mogłem opanować. Mimo że było już cieplej kłopoty ze zdrowiem nie 
ustępowały. Postanowiłem w czasie wakacji trochę się podleczyć.

Moja mama zaproponowała, żebyśmy pojechali w piątkę: ona, ja, mój brat, 
Maciek i Jacek, do jej znajomych, którzy mieli gospodarstwo rolno-hodow-
lane we wsi Chmiel w Bieszczadach. Wszyscy chętnie się na to zgodziliśmy, 
bo i tak nie było innych pomysłów, oczywiście poza siedzeniem w drukarni. 
Mieliśmy mieszkać pod namiotami na terenie gospodarstwa.

Na początku lipca zapakowaliśmy bagaże do malucha, którym w Biesz-
czady pojechała mama z Pawłem. Ja, Maciek i Jacek dojechaliśmy autobusa-
mi z przesiadką w Ustrzykach Dolnych. Przy okazji połaziliśmy trochę po 
mieście, które było nam znane głównie z tego, że działała tu jedna z naszych 
ulubionych kapel punkowych, czyli KSU. Niestety, nie było w tym czasie żad-
nego koncertu, bo być może zabawilibyśmy tam trochę dłużej.

Do Chmielu dotarliśmy pod wieczór. Gospodarze przyjęli nas miło i wy-
dzielili miejsce pod namioty. Mieliśmy codziennie odbierać od nich mleko.

Niestety, szybko ujawnił się konfl ikt międzypokoleniowy, a może po pro-
stu konfl ikt między sposobem podejścia do wypoczynku długoletnich tu-
rystów, dla których wakacje pod namiotem to relaks w ciszy i spokoju, oraz 
młodzieży, dla której oznaczają wyrwanie się spod władzy nie tylko rodziciel-
skiej, i wyżycie się. Konfl ikty międzypokoleniowe były zupełnie niewidoczne 
w trakcie naszej działalności. Mieliśmy do czynienia głównie z ludźmi starszy-
mi, nawet znacznie starszymi od nas, którzy traktowali nas zawsze jak rów-
nych sobie, a my też zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy byli zdecydowanie 
starsi niż w rzeczywistości. Tutaj jednak staliśmy się znowu siedemnastoletni-
mi chłopakami. Moja mama chciała chodzić spać zaraz po zmroku i wstawać 
bardzo wcześnie. My natomiast wieczorem mieliśmy ochotę trochę pogadać 
i pośmiać się. Zwłaszcza Jacek, który lubił poszaleć i niespecjalnie przejmo-
wał się ludźmi znajdującymi się w jego otoczeniu oraz nie reagował na żadne 
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uwagi. Ja znalazłem się pośrodku. Jeździłem z rodzicami na wakacje pod na-
miot całymi latami i wiedziałem, jak moja mama reaguje na nocne imprezy na 
obozowisku, a z drugiej strony miałem też ochotę trochę się zabawić. Przede 
wszystkim jednak nie chciałem żadnych kłótni, bo nie po to tu przyjechałem. 
Maciek też chciał uniknąć konfl iktu, natomiast Jacek zupełnie niczym się nie 
przejmował. Na ostre uwagi mojej mamy odpowiedział, że przecież nie po to 
tu jesteśmy, żeby spać. W związku z tym skończyło się tak, że po kilku dniach 
kazała mu spakować plecak i wyjechać, co też uczynił.

Był to chyba decydujący moment w naszych kontaktach. Po powrocie 
do Krakowa oznajmił Maćkowi, że defi nitywnie kończy współpracę z KOS

-em. Przez kilka lat pojawiał się jeszcze u mnie od czasu do czasu, ale ra-
czej w związku z naszymi wspólnymi zainteresowaniami muzycznymi, a nie 
w sprawach związanych z opozycją.

Siedzieliśmy w Chmielu dwa tygodnie, z czego sporo czasu spędzaliśmy 
nad przepływającym w pobliżu Sanem. Dla mojej mamy nie był to najszczę-
śliwszy pobyt, bo dodatkowo, po paru dniach od wyjazdu Jacka, pogryzł ją 
dosyć dotkliwie pies.

W trakcie naszego pobytu w Chmielu, 22 lipca, zniesiono stan wojenny w Pol-
sce, ale my potraktowaliśmy to jako czystą formalność. Dla nas trwał nadal.

Kiedy wróciliśmy do Krakowa, rodzice Maćka, którzy planowali rodzinny 
wyjazd nad Jezioro Charzykowskie położone na terenie Borów Tucholskich, 
zaproponowali, że zabiorą mnie ze sobą. Miała nastąpić kolejna przerwa 
w działaniu KOS-u. W związku z tym wydrukowaliśmy jeszcze szybko ko-
lejny numer „Zomorządności” z datą 24 lipca.

Rodzice Maćka mieli pięcioosobową skodę, więc zmieściliśmy się tym razem 
wszyscy do samochodu, to znaczy Maciek, jego rodzice i młodsza siostra Mał-
gosia oraz ja. Tak więc miałem drugi urlop w czasie tych samych wakacji. Już 
dawno tyle nie odpoczywałem. Rodzice i Gośka mieli spać w ośrodku wcza-
sowym, a my we dwóch w namiocie na polu namiotowym jakieś półtora ki-
lometra dalej. Musieliśmy codziennie rano chodzić do ośrodka i wieczorem 
wracać do siebie, co nie było zbyt kłopotliwe. Mieszkaliśmy pod namiotem jed-
nak tylko przez parę dni, bo okazało się, że w czasie naszej nieobecności ktoś 
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regularnie grzebie w naszych rzeczach. Rodzice Maćka zorganizowali do-
stawkę dla mnie i od tej pory mieszkałem z nimi w pokoju. Wziąłem z Kra-
kowa ponton i wędkę, więc sporo czasu spędzaliśmy z Maćkiem, pływając po 
jeziorze i łowiąc nielegalnie ryby, które zaraz po złowieniu wypuszczaliśmy 
z powrotem do wody.

Rodzice Maćka nie tolerowali palenia papierosów w ich obecności, zatem 
przez kilka dni chowałem się po kątach, żeby puścić dymka. Jednak szyb-
ko mi się to znudziło i po prostu przestałem palić. O dziwo, nawet mi tego 
nie brakowało. Wróciłem do Krakowa ze szczerym zamiarem niewracania 
do nałogu. Kiedy jednak zaczęliśmy drukować, znowu zacząłem podpalać, 
a wkrótce po rozpoczęciu szkoły wypalałem już półtorej paczki dziennie.

Nasz pobyt w Borach Tucholskich udało nam się wykorzystać również 
w celach służbowych. Kiedy byliśmy na wycieczce w Chojnicach, Maciek 
odkrył, że w tamtejszym sklepie papierniczym można kupić bez problemu 
bloki rysunkowe formatu A3, których w krakowskich sklepach było mało, 
a z których papier czasami wykorzystywaliśmy do drukowania. Kartki trze-
ba było oczywiście najpierw powydzierać z bloków i jeżeli były formatu A3, 
przeciąć na pół. Zajmowało to dodatkowy czas, ale na bezrybiu i rak ryba. 
Maciek miał przy sobie trochę służbowej kasy, więc postanowiliśmy doko-
nać zakupu. Żeby nie wzbudzać podejrzeń, poszliśmy do tego sklepu wszy-
scy po kolei w pewnych odstępach czasu i… wykupiliśmy wszystkie bloki.

Do Krakowa wracaliśmy więc z papierem na kolejny numer. Pamiętam, że 
po drodze zatrzymaliśmy się na godzinę, bo mój radiomagnetofon Grundig 
nie odbierał w samochodzie, a koniecznie chcieliśmy posłuchać w Rozgłośni 
Harcerskiej audycji o muzyce undergroundowej, w tym relacji z Jarocina. Nie 
puścili zbyt wielu piosenek, ale był wśród nich kawałek zespołu WC Jestem 
czołg i potem przez sporą część drogi ojciec Maćka, który był miłośnikiem 
jazzu tradycyjnego, nabijał się z nas, że słuchamy takiej muzyki, a Maciek 
wyjaśniał mu, że to całkiem rozsądny tekst.

*

Wróciliśmy do pracy po miesięcznej przerwie. W wakacyjnym okresie pa-
nował spokój, jednak niedługo po naszym powrocie gruchnęła wiado-
mość o aresztowaniu 19 sierpnia przewodniczącego Regionalnej Komisji 
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Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Małopolska Władysława Hardka. Naj-
bardziej załamujące było jednak to, że człowiek, którego wielu uważało za 
nieugiętego działacza konspiracyjnego, odczytał w trakcie głównego wy-
dania Dziennika telewizyjnego wiernopoddańczą deklarację wzywającą do 
zaprzestania działalności. Wiedzieliśmy, że deklaracja ta nie będzie miała 
żadnego wpływu na funkcjonowanie podziemia, co potwierdziło wydruko-
wane przez nas na początku września oświadczenie RKW, w którym stwier-
dzono, że „Władysław Hardek nie reprezentuje władz Związku, a odczytany 
w DTV tekst może wyrażać co najwyżej jego prywatne poglądy”26. Wszyscy 
byliśmy jednak zdegustowani tym zachowaniem i zdziwieni, jak niewiele 
trzeba, żeby kogoś złamać.

*

Tuż po wydrukowaniu numeru Jacek, który wtedy poświęcił się swoim zain-
teresowaniom muzycznym, namówił nas, czyli mnie i Maćka, na wyjazd do 
Wrocławia na festiwal Rock na Wyspie, który odbywał się na Wyspie Sło dowej 
na Odrze. Impreza miała trwać przez cały weekend, czyli 20–21 sierpnia, 
ale nas interesował tylko drugi dzień, kiedy zaplanowano występy zespołów 
reggae, wśród których znajdowała się Misty in Roots, czyli jedna z naszych 
ulubionych zagranicznych kapel.

Po wakacjach miałem bardzo ograniczone fundusze, ale na pociąg dosta-
łem pieniądze od rodziców, a na bilet na koncert wystarczyła resztka oszczęd-
ności. Wyjechaliśmy pociągiem rano i po pięciu godzinach wysiedliśmy na 
Dworcu Głównym we Wrocławiu. Nie znaliśmy miasta, bo nikt z nas tu 
wcześniej nie był, ale z trafi eniem na miejsce nie było problemu. Mieliśmy 
ze sobą plan Wrocławia, jednak nie był potrzebny, bo wystarczało podążać 
za spotykanymi po drodze rastafarianami i punkowcami. Dzień był piękny, 
słoneczny i gorący.

Oprócz placu dla publiczności, sceny i stojącego po drugiej stronie rusz-
towania z konsolą było tam też pełno różnych straganów z jedzeniem, pi-
ciem i płytami. Ku zgorszeniu Jacka postanowiłem nabyć najnowszą płytę 
Maanamu O!, której nie można było dostać w Krakowie. Wydałem na nią 

 26 Oświadczenie RKW nr 71/83 z 23.08.1983, „Zomorządność”, 5.09.1983.
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cały zapas gotówki, jaki miałem. Została mi już tylko odliczona kwota po-
trzebna na bilet powrotny i nie miałem nic ani na jedzenie, ani na picie. Ale 
kto by się tym przejmował. Mieliśmy jeszcze jakąś resztkę wody w butelce 
i papierosy, czyli wszystko, czego potrzebowaliśmy oprócz dobrej muzyki.

Najlepiej zaprezentował się Daab i Misty in Roots, który występował jako 
ostatni. Ogólnie cały koncert był niezły poza jednym zespołem o nazwie 
Bank, który usiłował grać coś na kształt reggae, ale z tak naiwnymi tekstami, 
że został wygwizdany i musiał zejść ze sceny po zagraniu dwóch czy trzech 
kawałków. Staliśmy przy konsoli, gdzie miejsca było mało, lecz nie przeszka-
dzało nam to „wibrować i pulsować” w rytm muzyki.

Festiwal skończył się późno i musieliśmy spieszyć się na dworzec. Nie kur-
sowały już żadne tramwaje, więc ruszyliśmy na piechotę razem ze wszystki-
mi pozostałymi uczestnikami festiwalu, którzy przyjechali spoza Wrocławia. 
Strasznie chciało nam się pić, a woda w butelce dawno już się skończyła. Na 
imprezie można było kupić oranżadę albo herbatę, ale nie mieliśmy na to 
pieniędzy. Szliśmy więc ulicą, wypatrując hydrantu, i wreszcie natrafi liśmy na 
jakąś pompę, do której przyssało się sporo ludzi. Na szczęście szybko udało 
nam się do niej dostać. Choć było na niej napisane, że woda nie nadaje się 
do picia, napompowaliśmy trochę do butelki oraz wychłeptaliśmy po parę 
łyków prosto z wylewki. Po chwili, kiedy poczułem w wysuszonych ustach 
smak, dotarło do mnie, że chyba napiłem się właśnie wody prosto z Odry, 
która uchodziła wtedy za jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek w Pol-
sce. To było coś ohydnego, tak paskudnej wody nie piłem ani nigdy wcze-
śniej, ani później, a to brązowe, co mieliśmy w butelce, to był nasz jedyny 
zapas na podróż powrotną.

Byłem tak spragniony, że nawet chciałem zaryzykować jazdę na gapę, byle 
kupić gdzieś coś do picia. Niestety, na dworzec dotarliśmy kilka minut przed 
północą i oczywiście nie było żadnego otwartego sklepu, a pociąg miał od-
jechać za kilkanaście minut. Funkcjonowała na szczęście jedna kasa, więc 
kupiliśmy bilety i wsiedliśmy do składu zapchanego ludźmi, jak to zwykle by-
wało w tamtych czasach, do tego stopnia, że siedzieli nawet w ubikacji. Uda-
ło nam się dopchać do miejsca, gdzie nikt nie chciał stać, czyli na łączenie 
dwóch wagonów. Tam gdzie podłogę stanowią dwie przemieszczające się cią-
gle względem siebie blachy. Nie było żadnego przewiewu, więc zaduch i upał 
były trudne do zniesienia. Pociągaliśmy od czasu do czasu łyk brudnej wody 
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z butelki, ale na samą myśl o takiej konieczności robiło mi się niedobrze. Po 
jakimś czasie udało nam się tak skulić, że w pozycjach półsiedzących zasnę-
liśmy, dzięki czemu mogliśmy nie myśleć o pragnieniu. Do Krakowa doje-
chaliśmy wczesnym rankiem, a po dotarciu do domu rzuciłem się oczywiście 
do kranu. Płytę Maanamu, pomimo ścisku w pociągu, dowiozłem w całości 
z lekko tylko pogiętą okładką. Mimo pewnych niedogodności wyjazd zali-
czyłem do bardzo udanych. A picie wody z Odry…? Cóż znaczyło parę ły-
ków gnojówki wobec ciągłego siedzenia w oparach benzyny lakowej, którą 
rozpuszczaliśmy farbę drukarską, zmieszanych z dymem papierosowym…

Wrzesień był pracowity, bo wydaliśmy aż trzy numery „Zomorządności”. Było 
co robić, biorąc pod uwagę, że nakład naszego czasopisma osiągnął wtedy 
swoje maksimum, czyli pięć i pół tysiąca egzemplarzy, a dodatkowo druko-
waliśmy jeszcze regularnie „Aktualności” i „Serwis Informacyjny”. Byliśmy 
zdecydowanie jedną z najprężniej działających w Krakowie drukarni pod-
ziemnych. I na pewno jedyną działającą w ubikacji.

Drukowaliśmy wtedy we czterech, czyli ja, Maciek, Paweł i Piotrek. Byłem 
obecny przy druku właściwie zawsze, a najczęściej drukował ze mną Maciek.

Kościół Kapucynów i jego rejon był dobrym miejscem do różnych spo-
tkań z ludźmi z innych redakcji i z kolporterami. Maciek umawiał się tam na 
przykład z Andrzejem Załuskim lub jego matką, którzy odbierali część na-
kładu, oraz z innymi kolporterami. Andrzej nie pracował z nami, gdyż  nadal 
obawialiśmy się, iż może być pod obserwacją, ale kolportował sporą ilość 

„Zomorządności”.
Zbiegi okoliczności są czasami naprawdę niesamowite. Osiemnaście lat 

później byłem z Marcinem Hanczakowskim na wakacjach nad Biebrzą. Po-
znaliśmy tam dwoje fi lmowców: Joannę Wierzbicką-Rusiecką i jej znajomego 
Macieja Fafl aka, znanych reżyserów fi lmów przyrodniczych i dokumental-
nych, którzy oprowadzali nas kilka razy po terenie parku narodowego. Kiedy 
mieliśmy już wracać do Krakowa, okazało się, że pani Wierzbicka wybiera się 
w tym samym czasie do swojego mieszkania w Warszawie. Kolega zapropo-
nował więc, że możemy podrzucić ją tam samochodem. Po drodze oprowa-
dziła nas po Tykocinie, a potem jechaliśmy przez dłuższy czas w milczeniu. 
Marcin najwyraźniej miał do mnie pretensje, że nie zabawiam naszej pasa-
żerki rozmową, kiedy on prowadzi, więc spróbowałem znaleźć jakiś temat 
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do pogawędki, co nigdy nie przychodziło mi łatwo. Początkowo rozmowa 
nie kleiła się, ale w pewnym momencie wspomniałem, że w latach osiem-
dziesiątych drukowałem bibułę. Od słowa do słowa, doszliśmy do tego, że 
była ona jedną z osób, które w 1983 roku w kościele Kapucynów odbierały 
od nas „Zomorządność” i dostarczały nam swoją bibułę. Pani Wierzbicka 
była założycielką dwóch struktur, najpierw Agencji Informacyjnej „Soli-
darność”, a następnie Krajowej Agencji Terenowej (KAT) i redaktorką kilku 
czasopism podziemnych. Działała w Warszawie i na terenach wschodniej 
Polski. Jak zrozumiałem z opowieści, przyjeżdżała często do Krakowa w ce-
lach zawodowych i wykorzystywała te przyjazdy jako przykrywkę do spotkań 
konspiracyjnych. Prowadziła w latach osiemdziesiątych bardzo ożywioną 
działalność podziemną, za którą w roku 1986 została aresztowana i skaza-
na na półtora roku więzienia. W latach dziewięćdziesiątych chciała prze-
kazać całe swoje archiwum do Biblioteki Narodowej i ubolewała w trakcie 
naszej rozmowy nad tym, że jej pracownicy nie zapalili się do tego pomy-
słu. Dałem jej więc kontakt do mojego kolegi Adama Rolińskiego, który 
przy Bibliotece Jagiellońskiej utworzył kilka lat wcześniej Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego i chętnie przyjmował wszelkie pry-
watne archiwa. Wiem, że do kontaktu doszło, do przekazania archiwum zaś 
nie. Kilkakrotnie planowaliśmy potem z Marcinem wyjazd nad Biebrzę na 
wakacje, jednak nic z tego nie wyszło. Nie wiem, czy jeszcze tam pojedzie-
my, ale nawet jeżeli, to ani pana Macieja Fafl aka, ani pani Wierzbickiej już 
tam nie spotkamy. On zginął w wypadku w 2008 roku, a ona zmarła w maju 
2017 roku.

*

Pod koniec września Staszek Zamojski, z którym Maciek cały czas utrzymy-
wał kontakt, zawiadomił go, że jakiś znajomy ma do sprzedania powielacz 
elektryczny, oczywiście kradziony. Ktoś chciał po prostu zrobić na nim in-
teres, co nam bardzo odpowiadało, bo w ten sposób uniezależnialiśmy się 
od współpracy z RKW. Drukowanie ich czasopism stanowiło dla nas duże 
obciążenie. Mieliśmy tylko jedno pytanie: za ile? Finanse KOS-u były, jak 
zwykle, w kiepskim stanie i zastanawialiśmy się, czy będzie nas stać na do-
konanie takiej transakcji. Staszek przekazał nam cenę: 100 tysięcy złotych. 
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Maciek, który trzymał kasę, podliczył wszystko, co mieliśmy, i okazało się, 
że brakuje nam kilku tysięcy, ale sprzedający zgodził się na dopłacenie ich 
w późniejszym terminie.

Pośrednik musiał najpierw wziąć od nas pieniądze, żeby przekazać je 
sprzedającemu, i odebrać od niego powielacz, który z kolei miał dostarczyć 
nam. Korzystanie z pośrednika wydawało się trochę ryzykowne, ale Staszek 
za tego człowieka ręczył.

Pośrednik mógł się spotkać z którymś z nas jedynie przed południem, 
co nie pasowało Maćkowi, bo nie mógł wychodzić na przerwach ze szkoły… 
Przyniósł zatem pieniądze do mnie i umówił mnie ze Staszkiem oraz pośred-
nikiem w Rynku Podgórskim w czasie długiej przerwy. Dla mnie bowiem 
wychodzenie ze szkoły nie stanowiło na ogół problemu. Teoretycznie nie 
było wolno tego robić, ale drzwi nikt nie pilnował i wiadomo było, że dużo 
uczniów wychodzi na przerwach na zapiekankę albo na przykład do empiku, 
który znajdował się po lewej stronie Rynku, idąc od kościoła Świętego Józefa. 
Mieścił się w nim sklep z płytami, do którego często dostarczano towar akurat 
w trakcie lekcji, więc żeby kupić jakąś ciekawą płytę, trzeba było wyskoczyć 
na przerwie. Też tak często robiłem – tam podczas pauzy kupiłem pierwszą 
polską płytę Brygady Kryzys, której nigdzie indziej nie można było dostać. 
Czasami dyrekcja wpadała na pomysł sprawdzania, czy wszyscy stosują się 
do przepisów regulaminu, i wtedy przy drzwiach stawał woźny, który pilno-
wał, żeby uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerwy. Zwykle 
jednak po kilku dniach zarówno woźny, jak i jego przełożeni tracili zapał do 
prowadzenia kontroli i wszystko wracało do normy.

Sto tysięcy było wtedy kwotą sporą, a dodatkowo były to nasze jedyne pie-
niądze. Trzymałem je więc przy sobie w kieszeni spodni, i zaraz po dzwon-
ku obwieszczającym długą przerwę wyszedłem ze szkoły. Staszek czekał pod 
empikiem. Zaprowadził mnie do samochodu, gdzie siedział jego znajomy. 
Dałem mu kasę i poczekałem, aż przeliczy. Kiedy stwierdził, że wszystko się 
zgadza, powiedział, że odbierze powielacz i przywiezie go do siebie. Staszek 
miał nam przekazać, kiedy i gdzie mamy się zjawić, żeby go obejrzeć. Na-
stępnego dnia podał Maćkowi adres gdzieś w Bronowicach oraz godzinę, 
o której pośrednik miał na niego czekać.

Pomimo rekomendacji nie do końca mu ufaliśmy, więc pojechaliśmy we 
dwóch. Maciek miał wejść do mieszkania, a ja miałem czekać na zewnątrz 
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i obserwować, czy przypadkiem nie wpadnie w jakiś kocioł. Najpierw jed-
nak musieliśmy dotrzeć pod wskazany adres. Chodziliśmy ulicą, której na-
zwę Maciek miał zapisaną na kartce, a której już nie pamiętam, ale nigdzie 
nie było domu o podanym numerze. Ulica była długa, zatem trwało to z go-
dzinę. Biliśmy się z myślami, czy pośrednik nie zrobił nas i Staszka w konia. 
Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że Maciek musi po prostu porozmawiać 
z Zamojskim i wyjaśnić, o co chodzi, po czym rozstaliśmy się. Następnego 
dnia Maciek przekazał mi, że szukaliśmy w złym miejscu, bo ta ulica miała 
jakąś odnogę, którą uznaliśmy za inną ulicę.

Uznaliśmy, że ponowna wyprawa na Bronowice tylko w celu obejrzenia 
przedmiotu transakcji nie ma sensu. Trzeba było go po prostu od razu ode-
brać. Maciek umówił się więc z moją mamą, która miała czekać na zewnątrz, 
a następnie zawieźć jego oraz powielacz prosto do drukarni. Ja natomiast 
miałem zjawić się o określonej godzinie pod klasztorem Kapucynów, żeby 
pomóc sprzęt wyładować i wnieść do środka.

Przyjechałem na Kapucyńską niedługo przed nimi. Okazało się, że trans-
akcja w Bronowicach przebiegła bez zarzutu. Wypakowaliśmy powielacz 
z samochodu szybko i sprawnie, i czym prędzej zanieśliśmy go pod drzwi 
naszej ubikacji, nikogo nie spotykając po drodze. I tu, niestety, pojawił się 
problem. Nikt z nas mianowicie nie zadzwonił wcześniej do brata Jakuba 
ani do ojca Salezego, żeby poinformować, iż któryś z nich powinien na nas 
czekać. To znaczy ja myślałem, że Maciek to zrobił, a on myślał, że ja. A ich, 
jak na złość, akurat nie było. Powielacz stał pod drzwiami, a my obok niego, 
przerzucając się pretensjami. Czekaliśmy tak chyba ponad godzinę, zanim 
któryś z nich się wreszcie pojawił. Na szczęście przechodzący w tym czasie 
zakonnicy nie interesowali się ani nami, ani sprzętem schowanym w pokrow-
cu. Koniec końców, wnieśliśmy powielacz do pomieszczenia, ustawiliśmy go 
na stoliku i zaczęliśmy oglądać. Było już ciemno, więc robiliśmy to przy za-
palonym świetle. Nie zasłanialiśmy okna, bo uznaliśmy, że przez tak krótką 
chwilę nikt nie zwróci na nas uwagi. Powielacz był inny niż ten pożyczony 
od RKW, bardziej kanciasty i wyglądał na trochę starszy, ale był nasz własny. 
Wstępnie go sprawdziliśmy i wyglądało na to, że wszystko jest w porządku. 
W każdym razie po podłączeniu do prądu działał. Dokładnie przetestowa-
liśmy go dopiero kilka dni później w trakcie drukowania kolejnego nume-
ru „Zomorządności”. Był dobry – szybkość i jakość druku nie różniły się od 
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tego, co osiągaliśmy za pomocą powielacza używanego do tej pory. Praco-
wał tylko trochę głośniej.

Trzeba było czym prędzej rozwiązać umowę z RKW, by uniknąć drukowa-
nia kolejnych „Aktualności” i „Serwisu”. Załatwił to Maciek w ciągu kilku ko-
lejnych dni. Nie było mnie przy przekazywaniu maszyny. Maciek z Piotrkiem 
wynieśli powielacz na Loretańską, a stamtąd zabrał ją ktoś samochodem.

Z relacji zamieszczonej w książce Gaz na ulicach wynika, że najprawdo-
podobniej trafi ł on wtedy do ludzi związanych z Maćkiem Gawlikowskim 
i oni także drukowali na nim „Aktualności” na zlecenie RKW.

Na nowym sprzęcie wydrukowaliśmy u Kapucynów jeszcze jeden albo dwa 
numery „Zomorządności”. Pod koniec października miałem z Maćkiem dru-
kować kolejny, sześćdziesiąty dziewiąty. Spotkaliśmy się po szkole późnym 
popołudniem. Otworzyliśmy kabinkę i rozłożyliśmy cały sprzęt. Przypięli-
śmy matrycę do siatki i puściliśmy maszynę w ruch.

Wydrukowaliśmy kilkaset stron, kiedy nagle rozległo się głośne walenie 
do drzwi. Uderzenia były tak mocne, jakby ktoś chciał je rozwalić. Zamar-
liśmy. Czym prędzej wyłączyłem powielacz. Staraliśmy się być jak najciszej, 
ale nic to nie dało, ktoś najwyraźniej już wiedział, że tam jesteśmy. W tym 
momencie usłyszeliśmy wrzask:

 – Otwierać, ale już.
 „Kurwa, esbecja!” – przeleciało mi przez głowę.
Po drugiej stronie ktoś zaczął szarpać z całej siły za klamkę, więc Maciek 

rzucił się do drzwi, żeby przytrzymać miotłę, którą była podparta. Pamię-
tając sytuację sprzed wakacji, kiedy miotła wyleciała spod klamki, gdy zna-
jomy mamy mocno za nią szarpał, chwycił również za klamkę i trzymał ją 
w górze. W tym czasie ja zacząłem czym prędzej chować wszystko do kabiny. 
Nowy powielacz postawiłem na stosie papieru i przy maszynach do pisania, 
a z boku powrzucałem papier i w ekspresowym tempie pozbierane z podło-
gi wydruki. Stolik odstawiłem pod okno. Nie przejmowałem się oczywiście 
tym, że to, co do tej pory wydrukowaliśmy. będzie pomięte, pobrudzone farbą 
i nie będzie się nadawało do kolportażu. Nie to było najważniejsze. Myśla-
łem tylko o tym, żeby jak najszybciej usunąć wszystko z widoku i zamknąć 
drzwi kabiny na klucz. Maciek poganiał mnie, szepcząc nerwowo: „Szybciej, 
szybciej, bo już dłużej nie utrzymam”. Wtedy znowu rozległo się:

 – Otwierać, bo wezwę milicję.
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 „Kurwa, to nie milicja – pomyślałem z nadzieją. – No, ale skoro nie mi-
licja, to co to kurwa za chuj?!”

W Maćka, który do tej pory milczał widocznie też wstąpiła nadzieja, bo 
postanowił porozmawiać z agresorem:

 – Nie możemy otworzyć. Nie mamy klucza.
 – Nie kłamcie. To jak się tam dostaliście? Natychmiast otwierać.
 – Kim pan jest?
 – Gwardianem zakonu. Otwierać.
W tym czasie zdążyłem pochować już wszystko i korytarz między kabina-

mi wyglądał tak, jakby nigdy nic się tam nie działo. Postanowiliśmy, że mu-
simy drzwi otworzyć, bo gwardian faktycznie może wezwać milicję, a wtedy 
już się nie wywiniemy. Zakonnik był tak wściekły, że poważnie obawiałem 
się, czy nie rzuci się na nas z pięściami, kiedy otworzymy. Na szczęście nic 
takiego się nie stało. Maciek puścił klamkę, usunął miotłę, a wtedy gwardian 
szarpnął za drzwi i otworzył je na oścież. Zobaczyliśmy, że oprócz niego był 
tam jeszcze jakiś młody zakonnik.

 – Wychodzić! – wrzasnął. – Co wy tu robicie?
 – Nic takiego. Tak sobie rozmawialiśmy. – odpowiedziałem.
 – W ubikacji?
Wyszliśmy z Maćkiem i stanęliśmy tuż przy drzwiach, a gwardian wpadł 

do środka i zaczął otwierać kabiny. Natrafi ł na naszą, zamkniętą, i wrzasnął:
 – Dawać klucz!
 – Nie mamy – skłamałem.
 – Jak to nie macie?
 – No, po prostu nie mamy.
Zaczął z całej siły szarpać za klamkę, ale drzwi nie ustąpiły. Wyszedł więc 

na zewnątrz i stwierdził:
 – Albo znajdzie się klucz, albo dzwonię na milicję.
 – Może trochę spokojniej… – zaczął Maciek.
 – Spokojniej…, ja ci dam spokojniej. Co tu robiliście, gadać! Co wy, pe-

dały jesteście?
Widziałem, że Maćkiem zatrzęsło.
 – No, bez przesady, może tak grzeczniej – rzucił.
Dokładnie w tym momencie pojawił się brat Jakub i widać było, że jest 

bardzo zdenerwowany.
 – Ja wszystko wyjaśnię – powiedział.
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 – Wiesz, co tu się dzieje? – krzyknął do niego gwardian.
 – Wyjaśnię, tylko niech ojciec puści chłopaków.
Widać było, że jego przełożony waha się, ale wreszcie powiedział ze złością:
 – Wynocha stąd! I żebym was tu więcej nie widział!
Maciek chciał jeszcze coś powiedzieć, lecz drugi zakonnik zaczął dawać 

mu rozpaczliwe znaki, żeby nie dyskutował, więc zamilkł i czym prędzej wy-
szliśmy z klasztoru.

Zaraz za bramą zaczęliśmy nerwowo komentować zaistniałą sytuację.
 – Ale jaja – stwierdziłem. – Tylko co teraz, kurwa, zrobić?
 – To jakiś wariat! Facet wkurzył mnie, jakby ten drugi mnie nie powstrzy-

mał, to bym mu nagadał.
 – Właśnie widziałem, że masz zamiar. A swoją drogą, ciekawe, że akurat 

takie rozwiązanie przyszło mu do głowy…
 – Ha, ha, faktycznie. – Roześmiał się Maciek.
 – Może mają z tym jakieś problemy… – skomentowałem, śmiejąc się ner-

wowo. – Dobra, co teraz? Mam nadzieję, że facet nas nie wsypie.
 – Nie przypuszczam, ale nie możemy się tu już pojawić. Musisz pogadać 

ze swoją mamą, żeby przyjechała zabrać sprzęt.
 – Tylko gdzie go przewieźć? Do mnie teraz nie można, bo na AR-ze zno-

wu coś się dzieje.
 – Pogadam z ludźmi, lecz nie wiem, czy uda się coś szybko załatwić. Kur-

wa, jak on nas znalazł? Tyle czasu drukowaliśmy i nikt nie zwracał na to uwa-
gi… Może ktoś nas podkablował?

 – Albo zauważył nas, kiedy oglądaliśmy powielacz przy zapalonym świe-
tle. Mógł być w ogrodzie.

Szliśmy Loretańską i Czapskich, starając się żartować, żeby rozładować 
stres, i zastanawialiśmy się, co robić dalej. Po drodze zadzwoniłem z budki 
telefonicznej na Akademię Rolniczą. Mama była jeszcze w pracy, więc po-
wiedziałem jej, żeby wróciła jak najszybciej do domu. Wsiedliśmy do auto-
busu pod kinem Kijów i pojechaliśmy do mnie. Mama zjawiła się niedługo 
po nas. „Zaatakowałem ją” wiadomościami, kiedy tylko zamknęła drzwi.

 – Słuchaj, mamy poważny problem. Nakrył nas gwardian zakonu czy jak 
on się tam nazywa. Zrobił potworną awanturę, kazał się wynosić i zakazał 
nam wstępu na teren klasztoru.

 – Widział, co robicie?
 – Chyba nie. Zwyzywał nas od pedałów.
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 – Poważnie?
 – Poważnie. Na pewno po naszym wyjściu dostał się do kabiny. Jakub miał 

klucz i musiał mu otworzyć. Trzeba pojechać do Kapucynów i zobaczyć, co 
się dzieje. Mamy tam powielacz, dwie maszyny do pisania i mnóstwo papie-
ru. Jak facet doniesie na milicję, to leżymy.

 – Spokojnie, zaraz pojadę i spróbuję porozmawiać z Jakubem albo Salezym.
 – Jeszcze jedna sprawa. Jeżeli facet nas nie wsypał, trzeba będzie to wszyst-

ko gdzieś przewieźć. Może zmagazynować to na jakiś czas u nas?
 – Nie ma mowy. W każdej chwili mogą tu wpaść.
 – To może masz jakiś pomysł?
 – Jak na razie, to zostaliśmy bez lokalu. Spróbuję coś zorganizować, ale 

to jednak potrwa – wtrącił się do rozmowy Maciek.
 – Poczekajcie. Najpierw pojadę do Kapucynów i zorientuję się w sytu-

acji – odparła mama.
 – Tylko ostrożnie. Nie wiadomo, co facet zrobił.
Zagrożenie nie było, co prawda, zbyt duże, bo mamy nikt tam nie znał 

poza „naszymi” zakonnikami, a osoba z zewnątrz mogła przyjść przecież do 
któregoś z nich w sprawach religijnych. Poza tym wątpiłem, aby przełożony 
doniósł na swoich współbraci, ale ostrożności nigdy za wiele.

Mama wsiadła do samochodu i pojechała do Kapucynów. Udało jej się 
spotkać z bratem Jakubem i okazało się, że po znalezieniu klucza i otwar-
ciu drzwi kabiny gwardian o mało nie dostał zawału serca. Dowiedział się 
przy tym oczywiście, że za zgodę na drukowanie odpowiadają ojciec Salezy 
i brat Jakub, i kazał im natychmiast pozbyć się niebezpiecznych rzeczy z te-
renu klasztoru, nie doniósł jednak nikomu na zewnątrz. To nas oczywiście 
bardzo uspokoiło, ale nie zmieniało faktu, że nie mieliśmy gdzie tego wszyst-
kiego przenieść. Mama obiecała, że spróbuje znaleźć jakieś miejsce na maga-
zyn, lecz prawie na pewno nie znajdzie lokalu na druk. Postanowiliśmy, że 
musimy popytać kogo się tylko da, bo przecież mieliśmy właśnie nową „Zo-
morządność” do wydrukowania. Szansa na to, że uda się coś szybko znaleźć, 
była prawie żadna. Doszliśmy więc do wniosku, że będziemy musieli chyba 
poprosić kogoś o pomoc w wydrukowaniu tego numeru. Mogliśmy zwró-
cić się w tej sprawie właściwie tylko do dwóch osób: albo do Staszka Zamoj-
skiego, albo do Mariana Stachniuka z Porozumienia Prasowego „Solidarność 
Zwycięży”. Maciek zamierzał najpierw poprosić Staszka.
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Następnego dnia mama spotkała się z kilkoma osobami na uczelni. Jeden z jej 
kolegów, bardzo zaangażowany kolporter naszego czasopisma, Andrzej To-
mek, zgodził się przechować większość rzeczy. Mieszkał z żoną Zofi ą w Pro-
kocimiu, dosłownie kilka bloków od nas, więc gdyby jakiś lokal na druk się 
znalazł, mogliśmy szybko wszystko od niego zabrać. Czysty papier postano-
wiliśmy przewieźć do mnie, bo pomimo sporych jego ilości nie był to zbyt 
obciążający materiał.

Trzeba było się spieszyć, zatem jeszcze tego samego dnia wieczorem mama 
pojechała do Kapucynów. Tym razem o wizycie uprzedziłem ojca Salezego 
telefonicznie. Powielacz i pozostałe rzeczy do samochodu zapakowali Pio-
trek i któryś z młodszych braci zakonnych, wtajemniczony przez „naszych” 
zakonników.

Maciek spotkał się w tym czasie ze Staszkiem, który oznajmił mu, że niestety, 
nie może nam teraz pomóc. Pozostawało więc zwrócić się do PP „SZ”. Po-
jechałem do wujka do Płaszowa i poprosiłem go o przekazanie naszej proś-
by oraz o umówienie mnie z Marianem. Wujek nie miał telefonu, więc miał 
zadzwonić do mnie z budki i podać termin spotkania, gdyby wyrazili zgodę. 
Zadzwonił już następnego dnia i podał datę oraz godzinę.

Poszedłem sam, biorąc ze sobą dwie kopie matryc z „Zomorządnością”. 
Szybko ustaliliśmy warunki. Tak naprawdę to niewiele mogliśmy im zaofe-
rować. Zapłata w formie pieniężnej nie wchodziła raczej w grę, bo pieniędzy 
po zakupie powielacza nie mieliśmy prawie w ogóle. Mogliśmy dać im pa-
pier, jednak taka propozycja wyglądałaby trochę głupio, bo czerpaliśmy go 
z tego samego źródła, czyli od mojego wujka. Zgodzili się jednak wydruko-
wać numer w ramach przysługi i nawet nie musieliśmy dostarczać papieru 
i farby na ten druk, bo wujek zadeklarował, że im je da. Początkowo Marian 
podawał dosyć odległy termin odbioru nakładu, ale udało mi się wytargować 
jego skrócenie do tygodnia. Mieli wydrukować 2,5 tysiąca egzemplarzy, więc 
o połowę mniej, niż wynosił wtedy nasz normalny nakład, ale uznaliśmy, że 
nie możemy prosić ich o 5 tysięcy, tym bardziej że numer był już spóźniony 
i chodziło głównie o to, żeby w ogóle się ukazał.

Tydzień później wujek zadzwonił do mnie, prosząc, żebym „wpadł do 
niego z wizytą”. Oznaczało to, że nakład na mnie czeka. Wolałem go nie od-
bierać sam, bo musiałbym wieźć przez miasto pięć ryz bibuły. Umówiłem 
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się więc, jak zwykle w takich sytuacjach, z mamą. Problem polegał tylko na 
tym, że od naszej przeprowadzki do Prokocimia w 1976 roku nie utrzymy-
wała kontaktów z rodziną w Płaszowie i nie chciała się tam pojawiać. Dlate-
go miała czekać na mnie w samochodzie parę domów dalej.

Myślałem, że wezmę nakład, przekażę podziękowania przez wujka i od 
razu pojadę, lecz okazało się, że u wujka był Marian i chciał ze mną poroz-
mawiać.

Zaczął od pytania, czy nie chcielibyśmy przystąpić do Porozumienia Pra-
sowego „Solidarność Zwycięży”.

 – Przekażę twoją propozycję, ale raczej nie będą zainteresowani. – Jak 
zawsze w takich sytuacjach starałem się oczywiście mówić tak, jakbym był 
tylko łącznikiem i nie miał wpływu na żadne decyzje. –- O ile wiem, chcą 
zachować pełną niezależność.

 – Nic na tym nie tracicie, bo to tylko kwestia umieszczenia w winiecie in-
formacji, że należycie do Porozumienia, i wydrukowania od czasu do czasu ja-
kiegoś naszego oświadczenia, a my mamy środki, które mogłyby wam pomóc.

Zdawałem sobie sprawę, że dysponują znacznie większymi możliwościa-
mi niż my. I właśnie dlatego, że postrzegaliśmy PP „SZ” jako dosyć silną 
organizację starającą się odgrywać na terenie Nowej Huty i Krakowa samo-
dzielną rolę, niekoniecznie zgodną z działaniami podziemnych władz So-
lidarności, mogliśmy obawiać się, że będą chcieli, przynajmniej po jakimś 
czasie, wpływać na kształt naszego czasopisma, a my byliśmy przywiązani do 
tego, że sami decydujemy o wszystkim, co nas dotyczy. Poza tym pamięta-
łem, jak poprzedniego roku dali nam do wydrukowania oświadczenie o ma-
nifestacjach w Nowej Hucie nieuzgodnionych z RKW. Gdybyśmy należeli 
do PP„SZ”, Maciek nie mógłby już w takiej sytuacji napisać, że „zostaliśmy 
perfi dnie oszukani”. Znając poglądy wujka, mogłem przypuszczać, że ludzie 
z PP„SZ” są jakoś powiązani z Solidarnością Walczącą Kornela Morawiec-
kiego. My natomiast uważaliśmy się za czasopismo niezależne, ale ideowo 
związane z NSZZ „Solidarność” i KPN-em. Z organizacją Morawieckiego nie 
było mi po drodze. Uważałem wtedy jej członków, jak większość ludzi zwią-
zanych z Solidarnością, za rozłamowców. Oczywiście łączył nas cel, którym 
było zniszczenie komunistycznej dyktatury, i dlatego uważałem, że powin-
niśmy sobie nawzajem pomagać w różnych trudnych sytuacjach, nie wnika-
jąc w różnice ideologiczne. Kierując się tą zasadą, mimo bardzo skromnych 
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środków, jakimi dysponowaliśmy, pomagaliśmy wielu czasopismom pod-
ziemnym, nie zważając na to, jakie środowisko reprezentują. Nie widziałem 
też żadnego powodu, żeby godzić się na utratę niezależności w zamian za 
wydrukowanie jednego numeru naszego czasopisma.

Po trwającej dłuższą chwilę rozmowie, w trakcie której Marian starał się 
wydobyć ode mnie jakąś deklarację, powiedziałem jedynie, że przekażę wia-
domość oraz że dam mu znać przez wujka, jaką podjęli decyzję.

Podziękowałem, pożegnaliśmy się, wziąłem torbę z bibułą i wyszedłem 
na ulicę. Wsiadłem do samochodu i pojechaliśmy do Prokocimia. Oczami 
wyobraźni widziałem reakcję Maćka na propozycję przynależności do Po-
rozumienia, dlatego zastanawiałem się, czy w ogóle mówić mu o tej rozmo-
wie, bo uważałem, że jednak powinniśmy mieć dobre relacje z PP„SZ”. Od 
początku wiedziałem, jaką informację przekażę Marianowi: nie mogliśmy 
się na coś takiego zgodzić. Poinformowałem jednak Maćka, który, jak przy-
puszczałem, był tego samego zdania. Miałem nadzieję, że nasza odmowa nie 
będzie miała dalszych konsekwencji – i rzeczywiście utrzymywaliśmy nadal 
poprawne stosunki. Zdaje się jednak, że w PP „SZ” nie wszyscy przyjęli na-
szą odmowę do wiadomości, bo ktoś zaczął rozpowiadać w podziemiu, że 
należymy do Porozumienia, co w roku 1987 wywołało nieprzyjemne dla nas 
skutki, ale o tym później.

Już po wydrukowaniu „Zomorządności” przez PP „SZ” Maciek powiado-
mił nas, że Andrzej Izdebski załatwił nam lokal na drukarnię. Wszystko 
zostało już dogadane i Maciek razem z moją mamą mieli spotkać się z nim 
w umówionym miejscu. Szczęśliwi zapakowaliśmy więc do samochodu tyle 
rzeczy ile się dało i pojechali. Po godzinie wrócili i ze zdziwieniem zobaczy-
łem, że maluch jest tak samo wypakowany jak wcześniej. Okazało się, że do 
spotkania doszło, Izdebski kazał im poczekać, a sam poszedł sprawdzić, czy 
w lokalu wszystko jest w porządku. Kiedy zadzwonił do drzwi i wszedł do 
środka, gospodarze oznajmili mu, że rozmyślili się i jednak nie mogą zgodzić 
się na goszczenie nas u siebie. Trzeba było więc cały sprzęt znowu pochować 
tam, skąd go wyciągnęliśmy.

Mieliśmy jednak szczęście, bo kilka dni później przyszedł do mnie Paweł 
Wadowski z informacją, że ma dla nas lokal.
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Od ukończenia w czerwcu zawodówki pracował w Artigraphie, fabryce 
produkującej opakowania, i jednocześnie kontynuował naukę w technikum 
wieczorowym. Szybko nawiązywał kontakty, więc w ciągu kilku miesięcy 
zdążył poznać w pracy kilka osób, którym zaczął dostarczać bibułę. Uznał, 
że jednemu z tych kolegów może zaufać na tyle, żeby powiedzieć mu, iż 
poszukujemy lokalu na drukarnię. Nie byłem pewien, czy w tak krótkim 
czasie można kogoś aż tak dobrze poznać, lecz nie mieliśmy wyjścia, mu-
sieliśmy zaryzykować. Kolega ten, o ile dobrze sobie przypominam, miał na 
imię Marek, nazwiska nie pamiętam, a szkoda, bo dzięki niemu mogliśmy 
kontynuować działalność. Mieszkał w kamienicy na rogu ulic Miodowej 
i Bożego Ciała w wynajmowanym mieszkaniu na pierwszym albo drugim 
piętrze. Drzwi do tego lokum znajdowały się w ciemnym bocznym kory-
tarzu.  Zgodził się na goszczenie nas, mimo że niezbyt chętnie podchodziła 
do tego pomysłu jego żona, która była wtedy w ciąży. Dodatkowo za ścianą 
miał sąsiada esbeka, który przez wizjer sprawdzał, kto przechodzi przez ko-
rytarz. Postawił w związku z tym kilka warunków. Pojawiać mogły się u nie-
go tylko dwie osoby, czyli od początku było jasne, że będziemy to Paweł i ja. 
Ponieważ Paweł nie zawsze mógł drukować, więc Marek zgodził się potem, 
aby przychodził tam ktoś zamiast niego – i chyba był to Piotrek. Wchodzić 
na piętro musieliśmy po cichu, prawie na palcach, co było trudne, bo podło-
ga była drewniana i skrzypiała. Nie mogliśmy też zapalać światła na koryta-
rzu, żeby sąsiad nie mógł nas zobaczyć. Wniesienie ciężkiego powielacza do 
mieszkania w takich warunkach stanowiło poważny problem. Po wypako-
waniu z samochodu musieliśmy z Pawłem przenieść sprzęt, nie robiąc hała-
su. Na szczęście udało nam się przemknąć do lokalu bez zwrócenia na siebie 
uwagi.

Jak w wielu starych kamienicach państwowe zarządy budynków podzieliły 
po wojnie duże mieszkania na mniejsze, aby zmieścić więcej rodzin. Użyto do 
tego cienkich ścian działowych, zatem w niektórych pokojach było  słychać, 
co się dzieje u sąsiadów. Tak było i u Marka: nie mogliśmy zatem uruchomić 
silnika powielacza i musieliśmy drukować, kręcąc korbą.

Marek prosił, żebyśmy przychodzili wtedy, kiedy jego żona będzie w pracy. 
Na szczęście pracowała na drugą zmianę i wracała do domu późno wieczo-
rem, więc mogliśmy drukować popołudniami i wieczorami. Inaczej kolido-
wałoby to z lekcjami w szkole.
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Nie pamiętam już zbyt wiele z tego okresu. Gospodarze, chociaż bali się, 
starali się tego nie okazywać i pomagali nam w miarę swoich możliwości. 
Uważałem to za godne podziwu. Zawsze czułem szacunek do ludzi, którzy 
potrafi ą przezwyciężać swój strach. Wyrzucenie z wynajmowanego miesz-
kania, a pewnie na tym by się skończyło w razie wpadki, i pójście do więzie-
nia byłoby w ich sytuacji nie do pozazdroszczenia. Mogliśmy zrobić tylko 
jedno, żeby zmniejszyć to zagrożenie: ściśle stosować się do ich wymagań.

Dzielnica Kazimierz w tamtych czasach uchodziła za niebezpieczną. Miesz-
kania w kamienicach, nawet tych należących do prywatnych właścicieli, przy-
dzielało państwo i zakwaterowanych było tam wiele rodzin patologicznych. 
Powszechnie uważano, że po zmroku nie należy zapuszczać się w te okolice, 
bo można zostać obrabowanym albo pobitym. Zawsze podchodziłem do tych 
opowieści z rezerwą, jednak w poprzednich latach na wszelki wypadek poja-
wiałem się w tej dzielnicy tylko wtedy, kiedy musiałem coś załatwić. Oczywi-
ście nie dotyczyło to głównych ulic, na przykład Starowiślnej czy Krakowskiej, 
ale to, co było między nimi, stanowiło dla mnie słabo zbadany obszar. Oka-
zało się jednak, że nie było żadnych problemów z bezpieczeństwem. Często 
wychodziłem z lokalu późno wieczorem i nigdy nie zauważyłem żadnych po-
dejrzanych osób ani nikt mnie nie zaczepiał. Obecnie, kiedy Kazimierz tętni 
nocnym życiem, można się dziwić, że ktoś bał się chodzić po Miodowej. Wte-
dy jednak późnym wieczorem w okresie jesienno-zimowym było tam całkiem 
pusto, a lampy świeciły słabo. Boczne ulice natomiast spowijał mrok. Zastana-
wiałem się, jak zareagowaliby potencjalni rabusie, gdyby zobaczyli, co niosę 
w siatkach, lecz na szczęście nie było mi dane dowiedzieć się tego.

Jedyna rzecz, którą źle wspominam, to herbata. Wodę na potrzeby Kazi-
mierza czerpano wtedy z Wisły. Żeby doprowadzić ją do stanu używalności, 
dodawano do niej masę chloru. Smak napoju przygotowanego na tej cieczy 
był okropny. Nie była oczywiście tak paskudna jak ta z pompy we Wrocła-
wiu, ale z trudem dało się ją wypić.

11 listopada, Maciek i jego ojciec zostali zatrzymani. Dowiedziałem się o tym 
kilka dni później, kiedy Maciek przyszedł do mnie, oglądając się oczywiście 
po drodze przez ramię, żeby o wszystkim opowiedzieć.

Jak zwykle odbyła się w tym dniu msza w katedrze wawelskiej, po czym 
uformował się pochód, który u podnóża wzgórza rozdzielił się na dwa. Jeden 
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pomaszerował ulicą Stradom w kierunku Dietla, gdzie został rozbity przez 
ZOMO, drugi przeszedł na plac Matejki, gdzie odbyła się manifestacja. Po jej 
zakończeniu SB zabrało się za wyłapywanie upatrzonych ludzi. Kiedy Maciek 
z ojcem ruszyli na przystanek i byli na Plantach, podbiegło do nich kilku es-
beków, a zaraz potem pojawili się, wezwani przez tajniaków, umundurowani 
milicjanci. Ponieważ w okolicy kręciło się jeszcze sporo ludzi biorących udział 
w demonstracji, więc chodziło prawdopodobnie o to, żeby milicja ochraniała 
esbeków przed ewentualną próbą odbicia zatrzymanych. Podprowadzono ich 
do budy, gdzie Maćkowi udało się wyjąć z kieszeni i położyć niepostrzeżenie 
na baku samochodu kilka ulotek zebranych w czasie manifestacji. Myślał, że 
pozbył się w ten sposób wszystkiego, do czego esbecy mogli się przyczepić. 
Zapakowano ich do budy i zawieziono na Mogilską. Tam ustawiono na ko-
rytarzu pod ścianą razem z innymi zatrzymanymi. Wzdłuż szeregu chodził 
jakiś obleśny esbek w poplamionej koszuli i im ubliżał. Ojca zatrzymano na 
komendzie, a Maćka, jako nieletniego, po sprawdzeniu wszystkich personaliów 
wywieziono do Milicyjnej Izby Dziecka na Piaskach Wielkich. Tam okazało 
się, że w drugiej kieszeni jego kurtki znaleziono ogromną płachtę papieru – 
i właśnie ona wydała się milicjantom najbardziej podejrzana. Przesłuchano 
go więc, starając się wydobyć z niego informacje przede wszystkim na jej te-
mat. Był to papier, w który ojciec Maćka zawinął w wieniec. Po jego rozpako-
waniu i złożeniu na grobie Józefa Piłsudskiego w krypcie na Wawelu Maciek 
poskładał tę płachtę, wsadził do kieszeni w swojej kurtce i zapomniał o niej. 
W trakcie przesłuchania wymyślił i opowiedział historyjkę, że to papier, który 
był mu potrzebny dzień wcześniej w szkole na zajęciach praktyczno-technicz-
nych. Nie wiadomo, czy przesłuchujący w to uwierzyli, ale po jakimś czasie 
dali mu spokój. Wypytywali go też, po co był na demonstracji i czy wie, że 
udział w niej jest nielegalny. Podczas oczekiwania na przesłuchanie spotkał na 
korytarzu zatrzymanego po manifestacji i mocno pobitego chłopaka, którego 
ojciec był pułkownikiem wojska polskiego. Jego rodzice przyjechali po nie-
go, ale, jak relacjonował Maciek, „strasznie mu naubliżali, zamiast na ubliżać 
milicjantom, że im pobili syna”. Po jakimś czasie pracownicy Izby kazali Mać-
kowi przebrać się w obowiązujący w tej instytucji uniform i wsadzili do po-
koju z nastolatkiem, który miał na koncie siedemnaście włamań.

Następnego dnia na Izbę przyjechała zawiadomiona przez milicję mama 
Maćka, żeby go odebrać. Kiedy go zatrzymywano, ubrany był w kurtkę 
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wojskową, w której chodził od 1981 roku. Nie wolno było nosić wtedy ele-
mentów wojskowego umundurowania, lecz Maciek nie przejmował się tym 
zbytnio. Z tego powodu był kilka razy legitymowany, ale na tym zawsze się 
kończyło. W trakcie przewożenia Maćka z Mogilskiej na Izbę kurtkę skon-
fi skował któryś z milicjantów. Kiedy Maciek z mamą wyszli z Izby, okazało 
się, że jest bardzo zimno, wrócili więc i mama Maćka urządziła milicjantom 
z obsługi awanturę, że ukradli kurtkę. Kurtki na Izbie nie mogli znaleźć, więc 
milicjanci zrefl ektowali się i odwieźli ich radiowozem pod sam dom. Po pro-
stu luksus. Maciek zauważył tylko, że kiedy wysiadali z samochodu, dozor-
czyni bloku dziwnie im się przyglądała.

W IPN-ie znajdują się dokumenty dotyczące tej sprawy. O dziwo, same-
go zatrzymania dotyczy właściwie tylko jedno zeznanie esbeka biorącego 
w nim udział. Kolejna kartka zawiera dane środowiskowe. Oprócz tego jest 
trochę typowych urzędowych papierów, jak podpisane przez mamę Mać-
ka pokwitowanie odbioru dziecka. Natomiast cała reszta to informacje do-
tyczące poszukiwania zaginionej kurtki. Trzeba przyznać, że zarówno SB, 

Nakaz osadzenia Maćka Kusia w areszcie



Notatka urzędowa dotycząca zagubionej po aresztowaniu kurtki Maćka
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jak i milicja wykazały w tym względzie dużą skrupulatność i przesłuchały 
wszystkich funkcjonariuszy mogących mieć z zaginięciem coś wspólnego. 
Zupełnie jakby wstydzili się, że ktokolwiek mógł posądzić ich o kradzież. 
Ostatecznie kurtkę znaleziono i zwrócono Maćkowi. Odcięto jedynie guziki 
z orzełkiem, żeby kurtka nie mogła uchodzić za autentyczny element umundu-
rowania.

Sprawa zakończyła się jakiś czas potem wezwaniem na rozprawę do sądu 
dla nieletnich za udział w nielegalnej demonstracji. Jak Maciek wspominał, 

„cała rozprawa odbyła się bardzo na luzie”. Złożył jakieś zeznania, a miła sę-
dzia gładko go uniewinniła.

Jako że i tak w tym czasie nie mógł drukować z nami na Miodowej, prze-
to cała sprawa nie miała wpływu na naszą działalność.

Po jakichś dwóch lub trzech miesiącach pracy w nowym lokalu okazało się, 
że większy problem niż ludzie z półświatka stanowił dla nas esbek zza ścia-
ny. Zauważył, że kręcą się tam obcy, i zaczął wypytywać Marka, kto do niego 
przychodzi. Zrobiło się niebezpiecznie. W takiej sytuacji jedynym wyjściem 
była oczywiście ewakuacja. Znowu nie mieliśmy lokalu i ponownie ratunek 
przyszedł z niespodziewanej strony.

Mój tata zaproponował mianowicie, żebyśmy przewieźli nasze rzeczy do 
jego domku pszczelarskiego w Garlicy i tam drukowali. Mieliśmy pewne 
obawy, czy to, iż będzie się tam kręciło trochę obcych osób, nie zwróci uwa-
gi kogoś z pracowników gospodarstwa, ale tata stwierdził, że przecież mogą 
do niego przychodzić studenci, a budynek był tak odizolowany, iż było mało 
prawdopodobne, aby ktokolwiek nas tam podglądał. Gdyby ktoś zaczepiał 
moich kolegów i zadawał jakieś pytania, mieli po prostu powiedzieć, że idą 
do profesora Władysława Poniedziałka. Zdecydowaną wadą było to, że Gar-
lica jest daleko. Dojazd z Prokocimia środkami komunikacji miejskiej to była 
prawdziwa wyprawa. Należało najpierw dojechać autobusem 173 do Nowego 
Kleparza, potem przesiąść się na autobus strefowy, a następnie dojść kilometr 
do drukarni. Na plus natomiast można było zaliczyć fakt, iż wreszcie mogli-
śmy uruchomić tam silnik powielacza, nie obawiając się wpadki.

Nie zastanawialiśmy się długo, bo i tak nie mieliśmy wyjścia. Umówi-
łem się z tatą, że przewiezie nasze materiały i sprzęt z Miodowej. Podjechał 
tam po zmroku, tak żeby jak najmniej ludzi kręciło się po ulicy. Na klatce 
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było ciemno, więc powielacz przenieśliśmy niezauważeni. Do samochodu 
zapakowaliśmy tyle rzeczy, ile się tylko dało. Zostało jeszcze trochę papieru, 
ale Paweł miał go już sam odebrać w kilku ratach i przywieźć do mnie. Mo-
glibyśmy zabrać więcej, gdyby nie to, iż do naszego fi ata 126p musieliśmy 
wsiąść też ja i Maciek. Było już na tyle późno, że nie dojechalibyśmy do Gar-
licy tramwajem i autobusem, a tata sam nie dałby rady przenieść powielacza.

Na miejsce dotarliśmy bez problemu. Tam okazało się jednak, że ziemia 
jest rozmiękła, i samochodem nie byliśmy w stanie dojechać na polanę, na 
której stał domek. Musieliśmy z Maćkiem przenieść powielacz przez wąwóz 
na drugą stronę stromą i śliską ścieżką. Tata przyświecał nam latarką, a my 
staraliśmy się nie poślizgnąć przy znoszeniu w dół ciężkiej maszyny.

W domku mieliśmy pracować na poddaszu. Oba znajdujące się tam po-
koiki służyły, jak już wcześniej pisałem, za skład desek, ramek do uli i innego 
sprzętu pszczelarskiego. Powielacz musieliśmy wtaszczyć po drabinie przez 
klapę w pierwszym pomieszczeniu i przenieść go przez wąskie drzwiczki do 
drugiego. Ustawiliśmy go na stercie desek, ale stał dosyć stabilnie. Było tam 
na szczęście tyle miejsca, że udało nam się wstawić również dwa krzesła. Na 
górze brakowało gniazdek elektrycznych, więc musieliśmy za każdym ra-
zem ciągnąć przedłużacz z parteru. Po jakimś czasie tata dorobił nam kom-
plet kluczy, zatem mogliśmy przychodzić, kiedy tylko chcieliśmy. Jeździłem 
tam na ogół prosto ze szkoły, żeby nie tracić czasu na powrót do Prokocimia. 
Często drukowaliśmy też w soboty i niedziele.

Praca w zimie była dosyć ciężka, bo domek był na co dzień nieogrzewa-
ny. Dopiero kiedy przyjeżdżaliśmy, rozpalaliśmy ogień w kozie na parterze. 
Zanim ciepło dotarło przez klapę na górę, marzliśmy tak samo jak w piwni-
cy u pani Basi i ratowaliśmy się gorącą herbatą i papierosami. Najlepiej było 
oczywiście wtedy, kiedy tata przyjeżdżał przed nami, bo rozpalał wcześniej 
ogień i wchodziliśmy już do nagrzanych pomieszczeń.

W Garlicy drukowaliśmy przez ponad pół roku, do lipca 1984. Oprócz 
mnie pojawiali się tam na zmianę wszyscy koledzy. Kilka razy pomagał nam 
mój brat. Nikt nie zwracał na nas uwagi i chyba nie zdarzyło się, żeby ktokol-
wiek z pracowników zaczepił któregoś z nas. Główna brama do gospodarstwa 
była zawsze otwarta, zaraz za nią skręcało się w prawo na drogę prowadzącą 
prosto do wąwozów i do sadów. Nie przechodziła koło żadnych zabudowań, 
więc nikt nas raczej nie widział, a jeżeli nawet, to brano nas za studentów.



342

Moja niepodległość

Trochę baliśmy się, że ktoś ze wsi może zwrócić uwagę na to, iż jacyś mło-
dzieńcy chodzą do gospodarstwa i z powrotem z wypakowanymi torbami. 
Musieliśmy przecież zawozić tam papier i zabierać stamtąd wydrukowaną 
bibułę, a nie zawsze tata miał do dyspozycji samochód. Jeździła nim mama 
i pożyczała go tacie rzadko, na ogół tylko wtedy kiedy musiał przewieźć coś 
cięższego albo kiedy spieszył się i wpadał do Garlicy, żeby sprawdzić, co się 
tam dzieje, po czym wracał na Akademię. Na dłużej mógł zabierać naszego 
fi acika w sobotę i niedzielę, jeżeli mama siedziała w domu i nigdzie się nie 
wybierała. W dni powszednie dojeżdżał zwykle do pasieki autobusem. Mama 
natomiast do Garlicy nie jeździła prawie w ogóle. Nie mogliśmy więc liczyć 
na to, że któreś z nich przewiezie materiały i wydrukowany nakład akurat 
wtedy, kiedy będziemy tego potrzebowali. Dlatego zwykle sami woziliśmy 
wszystko w torbach, siatkach albo naszym starym sposobem wetknięte do 
spodni. Zdarzało się, że mieliśmy przy sobie pełne siatki, torby na ramię 
i dodatkowo pod kurtką po kilkaset sztuk „Zomorządności”. Z tym baga-
żem musieliśmy wyjść z gospodarstwa i dojść do przystanku autobusowego, 
który znaj dował się przy głównym placu. Ponieważ był w tym miejscu tak-
że jedyny we wsi sklep spożywczo-gospodarczy, więc kręciło się tam zawsze 
trochę ludzi, a jak to na wsi, wszyscy wszystko widzą. Nie było zatem raczej 
szansy na to, żeby nikt nam się nie przyglądał. Mieliśmy jednak nadzieję, 
że i tu ludzie są przyzwyczajeni do stałych wizyt studentów w gospodarstwie, 
i chyba się nie przeliczyliśmy, bo nikt nas o nic nie wypytywał. Wypchane 
torby też nie robiły wrażenia, bo w końcu w czasach kiedy w mieście brako-
wało żywności, wielu ludzi woziło różne produkty ze wsi.

Ze względu na te trudności nie daliśmy rady utrzymać wysokości nakła-
du. Na początku 1984 roku zmniejszyliśmy go do około trzech tysięcy. Tyle 
mogliśmy wtedy wydrukować i rozprowadzić. Już nigdy potem go nie prze-
kroczyliśmy.

Do Garlicy przewieźliśmy tylko część sprzętu. Nasz zabytkowy ręczny powie-
lacz oraz stare maszyny do pisania nadal pozostawały ukryte w kilku miej-
scach. Powielacza już nie używaliśmy, więc Maciek zapytał mnie, czy będę 
miał coś przeciwko, jeżeli go komuś przekaże.

 – Zapomniałem, że go jeszcze mamy – odpowiedziałem. – Komu chcesz 
go dać?
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 – Ostatnio zwrócili się do mnie jacyś studenci…
 – Studenci? Mieliśmy nie współpracować z NZS-em. Przecież oni ciągle 

wpadają.
 – Nie wiem, czy oni są z NZS-u, ale ta osoba, z którą rozmawiałem twier-

dzi, że to poważni ludzie. Zresztą nie będziemy z nimi współpracować. Dam 
im tylko sprzęt, poinstruuję, jak go używać, i tyle. Szkoda, żeby się marnował.

 – W porządku. Nie jest nam już potrzebny.
Powielacz przechowywaliśmy u znajomych mojej mamy. Poprosiłem ją, 

żeby go odebrała i dostarczyła w umówione miejsce. Czekał tam na nią Ma-
ciek z kimś, kto miał mu pomóc przenieść maszynę. Nie brałem w tym udzia-
łu. Nie było takiej potrzeby.

Parę dni później, kiedy spotkaliśmy się w Garlicy, był wyraźnie wkurzony.
 – Wiesz co? Powiedziałem im, że wezmę od nich sprzęt z powrotem.
 – Co się stało? – zapytałem rozbawiony.
 – Daj spokój. Nie będę więcej współpracował ze studentami. Wzięli po-

wielacz do akademika na miasteczku studenckim…
 – Jak podali ci adres, to chyba wiedziałeś, gdzie to jest – przerwałem mu.
 – Tak, lecz myślałem, że to tylko chwilowo, że pokażę im, jak na nim dru-

kować, a potem przewiozą go gdzieś indziej. Zanieśli go do pokoju, w którym 
mieszkały jakieś dwie dziewczyny, i tam wyjęli go z pokrowca – kontynuował. – 
Pokazałem im, jak maszyna działa, i coś wydrukowaliśmy na próbę. Ciągle 
ktoś tam wchodził, więc zapytałem, czy mają zamiar przenieść maszynę gdzie 
indziej. Odpowiedzieli, że nie, bo nie mają innego lokalu, a poza tym ten jest 
całkiem dobry. W związku z tym oświadczyłem, że nie mogę zostawić u nich 
powielacza, bo zaraz ktoś na nich doniesie i wpadną, a szkoda maszyny.

 – Faktycznie, jaja – skomentowałem.
 – Pooglądałem sobie przynajmniej niezłe nogi, bo dziewczyny chodziły 

tylko w samych majtkach i T-shirtach.
 – Nie potrzebują może jakiegoś dodatkowego instruktora?
 – Niestety, nie załapiesz się. Postanowiłem, że dam powielacz Majdziko-

wi. On drukuje teraz jakieś czasopismo i brakuje mu sprzętu. Już się z nim 
umówiłem.

Tak więc ostatecznie nasz zabytkowy powielacz ręczny otrzymany od 
„Hutnika” trafi ł do Ryszarda Majdzika i nie mam pojęcia, co się z nim póź-
niej działo.
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W pierwszym kwartale 1984 roku ostatecznie przestał z nami drukować Pio-
trek Kowalski. Skończył technikum już w poprzednim roku, ale nie poszedł 
na studia i upomniało się o niego wojsko. Unikał odebrania biletu, więc mu-
siał ciągle gdzieś się przemieszczać, żeby go nie znaleźli, i wpadał do mnie 
rzadko. Po jakimś czasie miał już jednak dość takiego życia i postanowił 
zgłosić się na komisję wojskową. Dostał przydział najpierw na przeszkolenie 
dla mechaników lotnictwa, a następnie przeniesiono go, już jako mechanika, 
na jedno z lotnisk wojskowych. Nie pamiętam gdzie, ale było to daleko od 
Krakowa. Wychodził potem od czasu do czasu na przepustki i pojawiał się 
u mnie już tylko w celach towarzyskich. Po wyjściu z wojska wpadł jeszcze 
kilka razy, a potem zupełnie zniknął z horyzontu. Spotkałem go ponownie na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Pracował wtedy w jakiejś fi rmie handlują-
cej komputerami z Rosją.

Idąc do wojska, prosił mnie, żebym dostarczał „Zomorządność” Bron-
kowi Nowowiejskiemu, koledze, który ewakuował nas swoim samochodem 
od pani Basi. Utrzymywałem potem dosyć bliski kontakt z nim i jego żoną. 
Zawoziłem nasze czasopismo i chyba także „13” do ich mieszkania w ka-
mienicy na ulicy Garncarskiej 4. Bronek, który zajmował się pracami hy-
draulicznymi, pomagał mi potem w remoncie łazienki i ubikacji w naszym 
mieszkaniu, kiedy wreszcie moi rodzice zdecydowali się przeprowadzić re-
mont tych pomieszczeń.

*



346

Moja niepodległość

Mniej więcej w tym samym czasie w liceum, do którego chodził Maciek Kuś, 
wpadło kilka osób, które jak wspominałem powyżej, prawdopodobnie prze-
jęły po nas druk „Aktualności”27. Dla nas najważniejsze było to, że areszto-
wano wśród nich Macieja Gawlikowskiego i Ryszarda Kawęskiego. Pierwszy 
odbierał od Maćka „Zomorządność” do kolportażu. Drugi natomiast znał 
Maćka słabo, ale wiedział, że ma coś wspólnego z rozprowadzaniem bibuły.

Jak napisał we wspomnianej wyżej relacji Maciek Gawlikowski, „ludzie 
w różnym stopniu różne rzeczy w śledztwie, niestety, mówili”. Zwłaszcza Zbi-
gniew Sikora złożył obszerne wyjaśnienia. Gawlikowski, jako nieletni, został 
zwolniony z Mogilskiej po czterdziestu ośmiu godzinach przesłuchań. Wyto-
czono mu za to sprawę karną przed sądem dla nieletnich o druk i kolportaż 
nielegalnych wydawnictw oraz o rozpowszechnianie informacji mogących 
wywołać niepokój społeczny28.

Niedługo potem także Maciek Kuś dostał wezwanie na Mogilską. Kiedy 
zaczęli spekulować z Gawlikowskim, o co może chodzić, ustalili, że esbe-
cy będą go prawdopodobnie pytać o kontakty z Ryszardem Kawęskim, który 
nadal siedział, bo dostał trzymiesięczną sankcję, i którego łączono w śledz-
twie z Maćkiem i „Zomorządnością”. W związku z tym Maciek doszedł do 
wniosku, że musi jakoś tę znajomość wyjaśnić, i ustalił z ich wspólnym kole-
gą szkolnym Piotrem Czerwińskim, że powie, iż poznał Kawęskiego właśnie 
przez niego. Ponieważ z nieletnim mógł iść na przesłuchanie któryś z ro-
dziców, z Maćkiem poszedł jego ojciec. Kiedy na pytanie esbeka o znajo-
mość z Kawęskim Maciek podał nazwisko Czerwińskiego, jego ojciec, który 
o wcześniejszych ustaleniach nic nie wiedział, strasznie się zdenerwował 
i naskoczył na niego, prawie krzycząc: „Co ty tu nazwiska podajesz? Jak ty 
się zachowujesz?”29. Taka naturalna reakcja bardzo podniosła wiarygodność 
zeznania i być może spowodowała, że Maćka nie zatrzymano. Wytoczono 
mu natomiast sprawę o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Gawlikowskie-
go oskarżono zaś o kolportaż i druk „Aktualności” i „Zomorządności”, za-

 27 Mirosław Lewandowski, Maciej Gawlikowski, Gaz na ulicach, dz. cyt., t. 2, s. 168, 
182–187.

 28 Tamże.
 29 Według ustnej relacji Macieja Kusia nagranej w trakcie rozmowy przeprowadzonej 

przez Dorotę Zańko z Maciejem Kusiem i Piotrem Poniedziałkiem 10 czerwca 2005 
roku.
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tem można było przypuszczać, że SB nie posiada tak naprawdę dokładnych 
informacji i dowodów. Potwierdziło się to w trakcie rozprawy przed sądem 
dla nieletnich, która odbyła się jakieś dwa miesiące później: Maciek Kuś zo-
stał uniewinniony i nie poniósł żadnych konsekwencji.

Od momentu otrzymania wezwania na Mogilską aż do rozprawy, czyli 
przez jakieś dwa albo trzy miesiące, był jednak uziemiony i nie mógł z nami 
pracować.

Sprawa Maćka Gawlikowskiego wlokła się przez kilka kolejnych miesię-
cy i została umorzona na mocy sierpniowej amnestii. Dosięgły go przy tym 
dodatkowe represje – zaraz po aresztowaniu został relegowany ze szkoły i to 
praktycznie z „wilczym biletem”, bo na przeniesienie do innej placówki zgo-
dę musiało wyrazić kuratorium, a takowej zgody długo nie wyrażało. Do-
piero przed nowym rokiem szkolnym zgodziło się na kontynuowanie nauki 
w Prywatnym Liceum Ojców Pijarów.

*

2 lutego skończyłem osiemnaście lat. Nie urządziłem żadnej hucznej imprezy, 
bo prawdopodobnie i tak nikt by nie przyszedł. Poza tym miałem szafk i zap-
chane bibułą i nie miałem jej gdzie przenieść. A dodatkowo podłamałem się, 
kiedy w łazience na zamakającej ciągle ścianie z płyty wiórowej wyrosły pod 
sufi tem grzyby kapeluszowe. Moi koledzy traktowali je jak zabawną atrakcję, 
ale jakimś innym przybyszom, zwłaszcza płci żeńskiej, niekoniecznie musia-
łoby się to podobać. Oczywiście grzyby po zaprezentowaniu kolegom szyb-
ko zerwałem, lecz nie ulegało wątpliwości, iż świadczyły o fatalanym stanie 
naszego mieszkania. W związku z tym uznałem, że nie ma warunków do za-
praszania gości. Przyszli tylko Marcin i Krzysiek. Rozmawialiśmy do późna 
i obciągnęliśmy dwie półlitrówki, słuchając Kaczmarskiego i Wysockiego 
oraz wypalając mnóstwo papierosów.

*

Maciek musiał zrezygnować na jakiś czas z przychodzenia do drukarni, Pio-
trek przestał się pokazywać, a Paweł Wadowski nie mógł jeździć do Garlicy 
zbyt często, więc trzeba było znaleźć kogoś dodatkowego. Maciek zapytał 
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mnie, czy miałbym coś przeciwko zatrudnieniu Andrzeja Załuskiego. Pra-
wie go nie znałem, bo do tej pory spotkaliśmy się przelotnie zaledwie kilka 
razy, ale oczywiście dużo wiedziałem o nim od Maćka. W tym okresie sytu-
acja wyklarowała się i byliśmy pewni, że nie jest obserwowany. Maciek już 
od dawna dostarczał bibułę wprost do niego do domu, i to w większych ilo-
ściach, oraz dostawał od niego informacje do „Zomorządności”. Wyglądało 
na to, że jego bliższa współpraca z nami nie stanowi zagrożenia. Powiedzia-
łem więc Maćkowi, że zgadzam się, i wkrótce Andrzej zaczął z nami praco-
wać. Dzięki temu Paweł i Andrzej mogli zmieniać się przy pracy, natomiast 
ja, jako „gospodarz” lokalu, przyjeżdżałem do Garlicy prawie zawsze.

*

Kiedy przyszła wiosna i zaczęło robić się zielono, nasze wyjazdy do gospo-
darstwa stały się nawet dosyć przyjemne, bo mogliśmy wyrwać się na tro-
chę z brudnego miasta. Zajmowały jednak strasznie dużo czasu, a ja miałem 
znowu kłopoty w szkole. Cały czas żyłem w trybie gotowości do działania. 
Kiedy niczego nie robiłem, miałem poczucie, że czegoś mi brakuje. To bar-
dzo utrudniało uczenie się i odrabianie zadań domowych. Wolałem czytać, 
i czytałem w tym czasie masę książek, głównie z zakresu historii i fantastyki 
naukowej, co, mówiąc żartem, pozwalało mi spojrzeć zarówno w przeszłość, 
jak i przyszłość. Czasami nie mogłem oderwać się od lektury do późnej nocy, 
zwłaszcza kiedy po południu musiałem jechać do drukarni, a wieczorem 
rozwieźć bibułę. Wracałem wtedy późno i zwykle musiałem jeszcze odro-
bić lekcje. Za czytanie mogłem zabrać się dopiero wtedy, kiedy kładłem się 
spać, to znaczy koło dziesiątej lub jedenastej. Pochłaniałem stronę za stro-
ną, a godziny leciały. Czasami tata wstawał w nocy i widząc, że jeszcze u nas 
w pokoju świeci się światło, wchodził i nakazywał:

 – Wiesz, która godzina? Przecież rano idziesz do szkoły. Masz zgasić lamp-
kę i iść spać. Natychmiast.

Wtedy orientowałem się, że jest już pierwsza albo druga w nocy i że za kil-
ka godzin muszę zerwać się z łóżka. Lekcje zaczynały się wtedy w „czwórce” 
zwykle dziesięć po siódmej, więc zbudzić musiałem się tuż po szóstej. Często 
zdarzało mi się, że spałem 3–4 godziny. Na szczęście mama, która na ogół 
wstawała około piątej rano, robiła nam śniadanie i stawiała na stole przy łóżku. 
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Było mi trochę wstyd, bo wszyscy koledzy sami przygotowywali sobie posił-
ki, nie protestowałem jednak, a wręcz przeciwnie, byłem za to wdzięczny, bo 
gdybym musiał wstać na tyle wcześnie, żeby samemu to zrobić, to spałbym 
o pół godziny krócej. Budziłem się na ogół nieprzytomny, z poczuciem, że 
dopiero co zasnąłem. Jadłem w półśnie tyle, ile byłem w stanie przełknąć, 
bo żołądek nie chciał przyjmować jedzenia, i co chwilę zapadałem w sen, po 
czym budziłem się po kilku minutach z przerażeniem, że zaspałem. Dwa-
dzieścia po szóstej zwlekałem się z posłania, wrzucałem pościel do skrzyni 
i składałem łóżko z zamkniętymi oczami. Światła nie zapalałem, bo drażni-
ło moje przekrwione oczy. Ubierałem się, myłem zęby, zarzucałem na ramię 
torbę z książkami zapakowanymi w poprzednim dniu i najdalej za piętnaście 
siódma byłem na przystanku tramwajowym przy Teligi. Musiałem zdążyć 
na tramwaj numer 24, co przeważnie mi się udawało. Jechał on do Rynku 
Podgórskiego około dwudziestu minut, zatem miałem jeszcze pięć minut na 
dojście do szkoły, rozebranie się w szatni i wejście do klasy.

Żyłem w taki sposób od ponad dwóch lat, nic więc dziwnego, że mój or-
ganizm wreszcie zaczął to odczuwać. Do niewyspania dochodziło jeszcze wy-
palanie półtorej paczki papierosów dziennie i ciągłe przebywanie w oparach 
rozpuszczalników. Nagminnie miałem też migreny, zwłaszcza w okresach, kiedy 
ciśnienie często się zmieniało, czyli jesienią i na wiosnę. Czasami głowa bolała 
mnie przez dwa, trzy dni. Oprócz tego coraz częściej pojawiały się problemy 
żołądkowe, spowodowane najprawdopodobniej ciągłym zażywaniem table-
tek z krzyżykiem, najpopularniejszego wówczas leku na ból głowy, a wyco-
fanego z handlu w latach dziewięćdziesiątych ze względu na poważne skutki 
uboczne, jakie przynosiło jego stosowanie. Kondycję miałem paskudną. Kiedy 
szedłem rano do tramwaju, musiałem pokonać około pięćdziesięciu metrów 
pod małą górkę. Sześć lat wcześniej zjeżdżałem z niej na sankach, a potem bie-
głem z powrotem, żeby zjechać ponownie. Teraz po wyjściu na szczyt szybkim 
krokiem dostawałem zadyszki i nie mogłem złapać tchu. Do żadnych lekarzy 
nie chodziłem, bo w naszej rodzinie był zwyczaj radzenia sobie z kłopotami 
zdrowotnymi poprzez ich przeczekanie. Od dziecka żyłem w przekonaniu, że 
nie należy się za bardzo ze sobą cackać. Zresztą dostanie się do jakiegoś leka-
rza fi nansowanego przez państwo oznaczało bardzo długie czekanie w kolej-
kach, a na to byłem zbyt niecierpliwy. Na prywatnych lekarzy nie było mnie 
stać. Zresztą od dziecka zawsze coś mnie bolało, raz głowa, raz żołądek, raz 
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zęby, więc traktowałem ten stan jak coś normalnego. Ale oczywiście normalny 
nie był i nie mógł trwać wiecznie, w końcu musiało coś pieprznąć.

Pewnego dnia na początku wiosny zwlokłem się z łóżka jak zwykle zupeł-
nie niewyspany. Czułem się okropnie. W drodze do szkoły poczułem ucisk 
w żołądku. Wiedziałem, że siedzenie na zajęciach będzie trudne, bo będę 
musiał myśleć, jak przetrwać do przerwy, żeby zaraz po dzwonku lecieć do 
ubikacji. Nawet nie przyszło mi do głowy, żeby wrócić do domu, gdyż nie 
pozwalało mi na to moje poczucie obowiązku. Nigdy nie opuszczałem lekcji 
ze względu na takie „zwykłe” kłopoty zdrowotne. Musiałbym mieć naprawdę 
wysoką gorączkę, żeby nie pójść do szkoły. Nie wiem, skąd się u mnie wzięło 
takie podejście, skoro i tak sporą część lekcji przesypiałem. Może ze świado-
mości, że gdybym rezygnował z zajęć, kiedy coś jest ze mną nie w porząd-
ku, to połowę z nich musiałbym opuszczać. Dodatkowo miałbym problemy 
z nadgonieniem materiału, a tak przynajmniej mogłem zapamiętać coś z wy-
kładu nauczyciela. Wsiadłem więc do tramwaju wierny zasadzie: pójdę do 
szkoły, choćbym miał się posrać na lekcji.

Tak jak przypuszczałem, trudno było wytrzymać do dzwonka, ale przynaj-
mniej nie zasypiałem. Gorzej, że nie mogłem załatwiać się na przerwach, bo 
oczywiście drzwi do kabin były uszkodzone, a cała ubikacja pełna kolegów pa-
laczy, którzy tylko czekali, żeby ktoś wszedł do kabiny, aby go w niej zamknąć. 
Wytrzymałem więc do dużej przerwy. Do moich kłopotów dołączyły mdłości. 
Może się czymś strułem, bo miałem też dreszcze. Kiedy zadzwonił dzwonek, 
powlokłem się do klopa z gorącym postanowieniem, że po przerwie, kiedy już 
wszyscy wyjdą, zostanę i wreszcie załatwię, co trzeba. Niestety, nie doczeka-
łem do tego momentu. Nagle do sracza wpadł kolega z klasy Marcina, Maciek 
Chlebowski. W ręce trzymał zdechłą mysz, którą wyciągnął z łapki znalezio-
nej w jakimś zakamarku. Rzucił ją na podłogę i rozdeptał na miazgę tuż przy 
mnie. Na widok tej krwawej masy poczułem, że treść żołądka podchodzi mi 
do gardła. Powstrzymywałem się z całych sił, żeby nie puścić pawia, bo to prze-
cież wstyd: koledzy mogliby uznać mnie za mięczaka. Pamiętam, że z całych 
sił powstrzymywałem wymioty… A potem już nic nie pamiętałem. Wydawało 
mi się, że leżę w łóżku, jest niedziela i wreszcie mogę się wyspać. Zrobiło mi 
się bardzo przyjemnie. W to poczucie błogości nagle wdarło się coś nieprzy-
jemnego. Poczułem, że ktoś szarpie mnie za ramię.

 – Ty, kolego, nie wygłupiaj się. Co ci się stało? Wstawaj.



351

Lata chmurne

Wyrwałem ramię.
 – Zostaw, chcę jeszcze pospać – odpowiedziałem. To znaczy chciałem od-

powiedzieć, bo z moich ust wydobył się tylko jakiś bełkot i zrozumiałem wte-
dy, że coś jest nie w porządku, bo leżę na jakiejś twardej powierzchni, a nie 
w miękkim łóżku.

Otworzyłem oczy i zobaczyłem z bardzo bliskiej odległości lastriko. Po-
woli do mojego mózgu zaczęła docierać rzeczywistość: „Cholera, chyba ze-
mdlałem. No nie, dopiero teraz koledzy będą się ze mnie nabijać”.

Ale nikt się nie śmiał. Powoli z czyjąś pomocą podniosłem się z podłogi. 
Trochę kręciło mi się w głowie. W ubikacji zostało tylko parę osób. Koło mnie 
stali Marcin i Maciek z przerażonymi minami. Ten drugi zapytał niepewnie:

 – Nic ci się nie stało? Ale mnie przestraszyłeś. Przepraszam za tę mysz.
 – Nie, nic się nie stało. Wszystko w porządku. To nie mysz, w ogóle jakoś 

źle się dzisiaj czułem – próbowałem usprawiedliwić swoją słabość.
Poczułem nagle, że muszę skorzystać z kabiny, wszedłem więc do jednej 

i przytrzymałem drzwi. Kiedy załatwiałem potrzebę, do klopa wpadł nasz 
wychowawca zawiadomiony przez kogoś o o moim omdleniu.

 – No i gdzie on jest? – rzucił do moich kolegów.
Widocznie wskazali mu drzwi kabiny, bo zaczął szarpać za klamkę.
 – Nic mi nie jest, spokojnie. Zaraz wyjdę – wrzasnąłem przestraszony, że 

otworzy drzwi i wszyscy zobaczą mnie siedzącego z gołym tyłkiem na muszli.
 – Na pewno wszystko w porządku?
 – Tak, już wychodzę.
Szybko podciągnąłem spodnie i otworzyłem drzwi, bojąc się, że mi nie 

uwierzy i jednak będzie chciał się dostać do środka.
Czułem się coraz lepiej. Właściwie wspaniale. Przestał mnie boleć brzuch 

i głowa, i wydawało mi się, że przespałem kilka dni. Byłem po prostu całko-
wicie wypoczęty. I to wszystko w pięć minut. „Ekspresowy odpoczynek, rewe-
lacja” – pomyślałem.

Trochę czasu zajęło mi przekonanie nauczyciela, że mogę o własnych siłach 
wyjść z ubikacji. Okazało się, że ktoś zdążył poinformować całą moją klasę, bo 
przybiegł Paweł Sabuda i zaproponował, że zaprowadzi mnie na badanie do 
swojej mamy, która pracowała jako lekarka w pogotowiu ratunkowym w Ryn-
ku Podgórskim. Zadeklarował też, że będzie mi towarzyszył potem w drodze 
do domu.
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 – Dobra, możecie iść. Tylko na pewno masz z nim pojechać – rzucił Bie-
lecki do Pawła.

 – Jasne. Przecież nie zostawię kolegi w potrzebie.
Paweł przyniósł moje rzeczy, więc nawet nie musiałem wchodzić do klasy, 

co przyjąłem z ulgą, bo było mi głupio. Starałem się zawsze grać twardziela, 
a tu tymczasem mdleję na widok rozdeptanej myszy… Tragedia.

Poszedłem z Pawłem do jego mamy, która stwierdziła, że faktycznie nic 
mi nie jest. Ciśnienie i puls miałem wręcz rewelacyjne, co mnie zdziwiło, 
bo zawsze kiedy lekarze mnie badali, wychodziło, że ciśnienie mam trochę 
wyższe od przyjętego za normalne. Nie mogłem oczywiście ani Pawłowi, ani 
jego mamie powiedzieć o prawdziwej przyczynie, czyli ciągłym przemęcze-
niu. Tłumaczyłem to po swojemu: wreszcie organizm nie wytrzymał, musiał 
jakoś rozładować napięcie i zmęczenie. Nie potrafi łem jednak zrozumieć, jak 
to się stało, że zregenerowałem swoje siły dosłownie w kilka minut. W każ-
dym razie już od bardzo dawna nie czułem się tak rześko.

Paweł pojechał ze mną do Prokocimia, opowiadając mi oczywiście prawie 
cały czas o sytuacji w kraju i nadając na komunistów. Kiedy szliśmy ścieżką 
przez osiedle, już niedaleko od mojego bloku rzucił:

 – Słuchaj, grupa ludzi poszukuje lokalu do drukowania bibuły. Nie po-
trzebują dużo miejsca. Wystarczy jakiś stół. Nie znasz może kogoś, kto mógł-
by ich przygarnąć?

 – No, raczej nie – odpowiedziałem. – U mnie się nie da. Moi rodzice nigdy 
by się na to nie zgodzili. Zresztą nawet nie ma za bardzo gdzie, bo mieszkam 
w jednym pokoju z bratem.

Cóż, było mi trochę głupio, że go okłamuję, ale, powiedzmy, nie do koń-
ca było to kłamstwo. Moi rodzice faktycznie nie zgodziliby się na goszcze-
nie w mieszkaniu drugiej drukarni. To zdecydowanie byłaby już przesada.

 – Trudno, ale gdybyś o czymś takim wiedział, daj mi znać.
 „Gdybym wiedział – pomyślałem – to sami byśmy się tam wprowadzili”.
 – Chłopcy mają problem ze znalezieniem lokalu – dodał. – I oczywiście 

nie mów nikomu o tej rozmowie.
 – Jasne, nikomu nie powiem – zapewniłem Pawła.
Doszliśmy do mnie do domu, posiedział chwilę i pojechał do siebie. Ni-

gdy więcej do tego tematu nie wracaliśmy.
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W każdej nielegalnie działającej opozycji potrzebne są takie osoby, które gło-
szą swoje poglądy otwarcie, które znane są wszystkim dokoła i zachęcają ludzi 
do buntu i walki o swoje prawa. Ich przykład obnaża bezsilność władz wobec 
niepokornych obywateli i uzmysławia ludziom, że rządzący nie są w stanie 
każdego uciszyć. Ale potrzebne są też inne osoby, takie, których działalność 
jest nieznana poza wąskim kręgiem współpracowników, które wykonują 
swoją pracę po cichu i zawsze pozostają w cieniu. Co warunkuje przynależ-
ność do jednej lub drugiej grupy? Zapewne cechy charakteru. Ja zaliczałem 
się zdecydowanie do grupy drugiej, Paweł – do pierwszej.

W każdym razie, mimo sympatii, jaką do niego żywiłem, ani wtedy, ani 
później nie odstąpiłem od swojej zasady, żeby nie wciągać do konspiracji lu-
dzi, którzy ostentacyjnie wyrażają swoje poglądy.

Międzyklasowa „tajna” palarnia uczniów IV Liceum na schodach 
do parku Bednarskiego. Stoję czwarty od prawej, na lewo ode mnie Krzysiek Bryg 

zasłania ręką twarz. Stali bywalcy tych okolic wiedzą, że do tej pory, 
czyli do roku 2020, niewiele się tam zmieniło. Zdjęcie wykonał Maciek Chlebowski. 

Kraków, wrzesień 1983 r.
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Jego chęć do pracy w podziemiu nie zmarnowała się. W połowie lat osiem-
dziesiątych, kiedy nie chodziliśmy już do jednej klasy, Paweł został bardzo 
aktywnym działaczem Konfederacji Polski Niepodległej.

*

Od początku roku przymierzaliśmy się do zmiany techniki druku. Co praw-
da, mieliśmy własny powielacz i dobrze nam się na nim pracowało, jednak 
jego używanie miało też sporo wad, w tym głośno działający silnik. Sytuacja 
na AR uspokoiła się już na początku roku i właściwie moglibyśmy wrócić 
do Prokocimia, ale musielibyśmy drukować, nie używając silnika, co bar-
dzo spowolniłoby pracę. Zaczęliśmy więc zastanawiać się nad sitodrukiem. 
Technika ta uchodziła w podziemiu za doskonalszą niż odbijanie kopii na 
powielaczu, chociaż wszystko robiło się ręcznie. Sitodruk wymyślili Ame-
rykanie w czasie drugiej wojny światowej, by robić nadruki na materiałach, 
które nie były płaskie i papierowe, czyli na przykład na puszkach, broni i tym 
podobnych rzeczach, a więc na tym, co nie mogło przejść przez typową ma-
szynę drukarską. Obecnie sitodruk wykorzystuje się zgodnie z pierwotnym 
przeznaczeniem, robiąc nadruki między innymi na tworzywach sztucznych 
i koszulkach. Jeżeli trzeba wydrukować coś w dużych ilościach na materia-
łach płaskich, to stosuje się specjalne maszyny sitodrukowe. Jednak ani my, 
ani żadna z drukarni podziemnych w Krakowie nie miała do takich maszyn 
dostępu i nikt z nas nawet nie wiedział, że coś takiego istnieje. Pierwszy raz 
zobaczyłem takie urządzenie dopiero w latach dziewięćdziesiątych. Tak więc, 
dążąc do przejścia na sitodruk, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że znowu 
będziemy musieli drukować wszystko własnymi rękami. Dlaczego więc do 
tego zmierzaliśmy?

Dlatego że sitodruk posiadał wiele zalet. Przede wszystkim zapewniał 
lepszą jakość druku i poprawiał czytelność, a z tym zawsze mieliśmy pro-
blem. Umożliwiał też umieszczanie w czasopiśmie rysunków i – taką mie-
liśmy nadzieję – zdjęć. Widzieliśmy czasopisma drukowane na sicie i część 
z nich zawierała zdjęcia, co prawda, nie tak dobrej jakości jak drukowane 
techniką off estową, ale wystarczające do zilustrowania informacji i urozma-
icenia czasopisma. Ponieważ materiały przygotowywało się, pisząc na kart-
kach, a nie na matrycach, co było o wiele łatwiejsze, można było przy tym 
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trochę pokombinować i urozmaicić łamanie kolumn. Ogólnie rzecz biorąc, 
wydrukowana tą techniką „Zomorządność” mogła wyglądać bardziej jak 
czasopismo niż jak ulotka. Maciek zapytał więc mnie i Andrzeja, czy sami 
poradzilibyśmy sobie ze zmianą techniki druku. Postanowiliśmy spróbować.

Kluczową rolę miało odgrywać nie tylko robienie zdjęć, lecz również ich 
obróbka. Niestety, żaden z nas nie znał się na wywoływaniu materiałów fo-
tografi cznych. Zacząłem szukać kogoś, kto mógłby mi w tym pomóc. Nie 
wiem, dlaczego nie przyszło mi do głowy, aby poprosić o pomoc tatę, który 
kiedyś, gdy był jeszcze asystentem na uczelni, miał tam swoją ciemnię foto-
grafi czną i wywoływał zdjęcia. Chyba po prostu wyleciało mi to z głowy, bo 
gdy się tym zajmował, byłem jeszcze dzieckiem. Poza tym tata był akurat bar-
dzo zapracowany. Dużo czasu spędzał na uczelni i przy pasiece. O jego foto-
grafi cznych zainteresowaniach przypomniała mi mama, kiedy dowiedziała 
się, że potrzebuję sprzętu fotografi cznego. Poprosiłem go wtedy o pożyczenie 
aparatu i powiększalnika, na co chętnie przystał. Zdziwiło mnie to nawet, bo 
jego aparat fotografi czny uchodził za coś wyjątkowego, coś, czego tylko on 
może używać. Była to wspomniana już praktina, aparat dobry, ale ze słabym 
obiektywem. Mimo chętnego użyczenia sprzętu tata nie narzucał się ze swoją 
pomocą, bo chyba czuł się w tym okresie trochę przez nas odsunięty od róż-
nych spraw, a my nie zwracaliśmy na to zbytniej uwagi, gdyż życie toczyło 
się szybko. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych znalazłem w zbiorach 
rodzinnych zdjęcia robione i wywoływane przez niego. Były bardzo dobre. 
Gdybym wtedy o tym wiedział, prawdopodobnie poprosiłbym go nie tyl-
ko o sprzęt, ale również o podzielenie się doświadczeniami w tym zakresie.

W domu nie było żadnych książek z dziedziny fotografi i i nie można ich 
było także dostać w sklepach. Zacząłem więc rozglądać się za nauczycielem 
wśród kolegów. Osobą, którą znałem od dosyć dawna i która słynęła wśród 
uczniów jako najlepszy w szkole fotograf, był Maciek Chlebowski. Ten sam, 
który rozdeptał martwą mysz w toalecie. Często zabierano go na różne szkol-
ne wycieczki i inne imprezy, żeby robił zdjęcia. Dorabiał sobie w ten sposób 
i stać go było na całkiem niezły sprzęt. Nie byliśmy bliskimi kolegami, ale 
spotykaliśmy się często na papierosie i trochę rozmawialiśmy. Postanowiłem 
spytać go, czy nie pokazałby mi, jak wywołuje się zdjęcia, nie mówiąc oczy-
wiście, do czego jest mi to potrzebne. Fotografi a była jego pasją. Nawet nie 
musiałem go za bardzo prosić. Kiedy tylko wspomniałem, o co mi chodzi, 
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nie tylko zaczął udzielać mi rad, lecz zaproponował, żebym do niego wpadł, 
bo u siebie może mi pokazać sprzęt i dokładnie wszystko wyjaśnić. Nie mu-
szę mówić, że bardzo chętnie na to przystałem. Maciek mieszkał na moim 
osiedlu w rejonie ulicy Kurczaba. Odwiedziłem go kilka razy, a on w trak-
cie tych wizyt dokładnie wyjaśnił mi wszystkie sprawy związane z procesem 
fotografi cznym. Okazało się przy okazji, że jego główną pasją jest fotogra-
fowanie ptaków, więc dużo w tym celu jeździ, a jego towarzyszem jest mój 
dawny dobry kolega z podstawówki w Płaszowie Robert Czuchnowski, któ-
ry już jako dziecko pasjonował się ptakami. Po jakimś czasie postanowiłem, 
że chyba mogę Maćkowi zaufać, i ostrożnie nakierowałem rozmowę na ro-
bienie tak zwanych diapozytywów, bo właśnie taki rodzaj odbitek był nam 
potrzebny. Chodziło o to, że po napisaniu tekstu czasopisma na kartce A4, 
dokładnie w takiej formie grafi cznej, w jakiej miał się on ukazać (dzisiaj po-
wiedziałbym, że po złamaniu kolumn), trzeba było go sfotografować. Na-
stępnie należało negatyw wywołać w tak zwanym koreksie i utrwalić. Były 
to standardowe sprawy znane wszystkim fotografom, a dla mnie wtedy nowe. 
Następnie używając powiększalnika fotografi cznego, należało z negatywu na-
świetlić pozytyw. Różnica między zwykłą fotografi ą a tą nam potrzebną po-
legała na tym, że pozytywu nie stanowił papier fotografi czny, lecz tak zwany 
diapozytyw, czyli przezroczysta klisza. Był to specjalistyczny materiał uży-
wany głównie w drukarstwie, więc Maciek Chlebowski nie miał z nim nigdy 
do czynienia, ale orientował się trochę, jak należy wykonać zdjęcie repro-
dukcyjne i co zrobić, aby na diapozytywie uzyskać jak największy kontrast, 
co było rzeczą zasadniczą, bo litery musiały być jak najczarniejsze, a tło zu-
pełnie przezroczyste. Poradził mi, żebym kupował materiały w sklepie foto-
grafi cznym na parterze kamienicy znajdującej się na rogu Siennej i Małego 
Rynku. Był to chyba największy sklep tego typu w Krakowie i równocześnie 
najlepiej zaopatrzony. Od tej pory tam właśnie zaopatrywałem się w fi lmy, 
wywoływacze i utrwalacze. Tam też kupiłem lampy do tak zwanego stołu 
reprodukcyjnego. Chodziło o to, że kartka papieru w czasie fotografowania 
musiała być równomiernie oświetlona, i w tym celu należało ułożyć ją na 
stole z przykręconymi do niego na wysięgnikach czterema lampami. Jeżeli 
chodzi o stół, to musiał mi wystarczyć ten, który miałem w pokoju, ale lam-
py trzeba było kupić. O dziwo, w tamtym sklepie przy Małym Rynku dosta-
łem je przy pierwszym podejściu, w co trudno było mi uwierzyć, bo przecież 
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były to czasy, kiedy brakowało wszystkiego. Widocznie nie używało ich zbyt 
wielu ludzi i po prostu sobie tam leżały. Mam je zresztą do tej pory, właśnie 
świecą nad moim biurkiem, kiedy piszę te słowa.

Maciek Chlebowski chyba coś podejrzewał, bo zadawałem mu bardzo 
szczegółowe pytania dotyczące dość specyfi cznego działu fotografi i, nie do-
ciekał jednak, po co mi taka wiedza.

Oczywiście rozmawialiśmy nie tylko o wywoływaniu zdjęć. To u niego 
po raz pierwszy usłyszałem, że na Zachodzie pojawiły się w sprzedaży urzą-
dzenia, które pozwalają na zapisywanie fi lmów na taśmie magnetycznej. Gdy 
nie chciałem w to wierzyć, pokazał mi taki sprzęt na jakimś zdjęciu. Przeży-
łem szok. „»Magnetofon«, dzięki któremu można sobie samemu puścić fi lm 
w telewizorze… Marzenie – pomyślałem. Czy kiedykolwiek to będzie u nas 
dostępne? Przecież władze nigdy nie zgodzą się, aby ludzie mogli oglądać 
wszystko, co tylko zechcą”. Okazało się jednak, że nikt nie mógł powstrzy-
mać postępu. Magnetowid, bo o nim oczywiście mowa, wkrótce trafi ł także 
do Polski. Po raz pierwszy zobaczyłem, jak działa dwa albo trzy lata później, 
gdy Zbyszek Hobrzyk zaprosił do siebie moją mamę, mnie, mojego brata 
i Maćka na fi lm Rambo. Pierwsza krew.

Miałem już sprzęt do sitodruku i wiedzę teoretyczną o nim. Wypadało teraz 
trochę poeksperymentować.

Stół u mnie w pokoju był za wysoki – żeby zrobić zdjęcie, musiałbym apa-
rat fotografi czny podnieść wysoko ponad jego blat, prawie pod sufi t. Dlatego 
lampy przykręciłem co prawda do niego, ale odwróciłem je tak, żeby oświetla-
ły podłogę, i na niej kładłem fotografowane kartki. Jedynym pomieszczeniem, 
gdzie mogłem urządzić ciemnię, była łazienka. Drzwi do niej prowadzące 
były częściowo przeszklone, więc wieszałem na nich koc. Do kinkietu wkrę-
całem czerwoną żarówkę – i miałem ciemnię.

Ponieważ fi lm do reprodukcji sprzedawany był w metalowych pudełkach, 
które zawierały dużą niepociętą rolkę długości kilkunastu metrów, w ciemni 
ciąłem ją na kawałki i wsadzałem do przygotowanych wcześniej kaset. Taka 
klisza miała mniejszą czułość niż zwykły fi lm, gdyż musiała być dłużej na-
świetlana dla uzyskania dużego kontrastu. O ile dobrze pamiętam, 15 albo 
16 DIN. DIN to jednostka już nieużywana, ale wtedy w demoludach czułość 
materiałów fotografi cznych podawało się zawsze w DIN-ach. Jako że skala 
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ta jest logarytmiczna, różnica trzech stopni oznaczała dwukrotny wzrost lub 
spadek czułości. 21 DIN odpowiadało 100 ASA. Film 18 DIN miał dwukrot-
nie mniejszą czułość, czyli 50 ASA, a 15 DIN – 25 ASA. Mimo to zbyt jasne 
czerwone światło mogło mu zaszkodzić, zatem w trakcie pracy przykrywa-
łem się dodatkowym kocem i musiałem robić wszystko prawie po omacku.

Niestety, nie miałem żadnego statywu, na którym mógłbym zamontować 
aparat, zatem budowałem jakieś dziwne konstrukcje, które miały mi ułatwić 
dłuższe naświetlanie.

Po zrobieniu zdjęć musiałem fi lm wywołać w koreksie, utrwalić i wysu-
szyć. Dopiero wtedy mogłem przystąpić do prób z diapozytywami.

Czarny powiększalnik marki Krokus ustawiałem na pralce, na której kie-
dyś drukowaliśmy, a kuwety z wywoływaczem i utrwalaczem wstawiałem do 
wanny. Do powiększalnika dokupiłem nowy obiektyw, bo stary był za słaby. 
Niestety, okazało się, że gwint w powiększalniku jest uszkodzony i wkręca się 
nierówno, co powodowało nierównomierne wyostrzenie obrazu.

Nie będę opisywał dokładnie całego procesu wykonywania odbitek, bo 
to można znaleźć w każdej książce poświęconej fotografi i. Podkreślę jedy-
nie, że te wszystkie operacje z rozkładaniem i składaniem całego sprzętu 
zajmowały bardzo dużo czasu, a przez mój brak doświadczenia i niedosko-
nałość aparatury efekt nie był najlepszy. Wydawało mi się jednak w pewnym 
momencie, że możemy spróbować przygotować sito, posługując się zrobio-
nymi przeze mnie diapozytywami. W końcu nie mogłem wiecznie ekspery-
mentować, bo diapozytywów w Polsce kupić się nie dało. Te, które mieliśmy, 
pochodziły oczywiście z przemytu i zostały zdobyte z dużym trudem przez 
Maćka. Paczka zawierała sto klisz formatu A4, a do przeprowadzenia prób 
to wcale nie było dużo.

Maciek skombinował emulsję światłoczułą i materiał na sito, natomiast 
Andrzej zrobił ramę. Przeprowadził również pierwsze doświadczenia na tym 
sprzęcie i wreszcie postanowiliśmy, że spróbujemy wydrukować jeden nu-
mer nową metodą.

Muszę napisać tutaj parę słów o technice sitodruku. Sposób drukowania 
niewiele różnił się od opisywanego przeze mnie wcześniej druku na ramce. 
Podstawę również stanowił szeroki, równy blat, na którym leżała większa 
ilość papieru. Do niego przykręcało się na zawiasach ramę. Różnica polega-
ła na tym, że na ramie rozciągnięty był nie zwykły materiał ubraniowy, ale 



359

Lata chmurne

specjalny, polimerowy, z włóknami utkanymi w bardzo gęstą siatkę. Między 
włóknami znajdowały się dziurki, przez które przechodziła farba. Sita mają 
różną gęstość, czyli różną ilość dziurek na cal. Im gęstsze sito, tym mniejsze 
szczegóły można wydrukować.

Do drukowania używa się nie wałka, lecz tak zwanego rakla lub rakli, bo 
nazwa ta funkcjonuje zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim. Rakle były 
robione metodami domowymi, więc wyglądały różnie. Zawsze jednak skła-
dały się z uchwytu, który zwykle stanowiły skręcone ze sobą dwie deseczki 
lub kawałki jakiegoś twardego materiału, między które wsadzona była gruba 
guma. Wystawała ona z jednej strony spomiędzy okładzin – i to właśnie ona 
stykała się bezpośrednio z sitem w trakcie drukowania. Jej zadaniem było 
przeciśnięcie farby na papier.

Aby przygotować sito do druku, na materiał trzeba nałożyć emulsję świa-
tłoczułą. My używaliśmy do tego celu małego sztywnego rakielka, czyli po 
prostu kawałka pleksi. Emulsja po nałożeniu musi zaschnąć. Potem ramę od-
wraca się spodem do góry i kładzie na niej diapozytywy, tak żeby widoczne 
było lustrzane odbicie liter. Przykrywa się je szybą, aby równo leżały, i naświe-
tla ostrym światłem przez odpowiednio długi czas. Szybę trzeba dodatkowo 
docisnąć na brzegach czymś ciężkim, na przykład książkami, więc musi być 
dosyć wytrzymała. Tam gdzie diapozytyw jest przezroczysty, światło utrwa-
la emulsję, przez co staje się ona nierozpuszczalna. Tam gdzie znajdują się 
czarne litery, emulsja pozostaje nieutrwalona i można ją zmyć. Następnie sito 
wsadza się pod prysznic i ostrym strumieniem wody wypłukuje nieutrwa-
loną emulsję, która powinna zniknąć oczywiście tylko tam, gdzie na kliszy 
były litery lub rysunek albo czarne punkty zrastrowanego zdjęcia.

W teorii wszystko wyglądało pięknie. Maciek napisał nowy numer na 
kartkach i zrobiłem z nich diapozytywy. Wszystkie czynności dotyczące 
przygotowania sita wykonaliśmy z Andrzejem u niego w mieszkaniu. O wie-
lu rzeczach nie mieliśmy pojęcia i zabrakło nam po prostu doświadczenia. 
Po pierwsze, Andrzej za słabo naciągnął materiał na ramę i był on zbyt luź-
ny. Po drugie, nie wiedzieliśmy dokładnie, jak rozprowadzać emulsję, zatem 
nakładaliśmy zbyt grubą warstwę i niezbyt równo nam to wychodziło. Po 
trzecie, diapozytywy wykonane przeze mnie okazały się za mało kontrasto-
we. Biorąc to wszystko pod uwagę, dobrze, że w ogóle coś na sicie było widać. 
Po wypłukaniu litery wydawały się jednak dosyć czytelne, więc wzięliśmy 
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sito do mnie i postanowiliśmy coś wydrukować. Przyszedł też Maciek cie-
kaw efektu naszej pracy.

Zaczęliśmy druk i okazało się, że farba nie chce przechodzić przez sito. 
Kiedy wreszcie udało nam się ją przecisnąć, tekst był kompletnie nieczytelny. 
To znaczy niektóre fragmenty dało się przeczytać, ale tylko niektóre.

 – Nie, nie, nie. Co to ma być? – załamał się Maciek. – Przecież tego nie 
da się czytać. Szkoda papieru.

Byliśmy z Andrzejem zdołowani, bo odpowiedzialność za nieudaną pró-
bę ciążyła na nas.

 – To nie ma sensu. Trzeba znaleźć kogoś, kto nam pokaże, jak to zrobić, 
a ten numer przepiszę jeszcze raz na matrycach i wydrukujemy go na powie-
laczu. Dopóki nie będziemy pewni, że potrafi my dać sobie z radę z sitodru-
kiem, nie możemy tracić na to czasu i materiałów – zdecydował.

Co mogliśmy powiedzieć? Miał rację.
Drukowaliśmy więc dalej na powielaczu. Ani ja, ani Andrzej nie znaliśmy 

nikogo, kto mógłby nam pomóc. Jedynie Maciek mógł coś na to poradzić 
dzięki swoim znajomościom. My mogliśmy jedynie czekać, aż kogoś znajdzie.

*

W pierwszym kwartale 1984 roku ktoś przekazał mi, że czasopismo „13” chce 
odnowić z nami kontakt. Kolportowaliśmy je już w 1982 roku, kiedy nazy-
wało się jeszcze „13 Grudnia”. Nie pamiętam, który z nas utrzymywał wtedy 
z nim łączność, ale wydaje mi się, że Jacek. W styczniu 1984 roku czasopi-
smo zmieniło nazwę na „13” z podtytułem „Pismo Chrześcijańsko-Liberalne”. 
Powszechnie nazywano je jednak po prostu „Trzynastką”. Wydawali je ludzie 
skupieni wokół Mirosława Dzielskiego. Nie wiedziałem dokładnie, o co cho-
dzi, ale postanowiłem, że spotkać się trzeba. Ktoś od nich miał pojawić się 
w naszym mieszkaniu, przy czym dostałem zapewnienie, że to osoba pewna 
i nie muszę się niczego obawiać.

Faktycznie w umówionym terminie do drzwi zadzwonił młody mężczy-
zna w okularach z bardzo grubymi szkłami i podał hasło. Zaprowadziłem 
go do pokoju rodziców, których w tym czasie nie było w mieszkaniu. Czę-
sto korzystałem z tego pomieszczenia, kiedy ktoś do mnie przychodził, bo 
w moim pokoju prawie zawsze leżało na wierzchu coś nielegalnego. Po jakimś 
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czasie, kiedy ma się do czynienia z całą masą różnych materiałów poligra-
fi cznych i bibuły, ich widok powszednieje i nie zauważa się tego, że na wi-
doku leżą rzeczy, których osoby postronne widzieć nie powinny. Zdarzały 
się nawet takie sytuacje, kiedy prosiłem tatę lub mamę, żeby przenieśli się 
na chwilę do kuchni, bo muszę się z kimś spotkać. Dla gościa z „13” widok 
bibuły nie byłby oczywiście niczym nadzwyczajnym, ale im mniej mógł zo-
baczyć, tym lepiej dla nas.

Kiedy usiadł, otworzył torbę, w której miał z kilkaset egzemplarzy mie-
sięcznika, i od razu przeszedł do rzeczy:

 – Ile sztuk chcesz rozprowadzać?
Trochę mnie zatkało, bo nie wiedziałem, że spotkanie ma dotyczyć kol-

portażu ich czasopisma. Nie było to zresztą pytanie łatwe, gdyż „Trzynast-
ka” była płatna, więc nie można jej było wpuścić do sieci w dowolnej ilości. 
Trzeba było wiedzieć, jaka ilość się sprzeda.

 – Nooo, nie jestem pewien. Nie miałem jeszcze czasu, żeby się dokładnie 
zorientować. – odpowiedziałem, lawirując, żeby nie wyjść na niepoważnego 
człowieka, chociaż tak naprawdę zawalili ci, którzy pośredniczyli, bo nie dali 
znać, o co dokładnie chodzi.

Facet przywlókł do mnie prawdopodobnie prawie cały nakład, jaki wte-
dy się ukazywał, a ja miałem mu powiedzieć, że chętnie wezmę dwa egzem-
plarze dla siebie i dla Maćka?

 – Nie bierz za dużo. Zależy nam na tym, żeby gazeta trafi ła do ludzi, któ-
rzy faktycznie są zainteresowani.

 „Za dużo, ale co to znaczy za dużo?”– pomyślałem. Zacząłem szybko 
zastanawiać się, kto może być zainteresowany. Na pewno mama weźmie 
przynajmniej 20 egzemplarzy na uczelnię. Maciek może też 10–20. Wujek? 
Oceniałem, że jego sieć, która obejmowała drukarnię, PP „SZ” i teren  Nowej 
Huty, wchłonie jakieś 30–50 egzemplarzy. Marcin jakieś 20. Może ze 20 we-
zmą też inni, ale nie za bardzo chciałem bawić się w sprzedawanie pojedyn-
czych sztuk.

 – Wezmę może sto sztuk… – oznajmiłem.
 – Sto? Sporo. Fajnie.
 – Albo wiesz co? Może na początek wezmę pięćdziesiąt. Jeżeli się sprzeda, 

to następnym razem wezmę sto.
 – Dobra. Tak zróbmy. Dajemy ci dwadzieścia procent marży.
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To była dobra wiadomość, bo zarobić na tej sprzedaży raczej się nie dało, 
ale rabat zmniejszał ryzyko, gdyż mógł pokryć ewentualne straty.

 – A ty ile weźmiesz naszego? – zapytałem.
 – Waszego? To znaczy?
 „Fajnie, nawet nie wiedział, do kogo przyszedł. Czyli nie chodzi o współ-

pracę, tylko o tworzenie sieci kolportażu »Trzynastki«” – pomyślałem.
 – Jestem z „Zomorządności”.
 – Aha, wiesz co, może trochę bym wziął, oczywiście nie za dużo. Tak tyl-

ko dla naszych potrzeb. Może ze dwadzieścia sztuk.
Ustaliliśmy, w jakich terminach mniej więcej będzie przychodził z kolej-

nymi wydaniami, i pożegnaliśmy się.
Okazało się, że moja sieć jest w stanie wchłonąć sto egzemplarzy. W pew-

nym momencie brałem od niego chyba nawet sto pięćdziesiąt, jednak ta 
ilość okazała się za duża i wróciłem do stu, a potem do pięćdziesięciu. Wpa-
dał do mnie regularnie co miesiąc przez mniej więcej dwa lata i przez cały 
ten okres nie miałem pojęcia, ani jak się nazywa, ani nawet jak ma na imię, 
chociaż mówiliśmy sobie na „ty”. Kontakt urwał się nagle chyba na począt-
ku 1986 roku. Człowiek nagle zniknął. Przestały też docierać do nas nowe 
numery „Trzynastki”, chociaż słyszałem, że nadal się ukazywała. Nie wiem, 
co było przyczyną, ale wydawało mi się to dziwne.

Jakiś rok później zobaczyłem go na przystanku autobusowym na ulicy Te-
ligi. Zbliżyłem się i nieznacznie kiwnąłem mu głową. Popatrzył na mnie, nie 
zareagował i odwrócił wzrok. Uznałem to zachowanie za bardzo podejrza-
ne. Przeszedłem obok niego i stanąłem przy wiacie przystankowej. Dyskret-
nie zacząłem rozglądać się, czy nikt go nie obserwuje – ludzi było dosyć dużo, 
więc trudno byłoby wyłapać spomiędzy nich tajniaka. Nie trwało to długo, 
bo podjechał autobus, znajomy wsiadł do niego i odjechał.

Nie było to nasze ostatnie spotkanie. Ponownie zobaczyłem go już w dru-
giej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy zacząłem pracować w Wydawnic-
twie Znak. Siedziałem przy komputerze, kiedy wszedł do naszego pokoju 
razem z moim ówczesnym przełożonym Henrykiem Woźniakowskim. Ro-
zejrzał się, popatrzył na mnie, ale w ogóle nie zareagował. Może mnie nie po-
znał, a może nie chciał się kontaktować. Podeszli do mojej koleżanki i o czymś 
rozmawiali. Po ich wyjściu zapytałem ją, czy wie, kim jest człowiek, który 
przyszedł z prezesem.
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 – Jasne. To jeden z naszych czołowych tłumaczy. Zajmuje się tłumacze-
niem książek ekonomicznych. Nazywa się Grzegorz Łuczkiewicz.

Spotykałem go potem od czasu do czasu, jednak nie przypominałem mu 
się. Może tak jak wiele innych osób nie chciał wracać pamięcią do minione-
go czasu. A może po prostu przez grube okulary nie poznawał ludzi. Osta-
tecznie, po kilku latach, przestałem widywać go w wydawnictwie.

*

W kwietniu doszło do sytuacji, która dobrze ilustruje konfl ikt między moim 
ówczesnym idealizmem a rzeczywistością.

Staszek Zamojski zapytał Maćka, czy nie mamy jakiegoś lokalu, w którym 
mógłby na jakiś czas zamieszkać jeden z ukrywających się działaczy mało-
polskiej Solidarności. Nazwisko mi podano, ale już go nie pamiętam. Moż-
liwe, że chodziło o Wojciecha Marchewczyka, który akurat wtedy ukrywał 
się przed esbecją. Nie jestem jednak tego pewien, więc nazwijmy go X. Kie-
dy Maciek przekazał mi to pytanie, w pierwszym odruchu odpowiedziałem, 
że niestety nie, bo przecież mieliśmy nawet problem z lokalem na drukarnię. 
Po jakimś czasie zacząłem się jednak zastanawiać, czy mój wujek nie mógł-
by kogoś zamelinować na jakiś czas u siebie w domu w dawnym pokoju go-
ścinnym znajdującym się w piwnicy. Było to pomieszczenie, które do czasu 
naszej wyprowadzki pełniło funkcję kuchni. Wiedziałem, że nikt akurat wte-
dy tam nie mieszkał, a dodatkowo pokój ten znajdował się w takim miejscu, 
gdzie nikt bez zgody domowników nie miał wstępu. Jedynym problemem 
było to, że w pomieszczeniu obok wujek miał magazyn papieru i drukarnię 
linorytową, gdzie drukował plakaty. Nie wiedziałem natomiast o tym, że 
w tym właśnie pokoju ukrywał już wcześniej dwóch działaczy podziemia: 
Piotra Bielawskiego oraz Jana Senia, po ich ucieczce z więzienia w lipcu 
1982 roku.

Sprawa była bardzo pilna, zatem pojechałem do niego następnego dnia, 
żeby zapytać ciocię i wujka, czy istnieje w ogóle taka możliwość. Chcieli wie-
dzieć, o kogo chodzi, więc podałem nazwisko działacza. Chwilę zastanawiali 
się, ale ku mojemu zdziwieniu wyrazili zgodę. Zadowolony, pojechałem do 
domu i nazajutrz przekazałem wiadomość Maćkowi, a on zawiadomił Staszka. 
Przy kolejnym spotkaniu dowiedziałem się, gdzie i o której mam się stawić 
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na spotkanie ze Staszkiem, który miał mnie zaprowadzić do ludzi pomaga-
jących w ukrywaniu działaczy podziemia i organizujących lokale.

Umówieni byliśmy po zmroku na przystanku autobusowym znajdującym 
się wtedy na ulicy Młyńskiej, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Lublańską. Obaj 
zjawiliśmy się punktualnie. Staszek poprowadził mnie przez całą Młyńską 
do ronda Młyńskiego, a następnie dalej do długiego bloku stojącego wzdłuż 
obecnej ulicy Janusza Meissnera. W czasie drogi podał mi trochę informacji 
na temat ludzi, z którymi miałem się spotkać. Mówił jak zwykle bardzo szyb-
ko i cicho, więc żeby go zrozumieć, musiałem schylać się i zbliżać głowę do 
jego ust tak, jakbym słuchał szeptu. Cały czas oglądał się za siebie i sprawdzał, 
czy nikt za nami nie idzie. Był to okres, kiedy wpadło trochę ludzi związa-
nych z KPN-em, i Staszek bał się, że jego też mogą śledzić. Po chwili weszli-
śmy do jednej z klatek schodowych.

 – To nie ta klatka, ale musimy zrobić pewną kombinację – wyjaśnił.
Wjechaliśmy na ostatnie piętro, potem przeszliśmy łącznikiem do sąsied-

niej klatki i zeszliśmy kilka pięter niżej. Zatrzymaliśmy się przed drzwiami 
jednego z mieszkań i Staszek zapukał w umówiony sposób. Otworzono nam 
i weszliśmy do środka. Wewnątrz znajdowało się całkiem sporo ludzi jak na 
spotkanie konspiracyjne. Usłyszałem, że ktoś w kuchni rozmawia na temat 
przysięgi, którą miał złożyć, przystępując do Konfederacji.

Wprowadzono mnie do niewielkiego pokoju po lewej stronie od wejścia, 
gdzie siedziało kilka osób, głównie kobiet. Staszek przedstawił mnie:

 – To jest Piotr i to właśnie on załatwił lokal.
Na chwilę zapadła cisza, a potem zaczęto zadawać mi pytania. Zasypano 

mnie pytaniami, a ja przecież nie mogłem ujawnić wszystkich szczegółów. 
Powiedziałem, w jakim rejonie Krakowa znajduje się mieszkanie i jakie pa-
nują w nim warunki.

Potem obecni w pokoju zaczęli zastanawiać się, jak przewieźć delikwenta. 
Uzgodnili, między innymi, że poproszą znajomą charakteryzatorkę teatralną, 
aby popracowała nad jego wyglądem tak starannie, żeby nie można go było 
poznać. Przewieźć mieli X samochodem, a adres miałem podać Staszkowi 
dopiero podczas przeprowadzki.

Spotkanie nie trwało długo. Wyszliśmy stamtąd po mniej więcej trzydzie-
stu minutach i opuszczając blok, nie krążyliśmy już po klatkach. Umówiłem 
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się ze Staszkiem na telefon i pojechałem do domu, a dwa dni później usły-
szałem w telewizji, że X został aresztowany. Nie był to jednak bynajmniej 
koniec sprawy. Powiedziałbym, że raczej jej początek.

Zaraz następnego dnia Staszek zadzwonił do mnie, informując że chciał-
by się spotkać w tym samym miejscu co ostatnio, i podał godzinę.

 – Chyba już wiesz, że X wpadł, ale mimo to mamy prośbę – zakomuni-
kował. – Skoro już jest przygotowany lokal, to byłoby szkoda, żeby się zmar-
nował. Mamy kogoś innego do przechowania. Czy zgodziłbyś się, żeby go tam 
zamelinować?

 – To nie zależy ode mnie. Muszę zapytać. Myślę, że nie powinno być pro-
blemu.

 – Kiedy będziesz wiedział?
 – Pewnie jeszcze dzisiaj wieczorem. Zaraz tam pojadę.
 – Dobra. W takim razie od razu ustalmy, gdzie się spotkamy i o której, 

a jeżeli właściciel lokalu się nie zgodzi, to po prostu powiesz mi, kiedy za-
dzwonię, że to nieaktualne.

 – W porządku.
Ustaliliśmy, że spotkamy się na przystanku autobusowym na ulicy Po-

wstańców Wielkopolskich, kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z ulicą 
Wielicką. Koniecznie chciał, żeby stało się to po zmroku, więc umówiliśmy 
się na ósmą albo dziewiątą.

Pojechałem do Płaszowa i namówiłem wujka i ciocię, żeby zgodzili się na 
inną osobę. Byłem przekonany, że robię coś dobrego, bo z góry przyjąłem, że 
osoby, które muszą się ukrywać przed władzami, są odpowiedzialne i warte tego, 
aby inni ludzie podejmowali ryzyko związane z ich ukrywaniem. Nie przyszło 
mi do głowy, że rzeczywistość niekoniecznie musi tak wyglądać.

Następnego dnia przyjechałem na spotkanie, jak zwykle, przed czasem 
i czekałem dosyć długo w tłumie ludzi na przystanku. Dzień później mia-
łem mieć ważną klasówkę, do której byłem zupełnie nieprzygotowany, lecz 
kto by się tym przejmował w takiej sytuacji…

Po jakimś czasie zobaczyłem Staszka idącego w moim kierunku. Był sam. 
Jak zwykle kiedy był zdenerwowany, pocierał ręką swoją brodę. Zbliżył się 
do mnie i zapytał:

 – Wszystko w porządku?
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 – Tak. A gdzie ten człowiek? Nie ma go?
 – Jest, zostawiłem go kawałek dalej. Chciałem najpierw sprawdzić, czy 

jest bezpiecznie. Zaraz go przyprowadzę.
Poszedł i wrócił ze starszym brodatym facetem, który podał mi rękę 

i przedstawił się jakimś, zapewne zmyślonym, imieniem.
 – Czy to daleko stąd?
 – Nie, jeden przystanek, a potem musimy kawałek przejść.
Obaj rozglądali się ukradkiem dokoła. Autobus przyjechał dosyć szybko 

i po mniej więcej dwudziestu minutach zadzwoniłem do drzwi na Sarmac-
kiej. Otworzył mi wujek i weszliśmy do środka. Zaprosił nas do kuchni i od-
byliśmy krótką, dosyć sympatyczną rozmowę. W świetle mogłem przyjrzeć 
się bliżej gościowi – nie było w nim nic szczególnego. Nie był to nikt zna-
ny, bo nigdzie do tej pory go nie widziałem. Niczym się nie wyróżniał. Miał 
chyba koło sześćdziesiątki, ale mógł być też młodszy, bo broda go postarzała, 
a twarz wyglądała na zniszczoną.

Wujek powiedział, że wszystko jest gotowe i że zaprowadzi zaraz gościa 
na dół, ale najpierw postanowił poczęstować go kolacją. Ja i Staszek nie by-
liśmy już potrzebni, więc postanowiliśmy się ulotnić. Nawet nie przyszło mi 
do głowy, że nie omówiliśmy żadnych warunków fi nansowych, a przecież 
wujek, mając na utrzymaniu całą rodzinę, nie mógł żywić obcej osoby. Na 
szczęście dogadali się potem w tej sprawie sami.

Raz albo dwa spotkałem potem tego człowieka, kiedy przynosiłem wuj-
kowi „Zomorządność”. Wymieniliśmy zaledwie parę zdań. Z relacji wujka 
wynikało, że wszystko układa się w miarę dobrze. Chyba nawet pomagał 
mu trochę w druku linorytów. Niestety, do czasu. W pewnym momencie 
wszystko się zmieniło. Facet zadomowił się i zaczął traktować dom wujka 
jak własny. Co gorsza, zupełnie zaniedbywał wszelkie zasady konspiracji, 
a to było bardzo niebezpieczne dla całej rodziny. Przez dłuższy okres wu-
jek nic mi jednak na ten temat nie mówił. Dopiero po kilku miesiącach nie 
wytrzymał i poprosił, żebym skontaktował się z osobami, które go przysłały 
i powiedział im, żeby zaczęli szukać dla faceta nowego lokalu, bo on go nie 
chce u siebie dłużej trzymać.

 – Co się stało? – zapytałem
 – Słuchaj, to wariat. Nie dość, że ciągle gdzieś łazi. Popija, a potem gdzieś 

wychodzi. Przecież lada moment ściągnie mi na głowę milicję. Twierdzi, że 
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nadal działa i musi wychodzić, żeby kontaktować się z ludźmi, ale ja w to 
nie wierzę. Z tego, co mówi, nie wynika, żeby miał pojęcie o jakiejkolwiek 
działalności konspiracyjnej.

Obiecałem, że jak najszybciej skontaktuję się z „jego” ludźmi i poproszę, 
żeby go gdzieś przenieśli. Tak naprawdę mogłem skontaktować się tylko ze 
Staszkiem, i oczywiście zrobiłem to w ciągu kilku najbliższych dni, a on obie-
cał, że przekaże sprawę i poszukają dla gościa innego mieszkania. Byłem zły, 
bo zaczynało do mnie docierać, że prawdopodobnie wcisnęli mi po prostu 
kogoś, z kim sami mieli problemy. Nawet nie mogłem być pewien, czy on 
faktycznie musi się ukrywać.

Poszukiwania trwały jednak zdecydowanie zbyt długo i sprawa skończyła 
się bardzo nieprzyjemnie. Pewnego dnia, mniej więcej pod koniec wakacji, 
odebrałem w domu telefon od zdenerwowanej cioci. Dzwoniła oczywiście 
z budki.

 – Piotrek?
 – Tak.
 – Słuchaj, wujek mówi, żebyś natychmiast przyjechał. Mamy bardzo po-

ważny kłopot. Natychmiast musisz się tu zjawić. Czekamy.
Przez telefon nie mogłem wypytywać o co chodzi, więc pełen najgor-

szych przeczuć wsiadłem w tramwaj i pojechałem na Sarmacką. Kiedy tam 
przyjechałem, było po sprawie. Otworzyli mi wściekły wujek i zdenerwo-
wana ciocia i już w sieni zaczęli opowiadać o tym, co się stało w ciągu kilku 
ostatnich godzin.

 – Słuchaj, wujek mało nie zabił tego faceta… – zaczęła ciocia.
 – Doprowadził mnie do ostateczności. Naprawdę jeszcze trochę i by obe-

rwał. Łobuz jeden, psiakrew. – W ustach wujka było to przekleństwo naj-
gorsze z możliwych.

 – O rany, a co się stało?
W międzyczasie przeszliśmy do kuchni i usiedliśmy przy stole.
 – Psiakrew – zaklął jeszcze raz wujek, próbując się uspokoić. – Skąd ty 

wziąłeś tego gościa?
 – Pamiętam, mówiłeś mi, że włóczy się po mieście i pędzi bimber… Co 

teraz zrobił? – dopytywałem.
 – Po pierwsze, zaczął mi tu przyprowadzać bez mojej zgody jakichś lu-

dzi. Po drugie, wynosił z domu różne rzeczy. – wujek podał dwie przyczyny 
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kłótni, jednak miałem wrażenie, że musiało stać się coś poważniejszego, bo 
nie zareagowałby tak gwałtownie. Potem dowiedziałem się, że najprawdo-
podobniej facet zaczął podrywać ciotkę.

 – Poszedłem do niego i urządziłem mu awanturę – kontynuował. – Wtedy 
zagroził, że jak mu cokolwiek zrobię, to doniesie na milicję, co tu się dzieje. 
Wtedy zakazałem mu wychodzić z domu i wysłałem Rikę, żeby zadzwoniła 
po znajomego, który czasami pomaga mi załatwiać różne sprawy.

 – Kiedy wróciłam, facet próbował wyjść z domu na siłę, odpychając wuj-
ka, który zatarasował drzwi – dodała ciocia. – Po krótkich przepychankach 
wrócił w końcu do piwnicy, a wujek wziął siekierę, stanął przy drzwiach na 
ulicę i zagroził mu, że jak będzie próbował wyjść, to go nią zdzieli.

 – Na szczęście zaraz potem przyjechał znajomy, porozmawiał z gościem, 
zapakował go do samochodu i gdzieś wywiózł. Nie wiem gdzie i nie obcho-
dzi mnie to – zakończył wujek.

Byłem wtedy przekonany, że gościa zabrali ludzie z PP „SZ”, dopiero nie-
dawno dowiedziałem się, że osobą, która pomogła rozwiązać nieprzyjemną 
sytuację, był ksiądz z kościoła przy Saskiej, z którym wujek współpracował 
przy ukrywaniu ludzi.

 – Cholera, przepraszam, nie wiedziałem, że to się tak potoczy – powie-
działem.

 – Dobra, to teraz powiedz, jak ten facet się nazywał – rozkazał wujek.
 – Nie mam pojęcia. Nie powiedzieli mi. Nie wiem nawet, jak miał na imię.
Wujek się wściekł:
 – Po tych wszystkich problemach chyba mam prawo znać jego nazwisko.
Zrozumiałem, że mi nie wierzy.
 – Naprawdę nie wiem, jak się nazywa – zapewniałem, starając się nadać 

swojemu głosowi najszczerszy ton, na jaki było mnie stać. – Pierwszy raz 
zobaczyłem go na przystanku przed przyjazdem do was. Nie powiedzieli 
mi. Ludzie, którzy go przysłali, uchodzą za poważnych, więc uznałem, że ten 
facet też będzie rozsądny. Skąd miałem wiedzieć, że będzie robił coś takiego. 
Mogę tylko przeprosić za niego.

Wujek trochę się uspokoił.
 – Jakbyś dowiedział się czegoś o nim, to chcę, żebyś mi powiedział.
 – Jeżeli się dowiem, to ci przekażę – obiecałem, choć wiedziałem, że praw-

dopodobnie niczego od tamtych ludzi nie wydobędę.
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Teraz reakcja wujka może wydawać się przesadzona, ale wcale nie była. 
Trzeba wziąć pod uwagę, ile razem z ciocią ryzykowali. Gdyby ktoś na nich 
doniósł i zostali aresztowani, to wujek znalazłby się oczywiście w więzieniu, 
ciotka natomiast, nieposiadająca polskiego obywatelstwa zostałaby praw-
dopodobnie deportowana do swojego rodzinnego kraju, czyli NRD, gdzie 
zajęłoby się nią Stasi, a nieletnie dzieci w takim wypadku trafi łyby pod opie-
kę państwa. Sprawa nie miała na szczęście żadnych konsekwencji, a wkrót-
ce potem wujek ukrywał w piwnicy Józefa Mroczka, działacza Solidarności 
w Kopalni Soli w Bochni.

Od czasu do czasu, w trakcie rodzinnych spotkań, wujek wspomina tę 
sytuację. Uważa, że doszedł do tego, jak facet się nazywał, i podał mi jego 
imię oraz nazwisko, ale nie jestem pewien, czy ma rację, dlatego nie mogę 
ich tutaj ujawnić.

*

Wróćmy do problemów innego rodzaju, czyli do zakończenia roku szkolnego. 
Poradziłem sobie jakoś ze wszystkimi przedmiotami z wyjątkiem matematy-
ki. Czekał mnie egzamin komisyjny i wiedziałem, iż widoki na jego zdanie 
są niewielkie. Na komisie w poprzednim roku nauczyciel oznajmił mi, że ma 
nadzieję, iż wezmę się do pracy i będę się pilnie uczył, bo jeżeli sytuacja się 
powtórzy, to nie przepuści mnie do następnej klasy. I właśnie miało nastąpić 
moje starcie z jego niespełnionymi nadziejami. Wiedziałem, że mam małe 
szanse, aby wyjść z niego zwycięsko, bo zaległości miałem duże i bardzo nie-
wiele czasu na ich nadrobienie. Zrobiłem sobie trochę wolnego, żeby się po-
uczyć, ale niestety moje przeczucia potwierdziły się i egzaminu nie zdałem.

Jedyną moją nadzieję na przejście do czwartej klasy stanowił egzamin 
poprawkowy w drugiej połowie sierpnia. O ile jednak prawo do zdawania 
egzaminu komisyjnego dostawało się „z automatu”, o tyle na zdawanie po-
prawkowego musiałem otrzymać zgodę rady pedagogicznej. Moja mama 
zdecydowała, że porozmawia z wychowawcą, aby wstawił się za mną i po-
szła do niego na przerwie między lekcjami. Czekałem na nią na korytarzu 
z nadzieją, że profesor Bielecki nie odmówi jej prośbie. Kiedy jednak poja-
wiła się w zasięgu mojego wzroku, od razu poznałem po jej minie, że nie jest 
dobrze.
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 – Stwierdził, że nie może ci pomóc, bo ciągle masz problemy z nauką i nie 
widać poprawy – oznajmiła. – Powiedział, że masz małe szanse na otrzy-
manie zgody, ale oczywiście podanie możesz złożyć. I jest coś jeszcze – doda-
ła niepew nie. – Zapytał, czy masz problem z zażywaniem narkotyków.

 – Cooo? – prawie krzyknąłem. – Bez jaj.
 – Zdecydowanie zaprzeczyłam, ale popatrzył na mnie jak na niczego nie-

świadomą matkę i oznajmił, że mi nie wierzy. Przecież ciągle przychodzisz 
do szkoły półprzytomny, śpisz na lekcjach, kilka miesięcy wcześniej zemdla-
łeś w toalecie, a nauczyciele donoszą mu, że czuć od ciebie jakieś rozpusz-
czalniki. Czy na pewno nic… – popatrzyła na mnie podejrzliwie i zawiesiła 
głos.

 – Nie wygłupiaj się, przecież wiesz, skąd się to wszystko bierze.
 – Wiem, ale nie mogłam mu powiedzieć, że siedzisz ciągle w podziem-

nej drukarni.
No tak, nie mogła. I nie było na te wszystkie zarzuty żadnego normalne-

go wytłumaczenia, żadnego kłamstwa, które mogłoby uzasadnić takie moje 
zachowanie. Wiedziałem, że jestem przegrany: żadna szkoła nie pójdzie na 
rękę uczniowi, którego podejrzewa o zażywanie narkotyków.

Podanie jednak złożyłem i jakaś nadzieja jeszcze się we mnie tliła. Ustali-
łem z rodzicami, że pod koniec lipca zacznę chodzić na korepetycje z matmy 
i postaram się nadrobić materiał do czasu egzaminu.

*

Na razie musieliśmy jednak wszyscy trochę odpocząć, dlatego mama zapro-
ponowała, żebyśmy tuż po zakończeniu roku szkolnego ponownie pojechali 
do Chmiela na wakacje. Tym razem postanowiliśmy wybrać się w sześć osób, 
to znaczy do mojej mamy, mojego brata, mnie i Maćka mieli dołączyć Paweł 
Wadowski i Andrzej Załuski. Oprócz odpoczynku wyjazd miał też stanowić 
dobrą okazję do omówienia różnych spraw związanych z KOS-em.

Ponieważ nie wszyscy mogliśmy zmieścić się do malucha, więc z mamą 
miał jechać mój brat i Andrzej oraz większość naszych bagaży. Natomiast 
Maciek, Paweł i ja mieliśmy zabrać plecaki z niezbędnymi rzeczami i pojechać 
koleją do Ustrzyk Dolnych z przesiadką w Przemyślu. Połączenie autobuso-
we z Ustrzyk do Chmiela było nam już znane z poprzedniego roku. Ciekaw 
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byłem jazdy na odcinku Przemyśl–Ustrzyki, bo pociąg musiał przejechać 
przez terytorium Związku Radzieckiego, co wiązało się podobno z plombo-
waniem wagonów, zasłanianiem okien, żeby nikt nie mógł zobaczyć piękne-
go Kraju Rad, i tym podobnymi urozmaiceniami naszej podróży.

Niestety, w Przemyślu czekało mnie rozczarowanie. Pociąg z Krakowa 
wlókł się strasznie i okazało się, że przyjechaliśmy na miejsce godzinę po 
odjeździe mojego wymarzonego składu, a zaznaczyć trzeba, że do Ustrzyk 
Dolnych odchodził stamtąd tylko jeden pociąg w ciągu dnia. Nie było też już 
w tym dniu żadnego autobusu, który jechałby w pożądanym przez nas kie-
runku, bo ostatni odjechał jeszcze wcześniej niż pociąg. Pozostawało więc 
przenocować w Przemyślu. Tylko jak to zrobić, nie wydając pieniędzy, któ-
rych mieliśmy tylko tyle, aby kupić bilety na dojazd do celu?

Maciek zaproponował, żeby złapać stopa, lecz ze względu na późną porę 
było mało prawdopodobne, że uda nam się kogoś zatrzymać, i nawet nie 
wiedzieliśmy, na której drodze się ustawić. Dodatkowo przyjechalibyśmy 
do Ustrzyk wieczorem, czyli już po odjeździe ostatniego autobusu. Dlatego 
przekonaliśmy Maćka do wyboru innego rozwiązania. Pojechaliśmy mia-
nowicie autobusem miejskim za miasto w celu znalezienia jakiejś łączki, na 
której moglibyśmy spędzić noc na świeżym powietrzu. Było bardzo ciepło, 
zatem mogliśmy sobie na to pozwolić, choć nie mieliśmy z sobą śpiworów. 
Dojechaliśmy do jakiejś wsi, znaleźliśmy pastwisko na górce pod lasem i tam 
przenocowaliśmy. „Tubylcy” od czasu do czasu przechodzili dołem i zerkali 
w naszym kierunku, jednak nikt nas nie przegonił. Zasnąć nie było łatwo, 
bo nad naszymi głowami ciągle pohukiwała sowa. W końcu jednak zmęcze-
nie wzięło górę.

Rano wróciliśmy do Przemyśla i złapaliśmy autobus do Ustrzyk. Postano-
wiliśmy nie czekać na pociąg. Miejscowi powiedzieli nam, że często bywał 
zapchany, a obsługa, inaczej niż we wszystkich „normalnych” krajowych po-
ciągach, nie pozwalała na stanie na korytarzach, co oznaczało, że nie zabierał 
wszystkich chętnych. Gdyby nie udało nam się do niego dostać, to czekała-
by nas kolejna noc na łące. Byłem niepocieszony, bo straciłem szansę, żeby 
drugi raz w życiu znaleźć się poza granicami Polski.

W Ustrzykach długo czekaliśmy na autobus i kiedy wreszcie jakiś nas za-
brał, było już późne popołudnie. Na miejsce dojechaliśmy przed siódmą i by-
liśmy przekonani, że moja mama będzie się zamartwiała, dlaczego nas tak 
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długo nie ma. Istotnie, niepokoiła się, ale czymś zupełnie innym, mianowicie 
tym, że to my będziemy na nich czekać. Okazało się bowiem, że dotarli na 
miejsce dosłownie kilkanaście minut przed nami, gdyż w drodze kilka razy 
złapali gumę, a potem coś zepsuło się w silniku. Żeby dokonać naprawy, mu-
sieli czekać do następnego dnia, więc zatrzymali się w jakiejś miejscowości, 
dopóki mechanik nie usunął usterki.

Obecnie dziwne wydaje się, że na pokonanie trasy z Krakowa w Bieszcza-
dy trzeba było poświęcić dwa dni, ale cóż taka była komunikacja zbiorowa 
i takie były samochody.

Na miejscu okazało się, że nie możemy rozbić namiotów w tym miejscu, 
w którym obozowaliśmy w poprzednim roku. Znajomi zasugerowali nam 
biwak na polanie nad Sanem, co było nawet lepsze, bo wodę do gotowania 
i mycia garnków mieliśmy pod ręką.

Mieszkaliśmy tam przez dwa tygodnie, opalając się, brodząc w płytkiej 
rzece i urządzając krótkie wypady w góry oraz, rzecz jasna, dyskutując. Od-
kąd z konieczności zainteresowałem się fotografi ą, stała się ona moim hob-
by, któremu jednak nie mogłem oddawać się w Krakowie zbyt intensywnie 
z powodu braku nie tylko własnych funduszy, ale i czasu. Wykorzystywałem 
więc pobyt na łonie natury, żeby obfotografowywać okolicę, czyli głównie 
cerkwie i ptaki. Używałem oczywiście czarno-białych fi lmów, bo kolorowe 
były dla mnie za drogie i zbyt trudne do kupienia. Jako że byłem początku-
jącym fotografem oraz nie miałem światłomierza i ustawiałem wszystko „na 
oko”, nie były one zbyt dobrej jakości i po wywołaniu okazało się, że wiele 
jest po prostu prześwietlonych lub niedoświetlonych.

W Krakowie, z oczywistych względów, starałem się nie fotografować ni-
kogo z kolegów zaangażowanych w działalność ani tym bardziej nie robiłem 
zdjęć w żadnym lokalu. To byłoby niedopuszczalne. Teraz jednak byliśmy na 
wakacjach i raczej nikt nie mógłby się do fotek przyczepić. Z tych wakacji 
pochodzi jedyne zdjęcie całego ówczesnego KOS-u, bez mojej mamy, któ-
rą poprosiliśmy o jego zrobienie. Stoimy tuż przy jezdni, na zboczu doliny, 
której dołem przepływa San.

*



KOS 241 na wakacjach. Z przodu siedzi moja mama, za nią mój brat i chyba Andrzej  
Załuski, po prawej Maciek Kuś coś pisze. Chmiel nad Sanem, lipiec 1984 r.

KOS 241 na wakacjach. Od lewej: Paweł Wadowski, Andrzej Załuski, 
Paweł Poniedziałek, Piotr Poniedziałek i Maciej Kuś. Zdjęcie robi moja mama. 

Chmiel nad Sanem, lipiec 1984 r.
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Niedługo po powrocie do Krakowa Maciek poinformował mnie, że Staszek 
Zamojski zgodził się pomóc nam w uruchomieniu sitodruku.

 – A zna się na tym? – zapytałem
 – Przecież drukuje teraz „Kronikę Małopolską”.
 – Nic nie mówiłeś. Skąd mogłem wiedzieć.
 – Właśnie mówię. Powiedział, że wpadnie do ciebie w najbliższym czasie. 

Muszę się z nim umówić kiedy. Dam ci znać.
Podczas kolejnej rozmowy Maćka ze Staszkiem okazało się, że łatwiej 

i równomierniej naświetla się diapozytywy z negatywu, jeżeli są mniejsze 
niż A4. Ponadto Maciek i jego ojciec uznali, że czasopismo mniejszego for-
matu jest poręczniejsze i łatwiejsze do rozprowadzania. Dlatego podjęliśmy 
decyzję, że od rozpoczęcia druku na sicie zmienimy format z A4 na A5. Ob-
jętość miała się podwoić, bo użycie techniki fotografi cznej dawało możliwość 
dwukrotnego zmniejszenia wielkości liter. Maciek nadal miał pisać makiety 
na A4, ale po ich sfotografowaniu strona miała być zmniejszana do forma-
tu A5. Czasopismo miało nadal zajmować po wydrukowaniu jedną kartkę 
formatu A4, która jednak teraz, po złożeniu na pół, miała pomieścić nie dwie, 
lecz cztery strony maszynopisu. Zapewniało to lepsze wykorzystanie papieru, 
którego ciągle nam brakowało, i umożliwiało umieszczanie większej ilości 
informacji i ewentualnie jakichś większych artykułów.

*

Zgodnie z ustaleniami, pod koniec lipca zacząłem chodzić na korepetycje 
z matematyki oraz uczyć się intensywnie w domu. Moja mama wątpiła jed-
nak, czy zdążę nadrobić zaległości, i miała oczywiście podstawy do takiego 
myślenia, biorąc pod uwagę moje dotychczasowe niepowodzenia. Niestety, 
doszło z tego powodu do spięcia między nami a Andrzejem i jego mamą, które 
zaowocowało tym, że Andrzej musiał przestać bywać w naszym mieszkaniu.

Jeżeli można tu mówić o czyjejkolwiek winie, to chyba tylko o mojej. Zawi-
nił mój brak asertywności oraz zbyt ochocze angażowanie się w różne nowe 
plany. Andrzej wówczas wręcz tryskał pomysłami – planował między innymi 
utworzyć radiową stację nadawczą. Podobało mi się to i byłem skłonny wziąć 
w tym udział. Moja mama z kolei uważała, że i tak za dużo czasu poświęcam 
na działalność, i była przerażona, że mam problemy ze skończeniem liceum. 
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Kiedy zapytała, dlaczego znowu zacząłem długo i  często przesiadywać u An-
drzeja, zamiast uczyć się do egzaminu, nieopatrznie powiedziałem jej o na-
szych zamiarach. Efekt był taki, że wpadła we wściekłość. Dobrze wiedziała, 
że kiedy poważnie się w coś zaangażuję, trudno będzie mnie powstrzymać, 
i postanowiła przerwać to natychmiast. Kiedy tylko Andrzej zjawił się u nas, 
oznajmiła mu, iż ma przestać u nas bywać i wciągać mnie w swoje nowe 
projekty. Przyjął to z ponurą miną i wyszedł. Miałem nadzieję, że uda mi 
się po jakimś czasie sprawę załagodzić, ale niestety po kilkunastu minutach 
przybiegła mama Andrzeja i doszło do bardzo przykrej awantury, która do-
prowadziła do tego, iż musiał on zakończyć drukowanie „Zomorządości”. 
Byłem zły na siebie, że nie potrafi łem powiedzieć mu „nie” w odpowiedniej 
chwili, bo do całej tej sytuacji prawdopodobnie by nie doszło, ale cóż, mleko 
się rozlało.

Maciek był wściekły. Zapytał mnie, czy konfl iktu nie da się załagodzić, ale 
musiałem mu powiedzieć, że niestety nie.

 – No dobra, a poradzisz sobie sam z przygotowaniem sit do druku? – za-
niepokoił się.

 – Muszę, nie mam wyjścia. Po instruktażu Staszka nie powinienem mieć 
z tym problemu. Najwyżej spróbuję kilka razy.

 – Tylko nie zużyj całej emulsji na próbowanie.
 – Postaram się.
 – Kurczę, ale się porobiło. Przecież ja w tym roku mam maturę – dodał 

po chwili. – Nie będę mógł tyle czasu co teraz siedzieć w drukarni. No dobra, 
czy będziesz miał w takim razie coś przeciwko temu, żebym porozmawiał 
z Witkiem Tukałłą? Już go chyba nie obserwują, a poza tym jest ostrożny. 
Może będzie mógł z nami popracować…

 – Jasne, że nie będę miał nic przeciwko.
 – No nie wiem. Może porozmawiaj najpierw ze swoją mamą – rzucił 

uszczypliwie.
 – Nie muszę, na pewno nie będzie miała nic przeciwko temu – zapew-

niłem go.

*
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Postanowiliśmy, że kolejny numer wydamy już na sicie. Staszek na razie nie 
miał czasu, żeby mnie przeszkolić, więc druk musiał poczekać, a Maciek 
uznał, że wykorzysta wolny czas na godziwą rozrywkę. Ze swoją dziewczyną 
Martą, Jackiem oraz moim bratem Pawłem zamierzał wybrać się na festiwal 
do Jarocina, który miał trwać od 1 do 4 sierpnia. Ja nie mogłem się ruszyć 
z Krakowa, gdyż chodziłem na korepetycje z matematyki. Planowali nagrać 
wszystkie ciekawsze kapele, ale ponieważ nikt z nas nie dysponował odpo-
wiednią ilością czystych kaset, każdy dał tyle, ile miał. Po powrocie mieliśmy 
poprzegrywać od siebie nawzajem to, co każdego z nas interesowało najbar-
dziej. Poza tym, jeżeli chodzi o gust, to nie wchodziliśmy sobie w drogę, bo 
Jacek interesował się już wówczas muzyką awangardową i industrialną, Ma-
ciek reggae, a ja punk rockiem. Zabrali ze sobą mój radiomagnetofon, bo 
nikt z nich nie miał lepszego, i pojechali. Bardzo żałowałem, że nie mogę się 
z nimi wybrać, a miałem żałować jeszcze bardziej, bo był to chyba najlep-
szy festiwal spośród wszystkich festiwali jarocińskich. Na szczęście wrócili 
z masą nagrań. Niektóre z nich mam do dzisiaj, na przykład koncerty Dezer-
tera, Piersi, Siekiery i Moskwy.

*

Niedługo po ich powrocie zjawił się u mnie Staszek, niosąc pod pachą za-
pakowane w papier dwie drewniane ramy formatu większego niż A3. Były 
czyste, dopiero co zrobione, więc wyglądały jak obramowania obrazów i nie 
musiał się z nimi specjalnie kryć. Dzień wcześniej Maciek dostarczył mu 
tekst nowego numeru „Zomorządności”, bo Staszek wolał zrobić diapozy-
tywy na własnym sprzęcie. Miał rację, mój bowiem, co stwierdził na miej-
scu, był do tego za słaby. Wcześniej kazał mi kupić w sklepie fotografi cznym 
pięćsetwatowe żarówki, które miały posłużyć do naświetlania sita. Materiał 
na sita i emulsję światłoczułą mieliśmy już przygotowane.

Pisząc o Staszku, używam imienia, bo tak mówiliśmy o nim między sobą, 
ale bezpośrednio do niego zwracaliśmy się per pan. Mieliśmy taki problem 
natury savoir vivre’owej w przypadku różnych sporo starszych od nas osób, 
z którymi współpracowaliśmy. Niby koledzy czy koleżanki z konspiracji, 
a jednak głupio było mówić im po imieniu, nawet jeżeli oni tak się do nas 
zwracali. Dlatego dopóki ktoś wyraźnie nie powiedział, że chce, aby mówić 
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mu po imieniu, zwracałem się do niej lub do niego per pani lub pan albo 
unikałem zwrotów bezpośrednich, co było czasami sztuczne i kłopotliwe. 
Podobało mi się, kiedy niektórzy ludzie, jak Adam Kutrzeba czy Witek Tu-
kałło, prosili, żeby zwracać się do nich po imieniu.

Tak więc Staszek udzielił mi dokładnych instrukcji. Pokazał przede wszyst-
kim, jak odpowiednio naciągnąć materiał na ramę, przymocowując go za 
pomocą zszywacza tapicerskiego. Z Andrzejem próbowaliśmy to zrobić pi-
neskami, co uniemożliwiało uzyskanie odpowiedniego naprężenia. Pokazał 
też, jak w ciemni nakładać za pomocą rakielka z pleksi emulsję na sito i jak 
ją suszyć przy użyciu suszarki do włosów. Wyjaśnił, że trzeba to robić zim-
nym albo lekko ciepłym strumieniem powietrza, bo inaczej emulsja za bar-
dzo twardnieje i trudno ją po użyciu zmyć. Nie zawsze potem stosowałem się 
do tej zasady, zwłaszcza kiedy się spieszyłem, i czasami używałem cieplejszego 
strumienia, żeby przyspieszyć pracę. Objaśnił mi też, jak naświetlać wysuszo-
ną emulsję. Ponieważ diapozytywy musiały być ułożone na spodniej stronie 
pokrytego emulsją sita, zatem od spodu do wnętrza ramy należało wsadzić 
ryzę papieru, żeby zniwelować jej grubość. Klisze były pocięte na poszczegól-
ne strony, więc trzeba je było najpierw zmontować w odpowiedniej kolejno-
ści, tak by po zadrukowaniu kartek z jednej strony można było odwrócić je 
i zadrukować z drugiej, uzyskując odpowiednią kolejność stron czasopisma. 
Robiłem to, przyklejając diapozytywy do cienkiej folii taśmą przezroczystą. 
Pod folię podkładałem papier milimetrowy, aby uzyskać odpowiednią do-
kładność. W legalnych drukarniach jest to standardowa czynność, do której 
używa się specjalnych stołów montażowych, ja jednak nie byłem zawodowym 
drukarzem, więc była to dla mnie rzecz nowa, choć stosunkowo łatwa, biorąc 
pod uwagę małą ilość stron. Następnie zmontowane klisze układałem na sicie, 
przykrywałem szybą, żeby dokładnie przylegały, i naświetlałem.

Dowiedziałem się, jakie są orientacyjne czasy naświetlania emulsji. Nie 
pamiętam ich już teraz, ale nie ma to większego znaczenia, bo zdobywane po-
tem emulsje miały różną czułość, więc po takiej zmianie musiałem od nowa 
wszystko ustalać metodą prób i błędów. Na rodzaj i jakość emulsji nie mieli-
śmy żadnego wpływu: jaką przemycono z Zachodu, takiej używaliśmy – i już.

Jak pisałem powyżej, po naświetleniu należało sito wsadzić do wanny 
i dosyć silnym strumieniem wody wypłukać nieutrwaloną emulsję, dzię-
ki czemu tam, gdzie były litery, zostawały puste miejsca, przez które potem 
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przechodziła farba drukarska. Jeżeli emulsja była położona w jakimś miej-
scu zbyt grubą warstwą albo za słabo naświetlona, albo puściłem zbyt sil-
ny strumień wody przy jej spłukiwaniu, to zdarzało się, że dziury pojawiały 
się w miejscach, w których nie powinny, i litery stawały się tam nieczytelne. 
Wtedy cały proces trzeba było zacząć od nowa. Jeżeli jednak wszystko poszło 
dobrze, to sito suszyłem i wystawiałem na światło dzienne, aby niewypłu-
kaną emulsję dodatkowo utrwalić. Jeżeli ubytki były niewielkie, to po wy-
suszeniu sita cienkim pędzelkiem zamalowywałem je emulsją światłoczułą.

Wszystko to robiłem w mojej łazience, mając do dyspozycji niecały metr 
kwadratowy podłogi. Lampy przymocowywałem do deski od powiększal-
nika fotografi cznego i ustawiałem na pralce, tak żeby oświetlały sito leżące 
na podłodze jak najbardziej równomiernie.

Problem był ze zmywaniem utrwalonej emulsji już po wydrukowaniu 
numeru, bo przecież sito trzeba wykorzystywać wielokrotnie. Nie można 
zmieniać materiału za każdym razem. Należy zmyć emulsję, a sito wysu-
szyć, żeby było gotowe do następnego użycia. Normalnie wykorzystuje się 
do tego specjalne zmywacze. Nie mieliśmy ich ani my, ani Staszek, i w ogó-
le był poważny problem z ich zdobyciem. Widocznie osoby, które organi-
zowały przemyt, uważały, że najważniejsza jest emulsja światłoczuła, a z jej 
usuwaniem podziemni drukarze jakoś sobie poradzą. I faktycznie, radzili 
sobie. Jakiś chemik z Politechniki Krakowskiej znalazł sposób na jej zmy-
wanie. Trzeba było to robić dwuetapowo. Najpierw należało posmarować 
przy użyciu pędzla całe sito stężonym roztworem nadmanganianu potasu 
i zostawić na kilkanaście minut. Nie pamiętam już dokładnie, na jak długo 
choć było to ważne, bo zbyt długie pozostawianie nadmanganianu na sicie 
powodowało, że emulsja zamiast mięknąć, stawała się jeszcze twardsza. Na-
stępnie trzeba było polewać sito stężonym roztworem kwaśnego siarczynu 
sodu, trąc przy tym szybko pędzlem. Po jakimś czasie emulsja zaczynała się 
powoli rozpuszczać i skapywać do wanny, bo oczywiście całą tę czynność 
można było przeprowadzić tylko w takim miejscu. Nie zawsze udawało się 
zrobić to za pierwszym razem, i czasami, żeby dokładnie zmyć wszystkie 
resztki, powtarzałem cały proces od nowa. To na ogół pomagało, pomimo 
przekazanego mi ostrzeżenia, że po użyciu siarczynu nie powinno się ponow-
nie używać nadmanganianu, bo można spowodować, że emulsja stwardnieje 
na kość. W trakcie zmywania sprawdzałem od czasu do czasu pod światło, 
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czy coś jeszcze zostało do usunięcia. Kiedy stwierdzałem, że wszystko zeszło, 
spłukiwałem materiał silnym strumieniem wody i stawiałem ramkę w po-
koju, żeby wyschła. Doprowadzanie w ten sposób sita do stanu używalności 
nie było czynnością prostą i trwało dosyć długo. Poza tym opary stężonego 
kwaśnego siarczynu sodu czasami wręcz „wyżerały” mi płuca. Starałem się 
wstrzymywać oddech, kiedy pochylałem się nad wanną, co było oczywiście 
niemożliwe na dłuższą metę, więc po jakimś czasie czułem, jakby cała klat-
ka piersiowa paliła się od środka. Wybiegałem wtedy do przedpokoju, żeby 
zaczerpnąć świeżego powietrza i wyrzucić z płuc palące opary. Przyjemne 
to nie było, ale cóż, innego sposobu nie mieliśmy. Na szczęście oba wspo-
mniane odczynniki były łatwo dostępne. Nadmanganian można było kupić 
w małych ilościach w aptece albo w większych w sklepie z odczynnikami 
chemicznymi na ulicy Krakowskiej. Natomiast kwaśny siarczyn sodu Ma-
ciek czasami załatwiał od kogoś i przynosił w słoiku. Poza tym był to mniej-
szy składnik utrwalacza fotografi cznego, więc od czasu do czasu kupowałem 
w większej ilości torebki z utrwalaczem w sklepie fotografi cznym na Małym 
Rynku i mniejszy składnik stosowaliśmy do zmywania sit, a większy, czyli 
tiosiarczan sodowy, oddawaliśmy Staszkowi, który wykorzystywał go praw-
dopodobnie do utrwalania zdjęć.

Czasami sito udawało się zmyć szybko, a czasami emulsja nie chciała zejść 
w całości albo nie schodziła w ogóle. Na szczęście ta sama osoba z politech-
niki wymyśliła też sposób na jej zmywanie innym środkiem: cykloheksano-
nem. Był to rozpuszczalnik wykorzystywany w przemyśle chemicznym i nie 
można go było zdobyć w tak łatwy sposób jak poprzednich dwóch. Staszek 
załatwiał nam niewielkie jego ilości, dzięki czemu udało mi się uratować 
wiele metrów kwadratowych cennego materiału. Niestety, odczynnik ten po-
drażniał płuca jeszcze bardziej niż kwaśny siarczyn i kręciło mi się od niego 
niekiedy w głowie, tak jakbym był na haju.

Oczywiście po każdym drukowaniu, niezależnie od tego, czy już skończyli-
śmy drukować dany numer, czy też mieliśmy kontynuować jego drukowanie 
następnego dnia, należało z sita zmyć farbę drukarską. Inaczej pozatykałaby 
dziurki w materiale. Nie mieliśmy żadnej możliwości zdobycia specjalnej far-
by sitodrukowej, a usunięcie farby typografi cznej lub off setowej byłoby nie-
zwykle trudne. Trzeba by używać sporych ilości rozpuszczalnika i trwałoby 
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to bardzo długo. Poza tym, jak już stwierdziliśmy, drukując na wiosnę prób-
ny, nieudany numer, farba typografi czna zaczynała w trakcie drukowania 
zasychać na sicie i całe fragmenty tekstu przestawały być widoczne. Dzięki 
Staszkowi dowiedzieliśmy się, że drukarnie podziemne używają specjalnej, 
bardzo prostej receptury, która pozwalała rozwiązać te problemy.

Należało mianowicie wrzucić kilka łyżek farby drukarskiej do jednej pusz-
ki pasty komfort i dokładnie tę miksturę wymieszać. Jeżeli była zbyt gęsta, 
można było dodać trochę wody. Niezorientowanym muszę wyjaśnić, że pa-
sta komfort była zwykłą pastą do prania, przypominającą konsystencją my-
dło malarskie, i bez większych problemów można ją było kupić w sklepach 
z chemią gospodarczą. Takie rozwiązanie miało zarówno zalety, jak i wady. 
Przede wszystkim pozwalało zaoszczędzić farbę drukarską, co dla wielu dru-
karń podziemnych miało niebagatelne znaczenie. Dla nas natomiast bardzo 
ważne było, że tę mieszaninę łatwo zmywało się z ubrania. Do tej pory mu-
sieliśmy po każdym drukowaniu szorować na sobie szczoteczką z mydłem 
wszystkie tłuste czarne plamy i nie zawsze dawało się je całkowicie usunąć. 
Teraz ten problem zniknął. Dodatkowo przeciśnięcie pasty raklem przez 
sito nie stanowiło problemu i po pracy łatwo można ją było usuwać z niego 
przy użyciu prysznica.

Do wad należało to, że pasta komfort była dosyć mocno perfumowana 
i miała ostry zapach, który na dłuższą metę był męczący, zwłaszcza kiedy 
bolała mnie głowa. Poza tym, jak to w komunie bywało z różnymi rzecza-
mi, często jeden pojemnik pasty różnił się od drugiego. Nie wiedzieć czemu 
miały inną konsystencję i zapewne trochę inny skład, bo raz farba dobrze 
przechodziła przez sito, a innym razem słabo lub prawie w ogóle i nic nie 
pomagało, nawet rozcieńczanie wodą czy dodawanie benzyny lakowej. Wte-
dy wywoływało to nerwowe reakcje z naszej strony, objawiające się głośnymi 
i bardzo urozmaiconymi bluzgami.

Pasta działała też prawdopodobnie uczulająco, bo przy dłuższej pracy po-
jawiały się na rękach czerwone plamy. Próbowałem pracować w gumowych 
rękawiczkach, ale nie było to możliwe, bo przeszkadzały w odpowiednim 
trzymaniu rakla i za bardzo grzały. Pogodziłem się więc z tą sytuacją i stara-
łem się po prostu często smarować skórę kremem. Moje ręce z czasem stały 
się takie czułe, że samo trzymanie świeżo wydrukowanych egzemplarzy wy-
woływało niemiłe uczucie. Obecnie, pomimo iż od tamtego czasu upłynęło 
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już ponad trzydzieści lat, kiedy biorę do ręki „Zomorządność” wydrukowaną 
przy użyciu pasty komfort, nadal mam poczucie dyskomfortu i muszę umyć 
ręce, żeby się go pozbyć.

Do wad zaliczyć należy również to, że farba ta długo zasychała na papierze 
i stosunkowo łatwo można było ją rozmazać oraz oczywiście była rozpusz-
czalna. Musieliśmy bardzo uważać, żeby nie zamoczyć przewożonej bibuły 
na przykład w czasie deszczu. Po jakimś czasie jednak farba utrwalała się 
i coraz trudniej było uszkodzić druk. Chociaż „Zomorządność” przechodziła 
często z rąk do rąk, na ogół zachowywała wystarczającą czytelność, a w każ-
dym razie lepszą niż egzemplarze drukowane na powielaczu.

Pierwszy sitodrukowy numer zrobiliśmy w objętości mniejszej, niż plano-
waliśmy: zajmował tylko jedną kartkę A5. Był to numer 87 i ukazał się z datą 
10 sierpnia 1984. Następne miały mieć już 4 strony.

Druk na sicie był cichy, zatem mogliśmy drukować u mnie w pokoju, a to 
pozwalało nam zaoszczędzić trochę czasu na dojazdach. Jednak nie tak dużo, 
jak mogłoby się wydawać, bo umówiliśmy się ze Staszkiem, że to on będzie 
przygotowywał nam diapozytywy, a mieszkał na osiedlu Kościuszkowskim, 
więc daleko zarówno ode mnie, jak i od Maćka. Maciek miał mu zawozić na-
pisane na maszynie numery, a ja miałem odbierać gotowe klisze. Nie było jesz-
cze wtedy bezpośredniego połączenia Nowohuckiej z Komorowskiego przez 
ulicę Stella-Sawickiego, więc musiałem jeździć naokoło, przez Olszę. W wy-
jątkowych przypadkach bywało też tak, że to ja zawoziłem do Staszka przeka-
zane mi przez Maćka numery i czekałem, aż przygotuje materiały do odbioru.

Na początek dostarczyliśmy Staszkowi posiadane przez nas pudełko z dia-
pozytywami. Kiedy wyczerpały się, zdecydował, że będzie nam przygotowy-
wał numer, korzystając z materiałów powierzanych mu przez RKS, oczywiście 
za zgodą władz Solidarności, które – jak się potem okazało – traktowały to 
jako poważną pomoc dla naszego czasopisma. Nie wiedziałem wtedy o tych 
powiązaniach, i wydawało mi się, że Staszek zdobywa po prostu w różny spo-
sób, tak jak my, materiały na potrzeby „Kroniki” i innych czasopism, i odrobi-
nę nam odpala. O szczegółach dowiedziałem się miej więcej dwa lata później, 
kiedy doszło do konfl iktu między nami a RKS-em.

Na razie jednak odwiedzałem Staszka kilka razy w miesiącu w jego ma-
łym wynajętym mieszkaniu w bardzo długim bloku numer 6. Znajdowało 





Pierwszy dwustronicowy numer „Zomorządności” wydrukowany wreszcie na sicie
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się ono na jednym z najwyższych pięter. Mieszkał w nim wraz ze swoją żoną. 
Ciemnię organizował sobie tak samo jak ja, czyli w łazience, ale miał znacz-
nie lepszy sprzęt.

Ze względu na moje kłopoty w nauce oraz na wyjazd Maćka na wakacje z ro-
dzicami postanowiliśmy, że kolejny numer „Zomorządności” wydamy do-
piero na początku września.

*

Zakres materiału z matematyki z trzeciej klasy liceum uchodził za najobszer-
niejszy spośród przerabianego we wszystkich licealnych klasach i obejmował 
między innymi całą trygonometrię, geometrię analityczną, logarytmy i ra-
chunek prawdopodobieństwa. Mając nauczyciela, którego mogłem w każdej 
chwili o wszystko zapytać, i który na bieżąco wyjaśniał wszystkie moje wąt-
pliwości, „łapałem” cały materiał w mig. Po dwóch tygodniach byłem nie-
mal pewien, że zdążę przerobić wszystko do egzaminu. Po trzech nie było 
właściwie zadania z zakresu trzeciej klasy, którego nie potrafi łbym rozwiązać.

Wkrótce jednak przestało to mieć znaczenie, bo dostałem wiadomość, któ-
ra mnie zdołowała: rada pedagogiczna nie zgodziła się na egzamin popraw-
kowy. W związku z tym stało się jasne, że muszę powtarzać klasę. Dodatkowo 
nie mogłem robić tego w IV LO, bo obowiązywała zasada, że po dwukrot-
nym nieuzyskaniu promocji do następnej klasy uczeń musi zmienić szkołę.

Pod koniec roku szkolnego, kiedy nie było jeszcze pewności co do mo-
ich dalszych losów, złożyłem papiery do Prywatnego Liceum Ojców Pijarów. 
Takie rozwiązanie zaproponowali moi rodzice. Nie byłem tym zachwycony, 
bo szkoła ta nie cieszyła się wtedy zbyt dobrą opinią. Powszechnie uważano, 
że to liceum dla „spadochroniarzy” z innych szkół średnich. Ale w końcu ja 
też byłem „spadochroniarzem” – i to, można powiedzieć, z dużym doświad-
czeniem. Miałbym większe opory, gdyby nie to, że od roku uczęszczał tam 
mój brat i wiedziałem, że spora część tych opinii jest wyssana z palca. Był 
też taki problem, że wymagano tam okazania świadectwa z religii, a ja takie-
go nie miałem. Mama stwierdziła jednak, że jest w stanie to jakoś załatwić. 
Nie zastanawiałem się więc długo, bo wybór miałem niewielki. Poza tym na 
pójście do Pijarów zdecydował się też Marcin Hanczakowski, który również 
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zmuszony był opuścić mury „czwórki”. Obaj złożyliśmy papiery do nowej 
szkoły i wkrótce dostaliśmy wiadomość, że nas przyjęto.

1 września zasiadłem w ławce w nowej klasie, do której uczęszczali sami 
mężczyźni, bo Liceum Pijarów nie było wówczas szkołą koedukacyjną.

Nowi koledzy okazali się „równymi facetami” i nawet nie zwracali specjal-
nie uwagi na moją małomówność oraz trzymanie się z boku. Zresztą z kilko-
ma z nich dosyć szybko się dogadałem. Zwłaszcza z kolegą z ławki Darkiem 
Urbańskim, który przypominał mi trochę Pawła Sabudę, bo również ciągle 
nadawał na komunistów i przynosił jakąś bibułę. Liceum Pijarów było małą 
szkołą w porównaniu z „czwórką” i prowadziło tylko dwie równoległe  klasy 
trzecie. Ja chodziłem do „a”, Marcin trafi ł do „b”. Wkrótce zorientowalem 
się, że w jego klasie jest Maciek Gawlikowski, który wyleciał z „czternastki”. 
Wiedziałem, kim jest, ale on nie wiedział nic o mnie. Nie miał pojęcia, czym 
się zajmuję poza szkołą i że znam Maćka Kusia, i tak pozostało.

*

W drugiej połowie sierpnia załatwiliśmy z Maćkiem jeszcze jedną sprawę.
Od dłuższego czasu męczyłem mamę o nawiązanie kontaktu z moją matką 

chrzestną Janiną Łuczyńską. Ciocia Janka mieszkała we Wrocławiu i nie wi-
działem się z nią od czasu mojej pierwszej komunii świętej aż do 1983 roku, 
choć moja mama utrzymywała z nią znajomość i spotykały się w Krakowie 
przy różnych okazjach. Miałem sposobność porozmawiać z nią dopiero rok 
wcześniej, kiedy odwiedziła nas w Prokocimiu. Nie wspomniała wtedy jed-
nak o czymś, o czym dowiedziałem się później od mojej mamy. O tym mia-
nowicie, że jest bardzo zaangażowana w działalność podziemnej Solidarności 
we Wrocławiu. W swoim mieszkaniu w bloku ukrywała od czasu do czasu 
różnych poszukiwanych przez władze ludzi. Naciskałem na mamę, żeby za-
rekomendowała mnie jako poważnego działacza i pomogła nawiązać z Jan-
ką kontakt już nie tylko towarzyski. Maciek również podszedł do pomysłu 
z dużym zainteresowaniem. Liczyliśmy na nawiązanie współpracy ze struk-
turami podziemnymi na Dolnym Śląsku, co umożliwiłoby wymianę infor-
macji i bibuły. Jako że nie można było takich spraw omawiać listownie, zatem 
trochę trwało, zanim doszło między moją mamą a Janką do rozmowy na ten 
temat. Na początku sierpnia mama poinformowała mnie:
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 – Janeczka jest w Krakowie. Widziałam się z nią. Zaprasza ciebie i Maćka 
do Wrocławia pod koniec miesiąca. Mam jej napisać, kiedy możecie przyje-
chać. Chce, żebyście zatrzymali się u niej na tydzień.

 – Aż tydzień? – zapytałem, zastanawiając się, czy mogę sobie pozwolić 
na tyle wolnego.

 – No tak, w końcu nie miała jeszcze okazji gościć u siebie swojego chrze-
śniaka.

Maciek chętnie przystał na wyjazd, chociaż uważał, że to za długo. Obaj 
uznaliśmy, że pięć dni będzie w sam raz. Po 20 sierpnia wsiedliśmy do po-
ciągu i pojechaliśmy do Wrocławia.

Ciocia Janka przywitała nas bardzo serdecznie i było widać, że jest za-
chwycona naszym przyjazdem. Na czas pobytu odstąpiła nam jeden pokój 
w swoim trzypokojowym mieszkaniu.

Codziennie włóczyliśmy się po mieście i zwiedzaliśmy, co się tylko dało. 
W tygodniu chodziliśmy sami, bo Janka pracowała, ale w weekend oprowa-
dziła nas po najciekawszych miejscach. Nie rozmawialiśmy dużo, bo ciocia 
miała poważne problemy ze słuchem, a ówczesne aparaty słuchowe były bar-
dzo złej jakości i unikała ich noszenia. Żeby mogła nas zrozumieć, musieli-
śmy prawie krzyczeć. Tymczasem ja mówiłem zawsze cicho, szybko i mało 
wyraźnie. Bardzo głośne i wyraźne artykułowanie słów było dla mnie istną 
męczarnią. Starałem się jednak, jak mogłem.

Czwartego dnia pobytu we Wrocławiu Maciek, już trochę zniecierpliwiony, 
napomknął podczas zwiedzania, że chyba powinienem porozmawiać z ciocią 
o „dodatkowym” celu naszego przyjazdu. Miał rację, ale ja na razie unikałem 
tego tematu. Widziałem, jak cieszy się z mojego przyjazdu, i nie chciałem, żeby 
wyszło na to, iż zjawiłem się z wizytą u niej tylko po to, żeby załatwiać interesy. 
Maciek nie miał tego problemu, bo nic go z Janką nie łączyło, lecz mój pobyt 
miał także odświeżyć kontakty rodzinne. Chociaż oczywiście myślałem też cią-
gle, jak zacząć rozmowę na interesujący nas temat. W tamtym czasie nie potra-
fi łem już chyba myśleć o czymkolwiek bez łączenia tego z naszą działalnością.

Czwartego dnia po obiedzie, kiedy siedzieliśmy przy stole, postanowiłem 
zapytać wprost.

 – Mamy jedną sprawę, o której chcieliśmy porozmawiać. Podobno mama 
mówiła cioci coś na ten temat. Jak by tu powiedzieć… Jesteśmy z Maćkiem 
zaangażowani w działalność podziemną i słyszeliśmy, że ciocia też.
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Janka wyglądała na trochę zdziwioną, może nawet lekko wystraszoną. Za-
cząłem się zastanawiać, czy na pewno mama powiedziała jej o nas.

 – Małgosia coś wspominała. Obaj to robicie? A o co konkretnie chodzi?
 – Wydajemy z Maćkiem czasopismo podziemne. Przywieźliśmy trochę 

egzemplarzy do pokazania.
Maciek wyciągnął kopertę, a z niej kilkanaście numerów „Zomorządności”.
 – To jest nasze czasopismo.
Ciocia przeglądała bibułę z zainteresowaniem.
 – No dobrze. O co właściwie zamierzacie mnie prosić?
 – Chcielibyśmy nawiązać kontakt z jakimiś strukturami Solidarności we 

Wrocławiu… – zacząłem.
 – Najbardziej zależy nam na wymianie informacji i bibuły – wtrącił  Maciek.
 – Chcielibyśmy dostawać stąd jakieś czasopisma i w zamian przekazywać 

do kolportażu trochę naszego, ewentualnie także trochę innych czasopism 
z Krakowa.

Zastanawiała się chwilę.
 – Dobrze, porozmawiam z różnymi ludźmi, ale sami rozumiecie, że nic 

nie mogę obiecać.
 – Oczywiście.
 – Wiadomość przekażę przez Małgosię.
 – Dobrze. Dziękujemy.
Następny dzień spędziliśmy razem, chodząc po Wrocławiu. Nie zająknę-

ła się ani słowem na poruszony przez nas temat. Wieczorem spakowaliśmy 
z Maćkiem plecaki, pożegnaliśmy się i wróciliśmy pociągiem do Krakowa. 
Nie miałem pojęcia, czy nasza rozmowa odniesie jakikolwiek skutek.

*

Rok 1984 był dosyć dziwny. Jeszcze w 1983 wpadło sporo drukarń, a niektóre 
czasopisma po prostu zakończyły działalność, być może z powodu przemę-
czenia ludzi. Możliwe też, że pozmniejszały się nakłady. Nie wiem, czy było 
to tylko wrażenie, czy faktycznie działo się coś niedobrego z podziemiem 
prasowym, ale z kimkolwiek wtedy rozmawiałem, wszyscy mieli poczucie, 
że działalność wydawnicza „siada”. Docierało do nas coraz mniej tytułów 
i dostawaliśmy je rzadziej niż do tej pory. Oczywiście duże i znane pisma 
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ukazywały się nadal, jednak i one miały przejściowe trudności. W pewnym 
momencie wydawało nam się, że na rynku pozostało poza nami bardzo nie-
wiele czasopism.

W związku z zaistniałą sytuacją docierały do nas wtedy sprzeczne opinie 
na nasz temat. Zarówno takie, jakie podnosiły nas na duchu, jak i bardzo 
dołujące. Ktoś przyniósł wiadomość, iż w niektórych środowiskach krąży 
żart, że jesteśmy tak trudni do zniszczenia, że jak dojdzie do wojny nukle-
arnej, to przetrwają tylko karaluchy i „Zomorządność”. Ale pojawiły się też, 
niestety, nieprzyjemne pogłoski. Ktoś zaczął mianowicie rozpuszczać plot-
ki, że skoro nie mamy żadnych wpadek i wydajemy nasze czasopismo bez 
przerw, kiedy inne drukarnie są likwidowane, to prawdopodobnie oznacza, 
że mamy jakieś powiązania z SB.

Cóż, nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co ktoś o nas myśli. Biorąc pod 
uwagę wszystkie środki ostrożności, do których zawsze staraliśmy się sto-
sować, i ilość pracy, jaką włożyliśmy w to, aby czasopismo w miarę regular-
nie się ukazywało, nie było to dla nas przyjemne. Pocieszaliśmy się tylko, że 
osoby, które takie plotki rozpowszechniają, muszą mieć mocno „pokręco-
ny” osąd rzeczywistości.

*

Po wakacjach wróciliśmy do regularnego wydawania „Zomorządności” i po-
większyliśmy jej objętość, zgodnie z planami, do czterech stron. Przygoto-
wywanie sit do druku początkowo szło mi opornie, lecz po jakimś czasie 
nabrałem wprawy.

Oprócz tego, że tekst był teraz czytelniejszy, to czasopismo stało się też 
trochę atrakcyjniejsze pod względem grafi cznym, bo do wpisywania tytu-
łów artykułów zaczęliśmy stosować kalkotekst. Były one znacznie większe 
i odróżniały się od głównego tekstu, gdyż na ogół używaliśmy czcionek bez-
szeryfowych. Wreszcie „Zomorządność” zaczęła przypominać gazetę, a nie 
ulotkę.

Marzyliśmy o drukowaniu zdjęć, co, niestety, okazało się niemożliwe. Po-
czątkowo wydawało nam się, że to tylko kwestia posiadania odpowiedniego 
rastra drukarskiego. Poprosiłem więc wujka by skombinował chociaż jeden, 
niezbyt gęsty. Po jakimś czasie otrzymałem od niego dwa rastry formatu A5. 
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Przekazałem je Staszkowi i podjęliśmy wspólne próby rastrowania zdjęć 
i naświetlania ich na sitach, lecz efekty były mierne. W każdym razie szyb-
ko z tego zrezygnowaliśmy. Natomiast po jakimś czasie zaczęliśmy dodawać 
do tekstu rysunki. Pierwsze dostarczył chyba ojciec Maćka, a potem rysunki 
satyryczne regularnie zaczął przynosić Paweł Wadowski. Nie wiem, czy sam 
je rysował, czy dostawał od kogoś. Pytałem, ale nie chciał powiedzieć. Nie 
było na nich żadnego podpisu, nawet inicjału, ale napisane ręcznie komen-
tarze i napisy w dymkach przypominały pismo Pawła z okresu, kiedy razem 
uczęszczaliśmy do szkoły podstawowej.

Drukowanie na sicie szło dosyć sprawnie, ale także zajmowało sporo cza-
su. Drukowaliśmy teraz na formacie A3, więc po zadrukowaniu kartki z obu 
stron znajdowały się na niej dwa egzemplarze. Trzeba było w związku z tym 
przecinać kartki na pół równolegle do krótszego boku, a następnie rozdzie-
lone numery składać na pół. Kupiliśmy gilotynę fotografi czną, lecz można 
było przy jej użyciu przeciąć co najwyżej kilka kartek naraz. Wobec tego do 
cięcia używaliśmy na ogół noża albo po prostu nożyczek. Czasami, żeby za-
oszczędzić czas, nie składaliśmy rozciętych egzemplarzy na pół, licząc na to, 
że czytelnicy sami je sobie złożą.

Nie zawsze udawało się zdobyć papier A3, zatem czasami drukowaliśmy 
na A4, układając na sicie dwa równe stosiki. Wtedy trzeba było wyciągać przy 
każdym podniesieniu sita dwie kartki.

Po jakimś czasie przyszło mi do głowy pewne usprawnienie. Dokręciłem 
do sita, od strony odbierającego papier, haczyk i doczepiłem do niego gumę 
modelarską, którą można było kupić w Składnicy Harcerskiej. Jej drugi ko-
niec przyczepialiśmy do czegokolwiek znajdującego się powyżej, najczęściej 
do drzwiczek jakiejś szafk i. Nie trzeba było wtedy trzymać cały czas ramy i jej 
podnosić, bo odskakiwała sama. Wystarczyło ją docisnąć na czas przesuwa-
nia rakla po sicie. Osoba wyciągająca wydruki miała dzięki temu dwie ręce 
do dyspozycji i kiedy drukowaliśmy na A4, mogła wyjmować kartki z obu 
stosików jednocześnie. Praca szła dzięki temu znacznie sprawniej.

Kilka miesięcy później Paweł Wadowski zapytał, jak według mnie powin-
na wyglądać podstawa do mocowania ramy z sitem, żeby jak najwygodniej 
i jak najszybciej się na niej drukowało, a po tygodniu przyniósł podstawę wy-
konaną przez siebie w pracy. Zrobił też nowy rakiel, który lepiej przeciskał 
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farbę przez sito. Używaliśmy go aż do końca działalności, choć po jakimś 
czasie, kiedy Paweł już z nami nie pracował, odłamały się metalowe rączki, 
których nie mieliśmy jak dorobić.

*

W tym mniej więcej czasie zaczął z nami drukować Witek Tukałło, który od 
tej pory przez ponad trzy lata zjawiał się u mnie, kiedy tylko był potrzebny. 
Nasz KOS trochę się ustabilizował. Łącznie ze mną mieliśmy wtedy do dys-
pozycji cztery osoby do drukowania. Ponieważ Maciek był w klasie matural-
nej i musiał poważnie wziąć się do nauki, więc jego ojciec, który odgrywał 
już od jakiegoś czasu coraz większą rolę w redagowaniu „Zomorządności”, 
wziął na siebie całość obowiązków z tym związanych. Dużo obowiązków 
miała też moja mama, która dostarczała informacje, kolportowała „Zomo-
rządmość” oraz inne czasopisma i książki, a także przewoziła w razie koniecz-
ności sprzęt, papier i farbę. Poza tym czasami pomagał nam w drukowaniu 
mój brat, którego prosiłem również od czasu do czasu o zawiezienie bibuły 
w różne miejsca, zwłaszcza do wujka do Płaszowa, oraz mój tata, który palił 
odpady z drukarni w lasku za blokiem, przechowywał w Garlicy nasz sprzęt 
i czasami przewoził różne materiały. Andrzej Załauski zbudował urządzenie 
do nasłuchu radiostacji milicyjnych i przekazywał Maćkowi uzyskane w ten 
sposób informacje oraz utrzymywał też przez panią Danutę Suchorowską-
Śliwińską kontakt z RKS-em. Ponadto mieliśmy do dyspozycji sporo ludzi, 
którzy wspierali nas poprzez dostarczanie papieru i pieniędzy, no i każdy 
z nas posiadał także swoją sieć kolportażu. Ogólnie rzecz biorąc, nie było źle, 
ale i tak byliśmy bardzo zmęczeni, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę, iż 
podziemne życie musieliśmy jakoś łączyć z tym legalnym.

Jeżeli chodzi o samo drukowanie, to wyspecjalizowałem się wtedy w „ra-
klowaniu”, i na ogół to właśnie robiłem, chociaż czasami zamienialiśmy się 
rolami. Była to nudna czynność, jednak pocieszałem się, że przynajmniej 
będę miał dzięki temu silne palce. Druk odbywał się w pokoju moim i Paw-
ła, więc brałem w nim udział zawsze. Koledzy przychodzili na zmianę: nie 
było potrzeby, żebyśmy wszyscy razem siedzieli w lokalu.

*
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To, że zaczęliśmy drukować w Prokocimiu, miało dobry wpływ na mojego 
dziadka, który zaczął coraz częściej przesiadywać u mnie w pokoju w trak-
cie drukowania, tak jakby chciał uczestniczyć w naszych pracach. Opowia-
dał przy tym wszystkie historie ze swojego życia, które ja już dobrze znałem, 
ale które Maciek słyszał po raz pierwszy.

 – Wiesz co, dziwię ci się, przecież to niesamowicie ciekawe opowieści. 
Powinieneś to wszystko spisać. Gdyby to był mój dziadek, już dawno bym 
to zrobił – stwierdził kiedyś.

Nic nie odpowiedziałem, bo sprawa nie była prosta. Opowiadania dziad-
ka były często wyrwane z szerszego historycznego kontekstu, a ja wtedy, 
będąc w trzeciej klasie liceum, miałem za małą wiedzę, żeby to uporządko-
wać. Wcześniej wiele razy pytałem dziadka, dlaczego tego wszystkiego nie 
spisze, i wydawało mi się, że sam nie bardzo wiedział jak. Skończyło się na 
tym, że opisał tylko niektóre zdjęcia i zrobił trochę drobnych notatek. Zde-
cydowanie lepiej szło dziadkowi mówienie. Pamiętał dużo faktów, zwłaszcza 
z okresu pierwszej wojny światowej i wojny bolszewickiej, utrwalonych chy-
ba dzięki częstemu ich powtarzaniu. Pewne rzeczy jednak zaczynały mu się 
mylić i nakładać na siebie. Nie potrafi ł konsekwentnie rozdzielić opowieści 
z pierwszej i drugiej wojny i częściej niż dawniej przeskakiwał z tematu na 
temat. Spisanie tego wydawało mi się karkołomnym zadaniem. Nie mówiąc 
już o tym, że po prostu nie miałem na to czasu. Oczywiście teraz żałuję, bo 
gdybym dysponował wiedzą, którą miałem dziesięć lat później, być może 
utrwaliłbym to wszystko na papierze albo przynajmniej na taśmie. Niestety, 
w czasach kiedy mógłbym pomóc dziadkowi usystematyzować jego powie-
ści i zapisać je, nie było go już na tym świecie.

*

Pod koniec września mama przyniosła informację, że ciocia Janka coś zała-
twiła i że z Wrocławia ktoś przyjedzie. Podała dzień, godzinę, hasło i odzew.

O umówionej porze usłyszałem dzwonek do drzwi naszego mieszkania. 
Kiedy otworzyłem, zobaczyłem młodego faceta z dużym plecakiem ze ste-
lażem. Podał szybko hasło, a kiedy usłyszał moją dopowiedź, wpakował się 
do środka. Wpuściłem go do mojego pokoju, gdzie z ulgą zdjął ciężki bagaż 
i poprosił o coś do picia.
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Okazało się, że cały plecak wypakowany jest bibułą przeznaczoną dla nas. 
Większość stanowiły książki, ale sporo było też czasopism.

 – Słuchaj – zaczął. – Mam uzgodnić z tobą warunki współpracy. Propo-
zycja jest taka. Będę przyjeżdżał mniej więcej co miesiąc i przywoził tyle ile 
teraz. Książki są oczywiście płatne, część czasopism też. Dajemy ci dwadzie-
ścia pięć procent marży. Oprócz rzeczy płatnych jest jeszcze to. Taka pra-
sówka na wasze potrzeby. To jest bezpłatne, w ramach współpracy. Będę ją 
przywoził regularnie razem z resztą.

Mówiąc to, wyciągnął plik ulotek. Były tam pojedyncze i podwójne egzem-
plarze różnych czasopism z całej Polski. Rzecz dla nas niezwykle cenna, bo 
dająca dostęp do informacji z całego kraju. Oczywiście dostawaliśmy do tej 
pory różne czasopisma z niektórych, zwłaszcza dużych, miast, jak Warszawa 
czy Gdańsk, ale teraz mieliśmy otrzymywać je regularnie, i to z terenu całej 
Polski. To tak jakbyśmy nagle uzyskali dostęp do serwisów agencji prasowej.

 – No dobrze, a weźmiesz też trochę naszego czasopisma do rozprowa-
dzenia?

 – Tak, jasne, z tym że nie więcej niż sto egzemplarzy. Rozdzielimy to dla 
różnych redakcji.

Nie ustaliliśmy dokładnego terminu następnego spotkania. Wziął ode 
mnie numer telefonu, podał swoje imię i powiedział, że zadzwoni.

Nie dopytywałem, jakie struktury reprezentuje. Mama twierdziła, że dol-
nośląski RKS, ale ja raczej uważałem, że któreś z wrocławskich wydawnictw 
podziemnych, bo władze Solidarności chyba nie trudniłyby się rozprowa-
dzaniem książek. Dziwiła mnie natomiast ta „prasówka”, bo jakiemu wy-
dawnictwu chciałoby się tak dzielić i rozprowadzać prasę… Niestety, nigdy 
nie dowiedziałem się, kto nam to przysyłał. Po 1989 roku mogłem zapytać 
ciocię Jankę, ale tego nie zrobiłem, bo zbyt byłem zajęty innymi sprawami, 
żeby o tym myśleć. Teraz już, niestety, jest na to za późno. Zmarła w grudniu 
2015 roku i pochowana jest w swoich rodzinnych Kielcach.

Moja współpraca z Wrocławiem trwała mniej więcej dwa lata i przebie-
gała bez żadnych wstrząsów. Po pół roku zmienił się jedynie, z nieznanych 
mi powodów, przyjeżdżający do mnie kolporter. Prasę Maciek zabierał do 
domu, żeby wykorzystać ją do redagowania „Zomorządności”, a potem przy-
woził z powrotem do mnie i dzieliliśmy ją między siebie w drodze losowa-
nia. Rozlosowane egzemplarze po przeczytaniu trafi ały do naszych archiwów.



395

Lata chmurne

Dystrybucją książek Maciek się nie interesował. Kupował pojedyncze 
publikacje głównie na własne potrzeby, czasami brał kilka egzemplarzy ja-
kiegoś tytułu do sprzedania, jeżeli miał na niego chętnych. Po prostu uznał, 
że to moja sprawa. Na szczęście przywożone z Wrocławia książki, głównie 
historyczne i powieści, były na tyle dobre, że znajdowałem chętnych na ich 
kupno bez większych problemów. Zysk był minimalny, ale marża pokrywa-
ła bez problemu ewentualne straty i pozwalała na nabywanie ciekawszych 
tytułów zarówno spośród książek przywożonych z Wrocławia, jak i dociera-
jących do mnie z innych źródeł.

*

Po raz kolejny dotarło do mnie, że Kraków jest mały, kiedy postanowiłem po-
szukać nowych kontaktów do rozprowadzania już nie tylko czasopism, ale 
także literatury. Pewnego dnia mama przyniosła informację, że jej znajomi 
znaleźli kogoś zainteresowanego nawiązaniem współpracy. Co więcej, ten ktoś 
miał mieszkać w tej samej klatce schodowej, w której mieszkaliśmy my. Adres 
miała podać mi w najbliższym czasie. Zacząłem zastanawiać się, kto to może 
być. Sąsiadów znałem słabo i z żadnym z nich nie utrzymywałem kontaktu, 
ale z moich obserwacji wynikało, że najbardziej do tego typu działalności pa-
suje nasza sąsiadka z naprzeciwka pani Monika Tomaszewska. Kiedy jeszcze 
chodziłem do podstawówki i zapomniawszy kluczy, czekałem na powrót ro-
dziców na korytarzu, ona i jej brat Janek Tomaszewski zaprosili mnie do swo-
jego mieszkania na herbatę. Siedziałem wtedy u nich kilka godzin, słuchając 
rozmów o zwyczajach i strojach ludowych, co niespecjalnie mnie interesowało. 
O tym, że jej brat jest etnografem, dowiedziałem się wiele lat później, kiedy 
pracowałem w Muzeum Etnografi cznym w Krakowie, gdzie on również był 
zatrudniony. Od czasu tego zdarzenia mówiliśmy sobie „Dzień dobry”, kiedy 
spotykaliśmy się na klatce schodowej, ale nigdy nie rozmawialiśmy. Przeczu-
cie jednak mnie nie zawiodło. Kiedy tylko mama potwierdziła, że faktycznie 
chodzi o sąsiadkę z naprzeciwka, zapukałem do jej drzwi. Była nieobecna, więc 
powiedziałem mieszkającej z nią koleżance, żeby wpadła do mnie, gdy wróci 
z pracy. Kilka godzin później, zdziwiona moją prośbą, zadzwoniła do drzwi. 
Zaprosiłem ją do środka i wyjaśniłem, że osoba, której nazwiska obecnie już 
nie pamiętam, prosiła o skontaktowanie się z nią. W mig zrozumiała sytuację:
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 – Aaa, to pan. Coś podobnego. Nie spodziewałam się. To naprawdę bli-
ski kontakt.

Mnie też ucieszyło, że nie będę musiał jeździć z bibułą na drugi koniec 
miasta. Dodatkowo przyszło mi do głowy, że może w razie jakichś kłopotów 
będziemy mogli szybko pozbywać się różnych materiałów, przerzucając je 
na jakiś czas do jej mieszkania.

Kontakt utrzymywaliśmy regularnie. Monika kolportowała nie tylko książ-
ki, ale także „Zomorządność” i „Trzynastkę”. Pracowała w Instytucie Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej, gdzie do tej pory nikogo nie znaliśmy, zatem 
dzięki temu nasze czasopismo zaczęło trafi ać w nowe miejsce.

*

W ostatnich miesiącach roku „Zomorządność ukazywała się dosyć regular-
nie, ale akurat w czasie kiedy cała Polska żyła uprowadzeniem księdza Jerze-
go Popiełuszki, mieliśmy dłuższą, bo trzytygodniową, przerwę. Za to numer 
91 poświęciliśmy w całości relacji z pogrzebu księdza oraz analizie śledztwa 
i samemu zabójstwu, a w kolejnych dwóch publikowaliśmy sporo artyku-
łów i oświadczeń związanych morderstwem. Cała końcówka roku upłynęła 
pod znakiem tych wydarzeń. Władze zdawały sobie sprawę, że może dojść 
do eskalacji konfl iktu, dlatego starały się nie rozbijać demonstracji organi-
zowanych pod koniec roku. Jeżeli aresztowali uczestników, to po cichu. Tak 
było na przykład podczas manifestacji zorganizowanej 11 listopada w Kra-
kowie, w której uczestniczyło, według relacji zamieszczonej w „Zomorząd-
ności”, kilkanaście tysięcy osób i która przeszła spokojnie z Wawelu na plac 
Matejki, gdzie kwiaty pod pomnikiem Grunwaldzkim złożyli ojciec Maćka 
i Ryszard Majdzik, po czym ludzie spokojnie się rozeszli. Nikt nikogo nie 
pałował, nikt nie rzucał kamieniami. Wyglądało to wręcz nienaturalnie, jak 
nie z tego kraju.

*

W listopadzie Maciek wraz z ojcem wpadli na pomysł, że skoro mamy moż-
liwości drukowania grafi ki, to powinniśmy zacząć wydawać znaczki pocz-
towe. Oczywiście znaczki emitowane przez różne organizacje podziemne 
i zwane pocztowymi nie służyły do naklejania na listy. Chodziły co prawda 
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słuchy, że do jakichś ludzi dotarły listy, na które ktoś nakleił znaczki wyda-
wane przez podziemną Solidarność, ale jeżeli nawet tak się zdarzyło, to wy-
nikało to tylko z dobrej woli pocztowców. Druki te były natomiast czymś 
w rodzaju cegiełek, dzięki którym można było zarobić trochę pieniędzy na 
działalność. Ponieważ nasze również miały służyć temu celowi, więc przy-
klasnąłem pomysłowi.

Pierwszy znaczek miał być wydany z okazji trzeciej rocznicy wprowadze-
nia stanu wojennego. O jego projekt poprosiłem ciocię Fryderykę, i dostałem 
go mniej więcej po tygodniu. Były na nim napisy „13 grudnia”, „NSZZ Soli-
darność”, „KOS 241”, „Kraków”, „1984”, cena „10 zł”, poza tym skrzyżowane 
pałki milicyjne, wielokąt rozdarty na pół mający symbolizować rozdarcie 
Polski oraz znak Polski Walczącej. Znaczek miał być wydrukowany na czarno.

Pojawiło się przy tym trochę problemów technicznych. Przygotowanie 
sita nie stanowiło najmniejszego problemu, bo niczym nie różniło się od 
przygotowania do druku czasopisma. Nie mieliśmy natomiast zielonego 
pojęcia, jaką farbą drukować. Na pewno musiała być trwalsza niż ta oparta 
na paście komfort, bo należało użyć papieru kredowego, w który pasta na 
pewno by nie wsiąkała i na którym by nie zasychała. Nie bardzo natomiast 
wyobrażałem sobie mycie sita ze zwykłej farby drukarskiej. Chyba lepiej by-
łoby takie sito wyrzucić. Po jakimś czasie Maciek przyniósł informację, że 
można drukować znaczki mieszaniną farby drukarskiej i farby akrylowej. 
Tę drugą można było kupić w sklepie dla plastyków na Brackiej. Poszedłem 
tam, jednak udało mi się dostać tylko farbę koloru czerwonego. Zmieszali-
śmy ją z czarną farbą typografi czną, ale mieszanka ta nie przechodziła przez 
sito. Po godzinie prób okraszonych solidną dawką przekleństw zrezygnowa-
liśmy z dodawania farby akrylowej. Rozpuściliśmy farbę drukarską benzyną 
lakową i udało nam się wydrukować kilkaset kartek formatu A4, zanim sito 
całkowicie się zatkało. Na kartce mieściło się kilkadziesiąt znaczków, zatem 
nakład był dosyć duży. Minęło jednak sporo czasu, zanim farba wyschła na 
tyle, że mogliśmy poskładać rozrzucone po pokoju wydruki.

Stwierdziliśmy przy tym, że w całym mieszkaniu strasznie śmierdzi roz-
puszczalnikiem. Zdecydowanie bardziej niż normalnie. I wtedy rozległ się 
dzwonek do drzwi. Na szczęście miałem już umyte ręce, więc kiedy przez wi-
zjer zobaczyłem sąsiada, który mieszkał nad nami, postanowiłem otworzyć.

 – Rany boskie! –wrzasnął sąsiad. – Co wy tu wyprawiacie? Przecież nie 
da się oddychać. Śmierdzi jak w fabryce. I to już nie pierwszy raz.
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 – Przepraszam – wyjąkałem. – Malowałem coś w łazience, więc pewnie 
przez wentylację przedostało się wyżej.

 – Musicie coś z tym zrobić. Wietrzcie mieszkanie, jak coś malujecie. Nie 
może tak być, żeby nie dało się wytrzymać piętro wyżej.

 – Oczywiście. Zaraz przewietrzę – obiecałem.
Sąsiad obrócił się na pięcie i poszedł do siebie, a my szybko pootwieraliśmy 

wszystkie okna, sprawdziwszy uprzednio, czy w pobliżu nie ma jakichś ludzi.
Cóż, nie byłem specjalnie zszokowany, że przyszedł z taką awanturą, wręcz 

dziwiłem się, że dopiero teraz.
Znaczki wkrótce potem trafi ły do kolportażu. Sprzedawały się, powiedzmy, 

tak sobie. Nie zniechęciło nas to jednak. Za projektowanie zabrał się ojciec 
Maćka i robił to całkiem nieźle. Przygotował dla nas później na różne okazje 
szereg bloczków, składających się z czterech znaczków każdy – sprzedawa-
ły się one lepiej niż pojedyncze znaczki.

Wpadliśmy też na pomysł, żeby drukować samą farbą akrylową, co okazało 
się całkiem niezłym rozwiązaniem. Można było ją rozcieńczać zwykłą wodą, 
a dopóki nie zaschła, również wodą zmywać, więc, mówiąc dzisiejszym języ-
kiem, była ekologiczna i nie śmierdziała. Wszystkie kolejne nakłady znaczków 
były drukowane właśnie przy jej użyciu. Następny bloczek w kolorze czer-
wonym wydaliśmy na przełomie stycznia i lutego z okazji rocznicy powsta-
nia styczniowego, a następny chyba na rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego.

O wydaniu kolejnych serii informowaliśmy w „Zomorządności”.

Nasz pierwszy znaczek pocztowy
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W styczniu moja mama ustaliła z Jancarzem, iż wydrukujemy zdjęte przez 
cenzurę z „Tygodnika Powszechnego” Wigilijne przemówienie Ojca Świętego 
do Polaków. Jancarzowi zależało na tym, żeby ukazało się ono dosyć szyb-
ko, bo chciał rozprowadzić je w trakcie jakiejś imprezy w Mistrzejowicach. 
Mama porozumiała się z Jancarzem bez naszej wiedzy, kiedy materiał do naj-
bliższego numeru był skompletowany i przepisany. Doszliśmy jednak z Mać-
kiem do wniosku, że możemy wydać dodatkowy numer, ale nie na sicie, lecz 
na powielaczu, bo tylko wtedy zdążymy go wydrukować. Dlatego numer 95 
z datą 15 stycznia jest inny niż pozostałe wydawane w tym czasie i zawiera 
jedynie wspomniane przemówienie. Po raz ostatni użyliśmy wtedy naszego 
powielacza elektrycznego.

*

W związku z rozpoczętym w tym samym miesiącu procesem Piotrowskie-
go i jego wspólników opublikowaliśmy w następnym numerze artykuł An-
drzeja Załuskiego (podpisany pseudonimem Anca)30, w którym domagał 
się on kary śmierci dla sprawców zabójstwa księdza Jerzego. Jego ostre wy-
powiedzi pośrednio skrytykował autor notki opublikowanej w „Tygodniku 
Mazowsze”, stwierdzając, że ton artykułów prasowych dotyczących tej spra-

 30 Anca, Dlaczego żądam kary śmierci dla morderców ks. J. Popiełuszki, „Zomorząność”, 
18.01.1985, s. 1.
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wy był „(…) spokojny i opanowany”. „Poza jednym krakowskim pismem 
»Zomorządność« (nr 98 z 18 I) nie spotkałem się z żądaniem kary śmierci. 
Przeciwnie, w kilku pismach (np. w warszawskim »Robotniku« nr 80 z 17 
II) podkreśla się, że kara śmierci stoi w sprzeczności z wartościami wyzna-
wanymi przez »Solidarność«”31.

Nie odnieśliśmy się do tej notki, bo zamieszczony przez nas artykuł nie 
wyrażał stanowiska redakcji, a Andrzej odpowiedzi nie napisał.

*

W lutym nastąpiło coś, co ożywiło trochę atmosferę w Krakowie. W nocy 
z 18 na 19 lutego rozpoczął się strajk głodowy w kościele w Starym Bieżano-
wie. Zorganizowany przez powołaną 7 listopada 1985 roku Inicjatywę Oby-
watelską w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. Stanowił reakcję 
na aresztowanie wielu działaczy opozycji, między innymi Andrzeja Gwiaz-
dy, Adama Michnika, Władysława Frasyniuka i Bogdana Lisa, oraz wydale-
nie z kraju Seweryna Blumsztajna, który usiłował wrócić do Polski i został 
zatrzymany na lotnisku, a następnie deportowany. Strajk prowadzony był 
w trybie rotacyjnym i trwał przez następne pół roku, a my regularnie publi-
kowaliśmy relacje z jego przebiegu. Mieliśmy bezpośredni dostęp do infor-
macji dzięki temu, że w pomoc głodującym bardzo zaangażowała się moja 
mama oraz moje ciocie: Ewa Bicz i Maria Bicz-Suknarowska. Jak wcześniej 
pisałem, obie ciocie mieszkały w Bieżanowie od czasów swojej młodości. 
Regularnie chodziły do tamtejszego kościoła i przyjaźniły się z ówczesnym 
proboszczem księdzem Adolfem Chojnackim.

O strajku pisano nie tylko w całej Polsce, ale także poza granicami kraju. 
Do głodujących przyjeżdżało mnóstwo znanych ludzi, co dawało możliwość 
nawiązywania różnych kontaktów. Ciocie zaprzyjaźniły się między innymi 
z Anną Walentynowicz. Kiedy bywała potem w Krakowie, zatrzymywała się 
czasami u nich w domu.

Dla nas ważne było to, że zarówno Ewa, jak i Marysia oraz jej mąż Ste-
fan Suknarowski chętnie angażują się w różnego rodzaju działania. Oczywi-
ście znałem ich poglądy, ale, jak już nieraz miałem możliwość zauważyć, od 

 31 O procesie toruńskim rozważnie, „Tygodnik Mazowsze”, 7.03.1986, s. 4.
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głoszenia poglądów do poparcia ich czynem droga jest dosyć daleka. Poza 
tym od ukończenia podstawówki kontaktowałem się z nimi bardzo rzadko 
i miałbym pewne opory, żeby w razie potrzeby pójść do nich i zacząć roz-
mowę na tematy konspiracyjne. Od tego czasu wiedziałem jednak, że w ra-
zie czego mamy jeszcze kogoś, na kogo możemy liczyć.

*

W 1985 roku skomplikowała się sytuacja na Akademii Rolniczej. Był to dłuż-
szy proces, który został zapoczątkowany już w połowie 1984 roku, kiedy 
władze zaczęły „konsultować” na uczelniach nową Ustawę o szkolnictwie 
wyższym, która miała zastąpić ustawę uchwaloną jeszcze za czasów działa-
nia legalnej Solidarności. Najpierw robiono to nieofi cjalnie, a od grudnia 
1984 roku już ofi cjalnie. Według władz były to „zmiany”, ale tak napraw-
dę przygotowano całkowicie nową ustawę, która oddawała w ręce ministra 
całkowitą władzę nad uczelniami. Minister mógłby dowolnie wybierać oraz 
odwoływać członków władz szkół wyższych oraz zawieszać i rozwiązywać 
istniejące już organy. Wywołało to protesty na wszystkich uczelniach, a rek-
torzy, senaty i rady wydziałów odrzuciły proponowane zmiany jako niepo-
trzebne i szkodliwe. Na poszczególnych uczelniach zaostrzyły się konfl ikty 
między zwolennikami i przeciwnikami władz komunistycznych, zwłaszcza 
między tymi, którzy aktywnie działali w organizacjach partyjnych, a tymi, 
którzy zaangażowani byli w działalność podziemną. Protesty doprowadziły 
w listopadzie do odwołania przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Be-
nona Miśkiewicza czterdziestu osób ze stanowisk rektorów i dziekanów. Jed-
ną z nich był prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą Akademii 
Rolniczej docent Ludwik Spiss, co ogłoszono na zebraniu w ministerstwie. 
W odpowiedzi na to rektor uczelni profesor Piotr Zalewski zgłosił swoją re-
zygnację, po czym otrzymał, dosłownie po piętnastu minutach, pismo za-
wiadamiające go o zwolnieniu z zajmowanego stanowiska. Spowodowało to 
z kolei protesty środowiska naukowego i studentów na AR.

Konfl ikt ten, o którym informowaliśmy często na łamach czasopisma, od-
bił się w kolejnym roku również na naszej działalności.

*
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18 marca wydaliśmy 100 numer „Zomorządności”. Miał w całości charakter 
satyryczny i kończył się apelem do czytelników o przysyłanie informacji do 
publikacji oraz opinii o naszym czasopiśmie. Zawierał także żartobliwie sfor-
mułowaną, ale prawdziwą informację o śmierci I sekretarza KPZR Konstan-
tina Czernienki, który „kipnął” jakby specjalnie w tym celu, by uczcić nasz 
jubileusz. Nie urządziliśmy jednak żadnej imprezy z tej okazji. Zastanawiali-
śmy się, jaki będzie numer 200. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że takowego 
nie będzie ani że, jeżeli wziąć pod uwagę ilość wydanych numerów, przekro-
czyliśmy już półmetek naszej działalności.

Wydaliśmy 100 numerów, ale nie wiedzieliśmy, na czym wydrukujemy 
kolejne, bo już od jakiegoś czasu mieliśmy kłopoty ze zdobyciem papieru. 
Staraliśmy się wykorzystać wszystkie nasze kontakty i powoli pojedyncze 
ryzy zaczęły do nas spływać, jednak ciągle było ich za mało. Wujek obie-
cał, że coś załatwi, ale na to również trzeba było trochę poczekać. Doszło do 
tego, że nie mieliśmy, na czym wydrukować kolejnego numeru. Moja mama 
postanowiła wykorzystać swoje kontakty w kościele w Mistrzejowicach, bo 
jak słyszała, miały docierać tam pewne ilości papieru w transportach z da-
rami. Zadeklarowała, że zapyta księdza Jancarza, i po kilku dniach poinfor-
mowała nas, że owszem, trochę mogą nam odstąpić. Ja i Maciek mieliśmy 
z nią pojechać, żeby go przenieść, gdyż nie było niestety nikogo innego, kto 
mógłby zrobić to za nas. Żywiliśmy nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona 
dyskretnie, czyli tak żeby nikt nie zwrócił na nas uwagi. Myliliśmy się jednak.

Mieliśmy wziąć udział w czwartkowej mszy, a po niej spotkać się z księ-
dzem i załatwić sprawę. Tak też uczyniliśmy.

Jancarz stał na korytarzu i rozmawiał z jakimiś ludźmi, więc czekaliśmy 
chwilę w pewnej odległości. Kiedy skończył, mama podeszła do niego i przy-
witała się, po czym przywołała nas gestem.

 – Mojego syna Piotra ksiądz już chyba kiedyś poznał. A to jego kolega 
Maciek Kuś.

 – Aaa, tak, chyba tak, już kiedyś się spotkaliśmy – powiedział, patrząc na 
mnie, po czym podaliśmy sobie ręce.

 – Przyszliśmy zgodnie z umową – przypomniała. – Ksiądz coś obiecał… – 
dodała, nie mówiąc, o co chodzi, bo dokoła kręciło się sporo ludzi.

 – Tak, pamiętam, poczekajcie chwilę. Muszę się tylko z kimś rozmówić 
i za chwilę pójdziemy poszukać tego, czego potrzebujecie. Akurat teraz nie 
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mam zbyt wiele, właśnie niedawno przyszli inni potrzebujący i zabrali więk-
szość – oznajmił, po czym oddalił się.

Byłem trochę zaskoczony.
 – Myślałem że sprawa jest uzgodniona i że papier na nas czeka – odezwa-

łem się niepewnie do Maćka.
Przecież ściągnąłem go tu, bo byłem przekonany, że będzie dużo do no-

szenia.
 – Spokojnie, nawet jak da parę ryz, to i tak będzie dobrze – odparł.
Ksiądz po chwili wrócił i rzucił w naszą stronę:
 – Chodźcie, będziemy szukać.
Poszliśmy za nim i po pewnym czasie weszliśmy do dużego pomieszcze-

nia, gdzie znajdowało się sporo osób. O ile dobrze pamiętam, przepakowy-
wali jakieś paczki. Przypuszczałem, że z darami. Dwóch mężczyzn podeszło 
do nas i przywitali się z księdzem.

 – Znacie się? Jak nie, to się poznajcie. Robicie to samo. – Jancarz mówił 
bardzo głośno, tak że wszyscy w pomieszczeniu dobrze go słyszeli.

 – Nie, nie znamy się – odpowiedzieliśmy i podaliśmy im ręce.
Podając swoje imię, zrobiłem to najciszej, jak potrafi łem, mając nadzieję, 

że nikt nie usłyszy.
 – To koledzy z „Zomorządności”. Potrzebują papieru – ogłosił wszem 

i wobec, patrząc na nas. – Znajdziecie coś dla nich?
Zamurowało nas. W jednym momencie zostaliśmy zdekonspirowani 

przed ludźmi, których widzieliśmy po raz pierwszy w życiu. Wszystkie za-
sady, jakich staraliśmy się zawsze trzymać, odkąd prowadziliśmy działalność, 
zostały złamane. Widziałem, że kilka osób odwróciło się w naszą stronę, 
uśmiechając się życzliwie. Odruchowo opuściłem głowę, mając nadzieję, że 
nie zdążą przyjrzeć mi się zbyt dokładnie i nie zapamiętają, jak wyglądam. 
Widziałem, że Maciek też się odwrócił. Jego mina wyrażała niedowierzanie 
i strach.

Staliśmy obok ustawionych pod ścianą stołów, które miały pod blatami 
odsłonięte półki. Na jednej z nich leżały ryzy papieru. Jeden z mężczyzn za-
czął je przeglądać.

 – Niestety, nie ma tego wiele. To, co tu leży, to papier obiecany „Hutnikowi”.
 – Znajdźcie coś dla kolegów, są w potrzebie. Ten też jest „Hutnika”? – spy-

tał, pokazując na kilka ryz leżących na boku.
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 – Też był dla kogoś, ale na razie się nie zgłosił, więc możecie go wziąć.
 – Dobrze, może być. Dobre i to – stwierdził Maciek szybko.
Widziałem, że chce jak najszybciej stamtąd wyjść.
Zapakowaliśmy ryzy do torby, podziękowaliśmy i czym prędzej ulotni-

liśmy się stamtąd.
 – O rany – jęknąłem, kiedy byliśmy już na zewnątrz kościoła i szybkim 

krokiem zmierzaliśmy do samochodu, oglądając się za siebie. – Czy on osza-
lał? Przecież tam na pewno kręci się masa tajniaków.

 – Ksiądz po prostu ma taki styl – próbowała usprawiedliwiać go mama, 
ale zabrzmiało to bardzo niepewnie.

 – Dajcie spokój. Ja już na pewno więcej się tu nie pojawię. Ale dobrze, że 
chociaż trochę papieru postanowili odstąpić – skomentował Maciek.

 – Myślałem, że uzgadniałaś to z nim i że trzyma coś specjalnie dla nas – 
zwróciłem się do mamy.

 – Uzgadniałam, ale jak sami widzieliście, Jancarz jest bardzo zajęty, przyj-
muje mnóstwo ludzi. Pewnie po prostu zapomniał. W przyszłości, jeżeli bę-
dzie miał jakiś papier, nie będę już was tu ściągała. Sama go odbiorę. Nie 
będą to chyba takie ilości, żebym nie mogła tego unieść.

Było już dosyć późno i po osiedlu kręciło się mało ludzi, więc gdyby ktoś 
za nami szedł, to pomimo ciemności na pewno byśmy go zauważyli. Nie wi-
działem jednak nikogo, kto wyglądałby podejrzanie, i miałem nadzieję, że 
akurat wtedy kiedy odbieraliśmy papier, nie było żadnego esbeka wśród lu-
dzi, którzy byli tego świadkami. Na wszelki wypadek, kiedy już jechaliśmy, 
wyglądałem przez tylną szybę i sprawdzałem, czy nikt za nami nie jedzie, ale 
na szczęście było pusto.

Nasza wyprawa do kościoła w Mistrzejowicach dobrze obrazuje podejście 
do działalności osób, które funkcjonowały w opozycji jawnie i były wszystkim 
znane, oraz tych, którzy pracowali w konspiracji i dla których najważniejszą 
rzeczą było zachowanie anonimowości. Ci pierwsi musieli być widoczni, znać 
jak najwięcej ludzi, rozgłaszać wszem i wobec, co myślą, czyli mówić, pisać 
i publikować, fi rmując to własnym nazwiskiem. Obowiązkiem tych drugich, 
do których my się zaliczaliśmy, było pozostawanie w cieniu, unikanie wszel-
kiego rozgłosu i ludzi, których dobrze nie znali, nieafi szowanie się z poglą-
dami, a nade wszystko stwarzanie wśród ludzi, z jakimi nie współpracowali, 
wrażenia, że nie mają żadnych związków z podziemiem.
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Od tej pory od czasu do czasu dostawaliśmy z Mistrzejowic jakiś papier, 
ale były to pojedyncze ryzy, więc mama przynosiła je sama po mszach czwart-
kowych, i nie tylko, bo od 1984 roku chodziła do Mistrzejowic coraz częściej. 
Na prośbę księdza Jancarza pomagała wtedy znaleźć pracę ludziom zwolnio-
nym z różnych zakładów z powodów politycznych, a uczniom wyrzuconym 
po strajku szkolnym we Włoszczowej nową szkołę.

*

W nowym liceum szło mi dobrze, żeby nie powiedzieć: bardzo dobrze. 
Ogromne wrażenie zrobiłem zwłaszcza na nauczycielu historii, ale nie sta-
nowiło to wielkiego problemu, bo odpytywał tylko z dwóch lekcji wstecz, 
a nie z dwudziestu. Nie miałem również żadnych problemów z matematyką, 
bo, jak pisałem, po korepetycjach materiał trzeciej klasy miałem w małym 
palcu. Pozostałe przedmioty to był drobiazg. O dziwo, chętnie uczęszczałem 
także na lekcje religii prowadzone przez księdza Tadeusza Gadacza, i były to 
jedyne katechezy w moim życiu, na które według mnie warto było chodzić.

Luz w szkole i ściślejszy podział pracy w KOS-ie spowodowały, że mo-
głem odrobinę więcej czasu poświęcić na rzeczy niezwiązane z działalnością.

Maciek utrzymywał jeszcze wtedy kontakt koleżeński z Jackiem. Po któ-
rymś z kolei spotkaniu przyniósł informację, że Jacek zaczął sprowadzać 
z zagranicy płyty i handluje nimi. Dzięki temu miał dostęp do zagranicznej 
muzyki undergroundowej, o jakim my mogliśmy tylko pomarzyć. W tak zwa-
nych fanzinach, czyli gazetkach wydawanych przez miłośników tej muzyki 
oraz różne zespoły muzyczne, wyszukiwał adresy ludzi, do których wysyłał 
listy z propozycją wymiany płyt z polskimi zespołami na płyty wydawane na 
Zachodzie. Część płyt zostawiał sobie, a część sprzedawał, zarabiając w ten 
sposób na kupno kolejnych i wysyłanie paczek. Tym, którzy nie rozumie-
ją, jak można było na tym zarabiać, wyjaśniam, że na przykład, ze względu 
na różnice kursowe, polski longplay kosztował około 200–300 ówczesnych 
złotych. Natomiast płytę przysłaną z Zachodu można było sprzedać w przy-
padku mało znanego wykonawcy za 2 do 3 tysiące, a bardzo znanego nawet 
za 20–30 tysięcy.

Początkowo podszedłem do pomysłu sceptycznie, bo tego typu wymia-
na kojarzyła mi się z pisaniem „próśb” o prospekty z czasów podstawówki. 





Pierwsza i czwarta strona setnego numeru „Zomorządności”
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Jednak perspektywa zdobycia zachodnich płyt była tak kusząca, że posta-
nowiłem spróbować. Z góry ustaliliśmy podział zadań. Ponieważ znałem 
angielski lepiej niż Maciek, więc miałem nawiązywać kontakty i pisać listy 
oraz wysyłać i odbierać paczki. On z kolei miał zająć się sprzedażą tych płyt, 
których nie zostawialiśmy dla siebie. Adresy mieliśmy wyszukiwać wspólnie.

Wkrótce przyniósł kilka fanzinów oraz prawdopodobnie najbardziej zna-
ne wtedy na świecie czasopismo undergroundowe „Maximum Rocknroll”, 
które chyba dostał od Jacka, i wybraliśmy wspólnie trochę adresów na po-
czątek. Potem od czasu do czasu podrzucał mi kolejne funziny z zaznaczo-
nymi adresami, na których najbardziej mu zależało. Nietrudno zgadnąć, że 
były to głównie adresy ludzi interesujących się muzyką reggae. Sporo takich 
pisemek dostawałem później w korespondencji.

Problemów z tą działalnością miałem kilka. Po pierwsze, na naszym ryn-
ku było mało płyt z muzyką undergroundową, a jeżeli już jakieś się pojawiały, 
to dosyć szybko znikały ze sklepów. My natomiast potrzebowaliśmy dużych 
ilości. Po rozkręceniu wymiany kupowałem czasami po kilkadziesiąt long-
playów i kilkaset singli. Sprzedawcy traktowali mnie trochę jak spekulanta 
i niezbyt chętnie sprzedawali tak duże ilości, zatem trzeba było robić czasa-
mi kilka podejść, i to najlepiej do różnych sklepów.

Po drugie, duża ilość przesyłek ginęła w drodze. Prawdopodobnie też 
część ludzi po prostu nie odsyłała zamówionych przez nas płyt, a ponieważ 
my dla zachęty wysyłaliśmy prawie zawsze płyty jako pierwsi, więc stanowi-
ło to dla nas ewidentną stratę.

Po trzecie, znałem, co prawda, angielski na tyle dobrze, że mogłem pisać 
listy i czytać przysyłaną korespondencję, jednak nie na tyle dobrze, żeby ro-
bić to szybko. Zajmowało mi to zatem dużo czasu.

Po czwarte, chyba największy kłopot stanowiło dla mnie wysyłanie płyt. 
Jeżeli przesyłka ważyła powyżej jednego kilograma, to była klasyfi kowana 
jako paczka, a jeżeli poniżej, to jako pakiet. Nadanie kilku pakietów o ta-
kiej samej wadze jak jedna duża paczka było znacznie tańsze. Dlatego każdą 
przesyłkę musiałem dzielić na pakiety. W każdym z nich mogło się zmieścić 
do trzech longpalyów, bo były to oczywiście płyty analogowe. Kiedy więc 
miałem wyekspediować do kogoś dwanaście płyt i jeszcze z dziesięć singli, 
musiałem spakować mniej więcej pięć pakietów, do każdego wypełnić dekla-
rację celną i odstać swoje w kolejce na poczcie, gdzie dodatkowo nie zawsze 
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pracownicy w okienku godzili się na nadanie wszystkich pakietów jednocze-
śnie, zwłaszcza jeżeli kolejka była długa, bo również musieli wypełnić przy 
tym trochę druków. Nie nadawałem strasznych ilości, najwyżej 7–8 pakietów, 
co w porównaniu z ilością nadawanych obecnie przez prywatne osoby prze-
syłek wydaje się liczbą wręcz śmieszną, ale wtedy niewiele osób wysyłało na 
Zachód takie ilości jednorazowo. Poza tym nawet najmniejszy błąd w dekla-
racji lub po prostu za słabo zawiązany sznurek wokół przesyłki powodował, 
że musiałem wycofać się z kolejki, a potem stać w niej od nowa. Nie miałem 
w domu wagi, bo oczywiście kupienie takowej nie było wtedy rzeczą łatwą, 
więc pakowałem pakiety „na oko”, co powodowało, że po zważeniu na poczcie 
okazywało się czasami, iż trzeba je przepakować. Dlatego zawsze woziłem ze 
sobą papier, sznurek i taśmę samoprzylepną. Zdarzało się, że spędzałem na 
poczcie kilka godzin, żeby wysłać wszystkie zamówione krążki.

Fajnie było natomiast dostawać paczki z zagranicy oraz pieniądze, kiedy 
Maćkowi udało się opchnąć jakieś płyty. Sprzedawał je czasami kolegom, ale 
najwięcej kupowali ludzie na giełdzie płyt organizowanej co niedzielę w stu-
denckim klubie Pod Przewiązką.

Te płyty, na których najbardziej nam zależało zostawialiśmy sobie. Ale nie 
było ich zbyt dużo, bo były za drogie, żeby opłacało nam się ich nie sprze-
dać. Dlatego po prostu przegrywaliśmy je na taśmy, a następnie pozbywali-
śmy się ich gdy trafi ał się kupiec. Jeżeli już postanawialiśmy jakąś zostawić, 
to na ogół nie było problemu z podziałem, bo Maciek brał reggae, a ja punk 
rocka, na przykład krążki jednego z moich ulubionych zespołów, czyli Dead 
 Kennedys. Pamiętam tylko jeden raz trochę się przy tym poprztykaliśmy. 
Chodziło o płytę nieznanej mi wcześniej grupy Th e Pogues. Początkowo 
chciałem się jej pozbyć, więc Maciek stwierdził, że w takim razie on ją za-
trzyma. Przesłuchałem ją jednak kilka razy i coraz bardziej mi się podobała. 
Postanowiłem więc, że jednak ją zatrzymam. Maciek jeszcze długo potem 
wypominał mi zmianę zdania.

Niestety, kokosów na tym handlu nie zbijaliśmy. Na ogół nie przysyłano 
nam płyt popularnych grup, tylko całkowicie niszowych, znanych wąskiej 
grupie ludzi. Czasami trafi ła się jakaś, za którą można było dostać więcej pie-
niędzy, ale bardzo rzadko. Oczywiście mieliśmy z tego dochody, lecz właści-
wie starczały mi głównie na kupno niewielkiej ilości płyt i książek, a także 
na prenumeratę mojej ulubionej „Fantastyki”. Mogłem też pozwolić sobie na 
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kupowanie czarno-białych fi lmów do aparatu, bo już kolorowe były dla mnie 
za drogie, i chemikaliów do ich wywoływania. Dzięki temu, kiedy chciałem 
takie rzeczy nabyć, nie musiałem prosić rodziców o pieniądze, których led-
wie im starczało nawet na codzienne potrzeby.

Tę wymianę dałoby się rozwinąć i zarabiać na niej nawet niezłe pieniądze, 
bo byli tacy, którzy z tego żyli, jednak w naszym przypadku nie wchodziło to 
w grę. Zawsze na pierwszym miejscu znajdowała się działalność podziem-
na i jeżeli coś z nią kolidowało, to musiało „polec”. A utrzymywania takiej 
wymiany nie dało się pogodzić z wydawaniem „Zomorządności” i nauką, 
dlatego po mniej więcej dwóch latach wycofałem się z tego interesu. Maciek 
sam kontynuował korespondencję z niektórymi osobami, tylko po to, żeby 
sprowadzać na własny użytek płyty z muzyką reggae.

*

Do wakacji 1985 roku nie działo się nic, co zaburzałoby regularne wydawa-
nie czasopisma. W maju Maciek zdał maturę, a na przełomie lipca i sierpnia 
dostał się na historię na Uniwersytet Jagielloński. Kiedy zaczynaliśmy razem 
pracować w roku 1981, wyprzedzałem go w nauce o rok, a teraz byłem rok 
za nim. Ale przynajmniej przeszedłem do czwartej klasy bez żadnych pro-
blemów.

Zaraz po swoich egzaminach Maciek postanowił odbyć ze mną poważną 
rozmowę na temat… mojej przyszłości. Kiedy drukowaliśmy kolejny nu-
mer, zagadnął:

 – Co chcesz robić po zakończeniu liceum? Planujesz może jakieś studia?
 – Planować planuję, nie wiem jednak, co z tego wyjdzie. Szczerze powie-

dziawszy, czuję się taki zmęczony i tak bardzo mam dość tych wszystkich 
szkół, że najchętniej zrobiłbym sobie jakąś przerwę i poszedł do pracy. Ale 
to raczej nie wchodzi w grę. Po pierwsze, moi rodzice nie wyobrażają sobie, 
że mógłbym nie pójść na studia, a po drugie, jeżeli na nie nie pójdę, to na-
tychmiast upomni się o mnie wojsko.

 – A jeżeli pójdziesz, to na jakie?
 – Chyba na historię. Co prawda, zawsze bardziej interesowały mnie przed-

mioty ścisłe, ale nie mam szans, żeby nadrobić teraz materiał na tyle, by dostać 
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się na studia tego typu – stwierdziłem, bo po tylu niepowodzeniach w szkole 
faktycznie miałem kiepskie wyobrażenie o swoich możliwościach. – Histo-
rii jestem w stanie jakoś się nauczyć w ciągu najbliższego roku, matematyki 
i fi zyki raczej nie.

 – Czyli idziesz na historię? Na pewno?
 – Nooo, tak – odpowiedziałem z wahaniem, bo zdawałem sobie sprawę, 

że pomimo wielu przeczytanych książek moja wiedza historyczna jest bardzo 
fragmentaryczna i nieusystematyzowana i że na nadrobienie braków może 
mi nie starczyć czasu. – A o co chodzi? – zapytałem.

 – Doszliśmy z ojcem do wniosku, że jeżeli wezmą cię do wojska, to będzie 
koniec „Zomorządności”. Nie ma szans, żebyśmy mogli sami to pociągnąć. 
Tak więc szczerze powiedziawszy, nie masz wyboru i musisz iść na studia – 
odparł, uśmiechając się.

 – No dobra, fajnie, tylko muszę się jeszcze na nie dostać.
 – Właśnie, i dlatego ustaliliśmy, że musimy ci w tym jakoś pomóc. Mógł-

byś pójść na korepetycje z historii. Ten człowiek, który pomagał mi się przy-
gotować do egzaminów, jest dobry.

 – Tak, tylko że moich rodziców nie stać na to, żeby regularnie płacić za 
moje lekcje. To, co ja zarabiam, też nie wystarczy.

 – Wiem, i dlatego uzgodniliśmy, że powinniśmy dołożyć się do tego z pie-
niędzy KOS-u.

 – Z pieniędzy, których nie mamy – zauważyłem.
 – No, coś tam mamy, a jeżeli nie dostaniesz się na studia, to i tak będzie 

po KOS-ie.
Było mi trochę głupio, że wykorzystam pieniądze fi rmowe na własne po-

trzeby, ale wiedziałem, że nie ma innego wyjścia. Dlatego, muszę przyznać, 
zgodziłem się szybko i z wdzięcznością.

Maciek skontaktował mnie z magistrem Wojciechem Kęderem, który wte-
dy pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, a obecnie jest profesorem Uniwersy-
tetu Papieskiego im. Jana Pawła II, i od tej pory aż do egzaminu maturalnego 
uczęszczałem do niego na prywatne lekcje. Biorąc pod uwagę ilość czasu 
poświęcanego działalności oraz moje zaległości, sam nie byłbym w stanie 
przygotować się do egzaminów. Mój nowy nauczyciel pomógł mi usystema-
tyzować wiedzę i uzupełnić braki. W trakcie naszych spotkań, które odbywały 
się w bursie UJ przy ulicy Mitery, gdzie wtedy mieszkał w malutkim pokoju, 
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wypalaliśmy masę papierosów. On popularnych wsadzanych w szklaną luf-
kę, a ja klubowych i radomskich.

*

Większość wakacji spędziłem w Krakowie. Wydaliśmy w tym czasie tylko dwa 
numery, jeden na początku lipca, a drugi 11 sierpnia, bo Maciek najpierw 
musiał zdawać egzaminy na uczelnię, a potem wyjechał gdzieś z rodzicami. 
Ponieważ ustaliłem z mamą i tatą, że wreszcie zrobimy remont łazienki i ubi-
kacji, przeznaczając na to trochę dolarów trzymanych na koncie na czarną 
godzinę, więc wolny czas postanowiłem wykorzystać, wykonując niektóre 
prace sam. Zatrudniłem Bronka, o czym wspominałem wcześniej, do wy-
konania instalacji wodnej i gazowej, oraz jakąś ekipę do zrobienia lastryko-
wej podłogi, lecz cała reszta, czyli demontaż elementów metalowych, kucie 
dziur w ścianach i prace murarskie, ze względu na oszczędności, spadła na 
mnie. Nie miałem żadnego doświadczenia, zatem nie wszystko wyszło tak, 
jak chciałem, a przy zamurowywaniu pionów kanalizacyjnych, które do tej 
pory były przykryte płytami wiórowymi, musiał mi pomóc wujek Maciek. 
Pod koniec wakacji łazienka jednak wyglądała wreszcie w miarę przyzwoicie 
i mogłem być pewien, że na ścianie nie wyrosną już żadne grzyby.

W drugiej połowie sierpnia ojciec Maćka zaproponował nam wspólny wy-
jazd do Kotliny Kłodzkiej na tydzień, na co chętnie przystaliśmy. Ani ja, ani 
Maciek nie mieliśmy jeszcze wtedy prawa jazdy, więc skodą woził nas cały 
czas jego tata. Mieszkaliśmy pod namiotem w różnych miejscach. Byliśmy 
między innymi w Paczkowie, Złotym Stoku i Twierdzy Kłodzkiej. Dla mnie 
wycieczka była bardzo ciekawa, bo nigdy wcześniej nie zwiedzałem tego re-
gionu Polski.

*

Na początku wakacji zaczęliśmy pisać w „Zomorządności” o zbliżających się 
wyborach do sejmu. W sierpniu wydrukowaliśmy oświadczenie Konfedera-
cji Polski Niepodległej, a we wrześniu Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność”, wzywające do ich bojkotu.
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Po wakacjach akcja antywyborcza nabrała tempa. Solidarność i inne or-
ganizacje zaczęły przygotowywać się do pomiarów frekwencji wyborczej. My 
także zorganizowaliśmy swoje. Każdy, kto mieszkał w pobliżu jakiegoś lokalu, 
miał liczyć zgodnie z instrukcjami wchodzące osoby. Zaangażowani byli w to 
prawie wszyscy moi znajomi z podziemia, łącznie z moją mamą, która zor-
ganizowała swoją grupę. Od początku września do 13 października, czyli do 
dnia wyborów, wydaliśmy cztery numery poświęcone w dużej mierze temu 
tematowi. Drukowaliśmy oświadczenia różnych organizacji oraz instrukcje 
dotyczące sposobów liczenia frekwencji. Wydaliśmy także specjalny numer 
do pocięcia na ulotki i rozrzucenia lub rozklejenia w miejscach publicznych.

Po wyborach prawie cały numer wypełnił raport ze zorganizowanego 
przez nas liczenia frekwencji w Krakowie, opartego na 767 obserwacjach 
pięciominutowych w 38 lokalach wyborczych, oraz na relacja z zajść w No-
wej Hucie, do których doszło po mszy w kościele w Bieńczycach.

*

W październiku nastąpiło wielkie dla nas wydarzenie: kupiliśmy nową maszy-
nę do pisania. Całkowicie nową, a nie jakiegoś przedwojennego grata. Stało 
się to możliwe dzięki pieniądzom uzyskanym z darowizn. W czasie wakacji 
do rodziców Maćka przyjechali znajomi z Anglii i spędzili u nich tydzień 
albo dwa. Dla nas ważnym aspektem tych odwiedzin było to, iż postanowili 
podarować nam kilkadziesiąt funtów. W ten sposób nasze zasoby fi nansowe 
urosły na tyle, że mogliśmy nabyć w peweksie najtańszą, ale znacznie lepszą 
w porównaniu dotychczasowymi, maszynę produkcji, zdaje się, hiszpańskiej, 
wydając na nią większość posiadanych pieniędzy, czyli około 80 dolarów – 
i nawet jeszcze coś nam zostało. Od początku listopada zatem znacznie po-
prawiła się jakość druku naszego czasopisma.

*

Od ponad roku drukowaliśmy „Zomorządność” na sicie, a w Garlicy stał 
cały czas nieużywany powielacz elektryczny. Co prawda, wydrukowaliśmy na 
nim jeszcze wspomniany 95 numer w połowie stycznia 1985 roku, ale poza 
tym w ogóle z niego nie korzystaliśmy. Trzymaliśmy go w nieodpowiednich 
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warunkach: w zimie, kiedy nie było tam nikogo, czyli przez większość cza-
su, temperatura spadała poniżej zera, natomiast w lecie na poddaszu było 
strasznie gorąco. Przeszkadzał też tacie w pracy i zajmował miejsce, które 
przeznaczone było na magazyn rzeczy potrzebnych w pasiece. Dodatkowo, 
ponieważ przychodzili tam czasami jacyś studenci i znajomi, więc przez 
przypadek mógł go zauważyć ktoś obcy.

Dlatego przyszło mi do głowy, że warto byłoby podarować powielacz ko-
muś, kto mógłby go dobrze spożytkować. Był, co prawda, kupiony za nasze 
fundusze, ale nie były to pieniądze prywatne, tylko z darowizn przekaza-
nych nam na działalność podziemną. Ludzie dawali na ogół datki po prostu 
tym kolporterom, z którymi mieli kontakt, więc zawsze uważałem, że są to 
pieniądze dla szeroko rozumianego podziemia, a nie tylko dla nas. Uzna-
łem więc, że po prostu nie wypada chomikować maszyny, której nie mamy 
zamiaru więcej wykorzystywać. Zacząłem zastanawiać się, komu w takim 
razie moglibyśmy ją odstąpić. Ponieważ w trakcie jednego z moich spotkań 
z Marianem Stachniukiem wspominał on, że brakuje im sprzętu uznałem, 
że może ten powielacz by się im przydał. Równocześnie stanowiłoby to oka-
zanie z naddatkiem wdzięczności za wydrukowanie w przeszłości jednego 
z numerów naszego czasopisma. Powiedziałem o tym Maćkowi w trakcie 
drukowania u mnie w pokoju. Wydawał się zdziwiony.

 – Dlaczego przyszło ci to do głowy akurat teraz?
Podałem argumenty przedstawione powyżej.
 – Ręczny powielacz dałeś Majdzikowi przecież też z takiego samego po-

wodu –przypomniałem mu.
 – No, dobrze, właściwie jest to jakiś pomysł, ale dlaczego właśnie im?
 – Bo to jedyni ludzie, jakich znam, którym może się przydać. Mają już, co 

prawda, off set, lecz wciąż drukują różne czasopisma na powielaczach. Jeżeli 
znasz kogoś, kto mógłby go wykorzystać, to możemy mu go dać.

 – W tej chwili nikt inny nie przychodzi mi do głowy. Rozmawiałeś już 
z nimi?

 – Nie, no skąd, najpierw chciałem pogadać z tobą. Po co mam z nimi roz-
mawiać, jeżeli się nie zgodzisz?

 – To zapytaj ich. Jeżeli nie będą chcieli, to sprawa i tak będzie nieaktualna.
Widziałem, że nie jest w pełni przekonany do tego rozwiązania, ale ja by-

łem, więc postanowiłem zapytać Mariana.
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Okazja nadarzyła się niedługo, bo spotkałem go u wujka, kiedy przynio-
słem świeżo wydrukowany numer.

 – My zawsze chętnie weźmiemy taki sprzęt – usłyszałem. – Muszę jesz-
cze kogoś zapytać, ale myślę, że weźmiemy.

 – Tylko będziecie musieli sami go przewieźć.
 – Z tym nie ma problemu. Dam ci znać przez twojego wujka. Zadzwoni 

do ciebie i powie, kiedy się spotkamy. Obgadamy wtedy szczegóły.
Tak też się stało i ustaliliśmy termin spotkania. W tym czasie nastąpiło 

jednak kilka wydarzeń, które spowodowały, że ja także zacząłem się zastana-
wiać, czy PP „SZ” na pewno jest dobrym odbiorcą i czy przypadkiem nie jest 
inwigilowane. Wydaje mi się, że chodziło między innymi o nieporozumienia 
między PP „SZ” a RKS-em związane z obchodami 11 Listopada. Z ich powodu 
były nieudane i wzięła w nich udział niewielka ilość ludzi. Nie była to jedy-
na przesłanka wywołująca moje wątpliwości, ale pozostałych nie pamiętam.

Postanowiliśmy jednak, że nie możemy wstrzymać przekazania powielacza. 
Po pierwsze, nie mieliśmy żadnych twardych dowodów, więc nie mieliśmy 
też pretekstu do takiego zachowania, a wyszlibyśmy na niepoważnych ludzi. 
Po drugie, doszedłem do wniosku, że jeżeli wszystko odwołamy, podając ja-
kieś nieprzekonujące wytłumaczenie, a oni są inwigilowani, to wtyka może 
się domyślić, że coś podejrzewamy i wsypać wujka i mnie. Osobiście miałem 
nadzieję, że wszelkie nieporozumienia to tylko kwestia ambicji ludzi, którzy 
chcieli posiadać „rząd dusz” w Krakowie i Nowej Hucie. Wiedziałem też, że 
samemu Marianowi mogę ufać.

Ustaliliśmy z Maćkiem, że ze względu na tę niepewną sytuację pojedziemy 
razem na spotkanie razem. Ja pójdę na nie, a Maciek stanie gdzieś z boku na 
ulicy i będzie obserwował, czy wszystko jest w porządku. Mama natomiast 
dyżurowała w domu i w razie mojego aresztowania, po telefonicznym zawia-
domieniu przez Maćka, miała powrzucać jak najwięcej ważnych rzeczy do 
samochodu i wywieźć je do znajomych. Nie uważaliśmy jednak, że zagroże-
nie jest duże, bo wtedy od razu wszystko usunęlibyśmy z naszego mieszkania 
i odwołalibyśmy spotkanie, ale ostrożność nigdy nie zawadzi.

Dni były już krótkie, więc kiedy przyjechaliśmy na Sarmacką, było ciem-
no. Maciek przeszedł na drugą stronę ulicy i stanął w cieniu koło niezamiesz-
kanego wtedy dawnego domu Marka, a ja zadzwoniłem do drzwi. Otworzył 
mi wujek.
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 – Wejdź, już czekają.
 – Oni? – zdziwiłem się.
 – Marian z kolegą.
 – Znasz go?
 – Tak, oczywiście – odparł. – Nie musisz się niczego obawiać.
Przeszliśmy przez korytarz i przedpokój, po czym weszliśmy do pokoju 

wujka i cioci. Marian i jego kolega wstali z krzeseł, żeby się przywitać, a na-
stępnie zaczęliśmy ustalać warunki przekazania maszyny. Rozmowa się nie 
kleiła. Starałem się cały czas wywnioskować z niej, czy na pewno wszystko 
jest w porządku, i zastanawiałem się, czy mogę im podać adres w Garlicy. 
Ostatecznie uznałem jednak, że skoro nie mamy zamiaru przenosić tam po-
nownie drukarni, i oprócz powielacza nie ma tam prawie nic poza częścią 
mojego archiwum przechowywaną przez tatę w starych nieużywanych ulach, 
to zagrożenie nie jest duże. Dodatkowo okolica była tak pusta, że każdy obcy 
człowiek, czy samochód jadący za nimi, był łatwy do zauważenia. Podałem 
więc Marianowi ostatecznie namiary na gospodarstwo oraz termin uzgod-
niony wcześniej z moim tatą. Powiedziałem, że mają podjechać pod bramę 
i czekać tam na niego.

 – Słuchaj, mam jeszcze jedną sprawę powiedział Marian, kiedy omówili-
śmy już kwestię powielacza. – Jest w Nowej Hucie grupa ludzi, którzy kolpor-
tują „Zomorządność” i chcą uruchomić drukarnię. Czy mógłbyś dostarczać 
im bibułę bezpośrednio?

 – Dlaczego nie może zostać tak jak do tej pory?
 – To nie są ludzie związani z nami, zatem to raczej wasza sprawa. My je-

steśmy tylko zbędnym pośrednikiem.
 – Nooo, dobrze. Jesteś pewien tych ludzi?
 – Gdybym nie był, to bym nie dawał ci do nich kontaktu. Zresztą będziesz 

spotykał się tylko z jednym.
 – Dobrze – zgodziłem się. – Daj jakieś namiary na niego.
 – Przekażę ci przez Maćka – oznajmił, mając na myśli oczywiście moje-

go wujka.
Na tym rozmowa się skończyła. Ponieważ mieli jeszcze coś do obgadania 

między sobą, więc wyszedłem pierwszy.
Kiedy stanąłem na ulicy i zamknąłem za sobą furtkę, zacząłem rozglą-

dać się za Maćkiem, który powinien stać po drugiej stronie. Nie było go tam 
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jednak. Stałem dobrą chwilę, bijąc się z myślami. „Niemożliwe, żeby po pro-
stu pojechał do domu. Czyżby go zwinęli? Przecież nie mieliby za co, a poza 
tym prędzej zwinęliby mnie” – pomyślałem. Uznałem, że jeżeli ktoś obserwuje 
dom, to nie mogę tam stać zbyt długo, i powoli przeszedłem kilkanaście me-
trów do ulicy Płaszowskiej. Przyszło mi do głowy, że Maciek mógł po prostu 
pójść gdzieś za potrzebą. Zatrzymałem się na chwilę i obserwowałem Sarmac-
ką na tyle długo, że gdyby moje przypuszczenie było prawdziwe, to powinien 
się w tym czasie pojawić. Nie było go jednak nigdzie. Poszedłem wolno Pła-
szowską, oglądając się często za siebie i starając się wyłowić z mroku jakichś 
podejrzanych ludzi, ale było całkiem pusto. Doszedłem do przystanku auto-
busowego przy skrzyżowaniu Płaszowskiej z Nowohucką i wróciłem do domu.

 – Czy Maciek wrócił? – zapytałem mamę po wejściu.
 – Nie. Przecież byliście razem.
 – Stało się coś dziwnego – stwierdziłem. – Gdzieś zaginął.
 – Jak to zaginął?
 – Wyszedłem ze spotkania, a jego nigdzie nie było.
 – Co to znaczy? Mam wywozić rzeczy?
 – Chyba nie. Spotkanie było spokojne. Z nimi chyba wszystko w porządku.
 – W takim razie czekamy.
Po około półgodziny rozległ się dzwonek do drzwi i wpadł rozzłoszczo-

ny Maciek.
 – Kurczę, dlaczego pojechałeś sam do domu? Czekałem tam jak głupi 

i mógłbym tak stać do rana.
 – Jak to czekałeś? Przecież kiedy wyszedłem, ciebie tam nie było. Gdybyś 

był, to widziałbyś, że wychodzę. Miałeś pilnować, czy wszystko jest w po-
rządku, a skoro nie widziałeś, jak wychodzę, to równie dobrze mógłbyś nie 
zauważyć, gdyby mnie wyprowadzali.

Przerzucaliśmy się tak przez jakiś czas pretensjami, po czym Maciek przy-
znał:

 – Stałem tam cały czas. Odszedłem tylko na chwilę, żeby pogłaskać kota, 
który kręcił się w pobliżu. Gdybyś przeszedł się kawałek Sarmacką, to byś 
mnie zauważył.

 – Ale to nie ja miałem ciebie zauważać, tylko ty mnie.
Maciek stwierdził, że skoro nic się nie stało, to jedzie do domu, i rozsta-

liśmy się źli na siebie nawzajem.
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*

Wkrótce potem wujek przekazał mi namiary na nowy kontakt w Hucie. Spo-
tkałem się z nim na przystanku autobusowym na rogu obecnej ulicy Jana 
Pawła II, wtedy chyba Rewolucji Kubańskiej, i ulicy Jakuba Zachemskiego 
prowadzącej do Szpitala Żeromskiego. O ile dobrze sobie przypominam, 
miał na imię Edek, ale nazwiska, niestety, nie pamiętam. Podczas jednego 
z kolejnych spotkań poprosił mnie o pomoc w uruchomieniu sitodruku, na 
co chętnie się zgodziłem. Miał materiał na sita i emulsję, a ja poinstruowa-
łem go, co ma jeszcze załatwić. Kiedy zgromadził wszystko, spotkaliśmy się 
na przystanku i poprowadził mnie do mieszkania, w którym mieszkał ra-
zem z matką. Znajdowało się w bloku w okolicach ulicy Cechów. Składało 
się z krótkiego przedpokoju z aneksem kuchennym, łazienki z ubikacją i nie-
wielkiego pokoju. Było tak małe, że aby otworzyć drzwi do łazienki, gdzie 
urządziliśmy ciemnię, zarówno drzwi wejściowe do mieszkania, jak i drzwi 
do pokoju musiały być zamknięte. Warunki, w których ja musiałem przygo-
towywać sito w moim mieszkaniu, wydały mi się luksusem.

Nie wiem, co potem na tych sitach drukowali. Spotykaliśmy się regularnie 
przez mniej więcej rok, czasami na tym przystanku, a czasami u niego w miesz-
kaniu. Kontakt urwał się gwałtownie. Kolega poinformował mnie pewnego 
razu, że mają kłopoty i nie może już odbierać ode mnie „Zomorządności”.

*

Według relacji taty przekazanie powielacza odbyło się bez żadnych proble-
mów. Ponieważ była to późna pora roku i chwasty nie porastały już tak buj-
nie dojazdu do domku w Garlicy, więc Marianowi i jego koledze udało się 
dojechać samochodem prawie pod same drzwi i nie musieli przenosić ma-
szyny przez wąwóz. Kiedy ponowie spotkałem Mariana jakiś miesiąc późnej, 
stwierdził:

 – Warunki to macie jak w autentycznej partyzantce. Takie odludzie… 
A wewnątrz ciasno jak w szałasie.

 – Cóż, tak bywa. A poza tym to tylko tymczasowy magazyn. Czy powie-
lacz już jakoś wykorzystujecie?
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 – Jeszcze nie. Na razie przechodzi mały remont.
Byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że skoro sprzęt jest im potrzebny, 

to od razu będą na nim drukować.
 – Remont? Co tam jest do naprawy? – zapytałem.
 – Przede wszystkim mamy problemy z siatką, na którą zakłada się matry-

ce, i z podawaniem farby. Nie martw się, na pewno go wykorzystamy – uspo-
koił mnie.

Po tym spotkaniu przez długi okres nie miałem możliwości porozma-
wiania z Marianem, który w czerwcu 1986 roku został aresztowany. Okazja 
do rozmowy nadarzyła się dopiero po jego wyjściu z więzienia w 1987 roku, 
o czym jeszcze napiszę. Natomiast o tym, co stało się z powielaczem, dowie-
działem się już pisząc te wspomnienia. Okazało się, że po naprawach Marian 
zawiózł go do Konina, gdzie drukowano na nim kilka czasopism, podobno 
między innymi „Ceglorza”.

*

W tym czasie, w związku z protestami przeciwko nowej Ustawie o szkolnic-
twie wyższym, atmosfera na uczelni znowu zaczęła się psuć. Wpłynęło to na 
sytuację mojej mamy, która ponownie zaczęła obawiać się rewizji, chociaż 
nie na tyle, aby kazać nam usunąć drukarnię z mieszkania. Właściwie sami 
powinniśmy byli zmienić wtedy lokal, ale zupełnie nie mieliśmy gdzie się 
przenieść. Jej obawy spowodowały jednak, że postanowiła odbyć z nami roz-
mowę. Chyba wyraźnie dotarło do niej wtedy, że może się zdarzyć, iż zosta-
niemy aresztowani. Byłem jednak trochę zdziwiony, że akurat wtedy przyszło 
jej to do głowy, bo działalność w latach poprzednich, zwłaszcza w okresie 
stanu wojennego, była bardziej ryzykowna. W każdym razie, kiedy druko-
waliśmy z Maćkiem kolejny numer „Zomorządności”, weszła do mnie do 
pokoju.

 – Słuchajcie, gdyby wpadło tu kiedyś SB, to wszystko zrzucicie na mnie. 
Powiecie, że to wszystko należy do mnie, a wy nie macie z tym nic wspólne-
go. Że robiliście tylko to, co ja wam kazałam.

Popatrzyliśmy z Maćkiem na siebie nawzajem i wybuchliśmy śmiechem.
 – Chyba żartujesz. Jak sobie to wyobrażasz? Zrzucę wszystko na własną 

matkę i zostanę współczesnym Pawlikiem Morozowem? – skomentowałem.
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 „Przecież gdybym na coś takiego się zdecydował, to tak jakbym zaprze-
czył wszystkiemu, co do tej pory robiliśmy – pomyślałem. – Równie dobrze 
mógłbym wyrzucić wszystkie ostatnie lata naszej pracy na śmietnik”.

 – Tak, zwłaszcza jeżeli zastaną nas przy pracy – dorzucił Maciek. – Uwie-
rzą wtedy, że zmusiła pani takich dwóch starych chłopów jak my do druko-
wania. Oni nie są tacy głupi.

 – Koniecznie musimy powiedzieć, że siłą – dodałem i obaj roześmiali-
śmy się.

Mamie nie było do śmiechu, ale nic nie powiedziała. Dobrze wiedziała, 
że mamy rację.

 – Niech pani się nie martwi. I tak wszyscy będziemy wisieć – pocieszył 
ją Maciek, używając naszego starego powiedzonka jeszcze z okresu stanu 
wojennego.

Uśmiechnęła się i zaczęliśmy rozmawiać na inny temat. Czarny humor był 
czasami najlepszym lekarstwem na strach i różne niepowodzenia. Dlatego 
w stanie wojennym nauczyliśmy się żartować na każdy temat, nawet najbar-
dziej tragiczny i nieprzyjemny. I tak nam zostało, czego wielu ludzi spoza 
konspiracji nie jest w stanie zrozumieć. Co nie znaczy, że jednocześnie nie 
traktujemy poważnie spraw, z których żartujemy.

To była jedna z takich sytuacji, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co robisz, 
jest jednak związane z pewnym ryzykiem. Na co dzień w ogóle się o tym 
nie myśli. Człowiek wykończyłby się po kilku miesiącach takiego napię-
cia. Nasuwają mi się tu skojarzenia ze wspinaczką, którą zacząłem uprawiać 
prawie dwadzieścia lat później. Wspinasz się przez rok czy dwa, nie myśląc 
o tym, że nie jest to do końca bezpieczne. W pewnym momencie na jakiejś 
drodze w Tatrach, kiedy wisisz na linie kilkadziesiąt metrów nad dnem do-
liny, przelatuje koło ciebie kamień, który mógłby cię zabić, gdyby uderzył 
w kask, więc ogarnia cię strach. Właśnie w tym jednym momencie, chociaż 
wiele podobnych rzeczy przydarzało ci się już wcześniej i nie wywoływały 
żadnych myśli tego typu. Ale trwa to chwilę, bo trzeba iść dalej, bo pojawia 
się kolejny problem do rozwiązania, a po nim następny… I znowu zaczynasz 
po prostu dążyć do celu, delektując się drogą i widokami.

*
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Końcówka roku zdecydowanie nie była dla mnie dobra. Poprzednie cztery 
lata zaczęły odbijać się na mojej psychice. Chociaż spałem mało i chodziłem 
ciągle niewyspany, zacząłem mieć problemy z zasypianiem, co wcześniej ni-
gdy mi się nie zdarzało. Zwykle zapadałem w sen, kiedy tylko przykładałem 
głowę do poduszki. Teraz zaś, kiedy leżałem w łóżku i słyszałem podjeżdża-
jący pod blok samochód albo migały mi w oknie jego światła, zrywałem się 
i wyglądałem na zewnątrz, sprawdzając czy nie pojawiają się jacyś podejrzani 
cywile albo milicjanci. Kiedy wychodziłem na miasto, ciągle sprawdzałem, 
czy ktoś za mną nie łazi. Szukanie potencjalnego ogona, kiedy idzie się do 
drukarni albo na jakieś spotkanie, to rzecz normalna, lecz ja zacząłem prze-
sadzać. Zwłaszcza kiedy zauważyłem raz człowieka, który, jak mi się wydawa-
ło, szedł za mną Zwierzyniecką i bacznie mi się przyglądał. Zatrzymywałem 
się przed witrynami sklepów i obserwowałem odbitą w szybie ulicę. Po ja-
kimś czasie uświadomiłem sobie wreszcie, że zaczynam popadać w parano-
ję. W końcu nie był to okres szczególnie niebezpieczny. Dotarło do mnie, że 
nawet gdyby esbecy mieli wpaść na rewizję, to wyglądanie przez okno nic 
mi nie da. Przypomniałem sobie też, że czytałem w którymś podziemnym 
czasopiśmie, iż esbecy urządzają sobie czasami w centrum Krakowa szkole-
nia w śledzeniu ludzi, więc nawet jeżeli ktoś za mną szedł, mógł to być abso-
lutny przypadek. Zmusiłem się w związku z tym, żeby nie wyglądać w nocy 
przez okno i nie oglądać się za siebie, kiedy nie jest to konieczne, i po jakimś 
czasie niepokojące objawy ustąpiły.
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Niestety, ani ja, ani nikt inny nie pamięta, co wydarzyło się u nas na samym 
początku 1986 roku, ale musiało to być coś ważnego, bo uniemożliwiło wy-
drukowanie numeru u mnie w mieszkaniu. Po raz drugi w naszej działalno-
ści zwróciliśmy się więc do PP „SZ” z prośbą o pomoc. Mieliśmy nadzieję, że 
w związku z przekazaniem im powielacza nie będzie z tym żadnych proble-
mów, i nie pomyliśmy się. Numer 119 z 15 stycznia 1986 roku wydrukowali 
nam bardzo szybko i sprawnie, i jest to jedyne wydanie „Zomorządności” 
wydrukowane techniką off setową.

*

Pod koniec zimy zaczęły się problemy z moim dziadkiem. Kłopoty z pamię-
cią miał już w drugiej połowie 1985 roku, kiedy przeszedł mały zawał ser-
ca, ale teraz, dosłownie z dnia na dzień, stracił ją całkowicie. Pewnego razu 
wstałem, kiedy rodziców nie było już w domu, bo lekcje w tym dniu zaczy-
nały się akurat trochę później, wyszedłem do przedpokoju i z przerażeniem 
zobaczyłem, że cała podłoga wysmarowana jest odchodami. Wszedłem do 
dziadka do pokoju, żeby zapytać, co się stało, ale szybko zrozumiałem, że 
nie jest w stanie wydobyć z siebie ani słowa. Stał na środku pomieszczenia 
z zupełnie nieobecnym wzrokiem, bełkotał i wykonywał jakieś nieskoor-
dynowane ruchy. Zatelefonowałem czym prędzej do mamy, która poleciła 
mi zadzwonić na pogotowie. Czekałem dosyć długo, więc doprowadziłem 



424

Moja niepodległość

mieszkanie do porządku i udało mi się położyć dziadka do łóżka przed przy-
jazdem lekarza. Ten zbadał go i nie był specjalnie zaskoczony jego stanem.

 – W tym wieku – stwierdził – to normalne. Niewiele da się z tym zrobić. 
Jeżeli będzie brał leki na udrożnienie żył, które zapisałem, to po jakimś czasie 
może będzie trochę lepiej, lecz na jakąś znaczną poprawę liczyć nie można.

Niestety, miał rację. Czasami dziadek odzyskiwał świadomość na tyle, że 
był w stanie poznać, kim jestem, po czym znowu popadał w niebyt. Od cza-
su do czasu wracała mu też zdolność mówienia. Skoro miał jakieś przebłyski 
pamięci, to być może mózg nie był całkiem uszkodzony, i przy dzisiejszym 
stanie wiedzy oraz możliwościach, jakimi teraz dysponują szpitale, dałoby 
się przywrócić jeszcze jego w miarę poprawne działanie. W tamtych czasach 
jednak nie dało się zrobić nic. Nikt nawet nie próbował.

Ponieważ rodzice musieli być wtedy na uczelni od rana do wieczora, a ja 
wracałem ze szkoły dużo później niż mój brat, więc ciężar doprowadzenia 
mieszkania do porządku po powrocie do domu, nakarmienia dziadka i pil-
nowania go do późnego popołudnia spadł na barki Pawła.

Pewnego dnia, kiedy Paweł wrócił do domu, przyszedł sąsiad z góry i po-
wiedział mu, żebyśmy uważali na dziadka, bo kiedy wracał z pracy, zobaczył 
go na naszym balkonie wykrzykującego do przechodzących ludzi, żeby we-
zwali milicję, bo został uwięziony i jest przetrzymywany siłą. Na szczęście 
dla nas wszyscy, którzy zatrzymywali się i rozmawiali z nim, musieli stwier-
dzić, że jest z nim coś nie w porządku, i nie podjęli żadnych działań. Sąsiad 
porozmawiał z nim i po jakimś czasie przekonał go, żeby wszedł do środka.

Sytuacja naprawdę zrobiła się groźna. Byłoby niewesoło, gdyby milicja 
weszła do mieszkania, żeby sprawdzić, czy nie dzieje mu się krzywda.

Po tym wydarzeniu tata zamontował zamki we wszystkich drzwiach miesz-
kania. Dziadkowi zostawiliśmy dostęp jedynie do korytarza i ubikacji. Nie 
mogliśmy jednak zamknąć na stałe okien u niego w pokoju.

Kiedy zrobiło się ciepło, tata zaproponował, że weźmie urlop i zabierze 
dziadka do Garlicy na miesiąc lub półtora, czyli akurat na ten czas, kiedy 
miałem zdawać maturę i egzaminy na studia. Nie mogło to jednak trwać 
dłużej, bo tata musiał w końcu zacząć chodzić do pracy, a dziadek nie mógł 
zostawać sam w domu pełnym narzędzi, którymi mógł wyrządzić szkodę 
sobie lub komuś.
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Musieliśmy zatem koniecznie podjąć jakieś kroki, żeby znaleźć inny lokal 
na drukarnię, zwłaszcza że również sytuacja na AR była napięta.

*

Pod koniec lutego Maciek przyniósł do mnie dwa egzemplarze wydawane-
go w Kanadzie w języku polskim tygodnika „Th e Polish Express”32. Jego wy-
dawcą był Aleksander Pruszyński. W obu numerach zamieszczone zostały 
przedruki informacji i artykułów z „Zomorządności”. Przyjemnie było zo-
baczyć wydrukowane w dużym formacie i urozmaiconą czcionką materia-
ły z czterech numerów naszego czasopisma (były to numery 105, 110, 111 
i 112) z naszą winietą na górze strony. Podziękowaliśmy oczywiście na ła-
mach „Zomorządności” za tak ładny przedruk i złożyliśmy życzenia redak-
cji, wydawcom i czytelnikom „Th e Polish Express”33.

 32 Był to numer 34 z 27.07.1985 oraz numer 40 z 12.11.1985.
 33 „Zomorządność” za oceanem, „Zomorządność, 4.03.1986, s. 4.

Dziadek Edward Łazarów w naszym pokoju na Lilli Wenedy
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*

W kwietniu Maciek poinformował mnie o otrzymanej od swojego ojca pro-
pozycji. Solidarność wiodących zakładów pracy dzielnicy Grzegórzki, w któ-
rej działał, zaoferowała nam odpłatne drukowanie czasopisma „Solidarność 
Grzegórzecka”. Wydawała je własnym sumptem od 1982 roku, ale teraz jej 
liderzy postanowili zmienić system i zlecić druk na zewnątrz. Jak się potem 
okazało, nie tylko druk: zlecili także redagowanie. Zaproponowali tę pracę 
redaktorowi Władysławowi Masłowskiemu, który ofi cjalnie był pracowni-
kiem Instytutu Badań Prasoznawczych, a nieofi cjalnie założycielem i redak-
torem naczelnym podziemnego czasopisma „Mała Polska”, które szczyciło się 
tym, iż było chyba najregularniej ukazującym się podziemnym biuletynem 
informacyjnym w Małopolsce, i to dodatkowo wydawanym bardzo często, 
bo co tydzień. Na razie ludzie związani z „SG” tylko sondowali, jak powie-
dzielibyśmy dzisiaj, możliwości outsourcingu, a decyzję mieli powziąć póź-
niej. Postanowiliśmy z Maćkiem się tego podjąć. Uznaliśmy, że potraktujemy 
dwie trzecie otrzymywanych pieniędzy jak naszą pensję, a jedna trzecia trafi  
do kasy KOS-u jako zwrot kosztów.

Ojciec Maćka przekazał im też wiadomość, że szukamy lokalu na dru-
karnię. Okazało się, że takowym dysponują i mogą nam go udostępnić, sko-
ro mamy drukować ich czasopismo. Musieliśmy jednak poczekać pewien 
czas, bo właściciel mieszkania miał jakieś prywatne kłopoty, które musiał 
najpierw rozwiązać.

Sprawa drukowania „SG” odwlekła się z kilku powodów. Jednym z nich, 
jak dowiedziałem się znacznie później, była śmierć Władysława Masłow-
skiego, który zmarł na zawał 24 kwietnia. Drugim aresztowanie Stanisława 
Kusia razem z Andrzejem Izdebskim i Jackiem Smagowiczem po niezależ-
nych uroczystościach pierwszomajowych. Z tego drugiego powodu stracili-
śmy kontakt z Solidarnością Grzegórzek aż do momentu wypuszczenia ojca 
Maćka z więzienia na mocy amnestii uchwalonej 17 lipca tegoż roku.

*
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Tuż przed 1 maja Służba Bezpieczeństwa ogłosiła za pośrednictwem TVP 
swoje wielkie zwycięstwo. Udało jej się wykryć grupę, która za pomocą spe-
cjalnych wyrzutni rozstawionych na dachach kamienic miała rozrzucić ulot-
ki i naboje z gazem łzawiącym w trakcie ofi cjalnego wiecu zorganizowanego 
przez władze na Rynku Głównym z okazji Święta Pracy. Dopiero w lipcu 
w czasie wizyty u wujka dowiedziałem się, że właśnie niedawno SB areszto-
wała Mariana Stachniuka i że był on jednym z organizatorów tego „zamachu”. 
Władze uznały działania tej grupy za terrorystyczne i jej członkowie mieli 
być sądzeni jak terroryści. W całej tej sytuacji była tylko jedna pocieszająca 
rzecz: esbecy nie mieli pojęcia, kogo aresztowali. Nie wiedzieli, że niektórzy 
zatrzymani przez nich ludzie są równocześnie działaczami PP „SZ”. Żaden 
z nich nie sypnął i w związku z tym pozostali członkowie Porozumienia, 
w tym oczywiście także mój wujek, wyszli z tego zamieszania bez szwanku.

*

Ponieważ do egzaminów maturalnego z historii i wstępnego na studia przy-
gotowywałem się już prawie od roku i wiedziałem, że przygotowany jestem 
dobrze, nie musiałem w tym czasie wyłączać się całkowicie z prac przy dru-
kowaniu. Zwolniliśmy jednak tempo i po numerze datowanym na 15 kwiet-
nia wydaliśmy kolejny dopiero 15 maja.

Na dwa tygodnie przed maturą zabrałem się za naukę języka polskiego. 
Wszystkie lektury miałem przeczytane, więc powtórzenie całego materiału 
z liceum nie stanowiło żadnego problemu. Pisząc na egzaminie wypracowa-
nie na temat „Motywy wiejskie w literaturze polskiej”, potrafi łem bez pro-
blemu cytować z pamięci fragmenty różnych dzieł. Pamiętam, że ten temat 
wybraliśmy tylko ja i Marcin Hanczakowski. Dostałem czwórę. Nauczyciel 
polskiego powiedział potem mojej mamie, że właściwie powinien dać mi 
piątkę, ale nie może, skoro cały czas „jechałem” na trójach, bo wyglądałoby 
to podejrzanie.

Do egzaminu z matematyki zacząłem przygotowywać się jeden dzień przed 
egzaminem i do dzisiaj nie wiem, jakim cudem go zdałem.

Wszystkie egzaminy ustne, z polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie 
i języka angielskiego, zaliczyłem na pięć, co utwierdziło mnie w przekonaniu, 
że mam szansę dostać się na studia – i miałem rację.
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Egzaminy na Uniwersytet Jagielloński zdałem ze średnią cztery i pół, 
i w lipcu mogłem czuć się już studentem historii, chociaż nie miałem jesz-
cze indeksu.

We wrześniu przyszło do Prokocimia pocztą zaproszenie z UJ na ofi cjalne 
jego wręczenie. Zdecydowałem jednak, że nie pójdę. Z dzisiejszej perspek-
tywy powód mojego zachowania wydaje się dosyć błahy, ale wtedy wszystko 
postrzegaliśmy przez pryzmat polityki. Chodziło o to, że profesor Józef Gie-
rowski, który w tym czasie był rektorem uniwersytetu, mimo całego zamiesza-
nia związanego z nową Ustawą o szkolnictwie wyższym i odwoływaniem ze 
stanowisk niewygodnych pracowników uczelni, zgodził się zostać posłem na 
peerelowski sejm. Uznałem to za przejaw serwilizmu wobec ówczesnych władz 
i postanowiłem nie iść na imprezę przez niego organizowaną. Maciek mnie 
poparł, natomiast mama radziła mi wziąć w niej udział. Nie posłuchałem jej 
i nie poszedłem, czego potem żałowałem. Indeks odebrałem dopiero na po-
czątku roku akademickiego.

Razem ze mną dostał się na historię mój kolega od Pijarów Darek Urbański. 
Dzięki temu miałem na roku przynajmniej jednego znajomego, z którym mo-
głem porozmawiać, bo nawiązywanie kontaktów wciąż szło mi bardzo opor-
nie. Z czasem oczywiście niektórych kolegów i koleżanki poznałem lepiej, 
ale nawet wtedy trudno było omówić o jakiejś szczególnej zażyłości. Szko-
da, bo przypadkowo trafi łem na roku na wielu ciekawych ludzi. Do moich 
ówczesnych kolegów należeli Zdzisław Zblewski, Stanisław Sroka i Henryk 
Głębocki, obecnie profesorowie Instytutu Historii UJ; Wojciech Szatkow-
ski, zakopiańczyk i obecnie pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopa-
nem; Jarosław Szarek, obecny prezes IPN; Maciej Kramarczyk, syn znanego 
działacza Solidarności z Nowej Huty Adama Kramarczyka. Spotykaliśmy 
się i rozmawialiśmy na korytarzach między zajęciami, nigdy poza uczelnią. 
W trakcie rozmów unikałem tematów politycznych, a jeżeli toczono dysku-
sje polityczne, nie brałem w nich udziału. Kiedy zdarza mi się rozmawiać 
obecnie z moimi ówczesnymi kolegami ze studiów, wszyscy zgodnie twier-
dzą, że byłem taki cichy i spokojny, że nawet nie przypuszczali, iż mogę brać 
udział w jakiejś działalności.

Zajęcia mieliśmy głównie w Collegium Witkowskiego przy ulicy Gołę-
biej 13, w którym mieścił się i mieści nadal Instytut Historii. Część ćwiczeń 
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odbywała się w budynku przy ulicy Świerczewskiego (obecnie Studencka), 
pod numerem 3, a lektoraty w Collegium Kołłątaja przy ulicy Świętej Anny 6. 
Wszystkie wykłady natomiast w Collegium Novum w sali 52.

Spośród kolegów z IV LO spotykałem czasami Andrzeja Sołtysika, który 
chodził na wykłady księdza Józefa Tischnera, odbywające się w Collegium 
Witkowskiego na pierwszym piętrze, w sali na wprost schodów. Przed Colle-
gium Novum wpadałem też czasami na Pawła Sabudę, który studiował pra-
wo, i koleżankę Kasię Hajduk, studiującą pedagogikę.

Z mojej pierwszej klasy licealnej, tej z poszerzonym angielskim, nie spo-
tykałem nikogo. Potem dowiedziałem się, że Jarek Grycz wyemigrował do 
Niemiec, tam skończył studia prawnicze i razem z innym kolegą z Polski za-
łożyli w Hanowerze kancelarię prawną funkcjonującą do dzisiaj.

Z Marcinem Hanczakowskiem, który studiował wtedy prawo, miałem 
styczność przez cały czas.

*

Kiedy ojciec Maćka wyszedł z więzienia, od razu nawiązał kontakt z ludźmi 
z „SG” i dowiedział się, że sprawa druku czasopisma oraz użyczenia lokalu 
jest nadal aktualna. Zaraz potem Maciek wpadł do mnie, żeby mi to zako-
munikować. Umówiliśmy się od razu na obejrzenie mieszkania. Ponieważ 
z jakichś powodów moja mama nie mogła nam wtedy pomóc w transpo-
rcie, więc Maciek zabrał ze sobą lampy do reprodukcji, które jako całkiem 
legalny przedmiot mógł spokojnie przewozić, oraz emulsję do sita. Ja mia-
łem zabrać ze sobą czyste, jeszcze nieużywane sito, opakowując je w papier, 
tak żeby wyglądało jak obraz. Chodziło o to, żeby na miejscu od razu spró-
bować przygotować sita do druku i nie tracić czasu na bezproduktywne od-
wiedzanie lokalu.

 – Spotkamy się na przystanku autobusowym przed mostem Grunwaldz-
kim – zakomunikował mi. – Pamiętaj, nie na moście, tylko przed mostem. 
Wiesz, gdzie to jest?

 – Tak, jasne, że wiem – odpowiedziałem, ale cały czas miałem przed ocza-
mi przystanek, który był dwadzieścia metrów przed mostem. Kompletnie 
mnie zaćmiło i zupełnie nie pomyślałem o tym, że przecież na moście nie ma 
żadnego innego przystanku i że chodzi mu o przystanek, który ja nazywałem 
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pętlą autobusową, a który znajdował się tam, gdzie teraz stoi Centrum Kon-
gresowe. Od razu umówiliśmy też godzinę spotkania, którą Maciek potwier-
dził telefonicznie wieczorem.

Następnego dnia spakowałem sito i pojechałem dokładnie tam, gdzie nie 
miałem jechać, czyli na przystanek znajdujący się tuż przed mostem. Stałem 
koło wiaty ponad pół godziny, biorąc poprawkę na to, że Maciek często się 
spóźniał, ale wreszcie uznałem, że coś jest nie tak, i zacząłem zastanawiać 
się, co zrobić. Już zaczynało mi świtać w głowie, że chyba coś pokręciłem. 
Postanowiłem, że zaryzykuję i pójdę do niego, co też zrobiłem. Kiedy dotar-
łem na miejsce, postawiłem sito na wszelki wypadek na półpiętrze, tak żeby 
nie było go widać z drzwi mieszkania, i zadzwoniłem.

Otworzył mi wściekły Maciek. Okazało się, że zjawił się punktualnie i też 
czekał na mnie na przystanku, tylko na tym właściwym na pętli autobuso-
wej, na który powinienem był przyjść. Próbowałem się tłumaczyć, że tamten 
przystanek też jest przed mostem, ale nie brzmiało to przekonująco.

Wzięliśmy sito i źli, on na mnie, a ja na siebie, poszliśmy na przystanek. 
Najgorsze było to, że mieliśmy być u właściciela lokalu przed określoną go-
dziną, bo później gdzieś wychodził. Dotarliśmy tam spóźnieni, ale na szczę-
ście poczekał.

Blok był wysoki. Miał chyba dwanaście pięter, a mieszkanie, którego mieli-
śmy używać, mieściło się na jednym z ostatnich. Na drzwiach wisiała tabliczka 
z nazwiskiem właściciela. Nasz nowy gospodarz nazywał się Stanisław Kozioł.

Był to sympatyczny facet koło czterdziestki. Mieszkał sam w czteropo-
kojowym mieszkaniu. Wydzielił osobny pokój na nasze potrzeby oraz oczy-
wiście udostępnił łazienkę, gdzie mieliśmy przygotowywać sita. Powiedział, 
że często go nie ma, i dał nam klucze do drzwi wejściowych, żebyśmy mogli 
wchodzić, kiedy będziemy potrzebowali. Warunki były więc bardzo dobre.

Kilka dni później moja mama przewiozła samochodem do nowego loka-
lu resztę potrzebnego sprzętu. Nie mogliśmy w nim trzymać zbyt wielu ma-
teriałów, zatem papier dowoziliśmy za każdym razem, a po wydrukowaniu 
zabieraliśmy ze sobą cały wydrukowany nakład.

Uznaliśmy, że w związku z kłopotami z dziadkiem również w domu nie po-
winienem trzymać zbyt wielu rzeczy, więc stało się jasne, że potrzebny jest 
też jakiś lokal, w którym moglibyśmy zmagazynować część papieru, farby 
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i stare maszyny do pisania. Postanowiłem poprosić o ich przechowanie moje 
ciocie z Bieżanowa.

Nie mogłem ich prosić o udostępnienie domu na drukarnię, bo za dużo 
ludzi się tam kręciło, zwłaszcza od czasu kiedy zaangażowały się w bieżanow-
ski strajk głodowy. I byli to na przykład ksiądz Chojnacki czy Anna Walen-
tynowicz, za którymi mógł się wlec tak zwany ogon. Przypuszczałem jednak, 
że zgodzą się na udostępnienie kawałka strychu na magazyn, i nie pomyliłem 
się. Część rzeczy, jak papier i farbę, zabierałem potem od nich systematycznie, 
stare maszyny do pisania zaś przeleżały u nich na strychu do upadku PRL-u.

W mieszkaniu na Prądniku drukowaliśmy z Maćkiem i z Witkiem Tukałłą 
aż do wiosny 1987 roku i nie mieliśmy w tym czasie jakichkolwiek problemów.

Paweł Wadowski właśnie wtedy przestał z nami pracować. Przychodził jesz-
cze czasami do mnie do domu, jednak zdarzało się to coraz rzadziej. Poznał 
w tamtym czasie pewną dziewczynę, absolwentkę matematyki UJ, i posta-
nowili założyć rodzinę. Ślub odbył się w maju 1987 roku w Jodłowej Gór-
nej. Pamiętam, iż za namową księdza zdecydowali, że na weselu nie będzie 
alkoholu. Kościół starał się wtedy walczyć z wszechobecnym pijaństwem 
i propagował bezalkoholowe imprezy, ale na wsi taka decyzja była szokiem. 
Uczestnicy uszanowali jednak życzenie młodej pary i na wesele alkoholu 
nie wnieśli. Niektórzy zaczęli jednak po jakimś czasie znikać, udając się na 
kielicha do okolicznych domów. Parę miesięcy po ślubie Pawłowi i Marii 
urodziło się dziecko i musieli zająć się sprawami rodzinnymi. Przestaliśmy 
wtedy utrzymywać kontakty. Miałem okazję porozmawiać z Pawłem jesz-
cze raz, przez telefon, pod koniec 1988 roku. Nie wiem, co się z nim dzieje 
od tamtego czasu.

*

W lipcu Grzesiek Jędo, którego spotykałem czasami pod naszym blokiem, na-
mówił mnie na dwudniowy wyjazd w Tatry. Zgodziłem się chętnie, bo nigdy 
wcześniej nie miałem okazji, żeby tam pojechać. Słuchałem tylko opowia-
dań mojej mamy, która chodziła po Tatrach z moim tatą w latach sześćdzie-
siątych, oraz Marcina, który spędzał tam co roku miesiąc podczas wakacji. 
Nasza wycieczka trwała tylko dwa dni, i przeszliśmy zaledwie z Kasprowego, 
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przez Świnicę, Dolinę Pięciu Stawów i Dolinę Roztoki, ale to wystarczyło, że-
bym zakochał się w tych górach. Podziwiałem taterników wspinających się 
południową ścianą Zamarłej Turni, ale nawet nie przyszło mi wtedy do gło-
wy, że za dwadzieścia kilka lat pójdę w ich ślady.

*

W czasie wakacji moja mama obroniła pracę habilitacyjną, co powinno skut-
kować zatrudnieniem jej na etacie docenta. Okazało się jednak, że w jej przy-
padku nie jest to oczywiste.

Zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie wyższym mniej więcej w połowie 
roku minister edukacji wydał zarządzenie, że komisje rektorskie na uczel-
niach mają co trzy lata przeprowadzać weryfi kację pracowników. Podstawą 
oceny miała być ankieta, którą każda uczelnia powinna opracować sama. 
Oprócz tego komisje miały oceniać także postawę obywatelską. Kiedy jed-
nak jesienią ankiety ujrzały światło dzienne, okazało się, że na niektórych 
uczelniach zawierają cały jeden dział, który zmuszał pracowników do zade-
klarowania ich stosunku do panującego w PRL systemu politycznego i do 
władz komunistycznych. Taka właśnie ankieta została opracowana przez 
wiernopoddańcze władze AR pod kierownictwem rektora Władysława Bali. 
Co więcej, ankietę tę zaakceptował senat przy nielicznych głosach protestu, 
a jedyną uchwałę potępiającą te działania podjęła Rada Wydziału Ogrodni-
czego. Nie muszę mówić, jak na tę ankietę zareagowali ludzie związani z pod-
ziemną Solidarnością. Wiele osób odmówiło wypełnienia części politycznej, 
co zaowocowało zwolnieniami. Stracił wówczas pracę członek TKU i dobry 
znajomy mojej mamy Stefan Skiba. Również moja mama i mój tata zbojko-
towali tę część ankiety. Tata pracował już wtedy na etacie docenta i usunięcie 
go z pracy było prawie niemożliwe, ale w przypadku mamy sytuacja nie była 
już taka pewna. Pomimo iż wcześniej senat zatwierdził przyznanie jej etatu 
docenta, to podstawowa organizacja partyjna wydała opinię negatywną, co 
spowodowało, że musiała pracować nadal na etacie adiunkta. Możliwe, iż 
miało to na celu zmuszenie jej do poszukania pracy na innej uczelni. Jeżeli 
tak, to nie przyniosło zamierzonego skutku. Opinia ta wstrzymywała jednak 
procedurę zatrudnienia jej na etacie docenta aż do roku 1989.
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*

W październiku ponownie stanęliśmy przed problemami związanymi z opie-
ką nad dziadkiem. Okazało się, że mam tyle zajęć, iż większość czasu każ-
dego dnia będę na uczelni i w bibliotece, a w wolnych chwilach w drukarni. 
Paweł był w klasie maturalnej i wracał późno do domu, a rodzice standar-
dowo spędzali całe dni w pracy. Jak już pisałem, zatrudnienie jakiejś opie-
kunki nie wchodziło w grę. Chociaż w czasie wakacji wywieźliśmy wszystko 
z domu, to szafk i bardzo szybko znowu zaczęły wypełniać się nielegalnymi 
rzeczami. Nikt obcy nie mógł przychodzić do naszego mieszkania ani roz-
mawiać z dziadkiem, któremu czasami wyrywały się jakieś zdania mogące 
nam napytać biedy. Mama wysłała Pawła, żeby zapytał ciocię i wujka, czy 
nie mogliby zająć się dziadkiem przez kilka dni w tygodniu, ale odpowie-
dzieli, że mają wystarczająco dużo pracy z dziećmi. Może podeszliby do tej 
kwestii inaczej, gdyby orientowali się, jak naprawdę wygląda nasza sytuacja 
i jak bardzo ja i moja mam jesteśmy zaangażowani w działalność podziemną. 
Nie mogli jednak tego wiedzieć, bo w trakcie moich pobytów w Płaszowie 
nigdy nie mówiłem o działalności mojej mamy, a o swojej też w sumie nie-
wiele. Wiedzieli tylko, z jakim pismem jestem związany oraz że moja działal-
ność polega na kolportażu i drukowaniu czasopism podziemnych, nigdy zaś 
nie mówiłem im, że w nasze mieszkanie jest wykorzystywane jako lokal na 
drukarnię.

Mama zapytała nas więc, czy mamy jakiś pomysł, jak załatwić sprawę 
opieki nad dziadkiem. Ani mnie, ani Pawłowi nic nie przychodziło do głowy. 
Nawet gdyby któryś z nas zdecydował się na przerwanie nauki, żeby opieko-
wać się dziadkiem, zaraz trafi łby do wojska. Zdobycie się na taki wspaniało-
myślny gest nie miałoby więc najmniejszego sensu. W związku z tym mama 
zagrała va banque i wysłała dziadka do Płaszowa, do cioci i wujka bez skon-
sultowania tego z nimi. Spodziewałem się, że wróci najdalej za kilka dni, ale 
ciocia i wujek postanowili, że tam zostanie. Ta sytuacja zamroziła kontakty 
między nimi a moimi rodzicami na następne dwa lata. Moich relacji z nimi 
jednak nie zmieniła. Nadal woziłem do Płaszowa bibułę i odbierałem od wuj-
ka papier i farbę. Widywałem wówczas dziadka i wydawało mi się czasami, 
że mnie poznaje i cieszy się na mój widok. Większość czasu spędzał jednak 
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we własnym świecie. Jego mózg szwankował, ale fi zycznie był w dobrym sta-
nie i nadal miał niezłą krzepę. Kiedyś wybił wujkowi pięścią dwa zęby, kiedy 
ten wiązał mu buty. Wydawało mu się, że jest na wojnie i walczy z wrogiem. 
Takie rzeczy zostają w głowie na całe życie.

*

Pod koniec roku doszło do konfl iktu między nami i regionalnymi władza-
mi Solidarności.

Pewnego dnia Maciek przyszedł do mnie do domu omówić kilka spraw 
i zawiadomił mnie, że RKS proponuje nam, abyśmy zostali jego ofi cjalnym 
organem prasowym. Nie jestem pewien, przez kogo ta informacja do nas 
dotarła. Obecnie Maciek twierdzi, że została przekazana przez Staszka Za-
mojskiego. Wydaje mi się jednak, że wtedy wspominał o swoim ojcu. Faktem 
jest, że taką wiadomość otrzymaliśmy i była ona całkiem poważna. W pierw-
szym momencie mile połechtała moją dumę. Szybko jednak przypomnia-
łem sobie podobną propozycję otrzymaną od Porozumienia Prasowego. Co 
prawda, Porozumienie było z innej bajki niż RKS, ale plusy i minusy współ-
pracy z obydwoma były podobne. Dodatkowo Maciek natychmiast określił 
swoje stanowisko:

 – Mój ojciec radzi nam, żebyśmy odmówili, i jestem za.
 – Dlaczego?
 – Tam trwają różne przepychanki. Współpraca mojego ojca z działaczami 

RKS-u już od dłuższego czasu nie układa się dobrze. Ludzie z Solidarności 
z Grzegórzek uważają, że tamci nie robią tyle, ile powinni. Teraz ci z RKS-u 
chcą wydawać pismo naszymi rękami. Nie ma sensu się w to pchać.

Uświadomiłem sobie, że przecież ani ja, ani Maciek nie należeliśmy do 
Solidarności. Z racji swojego wieku oraz dlatego że byliśmy studentami, nie 
mogliśmy do niej należeć, tak jak większość ludzi, którzy zakładali KOS 241, 
a potem pracowali w drukarni. W tym czasie tylko ojciec Maćka, moja mama 
i Witek spełniali kryteria przynależności do związku zawodowego. W RKS-ie 
nie mieli o tym pojęcia, nie wiedzieli, jak młodymi ludźmi jesteśmy. Nasze 
czasopismo, począwszy od 1982 roku, było wymieniane wśród kilkunastu 
najważniejszych czasopism podziemnych w Małopolsce. Wyobrażali sobie 
zapewne, że mają do czynienia z osobami dużo starszymi. Gdybyśmy zostali 
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ich ofi cjalnym organem, musiałoby dojść do wzajemnych kontaktów. Nie 
wiadomo, czy w takim wypadku nie chcieliby przekazać kierowania „Zomo-
rządnością” komuś „dojrzalszemu”. A gdyby w naszej winiecie pojawiła się 
informacja, że jesteśmy ofi cjalnym organem regionalnych władz Solidarno-
ści, to praktycznie stracilibyśmy kontrolę nad naszym tytułem. Wycofanie się 
z takiej współpracy byłoby bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Wszystkie 
argumenty o utracie niezależności, o których pisałem przy okazji propozy-
cji PP „”SZ”, tutaj też można by przytoczyć.

Maciek nie musiał mnie więc przekonywać, mimo że zdawałem sobie 
sprawę, ile mogliśmy zyskać: pieniędzy, sprzętu, lokali i tym podobnych. 
Przekazaliśmy informację, że nie wyrażamy zgody.

Na reakcję nie musieliśmy długo czekać, chociaż przyznam, że takiej się 
nie spodziewałem. Przekazano nam, iż w takim razie żądają wydrukowania 
w „Zomorządności” podziękowań za wszelką pomoc, której nam udzielili. 
Problem polegał na tym, że jedyną pomoc stanowiły diapozytywy i trochę 
materiału na pierwsze sita, bo później załatwialiśmy go z innych źródeł. Oka-
zało się, że jako pomoc traktują w RKS-ie także pracę Staszka przy robieniu 
diapozytywów „Zomorządności”, i za to również chcą podziękowania. My 
natomiast uważaliśmy, że Staszek pomaga nam po starej znajomości, i nie 
traktowaliśmy jego pracy jako dofi nansowania władz regionu. Oświadczy-
liśmy, że takich podziękowań nie wydrukujemy, bo otrzymane diapozyty-
wy to niewielka pomoc w porównaniu z tym, ile dokumentów i materiałów 
prasowych zarówno regionalnych, jak i krajowych władz Solidarności od 
początku istnienia czasopisma drukowaliśmy.

Na to otrzymaliśmy odpowiedź przekazaną nam tym razem przez Stasz-
ka, że zabraniają mu współpracy z nami.

Dodatkowo ojciec Maćka dowiedział się, że w RKS-ie uważają, iż jeste-
śmy pismem Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” i w związ-
ku z tym nie będą z nami współpracować. To zupełnie nas zaskoczyło. Skąd 
mogli wiedzieć o naszych kontaktach z Porozumieniem? Dlaczego sądzili, 
że należymy do PP „SZ? Maciek, informując mnie o tym, co mu przekazał 
ojciec, patrzył na mnie trochę podejrzliwie:

 – Czy na pewno niczego im nie obiecywałeś?
 – No bez jaj, jak mógłbym im coś obiecać za twoim plecami? A poza tym 

niby co? Przecież nie drukujemy w winiecie informacji o przynależności do 
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Porozumienia, a tylko o to im kiedyś chodziło, i jedynym elementem naszej 
współpracy w ostatnich latach było przekazanie im naszego powielacza oraz 
druk jednego numeru „Zomorządności” na początku tego roku.

Byłem wkurzony, bo miałem świadomość, że tylko ktoś z Porozumienia 
mógł przekazać taką informację RKS-owi, stawiając dodatkowo mnie, jako 
jedyną osobę utrzymującą z nimi kontakt, w niejasnej sytuacji. Nawet nie 
miałem możliwości, żeby o tym porozmawiać z kimś od nich, bo Marian 
siedział, a wujek zapewne nic na ten temat nie wiedział. Musieliśmy więc 
przejść nad tym do porządku dziennego.

Zaczęliśmy się za to zastanawiać, skąd wziąć kogoś, kto mógłby zastąpić 
Staszka. Diapozytywy nie były problemem, mieliśmy ich jeszcze trochę w za-
pasie, a ponadto mogliśmy je załatwić z innych źródeł. Ale znalezienie kogoś, 
kto mógłby je przygotowywać, wydawało się prawie niemożliwe.

Szczerze powiedziawszy, byłem podłamany i przekonany, że nawet jeżeli 
nie będziemy musieli zakończyć działalności, to na pewno czeka nas dłuż-
sza przerwa.

Na szczęście myliłem się. Tydzień później Maciek przyniósł wiadomość, 
że kogoś znalazł. Miałem się z nim spotkać w Nowej Hucie na tym samym 
skrzyżowaniu, na którym spotykałem się poprzednio z Edkiem, tylko po 
drugiej stronie alei Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ulicą Zuchów. Ustali-
liśmy umówiony znak i hasło. Zawiozłem mu od razu napisaną na maszynie 
makietę nowej „Zomorządności” oraz paczkę diapozytywów, którą dostałem 
od Maćka, i omówiliśmy szczegóły współpracy. Miał na imię Mirek. Podał 
mi od razu numer telefonu, żebym mógł do niego dzwonić, kiedy będziemy 
mieć nowy numer do wyświecenia. Diapozytywy miał robić odpłatnie, ale 
cena nie była zbyt wysoka. Pewnie trochę na tym zarabiał, jednak niewiele. 
W każdym razie było nas stać na jego usługi. Kontaktowałem się z nim tylko 
ja. Zawoziłem mu numer napisany na papierze i na następny dzień odbie-
rałem diapozytywy. Zdarzyło się jednak kilka razy tak, że musieliśmy wy-
drukować coś bardzo szybko i potrzebowaliśmy fi lmów tego samego dnia, 
gdy przekazywałem mu numer na papierze. Prosił wtedy, żebym gdzieś za-
czekał, i po godzinie przynosił na skrzyżowanie gotowe materiały. Stąd wie-
działem, że mieszka niedaleko. Chyba doszedł do wniosku, że trzymanie 
tego w tajemnicy nie ma sensu, a poza tym zdążył nabrać do mnie na tyle 
zaufania, że zaprowadził mnie kiedyś do swojego mieszkania. Znajdowało 
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się w pobliskim bloku na osiedlu Ogrodowym, chyba pod numerem 8. Od 
tej pory przychodziłem bezpośrednio do niego do domu. Nazwiska Mirka 
nie pamiętam, chociaż współpracowaliśmy z nim do końca naszej działal-
ności, czyli przez ponad dwa lata.

*

Odkąd drukowaliśmy na sicie, staraliśmy się zamieszczać już nie tylko in-
formacje, ale także obszerniejsze artykuły na tematy historyczne, polityczne 
i społeczne, czyli w miarę naszych możliwości zmierzaliśmy w tym kierunku, 
w którym chciał nas pociągnąć Jacek w 1983 roku. Wtedy jednak nie mieli-
śmy takich możliwości technicznych i nie byliśmy w stanie znaleźć autorów, 
którzy pisaliby dla nas. Teraz oczywiście także zamieszczaliśmy przedruki 
artykułów, ale od czasu do czasu udawało nam się znaleźć również kogoś, 
kto pisał specjalnie do naszego czasopisma. Autorem, z którym Maciek na-
wiązał kontakt pod koniec 1986 roku, był Włodzimierz Mokry. Z pochodze-
nia Ukrainiec, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w katedrze języków 
wschodnioeuropejskich i usiłował stworzyć własny zakład ukrainistyki. Był 
wtedy i jest nadal doskonałym znawcą nie tylko tego języka, ale także ukraiń-
skiej kultury, historii i polityki. Pisał do „Zomorządności” przez cały następny 
rok artykuły, które świetnie korespondowały z naszymi poglądami dotyczą-
cymi równorzędnej współpracy naszego kraju z naszymi wschodnimi sąsia-
dami, co uważaliśmy za podstawowy warunek funkcjonowania niepodległej 
Polski.

*

Pod koniec roku, po kilku moich wizytach w Płaszowie, stało się jasne, że 
dziadek najprawdopodobniej już tam zostanie. Dlatego poprosiłem rodzi-
ców o zgodę na przeniesienie się do jego pokoju. Dzięki temu zarówno mój 
brat, jak i ja zyskaliśmy trochę więcej swobody. Nie zwolniłem mu niestety 
szafek, bo w moim nowym lokum całą ścianę zajmowały półki z książkami 
i do mojej dyspozycji była tylko jedna szafa, stół i łóżko, a od czasu naszej 
ostatniej ewakuacji znowu nagromadziło się mnóstwo bibuły, papieru i in-
nych rzeczy, których nie pomieściłbym w moim nowym lokum. Nie musiał 
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już jednak wąchać dymu z papierosów, a przeszkadzał mu on coraz bardziej. 
Ciągle otwierał okno i wietrzył cały pokój nawet w zimie, a to z kolei dener-
wowało mnie, bo kiedy siedziałem przy stole, zimne powietrze leciało pro-
sto w moje plecy. Jego papugi i chomiki też pewnie były zadowolone z mojej 
wyprowadzki.

Zimowy widok z okna pokoju dziadka. Niedawno zaczęto budować przedszkole. Za 
placem budowy widać wspomniany w tekście pawilon Igloopolu. W ostatnim bloku 

na dziesiątym piętrze mieszkał Paweł Wadowski. Kiedy się wprowadziliśmy w 1976 r., 
plac między naszymi blokami był całkiem pusty.
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Wczesną wiosną Maciek powiedział mi, że Andrzej Załuski planuje w waka-
cje wyjazd do Anglii i proponuje nam, żebyśmy pojechali razem z nim. Dla 
mnie taka wiadomość była jak spełnienie marzeń. „Czyżbym miał szansę wy-
jechać z Polski po raz pierwszy od czasu, gdy miałem trzy lata?” – pomyślałem.

Niedługo potem spotkaliśmy się w kawiarni Noworolskiego w Sukienni-
cach. Był Andrzej, Maciek, ich matki i ja. Okazało się, że ktoś dał Andrze-
jowi namiary na angielską fi rmę organizującą wymianę studencką między 
Wielką Brytanią a demoludami oraz krajami Trzeciego Świata. Nazywała się 
Concordia i tak naprawdę chodziło jej po prostu o ściąganie taniej siły robo-
czej do pracy na Wyspach, głównie na farmach. Robiła to legalnie, bo rząd 
angielski zezwalał studentom zagranicznym na pracę sezonową. Dla mnie 
jednak zupełnie nie miało to znaczenia, skoro dzięki temu mogłem wreszcie 
polecieć za granicę. „A jeżeli jeszcze przy okazji będę mógł trochę zarobić… 
to świetnie…” – pomyślałem. Od razu, bez namysłu, wypełniliśmy aplikacje 
i daliśmy Andrzejowi do wysłania.

Po jakimś czasie dostaliśmy z Concordii papiery, na podstawie których 
mogliśmy starać się o paszporty i wizy. Podano w nich czas pobytu w Anglii: 
od 1 do 31 lipca, adres farmy, na którą mieliśmy się udać.

W międzyczasie okazało się jednak, że Andrzej w czasie wakacji musiał 
pozostać w Polsce. Mieliśmy więc jechać z Maćkiem we dwóch.

Wszystkim, którzy byli jeszcze zbyt młodzi, żeby pamiętać tamte czasy, 
lub też urodzili się po 1989 roku, wyjaśniam, że paszportów nie wolno było 
trzymać w domu. Przed każdym wyjazdem zagranicznym trzeba było starać 
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się o jego wydanie przez urząd paszportowy właściwy dla miejsca zamiesz-
kania funkcjonujący na komisariacie Milicji Obywatelskiej, ale podlegający 
ścisłej kontroli Służby Bezpieczeństwa. Mój mieścił się w budynku komisa-
riatu przy ulicy Bieżanowskiej 70. Na wydanie paszportu czekało się nawet 
kilka miesięcy. Po powrocie z wyjazdu należało paszport zwrócić, najdalej 
do trzech dni, do tego samego urzędu, który go wydał. Przechowywał on 
dokument w depozycie i żeby go ponownie otrzymać, trzeba było przejść 
całą procedurę od nowa. Przy kolejnych wyjazdach czas oczekiwania był już 
jednak trochę krótszy, bo dokument był gotowy. Czekał tylko w jakiejś szu-
fl adzie, aż odpowiednie służby sprawdzą, czy w międzyczasie obywatel nie 
popełnił czynu, który mógł skutkować odmową jego wydania.

Kolejki do złożenia wniosku były długie. Trzeba było zapisać się na spo-
łeczną listę kolejkową, stworzoną przez oczekujących, a potem regularnie 
zgłaszać o określonych godzinach, kiedy nazwiska z listy były odczytywane. 
Jeżeli kogoś wtedy nie było, to wylatywał z kolejki. Trwało to co najmniej 
kilkanaście dni, a niektórzy twierdzili, że czasami okres ten wydłużał się 
do kilku miesięcy. W ostatnim dniu, pomimo iż było wiadomo, od którego 
numeru z listy zaczęto wywoływanie i ile, mniej więcej, osób przyjmują na 
godzinę, należało na wszelki wypadek przyjść dużo wcześniej, bo czasami 
ktoś z listy wypadał, a niektórych petentów załatwiano szybciej, zwłaszcza 
kiedy okazywało się, że zainteresowany „dostał odmowę”.

Czasu na załatwienie wszystkich formalności mieliśmy mało, bo o wizę 
mogliśmy starać się dopiero po wydaniu paszportu, a oczekiwanie na nią 
również mogło trwać kilka miesięcy. Tymczasem nam został na to miesiąc, 
bo paszporty dostaliśmy dopiero pod koniec maja. Mogliśmy więc tylko mieć 
nadzieję, że urzędnicy w konsulacie pospieszą się, kiedy zobaczą, w jakim 
terminie mamy załatwioną pracę.

Po złożeniu wniosku wizowego postanowiliśmy z Maćkiem, że jeżeli wizy 
dostaniemy, to zawiesimy na miesiąc wydawanie „Zomorządności”. Nie było 
innego wyjścia.

*

W kwietniu gospodarz naszego lokalu zawiadomił nas, że niestety, będziemy 
musieli się wyprowadzić. Tym razem nie chodziło o żadne niebezpieczeństwo. 
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Miał po prostu kłopoty rodzinne. Zaczęliśmy zastanawiać się, gdzie przenieść 
drukarnię, aż wreszcie Maciek wypalił:

 – A może tym razem do mnie?
Pomyślałem, że żartuje, bo do tej pory uważałem jego mieszkanie niemalże 

za strefę wojny, gdzie każdej chwili mogą zjawić się esbecy i milicjanci z naka-
zem rewizji. Tak właśnie wcześniej bywało. Raz zdarzyło się nawet, że wpadli 
tam w odstępie zaledwie kilkudniowym. Dwukrotnie Maćkowi ledwo udało 
się pozbyć nielegalnych czasopism z mieszkania już w trakcie przeszukania.

Ostatnim razem wyglądało to zresztą dosyć śmiesznie, bo kiedy zapukali 
do drzwi, Maciek szybko zgarnął całą posiadaną bibułę, zwinął ją w rulon, ob-
wiązał jakimś sznurkiem i poszedł do dużego pokoju, którego okna wycho-
dziły na stronę południową. Nie było tam bloku, tylko trawnik, a za nim duży 
parterowy dom handlowy, istniejący zresztą do dziś. Przyszło mu do głowy, że 
najlepiej będzie pozbyć się pakunku, wrzucając go na daszek, który znajdował 
się nad balkonem. Ponieważ w tym czasie rodzice wpuszczali już esbeków do 
mieszkania, więc Maciek szybko sprawdził, czy ktoś nie czai się pod blokiem, 
po czym przechylając się przez barierkę, cisnął paczkę z całej siły w kierunku 
dachu. Był przekonany, że daszek jest całkiem płaski, tymczasem paczka po 
wylądowaniu na górze zaczęła się staczać. Przeleciała przez krawędź i pole-
ciała w dół. Chciał ją złapać, żeby wrzucić ją z powrotem, ale w tym właśnie 
momencie tajniacy weszli do pokoju. Paczka poleciała dalej i spadła między 
krzaki na trawnik pod blokiem. Na szczęście esbecy ani nie zauważyli prze-
latującego pakunku, ani nie przyszło im do głowy, żeby szukać na dole. Nie 
znaleźli wtedy nic poza maszyną do pisania, na której Maciek i jego ojciec 
przepisywali „Zomorządność”, ale mama Maćka, będąca pracownikiem na-
ukowym na politechnice, wyjaśniła, że potrzebuje jej do pracy, i odpuścili. 
Paczkę z ulotkami Maciek zabrał, kiedy przeszukanie mieszkania się skończyło.

Innym razem, kiedy esbecy i milicjanci zaczęli przeszukanie od dużego 
pokoju, Maciek zawołał do siebie siostrę. Wsadzili bibułę pod jej ubranie, po 
czym Gośka podeszła do esbeka, który stał w przedpokoju, i oświadczyła mu, 
że musi wyjść do koleżanki odrabiać lekcje. Ten nie zauważył nic podejrza-
nego i wypuścił ją z mieszkania. Szybko zeszła na pierwsze piętro do matki 
Marka Szajnara, zostawiła tam pakunek i poszła do koleżanki.

Gdyby wtedy esbecy bardziej przyłożyli się do pracy, to ojciec Maćka praw-
dopodobnie po raz kolejny trafi łby do pudła. Być może razem z Maćkiem.
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Pozbycie się niewielkiej ilości bibuły nie było zbyt trudne, a obecność ma-
szyny do pisania można było łatwo wyjaśnić, zwłaszcza że jej posiadanie nie 
było zabronione. Nie dałoby się jednak wyjaśnić posiadania w domu sit do 
druku, farby drukarskiej i siedmiu czy ośmiu ryz papieru. Dlatego począt-
kowo potraktowałem propozycję Maćka jako żart. Mówił jednak poważnie, 
a widząc moją minę, dodał:

 – To wcale nie jest takie nierealne. Mojego ojca już od dawna nie zamknęli, 
co najmniej od roku nie urządzili też u nas rewizji.

 – Nooo, nie wiem. Wydaje się to bardzo ryzykowne.
 – A masz lepsze wyjście?
Nie miałem.
 – No to pogadam z rodzicami. Jeżeli zgodzą się, to przewieziemy część 

najpotrzebniejszego sprzętu do mnie. Sita możesz przygotowywać u mnie 
w łazience. Nie jest to lokal na długi okres, ale kilka numerów możemy tam 
zrobić, a w tym czasie albo znajdziemy jakiś lokal, albo wyjaśni się sytuacja 
na akademii i wrócimy do ciebie.

Zbliżały się msze i demonstracje 1 i 3 maja oraz czerwcowa wizyta papie-
ska, nie mogliśmy więc w maju nie wydać „Zomorządności”. Nawet ryzyku-
jąc drukowanie u Maćka.

Widocznie jego rodzice również uznali, że zagrożenie jest małe, bo wy-
razili zgodę.

Przenieśliśmy się zaraz po 3 maja, kiedy było wiadomo, że żadne służby 
raczej nie wpadną z wizytą. Tym razem w przeprowadzce pomógł nam pan 
Staszek, który swoim małym fi atem przewiózł wszystkie potrzebne rzeczy. 
Sam wnosiłem je do klatki, tak by nikt nie widział, że Maciek odbiera jakieś 
pakunki. Musieliśmy przecież brać pod uwagę, że któryś z sąsiadów ma obo-
wiązek obserwowania klatki schodowej i jego mieszkania.

Pracowaliśmy tam do końca czerwca. Wydrukowaliśmy w tym czasie czte-
ry numery „Solidarności Grzegórzeckiej” oraz trzy numery „Zomorządności”, 
zawierające między innymi relacje z manifestacji oraz oświadczenia RKS-u 
dotyczące wizyty ojca świętego.

W numerze 145. opublikowaliśmy komentarz do artykułu warszawskie-
go Komitetu Oporu Społecznego (KOS). Chodziło o to, że jeszcze w mar-
cu zamieściliśmy artykuł, w którym proponowaliśmy, aby RKS spróbował 
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zorganizować jakieś wspólne wystąpienia w trakcie wizyty papieskiej34. Mie-
liśmy na myśli nie tylko manifestacje niezależne od uroczystości kościelnych, 
choć odbywające się niejako pod ich osłoną, ale także na przykład przygoto-
wanie większej ilości solidarnościowych transparentów, których w ostatnich 
latach było mało na demonstracjach, rozpropagowanie chodzenia w ubra-
niach w jednym kolorze czy zadbania o dostarczenie prasy podziemnej dzien-
nikarzom zagranicznym. Tekst ten napisał chyba ojciec Maćka, ale nie był 
podpisany i ukazał się jako stanowisko redakcji. Wziął się stąd, że już od jakie-
goś czasu wydawało nam się, iż władze małopolskiej Solidarności przywiązu-
ją zbyt małą wagę do organizacji takich imprez. Tymczasem w warszawskim 
KOS-ie35 ukazał się dziwny i dosyć napastliwy artykuł polemiczny, wyśmie-
wający nasze pomysły. Musieliśmy na niego odpowiedzieć i przytoczyliśmy 
go u nas w całości, zamieszczając pod spodem nasz komentarz. A tego, że 
nasze propozycje nie były wcale śmieszne, dowodziło oświadczenie RKS-u 
z 15 maja, zawierające szereg zaleceń, do których należało przychodzenie na 
msze papieskie i manifestacje w jasnych strojach.

Numer czerwcowy zawierał natomiast relacje z pielgrzymki.
Przez cały ten czas było spokojnie. Drukowaliśmy na stole w małym i wą-

skim pokoiku Maćka, a sita przygotowywałem, jak zawsze, w łazience.
Z naszego pobytu na Komandosów pamiętam dobrze tylko jedną sytu-

ację. Zacząłem wtedy drukowanie z ojcem Maćka, bo Maciek musiał coś 
w tym czasie załatwić i miał przyjść trochę później. Stanąłem więc po jed-
nej stronie sita, a on usiadł po drugiej. Ja „raklowałem”, on wyciągał papier. 
Drukowaliśmy tak dłuższą chwilę, zamieniając tylko od czasu do czasu kilka 
zdań. Widziałem, że jest coraz bardziej poirytowany, ale nie miałem pojęcia 
dlaczego. Zacząłem zastanawiać się, czy nie chodzi o to, że nie ma zbyt do-
brego towarzysza do rozmowy. Kiedy Maciek wreszcie pojawił się w pokoju, 
jego ojciec wybuchnął:

 – Czy wy tak drukujecie od początku?
 – Nooo, nie od początku. W ten sposób, czyli na sicie, dopiero od trzech 

lat – wyjaśniliśmy zgodnie.

 34 „Zomorządność”, 12.03.1987, s. 1.
 35 „KOS”, 20(?).04.1987.
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 – Rany boskie. Jak tak można? Przecież to jest kompletnie wymóżdżają-
ca robota. Nie miałem pojęcia, że to tak wygląda. Jak możecie coś takiego 
robić? No wiece co…

Obaj z Maćkiem oniemieliśmy. Kiedy jego ojciec wyszedł na chwilę z po-
koju, zapytałem go:

 – To twój tata nie wiedział, jak wygląda drukowanie w podziemiu?
 – Jak widać, nie.
Potem jego ojciec wchodził jeszcze kilkakrotnie do pokoju, powtarzając, 

jaką to ogłupiającą czynność wykonujemy.
Poczułem się trochę tak, jakby ktoś dał mi po głowie po latach ciężkiej 

pracy.
 – No to jak niby mielibyśmy drukować? – odezwał się poirytowany Maciek.
 – Myślałem, że macie do tego jakieś maszyny. Puszczacie i drukuje się. 

Ale to…
Po chwili zrefl ektował się:
 – Rozumiem, wykonujecie potrzebną pracę, ale żeby w taki sposób… Ja 

nie dałbym tak rady… Trzeba by to jakoś usprawnić…
 – Ale jak? – zapytałem
 – No dobrze, to proszę, załatw nam jakiś off set – dodał Maciek. – Bo my 

takiej możliwości nie mamy.
Ta wymiana zdań uświadomiła mi fakt, potwierdzony później w rozmo-

wach z różnymi ludźmi: wielu działaczy opozycji nie miało pojęcia, jak wyglą-
da praca w podziemnej drukarni, z jak bardzo prymitywnego sprzętu musimy 
korzystać, z jakimi problemami się borykać oraz jak ciężka i żmudna jest to 
robota. A przecież była to jedna z podstawowych form działalności podziem-
nej. Bez tej pracy nie dałoby się rozpowszechniać informacji, oświadczeń, 
wezwań do strajków i demonstracji czy artykułów programowych. Wszyscy 
piszący mogliby co najwyżej przeczytać swoje teksty rodzinie i znajomym.

A sitodruk to była, jak już pisałem, jedna z najbardziej zaawansowanych 
technik wykorzystywanych w podziemiu. Tylko off set mógłby nam jeszcze 
bardziej usprawnić pracę. Ale wtedy na pewno nie bylibyśmy tak „elastycz-
ni”. Nie moglibyśmy drukować w bloku mieszkalnym, a już na pewno nie 
u Maćka. Taka maszyna wymagałaby stałego i dźwiękoszczelnego lokalu. 
Nawet dom pani Basi nie spełniał takich wymagań. Ze wszystkich naszych 
dotychczasowych lokali tylko domek w Garlicy mógłby się nadać. Niewielu 
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wydawców miało takie możliwości jak Porozumienie Prasowe, które przy 
domu w Zagórzanach zbudowało specjalny podziemny bunkier przezna-
czony na drukarnię.

*

Na początku maja, podczas wizyty w Płaszowie, dowiedziałem się od wujka, 
że 28 kwietnia zwolniono z więzienia Mariana Stachniuka. Oczywiste było 
dla mnie, że na razie do żadnej działalności nie będzie mógł wrócić.

*

Jeszcze przed końcem roku akademickiego Darek Urbański, mój kolega z Li-
ceum Pijarów, zrealizował swój pomysł, o którym już od dłuższego czasu 
rozmawiał ze mną oraz kilkoma innymi kolegami, i uciekł z Polski. Wcze-
śniej do jego planów podchodziłem trochę z przymrużeniem oka. Tymcza-
sem w maju poinformował mnie, że razem z innym kolegą z roku, Jackiem 
Poradziszem, kupili bilety na wycieczkę promową po Bałtyku, a niedługo 
potem zniknęli. Dopiero po jakimś czasie dostałem od Darka list z Niemiec. 
Okazało się, że zeszli z promu podczas jego postoju w porcie w Danii i po-
prosili tam o azyl. Trafi li do obozu dla uchodźców, gdzie powinni oczekiwać 
na decyzję. Postanowili jednak, że nie będą tam siedzieć. Przeszli nielegal-
nie przez granicę do Niemiec i pojechali do Monachium, gdzie mieszkała 
Niemka, którą Darek poznał kiedyś w trakcie jej turystycznego pobytu Polsce. 
Wkrótce Darek zaczął starać się o azyl w USA i załatwił sobie pobyt w RFN 
do czasu uzyskania pozwolenia na emigrację za ocean. Mieszkał wówczas 
w hotelu opłacanym przez Sozialamt. Jacka natomiast złapała policja, kiedy 
chodził po Monachium bez ważnej wizy, i miesiąc przesiedział w niemieckim 
więzieniu, po czym został deportowany do Danii, gdzie również trzymano 
go w więzieniu, a następnie odesłano do NRD, skąd przedostał się jakoś do 
Berlina Zachodniego. Miał przy tym pretensje do Darka, że mu nie pomaga, 
i ich drogi rozeszły się. Darek ostatecznie nie dostał azylu w USA, zamiesz-
kał więc w Monachium na stałe i po jakimś czasie zaczął pracować jako tak-
sówkarz. Jacek, o ile wiem, wrócił po kilku latach do Polski.
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*

Nadszedł pierwszy dzień lipca i byłem już prawie pewien, że nigdzie nie 
pojedziemy, bo nie dostaliśmy z konsulatu wiadomości o przyznaniu wiz, 
a zaproszenie z Concordii dotyczyło tylko tego jednego miesiąca. Mimo to 
postanowiliśmy, że w lipcu zrobimy sobie przerwę. Maciek wyjechał gdzieś 
z rodzicami, zapowiadając, że wróci, gdyby przyszło pismo z konsulatu, a ja 
spędziłem miesiąc w Krakowie, czytając książki i włócząc się po mieście.

Wbrew moim przewidywaniom, tuż po powrocie Maćka z wakacji, do-
staliśmy wiadomość o przyznaniu wiz na okres od 1 do 31 sierpnia i posta-
nowiliśmy z tego skorzystać. Mieliśmy dosłownie kilka dni na spakowanie 
się i kupienie biletów na samolot, bo nie było wtedy innych bezpośrednich 
połączeń z Wyspami. Można było albo lecieć samolotem, albo jechać pocią-
gami z przesiadkami, co wychodziło drożej. Żeby wjechać do Anglii, każdy 
z nas musiał mieć po sto funtów przy sobie. Moi rodzice postanowili, że po-
życzą mi te pieniądze, naruszając oszczędności na koncie dolarowym, pod 
warunkiem że po powrocie oddam je w całości.

Nasz wyjazd oznaczał oczywiście zawieszenie wydawania „Zomorząd-
ności” na kolejny miesiąc. Sita i wszystkie materiały postanowiliśmy prze-
wieźć na czas wyjazdu do mnie, a po powrocie zdecydować, gdzie będziemy 
drukowali.

31 lipca wsiedliśmy do samolotu na Okęciu i po dwóch i pół godzinie 
wylądowaliśmy na Heathrow, po czym metrem pojechaliśmy do centrum 
Londynu. Jak pisałem, był to mój pierwszy wyjazd zagraniczny. Każdy wi-
dok, każde zdarzenie chłonąłem jak gąbka. Wszystko było nowe i dla mnie 
niesamowite. Panował upał, więc po wyjściu z metra wszedłem do jakiegoś 
podrzędnego sklepu, żeby kupić coś do picia, i wtedy z całą ostrością zda-
łem sobie sprawę, że naprawdę jestem za granicą. Poczułem się jak w najlep-
szym peweksie. Wręcz oniemiałem z powodu ilości towarów i cen. Miałem 
problem, żeby spośród mnogości różnych produktów na półkach wyłowić 
coca-colę, a jeszcze większy, żeby przełamać się i wydać kilkadziesiąt pen-
sów na butelkę napoju.

Pojechaliśmy na Victoria Station, żeby kupić bilet na autobus do Gran-
tham, ale okazało się, że najbliższy jest dopiero w poniedziałek, a był piątek 
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po południu. Musieliśmy więc podziać się gdzieś przez dwa dni. Mieliśmy 
różne adresy, podobno tanich hoteli, lecz okazało się, że, po pierwsze, wcale 
nie są dla nas tanie, a po drugie, że nie ma w nich wolnych miejsc. Postano-
wiliśmy więc skorzystać z adresu, który Maciek dostał od jakiegoś kolegi z 
informacją, że to noclegownia, w której można się po prostu zatrzymać na 
noc. Wsiedliśmy do metra i dotarliśmy na stację King’s Cross, skąd mieli-
śmy tylko kilka przecznic na Judd Street. Na miejscu okazało się, że podany 
adres to klub karate. W dzień ćwiczyli tam zawodnicy, a w nocy właściciele 
przyjmowali na nocleg takich „włóczęgów” jak my. Jedna noc kosztowała dwa 
funty, więc prawie darmo, jak na warunki londyńskie. Można było tam wejść 
dopiero o dziesiątej wieczorem, a rano należało wyjść najdalej o dziewiątej. 
To była czysta egzotyka. Nocowaliśmy na materacach razem z Turkami, Ma-
rokańczykami i kilkoma Polakami, kobietami i mężczyznami. Już po wylą-
dowaniu zdałem sobie sprawę, że nie pomyślałem o tym, żeby wziąć aparat 
fotografi czny. Wśród przedwyjazdowej gorączki zupełnie mi to umknęło. Pa-
trząc, jak muzułmanie modlą się wieczorem na dywanikach tuż obok mojego 
materaca, postanowiłem jakoś ten nasz wyjazd udokumentować. Wziąłem 
na szczęście ze sobą zeszyt i długopisy. Od tej pory co kilka dni, a czasami 
codziennie, wyjmowałem go i zapisywałem wszystko, co się wydarzyło.

Nie będę oczywiście opisywał tutaj dokładnie całego naszego wyjazdu, ale 
pozwolę sobie wspomnieć o niektórych rzeczach.

Przez dwa dni zwiedzaliśmy Londyn. Rano zostawialiśmy plecaki w prze-
chowalni na King’s Cross Railway Station, a wieczorem wracaliśmy do klubu 
karate. Pierwsza rzecz, która mnie na początku bardzo nieprzyjemnie zasko-
czyła, to kompletne odcięcie od informacji z kraju. Będąc tak bardzo zaan-
gażowanym w politykę, wyobrażałem sobie, że Polska może nie jest pępkiem 
świata, lecz przynajmniej budzi żywe zainteresowanie na Zachodzie. Takie 
wrażenie można było odnieść, nie tylko słuchając naszych rodzimych pro-
gramów telewizyjnych, ale także zagranicznych rozgłośni polskojęzycznych. 
Tymczasem w wiadomościach, które mieliśmy możliwość oglądać w świet-
licy klubu przed wpuszczeniem nas na salę „sypialną”, nie było ani słowa 
o sytuacji w naszym kraju.

Druga rzecz, która zaskoczyła mnie z kolei pozytywnie, to przyjazne 
współistnienie ludzi różnych kultur. W naszych mediach sugerowano, że 
istnieje ciągły konfl ikt między wyzyskującymi białymi kolonizatorami 
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a wyzyskiwanymi kolorowymi. Tymczasem niczego takiego tam nie było, 
wszyscy żyli w zgodzie. Biali z czarnymi chodzili na piwo do pubów, a czarni 
umawiali się z białymi kobietami. Z dzisiejszej perspektywy moje zaskocze-
nie wydaje się dziwne, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że w tamtych cza-
sach widok Murzyna na polskiej ulicy był tak rzadki, iż budził powszechne 
zainteresowanie, a matki i ojcowie pokazywali go palcami swoim dzieciom, 
jakby chcieli im udowodnić, że czarni ludzie istnieją naprawdę, a nie są tyl-
ko wymysłem autorów książek. Byliśmy na Wyspach zaledwie przez miesiąc, 
ale w tym czasie wśród mieszkańców Anglii nie spotkałem się z rasizmem. 
Jedynymi rasistami, z jakimi się zetknąłem, byli natomiast Polacy. I co dziw-
niejsze, byli to studenci wyższych uczelni, a rasizm zawsze kojarzył mi się 
z dość prymitywnym sposobem myślenia.

W poniedziałek wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do Grantham. 
Stamtąd taksówką, bo nic innego nie jechało w pożądanym przez nas kie-
runku, dotarliśmy na farmę, na której mieliśmy pracować. Farmer był zdzi-
wiony i wściekły na Concordię, że przysyłają mu pracowników kiedy ich nie 
potrzebuje, bo wszystkie porzeczki i maliny są już wyzbierane. Zadzwonił do 
nich, ustalił, że ludzie do zbioru potrzebni są na farmie w Inverness na pół-
nocy Szkocji, i przekazał nam adres, pod który mamy się zgłosić. Pozwolił 
nam rozbić namiot na jedną noc, a rano wsadził nas na pakę swojego picku-
pa i zawiózł na stację kolejową.

Maciek planował już w Polsce, że w trakcie pobytu w Anglii wyskoczy 
w odwiedziny do znajomych, których dwa lata wcześniej gościli jego rodzice 
i którzy dali nam wtedy 50 funtów na działalność KOS-u. Ponieważ miesz-
kali w pobliżu Leeds, więc teraz postanowił, że wpadniemy tam po drodze 
na północ. Zadzwonił do nich z budki na stacji i dowiedział się, że może-
my przyjechać. Ze stacji w Nottingham odebrała nas pani Hillcoat. Mówiła 
po polsku, zatem porozumiewanie się z nią nie stanowiło problemu, nato-
miast mąż i córki były anglojęzyczne. Maciek liczył na to, że będę z nimi 
rozmawiał i tłumaczył to, co mówi. Niestety, miałem ogromne problemy, 
żeby przełamać się i wydukać choć parę zdań po angielsku, a poza tym nie 
wiedziałem, o czym można z nimi rozmawiać. Ponieważ jedna z córek była 
plastyczką, liczyliśmy, że pomoże nam załatwić materiał do sit. Okazało się 
jednak, że można go kupić tylko w niektórych specjalistycznych sklepach, 
a cena, którą podała, zaparła nam dech w piersiach. Na niewielką jego ilość 
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musielibyśmy wydać większość naszych funduszy wyjazdowych. Nie mogli-
śmy sobie na to pozwolić.

Gospodarze gościli nas i karmili przez dwa dni, dzięki czemu trochę za-
spokoiliśmy głód spowodowany tym, że przez poprzednich kilka dni nie 
jedliśmy prawie nic, oszczędzając pieniądze. Na trzeci dzień pani Hillcoat 
zawiozła nas na dworzec autobusowy do Leeds, po czym wsiedliśmy do au-
tobusu i pojechaliśmy do Inverness, niedaleko jeziora Loch Ness, gdzie we-
dług Szekspira znajdował się zamek Makbeta. Po monotonnych krajobrazach 
Anglii szkockie góry stanowiły miłą odmianę.

Z dworca autobusowego odebrał nas pracownik farmy, na której mieli-
śmy zbierać maliny i inne owoce. Dowiózł nas na miejsce i pokazał, gdzie 
możemy rozbić namiot. Zastaliśmy tam już innych studentów: Polaków, Ma-
rokańczyków i Hiszpanów. Polacy nie byli zadowoleni, że farmer przywozi 
kolejnych pracowników, tym bardziej że owoce były już przezbierane, i zro-
bili z tego powodu awanturę jego pomocnikowi.

Pracowaliśmy tam przez ponad dwa tygodnie od rana do późnego po-
południa, wykłócając się codziennie o zarobki, a wieczorami grając w ping

-ponga na stole rozłożonym w dużym magazynie, który pełnił jednocześnie 
funkcję kuchni i łazienki.

Właściciel gospodarstwa nazywał się MacDonald i należał oczywiście do 
klanu MacDonaldów. On sam i jego pracownicy, pomimo iż niezbyt chęt-
nie nam płacili, byli w sumie całkiem sympatyczni. Zapewniali sporą część 
prowiantu, więc nie musieliśmy prawie nic kupować, co dla nas było sprawą 
zasadniczą. Zarobiłem jednak niewiele i kiedy wyjeżdżałem stamtąd, mia-
łem przy sobie około 150 funtów.

Z farmy rozciągał się na północ piękny widok na część Inverness i most 
przerzucony nad kanałem łączącym jezioro Loch Ness z Morzem Północnym.

Dwa weekendy mieliśmy wolne, więc zwiedziliśmy Inverness oraz, wraz 
z kilkoma Polakami, objechaliśmy dookoła całe jezioro Loch Ness na pace 
samochodu dostawczego pożyczonego od farmera.

Pod koniec naszego pobytu właściwie nie było już czego zbierać i wreszcie 
farmer nam podziękował. Pamiętam jeszcze, że jakieś dwa dni przed wyjazdem 
rozmawiałem z jego krewnym i równocześnie pracownikiem, który zarządzał 
całym gospodarstwem. Pogawędka była dosyć krótka i lakoniczna, bo mówienie 
po angielsku nadal nie szło mi zbyt dobrze, aż w pewnym momencie zapytał:
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 – Do you know that we gave you a name?
 – A name? Me?
 – Yes. Do you want to know what we call you?
Oczywiście, że chciałem wiedzieć, bo bardzo zabawny wydawał mi się 

fakt, że po dwóch tygodniach znajomości dorobiłem się przydomku nadane-
go przez członków klanu MacDonaldów. Rozmówca wahał się chwilę. Może 
zastanawiał się, czy się nie obrażę, po czym stwierdził:

 – We call you Peter Never Smiling.
Jakby dla zaprzeczenia tym słowom uśmiechnąłem się, ale chyba niezbyt 

dobrze mi to wyszło. Nie obraziłem się oczywiście, ale rozmowa ta uświa-
domiła mi, jak dużo dzieli mnie od ucznia pierwszej klasy liceum, którego 
koledzy nazywali „Słoneczkiem”.

Nie mieliśmy pieniędzy na podróże po Wielkiej Brytanii, więc wróciliśmy auto-
busem do Londynu i tam spędziliśmy ostatni tydzień pobytu na Wyspach. Cią-
gle pamiętałem, że mam zwrócić rodzicom 100 funtów, a już po kilku dniach 
pobytu w stolicy Anglii okazało się, że będzie to niemożliwe, pomimo iż od 
powrotu ze Szkocji żywiliśmy się tylko chlebem tostowym smarowanym samą 
margaryną, który popijaliśmy rozpuszczonym sokiem pomarańczowym, bo 
był najtańszy. W trakcie wyjazdu nie rzuciłem, co prawda, palenia, ale pali-
łem znacznie mniej. Kupowaliśmy z Maćkiem tytoń i bibułki do skręcania 
papierosów i paliliśmy własnoręcznie robione skręty, co pomagało zabić głód.

Mieszkaliśmy na kempingu na peryferiach Londynu, płacąc chyba po 
funcie od osoby za dobę. Nie mieliśmy jednak zamiaru marnować czasu, 
siedząc na miejscu. Kupiliśmy tygodniowe karty na metro i zwiedzaliśmy 
miasto, w tym te muzea, które tylko były dostępne za darmo. Na szczęście 
wszystkie najważniejsze udało nam się zobaczyć. Mnie najbardziej ciągnę-
ło do British Museum, gdzie znajdowały się zabytki ze starożytnego Egiptu 
i Grecji. Przedostatni dzień oraz pół ostatniego spędziliśmy na festiwalu ka-
raibskim w Soho, słuchając występujących tam zespołów reggae. Dopiero 
następnego dnia w samolocie przeczytaliśmy w gazecie, że tuż po naszym 
odejściu stamtąd wybuchły zamieszki, które policja stłumiła, używając pa-
łek i gazu łzawiącego.

Po południu ostatniego dnia pobytu postanowiliśmy pojechać do Polskie-
go Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, bo słyszeliśmy, że jest tam biblioteka, 
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gdzie można dostać książki na przewóz do kraju. Po krótkich poszukiwa-
niach znaleźliśmy siedzibę POSK-u, a portier wskazał nam, gdzie mieści się 
biblioteka. Weszliśmy do środka i zapytaliśmy siedzącą tam bibliotekarkę, 
czy nasze informacje są prawdziwe. Była trochę zdziwiona i zaczęła wypyty-
wać o nasz pobyt i powrót do kraju, nie wierząc chyba, że chodzi o zabranie 
książek do Polski. Ostatecznie wskazała kilka półek i powiedziała, że może-
my coś sobie wybrać. Zaczęliśmy wyciągać wszystko, co nas interesowało, 
a było tego sporo. W pewnym momencie pani popatrzyła na nas i zawołała:

 – Zaraz, a co panowie robicie?
 – Wybieramy książki – odpowiedzieliśmy razem.
 – Nie, na to się nie godziłam. Możecie wziąć co najwyżej po dwie pozycje.
Niepocieszeni, wybraliśmy po dwa tytuły, odkładając resztę na półki. Pa-

miętam, że jedną z wybranych przeze mnie książek był Rok 1920 Józefa Piłsud-
skiego. Podziękowaliśmy i nie do końca zadowoleni, wróciliśmy na kemping.

Następnego dnia rano pojechaliśmy metrem na Heathrow i po kilku go-
dzinach byliśmy w Polsce. Jadąc z Okęcia na Dworzec Centralny, wyglądałem 
przez okno autobusu miejskiego i nie mogłem uwierzyć, że różnica między 
tamtym i tym światem może być tak ogromna. Nie spodziewałem się takiego 
szoku. Po kupieniu biletów na pociąg do Krakowa usiedliśmy z Maćkiem na 
murku przed dworcem i skręciliśmy papierosy z tytoniu i bibułek przywie-
zionych z Anglii. Patrzyłem na zakurzone domy i ulice, i pomimo iż świeciło 
słońce, czułem się tak jakbyśmy wpadli nagle do jakiejś dziury, gdzie dociera 
mało światła. Aż trudno było uwierzyć jakie to wszystko było nijakie. Tam-
ten świat wydawał się zupełnie nierealny i w tej chwili skręty, to było jedyne, 
co nas z nim łączyło. „Dlaczego to wszystko jest takie paskudne?”, pomyśla-
łem. Nie chodziło o śmieci, bo było ich tu znacznie mniej niż w Londynie. 
Po prostu, odniosłem takie wrażenie jakby wszystko to, na co patrzyłem, ktoś 
przeżuł i wypluł, trawiąc przy okazji większość kolorów. I nawet, kurwa, nie 
było jak uciec, bo trzeba by się od nowa starać o paszporty i wizy.

*

Po naszym powrocie doszliśmy do wniosku, że skoro cały sprzęt jest już na 
Lilli Wenedy, to drukarnia może też tam zostać. Od tej pory, przez kolejne 
dwa lata, drukowaliśmy u mnie w pokoju. Sita i farby upchnąłem do szafy 
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razem z moimi ubraniami, których na szczęście nie miałem zbyt wiele, a pa-
pier leżał ułożony w stos w rogu pokoju za stołem, tak żeby nie widział go 
nikt wchodzący. Przykrywałem go ceratą i ubraniami. Kiedy drukowaliśmy, 
otwierałem małe górne drzwiczki szafy i gumę podnoszącą sito przymoco-
wywaliśmy do klucza tkwiącego w ich zamku. Sito ustawialiśmy oczywiście 
na stole, który zajmował prawie całą wolną przestrzeń w pokoju.

Kiedy drukowaliśmy u Maćka, ze względu na ryzyko nie ściągaliśmy tam 
Witka Tukałły. Teraz mógł ponownie zacząć z nami pracować.

*

Na początku października, czyli niedługo po moim powrocie z Anglii, mój 
tata wyjechał na rok do Stanów Zjednoczonych. O wyjazd ten zaczął sta-
rać się już przed wakacjami. Chodziło o takie stypendium, na jakie jeżdżą 
zwykle studenci. Był już wtedy profesorem, ale nie było żadnej szansy, żeby 
tu, w Polsce, ktokolwiek mógł i chciał załatwić mu pracę na amerykańskiej 
uczelni, bo to pozostawało przywilejem ” prawowiernych”. Wszyscy pozo-
stali byli zadowoleni, jeżeli w ogóle pozwolono im wyjechać. I oczywiście 
zarówno mój ojciec, jak i my wszyscy ucieszyliśmy się, kiedy w trakcie wa-
kacji okazało się, że jego wyjazd dojdzie do skutku. Planował, że będąc na 
miejscu, spróbuje znaleźć sobie pracę na jakiejś uczelni dzięki pomocy Zu-
zanny Czuchajowskiej, dawnej koleżanki moich rodziców, która pracowała 
kiedyś na AR, a potem razem z mężem, chemikiem, wyjechała do Stanów 
i tam kontynuowała karierę naukową. Niestety, nic z tego nie wyszło i tata 
spędził rok, pracując w magazynach, czyszcząc maszyny rolnicze albo przy-
cinając drzewa w sadach. Przy okazji mógł jednak zobaczyć na własne oczy, 
jak wygląda produkcja na dużych farmach, czyli coś, co do tej pory znał tyl-
ko z literatury i zdjęć. No i oczywiście mógł zarobić spore, jak na nasze ów-
czesne warunki, pieniądze.

*

W połowie miesiąca dostaliśmy z „Solidarności Grzegórzeckiej” wiadomość, 
że jacyś ludzie od nich proszą o pomoc w uruchomieniu sitodruku. Jak nas 
poinformowano, chodziło o instruktaż oraz o materiały poligrafi czne. Ludzie 
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ci nie mieli pojęcia, że mamy coś wspólnego z „Zomorządnością”, wiedzieli 
tylko, że jesteśmy drukarzami „SG”. Chcieli spotkać się z nami już w czerw-
cu, ale wtedy przekazaliśmy im, że będzie to możliwe dopiero po wakacjach. 
Teraz sprawa wróciła.

Zawsze chętnie udzielaliśmy pomocy, więc poprosiliśmy tylko o miejsce 
i termin spotkania. Okazało się, że ma się ono odbyć w Nowej Hucie, w wyso-
kim bloku stojącym tuż obok placu Centralnego na osiedlu Centrum D pod 
numerem 8. Ktoś miał tam na nas czekać o ósmej wieczorem. Zwykle na takie 
spotkania instruktażowe jeździłem sam, ale tym razem Maciek postanowił 
wybrać się na nie ze mną. Umówiliśmy się na przystanku autobusowym na 
alei Planu 6-letniego. Przystanek ten znajduje się tam nadal, ale ulica zmie-
niła nazwę na Jana Pawła II.

Obeszliśmy blok dokoła, wjechaliśmy windą na podane piętro i zadzwo-
niliśmy do drzwi. Otworzyła nam kobieta. Maciek podał hasło i zostaliśmy 
wpuszczeni do środka.

 – Chodźcie, koleżanka już na was czeka – powiedziała.
Wprowadziła nas do małego pokoiku, gdzie na nasz widok podniosła się 

z krzesła młoda dziewczyna w okularach. Na przywitanie podaliśmy sobie ręce. 
Do głowy mi nie przyszło, że właśnie uścisnąłem rękę swojej przyszłej żonie.

 – Beata – przedstawiła się.
My również podaliśmy swoje imiona.
Usiedliśmy i zaczęła nas wypytywać o sprawy czysto techniczne. Opo-

wiadaliśmy ze szczegółami, jak przygotowuje się sito do druku, o naszych 
doświadczeniach z farbami i zmywaniem emulsji i właściwie o wszystkim, 
o czym pisałem już wcześniej. Beata wszystko skrzętnie notowała, używając 
znaków stenografi cznych. Z tego, co mówiła, wynikało, że nie mają na ra-
zie ani materiału na sita, ani emulsji światłoczułej. Zobowiązaliśmy się, że 
niewielką ilość materiału i emulsji możemy im dostarczyć. Umówiłem się 
z Beatą na konkretny termin na Rynku Głównym „pod Adasiem”. W sumie 
spotkanie w Hucie trwało mniej więcej godzinę.

Kilka dni później zapakowałem obiecane materiały do siatki i pojechałem 
na Rynek. Kiedy doszedłem na miejsce, Beata już czekała. Odeszliśmy kawa-
łek od pomnika i przekazałem jej reklamówkę. Chwilę rozmawialiśmy, zadała 
kilka pytań na temat sitodruku, po czym powiedzieliśmy sobie „cześć” i każde 
poszło w swoją stronę. Nie sądziłem, że jeszcze kiedykolwiek się zobaczymy.
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*

Mniej więcej w tym samym czasie Maciek zwrócił się do mnie z pytaniem, czy 
może wciągnąć do KOS-u swojego kolegę ze studiów. Już od jakiegoś czasu 
dawał mu bibułę do kolportażu, a teraz zamierzał zaproponować mu pracę 
w drukarni. Odpowiedziałem, że oczywiście tak, jeżeli to ktoś pewny. Dru-
kowaliśmy tylko we dwóch i każda pomoc była na wagę złota. Ja nie miałem 
żadnych możliwości ściągnięcia kogoś nowego. Przez poprzednie lata trak-
towałem moje drugie, ofi cjalne życie bardzo po macoszemu i po prostu nie 
znałem nikogo wystarczająco dobrze. Nie miałem pojęcia, nie tylko komu 
z moich kolegów czy koleżanek ze studiów mógłbym zaufać, ale nawet kto 
w ogóle byłby chętny do zaangażowania się w taką działalność. Oceniałem, że 
raczej nikt. Myliłem się, co wynikało właśnie z braku prywatnych kontaktów.

Z dzisiejszej perspektywy można sądzić, że moje podejście było zbyt 
ostrożne, ale musiałem brać pod uwagę, że pomimo iż działaliśmy już od 
sześciu lat i stworzyliśmy jedno z najważniejszych czasopism podziemnych 
w Krakowie, to mieliśmy więcej niż skromne środki fi nansowe, techniczne 
i lokalowe. Gdybyśmy wpadli, na pewno nie odtworzylibyśmy KOS-u. Je-
den nieopatrzny ruch mógł zmieść nasze czasopismo z rynku wydawniczego.

Nowego kolegę poznałem dosłownie jeden albo dwa dni później, kiedy 
pojawił się razem z Maćkiem u mnie w mieszkaniu. Nazywał się Jarosław 
Lubkiewicz, pochodził z Częstochowy i pracował z nami mniej więcej do 
następnych wakacji.



455

1988

Na początku roku postanowiłem rzucić palenie i udało mi się to zaraz po se-
sji zimowej. Już wcześniej kilkakrotnie próbowałem pozbyć się nałogu, więc 
wiedziałem, że po jakichś dwóch tygodniach głód nikotynowy powinien 
ustąpić. Zdawałem sobie jednak sprawę, że niedługo potem pojawi się „głód 
psychiczny”, czyli ciągle odczuwalny brak czegoś niezdefi niowanego. Nigdy 
dotąd nie potrafi łem się z tym uporać. Teraz zdecydowałem, że się nie dam.

Początkowo wszystko szło dobrze. Moje płuca przestały pożądać niko-
tyny po tygodniu, jeszcze po dwóch było wszystko w porządku, a po trzech 
zaczęło mi się momentami wydawać, że lecę w przepaść i nie mam się czego 
złapać. W przerwach między zajęciami, kiedy koledzy i koleżanki z roku ga-
wędzili w grupach, stałem na uboczu i czułem przejmującą pustkę. Dociera-
ło wtedy do mnie, jak wiele nas dzieli i że właściwie nawet nie wiem, o czym 
można z nimi rozmawiać. Brakowało mi papierosa, za którego dymem mógł-
bym się schować. Kiedyś przed zajęciami w budynku na Świerczewskiego 
ogarnęło mnie tak przemożne uczucie samotności, że wybiegłem na zewnątrz, 
usiadłem na ławce na Plantach i zacząłem rozmyślać o bezsensowności mo-
jego życia. W pewnym momencie jednak zadziałała samokontrola. „Chłopie, 
co ty wyprawiasz? Przecież to chodzi tylko o pety” – pomyślałem. Rozejrza-
łem się wokół, świeciło słońce i było dosyć ciepło. Spróbowałem zająć głowę 
jakimś konkretnym problemem, i to poskutkowało. Ruszyłem ulicą Świętej 
Anny na Rynek Główny. Im dalej szedłem, tym bardziej narastała we mnie 
złość na siebie i wszystko dokoła. U wylotu Wiślnej zobaczyłem pijaczka, 
który szedł w moim kierunku i zaczepiał ludzi, usiłując wywołać awanturę. 
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Zupełnie bez powodu ogarnęła mnie wściekłość. Zacisnąłem pięści i zmie-
rzałem powoli w jego kierunku. „No, spróbuj tylko, tylko zacznij” – kołata-
ło mi w głowie. Chciałem, żeby mnie zaczepił. Kiedy był kilka metrów ode 
mnie, ruszył w moją stronę, ale w pewnym momencie nasze spojrzenia się 
spotkały. Popatrzył w moje oczy i natychmiast zrobił krok w bok. Odwrócił 
głowę i szybko się oddalił.

Takie drobne stany depresyjne przemieszane z agresją zaczęły się powta-
rzać prawie codziennie. Bardzo szybko uznałem, że dalej tak nie mogę ciągnąć. 
Wpadłem na inny pomysł. Kupiłem paczkę klubowych, usiadłem i wypaliłem 
dwa, po czym resztę wyrzuciłem do kosza. Zdecydowałem, że nie będę ku-
pował papierosów, ale zapalę, kiedy ktoś mnie poczęstuje. Od tej pory, kiedy 
bardzo ciągnęło mnie do papierosów, prosiłem któregoś kolegę o fajkę. Po-
nieważ jednak sam częstować nie mogłem, więc robiłem to coraz rzadziej, 
bo po prostu było mi głupio naciągać wszystkich naokoło. Taka możliwość 
stanowiła jednak wentyl bezpieczeństwa: kiedy czułem pustkę, mogłem ją 
zapełnić. Po jakimś czasie zupełnie straciłem zainteresowanie papierosami.

Nie był to jednak koniec mojego nałogu. Wracałem potem do niego kil-
kakrotnie w trakcie wyjazdów zagranicznych, ale okresy te nie trwały dłużej 
niż kilka miesięcy. Ostatecznie udało mi się rzucić palenie dopiero w 1992 roku, 
kiedy pracowałem w Niemczech.

*

Pewnego dnia Maciek poinformował mnie, że jego tata przyniósł do domu 
pożyczony od kolegi komputer. To było coś, co strasznie mnie pociągało. 
Już od paru lat coraz więcej mówiło się o takim sprzęcie. Ciągle gdzieś w tle 
przewijały się nazwy: ZX Spectrum, Atari, Commodore i Amiga. Nawet 
w telewizji podawali, że tu i ówdzie była straszna kolejka, bo właśnie „rzu-
cili do sklepu ZX Spectrum”. Jeszcze w liceum próbowałem wypytać kole-
gów, skąd ta popularność się bierze, bo komputery kojarzyły mi się wcześniej 
tylko z kartami perforowanymi, które tata przynosił czasami do domu i na 
których były zapisane podobno jakieś dane potrzebne do przeprowadze-
nia obliczeń z doświadczeń. Nikt jednak nie potrafi ł udzielić mi wyjaśnień. 
Tylko raz natrafi łem u Pijarów na kolegę, który uczył się u kogoś prywatnie 
programowania. Przez godzinę męczyłem go, żeby mi wyjaśnił, o co w tym 
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chodzi, i to, co powiedział, wydawało mi się bardzo logiczne i dosyć proste. 
Nie miałem jednak pojęcia, do czego mógłbym to wykorzystać. Jakie znacze-
nie praktyczne mogło mieć przesuwanie po ekranie jakiejś kropki w jedną 
lub drugą stronę? Moi rodzice nie byli takim sprzętem zainteresowani, a ja 
nie miałem argumentu, żeby skłonić ich do wydania bardzo dużej, jak na 
owe czasy, kwoty na jego zakup.

Komputery zdobywały sobie jednak coraz większą rzeszę fanów. Skutko-
wało to pojawieniem się w radiu specjalnych audycji im poświęconych. Prym 
wiodła Rozgłośnia Harcerska, o której już pisałem i która oprócz muzyki 
undergroundowej puszczała też audycje poświęcone komputerom, a w ich 
trakcie emitowała czasami programy komputerowe w postaci modulowa-
nych szumów.

Teraz, dzięki tacie Maćka, mogłem obejrzeć sobie takie urządzenie dokładnie, 
i to nie byle jakie urządzenie, bo niemieckie komputery Schneider uchodziły 
za sprzęt o klasę lepszy od tych dostępnych na naszym rynku. Maciek powie-
dział, że ma nie tylko komputer, ale też gry, które można na nim uruchomić, 
i jeżeli mnie to interesuje, to mogę wpaść do niego pograć. Z takiej propo-
zycji nie mogłem nie skorzystać i odwiedziłem Maćka już następnego dnia.

Ten model schneidera, który pożyczył ojciec Maćka, był wyposażony we 
wbudowany magnetofon kasetowy, więc nie trzeba było podłączać dodatko-
wego sprzętu ani wklepywać gier za pomocą klawiatury. Wystarczyło wsa-
dzić taśmę, wczytać program i po chwili można było grać. Przez dwa albo 
trzy dni przez kilka godzin strzelaliśmy z Maćkiem do symbolicznych ko-
smitów, sterowaliśmy wężem zjadającym różne przedmioty i graliśmy w te-
nisa kropką na ekranie. Oczywiście ojciec Maćka potrzebował komputera 
do pracy, ale ja wtedy nie widziałem innego zastosowania dla tego sprzętu 
poza graniem. Rozumiałem, że można na nim wykonywać różne obliczenia, 
lecz nie miałem pojęcia, jak mógłby go wykorzystać na przykład podziemny 
wydawca albo historyk. Wystarczył jednak kolejny rok, żeby sytuacja uległa 
całkowitej zmianie. W tym czasie pojawiły się w Polsce komputery XT z sys-
temem MSDOS, edytor ChiWriter i system baz danych DBase. Zaczęła się 
rewolucja informatyczna.

Na razie wróćmy jednak do poprzedniej epoki, czyli biednego, prymi-
tywnego PRL-u.
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*

Pod koniec stycznia ojciec Maćka przekazał nam informację, że Solidarność 
zakładów pracy Grzegórzek postanowiła zakończyć wydawanie „Solidar-
ności Grzegórzeckiej”. Dla nas była to jednocześnie dobra i zła wiadomość. 
Dobra, bo zmniejszała nam się ilość pracy, zła, bo traciliśmy zarobek. Fak-
tem jest, że nie mieliśmy na tę decyzję żadnego wpływu. Mogliśmy ją tylko 
przyjąć do wiadomości. W pierwszej połowie lutego wydrukowaliśmy ostat-
ni, 112 numer „SG”.

*

Nas początku marca dowiedziałem się od wujka, że Marian Stachniuk pracuje 
na ulicy Mogilskiej w kwiaciarni założonej chyba przez jego żonę. Znajdowała 
się ona, o ile dobrze pamiętam, przy skrzyżowaniu z obecną ulicą Meissnera. 
Wtedy skrzyżowanie to wyglądało inaczej – teraz w miejscu kwiaciarni znaj-
dują się ekrany akustyczne. Postanowiłem go odwiedzić w pracy i tydzień 
albo dwa później pojechałem na Mogilską. Wysiadłem z tramwaju i stałem 
chwilę na przystanku, obserwując, czy w pobliżu kwiaciarni nie kręcą się ja-
cyś podejrzani osobnicy. Było to mało prawdopodobne, bo minął już prawie 
rok od wyjścia Mariana z kryminału, ale ostrożności nigdy za wiele. Nikogo 
nie zauważyłem, więc poczekałem tylko, aż Marian obsłuży kilku klientów, 
podszedłem do okienka i powiedziałem:

 – Cześć.
Obrzucił mnie dziwie nieobecnym wzrokiem, tak jakby mnie nie po-

znawał.
 – Poznajesz mnie? Możesz rozmawiać? – zapytałem, bo takie zachowanie 

mogło oznaczać, że jednak jest pod obserwacją.
 – Jasne. – Trochę się ożywił. – Wejdź do środka. Pogadamy. Co cię spro-

wadza? – zagaił, kiedy usiadłem na podsuniętym taborecie.
 – Nic konkretnego. Dowiedziałem się od wujka, że tu pracujesz, i posta-

nowiłem cię odwiedzić.



Pierwsza strona jednego z wydrukowanych przez nas numerów 
„Solidarności Grzegórzeckiej”
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Zaczęliśmy rozmawiać. Wypytywałem go o pobyt w więzieniu, ale nie 
chciał o tym opowiadać. Podjął za to wątek własnej wpadki i w pewnym 
momencie zapytał:

 – Wiesz, że właściwie wpadliśmy przez was?
Zatkało mnie. Byłem pewien, że nie mieliśmy nic wspólnego z ich zatrzy-

maniem. Jedyną osobą od nas, która miała z nimi kontakt, byłem ja. Czyżby 
Marian miał jakieś pretensje do mnie?

 – Jak to przez nas? – zapytałem, podnosząc głos.
 – Nie wiesz? Chodzi o to, że niedługo przed naszą akcją opisaliście w „Zo-

morządności” jednego faceta jako kolaboranta i kapusia. Problem polegał na 
tym, że ten człowiek należał do tej naszej grupy, która miała wystrzelić ulot-
ki pierwszego maja. Kiedy przeczytał informacje o sobie, przestraszył się, że 
jest spalony, i wsypał nas wszystkich.

 – O cholera, a skąd mogliśmy o tym wiedzieć?
 – Nooo, nie mogliście. To był, niestety, pechowy przypadek.
 „Dla Mariana pechowy – przyszło mi do głowy – ale dla PP »SZ« nieko-

niecznie, bo gdyby facet miał więcej czasu, to mógł rozpracować wszystkich, 
a nie tylko grupę »terrorystyczną«”.

Marian nie podał mi wtedy jego nazwiska. Niedawno znalazłem infor-
mację, że donosił na niego niejaki Marek Hebda, ale nie wiem, czy o niego 
chodziło. Przejrzałem natomiast numery „Zomorządności” z okresu od po-
łowy 1985 do końca 1986 roku w poszukiwaniu informacji, o której mówił 
Marian, i niczego takiego nie znalazłem. Nie zamieściliśmy w tym czasie ani 
jednej informacji o jakimkolwiek kolaborancie czy konfi dencie. Musiało mu 
się więc pomylić nasze czasopismo z jakimś innym.

Zauważyłem, że Marian bardzo się zmienił. Pamiętałem go jako ener-
gicznego, wesołego i pełnego inicjatywy. Teraz wyglądał na strasznie przyga-
szonego. Nasza rozmowa zupełnie się nie kleiła i dlatego siedziałem u niego 
krótko. Ponieważ był Dzień Kobiet, więc kupiłem kwiaty dla mamy i wróci-
łem do domu. Po raz kolejny spotkałem Mariana w maju 2018 roku i okaza-
ło się, że zupełnie nie pamięta ani mnie, ani naszych spotkań.

*
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W marcu zadzwonił tata z pytaniem, czy nie chcielibyśmy razem z Maćkiem 
przyjechać do niego do Stanów na wakacje. Oczywiście nie chodziło o od-
poczynek, bo na taki wyjazd nie byłoby stać żadnego z nas. Tata miał nam 
załatwić pracę, a przy okazji moglibyśmy trochę pozwiedzać Amerykę. Nie 
muszę mówić, że propozycja wydała mi się rewelacyjna. Maciek również był 
z niej bardzo zadowolony. Dałem więc znać tacie, żeby zaczął starania o zapro-
szenia od znajomej będącej obywatelką USA. Kiedy sprawy były już w toku, 
Maciek poprosił mnie, bym spytał tatę, czy nie mógłby załatwić zaproszenia 
również dla Jarka. Muszę przyznać, że nie byłem do tego pomysłu przeko-
nany, bo zaproszenia dla trzech dorosłych facetów od tej samej osoby mogły 
wydać się podejrzane w ambasadzie i poskutkować odmową wydania wiz. 
Postanowiłem jednak, że zdam się na tatę, a on zgodził się i załatwił trzecie.

Poświadczone notarialnie zaproszenia, które trzeba było przedstawić 
w konsulacie amerykańskim, przyszły jakiś miesiąc później i zaczęliśmy za-
łatwiać formalności związane wydaniem paszportów i wiz na okres od po-
czątku lipca do połowy października.

*

Pewnego dnia wyszedłem po zajęciach z Collegium Witkowskiego i na placu 
przed Collegium Maius prawie wpadłem na poznaną kilka miesięcy wcze-
śniej Beatę. Nosiła ten sam jasnobrązowy płaszcz i kapelusz, w których wi-
działem ją ostatnio w trakcie spotkania „pod Adasiem”.

 – Oooo, cześć – rzuciłem zaskoczony i odruchowo rozejrzałem się doko-
ła, próbując się upewnić, czy aby na pewno jest to przypadek.

 – Cześć – odpowiedziała równie zdziwiona. – A co ty tutaj robisz?
 – Cóż, ja tutaj studiuję – powiedziałem, doszedłszy do wniosku, że kłam-

stwo nie ma sensu, bo i tak widziała, skąd wychodzę. – A ty?
 – A ja tutaj pracuję – odpłaciła szczerością za szczerość.
Staliśmy tam, rozmawiając kilkanaście minut, a na zakończenie zapytała, 

czy nie mógłbym zdobyć dla nich pewnej ilości farby drukarskiej. Ponieważ 
tej nam wtedy nie brakowało, więc powiedziałem, że owszem, mogę. Rów-
nież dlatego, że dawało mi to okazję do kolejnego spotkania.

Doszło do niego kilka dni później w korytarzu Collegium Novum, po czym 
poszliśmy razem do stołówki na parterze coś zjeść i pogadać. Powiedziała 
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mi wtedy, że naprawdę ma na imię Ewa, a potem dowiedziałem się, że na-
zywa się Ryłko i pochodzi z Andrychowa. Z informacji uzyskanych od niej 
w trakcie kolejnych spotkań wynikało, że „Solidarność Grzegórzecką” reda-
gowała na zlecenie, a tak naprawdę była redaktorką czasopisma „Mała Pol-
ska”. Ja też ujawniłem swoją „przynależność”. Od tej pory spotykaliśmy się 
coraz częściej w różnych miejscach, w tym także w wynajmowanych przez 
nią pokojach, najpierw na Rakowickiej, a potem na Floriańskiej. Nasza zna-
jomość zaczęła rozwijać się dosyć… dynamicznie i Ewa stała się nieodłączną 
częścią mojego życia na kolejnych dziesięć lat.

*

Na początku kwietnia drukowaliśmy z Maćkiem kolejny numer „Zomo-
rządności” i w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o „Solidarności 
Grzegórzeckiej” i innych czasopismach, które zakończyły żywot. Zwróciłem 
przy tym uwagę, że chociaż niektórzy wycofali się z działalności, to i tak już 
od dłuższego czasu trwa pewne ożywienie, i że może powinniśmy pomyśleć 
o rozwoju KOS-u.

 – Ja już nie mam zamiaru niczego rozwijać. I tak mamy wystarczająco 
dużo pracy przy tym, co robimy teraz – wypalił i po chwili, jakby z waha-
niem, dodał: – Niedawno mój ojciec mógł nam załatwić off set. Właściwie to 
załatwił, ale powiedziałem mu, że go nie chcemy.

Zmroziło mnie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że taka maszy-
na była naszym marzeniem od początku działalności. Po drugie, że przed 
podjęciem decyzji nawet nie zapytał mnie, co o tym sądzę.

 – Jak to nie chcemy? – wykrztusiłem. – Przecież zawsze chcieliśmy mieć 
off set. Jeszcze w zeszłym roku sam mówiłeś ojcu, żeby się o niego postarał.

 – No i zdobył jakąś maszynę z przemytu, ale powiedziałem, że jej nie 
weźmiemy.

 – Przecież przyspieszyłoby to drukowanie. Poza tym straciliśmy pracę 
przy „SG”, więc moglibyśmy wydać też od czasu do czasu jakąś książkę, żeby 
trochę zarobić.

 – Nie jestem zainteresowany wydawaniem książek. Dobrze o tym wiesz.
 – Ale moglibyśmy zwiększyć nakład, poprawić jakość, zamieszczać zdjęcia.
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 – Tak, a gdzie chcesz na tym sprzęcie drukować? Tutaj? Czy masz może 
jakiś lokal, o którym ja nic nie wiem? Albo jakichś ludzi, których mogliby-
śmy zatrudnić?

 – Nie mam, lecz do tej pory zawsze udawało się coś znaleźć. Mogę popytać.
Nawet nie próbował podtrzymać tego tematu.
 – Słuchaj, nie jestem zainteresowany rozwijaniem działalności. Mnie wy-

starczy to, co jest – podkreślił.
Rozmowa się urwała i drukowaliśmy dalej w milczeniu.
Byłem zły, jednak równocześnie go rozumiałem. Obaj byliśmy zmęczeni 

regularną, często nudną pracą i zastanawiałem się czasami, dlaczego ją kon-
tynuujemy. Może zwykłe poczucie obowiązku nie pozwalało nam, ot tak, 
po prostu zakończyć działalności, a może ciągnęliśmy to z przyzwyczajenia. 
Męczyło mnie dodatkowo to, że nie dzieje się nic nowego i że tkwimy w tym 
jak w klatce. Od lat nie miałem prawie w ogóle prywatnego życia, a Maciek 
od dawna powtarzał przy różnych okazjach, że najchętniej przeszedłby na 
emeryturę. Traktowałem to jednak jak żart i nie spodziewałem się, że może 
mówić poważnie. Poza tym Maciek coraz bardziej był zainteresowany dzia-
łalnością naukową i zaczął wiązać swoją przyszłość z pracą na uczelni, która 
na pewno była ciekawsza niż wydawanie takiego czasopisma jak nasze, co 
wiązało się w dużej mierze z „odmóżdżającym”, jak to ujął jego tata, druko-
waniem na sicie.

Do tej pory zdawało mi się jednak, że posiadanie dobrej maszyny, któ-
ra usprawniłaby druk, oraz rozwinięcie działalności, chociażby w kierunku 
wydawania książek, na których moglibyśmy zarabiać, poprawiłoby sytuację 
i unormowało nasze życie. Teraz dotarło do mnie, że to były mrzonki. Ma-
ciek nie był zainteresowany takim rozwojem sytuacji, a ja sam oczywiście 
nic nie mogłem zrobić. Nawet gdybym załatwił jakiś lokal, to skąd miałbym 
wziąć ludzi? „Czy w ogóle mam jeszcze na coś takiego ochotę?” – zacząłem 
się zastanawiać.

Bywały już takie okresy, kiedy ciągnąłem dalej tylko siłą woli, ale były krót-
kie. Zaraz potem pojawiało się coś, co nadawało sens naszej pracy, i wracała 
motywacja. Teraz jednak dotarło do mnie, że tak naprawdę jeżeli w ogóle 
będziemy dalej wydawać „Zomorządność”, to tylko po to, żeby jedno z naj-
bardziej znanych krakowskich podziemnych czasopism informacyjnych nie 
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zniknęło z rynku i żeby, jak ocenialiśmy, co najmniej dziesięć tysięcy ludzi, 
którzy je czytali, nie straciło nagle dostępu do informacji. Postanowiłem, że 
oczywiście będę to robił, dopóki pozostanie we mnie choć trochę sił i mo-
tywacji, ale że muszę też w jakiś sposób zatroszczyć się o pozostałą część 
mojego życia. Tę część, do której istnienia przywiązywałem od 1982 roku 
niewielką wagę.

*

Na razie jednak stało się coś, co ponownie dodało nam energii do dalszej 
pracy i rozbudziło nadzieje, że może wreszcie nastąpi jakiś przełom w kraju: 
we wtorek 26 kwietnia rozpoczął się strajk okupacyjny w Hucie im. Lenina. 
Wiadomość o tym lotem błyskawicy rozeszła się po Krakowie.

O godzinie 9 rano zastrajkował wydział Walcownia Zgniatacz, a zaraz 
potem Walcownia Wyrobów Drobnych i Walcowania Drutu. Do wieczora 
stanęły dalsze wydziały, a w kolejnych dniach strajk rozwijał się – w prote-
ście wzięła udział ponad połowa załogi.

Już w pierwszym dniu ukonstytuował się Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy, który sformułował listę postulatów. Znalazły się na niej: niere-
presjonowanie komitetów strajkowych i załogi, rzetelne poinformowanie 
społeczeństwa o zaistniałej sytuacji, zapłata za czas strajku oraz sześć rosz-
czeń dotyczących płac. Jednym z żądań było także przywrócenie do pracy 
zwolnionych wcześniej kolegów: Stanisława Handzlika, Witolda Bawolskiego, 
Edwarda Nowaka i Andrzeja Ruska, jeżeli ci wyrażą na to zgodę. Wieczorem 
rozpoczęły się negocjacje z dyrektorem naczelnym kombinatu, które trwały 
także kolejnego dnia.

28 kwietnia prokurator wojewódzki stwierdził, że strajk jest nielegalny, i od 
tej pory stanowisko dyrektora utwardzało się: zaczął grozić i straszyć karami.

Wiadomości z terenu kombinatu przedostawały się do nas, ale były po-
czątkowo nieskładne i wybiórcze. Czekaliśmy z wydaniem numeru na jakieś 
dokładniejsze i pewne informacje.

W kolejnych dniach zastrajkowały niektóre zakłady pracy w innych mia-
stach, w tym Stocznia Gdańska im. Lenina 1 maja odbyły się w Nowej Hu-
cie i wielu miastach w całej Polsce manifestacje często brutalnie stłumione 
przez milicję.
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Na uczelni studenci zorganizowali jednodniowy strajk absencyjny, a przed 
Collegium Witkowskiego wiec solidarnościowy ze strajkującymi załogami. 
Protesty te były masowe i wziąłem w nich udział, ponieważ uznałem, że nie 
istnieje niebezpieczeństwo, abym jako zwykły ich uczestnik mógł zostać za-
trzymany, co mogłoby grozić dekonspiracją.

5 maja o drugiej w nocy nastąpił atak ZOMO i oddziałów antyterrory-
stycznych na Hutę im. Lenina. Był bardzo brutalny. Pobito wielu ludzi, zde-
molowano część urządzeń i wyposażenie różnych pomieszczeń. Aresztowano 
też dziesięciu członków komitetu strajkowego, a ci, którym udało się pozo-
stać na wolności, wydali oświadczenie, w którym wezwali do strajku absen-
cyjnego.

Byliśmy akurat w trakcie drukowania numeru z informacjami o strajkach 
w Polsce obejmującymi okres od 26 kwietnia do 3 maja oraz naszym komen-
tarzem i życzeniami dla hutników. Numer ukazał się już, niestety, po pacyfi -
kacji strajku, i żeby nadążyć za wydarzeniami, wydaliśmy zaraz potem z datą 
9 maja kolejny, o dwukrotnie mniejszej objętości, czyli zajmujący tylko dwie 
strony formatu A5. Zawierał on relacje z okresu od 4 do 9 maja, w tym apel 
przewodniczącego Komitetu Strajkowego KM HiL Andrzeja Szewczuwańca 
Do hutników KM HiL, do świata pracy w Polsce, do związkowców całego świa-
ta, w którym informował, że strajk, teraz już absencyjny, trwa nadal. Była to 
jednak zbyt optymistyczna wiadomość, gdyż strajki w całej Polsce wygasały. 
Jako ostatnia 10 maja zakończyła strajk Stocznia Gdańska.

Dotarły do nas również w tym czasie informacje, że w „Hutniku” mają 
problemy z drukiem. Nie pamiętam, z czego wynikały: czy zarekwirowano 
im sprzęt, czy wpadli jacyś ludzie w hucie. W każdym razie zaproponowali-
śmy im wspólne wydanie ulotki z komunikatem komitetu strajkowego HiL
-u, który zawierał zasady rekompensowania strajkującym strat poniesionych 
w wyniku represji oraz apel o wpłaty pieniężne i pomoc rzeczową. Ponieważ 
chętnie zgodzili się na takie rozwiązanie, zabraliśmy się ostro do pracy i naj-
szybciej, jak potrafi liśmy, wydrukowaliśmy w dużym nakładzie jednostroni-
cową ulotkę formatu A5 z logami „Zomorządności” i „Hutnika”. Ulotka ta 
została rozprowadzona zarówno w ich, jak i naszej sieci kolportażu.

Stało się jasne, że powyższe starcia opozycja przegrała, ale mimo to wydarze-
nia te podniosły mnie trochę na duchu, bo świadczyły o tym, że bunt znowu 



466

Moja niepodległość

narasta. Przypuszczaliśmy jednak, że minie dłuższy okres, zanim znowu doj-
dzie do konfrontacji.

Tymczasem była prawie połowa maja, zbliżała się sesja i musieliśmy za-
brać się do nauki. Postanowiliśmy zatem przerwać wydawanie czasopisma 
na czas sesji. Zastanawialiśmy się Maćkiem, co zrobimy, jeżeli okaże się, że 
dostaniemy wizy do USA, bo wtedy „Zomorządność” czekałaby kolejna prze-
rwa. Byliśmy jednak przekonani, że mamy niewielkie szanse je otrzymać, bo 
ilość odmów była bardzo duża, i chodziły słuchy, że władze USA godzą się 
zwykle na przyjazdy tylko tych osób, które jadą w odwiedziny do swoich ro-
dzin albo ludzi mających podjąć tam legalną pracę. Cóż, nie mieliśmy inne-
go wyjścia, jak zdać się na los.

Nie spodziewaliśmy się, iż przez wakacje może w Polsce wydarzyć się coś 
ciekawego, i w związku z tym uważaliśmy, że jeżeli jednak wizy dostaniemy, 
to nie będzie wielkiej szkody, gdy czasopismo nie ukaże się, gdy będziemy 
w Stanach.

*

Od połowy maja drukowaliśmy tylko we trzech. Witek Tukałło od począt-
ku roku pojawiał się coraz rzadziej i był coraz bardziej zdegustowany. Żalił 
się, że ludzie nie chcą już nawet brać bibuły do czytania, nie mówiąc o jej 
rozprowadzaniu. Ożywił się trochę, kiedy doszło do strajku w Hucie Leni-
na, ale po jego stłumieniu chyba znowu stracił nadzieję na poprawę sytuacji. 
Był u mnie mniej więcej dwa tygodnie po tych wydarzeniach i drukowali-
śmy razem numer „Zomorządności”, po czym zniknął i ani my, ani nikt z na-
szych znajomych nie mógł się z nim skontaktować. Wiedzieliśmy tylko, że 
nie wpadł, bo taka wiadomość rozeszłaby się szybko.

*

Pod koniec czerwca Staszek Zamojski zwrócił się do nas o pomoc w całkiem 
prywatnej sprawie. Dostał mieszkanie spółdzielcze na jednym z osiedli w No-
wej Hucie i prosił, żebyśmy pomogli mu w przeprowadzce. Byliśmy prawie 
pewni, iż żadne służby go nie obserwują, więc uznaliśmy, że możemy mu 
pomóc. Pamiętam to wydarzenie z powodu rozmów toczących się między 
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nami, kiedy jechaliśmy na pace pożyczonego żuka. Pierwsza dotyczyła straj-
ku w hucie i przewidywań co do rozwoju sytuacji. Staszek, tak jak my, uważał, 
że teraz potrwa dłużej, zanim znowu dojdzie do jakichś wystąpień, i byliśmy 
zgodni co do tego, że władze nadal nie są skłonne do ustępstw, a brutalna 
pacyfi kacja strajku świadczy o tym, iż raczej nie ma szans, żeby udało się 
w kraju coś zmienić bez użycia siły i rozlewu krwi. Do głowy nam nie przy-
szło, jak szybko życie zweryfi kuje nasze przewidywania.

W pewnej chwili, kiedy siedzieliśmy w samochodzie, opierając się o me-
ble, Maciek nagle coś sobie przypomniał i śmiejąc się, wykrzyknął:

 – Ale mam dla ciebie wiadomość! Mogę się założyć, że nie zgadniesz.
 – Nie będę się zakładał. Nie mam pojęcia, o co może chodzić.
 – Rozmawiałem dwa dni temu z Andrzejem i powiedział mi, że Witek 

Tukałło wyemigrował do Ameryki z całą rodziną.
 – Co? Ale jaja – wykrztusiłem i zamilkłem.
 – Ja też dokładnie tak zareagowałem. – Maciek nie przestawał się śmiać.
Faktycznie zatkało mnie, bo po pierwsze, nigdy nie przyszło mi do głowy, 

że Witek, który był tak bardzo zaangażowany w działalność opozycji, mógł-
by w ogóle myśleć o wyjeździe z Polski. Po drugie, zdumiało mnie to, że zu-
pełnie nic nam o tym nie wspomniał. Przez tyle lat działaliśmy razem, więc 
mógł z nami porozmawiać i pożegnać się… Takie zniknięcie zupełnie mi do 
niego nie pasowało.

Wiadomość była jednak prawdziwa. Witek wrócił do kraju w 2012 roku, 
a spotkałem go dopiero pięć lat później na uroczystości w Urzędzie Miasta 
Krakowa, na której zarówno jego była żona Ewa, z którą rozwiódł się w trak-
cie pobytu w Stanach, jak i moja mama odbierały medal „Dziękujemy za 
Wolność” przyznawany przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Wspomi-
naliśmy wtedy dawne czasy i powiedział mi, iż nie poinformował nas o tym, 
że wyjeżdża, bo jak sam to ujął, „wstydził się, że dezerteruje”.

*

W pierwszej połowie roku w „Transprojekcie”, w którym pracował ojciec Mać-
ka, zmieniła się dyrekcja. Do tej pory, pomimo internowań i aresztowań, nie 
miał on problemów w pracy, chociaż nie wiadomo, czy było to spowodowa-
ne tym, iż zarząd fi rmy nie ulegał naciskom, czy też nacisków na zwolnienie 
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po prostu nie było. Tymczasem kiedy nowym dyrektorem i zarazem I se-
kretarzem organizacji partyjnej w fi rmie został jego dawny kolega z pokoju, 
wręczono mu wypowiedzenie. Został bezrobotnym z nikłą szansą na zatrud-
nienie gdziekolwiek.

W tym kontekście wiadomość, którą przyniósł Maciek w czerwcu, nie 
była już może tak zadziwiająca jak wyjazd Witka, ale i tak mnie zaskoczy-
ła: jego ojciec postanowił starać się o wyjazd do Nigerii. Miał tam pracować 
jako wykładowca na uczelni w Lagos (?).

 – I przerwie działalność? – zapytałem zdziwiony.
 – Wiesz co, od pewnego czasu ludzie z jego grupy niezbyt dobrze doga-

dują się ze sobą. W każdym razie stwierdził, że ma dość i czas na coś nowego.
 – Na długo planuje wyjechać?
 – Na dwa lata.
 – I co o tym sądzisz?
 – Jak najbardziej popieram, tym bardziej że uzgodniłem z nim, iż postara 

się ściągnąć mnie na rok do siebie – oświadczył z wesołą miną.
 – Chyba żartujesz? A co z „Zomorządnością”?
 – Po pierwsze, na razie nie wiadomo, czy coś z tego wyjazdu wyjdzie. Po 

drugie, też mam już dość i chętnie się stąd wyrwę.
 – A gdyby zaczęło się coś dziać?
 – W najbliższym czasie nic się nie stanie, a gdyby nawet, to zawsze mogę 

odwołać wyjazd. Ale myślę, że spokojnie możemy zrobić sobie roczną  przerwę.
Pomimo iż mogłem się spodziewać czegoś takiego, biorąc pod uwagę na-

szą poprzednią rozmowę na temat przyszłości czasopisma, to wiadomość ta 
bardzo mnie zaskoczyła. Na razie jednak zakończenie działalności nam nie 
groziło, bo ojciec Maćka mógł wyjechać dopiero pod koniec roku, a liczy-
liśmy, że zanim ściągnie Maćka do siebie, upłynie przynajmniej kolejnych 
sześć miesięcy.

*

Pod koniec czerwca, czyli już po zakończonej sesji, wydaliśmy sto sześćdzie-
siąty pierwszy numer „Zomorządności” z datą 30 czerwca zawierający, mię-
dzy innymi, artykuł komentujący majowe strajki i nieprzejednane stanowisko 
władz wobec wystąpień robotniczych oraz oświadczenie Komitetu Strajkowego 
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Kombinatu Metalurgicznego HiL, który postanowił przekształcić się w Komi-
tet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” KM HiL.

*

Nie byliśmy pewni, kiedy wydamy kolejny numer, gdyż cały czas ważyła się 
sprawa naszego wyjazdu. Po wcześniejszym złożeniu wniosków wizowych 
w konsulacie USA, wyznaczono nam termin rozmowy na początek lipca. Do 
ostatniej chwili byłem przekonany, że raczej wiz nie dostaniemy, tymczasem 
urzędnik, z którym rozmawiałem, załatwił moją sprawę w niecałe dziesięć 
minut, po czym opuściłem konsulat z wizą wbitą do paszportu. Maciek też 
nie miał żadnego problemu z jej otrzymaniem. Gorzej było z Jarkiem, który 
musiał starać się o wizę w konsulacie w Warszawie, gdzie było większe obło-
żenie, i w związku z tym dostał termin o dziesięć dni późniejszy niż my. Po-
stanowiliśmy z Maćkiem, że nie będziemy na niego czekać, bo nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby dojechał do nas sam. Pobranie z banku dolarów na 
wyjazd, kupienie biletów lotniczych i spakowanie się zajęło nam kilka dni. 
Termin wylotu dostaliśmy na szczęście krótki, bo już na 9 lipca.

Z Okęcia wylecieliśmy iłem 62M, takim samym, jaki rozbił się rok wcześniej 
w Lesie Kabackim. Droga była dosyć męcząca, bo siedzieliśmy z tyłu samo-
lotu, a ponieważ iły miały silniki przy ogonie, więc hałas był duży. Na lot-
nisku O’Hare w Chicago wylądowaliśmy wieczorem. Przyjechał po nas mój 
tata razem ze swoim kolegą z pracy. Po powitaniach wsiedliśmy do typowo 
amerykańskiego krążownika szos i jechaliśmy przez kilka godzin, okrążając 
od południa jezioro Michigan, aż do wsi Hartford położonej około 25 kilo-
metrów na wschód od jeziora Michigan i 50 kilometrów na zachód od mia-
sta Kalamazoo, do domu, w którym mój ojciec mieszkał z kilkoma innymi 
pracownikami z Polski. Dotarliśmy tam bardzo późno w nocy, a ponieważ 
tata musiał wstać wcześnie do pracy, więc na miejscu już prawie nie roz-
mawialiśmy. Przekazał nam tylko, że o ósmej rano zjawi się po nas farmer, 
u którego mamy pracować.

Zbudziłem się wcześnie, ale taty już nie było. Otworzyłem drzwi domu, 
wyszedłem prosto do sadu, gdzie na drzewach rumieniły się dorodne brzo-
skwinie, i poczułem ich zapach. Dotarło do mnie, że jestem za oceanem. 
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Teraz w Polsce istnieją sady brzoskwiniowe, mają taki także moi rodzice, ale 
w PRL-u nikt nie uprawiał tych owoców i nawet nie wiedziałem, że w na-
szym klimacie jest to możliwe. Nie przypominam sobie też, abym w ogóle 
jadł je świeże, do tej pory zaledwie kilka razy w życiu dane mi było spróbo-
wać brzoskwiń z puszki. Kojarzyły mi się ze znacznie cieplejszymi krajami 
i dlatego były dla mnie symbolem odległych krain.

Maciek zbudził się godzinę później, a niedługo potem przyjechał starszy 
mężczyzna w kapeluszu z szerokim rondem i typowo kowbojskich butach ze 
szpiczastymi noskami. Zapukał do drzwi, a gdy otworzyłem, przedstawił się:

 – Urban jestem. Stan Urban.
Bardzo dobrze mówił po polsku, ale z amerykańskim akcentem.
Kazał nam wziąć rzeczy, które wrzuciliśmy na tył pickupa marki Chevro-

let, a nas zaprosił do szoferki. Zawiózł nas do siebie w pobliże miejscowości 
South Haven, wypytując po drodze o różne rzeczy. Mieszkał razem z żoną 
w troleyu, czyli dużej przyczepie na kołach. Tam zjedliśmy śniadanie, po 
czym pojechaliśmy dwa kilometry dalej, do domu jego ojca, gdzie mieliśmy 
mieszkać w wydzielonym dla nas pokoju.

Zarówno matka Stana, jak i ojciec mówili bardzo dobrze po polsku, ale 
polszczyzną archaiczną, jakby żywcem przeniesioną z początku XX wieku. Ta-
kim samym językiem posługiwał się też sam farmer i jego żona. Przez pewien 
czas zachodziliśmy w głowę, dlaczego po każdym obiedzie Urbanowa wydaje 
nam polecenie: „Umyjta statki”. Dopiero po jakimś czasie uświadomiłem so-
bie, że w dawnej polszczyźnie słowo „statki” oznaczało po prostu „naczynia”. 
Zastanawiałem się, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, ale wkrótce sprawa 
się wyjaśniła. Okazało się, że matka Stana wyemigrowała do Ameryki z pol-
skiej wsi na początku lat dwudziestych, a ojciec, pomimo iż był pochodzenia 
polskiego, w ogóle nie znał języka przodków, dopóki nie poznał swojej przy-
szłej żony. To ona nauczyła go mówić po polsku. I godne podziwu było to, że 
mówił świetnie, i dodatkowo z właściwym akcentem. Prenumerował także 
i czytał polskie czasopisma emigracyjne. Spora część polskich osadników za-
mieszkałych w tym rejonie przybyła do Ameryki właśnie na przełomie XIX 
i XX wieku i dlatego taki archaiczny język słyszało się tu dosyć często. Nie 
przeszkadzało to jednak w porozumiewaniu się z Urbanami. Niedobre było 
natomiast to, że mieli takie wyobrażenie o Polsce jakby od lat dwudziestych 
w ogóle się nie zmieniła. Było ono, zdaje się, dodatkowo podtrzymywane 
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przez jakiegoś ich dalekiego krewnego, który od czasu do czasu przyjeżdżał 
z Polski do pracy. Dziwili się, że interesuje nas coś więcej poza zarabianiem 
pieniędzy i jedzeniem, bo przecież powinniśmy myśleć tylko o tym, żeby każ-
dy uciułany grosz wysłać do biednej ojczyzny. Przez cały czas naszego pobytu 
zachowywali się tak, jakby uważali, iż każdą rzecz, którą posiadają albo którą 
widzimy w Stanach, powinniśmy uważać za cud. Pamiętam jedną rozmowę 
między nimi a ich znajomymi, w trakcie której padło stwierdzenie, że jakiś 
ich krewny był z wizytą u rodziny w Polsce i twierdził że podobno „tam na 
wsiach też już są murowane domy, a nie takie kryte strzechą”.

Pomimo pewnych nieporozumień, do których dochodziło między nimi 
a nami, mogę uznać państwa Urbanów za sympatyczną rodzinę. Mieszka-
liśmy u nich i pracowaliśmy mniej więcej do początku października. Posiadali 
niezbyt wielką, jak na tamte warunki, farmę, gdzie uprawiali borówki ame-
rykańskie. Zetknąłem się wtedy po raz pierwszy z tą rośliną, której w tam-
tym okresie nikt jeszcze w Polsce nie uprawiał, a w której uprawie nasz kraj 

Autor na plantacji borówek amerykańskich Stana Urbana seniora, na wschód 
od miejscowości South Haven. 1988 r.
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zajmuje teraz trzecie miejsce na świecie – prawdopodobnie stało się tak 
właśnie dzięki wyjazdom zarobkowym Polaków do USA w latach osiem-
dziesiątych.

Dosłownie tydzień albo półtora po naszym przylocie dotarła do mnie in-
formacja o śmierci ojca Ewy. Spotkałem go, co prawda, tylko kilka razy, ale 
wyobrażałem sobie, co przeżywa Ewa. Zadzwoniłem do Polski, ale nie mo-
gliśmy rozmawiać długo, bo rozmowa była strasznie droga.

Pracowaliśmy od poniedziałku do piątku, od rana do wieczora, z przerwą 
na obiad. Posiłki jedliśmy razem z Urbanami w ich przyczepie. Nasza praca 
polegała głównie na pakowaniu borówek do jednofuntowych pojemników 
oraz wykonywaniu wszelkich innych koniecznych prac, takich jak przycina-
nie krzewów, koszenie trawy czy też, sporadycznie, zbieranie borówek, kiedy 
przyjechało za mało Meksykanów. Co tydzień w piątek po południu pako-
waliśmy na pickupa zarówno zebrane borówki, jak i inne owoce oraz warzy-
wa zakupione na pobliskim targu, po czym jeden z nas jechał z Urbanem do 
Chicago, gdzie mieszkał jego syn, również Stan, z rodziną. Żona syna była 
współwłaścicielką dużej restauracji założonej przez jej rodziców i pracowa-
ła tam jako menadżer, a on był kierownikiem supermarketu sprzedającego 
sprzęt AGD. Mieli duży dom, w którym mieszkaliśmy w trakcie pobytów 
w tym mieście. Nocowaliśmy w przystosowanej do tego piwnicy, a rano w so-
botę jechaliśmy na pobliski targ sprzedawać przywieziony towar.

Nasz farmer sprzedawał swoje borówki gdzie się tylko dało, zarówno do 
hurtowni i przetwórni, jak w detalu. Dzięki temu pod koniec sierpnia spę-
dziliśmy w Chicago w sumie ponad tydzień, gdyż najpierw na Festiwalu 
Polskim, a potem na Ukraińskim, ubrani w jednakowe czerwone koszulki 
z przypiętą odznaką Urban’s Blueberries, sprzedawaliśmy wyprodukowane 
specjalnie dla niego i z jego owoców lody borówkowe oraz sernik polany so-
sem z borówek. Festiwal Polski był organizowany przez ośrodek Copernicus 
Center i odbywał się na placu tuż przy nim. Urban był wśród Polonii dosyć 
znaną postacią i dzięki jego znajomościom kierownik centrum oprowadził 
nas po budynku, opowiadając o jego historii i planach rozbudowy. Przy okazji 
mieliśmy też okazję wysłuchać koncertu zespołu Lady Punk, który właśnie 
wtedy występował w Stanach. Jego koncerty w Polsce przyciągały tłumy, ale 
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na tamtejszym festiwalu nie wywołały większego zainteresowania i słuchało 
ich co najwyżej kilkadziesiąt osób, popijając piwo.

Nasze codzienne życie na farmie nie było zbyt ciekawe. Na początku Urban 
mówił, że dostaniemy do dyspozycji samochód, abyśmy mogli wieczorami 
gdzieś się ruszyć i trochę pozwiedzać okolicę. Okazało się jednak, że jest to 
niemożliwe, bo ani ja, ani Jarek, który do nas dołączył po dwóch tygodniach, 
nie mamy prawa jazdy. Jedynie Maciek zdał rok wcześniej egzamin i miał 
przy sobie dokument, który na terenie USA był ważny chyba przez miesiąc, 
ale nikt nie był tego pewien. Na polecenie farmera zaczęliśmy uczyć się do 
egzaminu i zdalibyśmy go bez problemu, bo był łatwy, ale Urban zdecydo-
wał ostatecznie, że tylko Maciek do niego podejdzie, gdyż nie chciał ponosić 
zbędnych kosztów. Maciek zdał i dostał jakąś kartkę to potwierdzającą, ale 
było to już mniej więcej w połowie naszego pobytu. Właściwego dokumentu 
nie przysłali mu chyba aż do naszego wyjazdu z South Haven. Mnie i Jarko-
wi farmer pozwalał prowadzić samochód tylko po wiejskich drogach, gdzie 
nie było policji. Po pracy siedzieliśmy więc u siebie w pokoju, rozmawiając, 
grając w karty i popijając słabe amerykańskie piwo. Lato było bardzo gorą-
ce, w pewnym okresie temperatury sięgały czterdziestu pięciu stopni Celsju-
sza, więc pić musieliśmy bardzo dużo. Odpadały wszystkie napoje gazowane, 
bo wysiadał po nich żołądek. W pracy piliśmy oczywiście wodę, a po pracy 
również sporo piwa, choć go nie lubię. Czasami w weekend mój tata zabierał 
nas na jakieś wycieczki. Kilka razy byliśmy na plaży nad jeziorem Michigan, 
raz na pokazach lotniczych w Kalamazoo i raz u jego znajomego, który był 
współpracownikiem Zbigniewa Brzezińskiego, w czasach kiedy ten doradzał 
prezydentowi Carterowi. O polityce jednak w ogóle z nim nie rozmawiali-
śmy, tak jakbyśmy zupełnie o niej zapomnieli. Dorwaliśmy się za to do deski 
windsurfi ngowej i uszkodziliśmy żagiel, usiłując na niej pływać. Cóż, takich 
zabawek w Polsce nie mieliśmy.

Kiedy przebywaliśmy w Chicago podczas Festiwalu Ukraińskiego, Urban 
zafundował nam wjazd na Sears Tower, czyli na najwyższy wieżowiec w mie-
ście. Nie byliśmy więc kompletnie pozbawieni atrakcji, ale nam było ciągle 
mało. W końcu byliśmy za oceanem pierwszy raz w życiu i obawiałem się, 
że po raz ostatni, biorąc pod uwagę nasze możliwości fi nansowe.

Spędziliśmy w USA tylko dwa i pół miesiąca, ale spotkaliśmy w tym 
czasie więcej ludzi, niż poznałem w Polsce w ciągu poprzednich pięciu lat. 
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Zaskoczyły mnie zwłaszcza dwie rzeczy. Po pierwsze, że Polonusi tak niewie-
le wiedzą o współczesnej Polsce. Zaczęło się od tego, że Urbanowie oraz ich 
kolega zdziwili się, iż nie przywieźliśmy żadnej mapy Polski, żeby im poka-
zać, gdzie mieszkamy. Zupełnie tak, jakby nigdy w życiu takowej nie widzieli 
i nie wiedzieli, gdzie leży, bądź co bądź, dosyć ważne miasto, czyli Kraków. 
Przestało mnie to dziwić, kiedy okazało się, że syn naszego farmera, który 
zresztą nie władał językiem swoich przodków, jest przekonany, że Polska to 
część Związku Radzieckiego. Początkowo starał się nawiązać z nami bliższy, 
bardziej przyjacielski, kontakt, bo liczył, że zaprosimy go do Polski, ale kiedy 
uświadomiliśmy mu, że Polska jest odrębnym krajem i musimy mieć pasz-
porty, żeby pojechać do ZSRR, to stracił zainteresowanie, bo jak się okaza-
ło, zależało mu na odwiedzeniu Sojuza. W ogóle miałem wrażenie, że część 
Amerykanów, zwłaszcza o poglądach republikańskich, a do takich zaliczał się 
Stan junior, żywi pewien podziw dla ZSRR. Oczywiście mieli świadomość, 
że to wróg, ale za to jaki potężny… Wydawało mi się, że uważają, iż tak na-
prawdę na świecie są tylko dwa kraje warte uwagi, czyli Stany Zjednoczone 
i Związek Radziecki, a pozostałe to po prostu jakaś tam reszta świata.

Drugą rzeczą, która wtedy bardzo nas zdziwiła, były tematy rozmów, ja-
kie między sobą prowadzili. Z nami starali się mówić o różnych sprawach, 
zwłaszcza Urban wypytywał nas o rzeczy dotyczące Polski. Natomiast kiedy 
rozmawiali między sobą, to właściwie jedynym tematem były kwestie doty-
czące tego, kto, gdzie, na czym i ile zarobił, co stanowiło dla mnie pewien 
szok. W kraju, a przynajmniej w naszym środowisku, na tematy fi nansowe 
mówiło się mało. W końcu każdy z naszych rodziców dostawał jakąś tam 
pensyjkę, którą trzeba było rozdysponować na najważniejsze potrzeby, i tyle. 
Z kolegami dużo rozmawialiśmy oczywiście o polityce, ale także o muzyce, 
książkach i ogólnie o świecie. Dla naszych znajomych Amerykanów te tematy 
jakby nie istniały. Teraz, kiedy w Polsce mamy kapitalizm, wydaje mi się to 
znacznie bardziej zrozumiałe, ale czyż nie jest to po prostu strasznie nudne…

Była druga połowa sierpnia, kiedy podczas śniadania farmer zawiadomił nas, 
że dzwonił mój tata i prosił, żeby przekazać, iż w Polsce zaczęły się strajki. 
Powiedział to niepewnym głosem, jakby nie bardzo rozumiał, dlaczego mogą 
nas w ogóle obchodzić jakieś strajki, ale nas ta informacja zelektryzowała. 
Poprosiliśmy o włączenie telewizora, żeby posłuchać wiadomości, chociaż 
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nie spodziewaliśmy się, żeby takie informacje przedostały się do amerykań-
skiej telewizji. Tymczasem trafi liśmy akurat na relację z Polski – i tym sa-
mym upewniliśmy się, że dzieje się coś naprawdę ważnego. Przez cały dzień 
myślałem tylko o tym, a wieczorem włączyliśmy telewizor u nas w pokoju 
i słuchaliśmy wszystkich wiadomości, na jakie tylko trafi liśmy. Podawano, 
że strajkują kopalnie. Zadzwoniłem w następnym dniu do taty i okazało się, że 
rozmawiał z mamą, która powiedziała mu, iż strajkują już także stocznie.

Gdybyśmy mogli, to pewnie wrócilibyśmy wtedy do Polski. Problem po-
legał tylko na tym, że pożyczyliśmy od rodziców pieniądze na wyjazd i mu-
sieliśmy zarobić przynajmniej tyle, żeby je zwrócić, a jeszcze tego celu nie 
osiągnęliśmy, zwłaszcza Jarek, który przyleciał dwa tygodnie później niż 
my. Poza tym sama organizacja takiego powrotu trochę by zajęła, bo trze-
ba by zarezerwować miejsca w samolocie i zorganizować jakiś transport do 
Chicago. I dodatkowo nie rozstalibyśmy się w zgodzie z Urbanem, bo wyje-
chalibyśmy przed festiwalami, w trakcie których mieliśmy mu pomagać. Roz-
ważaliśmy możliwość szybkiego powrotu, ale w końcu doszliśmy do wniosku, 
że na razie za mało wiemy o sytuacji w kraju, żeby podejmować jakieś decy-
zje, oraz że musimy poczekać parę dni i zobaczyć jak sytuacja się rozwinie. 
Bałem się tylko, żeby władze nie wprowadziły znowu stanu wojennego, bo 
wtedy utknęlibyśmy w Stanach na dobre.

W następnych dniach wpadłem w stan politycznej apatii. Z jednej stro-
ny ciągnęło mnie do jakiegoś działania, a z drugiej – zdawałem sobie spra-
wę, że nie mogę nic zrobić. Na szczęście mieliśmy dużo pracy, więc miałem 
czym zająć myśli. Kilka dni później dotarły do nas wiadomości, że zaczęły 
się rozmowy między władzami a opozycją i że strajki się skończyły, po czym 
informacje o Polsce zniknęły z amerykańskiej telewizji. Nie było zatem sensu 
spieszyć się z powrotem. Postanowiliśmy doczekać do planowanego terminu 
naszego wyjazdu ze Stanów, czyli do drugiej połowy września.

Jeszcze w lipcu, niedługo po przyjeździe Jarka do Stanów, doszło między 
nami a farmerem do niewielkiego nieporozumienia fi nansowego. Sprawa 
dosyć szybko się wyjaśniła, ale w międzyczasie poprosiliśmy mojego tatę, 
aby spróbował znaleźć nam jakąś pracę w Chicago. Starania te trwały dosyć 
długo, jednak tuż przed festiwalami poinformował nas, że udało mu się coś 
załatwić dla dwóch osób. W przerwie między festiwalami powiedział o tym 
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Urbanowi, który wcale nie był z tego zadowolony, chociaż nie potrzebował 
już tylu pracowników, bo sezon borówkowy się skończył. Zgodził się jednak, 
aby został u niego tylko jeden z nas. Ponieważ daliśmy mu wybór, więc wy-
brał Jarka. Prawdopodobnie dlatego iż kończył on technikum mechaniczne, 
zatem wydawał się osobą lepiej przygotowaną do pracy w gospodarstwie niż 
tacy humaniści jak ja i Maciek. W związku z tym obaj mieliśmy już nie wra-
cać z Chicago po Festiwalu Ukraińskim, który miał się odbyć mniej więcej 
na przełomie sierpnia i września.

Wszystko poszło zgodnie z planem. W następnym dniu po zakończeniu 
pracy na festiwalu Urban zawiózł nas w umówione miejsce, skąd odebrał 
nas Janek Gąsienica, znajomy moich rodziców z Akademii Rolniczej i były 
członek Tajnej Komisji Uczelnianej AR, o którym już wspominałem, a któ-
ry kilka lat wcześniej wyemigrował do USA i miał tam sporo znajomości. 
Wiodło mu się w miarę dobrze, założył fi rmę sprzątającą domy i zatrudniał 
około dziesięciu sprzątaczek. Przywitał się z nami serdecznie i zawiózł do 
domu, w którym wynajmował mieszkanie i w którym również dla nas wy-
najął pokój za sto dolarów tygodniowo.

Mieliśmy obaj pracować w fi rmie sprzątającej w nocy supermarkety. Ma-
ciek rozpoczął pracę pierwszy. Ja poszedłem sprzątać Jewela następnej nocy – 
i na tym zakończyła się moja kariera sprzątacza, bo w kolejnym dniu Janek 
dogadał się ze swoim kolegą kontraktorem, czyli po prostu zleceniobiorcą 
budowlano-remontowym, i wysłał mnie do niego do pracy. Zostawiłem więc 
Maćka w wynajętym pokoju i przeniosłem się do mieszkania mojego nowego 
pracodawcy, który tak naprawdę wcale nie miał dla mnie pracy, tylko wyna-
jął mnie kolejnemu kontraktorowi, a ten odpalał mu z mojego wynagrodze-
nia działkę za wynajęcie pracownika, o czym dowiedziałem się przypadkiem 
dopiero pod koniec mojego pobytu w Stanach. Kontraktor, u którego miesz-
kałem, wyjechał z Polski jako kibic podczas igrzysk olimpijskich. Miał takie 
możliwości, bo pracował jako adiunkt na AWF-ie w Warszawie. Nie pamiętam, 
które to były igrzyska – albo zimowe w Lake Placid, albo letnie w Montrealu. 
W każdym razie po zakończeniu kibicowania postanowił pozostać w Ame-
ryce. Opowiadał mi, że początkowo mieszkał na ulicy i wyjadał resztki ze 
śmietników. Potem jacyś Polacy załatwili mu pracę, a kiedy ja mieszkałem 
u niego, był już właścicielem kilku mieszkań w kamienicy. W jednym z nich 
mieszkał sam, resztę wynajmował. Pozostało w nim jednak coś z kloszarda. 
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Wszystkie pomieszczenia, a zwłaszcza swoją sypialnię, miał zagracone jakimiś 
rzeczami i ubraniami powybieranymi albo ze śmietników, albo z wystawek. 
Spał na własnoręcznie zrobionym łóżku, które przypominało legowisko bez-
domnego. Jeżeli sprzątał, to bardzo rzadko. Dwie godziny skrobałem i szoro-
wałem kuchenkę gazową, zanim mogłem bez obrzydzenia ugotować na niej 
obiad. Ale, ogólnie rzecz biorąc, facet był sympatyczny i wydawało się, że 
lubi pomagać ludziom. Dlatego przeżyłem szok, kiedy już pod koniec moje-
go pobytu usłyszałem z jego ust stwierdzenie, że w Polsce jedna rzeczy była 
dobra w porównaniu ze Stanami. To mianowicie, że „nie kręciło się po uli-
cy tyle jakiegoś pokręconego tałatajstwa, jakichś inwalidów, którzy powinni 
siedzieć w domach, a nie pokazywać się w miejscach publicznych”. Było to 
tym dziwniejsze stwierdzenie, że sam mieszkał przez dłuższy czas na ulicy 
i na pewno nie wyglądał wtedy jak olimpijczyk. Najpierw zatkało mnie, bo 
myślałem, że źle zrozumiałem, potem usiłowałem z nim dyskutować, ale nie 
bardzo wiedziałem, co powiedzieć, bo nagle dotarło do mnie, że jego świa-
topogląd jest tak daleki od mojego, iż próba dokonania jego zmiany nie ma 
żadnych szans powodzenia.

Moim bezpośrednim pracodawcą był Polak, który wraz z synem prowa-
dził w Chicago fi rmę remontowo-budowlaną. Pracowałem u nich jako po-
mocnik przy budowie porcha, czyli drewnianej zewnętrznej klatki schodowej 
znajdującej się na tyłach kilkupiętrowej kamienicy. W ciągu dwóch tygodni 
rozebraliśmy starą i zbudowaliśmy nową. Potem przez kilka dni smołowa-
liśmy dach w innej kamienicy – i na tym moja praca w USA się zakończyła. 
Oni też planowali wyjechać z miasta, bo dowiedzieli się, że w Kalifornii był 
jakiś cyklon i mieszkańcy tych rejonów potrzebują ekip remontowych do 
odbudowy i remontu domów. Sugerowali, że również tam będą potrzebo-
wali pomocnika, i szczerze powiedziawszy, kusiło mnie, żeby rzucić wszyst-
ko i pojechać z nimi, ale poczucie obowiązku zwyciężyło.

Mniej więcej tydzień po tym jak zacząłem nową pracę, kontraktor przekazał 
mi po powrocie z pracy wiadomość, że dzwonił Janek i prosił, abym zatele-
fonował do Polski, bo mama ma dla mnie jakąś ważną informację. Pozwo-
lił skorzystać ze swojego telefonu, oczywiście ściśle rozliczając mnie z czasu 
rozmowy. Okazało się, że zmarł mój dziadek. Pogrzeb miał się odbyć za dwa 
dni, więc nie było możliwości, abym na niego zdążył. Wiadomość przyjąłem 
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z mieszanymi uczuciami. Z dziadkiem byłem związany dosyć mocno i oczy-
wiście zrobiło mi się smutno, ale nie byłem zszokowany, bo spodziewałem się 
tego już do dawna i byłem przekonany, że dla niego była to ulga. Informacja 
ta wydała mi się też trochę nierzeczywista, bo dziadek wciąż żył w moich 
wspomnieniach. Mam takie poczucie odnośnie wszystkich ludzi, którzy byli 
kiedyś blisko mnie, a którzy już odeszli. Łapię się czasami na tym, że chciał-
bym porozmawiać z daną osobą, i wtedy dopiero dociera do mnie, że jest to 
już niemożliwe. W każdym razie znacznie bardziej brakuje mi dziadka te-
raz niż wtedy.

Dzień przed wylotem ze Stanów przyjechali po mnie Janek z Maćkiem. Ostat-
nią noc spędziłem w wynajmowanym przez Maćka pokoju. W następnym 
dniu spotkaliśmy się z Jarkiem, Urbanem i moim tatą na lotnisku O’Hare 
i po pożegnaniach wsiedliśmy do samolotu.

Dziesięć godzin później byliśmy na Okęciu. Był to koniec naszej podróży 
do USA i zarazem początek ostatniego etapu naszej działalności podziemnej.

*

Po powrocie musiałem jeszcze zdać zaległy egzamin z historii najnowszej 
Polski u docenta Michała Pułaskiego, który na moją prośbę niedługo potem 
został promotorem mojej pracy magisterskiej. Dlatego pierwszy po naszym 
powrocie numer „Zomorządności” wydaliśmy dopiero 18 października. Za-
wierał relacje z działań Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz ruchu Wol-
ność i Pokój, a także informacje dotyczące bojkotu Studium Wojskowego na 
uczelniach, który zaczął się na Uniwersytecie Warszawskim 4 października. 
13 października dołączyli do niego studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – 
i brałem w nim udział, tak jak większość studentów. Maciek odbył zajęcia 
w studium w poprzednim roku, więc jego to nie dotyczyło. Ponieważ bojkot 
zakończył się ostatecznie sukcesem i najpierw zawieszono zajęcia w uczel-
nianych studiach wojskowych, a następnie je zlikwidowano, nie musiałem 
odbywać szkolenia wojskowego w trakcie studiów.

Numer ten zawierał również relację z Międzynarodowej Konferencji Praw 
Człowieka, która odbywała się od 25 do 28 sierpnia w Mistrzejowicach i zor-
ganizowana została przez Komisję do spraw Interwencji i Praworządności 
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NSZZ „Solidarność”. Moja mama była akredytowana przy biurze prasowym 
tej konferencji, więc mieliśmy informacje z pierwszej ręki. Jej relacja ukaza-
ła się w tym i w dwóch kolejnych numerach.

Są w nim również informacje o powołaniu jawnego Regionalnego Komi-
tetu Solidarności oraz o przygotowaniach Krajowej Komisji Wykonawczej 
NSZZ „Solidarność” do obrad Okrągłego Stołu.

Wszystkie te informacje świadczyły o jednym: że jeżeli władza nie wycofa 
się z rozmów i nie zechce uciec się do rozwiązania siłowego, to wkrótce nasza 
działalność może się zakończyć. Czy byłem z tego zadowolony? Oczywiście, 
że tak, i o ile wiem, Maciek również. Zwłaszcza że coraz bardziej zaczęło mnie 
wciągać życie prywatne, a chyba mogę użyć nawet terminu „życie rodzinne”, 
bo w listopadzie poprosiłem Ewę o rękę i powiedziała „tak”. Na szczęście zgo-
dziliśmy się, że potraktujemy nasz ślub jak zwykłą formalność i nie będziemy 
organizować wesela ani nawet nie zaprosimy nikogo poza świadkami, czyli 
Maćkiem oraz Beatą Kozłowską, koleżanką Ewy ze studiów, która kilka lat 
później wyszła za mąż za dziennikarza Andrzeja Stawiarskiego i w związku 
z tym zmieniła nazwisko na Stawiarska. Termin ślubu w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Podgórzu ustaliliśmy na 9 lutego 1989 roku.

*

Kolejne numery staraliśmy się wydawać regularnie co dwa tygodnie i utrzy-
mywaliśmy nakład 2,5 tysiąca egzemplarzy, pomimo iż drukowaliśmy na-
sze czasopismo już tylko we dwóch. Jarek po wakacjach przestał pojawiać 
się w drukarni. Maciek poinformował mnie, że Jarek ma do nas pretensje, iż 
w trakcie pobytu w Stanach zostawiliśmy go samego u Urbanów. Strasznie 
mnie to zaskoczyło, bo byłem przekonany, że Jarek mógł być z tego rozwią-
zania tylko zadowolony, gdyż dzięki niemu przez resztę pobytu nie musiał 
się martwić o pracę. Gdybym wiedział, że tak to potraktuje, to sam chętnie 
zostałbym w South Haven. Spotykałem go potem od czasu do czasu na uczel-
ni, ale nie wracaliśmy do tego tematu.

*
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W tym czasie opozycja powoli wychodziła z podziemia. Wiele osób, które do 
tej pory działały w konspiracji. zaczęło działać jawnie. Ujawniały się komi-
tety zakładowe Solidarności, odbywały się legalne wybory do władz NZS-u 
i Solidarności, a Wałęsa zaczął jeździć za granicę oraz wziął udział w słyn-
nej debacie telewizyjnej z Miodowiczem, którą ten drugi przegrał z krete-
sem. Odbywały się też manifestacje i wiece, których nikt nie rozpędzał. Nie 
znaczy to, że represje całkiem się skończyły. Przed rocznicą 13 grudnia SB 
zatrzymała na kilka godzin przewodniczącego RKS Stefana Jurczaka oraz 
członka RKS Tadeusza Piekarza, a Jackowi Smagowiczowi usiłowano unie-
możliwić wyjście z domu i dopiero akcja studentów z KPN i NZS uwolniła 
go z opresji. W zakładach pracy niektórzy nadgorliwi dyrektorzy próbowali 
nieudolnie powstrzymać tworzenie legalnych struktur związku. Były to czę-
ste, ale już jednak raczej mało znaczące przepychanki: władza nie mogła po-
wstrzymać przemian politycznych.

*

Pod koniec roku mój ojciec wrócił ze Stanów. Ojciec Maćka dostał natomiast 
pracę w Nigerii i wyjechał z kraju. Redagowanie „Zomorządności” w cało-
ści przejął Maciek.
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Ponieważ według mnie zmalało niebezpieczeństwo aresztowania, więc na 
początku 1989 roku postanowiłem zabawić się w fotoreportera i zacząłem 
chodzić na niektóre manifestacje z aparatem fotografi cznym. Nie rozbito żad-
nej z manifestacji, na których robiłem zdjęcia, chociaż milicjanci czaili się 
w bocznych ulicach. Używałem już wtedy aparatu, który Ewa odziedziczyła 
po śmierci swojego ojca, czyli Zenita. Miał wmontowany światłomierz, więc 
mogłem lepiej ustawiać czas i przysłonę, i dzięki temu ilość prześwietlonych 
lub niedoświetlonych zdjęć znacznie zmalała. Dodatkowo sporo frajdy dawa-
ło bieganie przed czołem manifestacji, żeby mieć jak najlepsze ujęcie. Trak-
towałem to jak naukę, bo i tak nie miałem gdzie tych fotografi i opublikować.

*

9 lutego ubrałem się w garnitur, co rzadko mi się zdarzało, a Ewa w elegancką 
sukienkę i pojechaliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie Maciek i Beata 
już na nas czekali. Po godzinie wyszliśmy z obrączkami na palcach. Ewa zde-
cydowała się przyjąć podwójne nazwisko, czyli Ryłko-Poniedziałek. Po cere-
monii pojechaliśmy tramwajem do restauracji mieszczącej się na Karmelickiej, 
naprzeciwko Teatru Bagatela, gdzie zjedliśmy uroczysty, ale niezbyt dobry 
obiad, po czym Ewa pojechała na uczelnię do pracy, a ja wróciłem do domu.

*
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Jeszce w styczniu Ewa i jej kolega Władysław Tyrański podjęli decyzję o za-
kończeniu działalności podziemnej. Ostatni 289 numer „Małej Polski” wydali 
z datą 27 lutego. „Mała Polska” działała na zasadzie fi rmy akcyjnej i w związ-
ku z tym majątek fi rmy podzielono proporcjonalnie do posiadanych przez 
poszczególnych ludzi akcji, ale udziały te były raczej symboliczne.

Władek postanowił przejść do redakcji czasopisma „Czas »Solidarności«”, 
które powstało w Krakowie jako tygodnik regionalny, początkowo podziem-
ny, ale z planami ujawnienia się po zarejestrowaniu związku. Ewa natomiast 
poświęciła się pracy w Instytucie Socjologii oraz w Towarzystwie Interwen-
cji Kryzysowej, w którym pełniła funkcję sekretarza. Jakiś miesiąc po zakoń-
czeniu działalności Władek zwrócił się do Ewy z prośbą o przekazanie mu 
maszyny do pisania, na której przepisywała „Małą Polskę”, i zjawił się u niej 
na Floriańskiej. Spotkałem go wtedy po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni, 
ponieważ kilka lat później wynajął mnie, jako fi rmę zewnętrzną, do kom-
puterowego składu Krakowskiego Tygodnika Miejskiego „Naprzeciw”, który 
wtedy wydawał przy współpracy Ryszarda Terleckiego.

*

Pod koniec marca za bardzo niewielkie pieniądze udało się Ewie wynająć dla 
nas mieszkanie. Należało ono do syna zmarłego w 1986 roku Władysława 
Masłowskiego, założyciela „Małej Polski”. Kilka lat wcześniej wyjechał on do 
Stanów Zjednoczonych i mieszkanie stało puste. Mieściło się na pierwszym 
piętrze kamienicy przy ulicy Barskiej. Była żona redaktora Masłowskiego 
Maria Masłowska, która opiekowała się tym lokalem pod nieobecność syna, 
sama wystąpiła z propozycją jego wynajęcia. Poznały się z Ewą w jeszcze 
pierwszej połowie lat osiemdziesiątych przez redaktora Masłowskiego, któ-
ry utrzymywał z byłą żoną dobre kontakty, chociaż był już wtedy związany 
z Ireną Molasy, redaktorką podziemnego czasopisma „Myśli Nieinternowane”.

Tak więc w kwietniu przeprowadziliśmy się do mieszkania z widokiem na 
Wawel. Składało się z pokoju, kuchni i łazienki, ale było dosyć duże, choć mocno 
zaniedbane z powodu długiej nieobecności właściciela. Korzystaliśmy z niego 
przez prawie dwa lata, mimo że wkrótce zaczęliśmy coraz więcej czasu spędzać 
w Andrychowie. Jednocześnie Ewa zrezygnowała z mieszkania na Floriańskiej 
i przewieźliśmy jej rzeczy częściowo na Barską, a częściowo do Andrychowa.
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Cała kamienica była własnością różnych osób z rodziny Masłowskich. Za 
ścianą mieszkali Anka i Zbyszek Hudzikowie, czyli córka i zięć siostry Wła-
dysława Masłowskiego pani Elżbiety Łysakowej.

Za mieszkanie płaciliśmy niewiele, ale i tak ciągle borykaliśmy się z bra-
kiem pieniędzy, bo właściwie utrzymywała nas Ewa. Na jej prośbę zrezygno-
wałem z pomocy fi nansowej moich rodziców, a byłem dopiero na trzecim 
roku studiów i nie miałem właściwie żadnych możliwości zarobkowania poza 
wyjazdami wakacyjnymi. Po jakimś czasie udało mi się załatwić na uczelni 
stypendium socjalne, ale było ono niewielkie.

*

W Prokocimiu bywałem dosyć często nie tylko po to, żeby odwiedzać rodzi-
ców, ale także dlatego, że nadal tam drukowaliśmy.

W trakcie jednej z takich wizyt, kiedy szedłem ścieżką od ulicy Teligi w kie-
runku naszego bloku zobaczyłem na ścianie, za którą znajdowało się nasze 
mieszkanie, ogromny napis „Solidarność chuje”. „Czyżby ktoś wiedział, co 
dzieje się za tą ścianą?” – pomyślałem. Taka możliwość nie przeraziła mnie 
już jednak. Nawet jeżeli tak było, to ten napis był najlepszym przykładem 
bezsilności tych, którzy go namalowali. Role zaczęły się odwracać.

*

Tymczasem przepychanki opozycji z władzami trwały nadal. 17 lutego NZS 
i MFW zorganizowały wiec na Rynku Głównym oraz pochód pod kurato-
rium w celu wręczenia przebywającemu tam ministrowi edukacji narodowej 
Jackowi Fisiakowi petycji. Pochód został zatrzymany przez milicję, a gdy lu-
dzie zaczęli się już rozchodzić, zaatakowany przez służby porządkowe. Do-
szło do walk i aresztowań.

Rozbity został także wiec w obronie Vaclava Havla, zorganizowany 21 lu-
tego przez KPN.

24 lutego odbył się kolejny wiec studencki na Rynku i zorganizowano po-
chód, którego uczestnicy przeszli na plac Wiosny Ludów (obecnie Wszyst-
kich Świętych) pod budynek miejskiej rady narodowej, gdzie zamierzano 
złożyć postulaty, których nie przyjął wcześniej minister Fisiak. Pochód został 



Demonstracja na Franciszkańskiej. Studenci idą na plac Wiosny Ludów 
(obecnie plac Wszystkich Świętych) pod urząd miasta. Kraków, 1989 r.

Demonstracja NZS-u i organizacji Wolność i Pokój pod urzędem wojewódzkim na ul. 
Basztowej, domagająca się likwidacji studium wojskowego na uczelniach. 1989 r.
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zablokowany przez milicję i ponownie doszło do walk, które objęły tym ra-
zem teren Plant oraz ulic na terenie uniwersytetu i przeniosły się ostatecznie 
pod Collegium Novum.

W proteście przeciwko działaniom milicji 27 lutego na UJ proklamowa-
no czterdziestoośmiogodzinny strajk absencyjny.

Zarówno w strajku, jak i w zajściach pod Collegium Witkowskiego wzią-
łem udział. W strajku całkiem świadomie, natomiast w zajściach trochę przez 
przypadek, bo akurat skończyliśmy zajęcia, kiedy starcia toczyły się pod bu-
dynkiem naszego instytutu, a milicja zablokowała cały teren i rozrzuciła gra-
naty z gazem łzawiącym. Zdecydowanie udzieliła mi się wtedy złość kolegów, 
ale wyrażała się ona głównie w okrzykach i wygrażaniu zomowcom. Niczym 
nie rzucałem chyba tylko dlatego, że niczego odpowiedniego nie było pod 
ręką. O ile pamiętam, Maciek też tam był.

Oczywiście opublikowaliśmy relację z tych wszystkich wydarzeń.

*

W tym czasie w „Zomorządności” coraz więcej materiałów dotyczyło Kon-
federacji Polski Niepodległej, z którą Maciek intensywnie współpracował. 
Częste kontakty utrzymywał między innymi z Zygmuntem Łenykiem. Nadal 
byłem zwolennikiem Konfederacji, więc nie miałem nic przeciwko takiemu 
ukierunkowaniu czasopisma. Zamieściliśmy między innymi obszerną relację 
z III Kongresu KPN, który odbył się 4 lutego w Warszawie. Natomiast pod 
koniec kwietnia Maciek przeprowadził bardzo obszerny i ciekawy wywiad 
z Leszkiem Moczulskim, który przebywał wtedy przez jakiś czas w Krako-
wie. Spisałem go z taśm i zredagowałem, wycinając z konieczności 70 procent 
tekstu, aby dostosować go do objętości naszego pisma. Rozmowa ta doty-
czyła głównie mających odbyć się 4 czerwca wyborów do Sejmu, w których 
KPN postanowił wystartować i do których zgłosił swoich kandydatów, oraz 
ewentualnego późniejszego wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, 
czemu Konfederacja zdecydowanie się sprzeciwiała.

*



Demonstracja KPN-u, NZS-u i organizacji Wolność i Pokój na Rynku Głównym 
w Krakowie. Na balkonie po prawej stronie głośnika, w koszuli, stoi Paweł Sabuda. 1989 r.

Demonstracja Akcji Anarchistycznej i organizacji Wolność i Pokój 
na Rynku Głównym w Krakowie. 1989 r.



Reporterzy idą przed czołem demonstracji zmierzającej pod konsulat radziecki na ulicy 
Westerplatte. Pośrodku, na wprost mojego biektywu, z aparatem w ręce, 

idzie Andrzej Stawiarski. Kraków, 1989 r.

Demonstracja NZS pod Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  
W bramie po lewej stronie stoi Artur Horain, następnie Marcin Hanczakowski 

(najwyższa osoba), w centrum na dole Piotr Hertig, Paweł Sabuda pod literką „S” , 
a po prawej Paweł Chojnacki. 1989 r.
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Zgodnie z porozumieniem Okrągłego Stołu, 4 czerwca miała się odbyć pierw-
sza tura wyborów do Sejmu i Senatu. Ustalono, że będzie obowiązywać zasa-
da, iż 100 procent miejsc w Senacie oraz 35 procent miejsc w Sejmie zostanie 
obsadzonych przez osoby wybrane w wyniku wolnych wyborów, natomiast 
65 procent posłów do Sejmu zostanie wybranych z list podzielonych mię-
dzy PZPR i jego sojuszników z PRON (w tym 35 z tak zwanej listy krajowej). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu władze komunistyczne zapewniały sobie decy-
dujący wpływ na wybór prezydenta, którego miało dokonać Zgromadzenie 
Narodowe, czyli połączone Sejm i Senat, oraz blokowały jakiekolwiek zmiany 
w konstytucji, bo do ich przeprowadzenia trzeba było 2/3 głosów wszystkich 
posłów. Niezależnie jednak od tych ograniczeń sama możliwość umieszcze-
nia w parlamencie ludzi, którzy jeszcze niedawno byli ścigani, bici i zamykani 
w kryminałach, była wielkim zwycięstwem i ogół społeczeństwa tak to trak-
tował. Dlatego w pomoc przy prowadzeniu kampanii wyborczej, zbieraniu 
podpisów oraz w udział w komisjach wyborczych i kontrolowaniu przebie-
gu wyborów zaangażowało się bardzo wiele osób.

Jeden z ostatnich przyczółków komunizmu: zomowcy bronią dostępu do konsulatu 
radzieckiego na ul. Westerplatte. Kraków, 1989 r.
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Włączyliśmy się oczywiście w tę kampanię, wydając w maju dwa numery 
„Zomorządności”, w których opublikowaliśmy życiorysy solidarnościowych 
kandydatów do Sejmu i Senatu oraz próbowaliśmy zdyskredytować kandy-
datów rządowych.

Moja mama brała w tym czasie udział w akcjach plakatowania materia-
łów wyborczych i rozprowadzaniu ulotek z ramienia Komitetu Obywatelskie-
go w dzielnicy Podgórze oraz była mężem zaufania przy Komisji Wyborczej 
w Mogilanach.

Zarówno w ciągu kilku dni przed wyborami, jak i w niedzielę wyborczą 
przemierzałem centrum Krakowa z aparatem fotografi cznym, robiąc zdjęcia 
punktom wyborczym i ludziom przed nimi zgromadzonym. Byłem pewien, 
że opozycja zdobędzie większość miejsc obsadzonych w wolnych wyborach, 
ale, jak chyba wszyscy, zastanawiałem się jaka będzie skala poparcia dla tych 
kandydatów. Zdecydowanie udzielało mi się podniecenie całego społeczeń-
stwa w oczekiwaniu na wyniki. Chciałem brać w tym wszystkim jakiś udział, 
dlatego wpisałem się na listę osób chętnych do pomocy w pracach Komitetu 
Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, wyłożoną na stoliku przed Klubem In-
teligencji Katolickiej przy ulicy Siennej, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. 
Nie zdawałem sobie jeszcze wtedy sprawy, że oto przyszedł moment, kiedy 
straciłem wpływ na cokolwiek, i że od tej pory będę mógł już być tylko ob-
serwatorem.

Tak jak wszyscy ludzie wspierający Solidarność wpadłem w euforię, kie-
dy ogłoszono wyniki i okazało się, że kandydaci Komitetu Obywatelskiego 
zdobyli prawie wszystkie miejsca obsadzone w wyniku wolnych wyborów. 
Te, których nie obsadzono w pierwszej turze, w drugiej również przypadły 
kandydatom Komitetu.

*

Jeszcze przed wyborami Maciek poinformował mnie, że mama załatwiła mu 
wyjazd do Francji i wybiera się tam już 20 czerwca. Zaraz po wakacjach na-
tomiast miał wyjechać razem z Martą na rok do Nigerii. Stało się jasne, że 
to koniec KOS-u 241. Ustaliliśmy, że pod koniec czerwca ukaże się jeszcze 



Tłumek zadowolonych ludzi przed siedzibą Małopolskiego Komitetu Wyborczego 
Solidarności przy ul. Siennej 5 komentuje wyniki wyborów wywieszone na bramie. 

Kraków, czerwiec 1989 r.

Ta sama brama z bliska. Kraków, czerwiec 1989 r.
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numer podsumowujący wybory – i na tym zakończymy naszą pracę. Później-
sze wyniki wyborów potwierdziły, że konspiracja nie ma już żadnego sensu, 
a działalność opozycyjna musi przybrać wymiar jawny.

*

Jak pisałem, KPN był zdecydowanie przeciwny wyborowi Wojciecha Ja-
ruzelskiego na prezydenta. Ponieważ wybory prezydenckie miały odbyć 
się 19 lipca, więc Zygmunt Łenyk postanowił zorganizować tak zwany Zlot 
Gwiaździsty w proteście przeciwko kandydaturze generała. Wezwał Polaków 
temu przeciwnych, aby w dniu jego wyboru przez Zgromadzenie Narodowe 
przybyli do Warszawy na ulicę Wiejską zamanifestować swoją niezgodę na 
takie rozwiązanie. W ramach współpracy wydrukowaliśmy plakaty wzywa-
jące do wzięcia udziału w tym marszu. Przy tej okazji postanowiliśmy zro-
bić sobie z Maćkiem zdjęcia w naszej drukarni, czyli w moim pokoju. Do tej 
pory nigdy na nic takiego byśmy się nie zdecydowali. Teraz uznaliśmy, że nie 
ma to już większego znaczenia dla naszego bezpieczeństwa, a jest to ostatni 
moment, żeby uwiecznić naszą drukarnię.

Aby objąć obiektywem jak największą cześć pomieszczenia, musieliśmy 
robić zdjęcia z przedpokoju. Na dwóch z nich jest Maciek, na jednym ja. Na 
moim stole rozłożone jest sito z podnoszącą je gumą przyczepioną do drzwi-
czek szafy, w której trzymałem zarówno ubrania, jak i materiały poligrafi czne. 
Na jednym z nich Maciek stoi na tle ściany, do której przypięty jest pinezka-
mi plakat punkowego zespołu z napisem „Political Asylum”. Przez przypadek 
zrobiłem zdjęcie symboliczne, ponieważ ta drukarnia była naszym azylem 
przez poprzednich siedem lat.

*

Tuż przed swoim wyjazdem Maciek przyniósł mi napisany na maszynie ostat-
ni 174. numer „Zomorządności”. Zawierał on między innymi komentarz 
dotyczący wyborów oraz relacje z dwóch spotkań zorganizowanych jeszcze 
przed wyborami. Pierwsze, Zbigniewa Brzezińskiego w Collegium Novum UJ, 
miało miejsce na początku maja. Drugie, Bronisława Geremka ze studentami 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odbyło się 26 maja. Obaj prelegenci 
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mówili o aktualnej sytuacji oraz przyszłości Polski i Europy – poruszali za-
tem tematy jak najbardziej odpowiednie na zakończenie naszej działalności.

Ostatni numer miałem wydrukować pod koniec czerwca, już po wyjeź-
dzie Maćka. Przykazał mi, abym zostawił mu kilkaset egzemplarzy do roz-
prowadzenia. Miał je odebrać po powrocie z Francji.

Kiedy Maciek wyjechał, zacząłem szukać chętnego do pomocy w wydruko-
waniu numeru. Okazało się, że nikt z rodziny nie jest w stanie mi pomóc, 
bo wszyscy byli zajęci własnymi sprawami. Wpadłem więc na pomysł, żeby 
poprosić o pomoc Marcina Hanczakowskiego, który do tej pory zajmował 
się tylko kolportażem i nawet nie wiedział, że mam w domu drukarnię. Był 
trochę zaskoczony moją prośbą, ale zgodził się chętnie. Tak więc pod ko-
niec czerwca wydrukowaliśmy we dwóch ostatni numer „Zomorządności”.

Ja w naszej ówczesnej drukarni, czyli w moim pokoju, w trakcie drukowania 
plakatów dla KPN-u. Zdjęcie zrobione przez Maćka. Kraków, czerwiec 1989 r.



Lata chmurne

*

Na tym działalność KOS-u 241 zakończyła się i każdy z nas poszedł swoją 
drogą. Wkrótce okazało się, że rozeszły się drogi nie tylko nasze, ale rów-
nież większości ludzi z opozycji. Cóż, każdy z nas miał trochę inne poglą-
dy na to, jak Polska powinna wyglądać. Teraz, kiedy rodziła się demokracja, 
kiedy powoli przejmowano władzę od dyktatorsko rządzącej partii, kiedy 
różne organizacje polityczne zaczynały działać legalnie, kiedy wszyscy uzy-
skali możliwość głosowania w wolnych wyborach i kiedy po jakimś czasie 
zlikwidowano cenzurę prewencyjną, każdy mógł realizować swoje pomysły 
na życie w wolnym kraju. I to właśnie było naszym zwycięstwem.

Maciek Kuś. Zdjęcie zrobione przeze mnie w naszej drukarni, na tle szafy-magazynu 
i plakatów grup punkowych. Kraków, czerwiec 1989 r.



Ostatni numer „Zomorządności”. Kraków, przełom czerwca i lipca 1989 r.
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Kto się ukrywał szczuty i tropiony,
Nigdy nie będzie umiał stanąć prosto.
Zawsze pod murem, zawsze pochylony,
Chyba że nagle uwierzy w swą boskość

Jacek Kaczmarski, Hymn

Niedługo po wyborach, 23 lipca 1989, urodził się mój pierwszy syn Henryk, 
a dwa lata później, 28 lipca 1991 roku, drugi Piotr. Obaj przyszli na świat 
już w wolnej Polsce.

*

Ponieważ wiedziałem, że rodzina wkrótce się powiększy, więc jeszcze przed 
czerwcowymi wyborami zacząłem szukać możliwości wyjazdu do pracy za 
granicę w czasie wakacji. Przewodnicząca Towarzystwa Interwencji Kryzy-
sowej i nasza koleżanka Hanka Lipowska-Teutsch przekazała Ewie uzyskane 
od jej znajomych informacje o możliwości zarabiania na zbieraniu borówek 
w Szwecji. Sama wybierała się tam w lipcu ze swoim synem. Problem polegał 
na tym, że aby tam pojechać, trzeba było mieć samochód i odpowiednią ilość 
pieniędzy, ponieważ przy wjeździe wymagano okazania kwoty w wysokości 
stu koron na każdy dzień pobytu. Na szczęście mój tata zareagował na ten 
pomysł z zainteresowaniem i ostatecznie zdecydował, że chętnie wybierze się 
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ze mną. Musiałem zostać z Ewą do momentu narodzin Henia i jej powrotu 
do domu z andrychowskiej porodówki, co nastąpiło w ostatnim dniu lipca. 
Kilka dni później zostawiłem Ewę oraz naszego syna pod opieką teściowej 
Janiny Ryłko, a sam wyruszyłem z tatą do Gdyni, gdzie wsiedliśmy na prom 
płynący do Sztokholmu.

*

Do kraju wróciłem w połowie września i wtedy musiałem sobie odpowie-
dzieć na pytanie: „Co dalej?”.

Chciałem jakoś uczestniczyć w przemianach, które zachodziły w kraju, 
jednak nie miałem zielonego pojęcia jak. Uznałem, że najlepszym sposobem 
będzie założenie nowego, tym razem już jawnego, czasopisma, które zajmie 
się sprawami lokalnymi. Doszedłem do wniosku, że powinno się nazywać 

„Samorządność” w odróżnieniu do „Zomorządności”, co miało być widomym 
znakiem, że zmieniła się nasza rzeczywistość. Problem polegał na tym, że nie 
bardzo wiedziałem, z kim to czasopismo robić. Wszyscy moi dotychczaso-
wi koledzy z podziemia poznikali albo zajęli się innymi sprawami. Pierwszą 
osobą, jaka przyszła mi do głowy, był Marcin Hanczakowski. Nie miał do-
świadczenia dziennikarskiego, ale potrafi ł dobrze pisać. Podszedł do moje-
go pomysłu z dużym zainteresowaniem i zwerbował nawet swojego kolegę 
Artura Horaina. Było nas więc trzech.

Początkowo wydawało się, że może coś z tego wyjść. Ustaliliśmy mniej 
więcej profi l oraz zawartość pierwszego numeru. Pamiętam tylko, że prze-
prowadziłem wtedy bardzo kiepski, z braku doświadczenia, wywiad w Wło-
dzimierzem Mokrym na temat mniejszości ukraińskiej w Polsce. W sumie 
udało nam się zebrać wystarczającą ilość materiałów, żeby zamknąć pierwszy 
numer. Moja mama załatwiła nam druk w poligrafi i Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność”, gdzie pracował wtedy Jacek Smagowicz, którego mama zna-
ła od dawna z kościoła w Mistrzejowicach i który wcześniej pomagał nam 
czasami w zdobywaniu różnych materiałów. Mieliśmy tylko pokryć koszty.

Okazało się jednak, że sytuacja mnie przerosła. Żeby coś takiego wyda-
wać, trzeba być na miejscu, wiedzieć, co się dzieje, nawiązywać kontakty. Nie 
mogłem prowadzić krakowskiego czasopisma, mieszkając w Andrychowie. 
Tymczasem po urodzeniu Henia prawie w ogóle w Krakowie nie bywałem. 
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Zajmowałem się dzieckiem i starałem się przygotowywać do zajęć na stu-
diach, ale nawet to szło mi kiepsko. Mimo że to ja byłem inicjatorem zało-
żenia czasopisma, uznałem, że nie mam żadnych możliwości, żeby to dalej 
ciągnąć, i przekazałem je w ręce Marcina i Artura. Oni z kolei dokończyli 
i wydali pierwszy numer, ale stwierdzili, że beze mnie nie są w stanie tej pra-
cy kontynuować, i zakończyli działalność.

Z dzisiejszej perspektywy uważam, że dobrze się stało, gdyż ten mój po-
mysł był niczym powołany do życia dinozaur: zupełnie nie pasował do  nowej 
rzeczywistości. Próbowałem stworzyć coś, co miało funkcjonować na za-
sadach znanych mi z konspiracji w warunkach gospodarki rynkowej. Nie 
mieliśmy żadnych funduszy, zbyt mało wiedzy o mieście i w żaden sposób 
nie moglibyśmy konkurować z jakimikolwiek powstającymi czasopismami. 
Dobrze, że nie narobiliśmy przy tym żadnych długów.

*

Kraj się zmieniał. Wydawało mi się, że wszyscy usiłują robić jakieś interesy, 
co oczywiście było złudne, bo nie każdy miał do tego chęci i odpowiednie 
zdolności. Większość po prostu usiłowała utrzymać się w dotychczasowych 
zakładach pracy, co często było niemożliwe, bo wiele nierentownych fi rm za-
mykano bądź restrukturyzowano. Faktem jednak jest, że w porównaniu 
z poprzednimi latami sporo ludzi próbowało rozkręcić jakiś własny biznes. 
Widać to było na placach i ulicach, na których pojawiło się mnóstwo straga-
nów z niedostępnymi do tej pory towarami.

Książki, które wcześniej można było dostać tylko poprzez konspiracyj-
ne kontakty, zaczęły zalegać na stolikach i rozkładanych łóżkach w centrum 
Krako wa i na wszystkich placach targowych. Powoli również ofi cjalne wydaw-
nictwa zaczęły publikować książki zakazanych do tej pory autorów. Jeżeli ktoś 
interesował się historią XX wieku, mógł bez problemu kupić opracowania do-
tyczące wszystkich jej aspektów. Ich dostępność rozbudziła gwałtowne zainte-
resowanie, więc rozchodziły jak świeże bułeczki. Trwało to jednak tylko kilka 
lat, bo pomału zainteresowanie malało. Trudno powiedzieć dlaczego. Może 
ludzie zaspokoili ciekawość, a może życie zrobiło się zbyt ciężkie i musieli za-
jąć się codziennymi sprawami. Chociaż wszelka literatura historyczna była do-
stępna, to nawrót zainteresowania nią nastąpił dopiero kilkanaście lat później.
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Widok ludzi handlujących na straganach, powstawanie nowych fi rm oraz 
rozmowy prowadzone przez różnych znajomych dotyczące rozkręcania biz-
nesów dawały poczucie, że pieniądze można zrobić wszędzie, wystarczy tylko 
w cokolwiek się zaangażować. Tak jednak nie było. Wszyscy usiłowali jakoś 
funkcjonować w ramach gospodarki rynkowej, z reguły nie mając o niej bla-
dego pojęcia. Zyskiwali oczywiście ci, którzy mieli odwagę otworzyć stragan 
nawet na rozkładanym łóżku, ale nie każdy nadawał się do prowadzenia han-
dlu. Ja w każdym razie, biorąc pod uwagę opory, jakie miałem wobec nawią-
zywania nowych kontaktów, odpadałem w przedbiegach.

*

Od wakacji 1989 roku coraz częściej bywałem w Instytucie Socjologii, w za-
kładzie prowadzonym przez profesora Jana Jerschinę, gdzie pracowała Ewa, 
i poznałem dosyć dobrze zarówno jego, jak i pozostałych pracowników. Nie 
były to tylko wizyty towarzyskie. W ich trakcie nauczyłem się obsługiwać 
komputer i korzystać z edytora tekstów, co wtedy było zupełną nowością. 
Szef Ewy razem z pozostałymi pracownikami zakładu założył w tym czasie 
prywatną fi rmę, która zajmowała się badaniami marketingowymi. Wszyscy 
pracownicy zakładu dorabiali sobie w niej, bo utrzymywanie się wyłącznie 
z pensji uniwersyteckiej było niemożliwe. Wiosną 1990 roku Ewa przynio-
sła wiadomość, że jej szef wpadł na pomysł założenia działu wydawniczego 
w tworzącej się cały czas fi rmie, która przybrała wkrótce nazwę Central Eu-
ropean Market (CEM). Ponieważ zarekomendowała mnie jako osobę zna-
jącą się na pracach wydawniczych, więc profesor zaprosił mnie na rozmowę. 
Okazało się, że mam współtworzyć nowy dział i zostać jego kierownikiem.

Nie byłem pewien, co z tego wyjdzie, ale postanowiłem spróbować. Po-
czątkowo moja praca polegała na obsłudze zleceń na przygotowanie do druku 
kilku publikacji, ale podczas wakacji wszystko nabrało tempa, kiedy profesor 
postanowił dział rozwinąć i zatrudnić pracowników.

Pracy było tak dużo, że po wakacjach wziąłem na rok urlop dziekański 
na uczelni. Chciałem skończyć studia, lecz praca była mi potrzebna, bo nie 
bardzo mieliśmy z czego żyć.

Zostałem rzucony na głębokie wody, gdyż jak się okazało, nie miałem 
zielonego pojęcia o prowadzeniu fi rmy, zatrudnianiu ludzi, o księgowości 
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i sprawach administracyjnych, zawieraniu umów i tym podobnych. Dość 
wspomnieć, że zanim zostałem zatrudniony w CEM-ie, nie wiedziałem na-
wet, iż istnieje coś takiego jak ZUS.

W założeniu dział wydawniczy miał na siebie zarabiać, co było niemożli-
we. Zwłaszcza po tym jak wpakowaliśmy się w dofi nansowanie przyznawane 
na utworzenie miejsc pracy i narzucono nam zatrudnienie ludzi, którzy nie 
mieli o pracy w poligrafi i zielonego pojęcia. Minęły miesiące, zanim udało 
nam się ich wyszkolić w obsłudze komputera, edytora, i przepisywaniu tek-
stów, a i tak okazało się, że większość z nich nie jest w stanie pracować na tyle 
szybko, żeby koszt ich stanowisk pracy się zwrócił. Nie mówiąc już o wyko-
nywaniu bardziej zaawansowanych prac, do których musiałem wynajmować 
ludzi spoza fi rmy. Dodatkowo pracownicy znali prawo pracy, przynajmniej 
początkowo, znacznie lepiej ode mnie i potrafi li bezwzględnie z niego korzy-
stać. Zatrudniłem jako asystentkę naszą koleżankę Beatę Kozłowską, która 
na szczęście pomagała mi dzielnie we wszystkich tego typu sprawach. Gdyby 
nie ona, absolutnie nie poradziłbym sobie z wieloma problemami.

To nie mogło się jednak udać. Zarabiałem tam, co prawda, nieźle i nauczy-
łem się wielu rzeczy, zarówno dotyczących prowadzenia fi rmy, jak i poligra-
fi i, w tym komputerowego przygotowywania książek do druku w programie 
Ventura Publisher, jednak przed wakacjami 1990 roku zarówno ja, jak i Ewa 
doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu ciągnąć tego dalej, i zawiadomiłem 
profesora, że odchodzę. Postanowiłem, że po wakacjach wrócę na studia.

*

Przez cały okres pracy w CEM-ie dojeżdżaliśmy codziennie z Andrychowa 
do Krakowa. Oczywiście nie było nas stać na opiekunkę i Heniem musiała 
zajmować się mama Ewy, która do tej pory była dyrektorką andrychowskie-
go liceum, a teraz żeby nam pomóc, przeszła na emeryturę. Henio zostawał 
więc z nią w Andrychowie i codziennie wieczorem musieliśmy go od niej 
odbierać. Dlatego każdego dnia wracaliśmy do siebie do bloku numer 2 na 
ulicy Włókniarzy po to, żeby następnego ranka ponownie wyruszyć do Kra-
kowa. Najpierw jeździliśmy autobusami i pociągami. Korzystałem z tego, 
że nadal funkcjonowały pewne prawne przeżytki PRL-u i w związku z tym 
miałem pięćdziesięcioprocentową zniżkę na pociągi tylko dlatego, iż byłem 
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mężem pracowniczki uczelni. Legitymację „męża Ewy” zostawiłem sobie na 
pamiątkę i mam ją do tej pory. Potem dojeżdżaliśmy również samochodem, 
co było wygodniejsze, ale dużo kosztowniejsze.

Mieszkanie na Barskiej przydawało nam się od czasu do czasu i dlatego 
wynajmowaliśmy go aż do momentu mojego odejścia z CEM-u. Wtedy stało 
się zbędne, bo na piątym roku zajęć nie było dużo, więc mogłem je zgrupo-
wać i przyjeżdżać do Krakowa na dwa dni w tygodniu, nocując u rodziców. 
Ewa też nie musiała być w Krakowie codziennie.

*

Studia studiami, ale musiałem też zarabiać. Przekonałem więc Ewę, że mogę 
to robić, przygotowując do druku różne publikacje. Oczywiście trzeba było 
kupić komputer i oprogramowanie, co nie było tanie. Postanowiliśmy jed-
nak zaryzykować i zainwestować pieniądze w sprzęt. Nie było nas stać na 
komputer AT, czyli na nowość, która dopiero niedawno pojawiła się na ryn-
ku, i dlatego moim pierwszym komputerem, na którym pracowałem, był 
XT z 640 kilobajtami pamięci operacyjnej i dyskiem twardym o pojemno-
ści 20 megabajtów (tak, nie ma tu pomyłki, nie chodzi o gigabajty). Potęż-
na maszyna to nie była i wkrótce okazało się, że wielu rzeczy nie mogę na 
niej zrobić. Stało się także oczywiste, że zdobycie zleceń wcale nie jest takie 
łatwe, jak mi się wydawało. Na razie jednak byłem pełen optymizmu. Zare-
jestrowałem również działalność gospodarczą, co nie było wtedy proste, bo 
czynności z tym związane, które teraz można załatwić w ciągu godziny, wte-
dy zajmowały przynajmniej półtora miesiąca. Wzięliśmy także kredyt, ku-
piliśmy kserograf i w domu teściowej w Andrychowie urządziliśmy punkt 
kserografi czny. W związku z tym, jeżeli nie byłem w Krakowie na zajęciach, 
to siedziałem w tym właśnie punkcie i czekałem na klientów, których jed-
nak nie było zbyt wielu. Trwało to jakiś rok, po czym punkt zlikwidowaliśmy.

W tym czasie kończyłem oczywiście studia i pisałem pracę magisterską 
dotyczącą historii najnowszej Polski pod kierunkiem docenta Michała Pu-
łaskiego. Obroniłem ją na początku lipca 1992 roku, po czym wyjechałem 
na całe wakacje na saksy. Najpierw do Szwecji zbierać borówki, a potem 
do Niemiec do pracy w magazynie fi rmy prowadzącej wysyłkową sprzedaż 
roślin.
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Kiedy wróciłem na początku  października, poszedłem do kuratorium 
w Wadowicach, żeby zorientować się, jakie są możliwości pracy w szkołach – 
zaproponowano mi dwie godziny lekcji w tygodniu w jednej wsi, dwie w in-
nej, i na tym koniec. Dojazdy kosztowałyby mnie dużo więcej, niżbym zarobił. 
Nie zdecydowałem się więc na zostanie nauczycielem szkolnym, zwłaszcza 
że nigdy nie widziałem siebie w tej roli.

Niedługo potem Ewa spotkała w Krakowie Władka Tyrańskiego, który 
stracił niedawno pracę w „Czasie Krakowskim” i planował założenie wła-
snego czasopisma. W trakcie rozmowy dowiedział się, że znam się na kom-
puterowym przygotowaniu publikacji do druku, i zapytał, czy nie mógłbym 
zająć się fotoskładem planowanego tygodnika. Kiedy Ewa powiedziała mi 
o tym, wahałem się. Z jednej strony miałbym stały dochód, ale z drugiej – 
wiązało się to z kolejnymi inwestycjami w sprzęt, bo ten, który miałem, był 
zdecydowanie za słaby do tego celu. Zastanawiałem się też, czy nie lepiej 
zainwestować przynajmniej część przywiezionych z zagranicy pieniędzy na 
giełdzie, na której ludzie wtedy sporo zarabiali. Po długim namyśle zwycię-
żyła jednak chęć posiadania stałego zajęcia oraz zdobycia nowego doświad-
czenia i kupiłem nowy komputer, czarno-biały skaner oraz oprogramowanie.

Władek planował, że tygodnik ruszy w pierwszych miesiącach 1993 roku, 
i wynajął na ten cel w kamienicy, w której mieszkał przy ulicy Dietla, jedno-
pokojowy lokal na parterze. Wprowadziłem się do niego ze sprzętem na po-
czątku roku. I wtedy zaczęły się schody, bo okazało się, że na gazetę nie ma 
funduszy, a wszelkie próby ich zdobycia podejmowane przez Władka spełzły 
na niczym. Żeby nie siedzieć z założonymi rękami, wstawiłem więc do po-
mieszczenia kserograf i próbowałem rozkręcić punkt poligrafi czny, ale lokal 
był na uboczu i zaglądało do niego niewielu ludzi. Przesiedziałem więc tam 
kilka miesięcy, mając nadzieję, że tygodnik wreszcie ruszy, po czym zaczą-
łem ponownie szukać pracy. Odpowiadałem na ogłoszenia i składałem swoje 
oferty w powstających wtedy prywatnych biurach pośrednictwa pracy. Odby-
łem kilka rozmów z potencjalnymi pracodawcami i wydawało mi się, że kie-
dy zaczynają czytać moje CV, w którym na pierwszym miejscu umieszczona 
była wzmianka o pracy w podziemiu i wydawaniu „Zomorządności”, uśmie-
chają się z politowaniem. Usunąłem więc z mojego życiorysu ten punkt. Nie 
dziwiłem się im zresztą, bo były to czasy, kiedy do niektórych byłych dzia-
łaczy opozycji wybranych do różnych władz, często zasłużenie, przylgnęła 
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łatka oszołomów. Moje zabiegi nie przynosiły jednak żadnych rezultatów. 
Nawet w Bibliotece Jagiellońskiej nie było już wolnych etatów, choć jeszcze 
rok wcześniej wisiała na bramie wejściowej kartka o poszukiwaniu pracow-
ników. Nie mogłem jednak wtedy z tego skorzystać, bo obliczyłem, że na 
dojazdy z Andrychowa do Krakowa wydałbym prawie tyle, ile bym zarobił.

Powoli zacząłem się załamywać. Nie pocieszały mnie też docierające cza-
sami do moich uszu informacje o byłych działaczach podziemia, którym, co 
tu dużo mówić, wiodło się często bardzo źle; o ich kłopotach psychicznych, 
o utracie pracy, o rozbitych rodzinach czy pijaństwie. Byli świetni w działal-
ności podziemnej, ale zupełnie nie potrafi li przystosować się do nowej rze-
czywistości i poradzić sobie, kiedy znikło to, czemu do tej pory poświęcali 
swoje życie. „Czy ja się od nich różnię?” – zadawałem sobie pytanie, a od-
powiedź nie nastrajała optymistycznie. Było to dziwne, bo przecież miałem 
kochającą rodzinę, skończone studia, tylko 27 lat i prawdopodobnie sporą 
część życia przed sobą, więc teoretycznie dobre perspektywy na przyszłość. 
Jednak nie opuszczało mnie przemożne wrażenie, że wszystko, co w moim 
życiu mogło być ciekawe, już przeżyłem. Miałem też poczucie, że od czasu 
zakończenia działalności prawie nic mi się nie udawało. Zupełnie jakbym 
pochodził z innej planety. Faktem jest, że patrząc z perspektywy kogoś nie-
zorientowanego, zachowywałem się dosyć dziwnie. Jeszcze przez parę lat po 
zakończeniu działalności miałem duże opory, żeby obcym osobom podawać 
swoje nazwisko. Przedstawiałem się imieniem albo nawet przydomkiem uży-
wanym przez kolegów, czyli jako „Peter”. Jeżeli już musiałem podać nazwi-
sko, robiłem to tak cicho, żeby nikt nie usłyszał. Gdy szedłem ulicą, zdarzało 
mi się odruchowo sprawdzać, czy ktoś za mną nie idzie, a jeżeli ktoś obcy 
usiłował mnie sfotografować, dyskretnie odwracałem twarz. Unikałem też 
załatwiania jakichkolwiek spraw przez telefon i bałem się jak ognia jakiego-
kolwiek zamieszania wokół siebie.

Dlatego telefon z zaproszeniem na rozmowę, który dostałem z jednego 
z biur pośrednictwa, wprawił mnie niemal w euforię. W wyznaczonym ter-
minie poszedłem na spotkanie na Miodową, licząc na to, że skoro moje CV 
wzbudziło zainteresowanie, to może wreszcie uda mi się znaleźć jakieś przy-
zwoite zatrudnienie. Rozmowa trwała kilkanaście minut, w trakcie których 
właściciel wypytywał mnie o wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Na 
koniec stwierdził:
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 – No, niestety. Nie posiada pan żadnych umiejętności, które dałoby się 
sprzedać. Nie mogę panu pomóc. Przeczytałem w CV, że pana żona jest psy-
chologiem, a ponieważ ja również kończyłem psychologię, więc myślałem, że 
pomogę koleżance po fachu. Cóż, nie sądzę, żeby posiadał pan jakiekolwiek 
kwalifi kacje, które dałoby się zaoferować jakiemuś pracodawcy.

Podaliśmy sobie ręce i powlokłem się do naszego lokalu przy Dietla. Tam 
usiadłem i po raz pierwszy od kilkunastu lat… popłakałem się.

Rozmowa ta dała mi jednak do myślenia i zacząłem zastanawiać się, jakie 
wyjście można znaleźć z tej sytuacji. Na dalsze studiowanie czy chociażby 
zwykłe kursy nie było mnie stać. W Andrychowie na pewno żadnej pracy dla 
mnie nie było; teściowa usiłowała znaleźć mi tam coś u znajomego stolarza, 
ale nawet on odmówił. Stwierdził, że nie mam żadnego doświadczenia, oraz 
że po prostu nie nadaję się do tej pracy, pomimo iż do tej pory widział mnie 
jedynie kilka razy z daleka. Może mógłbym dostać pracę w jakiejś państwo-
wej lub samorządowej instytucji w Krakowie, jednak ze względu na niskie 
płace nie mógłbym pozwolić sobie na dojazdy z Andrychowa. Dodatkowo 
był to okres, kiedy bez odpowiednich znajomości nie można było takiej pra-
cy dostać, a ja nie miałem żadnych znajomości. Prawdę mówiąc, kompletnie 
nie wiedziałem, co ze sobą począć.

Na razie jednak zbliżały się wakacje i doszedłem do wniosku, że wyjazd 
z tatą do Szwecji może przynajmniej trochę podreperować moje fi nanse. Dla-
tego w lipcu 1993 roku zapakowaliśmy się po raz kolejny do skody i ruszyli-
śmy na północ. Jak napisałem w Prologu, już po raz ostatni.

*

W trakcie tego wyjazdu doszedłem do wniosku, że przede wszystkim muszę 
skorygować jeden błąd. Po powrocie oświadczyłem więc Ewie, że nie widzę 
dla siebie przyszłości w Andrychowie i musimy przeprowadzić się do Kra-
kowa. Na szczęście udało nam się do tego doprowadzić już po upływie roku. 
Poza tym w październiku, korzystając z pieniędzy zarobionych w  Szwecji, za-
pisałem się na kurs maklera papierów wartościowych, mając nadzieję, że znaj-
dę pracę w tym bardzo popularnym i popłatnym wtedy zawodzie. Niestety, 
znowu miałem pecha, bo zanim zdążyłem coś znaleźć, w marcu 1994 roku 
doszło do załamania na giełdzie i popytu na maklerów nie było. Za to na 
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szczęście zaczął się wreszcie ukazywać krakowski tygodnik miejski „Na-
przeciw”. Pomimo ogromnych trudności fi nansowych oraz rozpuszczanych 
przez kogoś plotek, jakoby był pismem skrajnie prawicowym, chociaż znacz-
ną część, jeżeli nie większość, jego współpracowników stanowili zwolennicy 
Unii Wolności, tacy jak ja i Ewa, lub ludzie, którzy w ogóle polityką się nie 
interesowali, wychodził przez półtora roku. Dzięki temu zarabiałem trochę 
na jego przygotowaniu do druku oraz napisałem do niego kilka artykułów 
interwencyjnych. Poza tym dostawałem też od czasu do czasu zlecenia na 
łamanie książek z prowadzonego przez Adama Lejczaka i Adama Rolińskie-
go wydawnictwa Księgarnia Akademicka.

Kiedy po półtora roku tygodnik zakończył działalność, pojawiły się dwie 
możliwości zatrudnienia naraz. Jedna w wydawnictwie Akademii Rolni-
czej, gdzie szukano redaktora, a druga w Bibliotece Muzeum Etnografi czne-
go. Wybrałem tę drugą, bo uznałem, że jest bliższa mojemu wykształceniu 
i zainteresowaniom. Wreszcie miałem stałe, chociaż kiepsko płatne, zajęcie.

Moje późniejsze życie nie miało już jakiegokolwiek związku z moją dzia-
łalnością podziemną, chociaż pozbycie się pewnych nawyków i zahamowań 
zajęło mi jeszcze dużo czasu. Jest to już jednak zupełnie inna historia.

*

Jeżeli chodzi o Maćka Kusia, to po powrocie z Francji wpadł do mnie, żeby 
odebrać swoje egzemplarze ostatniego numeru, a niedługo potem wyjechał do 
Afryki i nie było go przez rok. Po powrocie zaprosił mnie i Ewę do mieszka-
nia na Podwawelskim na pokaz slajdów z Nigerii. Aż do ukończenia studiów 
w 1992 roku widywaliśmy się regularnie na uczelni. Potem nasze kontakty 
trochę osłabły, ale spotykaliśmy się od czasu do czasu, bo obaj pracowali-
śmy dla Księgarni Akademickiej. Wiedziałem więc, że ożenił się z Martą, że 
poszedł na studia doktoranckie, że pisze pracę doktorską na temat Nigerii 
i stara się o etat na uczelni, którego ostatecznie nie dostał. Byliśmy także ra-
zem na spotkaniu poświęconym 20. rocznicy powstania KPN w 1999 roku, 
a rok później, na prośbę Adama Rolińskiego, urządzaliśmy pokaz drukowa-
nia na ramce w trakcie wystawy druków podziemnych w Bibliotece Jagiel-
lońskiej. Maciek zarabiał wtedy na redagowaniu książek oraz, tak jak ja, na 
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ich komputerowym przygotowaniu do druku. Kontaktowaliśmy się potem 
dosyć często aż do czasu jego wyjazdu w 2007 roku do pracy w instytucjach 
Unii Europejskiej w Luksemburgu.

*

Swoje archiwum przekazałem w 1992 roku Bibliotece Jagiellońskiej na ręce 
kolegi Adama Rolińskiego, który jakiś czas później założył prężnie działa-
jącą przy tej instytucji Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-
głościowego. Według jego obliczeń przejął ode mnie 3200 (?) egzemplarzy 
czasopism podziemnych.





511

Posłowie

Po zakończeniu działalności postanowiłem policzyć, ile stron czasopism i ulo-
tek wydrukowałem własnymi rękami. Doliczyłem się mniej więcej miliona 
stu tysięcy. Liczba ta nie wydaje się duża, kiedy porówna się ją z ilością od-
bitek, które mogą wydrukować urządzenia wykorzystywane w drukarniach: 
najbardziej wydajne maszyny arkuszowe są wstanie wydrukować 10–12 tysię-
cy odbitek na godzinę, a rotacyjne nawet 100 tysięcy. Jednak w tamtych wa-
runkach, kiedy dysponowaliśmy w podziemiu takim sprzętem, jak opisałem 
powyżej, wydrukowanie ponad miliona stron było poważnym wyzwaniem 
oraz sporym osiągnięciem. I straciliśmy na to ponad siedem lat.

Czy było warto? Cóż, do tej pory nie potrafi ę odpowiedzieć sobie na to 
pytanie, zwłaszcza że zawiera ono w sobie dwa aspekty: prywatny i publiczny.

Zacznę od tego pierwszego.
Faktem jest, że spędziłem młodość w poczuciu, iż robię coś ważnego, coś 

naprawdę potrzebnego. Nie odzyskałem go już potem nigdy i przyznam, że 
mi go brakuje.

Niestety, działalność podziemna dała mi też fałszywe przekonanie, że je-
stem kimś ważnym, kimś, kto ma wpływ na sytuację w państwie albo cho-
ciaż we własnym mieście, a to przeświadczenie po zakończeniu działalności 
rozprysło się niczym bańka mydlana. Nagle okazało się, że moja opinia na 
różne tematy nikogo nie interesuje i nie liczy się z nią nikt, a dla ludzi wokół 
jestem po prostu młodzieńcem, który nie skończył jeszcze studiów, mieszka 
z rodzicami i nie ma jakiegokolwiek doświadczenia życiowego. Żeby dotarło 



512

Moja niepodległość

do mnie wreszcie, iż muszę zacząć od zera, trzeba było kilku lat bezrobocia, 
w trakcie których szarpałem się na różne strony, usiłując znaleźć sobie miej-
sce w nowej rzeczywistości. Jednak dopiero pogodzenie się z tym pozwoliło 
mi na zreorganizowanie swojego życia.

Działalność w podziemiu dawała mi też czasami, mimo, ogólnie rzecz 
biorąc, nudnej pracy, kopa adrenalinowego, którego później również bardzo 
mi brakowało, aż do momentu kiedy zacząłem się wspinać.

Każda konspiracja wzmacnia te cechy charakteru i zachowania, które przez 
ogół ludzi nie są akceptowane i zwiększają izolację jej uczestników, a później 
utrudniają ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Należy do nich 
chociażby fanatyczne przywiązanie do idei, o które się walczy, a bez pewnej 
dozy fanatyzmu tego typu działalność byłaby po prostu niemożliwa. Tych 
cech trzeba się później pozbyć, a to trwa i potrafi  być bolesne. Ja miałem to 
szczęście, że głównym celem, który mi przyświecał, poza niepodległością 
Polski, była demokracja i wolność słowa, co w pewnym stopniu łagodziło 
mój fanatyzm, bo przecież ideologia z nimi związana jest, a przynajmniej 
powinna być, sprzeczna z jakimkolwiek fanatyzmem.

Mogę zastanawiać się, kim mógłbym być, gdybym nie poświęcił prawie 
ośmiu lat swojego życia na działalność podziemną. Może miałbym lepsze, 
a może gorsze życie, może udałoby mi się zrobić coś bardziej wartościowe-
go, a może nie. Wszystkie takie rozważania to jednak czysta teoria, dlatego 
nie mam zamiaru ich tutaj snuć i prawdopodobnie do końca życia nie roz-
strzygnę tej kwestii. I chyba nawet nie ma sensu próbować.

Faktem jednak jest, że kiedy kończyliśmy działalność, byłem mocno zmę-
czony psychicznie, co na pewno miało spory wpływ na moje późniejsze życie. 
Na szczęście tego typu kryzysy po pewnym czasie mijają – wtedy czułem się 
tak, jakbym miał co najmniej pięćdziesiąt lat, a moje życie dobiegało końca, 
teraz, kiedy mam ponad pięćdziesiąt, czuję się tak, jakbym miał trzydzieści.

Jeżeli natomiast chodzi o drugie zagadnienie, to odpowiedź wydaje się prost-
sza. Oczywiście, jeśli przyjąć, że my, to znaczy KOS 241, dołożyliśmy swoją 
cegiełkę do upadku komunizmu w Polsce. Muszę zrobić takie założenie, bo 
inaczej musiałbym uznać, że to, co robiliśmy przez te wszystkie lata, kom-
pletnie nie miało sensu, a z tym trudno byłoby mi się pogodzić, chociaż przy-
znam, że takie myśli kołatały się w mojej głowie po 1989 roku. Wydaje mi 
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się jednak, że z historycznego punktu widzenia mieliśmy po prostu taki sam 
wpływ jak tysiące innych działaczy opozycyjnych, czyli, do pewnego stopnia, 
mogę czuć się współtwórcą przemian, o których piszę poniżej.

Zacznijmy od tego, co stanowiło niepodważalną wartość, a było nią z pew-
nością wywalczenie niezależności kraju od Rosji, bo dzięki temu uzyskaliśmy 
możliwość kształtowania ustroju gospodarczego i politycznego oraz zawiera-
nia sojuszy i umów międzypaństwowych według naszych upodobań, w tym 
także przystąpienia do NATO i Unii Europejskiej na równych prawach wraz 
z innymi należącymi do tych struktur państwami.

Obecnie oczywiste są też korzyści gospodarcze, chociaż w trakcie dzia-
łalności wcale takie całkiem jasne dla nas nie były. Pamiętam, że około roku 
1986, czyli jeszcze zanim wyjechaliśmy po raz pierwszy na Zachód, podczas 
drukowania kolejnego numeru „Zomorządności” odbyliśmy z Maćkiem roz-
mowę na temat tego, jaki system gospodarczy jest lepszy: bardziej zbliżony do 
socjalistycznego czy bardziej do kapitalistycznego, i pomimo wszystkich prze-
czytanych na ten temat artykułów w podziemnej prasie nie byliśmy w stanie 
rozstrzygnąć tego dylematu. Uznaliśmy, że gospodarka kapitalistyczna bardziej 
niż socjalistyczna sprzyja rozwojowi demokracji, bo pozwala na stworzenie 
silnej klasy średniej, która ma na tyle duże wpływy, żeby domagać się dla sie-
bie współudziału w rządzeniu. Dla mnie była to wtedy sprawa kluczowa, która 
przesądzała na korzyść kapitalizmu. Widziałem też oczywiście dysproporcje 
między rozwojem państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Trudno było 
mi jednak kierować się jakimiś innymi kryteriami, bo po prostu brakowało mi 
dokładniejszej wiedzy na ten temat. System socjalistyczny znałem z autopsji 
i wiedziałem, że dobry nie jest, chociaż uważałem wtedy, że tak naprawdę ten 
panujący w Polsce jest wynaturzony i z socjalizmem ma niewiele wspólnego. 
Dlatego też brałem pod uwagę, że jego naprawienie mogłoby dać efekt zado-
walający. Dopiero dwa lata później przeczytałem książkę węgierskiego ekono-
misty Jánosa Kornaia Gospodarka niedoboru, w której udowadnia on w sposób 
logiczny i według mnie zgodny z rzeczywistością, że ciągle powiększający się 
niedobór różnych dóbr w gospodarce socjalistycznej stanowi naturalną konse-
kwencję jej sposobu funkcjonowania, a tym samym nie jest możliwe, żeby pań-
stwo, w którym taki system istnieje, mogło zaspokoić potrzeby społeczeństwa.

System kapitalistyczny znaliśmy natomiast z książek oraz z informacji do-
cierających z Zachodu. Wiedziałem oczywiście, że był on różny w różnych 
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okresach i ewoluował. Ten dziewiętnastowieczny był dla mnie nie do przyjęcia, 
ale ten z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku prezentował się 
znacznie lepiej niż panujący u nas system socjalistyczny. Kiedy pojechaliśmy 
do pracy na Zachód, poznaliśmy z perspektywy pracowników sezonowych nie 
tylko jego blaski, ale i cienie. Mimo to doszedłem do przekonania, że kapita-
lizm to najlepszy wybór spośród wszystkich mogących realnie istnieć systemów 
gospodarczych, i to dodatkowo kapitalizm ze sporą domieszką liberalizmu, 
który najlepiej stymuluje rozwój ekonomiczny. Kryje on w sobie jednak wiele 
pułapek, z których na czołowym miejscu postawiłbym coraz większe rozwar-
stwienie majątkowe społeczeństwa. Wierzę wszakże, że na silnym rozwoju go-
spodarczym korzystają wszyscy, natomiast państwo powinno dbać o to, żeby ci, 
którzy radzą sobie kiepsko w ramach wolnego rynku, nie ulegali pauperyzaji, 
oraz żeby ci, którzy radzą sobie świetnie, nie hamowali rozwoju biedniejszych, 
widząc w nich albo tanią siłę roboczą, albo przyszłą konkurencję. Państwo 
musi też dbać o maksymalne ograniczenie korupcji własnej administracji, bo 
korupcja zawsze bardziej sprzyja bogatym niż biednym, a tym samym po-
woduje niszczenie zdrowej konkurencji między ludźmi, oraz nie dopuszczać 
do powstania oligarchii, mogącej przejąć władzę, i monopoli. Przez ostatnich 
trzydzieści lat nasze państwo poradziło sobie w miarę dobrze z dwoma ostat-
nimi, ale niestety dosyć kiepsko z pozostałymi, co prawdopodobnie wynikało 
z braku doświadczenia w zwalczaniu tego typu patologii oraz wpływu różnych 
grup interesów, którym rządy ulegały, choć nie powinny.

Należy jednak włożyć między bajki twierdzenia, że bylibyśmy potęgą go-
spodarczą, gdybyśmy odrzucili liberalizm i wolny rynek i poszli własną, tak 
zwaną trzecią, drogą, bo przykłady są niepodważalne: taką drogę jak my 
wybrały Estonia, Litwa i Łotwa, a własną Białoruś i Ukraina. Reformy za-
początkowane przez profesora Leszka Balcerowicza były bolesne, dla mnie 
również, ale uważam, że bez nich bylibyśmy teraz na tym samym etapie co 
te dwa ostatnie kraje.

Z tego, co napisałem, mogłoby wynikać, że najlepszy efekt dałoby usta-
lenie jakichś stałych idealnych proporcji między liberalizmem a interwen-
cjonizmem. Byłaby to jednak kompletna fi kcja, bo te proporcje muszą się 
zmieniać. Kiedy gospodarka hamuje, zakres liberalizmu powinien się zwięk-
szać, kiedy natomiast powiększają się różnice ekonomiczne, a część społe-
czeństwa biednieje albo po prostu w zbyt małym stopniu korzysta z rozwoju, 
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konieczne jest zwiększanie interwencji państwa. Zmiany te wynikają zarówno 
z przesłanek ekonomicznych, jak i po prostu z nastrojów społecznych. Tak 
jak gospodarka rozwija się w sposób sinusoidalny, tak samo poziom libera-
lizmu musi być zwiększany lub zmniejszany poprzez mniejszy lub większy 
interwencjonizm państwowy.

I tu dochodzimy do sedna. Ponieważ rządy zawsze reprezentują jakieś 
konkretne grupy społeczne, kierujące się konkretną ideologią, więc tego 
typu zmiany w gospodarce oraz ograniczenie korupcji są możliwe tylko wte-
dy, kiedy do głosu mogą dochodzić na zmianę siły mające poparcie różnych 
części społeczeństwa.

W związku z powyższym wszystko sprowadza się do tego, że najważniejszą 
rzeczą, którą nam, jako opozycji, udało się wywalczyć, jest demokracja. Do-
póki mamy demokrację, możemy zdecydować, jaki system gospodarczy u nas 
panuje, i określać stopień interwencji państwa poprzez wybór ludzi o bar-
dziej lub mniej liberalnych poglądach oraz rozstrzygać, czy mamy ograniczyć 
część swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej czy też nie, a jeżeli tak, 
to jaka ma to być część.

Nie jest to oczywiście system idealny, ma całkiem sporo wad, ale nikt nie 
wynalazł do tej pory lepszego. To jedyny system, który daje wszystkim człon-
kom społeczeństwa możliwość współudziału w rządzeniu i aktywizuje ludzi 
oraz zapewnia najlepszy kompromis między interesem społecznym a wol-
nością jednostki. To także jedyny system, który umożliwia rozwiązywanie 
poważnych problemów społecznych i politycznych nie na drodze rewolucji, 
lecz na bieżąco, w sposób pokojowy, zakłócany co najwyżej mordobiciem 
między wrogimi demonstracjami.

Zawsze bałem się tego, przed czym ostrzegał Kaczmarski w antyrewolucyj-
nych Murach, czyli żeby wahadełko przemian nie wychyliło się w drugie skraj-
ne położenie. Przecież to, że naszym krajem rządzili komuniści, nie oznacza, 
że po ich upadku powinna nim rządzić skrajna prawica. Rzadko zwracam się 
do Boga z jakąś prośbą, bo uważam, że i tak ma sporo na głowie, troszcząc 
się o życie na Ziemi i zapewne także na miliardach innych planet we wszech-
świecie, ale gdybym miał go prosić o coś związanego z Polską, to prawdopo-
dobnie modliłbym się słowami: spraw Boże, żeby demokracji nie spieprzyli 
ludzie, którym wydaje się, że mówią w Twoim imieniu.
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Dlatego uważam, że mieliśmy szczęście, iż po 1989 roku rządzili Polską 
ludzie o liberalnych i demokratycznych poglądach, którzy nie poprowadzili 
Polski w tym kierunku, w którym poszli nasi wschodni sąsiedzi.

Żeby rewolucja nie pożarła swoich dzieci, musi zostać w odpowiednim mo-
mencie wyhamowana. Rozumiem, że ocena, który ma to być moment, jest 
bardzo trudna, ale wydaje mi się, że w Polsce nastąpiło to we właściwej chwili.

Zarzucano Lechowi Wałęsie, że rozbił jedność Solidarności, ale tak na-
prawdę tej jedności wcale nie było. Ruch ten łączył w sobie całą gamę ideologii 
od lewa do prawa. Jednoczył wszystkich tych, dla których władze PRL-u były 
wrogiem. Kiedy wróg osłabł na tyle, że przestał być groźny, jedność również 
stała się niepotrzebna, a wręcz szkodliwa. Wałęsa przyspieszył tylko trochę 
to, co i tak by się stało. Obecne wezwania różnych polityków do jedności na-
rodowej mają swoje źródło w propagandzie systemów totalitarnych, w tym 
także peerelowskiej. To różnej maści dyktatorzy i populiści wmawiają oby-
watelom, że jedność jest najwyższym dobrem, i chętnie tę fi kcję wykorzy-
stują do zdobycia i utrzymania władzy, licząc na poparcie tych, którzy mają 
dość kłótni wśród polityków. Demokracja nie potrzebuje jedności, która jest 
przecież kompletną fi kcją, bo wszak każdy człowiek ma swoje poglądy na 
różne sprawy. Można go co najwyżej zmusić, aby ich nie ujawniał. Demokra-
cja akceptuje różnorodność i ją wykorzystuje. Pozwala na zgrupowanie ludzi 
o podobnych poglądach w partiach politycznych, które mogą powalczyć po-
tem ze sobą w parlamencie o uznanie swoich racji. Wręcz można powiedzieć, 
że różnorodność jest niezbędna do istnienia tego systemu, bo bez niej jego 
funkcjonowanie nie miałoby sensu. Kłótnie polityków to całkiem normal-
na rzecz i tak ma być po to, żeby ludzie o swoje prawa nie musieli walczyć 
na ulicach. To zapobiega wojnom domowym i rewolucjom. Oczywiście po-
litycy nie powinni przekraczać przy tym pewnych granic, bo w demokracji 
każdy ma prawo do własnych poglądów i ich wyrażania, ale też każdy ma 
obowiązek pójścia w pewnym monecie na kompromis, żeby życie polityczne 
i społeczne nie zamieniło się w jeden wielki chaos. A sposób prowadzenia 
sporów to już kwestia wychowania i kultury osobistej.

Jedność jest właściwie potrzebna tylko w obliczu wspólnego wroga, ale na-
wet wtedy jakaś część narodu zawsze się z niej wyłamuje. Natomiast podtrzy-
mywanie jedności, gdy wróg znika, możliwe jest tylko pod przymusem, przez 
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stworzenie nowego systemu totalitarnego zarządzanego tym razem przez 
„zwycięzców”.

Ogólnie rzecz biorąc, dopóki każda grupa społeczna będzie miała moż-
liwość utworzenia swojej partii, a każda partia będzie miała szansę dojścia 
do władzy w wolnych wyborach, to jest prawie pewne, że państwem nie będą 
wstrząsały większe zbrojne rewolucje, bo do przemocy na ogół uciekają się 
ci, którzy nie widzą innej możliwości realizacji swojego programu.

Demokracja zapewnia również możliwość wyznawania takiej religii, jaką 
każdy chce wyznawać, lub prawo do niewyznawania żadnej. Przy czym wła-
dze w państwie demokratycznym muszą być świeckie i zachować bezstron-
ność w sprawach wyznaniowych, po to aby każdy obywatel mógł wierzyć w to, 
w co chce, niezależnie od tego, czy jest to Bóg, czy potwór spaghetti, oraz swo-
bodnie praktykować swoje wyznanie, jeżeli tylko nie ma ono na celu wywoła-
nia niechęci do innych wyznań i nikomu nie zagraża. Nie wyobrażam sobie 
współistnienia demokracji i państwa wyznaniowego. To są dwa systemy rzą-
dzenia zupełnie ze sobą sprzeczne. Dopóki mamy demokrację, nie będziemy 
mieć państwa wyznaniowego, dla którego wprowadzenia konieczne jest zdo-
minowanie władz przez jedno wyznanie i zapewnienie ich niewymienialności.

I jeszcze jedna uwaga dotycząca mojego ulubionego systemu politycz-
nego. Demokracja jest też dla mnie pewnym wyznacznikiem niezależności 
państwowej, ponieważ żadne państwo, chcąc zdominować jakikolwiek inny 
kraj, nigdy nie dopuści do funkcjonowania w nim systemu demokratyczne-
go, bo natychmiast utraciłoby nad podporządkowanym terytorium kontro-
lę. Tak więc dopóki będziemy żyli w demokracji, będzie to znaczyło, że nikt 
nie usiłuje nas sobie podporządkować.

Uważam, że gdyby demokracja w Polsce została zniszczona, to cała moja 
działalność opozycyjna faktycznie okazałaby się bez sensu. Wrócilibyśmy 
do punktu wyjścia.

Na zakończenie muszę jeszcze dorzucić kilka słów na temat moich poglą-
dów odnośnie pozycji Polski w świecie i Europie, bo to jeden z moich ulu-
bionych tematów.

Byłem i jestem euroentuzjastą. Uważam, że wejście do Unii Europejskiej 
otworzyło przed nami świat w takim zakresie, jakiego zdecydowana więk-
szość członków mojego pokolenia zupełnie się nie spodziewała. Możemy 
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jeździć, gdzie tylko chcemy, mamy dostęp do wiedzy i technologii najbardziej 
rozwiniętych krajów i możemy czuć się w miarę bezpiecznie, dopóki stoi za 
nami taka potęga jak UE. Rozumiem oczywiście czerpaną z historycznych 
doświadczeń nieufność części Polaków do niektórych państw europejskich, 
ale im silniejsze będą związki między nami a pozostałymi krajami europej-
skimi, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że w razie konieczności wysta-
wią nas one do wiatru.

Nasze dołączenie do świata zachodniego wiąże się jednak nie tylko z pra-
wami, ale i z obowiązkami i nie da się czerpać z niego wyłącznie korzyści. 
Staliśmy się członkiem UE w momencie, kiedy rozwinięta część świata uświa-
domiła sobie, że przez wiele dziesięcioleci żyła na kredyt. Nie chodzi tylko 
o kredyty bankowe, ale także o systemy emerytalne wypłacające zbyt duże 
emerytury dzięki pieniądzom wpłacanym przez stale kurczącą się grupę ludzi 
w wieku produkcyjnym czy chociażby o rabunkowe wykorzystywanie zaso-
bów naturalnych naszej planety. Możemy się wściekać, że my w tym czasie 
do tej części świata nie należeliśmy, ale nic na to nie możemy poradzić. Te-
raz, żeby przetrwać, wszyscy musimy trochę zaciągnąć pasa.

Czy w takim razie opłacało nam się zniszczenie systemu, w którym żyli-
śmy? Moim zdaniem odpowiedź jest jednoznaczna: TAK. To, że żyliśmy pod 
kloszem, który odcinał nas od większości pozostałych państw, nie znaczy, iż 
nie miało na nas wpływu to, co się tam działo. Gdybyśmy do tego świata nie 
dołączyli, to bylibyśmy jak ryba, która umiera, bo ktoś spuścił ścieki do rze-
ki, ale jest kompletnie nieświadoma, dlaczego umiera, ani nie ma wpływu na 
sytuację, w jakiej się znajduje. Nie możemy już, niestety, czerpać z upadku 
komunizmu samych profi tów, lecz jedno jest pewne: możemy mieć wpływ 
na to, co się ze światem i z nami stanie.

Natomiast twierdzenia, że wejście do Unii Europejskiej ograniczyło naszą 
suwerenność, uważam za chwyt czysto propagandowy, ponieważ każda umo-
wa, czy to międzypaństwa, czy najzwyklejsza cywilna między dwojgiem ludzi, 
zawsze ogranicza suwerenność stron, które ją zawierają. Zawarcie umowy nie 
tylko daje jej sygnatariuszom pewne prawa, ale także nakłada na nich obo-
wiązki, które stanowią ograniczenie ich niezależności. Godzą się one jednak 
na to, bo odnoszą z tego tytułu korzyści przewyższające straty. Gdybyśmy 
chcieli utrzymać naszą suwerenność nienaruszoną w stu procentach, do-
prowadziłoby to do zwykłej paranoi, bo nie moglibyśmy zawierać żadnych 
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umów z kimkolwiek. Chodzi tylko o to, żeby strony zawierające umowę ro-
biły to dobrowolnie i odnosiły z jej zawarcia podobne korzyści oraz ponosiły 
zbliżone koszty. To właśnie odróżnia przystąpienie do Unii od przystąpienia 
do bloku radzieckiego po II wojnie światowej.

Coraz mocniejsze zacieśnianie współpracy państw europejskich w ra-
mach Unii jest dla mnie jedyną gwarancją, że kolejne pokolenia nie będą 
musiały walczyć o takie rzeczy jak nasze prawa do współdecydowania o lo-
sie kraju, w którym mieszkamy, do wolności słowa, do posługiwania się na-
szym ojczystym językiem czy do budowania gospodarki zgodnie z naszymi 
upodobaniami, czyli o coś, co rzeczywiście stanowi o naszej suwerenności.





Podziękowania

Przede wszystkim dziękuję mojej partnerce Dorocie Molskiej za cierpliwość 
i wsparcie oraz Dorocie Zańko, pierwszej czytelniczce niniejszej książki za 
cenne uwagi. Poza tym winien jestem podziękowania śp. Ewie Bicz, Marii 
Bicz, mojej mamie Małgorzacie Poniedziałek, tacie Władysławowi Poniedział-
kowi oraz wujkowi Maciejowi Łazarowowi za pomoc w dotarciu do wiado-
mości na temat rodziny. Dziękuję również kolegom z konspiracji Maciejowi 
Kusiowi, Jackowi Lichoniowi, Witoldowi Tukałło i Andrzejowi Załuskiemu 
za udzielenie wszelkich potrzebnych mi informacji i dostęp do dokumen-
tów. Dziękuję również Adamowi Rolińskiemu za pomoc w dostępie do prasy 
podziemnej oraz za udzielanie wskazówek i informacji dotyczących działal-
ności krakowskiego podziemia.





Spis treści

Od autora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Prolog   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Część I
Życie przed życiem   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Część 2
Lata durne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Część 3
Lata chmurne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

1979–1981. Coś zaczyna się dziać   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191
1983   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293
1984   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
1985   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399
1986   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423
1987   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  439
1988   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  455
1989   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  499

Posłowie   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  511

Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  521




