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Moje wspomnienia.

Jest rok 1980 zaczyna si! lato � gor"ce lato# W zak$adach Ursusa, Sanoka  
i Tarnowa wybuch$y strajki w odpowiedzi na podwy%k! cen mi!sa i w!dlin.  
Te strajki zosta$y st$umione przez masowe zwolnienia i aresztowania. Czternastego  
sierpnia w stoczni im. Lenina w Gda&sku o godz. 600 rozpocz"$ si! strajk. By$a to  
iskra, która zapali$a ca$y kraj do walki o wolno'( i niepodleg$o'(. Strajk sko&czy$ si! 
31 sierpnia po podpisaniu 21 postulatów przez stron! rz"dow" i Lecha Wa$!s!. To by$o 
zwyci!stwo ca$ego narodu. Wolno'( uzyskali'my cho( nie ca$", mo%na by$o si! zrzesza( i 
zyskiwa( coraz wi!cej, na Niepodleg$o'( trzeba by$o poczeka( ca$e dziewi!( lat. W )odzi  
26 sierpnia zastrajkowa$o MPK i po kolei przy$"cza$y si! inne zak$ady wyra%aj"c tym 
swoje poparcie dla MKS-u gda&skiego i przyj!li 21 postulatów za w$asne. Od pierwszych 
dni wrze'nia ruszy$a praca organizacyjna MKZ w )odzi. W mieszkaniu Grzegorza Palki 
na ul. Nawrot odby$o si! zebranie za$o%ycielskie MKZ-u a ju% 6 wrze'nia zosta$ z$o%ony 
wniosek o rejestracj! KMZ-u i przydzia$ lokalu. Od pierwszych dni gdy MKZ dosta$ 
lokal na Sienkiewicza 63 codziennie przychodzi$em po komunikaty, które by$y pisane 
na maszynach przez kobiety. By$y kolejki, wyczekiwania, poniewa% nie nad"%a$y pisa(, 
by$y przebijane przez kalk! podwójnie lub potrójnie. Prezydium MKZ podj!$o decyzj!  
o wydaniu biuletynu informacyjnego �Solidarno'( Ziemi )ódzkiej�1.

W tym dniu Wojtek Mantaj2 zaproponowa$ mi i spyta$ czy chcia$bym pomóc 
powiela( ten biuletyn. Zgodzi$em si! od zaraz i po pracy chodzi$em ka%dego dnia  
tzn. od oko$o 1600 do pó*nych godzin wieczornych. Gdy wraca$em do domu 
odwiedza$em jeszcze szpital na Julianowie i zostawia$em kilka sztuk biuletynu dla  
personelu medycznego. W ten sposób by$y powielane komunikaty i biuletyn 

�Solidarno'( Ziemi )ódzkiej� przez oko$o sze'ciu tygodni a wysz$o ich sze'( lub sie-
dem. Nast!pne numery by$y drukowane na maszynach offsetowych. Wtedy zaj"$em si! 
tworzeniem �Solidarno'ci� w swoim zak$adzie.

1 �Solidarno'(� Ziemi )ódzkiej, podtytu$: biuletyn informacyjny Niezale%nego Samorz"dnego Zwi"zku Zawodowego 

�Solidarno'(�; niezale%ne, nieregularne czasopismo $ódzkich struktur NSZZ �Solidarno'(�; pierwszy numer ukaza$ si! 

w pa*dzierniku 1980 r.; red. B. Czuma, S. Niesio$owski, A. Wo*nicki; Czasopisma polskie niezale!ne 1976-1990; baza 

Biblioteki Narodowej w Warszawie, http://mak.bn.org.pl
2 Mantaj Wojciech +ur. 1942/. Pracownik Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach; uczestnik �Ruchu�; dzia$acz 

NSZZ �Solidarno'(�; w 1965 r. malowa$ w )odzi napisy przeciwko ZSRR +wspólnie z S. Niesio$owskim/; redagowa$  

i drukowa$ m.in. �Solidarno'( Ziemi )ódzkiej�; aresztowany w czerwcu 1970 r., skazany na 2 lata wi!zienia; w po$owie 

lat 80. wyemigrowa$ wraz z rodzin" do Australii; S"ownik niezale!ni dla kultury 1976-89, Stowarzyszenie Wolnego 

S$owa, http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl; Dzia"ania S"u!by Bezpiecze#stwa wobec organizacji �Ruch�,  

oprac. P. Byszewski, Warszawa 2008, s. 686.
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Przede wszystkim zrobi$em list!, na któr" wpisa$em si! pierwszy a pó*niej 
kilka osób z mojego oddzia$u wpisa$o si!. Niektórzy na drugi lub trzeci dzie& chcieli 
a%eby ich wykre'li(. Rozpocz!$a si! gor"ca dyskusja i to spowodowa$o szybki wzrost 
liczebno'ci cz$onków. W nied$ugim czasie wi!kszo'( za$ogi zg$osi$a swój akces. By$em 
uszcz!'liwiony swoim sukcesem i prze$amaniem swoich s$abo'ci. Nigdy wcze'niej 
nie wypowiada$em si! w wi!kszym gronie. Utworzy$ si! Komitet Za$o%ycielski:  
Henryk Jaranowski, Andrzej Kozera3, Jolanta Buchman4, Jerzy Ch!ci&ski5  

i Marek Jab$o&ski6. Mnie powierzono za$atwienie sprawy zarejestrowania zwi"zku  
w MKZ i poproszenie przedstawiciela MKZ na zebranie za$o%ycielskie.

Zebranie odby$o si! w ko&cu listopada 1980 r., na którym przedstawicielem 
by$a Jadwiga Szcz!'kiewicz7. Zebranie by$o burzliwe. Pani J. Szcz!'kiewicz mówi$a  
o historii narastaj"cego kryzysu gospodarczego i systemie ustrojowym. Po wyczerpaniu 
tematu przyst"pili'my do wyboru komisji zak$adowej. Ja zosta$em przewodnicz"cym, 
Andrzej Kozera i Jerzy Ch!ci&ski wiceprzewodnicz"cymi, Jolanta Buchman prowa- 
dzi$a dokumentacj! i by$a skarbnikiem. Od tej chwili dzia$alno'( w zwi"zku poch$on!$a 
mnie ca$kowicie. By$em równie% przedstawicielem na WZD +Walne Zebranie Dele-
gatów/ i pobiera$em ka%dego dnia komunikaty i pras! za pokwitowaniem i dostarcza$em 
na cztery oddzia$y zak$adu.

Pracy przybywa$o, bo przyst"pi$em do KOWzP, wkrótce do KPN. To by$o dope$-
nieniem moich mo%liwo'ci, tam zawiera$em nowe znajomo'ci, nast!powa$a wymiana 
pogl"dów. Czas p$yn"$ bardzo szybko. Sk$adanie wi"zanek na grobach naszych boha-
terów. Dwa razy wyjecha$em do Warszawy na proces kierownictwa KPN, ods$oni!cie 
tablicy pami"tkowej ku czci marsza$ka Józefa Pi$sudskiego, pikieta pod Wifam" na 
Widzewie. W Piotrkowie by$a odprawiona msza 'w. w intencji KPN. Na mszy z )odzi 
by$em ja, Zbyszek Rybarkiewicz i Bo%ena Bi&kowska. Z Piotrkowa Trybunalskiego 
by$ Moneta Marek8 i Uptas9  i kilku innych dzia$aczy. Po mszy Moneta zaproponowa$ 

3 Kozera Andrzej. Pracownik Zak$adów Dziewiarstwa �Baza�; cz$onek NSZZ �Solidarno'(�; wiceprzewodnicz"cy 

Komitetu Za$o%ycielskiego �S� w miejscu pracy +wybrany w XI 1980/; relacja H. Marczaka.
4 Jolanta Buchman, brak bli%szych danych.
5 Ch!ci&ski Jerzy. Pracownik Zak$adów Dziewiarstwa �Baza�; cz$onek NSZZ �Solidarno'(�; wiceprzewodnicz"cy 

Komitetu Za$o%ycielskiego �S� w miejscu pracy +wybrany w XI 1980/; relacja H. Marczaka.
6 Jab$o&ski Marek. Pracownik Zak$adów Dziewiarstwa �Baza�; cz$onek NSZZ �Solidarno'(� oraz Komitetu 

Za$o%ycielskiego �S� w miejscu pracy; relacja H. Marczaka.
7 Szcz!'kiewicz Jadwiga +ur. 1944/. In%ynier elektryk; kierownik O'rodka Bada& Gospodarczych przy  

ZR NSZZ �Solidarno'(� Ziemi )ódzkiej; cz$onek NSZZ�Solidarno'(�. Zarejestrowana jako TW �Antonina Wierzbicka�  

+1982-1983/; wspó$prac! rozwi"zano w wyniku wyjazdu zagranic!; Stan wojenny w regionie "ódzkim w dokumentach 

S"u!by Bezpiecze#stwa, oprac.: M. Kopczy&ski, R. Rabiega, Warszawa-)ód* 2008, s. 302.
8 Moneta Marek +ur. 1954/. Pracownik FMSz �Vitroma� w Piotrkowie Trybunalskim; cz$onek  

NSZZ �Solidarno'(�, KPN, KOWzP; kontrolowa$ wydawnictwa grupy �Zawsze Solidarni� na terenie  

Piotrkowa Tryb.; w 1982 r. aresztowany i skazany na rok pozbawienia wolno'ci w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywn! 

+1983 r./; po wyj'ciu z aresztu podj"$ wspó$prac! z SB +TW �Jola�, 1983-1985/; podejrzewany przez SB o prowadzenie 

podwójnej gry i prób! wprowadzania w b$"d organów bezpiecze&stwa; AIPN By, 51<200-206, Akta sprawy przeciw-

ko Henrykowi Jaranowskiemu i 15 innym oskar!onym z art. 46 i 48 dekretu z 12.12.1981 r. o stanie wojennym; Stan 

wojenny w regionie "ódzkim�, s. 343; NSZZ �Solidarno$%� w Be"chatowie w dokumentach S"u!by Bezpiecze#stwa  

w latach 1980-1989, red. D. Rogut, Be$chatów 2010, s. 526.
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u kogo' herbat! i w$a'ciciel robi$ nam nie tylko herbat!, ale i zdj!cia te%, które by$y mi 
przedstawione na 'ledztwie, gdy by$em w pó*niejszym czasie aresztowany. W tym czasie 
by$em przewodnicz"cym KPN na )ód*-Widzew, Koluszki i Piotrków Trybunalski.

Najwi!ksz" demonstracj", jak" pami!tam by$a z udzia$em cz$onków KPN jak 
równie% KOWzP pod �Centralem� na ul. Mickiewicza przy Piotrkowskiej. Wtedy te% 
by$o najwi!ksze zgrupowanie z ZOMO, SB, ORMO i MO, du%a ilo'( samochodów jak 
równie% by$y samochody wi!*niarki do przewozu aresztowanych. Akcja demonstracyj-
na po jednej godzinie si! sko&czy$a i kierowali'my si! w kierunku MKZ wtedy kolum-
na samochodów ruszy$a za nami. Oko$o 100-150 metrów przed MKZ wyprzedzili nas  
i zablokowali nam drog!. Podjecha$y wi!*niarki do przewozu aresztowanych. Otworzyli 
drzwi i mundurowi milicjanci próbowali nas wypchn"(. Jedna z naszych kobiet przedar$a 
si! przez kordon i dotar$a do MKZ i powiadomi$a o tym zaj'ciu Jerzego Kropiwnickiego. 
Kiedy przyby$ na miejsce zaj'cia by$a ju% wielka szarpanina, gdy% bronili'my si!, a%eby 
nie da( si! wepchn"( do tych �suk wi!ziennych�. Jurek Kropiwnicki za%"da$ rozmowy 
z dowódc" tej akcji i powiedzia$, %e je%eli b!dziemy zatrzymani b!dzie natychmiastowy 
strajk generalny. Odst"pili od swych zamiarów i dotarli'my do MKZ. Zostawili'my  
pikiety i poszli'my po krótkim odpoczynku do domów.

W kilka dni pó*niej odby$o si! zebranie KPN w lokalu KOWzP i by$o g$osowanie 
czy ma si! odby( podobna demonstracja pod �Uniwersalem� na pl. Niepodleg$o'ci, 
ale nie by$o wystarczaj"cej ilo'ci g$osów. By$o niespokojnie na tym zebraniu i wielu  
z nas by$o zmieszanych t" sytuacj". Bo%ena Bi&kowska odbiera$a kilka razy telefon  
i jej wyraz twarzy wskazywa$, %e wie'ci by$y niepokoj"ce. Po zebraniu wydaje mi 
si!, %e wi!kszo'( pozosta$a w budynku MKZ i prowadzili'my rozmowy kole%e&skie 
i ka%dy próbowa$ co' si! dowiedzie(. By$o do'( pó*no, wi!c poszed$em do domu  
i po$o%y$em si! spa(. Rano %ona obudzi$a mnie, powiedzia$a %e co' si! wydarzy$o  
i W. Jaruzelski przemawia. Oznajmia$, %e jest wprowadzony stan wojenny i pokazywano  
list! internowanych i aresztowanych � by$o ich tysi"ce. Próbowa$em si! dodzwoni( do  
kogo' z kolegów. Niestety telefony by$y g$uche. Szybko si! ubra$em i wyszed$em  
z domu do Zenona Szendo, bo tak by$o wcze'niej ustalone, %e taka b!dzie kolejno'(. 
Pó*niej udali'my si! do Lubery. Tam ju% by$o kilku naszych wspólnych znajomych. Miesz-
kanie si! nape$nia$o nikt nie wiedzia$ co dalej czyni(. Przyszed$ Zbyszek Rybarkiewicz  
i powiedzia$, %e mamy si! zebra( na Rzgowskiej przy Broniewskiego pod ko'cio$em. Nie 
by$o to $atwe, gdy% tramwaje je*dzi$y bardzo rzadko lub by$y zatrzymania ruchu d$u%sze 
lub krótsze. Zebra$o si! nas kilkunastu, co mogli'my si! rozpozna(. Nie tworzyli'my 
zwartej grupy, mimo to podejrzane typy próbowa$y si! wtopi( w nasz kr"g. Byli'my tam 
do'( d$ugo, nikt wi!cej nie do$"czy$ do nas i w dwóch grupach odjechali'my na osiedle 

9 Uptas Krzysztof Antoni +ur. 1948/. Cz$onek NSZZ �Solidarno'(�; kolporter wydawnictw grupy �Zawsze  

Solidarni� na terenie Piotrkowa Tryb.; w 1982 r. aresztowany i skazany na pó$ roku pozbawienia wolno'ci w zawieszeniu 

na 2 lata +1983 r./; AIPN By, 51<200-206, Akta sprawy przeciwko Henrykowi�; Stan wojenny w regionie "ódzkim�, 

s. 317; S"u!ba Bezpiecze#stwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region $ódzki, oprac.: S. Pilarski, 

Warszawa-)ód* 2009, s. 380.
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D"browa. Tam byli'my u kogo' w mieszkaniu, wypili'my herbatk! i umówili'my 
si!, %e b!dziemy si! spotyka( bardzo rzadko w takim gronie. By$o nas za du%o,  
a mieszkanie za ma$e, wi!c szybko rozeszli'my si!. Ja poszed$em z Zenonem Szendo  
w kierunku Placu Niepodleg$o'ci i tam wydaje mi si!, %e gdzie' w pobli%u spotkali'my 
W$adka Olszackiego10. Mia$ samochód i zabra$ nas, a%eby zobaczy( co si! dzieje 
pod MKZ. By$o mnóstwo dymi"cych petard na placu przed katedr". Zdeptali'my 
kilka petard. Zomowcy stali z tarczami i pa$ami a obok nich sta$y dwa pancerne wozy. 
Na chodnikach by$o bardzo du%o ludzi w kilku grupach. Nie zwlekaj"c wsiedli'my  
w samochód i odjechali'my z W$adkiem Olszackim w kierunku )agiewnickiej niedaleko 
miejsca zamieszkania Zenona Szendo. W$adek Olszacki zawróci$ i odjecha$ do domu, a ja  
z Zenonem Szendo poszli'my do jego mieszkania i tam %e'my rozmawiali o tym, co si! 
sta$o i co dalej mo%e si! wydarzy(. Byli'my zgodni, %e musimy poczeka( do poniedzia$ku 
i zobaczy( kto zosta$ na wolno'ci z Zarz"du i skonsultowa( jakie dzia$ania podejmowa(.

W poniedzia$ek by$em w pracy w magazynie a sama praca nikogo nie interesowa$a 
i ludzie byli przera%eni tym, co si! wydarzy$o. Powiadomi$em kierownika, %e jad! do 
biurowca. Gdy si! pojawi$em by$o ogromne zdziwienie, %e jestem na wolno'ci i co 
ja tu robi!. Pokój �Solidarno'ci� by$ zaplombowany. Poszed$em do �Bistony�11 tam 
za$oga strajkowa$a i przy okazji dowiedzia$em si!, %e i �Polanil�12 strajkuje. Wielu ludzi 
z �Bistony� zna$o mnie i cieszyli si!, %e przyszed$em do nich. Powiedzia$em, %e si! 
przy$"cz! do nich, ale teraz musz! wraca( na swój oddzia$, który mie'ci$ si! w magazynach 
�Textilimpeksu�13 na ulicy Fabrycznej. Po zako&czeniu pracy chcia$em si! dosta( na 
D"brow! do �Bistony� a%eby by( razem ze strajkuj"cymi. Niestety dotar$em za pó*no, 
bo �Bistona� i �Polanil� by$y ju% spacy=kowane i aktyw strajkuj"cych aresztowano. 
By$o bardzo du%o wojska i ZOMO. Ze z$amanym sercem wróci$em si! i pojecha$em do 
Zenka Szendo, a%eby podzieli( si! tym co widzia$em i s$ysza$em.

Zewsz"d dochodzi$y wie'ci o podobnych wydarzeniach. W$adza nie chcia$a 
rozmów. Zdelegalizowano wszystkie organizacje spo$eczne i polityczne a utworzono 
WRON i wprowadzono godzin! milicyjn". Opór narasta$ i tworzy$y si! ró%ne grupy 
operacyjne. Zwykle by$y ma$e i wymienia$y si! ze sob" do'wiadczeniem jak i nieraz 
wspó$pracowa$y. Nasza grupa �Zawsze Solidarni� wywodzi$a si! KOWzP i KPN znali'-
my si! z zebra& i mieli'my do siebie zaufanie. Trudno by$o nam zacz"( wydawa( w$asn" 
gazetk!. Nie by$o farby drukarskiej, matryc ani papieru jak równie% nie widzieli'my 
mo%liwo'ci zdobycia jakie' maszyny do pisania. Wa%ny by$ równie% jaki' pewny lokal, 
który by nie by$ nawiedzany przez osoby postronne. Ja mia$em do'wiadczenie z MKZ 

10 Olszacki W$adys$aw +ur. 1933/. >lusarz; cz$onek NSZZ �Solidarno'(�, KPN; drukarz i kolporter pism �Przedwio'nie� 

i �Zawsze Solidarni�; wspó$twórca +wraz z J. Bali&skim/ organizacji �Ochrona Spo$eczna� maj"cej na celu pomoc  

internowanym; zatrzymany przez SB w sierpniu 1982 r.; przetrzymywany w areszcie 'ledczym do pa*dziernika 1982 r.;  

AIPN By, 51<200-206, Akta sprawy przeciwko Henrykowi Jaranowskiemu�; S"ownik niezale!ni�; Stan wojenny  

w regionie "ódzkim�, s. 296.
11 Zak$ady Przemys$u Dziewiarskiego �Bistona�, ul. D"browskiego 234.
12 Prz!dzalnia Czesankowa Anilany �Polanil�, ul. D"browskiego 225.
13 Textilimpeks, ul. Fabryczna 25.
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kiedy drukowa$em pierwsze pi!( czy sze'( numerów systemem wa$kowym. Zenek 
Szendo za$atwi$ przez kogo' znajomego farb! drukarsk", Jurek Bali&ski zaoferowa$ 
si! za$atwi( papier, natomiast Jurek Majewski14 wypo%yczy$ od kogo' maszyn!  
i udost!pni$ nam w$asne mieszkanie. Przygotowali'my matryc! do druku i pierwszy 
numer �Zawsze Solidarni�15 zacz!li'my powiela( w nak$adzie 700-800 szt. Zaj!$o nam 
to ca$" noc. Podzielili'my w równych cz!'ciach gazetk! i ka%dy wzi"$ do kolporta%u. Ja 
rozdysponowa$em to na terenie w$asnego zak$adu, cz!'( zawioz$em do Piotrkowa Try-
bunalskiego reszt! rozda$em innym, których dobrze zna$em. Ale k$opotów przybywa$o. 
Musieli'my zabiega( o inny lokal jak równie% w$asn" maszyn! do pisania. W par! dni 
mieli'my ju% maszyn! za pieni"dze ze zbiórki i lokal u pani Gra%yny Anczykowskiej. 
Oczywi'cie, %e jednorazowo. By$a to pani w podesz$ym wieku i nie mo%na by$o nadu%ywa( 

 korzystania z jej mieszkania. Zreszt" prawie zawsze mieszkanie by$o zmieniane. Nast!pne 
dwa numery by$y robione u Romka Kopyckiego16, jeden raz u mnie i znowu u Romka  
Kopyckiego. W nast!pnym tygodniu powiela$em �Jeste'my�17 na ul. Rzgowskiej. By$o 
wtedy do'( trudno powiela(, cz!sto w ma$ych pomieszczeniach gdzie nie by$o mo%liwo'- 
ci rozk$adania zadrukowanych arkuszy do schni!cia. Po ca$ej nocy by$o oko$o 500 szt. 
powielonych gazetek. Wyszed$em rano. By$a niedziela i tramwaje rzadko je*dzi$y. Na 
przystanku by$em sam, w kieszeni mia$em oko$o 400 egzemplarzy gazetki �Jeste'my�. 
D$ugo czeka$em i wydawa$o mi si!, %e trwa to wieczno'(. W ko&cu tramwaj przyjecha$ 
i odetchn"$em z ulg". Wsiada$em do pierwszego wagonu, poniewa% by$o tam kilka osób 
i w ko&cu dojecha$em do domu. Po po$udniu pojecha$em do Zenka i zawioz$em kilka 
egzemplarzy, a%eby rozprowadzi$ w'ród znajomych. Nie by$em zbyt d$ugo, poniewa% 
by$em zm!czony i mia$em jeszcze i'( w dwa miejsca, a%eby podrzuci( troch! bibu$y. 
Gdy przyjecha$em do domu ju% mi si! nie chcia$o wychodzi(. Rano wsta$em i troch! 
wcze'niej wyszed$em do pracy ni% zwykle. Wi!ksz" cz!'( bibu$y rozprowadzi$em  
w pracy, gdy% w tym budynku by$y trzy przedsi!biorstwa i utrzymywa$em z wieloma 
osobami dobre kontakty. W par! dni pó*niej poszed$em do pracy jak zwykle na 700. 

14 Majewski Jerzy Józef +ur. 1948/. Uczestnik budowy struktur �Solidarno'ci� w RSM �Polesie�; cz$onek KPN, 

wiceprzewodnicz"cy Obszaru III; cz$onek KOWzP; drukarz i kolporter pism m.in. �Przedwio'nie� i �Zawsze Solidarni�;  

aresztowany w sierpniu 1982 r.; przetrzymywany w areszcie 'ledczym do ko&ca marca 1983 r.; otrzyma$ wyrok 

1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata oraz kar! grzywny; AIPN By, 51<200-206, Akta sprawy przeciwko Henrykowi  

Jaranowskiemu�; S"ownik niezale!ni�; Stan wojenny w regionie "ódzkim�, s. 295; Encyklopedia Solidarno$ci. Ludzie, 

wersja elektroniczna, http://www.encyklopedia-solidarno$ci.pl
15 �Zawsze Solidarni� i �Zawsze Solidarni� +)ód* - �S�/ � niezale%ne, nieregularne czasopismo wydawane przez Ruch 
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$ódzkich, wydawnictwo nieregularne, red.: G. Rachaus, H. Tomczak, R. Bosakowski. Pierwszy numer ukaza$ si!  

w marcu 1982 r. +oznaczony cyfr" �0�/; Czasopisma polskie�
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W kieszeni mia$em kilka gazetek z innych regionów: Kraków, Wroc$aw, Warszawa. 
Da$em do poczytania i do zwrotu ze wzgl!du na pojedyncze egzemplarze. Niestety 
zanim sko&czy$a si! praca rozleg$ si! telefon, kto' dzwoni$ i odebra$ kierownik. By$o  
to gdzie' o godzinie 1400. Mia$em przyj'( na portierni! bo by$o co' pilnego. Kto' 
chcia$ si! ze mn" widzie(. Poszed$em na portierni! okaza$o si!, %e nikogo nie by$o,  
a portier powiedzia$, %e z portierni nikt nie dzwoni$, ale by$ zmieszany, wi!c powiedzia-
$em, %e wyjd! i przejd! si! na drug" portierni!, %e mo%e stamt"d by$ telefon. To by$o 
moje ostatnie wyj'cie.

W drodze do drugiej portierni, a by$o mo%e 150 metrów dwóch SB-ków 
zaskoczy$o mnie z ty$u, zarzucili kajdanki i b$yskawicznie wepchn!li do samochodu, 
który ju% by$ gotowy za moimi plecami. Powie*li mnie na ul. Lutomiersk" do urz!du 
SB. Ci co mnie aresztowali byli z Piotrkowa Trybunalskiego i du%o rozmawiali 
uzgadniaj"c jakie' rzeczy. Gdzie' po niespe$na godzinie ponownie wyprowadzili mnie 
do samochodu i powie*li mnie do prokuratury i tam dosta$em nakaz aresztowania. By$o 
to 6 sierpnia 1982 r. Trwa$o to mo%e troch! ponad godzin! i wróci$em z powrotem  
na Lutomiersk" i zacz!$o si! przes$uchanie. Du%o wulgaryzmów i ubli%ania. Mówi$em 
o tym, co by$o przed stanem wojennym i mówi$em, %e �Solidarno'(� by$a legalnym 
zwi"zkiem i nie dopu'ci$em si! %adnego naruszenia prawa. Byli w'ciekli. W pewnej 
chwili przyszed$ jaki' SB-ek i pogadali mi!dzy sob" troch!. Przerwali przes$uchanie  
i odeszli do drugiego pokoju we trójk!. Ze mn" zosta$ tylko chyba obserwator lub �pil-
nowacz�. Po kilku minutach przyszli i rzucili na stó$ wa$ki i szyb! brudn" od farby 
drukarskiej. Pozna$em je by$y one u Romka Kopyckiego. Dali mi papier i d$ugopis  
i kazali pisa( to, co mówi$em wcze'niej i mieli nadziej!, %e powinienem napisa( wi!cej. 
Nie mia$em poj!cia, na jak" skal! to si! zacz!$o i kto jeszcze oprócz Romka jest areszto- 
wany. My'lami kr"%y$em wokó$ swojego przedsi!biorstwa i ludzi, których zna$em. 
Czas p$yn"$ i by$o do'( pó*no. By$a godzina mo%e 2000 lub troch! po. Zabrali mi kartk!  
i zmierzwili j", lecz wsun"$em do swojej kieszeni i zosta$em znowu sam z dozorc" SB. 
Wychodz"c powiedzia$ %ebym sobie przypomnia$. Za jakie' pó$ godziny przyszli %ebym 
poszed$ z nimi. I wyszli'my na dziedziniec i ju% wiedzia$em, %e b!d" mnie wozi( samo-
chodem tylko nie wiedzia$em dok"d. Jechali'my w kierunku >ródmie'cia, a pó*niej 
Pabianick", min!li'my Chocianowice i dalej prosto. Tak by$o do rogatek Pabianic.  
W Pabianicach skr!cili w lewo i dopiero, gdy ujechali'my par! kilometrów zorientowa-
$em si!, %e jedziemy do Piotrkowa Trybunalskiego. Wtedy pomy'la$em o Monecie  
i Uptasie i ukaza$ si! dramatyczny scenariusz. Na dodatek zatrzymali si! przy jakie' 
odludnej chacie i poszli tam po co'. By$o to miejsce im znane. Nie by$ to przypadek. 
Kierowca tr"bi$ %eby si! po'pieszyli po paru minutach wyszli. Samochód potoczy$ si! 
szybciej ni% do tej pory, chocia% droga by$a gorsza. Gdzie' oko$o pó$ godziny trwa$o 
nim dotarli'my do Urz!du SB w Piotrkowie Trybunalskim. Wprowadzili mnie do bu-
dynku i tam odebrali mi do depozytu portmonetk!, pasek, zegarek i dowód. Formalnie 
jeszcze raz spisali moje dane osobowe. Dozorca aresztu zabra$ mnie do celi w podpi-
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wniczeniu. By$o pó*no oko$o pó$nocy. Po$o%y$em si! spa(, ale sen nie przychodzi$. 
Zdaje si!, %e przysn"$em na chwilk!. Po pewnym czasie ockn"$em si! i by$o ju% widno, 
lecz jeszcze by$a cisza w tych pomieszczeniach, co znaczy$o, %e jeszcze nie czas na 
pobudk!. Po jakim' czasie dozorca uderzy$ w drzwi i da$ zna(, %e czas wsta( i ubra( 
si!. Wypu'ci$ do toalety, aby umy( twarz, nie by$o czym si! wytrze(. I znowu pod 
klucz. Potem przynie'li 'niadanie, nie mia$em jednak ochoty je'( ani pi(. Po nied$ugim 
czasie znowu zgrzyt klucza w zamku i na przes$uchanie zawióz$ mnie wind". Kazali 
usi"'(, cz!stowali mnie papierosem, lecz podzi!kowa$em i przyst"pili do przes$uchania. 
Na pocz"tek rzucili mi plik zdj!(. Cz!'( z nich wzi"$em i rzuci$em okiem po nich, 
rozpozna$em pomieszczenie, w którym byli'my ze Zbyszkiem i Bo%en" Bi&kowsk". 
Te zdj!cia robi$ gospodarz, który cz!stowa$ nas herbat". Z dalszych pyta& wynika$o, %e 
Moneta i Uptas s" aresztowani i s" tu w areszcie. I wszystko zacz!$o si! od nich.

W Piotrkowie by$em oko$o dwóch tygodni i przywie*li mnie na Smutn" do 
)odzi. I znowu po kilkakro( przes$uchiwany zanim przedstawili akt oskar%enia. Zosta$o 
tylko oczekiwanie na rozpraw!. Dopiero, gdy by$ wyznaczony trzeci termin rozprawa 
si! odby$a. Zosta$em skazany wyrokiem na 2 lata wiezienia w zawieszeniu na 4 lata  
i 60 tys. z$ grzywny. By$o to 28 marca 1983 r. Prokurator zapowiedzia$ rewizj! wyroku 
na moj" niekorzy'(. Wszyscy zostali'my zwolnieni z aresztu natychmiastowo. A ja 
oczekiwa$em na t! rozpraw!, która odby$a si! w S"dzie Najwy%szym w Warszawie 
dnia 7 lipca 1983 r. Wyrok 2 lata pozbawienia wolno'ci i 6 tys. z$ op$aty za oby-
dwie instancje. Nie pozosta$o nic innego jak tylko oczekiwa( na dzie&, kiedy b!dzie  
wezwanie lub doprowadzenie do wi!zienia. Po rozprawie na par! tygodni wyjechali'my 
na wypoczynek do Ko$obrzegu z Caritasu. By$ tam Zenek Szendo, Jurek Bali&ski  
i ja z najbli%sz" rodzin". W tym czasie w$a'nie zosta$a og$oszona amnestia, co 
rozwi"za$o mój problem. Po powrocie z Ko$obrzegu by$a kontynuacja spotka&, które 
po wyj'ciu z wi!zienia by$y do'( cz!sto, w wi!kszym lub mniejszym gronie ale do'( 
nieprzyjemne gdy% szukano winnych za nasz" wpadk!. By$em zm!czony tym wszy-
stkim, gdy% rozmowy by$y bez %adnych efektów. By$em bez pracy i dochodów. By$o 
do'( ci!%ko, bo pomoc z Ko'cio$a by$a, ale nie chcia$em pozosta( w takiej sytuacji. 
Zdecydowa$em si! na wyjazd za granic!. Pojecha$em do ambasady szwedzkiej i tam 
powiedziano mi, %ebym czeka$ na promes!, która mo%e by( przyznana w czasie do 
oko$o pó$ roku. Pó*n" jesieni" 1983 r. otrzyma$em ten dokument i mog$em si! stara( 
o paszport a potem wszystkie formalno'ci. Przy odbiorze paszportu musia$em zda( 
dowód osobisty i ksi"%eczk! wojskow". Dosta$em go w jedn" stron!. Wyjecha$em  
3 lutego 1984 r. z Ok!cia w Warszawie do Sztokholmu. Zamieszka$em w miejscowo'ci 
Eskilstuna, przemys$owym mie'cie pomi!dzy Sztokholmem i Örebro. Tam uczy$em si! 
j!zyka szwedzkiego, 21 zawodów i tam pracowa$em. By$ to okres prawie pi!tnastu lat 
zanim wróci$em do ojczystego kraju. 



224


