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Wielkie wydarzenia żyją własnym życiem. Poddawane rozmaitym interpretacjom w książkowych 
opracowaniach, nabierają czasem zupełnie nowych znaczeń, a dzięki tradycji mówionej 

funkcjonują w zbiorowej pamięci. Jak uczy historia i wiedza o kulturze, pamięć zbiorowa, pielęgnowana 
przez pokolenia ma równie wielkie znaczenie, co systematycznie katalogowana i umiejętnie przekazy-
wana w procesie edukacyjnym, faktografia. 

 
Festiwal Solidarności roku 1980 jest bez wątpienia wielkim wydarzeniem. Trudno zliczyć książki, 

filmy dokumentalne czy artykuły, które ukazały się na jej temat w Polsce i na świecie. Tym bardziej 
cieszy podjęcie trudu “spisania emocji”, które były udziałem świadków tej historii, ale także wciąż są 
udziałem ich bliskich - dzieci i wnuków. Wartością niniejszej publikacji jest również fakt, że wspomnienia, 
impresje i próby artystyczne zostały przygotowane przez osoby mieszkające poza granicami naszego 
kraju. Dzięki temu możemy Solidarność obejrzeć niejako z zewnątrz, weryfikując nasze wyobrażenia 
o jej znaczeniu. 

 
Mam nadzieję, że kronika wspomnieniowa „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”, wydana 

przez Fundację „Świat na Tak” przyczyni się do poszerzenia wiedzy o „Solidarności” i do popularyzacji 
jej dziedzictwa.

Krzysztof Dudek
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Drodzy Przyjaciele,
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 Konkurs „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie” przyniósł bogaty plon, wpłynęło 
blisko sto prac z całego świata. Pragnę więc przede wszystkim pogratulować uczestnikom mądrych, 
dojrzałych, często wzruszających prac. Dorosłym dziękuję za zachętę i inspirowanie młodzieży do 
podjęcia tego wyzwania. 

 Tak to już jest w konkursach, że nagradzane są wybrane prace, uznane przez jury za wyróżniające  
się  treścią  lub  formą.  W  mojej   ocenie  przeważająca ich większość  była znakomita, a  wszystkie  
zasługują  na  zaprezentowanie  choćby  we  fragmencie,  jako  dowód   zainteresowania i uznania 
dla wydarzeń z lat osiemdziesiątych w Polsce. Spisane przez Was wspomnienia, rozmowy, osobiste 
refleksje i komentarze uczestników tamtych dni ocalą od zapomnienia nieznane dotąd zdarzenia  
i ludzi, walczących o wolność dla Polski.  W wielu konkursowych pracach znaleźć można  też dojrzałe 
rozważania uczestników nad ich tożsamością. Bardzo ciekawe są te rozmowy, które wiedliście sami 
ze sobą pytając kim jestem, co to znaczy być Polakiem, gdy się w Polsce nie mieszka. Postanowiliśmy 
więc wydać wszystkie prace konkursowe, choćby we fragmentach. Tak powstał piękny pamiętnik  
o czasach „Solidarności”, pisany przez kilka pokoleń.  

 Mam dla Was jeszcze jedną dobrą wiadomość. Konkurs „Wspomnienie Solidarności w mo-
jej rodzinie” nie kończy się. Wkrótce rozpoczynamy jego drugą edycję. Temat „Być Polakiem” daje 
wielkie pole dla wyobraźni. Może będziecie chcieli odpowiedzieć na pytanie - Kim jestem?  Polakiem, 
Europejczykiem, obywatelem świata? Może zadumacie się nad pytaniem- Co to znaczy być Polakiem 
z urodzenia, z zamieszkania, z serca? Może skoncentrujecie się na symbolach polskiej państwowości?  
Nie wiem o czym będziecie pisali ale jestem pewna, że Wasze prace i tym razem będą bardzo ciekawe. 
Zapraszam więc do udziału w tej nowej przygodzie i proszę, bądźcie jej ambasadorami w szkole, wśród 
kolegów i koleżanek, bo warto rozmawiać i określić własne miejsce w świecie. 

 Na inaugurację II edycji Konkursu wybraliśmy Londyn. Pan profesor Jerzy Buzek, 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wraz z Waszą koleżanką dokonają uroczystego rozpoczęcia. 
Nieco później, po zatwierdzeniu przez Jury, prześlemy do szkół regulamin. Zapraszamy do udziału.     

     Joanna Fabisiak
                                                                                                                                 Poseł na Sejm RP

                                                                                                         Przewodnicząca Komitetu  
Organizacyjnego Konkursu

Drodzy
Rodzice, Dziadkowie, Nauczyciele, Opiekunowie,
Kochani Młodzi Przyjaciele,

kronikaA4.indd   3 2010-12-03   16:33:34



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

4

      
Był rok 1981. Polscy studenci z grupy Canoandes przepłynęli Kanion Colca w Peru i pełni tryumfu 

czekają w Limie na powrót do domu. Tam dociera do nich wiadomość o wybuchu stanu wojennego  
w Ojczyźnie. Postanawiają więc zostać i organizować pomoc dla Polski. Są w obcym kraju, mają po parę 
dolarów w kieszeni i dokładnie nie wiedzą, od czego zacząć. Wygrywa jednak determinacja i upór. Uda-
je im się zorganizować wielotysięczną manifestację poparcia dla „Solidarności” przed ambasadą PRL,  
a potem powołać Komitet Obrony Solidarności w Limie. Tak Peruwiańczycy poznali „Solidarność” i zro-
zumieli, że ikoną wolnej, choć dalekiej Polski, jest to właśnie słowo drukowane jakąś dziwną, czerwoną 
czcionką.

Od  1980  roku to słowo – Solidarność - działało w Polsce jak zaklęcie. Niosło nadzieję, że wszystko 
może się zmienić, że może być normalnie. A ci, którzy normalności nie chcieli, walczyli z Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” i jego ludźmi. A było nas dziesięć milionów  
i ogromna rzesza sympatyków na całym świecie. Tak zaczęła się trudna i nierówna walka Polaków  
o suwerenną Polskę.

Dziś, gdy obchodzimy jubileusz 30-lecia powstania i rejestracji NSZZ Solidarność, wracamy myślą  
do tamtych dni i wydarzeń, które dały początek naszemu ruchowi.

W czerwcu 1979 roku przybył do nas z pielgrzymką Papież Jan Paweł II. Słowa Ojca Świętego „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” były iskrą, która zapalała płomień nadziei, która 
zmieniała świadomość wierzących i niewierzących. Były proroczą przepowiednią nadchodzących 
nowych czasów.

W lipcu 1980 roku władze PRL-u podjęły decyzję o podwyżkach cen żywności. Rozpoczęły się 
strajki robotników. Mimo cenzury wiadomości o tych protestach rozchodziły się szybko i zyskiwały 
poparcie kolejnych zakładów.

W sierpniu strajk rozpoczęła Stocznia Gdańska, a na jego czele stanął Lech Wałęsa. Przedstawiciele 
innych zakładów i eksperci ze środowisk inteligenckich przyjeżdżali, by wesprzeć strajkujących. Na 
bramie stoczni wywieszono 21 postulatów skierowanych do władz komunistycznych. Wkrótce przed-
stawiono także dojrzały, reformatorski program.  Choć władza się ugięła i podpisano porozumienie, 
nowy, potężny ruch społeczny potrzebował jednak formy prawnej. Powstaje więc projekt rejestracji 
związku zawodowego.

Był 10 listopada 1980 roku. Przed sądami na ul. Świerczewskiego w Warszawie stoją ludzie. Przyszło sporo 
studentów, z całej Polski przyjechali opozycjoniści, no i niezawodni warszawiacy. Wszyscy czekają w napięciu, 
bo raz już odmówili rejestracji. Tym razem się udało. Zarejestrowali. Lech Wałęsa zaczyna przemawiać. 
Ludzie cisną się, żeby coś usłyszeć. Wszyscy czują, że wydarzyło się coś, co może stać się przełomem.

Potem przyszedł czas wielkiej radości. Społeczeństwo odzyskiwało podmiotowość i chciało zmian, 
więc ludzie masowo zapisywali się do „Solidarności”, by współtworzyć lepsze jutro nie tylko dla siebie,  
ale solidarnie dla wszystkich Polaków.

Noc z 12 na 13 grudnia 1981 roku oddaliła te marzenia. O godzinie 23.00 pierwszy sekretarz partii  
gen. Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny. Tej samej nocy przeprowadzono  masowe inter-
nowania w ramach operacji o wdzięcznie brzmiącej nazwie „Jodła”. Wojsko przejmuje obiekty radia  
i telewizji. Od tej pory nadawane było jedynie przemówienie Jaruzelskiego. Ta noc trwała długo, dłużej 
niż sam stan wojenny.

Zaczęły się strajki i krwawa na nie odpowiedź władzy komunistycznej. W kopalni „Wujek” 16 grud-
nia 1981 roku pluton specjalny ZOMO  otworzył  do ludzi ogień z broni maszynowej. Ginie dziewięciu 

historia rejestracji
„Solidarności”
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górników. W Poznaniu 13 lutego 1982 roku podczas pokojowej manifestacji ZOMO pobiło, ze skutkiem 
śmiertelnym, W. Cieślewicza. Wkrótce w podobnych okolicznościach w Warszawie zginęły trzy osoby.  
W marcu 1982 roku SB aresztowało ucznia warszawskiego liceum, siedemnastoletniego Emila 
Barchańskiego, sprawcę podpalenia pomnika Dzierżyńskiego. Bity i zmuszany do składania fałszywych 
zeznań chłopiec pozostał nieugięty. Jako nieletni otrzymał nadzór kuratora i został zwolniony.  
W czerwcu tego samego roku pojechał ze znajomym nad Wisłę, gdzie zginął w tajemniczych 
okolicznościach. Po dwóch dniach ciało Emila wyłowiono z rzeki. Dwa lata później - także z Wisły 
- wydobyto zmasakrowane ciało księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności” zdradziecko por-
wanego i bestialsko zamordowanego. 

Lata 80. nacechowane są terrorem, bezgranicznym upokorzeniem i umęczeniem społeczeństwa. Puste 
sklepy, reglamentacja żywności, wszechobecna cenzura i tajni informatorzy to pejzaż, który niełatwo 
zatrzeć w pamięci. Naród żył jednak nadzieją i nie poddał się. Władza musiała skapitulować.

Generał Czesław Kiszczak zaproponował Lechowi Wałęsie obrady „okrągłego stołu”. Zasiadło przy 
nim 452 przedstawicieli strony rządowej i solidarnościowej. Ustalono między innymi, że 4 czerwca  
1989 roku odbędą się częściowo wolne wybory do Sejmu, w którym „Solidarność” miała zagwaran-
towane 35% miejsc, oraz wolne wybory do Senatu. Polacy, po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat, mogli 
wybrać swoich przedstawicieli do Parlamentu. Władze co prawda starały się destrukcyjnie oddziaływać 
na społeczeństwo za pośrednictwem mediów, ale były to zabiegi nieudane.

Wszyscy wiedzieli, że nie są to zwyczajne wybory i że nie chodzi tu o tego czy innego kandydata. 
To była solidarna walka o Polskę. Z zapartym tchem ludzie słuchali radia Wolna Europa i BBC, które 
informowały o prawdziwych nastrojach w Polsce. Nie znaliśmy ich, bo media publiczne mówiły tylko  
o rosnącym poparciu dla list partyjnych.

Ta propaganda zmuszała niejako działaczy „Solidarności” do produkcji materiałów reklamowych.  
Niestety nie było dosyć ani czasu, ani pieniędzy, ani możliwości technicznych.

Była jednak wielka ludzka determinacja i ten napis „Solidarność” z pochylającymi się literami, 
który prosto identyfikował kandydatów w tych wyborach, a którego historię warto przypomnieć.

Autorem napisu był 29-letni artysta plastyk Jerzy Janiszewski. Od początku strajku stał w tłumie, 
obserwując ludzi pod stoczniową bramą i myślał nad znakiem charakterystycznym dla strajkujących. 
Ludzie, wspomina Janiszewski, nie popychali się, nie cisnęli, ale jakby wzajemnie, solidarnie się  
podpierali. Pochylone i jakby wspierające się wzajemnie litery artysta uznał za adekwatne do wyrażenia 
relacji łączących ludzi „Solidarności”.

Kampania była więc monotematyczna. Kandydaci wpisywali na plakatach najważniejsze słowo  
- Solidarność, odmieniając je przez wszystkie przypadki. Niektórzy mieli jeszcze zdjęcie z Lechem 
Wałęsą. Jednak nawet te skromne materiały promocyjne były konsekwentnie niszczone przez milicję.

Pragnąc ocalić od zapomnienia dni gorącej walki wyborczej gromadziłam ulotne jak wolność 
plakaty. W Krakowie, wraz z 11-letnim synem poszukiwaliśmy oryginalnych artystycznie materiałów  
wyborczych. Nie byliśmy sami. Spotykaliśmy milicjantów, którzy mieli rozkaz je zrywać. Krzyczeliśmy 
wtedy „Solidarność nie do zdarcia” albo „Łapy precz od Solidarności” i uciekaliśmy.

Długa jest lista nazwisk ludzi opozycji tamtych dni. Są na niej osoby znane i nieznane. Łączy ich  
jedna wielka miłość, miłość do Polski, która stała się wolna i suwerenna dzięki bohaterstwu i wspól-
nemu działaniu Polaków na całym świecie.
Dziękujemy za SOLIDARNOŚĆ.

Joanna Fabisiak
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o konkursie
Konkurs „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie” został zorganizowany dla rozbudzenia zainteresoania młodzieży, 
mieszkającej za granicą, najnowszą historią Polski. W roku Jubileuszu Solidarności miał przypominać wydarzenia  
i ludzi, których działania doprowadziły do zmiany losów Polski jak również Europy i świata. Zdarzenia te mogą i powinny 
być powodem do dumy dla młodego pokolenia. Zwycięstwo Solidarności to efekt współpracy i współdziałania Polaków  
w Ojczyźnie i na obczyźnie. 
Prace konkursowe opowiadają o pomocy Polsce w trudnych latach 1980-1989, nadchodzącej z różnych zakątków świata 
od ludzi dobrej woli. Była to pomoc indywidana i instytucjonalna. Przykładem może być Medical Aid for Poland Found 
działająca w Londynie od dwudziestu ośmiu lat i nieprzerwanie służąca Polsce pomocą medyczną. Konkurs pozwolił 
ocalić od zapomnienia te bezcenne okruchy historii.                                                                                 

Krystyna Bochenek, Wicemarszałek Senatu RP
Marek Borowski, Poseł RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą
Barbara Borys – Damięcka, Senator RP
Ewa Denikiewicz – Piacentile, Prezes Associazione Italo – Polacca w Padwie
Marcin Frybes, Socjolog, pracownik naukowy w centrum CADIS/EHEES w Paryżu 
Andrzej Gut – Mostowy, Poseł RP
Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej 
Bożena Kaminski, Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej
Teresa Konopielko, Wiceprezes SKO „Polonia”, Rosja
Bożena Laskiewicz, Doktor, Prezes Medical Aid for Poland Found
Witold Laskowski, Dyrektor TVP Polonia
Tadeusz Markiewicz, Działacz polonijny, poligraf czasów podziemnej „Solidarności”
Helena Miziniak, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 
Paweł Paluch, Członek Zarządu TVP S.A.
Andrzej Person, Senator RP
Tadeusz A. Pilat, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
Maciej Rayzacher, Aktor, działacz KOR
Jan Rulewski, Senator RP
Henryk Siewierski, Profesor Universidade de Brasilia 
Ewa Sikorska – Trela, Uniwersytet Gdański
Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych 
Aleksandra Sołtysiak 
Krzysztof Szymański, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego 
Janusz Śniadek,  Przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Albin Tybulewicz, Działacz polonijny, Wielka Brytania
Aleksander Zając, Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
ks. Jan Zalewski, Duszpasterz polonijny, Dania
Marian Zalewski, Doktor, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy im. W. Reymonta 
o. Maciej Zięba OP, Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności 

patronat honorowy

komitet honorowy

Prezydent 
Ryszard Kaczorowski

Prezydent 
Lech Wałęsa

Marszałek Sejmu RP  
Bronisław Komorowski

Marszałek Senatu RP  
Bogdan Borusewicz

Prezes Stowarzyszenia  „Wspólnota Polska” 
Poseł Maciej Płażyński
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Podczas uroczystej Gali 27 czerwca 2010r. w studio TVP Polonia wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym. Pozostali 
uczestnicy Konkursu dyplomy gratulacyjne otrzymali w polskich Ambasadach lub Konsulatach.
Sekretarz projektu Anna Piasecka e-mail: a.piasecka@swiatnatak.pl, tel. +48 22 629-35-75 

Stowarzyszenie Wspólnota Polska Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych

Fundacja „Świat na Tak”

organizatorzy

Teresa Arszagi vel Harszagi, Dyrektor Polskiego Centrum Kształcenia im. Jana Pawła II w Brukseli 
Magdalena Bogusławska, Dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą  
Stanisław Chylewski, Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Montrealu 
Krystyna Dzierżyńska, Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
Joanna Fabisiak, Poseł RP, Przewodnicząca Jury , Pomysłodawczyni Konkursu
Jolanta Godlewska – Jędrzejczyk, Doktor, Uniwersytet Medyczny w Warszawie 
Agnieszka Grochola, Dyrektor Polskiej Szkoły w Galway 
Hanna Kaczmarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu 
Halina Koblenzer, Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Tradycji, Kultury i Języka Polskiego w Niemczech 
Anna Łucka, Egzaminator z  języka polskiego na wyższe uczelnie w Paryżu
Helena Miziniak, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 
Beata Mondovics, Dyrektor Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Budapeszcie 
Aleksandra Podhorodecka, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii 
Roman Śmigielski, Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
Ludmiła Święcicka, Stowarzyszenie „Polonia” w Kijowie 
Wanda Vujisić, Prezes Stowarzyszenia Polaków w Czarnogórze 

jury konkursu

patromi medialni

Marszałek Sejmu RP  
Bronisław Komorowski
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laureaci 
i uczestnicy 

konkursu
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I mIejsce samanta chojnacka 
Francja, Paryż

laureaci konkursu 
„WSpomnienie Solidarności W mojej rodzinie”                  

chris van dijk
HolandIa, delft

hélöise machut
francja, lIlle
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II mIejsce alexandra dorosz, 
austria, wiedeń

III mIejsce

wyróżnieni

Weronika rożnoWSka 
WIelka BrytanIa, BIrmIngHam

marta stachowski
nIemcy, frankfurt

natalia chomin - austria

oskar dudek - austria

maria duSzyńSka - kanada  

maia Ferreira - argentyna 

kornel FruzińSki - Belgia

magdalena janczara - chiny 

aleksandra janiec - austria

patrycja krySzczuk - Belgia

gaBriela kucińSka - auStria 

jan leszczyk - austria

piotr pocweirz – Francja 

daniel sikorski - kanada 

natalia SokołoWSka - Belgia 

Sanja Šućur - czarnogóra

emilia turc - Francja

w kategorii wiekowej 8-12 lat
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I mIejsce joanna leonowicz
lItWa, WIlno

laureaci konkursu 
„WSpomnienie Solidarności W mojej rodzinie”                  
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II mIejsce magdalena kiczka 
kanada, montreal

III mIejsce

wyróżnieni

liWia Stańko
austria, wiedeń

annamaria BurzyńSka - Włochy

mateusz lewandowski - niemcy 

magdalena ryBarSka - Belgia

alekSandra SeraFin – Belgia 

StaniSłaW Songin - litWa 

 martha stawska - kanada

katarzyna SzymańSka - auStria

mikołaj WałkoWSki - Belgia

w kategorii wiekowej 13-17 lat
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I mIejsce claudia Verheyen
BelgIa, antWerpIa

karol zaBaWa
austria, wiedeń

laureaci konkursu 
„WSpomnienie Solidarności W mojej rodzinie”                  
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II mIejsce emil celichowski
węgry, BudaPeszt

dominik ludera 
kanada, montreal

III mIejsce

specjalne 
wyróżnienie 
Prezesa Fundacji  

„Świat na Tak” 

ewelina adaszkiewicz
lItWa, kena

jenniFer deBicki

jana pecikiewicz
nIemcy, HeIlBronn

claudia dyrcz

Filip kucharski 
rosja, sankt petersBurg

w kategorii prace multimedialne
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ewelina adaszkiewicz, litwa

adrianna Barłóg, Francja

hanna Bartosik, Wielka Brytania

loren Bies, Francja

angela Bis , austria

klaudia Boguta, Wielka Brytania

adrianna Borkowska, Wielka Brytania

inga Brynda, Szwajcaria

judyta Brzostkiewicz, Francja

łukasz Buczyński, austria

annamaria Burzyńska, Włochy

Viktoria Bzdyk, austria

emil celichowski, Węgry

karol cepowicz, Belgia

Samanta chojnacka, Francja

natalia chomin, austria

jennifer debicki, niemcy

alexandra dorosz, austria

claudia dyrcz, niemcy

oskar dudek, austria

martyna dusiło, Belgia

maria duszyńska, kanada

maia Ferreira, argentyna

laura Filip, austria

kornel Fruziński, Belgia

alexandra gamrot, austria

paulina hochorowska, irlandia

magdalena janczara, chiny

anna jandura, austria

aleksandra janiec, austria

 justyna kałużny, uSa

magdalena kiczka, kanada

monika korecka, austria

magdalena korecka, austria

anastazja kostrzewa, Belgia

emilia krasowska, Belgia

maria krynicka, austria

patrycja kryszczuk, Belgia

Filip kucharski, rosja

Veronika kucharzyk, austria

gabriela kucińska, austria

mateusz kukliński, Belgia

karol kulesza, Belgia

joanna leonowicz, litwa

marianna leszczyk, austria

jan jakub leszczyk, austria

monika lewandowska, Belgia

mateusz lewandowski, niemcy

edwin lisowskij, litwa

magdalena liss, austria

dominik liss, austria

dominik ludera, kanada

Weronika łopata, austria

hélöise machut, Francja

Barbara majcher, austria

Wanda majcher, austria

karoline matuszyk, austria

aleksandra mazur, austria

kornelia mazur, austria

antonii olendzki, tunezja

Wiktor olendzki, tunezja 

kamila olszowa, Francja

uczestnicy konkursu
„WSpomnienie Solidarności W mojej rodzinie”                  
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nathalia osuch, Francja

Sylwia pargiela, Belgia

jana pecikiewicz, niemcy

agnieszka pisz, kanada

dawid pituch, austria

jakub piwowarczyk, austria

Barbara pociecha, austria

piotr pocwierz, Francja

patrycja popławska, Belgia

patrycja porzezińska, Belgia

aneta poszewiecka, litwa

ewa powierz, Francja

Weronika rożnowska, Wielka Brytania

ada rusowicz,  austria 

magdalena rybarska, Belgia

aleksandra Serafin, Belgia

daniel sikorski, kanada

aleksandra Sipior, austria

natalia Sokołowska, Belgia

Stanisław Songin, litwa

marta Stachowski, niemcy

izabela Stachurska, austria

liwia Stańko, austria

martha Stawska, kanada

dominik Stec, austria

kamila Stec, austria

patryk Szczytko, Belgia

Sanja Šućur, czarnogora

katarzyna Szymańska, austria

izabela Szymańska, austria

jakub śpiewak, Francja

agnieszka święch, austria

aleksander tołpa, Francja

Stefan tombiński, Belgia

anna torchała, austria

emilia turc, Francja

chris van dijk, holandia

claudia Verheyen, Belgia

mikołaj Wałkowski, Belgia

paulina Wierzba, austria

karol zabawa, austria

magdalena zajkowska, uSa

paweł zajkowski, uSa

adam żero, Belgia

krystian żyła, Francja
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Wydarzeniem towarzyszącym konkursowi literackiemu „Wspomnienie Solidarności w mojej 
rodzinie” był konkurs malarski w którym wzięła udział młodzież z Grupy Młodych Talentów 
oraz młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona z Warszawy. Konkurs plasty-
czny przygotowały Mazowieckie Towarzystwo Kultury którego prezesem jest Pan Janusz Ostrowski, 
Fundacja „Europejski Instytut Kultury” z prezesem Panem Marcinem Garczyńskim 
oraz Fundacja „Świat na Tak”.

W konkursie wzięło udział ok. 200 prac. 

Na wystawie zaprezentowano prace z Grupy Młodych Talentów pod kierunkiem artystycznym  
plastyka Pani Krystyny Bachanek:

oraz z Zespołu Szkół Plastycznych pod kierunkiem artystycznym Pana Tomasza Barszcz:

konkurs malarski

izabeli Sitarskiej  

julity tomasik   

olgi kożuchowskiej  

izy charaziak   

małgorzaty kunikowskiej 

oskara rafa   

katarzyny poślady  

agnieszki danycz  

karoliny Borys

karoliny Szliwińskiej     

renaty Barskiej

zuzanny krupki

michała łapczyńskiego

izy lewkowicz

magdaleny kamieniec

igora kubik

ewy kwiatkowskiej

marty pietrzak

macieja lisowskiego

pauliny żak

agnieszki Wołkowyckiej

joanny  jankowskiej  

karoliny Falkowskiej   

pauliny grabowskiej   

eweliny dul   

aleksandry kowalczyk  

lucyny kraśkiewicz

cezarego kraśkiewicz 

pauliny królak

karola mańk

marty mroczkowskiej 

moniki puchalskiej     

marty Szymańskiej
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Jury w składzie:
1.Krystyna Bachanek – przewodnicząca Komisji Współpracy z Polonią i opiekun artystyczny Grupy 
Młodych Talentów
2. Roman Stachera – Przewodniczący Sekcji Plastycznej Mazowieckiego Towarzystwa Kultury
3. Tomasz Barszcz - nauczyciel malarstwa i rysunku w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. 
W. Gersona w Warszawie przyznało: 

Wszystkie prace, dzięki uprzejmości Pana Marcina Garczyńskiego były prezentowane  
w „Galerii Freta” w Warszawie, od 27 czerwca do 30 września 2010r.

i nagrodę: karolinie BoryS

ii nagrodę: marcie SzymańSkiej

iii nagrodę: monice puchalskiej

sPecjalne wyróżnienie 

sPecjalne wyróżnienie 
Prezesa Fundacji „Świat na Tak”:

michałoWi łapczyńSkiemu

ewie kwiatkowskiej

Praca autorstwa Karoliny Borys
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prace uczeStnikóW konkurSu 
„WSpomnienie Solidarności 

w mojej rodzinie”
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samanta chojnacka 
11 lat, Francja

Oddać życie dla Polski wolności
było dla mego pradziada kwestią godności.

Dziadek z Babcią wespół pracowali 
i z gruzów powojenną Polskę odbudowywali;
Represji reżimu się nie poddawali 
choć żywność za kartki nabywali 
i w dostatki nie opływali.

Karol Wojtyła Papieżem wybrany!
Czy Naród Polski tak przez niego ukochany 
Będzie mógł wreszcie zrzucić kajdany,
By każdy Polak mógł żyć,
Myśleć i mówić niczym nie skrępowany?

Moja Mama 3 latka miała,
kiedy Solidarność powstawała i niewiele
z tego okresu zapamiętała, lecz
całą historię w książkach wyczytała,
w gazetach wyszukała i
wszystko mi opowiedziała. 

Wiersz

Tato zza muru myślał sobie:
Co ci Polacy teraz zrobią?
Czy dość w nich siły i solidarności 
by stawić czoła komunistycznych władz brutalności?
Oj! Nie znał on Narodu Polskiego odwagi i dzielności!

Tłumione strajki i manifestacje;
Polacy walczyli o swoje racje.
Gdy dziś Solidarność wspominamy, 
o bohaterach tych czasów pamiętamy.
Ranni, zabici i uwięzieni.
W Gdańsku, Szczecinie i na Śląskiej Ziemi…

My, wnuczęta Solidarności,
szanujemy tę naszą III RP
Czy dobrze się w niej dzieje, czy źle;
Naszym dziedzictwem orzeł w koronie
Miłość do Polski niechaj w naszych sercach płonie! 
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chris Van dijk 
11 lat, holandia

W dniu 30 kwietnia 2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim Opą – tak nazywam swojego  
holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat – „Solidarność”. Ten dzień nie jest może najlepszy  

na wywiad o Polsce, bo właśnie 30 kwietnia obchodzone jest narodowe święto holenderskie,  
Koninginnendag (Dzień Królowej) więc wszystko jest bardzo holenderskie. Ale jeśli 2 maja jest  

Dniem Polonii, to chyba jednak czas na wywiad polsko-holenderski nie jest najgorszy. 

Chris Van Dijk: Opa, ja ci teraz o czymś opowiem, 
spróbuj odgadnąć o czym, jak będziesz znał odpowiedź, 
to przerwij. Zaczynam: Powstała w Gdańsku, w 1980 
roku...
Opa: „Solidarność”!
CVD: Bardzo dobrze! Jeszcze miałem zebrane inne infor-
macje, ale widzę, że już wiesz o czym będziemy mówić. 
Czy pamiętasz może czasy „Solidarności” w Polsce? 
O: Tak, troszkę pamiętam. Na przykład kilka nazwisk: Lech 
Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, też strajki, wolna Polska.
CVD: Jak wyglądały holenderskie wiadomości w latach 
’80? Czy „Solidarność” była najważniejszym tematem?  
O: Cały czas „Solidarność” nie była oczywiście tematem 
numer jeden. Ale jak powstała i jak odnosiła sukcesy, 
albo jak wprowadzono stan wojenny, „Solidarność” była  
tematem numer jeden.
CVD: Skąd dowiedziałeś się o „Solidarności”, o tym  
że istnieje?
O: Szczególnie przez media, przez telewizję i gazetę, tak jak 
większość Holendrów.
CVD: Czy uważasz że „Solidarność” była i jest ważną 
organizacją?
O: Tak!
CVD: Jak zareagowała Holandia na stan wojenny?
O: Holandia organizowała duże akcje charytatywne, na 
przykład w telewizji. Były koncerty, zbiórki ubrań, żywności 
i inne działania. Jeździły tiry do Polski. Powstawały or-
ganizacje pomocy. Ja też się w nie włączałem, wpłacałem 
pieniądze. Każdy coś wtedy dla Polski robił. Ludzie martwili 
się tym co się dzieje w Polsce.
CVD: Co uważasz za największy sukces „Solidarności”?
O: Według mnie to, że w Polsce, a potem nawet w całej 
wschodniej Europie, skończył się komunizm.
Czy czasami jeszcze coś słyszysz o „Solidarności”?
O: Już nie tak często, ale temat wraca, na przykład w telewizji.
CVD: Czy masz może stare dokumenty, materiały, książkę 
itp. z czasu „Solidarności”?
O: Nie. Ale przeglądnij albumy ze zdjęciami swojego taty,  
z podróży do Polski. Może tam znajdziesz coś ciekawego.
CVD: Czy w czasie stanu wojennego dużo Polaków 
przyjechało do Holandii?
O: Trochę przyjechało, ale nie tysiące. Znanym Polakiem, 
który wtedy musiał uciec z Polski, był pan Jan Minkiewicz. 
Był on rzecznikiem prasowym „Solidarności”. Od niego 

dowiadywaliśmy się co się dzieje w Polsce i co się dzieje 
z „Solidarnością”. On mówił o rzeczach, o których polski 
rząd nic nie mówił. Pan Minkiewicz mieszka chyba ciągle 
w Holandii. Znów go można było zobaczyć w telewizji po 
katastrofie samolotu w Smoleńsku.
CVD: Czy myślisz, że bez „Solidarności” Europa byłaby 
inna?
O: Myślę, że tak, ale nie wiadomo jaka by była, bo zawsze 
historia tworzy się i zmienia przez dużo rzeczy. 
CVD: Czy wiesz może, czy Lech Wałęsa był kiedyś  
w Holandii?
O: Nie wiem.
CVD: A ja wiem, był rok temu, w Hadze, na obchodach 
20-lecia upadku komunizmu Polsce. Na tym spotka-
niu było dużo polskich znajomych mojej mamy. Całe 
spotkanie bardzo im się spodobało. W marcu byłeś  
w naszej sobotniej szkole w Rotterdamie. Tam widziałeś mnie 
w roli Fryderyka Chopina, w przedstawieniu teatralnym: 
„Etiuda o Fryderyku”. Czy chciałbyś mnie też widzieć  
w roli Lecha Wałęsy?
O: To mogło by być ciekawe.
CVD: A czy wiesz, że w Haarlem jest Solidarnoscstraat   
(straat to ulica, więc Solidarnoscstraat to ulica 
„Solidarności”)? 
O: Nie, ale fajnie! Teraz już wiem.
CVD: Może się tam kiedyś wybiorę, żeby zapytać ludzi, 
którzy tam mieszkają, czy wiedzą, co to jest „Solidarność”! 
Głupio by było, gdyby nic o „Solidarności” nie wiedzieli. 
Może jest tam też jakiś pomnik albo coś innego z tego 
tematu. Albo ktoś wie dlaczego Solidarnoscstraat tę ulicę 
nazwano „Solidarność”?
O: Powodzenia!
CVD: Na początku wywiadu zabawiliśmy się w zagadkę. 
Szybko ją rozwiązałeś i chyba dużo wiesz o „Solidarności”. 
Nie musiałem Ci przekazywać wszystkich wiadomości, 
które wyszukałem. Czy myślisz, że inni Holendrzy też 
wiedzą coś na ten temat?
O: Myślę że tak.
CVD: Ja też tak myślę. 
Natalka, moja siostra, pomogła mi w wywiadzie i przeprowadziła ankietę 
wśród dorosłych Holendrów na temat co wiedzą o Polsce. „Solidarność” 
i Lech Wałęsa znaleźli się w pierwszej dziesiątce. Ale nie na pierwszym 
miejscu. Na pierwszym miejscu była katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem 
i Lech Kaczyński. Ale to chyba nie dziwne, bo ta tragedia wydarzyła się 
tak niedawno. Dziękuję bardzo za wywiad. Też mojej młodszej siostrze  
Natalce. Pomogła mi przeprowadzić ankietę i wymyślić pytania na wywiad.
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hélöise machut
11 lat, Francja

Pewnego dnia w mojej polskiej szkole pani powiedziała nam, że można napisać pracę pod tytułem: 
„Solidarność w mojej rodzinie”. Pokazałam temat mojej mamie, która poradziła mi poczekać  
do Bożego Narodzenia i zrobić wywiad z Babcią i z Dziadkiem, którzy wiedzą o tym więcej. 

Solidarność w moim domu to:

Wspomnienia Babci
Moja Babcia rozpoczęła swoją pracę w „Solidarności” 

13 stycznia 1981 r. w Koszalinie w Zarządzie Regionu 
Pobrzeże. Pracowała najpierw w redakcji, w kolportażu 
gazet i czasopism, a potem w finansach. Pisała na maszynie, 
obsługiwała teleks, zajmowała się sprawami administracyj-
nymi. W późniejszym okresie, Babcia prowadziła kasę re-
gionów, bank leków i pracowała w kadrach. 

Brała udział w strajkach i dobrze pamięta stan wojen-
ny wprowadzony 13 grudnia 1981 r. W ten dzień wszyscy 
pracownicy „Solidarności” stracili pracę i moja Babcia też. 
Dużo osób zostało internowanych, czyli jak tłumaczy Babcia, 
aresztowanych, w tym wielu znajomych mojej Babci. 

Aby pomóc rodzinom internowanych, przez następne 
dwa miesiące Babcia zajmowała się wypłatami byłych 
pracowników „Solidarności”. Podawała też listy osób 
aresztowanych do kościoła, który pomagał darami ich 
rodzinom. Po tym okresie Babcia zaczęła szukać nowej 
pracy. Ale za każdym razem odmawiano jej przyjęcia z powodu 
pracy dla „Solidarności”. Trudno było wyżywić rodzinę  
z jednej wypłaty.

Pewnego wieczoru do drzwi mieszkania zapukała policja 
i Babcia musiała pojechać na przesłuchanie. Dziadek nie 
chciał, żeby pojechała sama. Chciał być z Babcią, więc 
poprosił o pomoc sąsiadów, którzy obiecali się zająć moją 
mamą i wujkiem. Babcia mówi, że w pokoju przesłuchań 
stała wielka lampa, że panowie policjanci nie byli dla niej 
mili i ją straszyli, że oskarżono ją o przemycanie nielegal-
nych gazet i chciano, by donosiła na swoich znajomych. 
Babcia odmówiła i w końcu została zwolniona do domu. 
Najlepiej Babcia pamięta, że bała się, że jej dzieci są same 
i chciała jak najprędzej do nich wrócić. Po pewnym czasie, 
dzięki pomocy znajomych, Babcia dostała wreszcie pracę  
w Zakładach Graficznych, i znowu w domu była wypłata, 
ale za to półki w sklepach były puste!

 „Solidarność” to nie była tylko praca, ale przyjaźń.  
Z tego okresu, moja Babcia ma najlepszych przyjaciół,  
na których może zawsze liczyć.

Wspomnienia Dziadka
Mój Dziadek kocha sport i był w tym czasie kierownikiem 

obiektów sportowych. Dziadzio pamięta jak w okresie, 

kiedy Babcia pracowała dla „Solidarności”, zaczął być, 
jak mówi, szykanowany w pracy. Szykanowanie to spec-
jalne utrudnianie życia, powodowanie problemów jak 
to tłumaczy Dziadzio. Po kilku miesiącach również on 
stracił swoją pracę i oboje z Babcią nie mieli z czego żyć. 
Wtedy pomagała im moja Prababcia, która była taka zła 
na to, co się stało, że sama wypisała się z partii. Dziadek 
bał się o Babcię, gdy została aresztowana i przesłuchiwana,  
ale nie chciał jej tego pokazać Babcia była dzielna i spokojna, 
ale Dziadek wiedział, że w środku to kłębek nerwów. Dziś 
Dziadek myśli, że przesłuchanie nie trwało tak długo, ale 
wtedy wydawało mu się, że czas się zatrzymał. Potem Dzia-
dek próbował znaleźć jakąś pracę, ale bez skutku. Pomyślał 
więc, że sam musi coś zrobić i produkował watę cukrową 
w malutkiej kuchni w bloku oraz pracował na czarno jako 
malarz i stolarz w firmie swojego kolegi. Na szczęście na 
początku lat dziewięćdziesiątych Dziadkowi zaproponowano 
powrót na dawne stanowisko pracy i do dziś jest kierowni-
kiem swojego ukochanego stadionu.

Wspomnienia Mamy
Nie tylko dorośli wiedzieli, że coś się dzieje, dzieci  

w szkołach miały własne dyskusje polityczne. Moja Mama 
pamięta spory na boisku między uczniami, którzy byli po 
jednej lub po drugiej „stronie”. Nawet szkolne przyjaźnie 
były „polityczne”. Mama pamięta ośmioletnie dzieci 
siedzące na szkolnym płocie i krzyczące „Niech żyje par-

Legitymacja służbowa Babci autorki oraz legitymacja Męża zaufania  
w wyborach 1989r. Dziadka autorki. 
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tia!” a niedaleko druga grupa wydzierała się w niebogłosy: 
„Niech żyje »Solidarność«!” (Mama pamięta dobrze, bo była 
w tej drugiej grupie). Mama nigdy nie zapomni jak obudziła 
się na ulubiony teleranek, a w telewizji na obu programach 
były tylko pasy. Najpierw wszyscy myśleli, że popsuł się tel-
ewizor, ale dowiedzieli się z radia „Wolna Europa”, że wpro- 
wadzono stan wojenny. Wieczorem tego dnia był komu-
nikat, że zamknięto wszystkie szkoły i mama przyznaje się, 
że się ucieszyła, że będą dodatkowe wakacje! Mama pamięta 
też, jak pewnego dnia Babcia wysłała ją do sklepu po masło 
i dała małą karteczkę, którą trzeba było dać pani sklepowej. 
Mama kupiła masło a kartkę włożyła do kieszeni. Bawiąc 
się z dziećmi na podwórku, wyrzuciła wszystkie papierki, 
które miała w kurtce, żeby móc włożyć ręce do kieszeni. Po 
powrocie do domu Babcia poprosiła ją o kartkę, ale Mama 
jej już nie miała. Obie szukały na dworze, ale nie znalazły. 
I tak moja Mama nauczyła się, że małe karteczki Babci 
są na wagę złota, bo bez nich prawie nic nie można było 
kupić. Jak mówi Mama, choć był kryzys i długie kolejki, to 
nie było jej źle, bo Babcia wychowana na wsi umiała zrobić 
domowe karmelki, bułeczki z dżemem i ciasteczka! Mama 
pamięta też białą koszulkę Babci, na której wyhaftowała na 
czerwono napis „NSZZ Solidarność” i którą często nosiła. 
Podchodziło do Babci wtedy wielu ludzi i mówiło, że też 

są po stronie „Solidarności” i pytano, gdzie można kupić 
taką koszulkę. Mama śmieje się z Babci, że mogła zrobić 
prawdziwy biznes na tych koszulkach i że przegapiła szansę 
na fortunę!

Wspomnienia Taty
Mój Tata jest Francuzem, który nie ma prawie żadnych 

wspomnień o „Solidarności” z czasów swojego dzieciństwa. 
Jedynym symbolem „Solidarności” jest dla niego Lech 
Wałęsa. Tata chciał, żebym też coś o nim napisała, bo jest 
w naszej rodzinie. Opowiedział mi, że kiedy moi rodzice 
się poznali, pojechali na wakacje do Paryża i przechodzili 
na spacerze koło polskiej ambasady. Było tam wielu fo-
tografów i nagle Tata powiedział do Mamy: „O, Leszwaliza! 
widzisz?” A Mama powiedziała: „Waliza, jaka waliza?” Tato 
tak źle wymówił, że Mama nie zrozumiała, o kim mowa! 
Próbowaliśmy go nauczyć, ale on dalej mówi tak samo…

Moja Babcia i Dziadek mówią, że w trudnych czasach  
Polacy bardzo sobie pomagali i zrozumieli, że razem mogą 
coś zmienić. Oboje twierdzą, że był to najtrudniejszy, ale  
i najlepszy okres ich życia, a moja Mama mówi, że nie 
chciałaby mieć innego dzieciństwa.
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Alexandra Dorosz: Jak doszło do tego, że zostałeś inter-
nowany?
Tata: Byłem pracownikiem Gdańskiego Przedsiębiorstwa 
Gazowniczego, tam strajk był tylko symboliczny, ze względu 
na niemożliwość przerwania dostaw gazu dla odbiorców. 
Dnia 16 grudnia 1981 roku po zakończonej pracy, gdy 
inne zakłady strajkowały, dołączyłem do tysięcznej demon-
stracji, przy dworcu w  Gdańsku. Demonstrowaliśmy  
przeciwko komunistycznemu ustrojowi. Po wielogodzi-
nnych starciach z milicją i ZOMO nasza demonstracja została  
rozproszona na małe grupy i w ten sposób straciliśmy 
swoją siłę. Milicjantów i ZOMO przybywało co raz więcej. 
Zaczęli w naszą stronę strzelać gumowymi kulkami i gazem 
łzawiącym. Przed natarciem schroniliśmy się w tunelu 
Dworca Gdańskiego skąd nie było ucieczki. Tam zostaliśmy 
złapania i zrewidowani. 
AD: Jak traktowano Was w czasie rewizji?
T: Podczas rewizji bito nas, obrażano i znieważano. 
AD: Co zrobiono z Wami potem? Czy wypuszczono 
Was?
T: Około północy zostaliśmy przewiezieni samochodami 
milicyjnymi, zwanymi więźniarkami, na posterunek milicji 
w Pruszczu Gdańskim. Tam nastąpiła ta sama procedura, 
czyli rewizja, obrażano nas i znieważano.
AD: Czy przez ten cały czas dostaliście coś do jedzenia  
i picia?
T: Przez cały ten czas nic nie dostaliśmy do picia i jedzenia.
AD: Jak długo byliście na posterunku?
T: Późnym popołudniem przechodząc między szpalera-
mi bijących nas milicjantów zostaliśmy załadowani do 
więźniarki, w której nie było ogrzewania, a był to grudzień. 
Odbyliśmy długą drogę do więzienia dla młodzieży  
w Iławie. Zostałem tam z tysiącami innych kolegów inter-
nowany. Przebywałem w murach więzienia miesiąc czasu.
AD: Jaki postawiono Tobie zarzut?
T: Po ponownym przesłuchaniu otrzymałem zarzut: 
podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie 

społeczeństwa województwa gdańskiego. 
AD: Jak wyglądał Twój pobyt w więzieniu?
T: Początkowo traktowano nas jak zwykłych przestępców. 
Byliśmy w celach pięcioosobowych. Raz dziennie przez pół 
godziny spacer i skromne jedzenie. Potem byliśmy już inaczej 
traktowani. Przychodził do nas ksiądz i mieliśmy Mszę św. 
Jedzenie było też dobre, gdyż otrzymywaliśmy paczki z za-
granicy dostarczane przez Kościół. 
AD: Masz jakieś dokumenty, że byłeś internowany?
T: Tak, mam decyzję o internowaniu. Jest to moja cenna 
pamiątka, której się nie wstydzę. 

alexandra dorosz 
10 lat, austria

Mam na imię Aleksandra, mam 10 lat i mieszkam w Wiedniu. Jestem uczennicą 4 klasy. Jestem  
za mała, żeby pamiętać lata „Solidarności”. Ale mój tata pamięta te czasy i przeprowadziłam z nim 

wywiad. Tematem naszej rozmowy były dni stanu wojennego, w tym czasie był internowany.

Decyzja o internowaniu
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Weronika rożnoWSka
10 lat, Wielka Brytania

Rozmowę ze swoją Babcią Bożeną Filochowską przeprowadziła Weronika Rożnowska 

Weronika Rożnowska: Pierwsze pytanie dotyczy daty 
powstania Związku Zawodowego „Solidarność”.
Babcia: Solidarność zaczęła działalność 17 września 1980 
roku.
WR: Kiedy pani zdecydowała żeby się zapisać?
B: Zapisałam sie 11-tego października 1989 roku.
WR: Czy dostawało sie jakieś legitymacje  lub odznaki?
B: Dostałam moją legitymację 23 października 1990 roku, 
otrzymałam również opaskę na rękę, którą wkładałam  
w przypadku akcji protestacyjnych lub  strajków.
WR: Jak ludzie zareagowali kiedy dowiedzieli się,  
że  powstał taki związek?
B: Wybrano elektryka z Gdańska Lecha Wałęsę  
na przewodniczącego „Solidarności”.
WR: Czy były jakieś składki członkowskie?
B: Składki były miesięczne, płaciłam 0.25% mojej pensji.
WR: Czy wszyscy ludzie mogli być członkami  
„Solidarności”?

B: Wszyscy pracujący  mogli należeć do organizacji.
WR: Co było zagwarantowane dla członków, czy pamięta 
pani jakieś akcje protestacyjne, jakiś wyjątkowy dzień?
B: Pamiętam, że jak pracowałam w Telekomunikacji Polskiej 
dotarły  do nas wieści, że nasza firma miała być sprzedana spółce 
francuskiej. Nie mogąc sie z tym pogodzić podjęliśmy akcję 
protestacyjną, protestowaliśmy cały dzień, równocześnie 
pracując, czego następstwem było odsunięcie decyzji  
w czasie. 
Jednym z takich niezapomnianych dni był 13 grudnia 
1981 roku kiedy wojsko wkroczyło do zakładu i na pod-
stawie wcześniej przygotowanej listy, wyłożonej na recepcji 
aresztowało ważnych działaczy z mojej pracy.
WR: Kiedy pani się wypisała z „Solidarności” i dlaczego?
B: Wypisałam się ze związku w roku 2000 z racji przejścia 
na emeryturę (ale cały czas z sentymentem wspominam ten 
okres).

Praca autorstwa Moniki Puchalskiej
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marta stachowski
9 lat, niemcy

„Solidarność” w tamtych czasach na uchodźctwie, znaczyła pomoc jeden drugiemu,
pomaganie niezależnie z jakich stron Polski pochodziliśmy,

nie wstydzenie sie bycia Polakiem.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
powstał w 1980 roku. 

W naszej rodzinie było dużo zamieszania. Moj Tata  
pochodzi z Sopotu, wyjechał z Polski w roku 1981 w wieku 
20 lat, żeby nie trafić do grupy policyjnej „ZOMO”. Do dziś 
nie mówi o tamtych czasach. 

Moja Mama pochodzi z Warmii. Miała 12 lat jak 
powstawała „Solidarność”, wspomina te czasy z wielką 
tęsknotą. Zaczęły sie strajki i kartki na żywność oraz bardzo 
duże kolejki w sklepach. Kościoły były zapełnione ludźmi. 
Mama opowiadała, że jak w kościele ludzie zaśpiewali „Boże 
coś Polskę przez liczne wieki” to mury kościoła się trzęsły.

 Atmosfera była napięta, dzieci nie wiedziały co się dzie-
je, ale czuły, że coś się zmienia. 

W szkole do której chodziła Mama na jednym z kory-
tarzy był napis „Proletariusze wszystkich krajów łączcie 
się”. Napis bardzo często znikał, ale zaraz był wieszany inny  
z tym samym tekstem. Dzieci, które złapano na tym 
wybryku, karano. 

W 1980 roku było inaczej. Na miejsce tekstu została 
powieszona bialo-czerwona flaga, pod którą dzieci 
umieściły tarcze. Na ulicach było pełno milicji. Nie można 
było w większych grupach przystawać. Ulotki, które były 

nalepiane prawie w każdym miejscu, czytane były z wielkim 
zachwytem. Bohaterem roku 1980 r.  dla mojej Mamy, jej 
kolegów i koleżanek był Pan Kozakiewicz na Olimpiadzie 
w Moskwie. 

Przeważnie nie było prądu. Były tak zwane  
„Akcje O”. Nie chodziły lodówki, telewizory i światło.  
1 maja był zawsze obchodzony pochodami po całym mieście. 
W roku 1981 szkoły nakazały dzieciom przyjść na pochód. 
Większość dzieci nie poszła bo rodzice nie pozwalali. Za to 
Boże Ciało tego roku było jedną dużą demonstracją. Każde 
dziecko trzymało krzyż bialo-czerwony z orłem w koronie, 
który Mama ma do dziś. Zaraz po Bożym Ciele, Mama wraz 
z rodziną wyjechała do Niemiec. 

„Solidarność”, „Wolność” i Lech Wałęsa kojarzą się 
Mamie z autobusami dzieci z Polski, brakiem kontaktu  
z rodziną z Polski, tygodniami zajętymi telefonami, namio-
tami nad Menem zapełnionymi ludźmi z Polski, proszącymi 
o azyl. Mama mieszkała wtedy z rodzicami w Lagrze 
uchodźców. 

I jeden duży płacz w dniu 13 grudnia 1981r.  
Na początku stanu wojennego paczki, które były wysyłane 
do Polski, były darmowe, dorośli organizowali rzeczy,  
lekarstwa, pieluchy, proszki do prania i żywność. Młodzież,  
w  tym moja Mama, pakowała paczki, które szły przeważnie  
do Organizacji Katolickich. „Solidarność” w tamtych cza-
sach na uchodźctwie, znaczyła pomoc jeden drugiemu, 
pomaganie niezależnie z jakich stron Polski pochodziliśmy, 
nie wstydzenie sie bycia Polakiem. 

Tak, to były dobre czasy.
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natalia chomin 
12 lat, austria

Na podstawie rozmowy z moim tatą Robertem Chominem przedstawiam Jego wspomnienia i udział
w ruchu „Solidarności”. Opowiem Wam prawdziwą historię, która mówi o odwadze i o cenie, jaką 

niekiedy trzeba za nią zapłacić. O marzeniach i okropieństwach komunizmu.

W 1980 roku fala strajków i protestów społecznych 
doprowadziła do narodzin „Solidarności”. W tym 

okresie czasu miałem okazję poznać pana Ryszarda Batore-
go, który był jej aktywnym działaczem.

Z powodu niemiłych doświadczeń osobistych, próby 
zastraszania i nakłaniania do współpracy z Milicją 
Obywatelską, postanowił stworzyć grupę osób, której za-
daniem miała być ochrona członków „Solidarności”. Jed-
nym z pracowników tej grupy zostałem ja sam.

Po pewnym czasie dołączył do nas mój kolega, Jan Biel. 
Do zadań naszej grupy należała m.in. kontrola nadużyć, 
ochrona osób i mienia „Solidarności”, ochrona marszów, 
demonstracji i zebrań organizowanych przez Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

W tamtym okresie czasu przynależność, współpraca 
lub nawet sympatia do „Solidarności”, była związana 
z niebezpieczeństwem i wymagała odwagi. Większość 
działaczy była śledzona i często dochodziło do napadów 
na nich. Mimo terroru władzy nie poddawali się i czynnie 
doprowadzili do obalenia komunizmu i powstania wolnej 
Polski.

21 września 1981 roku wyjechałem do Austrii. Trzy 
miesiące później, 13 grudnia został wprowadzony w Polsce 
stan wojenny. Doszło do wielu aresztowań w opozycji. Wie-
lu działaczy „Solidarności” ukrywało się lub schodziło do 
tzw. podziemia.

Ryszardowi Batoremu udało się, krótko przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego, opuścić Polskę i wyjechać do 
Niemiec, gdzie współpracował z radiem Wolna Europa.

Wspomniany już wcześniej Jan Biel, po 13 grudnia  
1981 roku, stworzył tajną drukarnię i zajmował się  

rozprowadzaniem ulotek, których treść demaskowała 
prawdziwe oblicze reżimu komunistycznego.

W jednym z mieszkań doszło do aresztowania Jana 
Biela. Został uznany za wroga Polski i skazany na trzy 
lata więzienia. W czasie wielokrotnych przesłuchań był 
poniżany i bity. Po dwóch latach odsiedzianego wyroku, 
został zwolniony warunkowo, lecz nadal był prześladowany 
przez Milicję Obywatelską i został pozbawiony prawa  
do pracy. Jan Biel był traktowany jak zwykły przestępca.

Ciągłe prześladowania przez Milicję zmusiły Jana  
do poproszenia o azyl polityczny w Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych. Jego wniosek został pozytywnie roz-
patrzony i Jan opuścił Polskę, by zacząć nowe życie w Stanach. 
Po pierwszym okresie pobytu, w którym uczył się języka 
angielskiego i pracował jako mechanik samochodowy, 
postanowił zgłosić sie do Armii Stanów Zjednoczonych.

Został przyjęty do oddziałów specjalnych tzn.  
komandosów morskich, gdzie odniósł wiele sukcesów  
i był wielokrotnie odznaczony za zasługi dla swojej nowej  
ojczyzny.

Po wielu latach, dzięki portalowi internetowemu Nasza 
Klasa, udało mi się nawiązać z nim kontakt.

Na koniec chciałbym przypomnieć, że w stosunku 
do ludzi, którzy przyczynili się do tragedii Jana Biela, nie 
wyciągnięto jakichkolwiek konsekwencji.

P.S. Ze względu na to, że Jan Biel jest nadal aktywnym 
żołnierzem Amerykańskich Sił Zbrojnych, jego prawdziwe 
imię i nazwisko zostało zmienione.

kronikaA4.indd   31 2010-12-03   16:33:43



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

32

oskar dudek 
10 lat, austria

Daleką konsekwencją przemian był wyjazd moich Rodziców z Polski i poznanie się ich za granicą. 
Mogę dojść do wniosku, że gdyby nie „Solidarność”, to nigdy bym się nie urodził.

Z „Solidarnością” spotkałem się pierwszy raz na lekcji 
  historii w Szkole Polskiej w Wiedniu. Pani nauczycielka 

prosiła o przygotowanie materiałów do konkursu. Cóż to  
w ogóle jest ta „Solidarność”? Nigdy o niej nie słyszałem.  
A tu od razu konkurs.           

 Mama wpadła na pomysł, że najwięcej się dowiem, 
gdy przygotuję plakat. Będzie to krótki rys historyczny ze 
zdjęciami, najważniejszymi wydarzeniami i nazwiskami 
ludzi, którzy wiele dokonali w tym okresie. 

Zaczęliśmy od ogólnej informacji w internecie. Zrobiłem 
sobie notatki i wybrałem najbardziej istotne tematy z tego 
okresu. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” powstał w 1980 roku, 19 lat przed moim 
urodzeniem, w Stoczni Gdańskiej. Przewodniczącym został 
Lech Wałęsa. 

Z dziesiątek zdjęć Lecha Wałęsy wybrałem to, na którym 
wyglądał najmłodziej. Istotną rolę w tym okresie odgrywał 
papież Polak – Jan Paweł II. 

Nie wiedziałem, że wówczas sytuacja gopodarcza Polski była 
tak trudna. Wiele artykułów żywnościowych nie można było 
kupić normalnie w sklepie. Kiedyś Babcia pokazywała mi kartki 
z tamtego okresu na: masło, mąkę, ryż, kaszę, mydło, proszek 
do prania, papier toaletowy, a nawet buty. Czekolada też była 
wydzielana. Trudno mi sobie to wyobrazić. Dzisiaj w sklepach 
mamy wszystkiego pod dostatkiem i nie musimy strajkować.  
Robotnicy w latach 80-tych nie akceptowali pustych półek.

Mama musiała zrobić mi znowu wykład na temat władzy 
komunistycznej w Polsce i wiodącej roli Polskiej Zjedno- 
czonej Partii Robotniczej. Oburzył mnie stan wojenny 
wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981r. Wyszukałem 
zdjęcie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w ciemnych oku-

larach. Patrole policyjne, strzelanie do ludzi w kopalni  
„Wujek”, lanie wody z armatek, to były sceny jak z filmów.

Zdziwiło mnie, ze Lech Wałęsa w 1983r. nie mógł 
osobiście odebrać Pokojowej Nagrody Nobla. 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko otwarcie krytykował 
władze komunistyczne i za to został brutalnie zamordo-
wany. Legalną formą protestu były msze święte. Pobicia  
i aresztowania członków „Solidarności” trwały aż do 
czasu, gdy władze w Związku Radzieckim objął Michaił  
Gorbaczow. Wprowadził on w latach 1985-87 Pieriestrojkę.  
W Polsce znowu zaczęła działać „Solidarność”, wypuszc-
zono więźniów politycznych na wolność i po nowej fali 
strajków, wiosną 1989 roku  obradowano przy faktycznie 
wielkim,  okrągłym stole. O zmianach, które musiały być  
wprowadzone dyskutowali członkowie rządu i opozycji - 
„Solidarności”.  Zalegalizowano ten związek. 

Podczas wyborów do Sejmu w 1989r. wygrała 
„Solidarność”, a PZPR poniosła totalna klęskę. Pierwszym 
niekomunistycznym premierem od 1945r. został Ta-
deusz Mazowiecki, a w grudniu 1990r. Lech Wałęsa został 
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przygotowanie i zrobienie plakatu nauczyło mnie dużo  
o współczesnej historii Polski i przybliżyło mnie do niej 
mocniej. Daleką konsekwencją tych przemian był wyjazd 
moich Rodziców z Polski i poznanie się za granicą. 
Dochodzę do wniosku, że gdyby nie „Solidarność”, to nigdy 
bym się nie urodził.
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maria duSzyńSka 
12 lat, kanada

W Warszawie poszłam z mamą do kościoła Świętego Stanisława Kostki. Ta msza zrobiła na mnie 
duże wrażenie. Odprawił ją ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mówił, żeby się nie bać i że zawsze trzeba mówić 

prawdę.
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maia Ferreira 
13 lat, argentyna

Kocham Polskę, każdy jej plac, zamek, wspomnienie o niej…

Solidarność; tak piękne słowo, o wyzwoleńczym znaczeniu, 
kraj pełen ideałów, który swoimi rękoma wniósł nadzieję 

do polskiej społeczności, a każdy z jego mieszkańców 
dokładała swoje ziarenko piasku dla dobra swego pięknego 
kraju.

Kocham Polskę, każdy jej plac, zamek, wspomnienie  
o niej…

 Moje korzenie są polskie i pomimo tego, że mieszkam 
w Ameryce Południowej chciałabym wyrazić mój podziw, 
widząc uśmiech i dumę na twarzach Polaków, którzy 
chodzą, bądź chodzili po tej ziemi czując radość z tego,  
że byli czy są Polakami.

Mój pradziadek, Edmund Mickiewicz walczył przeciwko 
Niemcom i rosyjskim komunistom w obronie swojej ojczyzny. 
Myślę, że nie było mu łatwo pozostawić swojego kraju,  
jednak był do tego zmuszony.

Musiał się ukrywać, był dla wielu przeciwników 
niewygodnym obywatelem, a poza tym chyba nie był naj- 
spokojniejszym człowiekiem. Następstwem tego, była 
konieczność podjęcia decyzji o emigracji: do Kanady 
lub do Argentyny, co doprowadziło do tego, że jestem 
Argentynką. 

Mieszkam w mieście Comodoro Rivadavia. Moja rodzina  
posiada działkę, której nadano nazwę „Solidarność” na 
pamiątkę związku zawodowego „Solidarność”, który 
zawiązał się we wrześniu 1980 roku. Mówi się, że był on 
największym tego typu związkiem w historii, który powstał 
w wyniku walki pracowników i robotników za wolność 
związkową przeciwko socjalistycznym władzom. Był on  
kierowany przez Lecha Wałęsę, który razem z innymi robotni- 
kami założył nielegalny związek zawodowy „Solidarność”. 
Głównym ich celem było uzyskanie prawa do tworzenia 
wolnych i autonomicznych związków zawodowych, które 
byłyby niezależne od władz politycznych.

Związek „Solidarność”, był pierwszym w latach 
osiemdziesiątych związkiem zawodowym w  kraju należącym 
wówczas do bloku socjalistycznego, co spowodowało, 
że otworzył on drzwi do szerokiej działalności ruchu 
społecznego i antykomunistycznego. Przystąpiło do niego 
10 milionów członków, co przyczyniło się w dalszej konsek-
wencji do ostatecznego obalenia komunizmu we wschod-
niej Europie. Większość zrzeszonych robotników była wyz-
nania katolickiego i walczyli w obronie demokracji.

Przywódca tego ruchu, Lech Wałęsa otrzymał pokojową 
nagrodę Nobla w roku 1983 za walkę w obronie demokracji, 

bez użycia siły, bez konieczności wszczęcia walk zbrojnych. 
Poza tym w latach 1990 do 1995 pełnił urząd polskiego 
prezydenta umacniając w ten sposób fundamenty wywal-
czonej demokracji.

   Jeśli chodzi o moją osobistą historię związaną po części 
z „Solidarnością”, to po urodzeniu mieszkałam w stolicy  
Argentyny, tj. w Buenos Aires, a następnie po  
przeprowadzce - w Comodoro Rivadavia. 

Pewnego razu poszłam zobaczyć najsłynniejszą  
w tym mieście imprezę kulturalną, na której prezentują 
swoje zwyczaje przedstawiciele różnych stowarzyszeń 
narodowościowych wielu pokoleń emigrantów, którzy przez 
lata zasiedlali ziemię argentyńską, jak: Boliwia, Włochy, 
Paragwaj itp. … Są to tylko niektórzy, spośród ogromnej 
liczby przedstawicieli różnych krajów, którzy mają szanse 
pokazać dorobki kulturalne poszczególnych nacji.

To wielonarodowościowe spotkanie wywarło na mnie 
tak duże wrażenie, że wpłynęło znacząco na pewne zmi-
any w moim życiu, które później nastąpiły. Poprosiłam 
mamę, by zaprowadziła mnie do Stowarzyszenia Polskiego 
z intencją zaangażowania się w jego działalność. Musiałam 
nieco zaczekać, by w rok później rozpocząć współpracę  
z Domem Polskim, w którym od 7 lat m.in. tańczę polskie 
tańce ludowe. 

W roku ubiegłym zostałam wybrana spośród grupy 
uczniów polonijnej szkółki Domu Polskiego, by wraz  
z kilkoma rówieśnikami pojechać do kraju moich przod-
ków, co bardzo osobiście przeżyłam, gdyż spędziłam tam 
wspaniały czas, zdobyłam nowych przyjaciół zarówno  
Polaków, jak i Włochów polskiego pochodzenia. Zwiedziłam 
Warszawę, Kraków i na własne oczy mogłam zobaczyć 
Okrągły Stół. Było to dla mnie jedno z najpiękniejszych 
przeżyć w życiu, gdyż historię z nim związaną opowiadała 
mi wielokrotnie moja babcia, wiedziałam, jak ważne  
miejsce zajmuje on w historii Polski, ile wybitnych postaci 
przy nim obradowało.

I w ten oto sposób, wobec splotu historii wielu Polaków 
i Argentyńczyków, piszę te wspomnienia, jako wnuczka 
obecnej Prezes Związku Polaków w Comodoro Rivadavia, 
dla której moje zainteresowanie polskimi korzeniami, stało 
się powodem podjęcia decyzji związanej z przyjęciem przez 
moją babcię tej funkcji w Domu Polskim.
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Kornel Fruziński: Mamo, czy mogłabyś mi opowiedzieć  
o Polsce w latach 1980 - 1989?
Mama: Byłam wtedy jeszcze małym dzieckiem i mogę  
Ci opowiedzieć jak ja to pamiętam
KF: Dobrze, chętnie posłucham, jak te ciężkie czasy 
postrzegały dzieci.
M: Nigdy nie odbierałam tego tak, jakbym miała złe czy 
ciężkie dzieciństwo. Dzieci były szczęśliwe tak jak teraz. 
Mało rozumiały i mało ich obchodziło co się dzieje w kra-
ju.
KF: Nie dziwiło Cię to, że sklepy są puste a żywność ku-
puje się na kartki.
M: Nie, nie dziwiło. Dla mnie i dla innych dzieci było to 
normalne. Puste półki czy kolejki w sklepach. Chyba 
myśleliśmy, że tak ma być, że tak jest wszędzie. Oczywiście 
słyszeliśmy narzekania dorosłych, ale wiesz, jacy oni są, 
często narzekają. Gdy jest się dzieckiem, życie jest proste. 
KF: A co wiesz o stanie wojennym?
M: Gdy ogłoszono stan wojenny miałam sześć lat. 
Wiedziałam, że stało się coś strasznego, bo dorośli byli 
bardzo poruszeni. Myślałam, że wybuchła kolejna wojna  
i bardzo się bałam. Pochodzę z małego miasta i tam skutki 
wprowadzenia stanu wojennego były mniej odczuwalne. 
Z telewizji nie można się było nic dowiedzieć. Poczta nie 
działała, rozmowy telefoniczne były kontrolowane przez 
władze. Ludzie się bali, ponieważ nie wiedzieli, co się dzieje. 
Wieczorami nie można było wychodzić z domu, a na ulicach 
pojawiło się wojsko. To był dziwny czas, nawet dla nas – dzieci.
KF: Opowiedz mi o komunizmie w Polsce.
M: Za komuny w Polsce było całkiem inaczej niż teraz. Dla 
mnie osobiście komunizm będzie się kojarzył z dzieciństwem 

i dorastaniem. Zdziwiłbyś się jak wyglądała wtedy Polska. 
Szara, smutna. W szkole śpiewaliśmy patriotyczne piosen-
ki na cześć Związku Radzieckiego. Uczyliśmy się języka 
rosyjskiego i myśleliśmy, że jest to język międzynarodowy. 
Czechosłowacja lub NRD były dla nas Europą Zachodnią. 
A opowiadania o Ameryce, czy o demokratycznych krajach 
Europy były dla nas bajką, legendą (śmiech).
KF: A co wiesz o „Solidarności”?
M: Dzięki „Solidarności” upadł w Polsce komunizm.  
Do „Solidarności” należeli ludzie inteligentni i robotnicy. To 
dzięki ich działalności ludzie wyszli na ulice i postanowili 
sprzeciwić się władzy. Wielu z nich zapłaciło za to więzieniem 
lub nawet własnym życiem. Dzięki „Solidarności” zwykli 
ludzie uwierzyli w to, że można żyć inaczej. Że ludzie 
nie muszą się bać, że mogą myśleć i mówić, o czym chcą.  
Że powinni decydować o sprawach kraju, mogą być wolni. 
O „Solidarności” usłyszał cały świat. Jeden z liderów, Lech 
Wałęsa dostał za swą działalność pokojową nagrodę Nobla.
KF: A co myślisz o „Solidarności” w Polsce teraz?
M: Myślę, że trochę zachłysnęliśmy się demokracją  
i wolnością. Wpadliśmy w sidła komercji i kolorowego  
kiczu. Zapomnieliśmy, o jakie wartości walczyła 
„Solidarność”. Mam jednak nadzieję, że te lata mamy już 
za sobą. Myślę, że Polacy w trudnych chwilach potrafią się 
zjednoczyć i być solidarni.
KF: Cieszę się, że urodziłem się w demokratycznej Polsce. 
Dziękuję mamo za wywiad.
M: Bardzo proszę.

kornel FruzińSki
12 lat, Belgia

Wywiad z mamą przeprowadził Kornel Fruziński. 
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magdalena janczara 
12 lat, chiny

„Opowieść Cioci Wiesi, Babci Wandzi i Dziadziusia Bolka”

Nasz pradziad i dziadek gawędząc wieczorem,
myślami wracają do trudnych swych lat.
Twarz smutna, ponura, zmartwiona i blada,
A z ust cichy szept, tam zginął robotnik – nasz brat.
Ich myśli sięgają lat siedemdziesiątych,
gdy lud przytłaczają podwyżki żywności.
Pot z czoła ocierał zmęczony robotnik
i marzył o buncie pod hasłem solidarności.

W obronie swoich praw strajki podjęli górnicy
i stoczniowcy z Gdańska, Gdyni i Szczecina.
Mnóstwo rannych, wielu zabitych, a wśród nich
Polska kobieta, opłakująca śmierć męża i syna.
Przeciwko PZPR i rządom Edwarda Gierka
Do strajków przyłączyli się Ursus i Radom.
Bohaterską walką ocalili swoje rodziny,
od codziennego spożywania chleba z marmoladą.

Groźne oddziały ZOMO powołano,
by stłumić wrzące strajki ludności,
internowanych na ścieżkę zdrowia wysłano,
tam milicjanci pałami liczyli ich kości.
Ciężko znosili ból i cierpienie,
lecz nadal dzielnie walczyli,
w szeregach opozycji występując,
podziemną działalność szerzyli.

Upadła państwowa cenzura,
która dotychczas prawdę kryła.
Partia komunistyczna straciła zaufanie,
Bo nielojalna wobec ludzi była.

Śledząc drogę demokratycznych przemian,
ludność swe poparcie ku Solidarności chyli.
Lecha Wałęsę swym przywódcą czyniąc,
stanowczo twierdzili, że się nie myli.
Krotko władzę w rządzie sprawuje Stanisław Kania,
bo Edward Gierek traci swe stanowisko.
Po nim generał Wojciech Jaruzelski

pod swoje rządy przejmuje wszystko.

Internują działaczy opozycji i „Solidarności”, gdy rząd
13 grudnia 1981 roku stan wojenny wprowadza.
Jaruzelski i Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
obejmują rządy w Polsce jako nowa i silna władza.

Drastycznie wzrosły ceny i poziom inflacji,
kryzys gospodarczy pogłębił się znaczenie.
Embargo na wymianę towarową z Polską
prezydent USA publicznie ogłosił właśnie.
Alkohol, czekolada, cukierki, papierosy i benzyna,
wszystko na kartki, wszystko zreglamentowano.
Cała Polska w spekulacji sie pogrążyła,
dla nowożeńców jeden komplet mebli przewidziano.

Twardo stojąc na straży prawdy i sprawiedliwości,
ludność wielokrotnie o biedę się ocierała.
Dzięki licznym organizacjom kościelnym
z zagranicy do Polski ważna pomoc docierała.
Powracają do domów internowani i opozycjoniści,
bo stan wojenny 1 stycznia 1983 roku zawieszono.
Nadal jednak ginęli działacze antykomunistyczni,
mimo że 22 lipca stan ten ostatecznie zniesiono.

Oddajmy hołd biednym i uciemiężonym,
krocząc autentycznymi śladami „Solidarności.”
Stoczniowcy, górnicy, ksiądz Kotlarz i Popiełuszko,
wszyscy stracili życie w imię sprawiedliwości.
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aleksandra janiec
13 lat, austria

Dzięki „Solidarności” został obalony ustrój komunistyczny. Obecnie mamy ustrój 
demokratyczny który daje nam wolność słowa i wyznania i pozwala na niezależne 

wybory, wolność prasy i swobodę podróżowania. 

Bezpośrednim impulsem do strajków była podwyżka 
cen żywności w roku 1980. Decydujące znaczenie miał 

strajk w Stoczni Gdańskiej a jego przyczyną było zwolnienie 
Anny Walentynowicz. Powstały komitety strajkowe pod 
przewodnictwem Lecha Wałęsy, w nocy 16 na 17 sierpnia 
1980 utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy.  
7 września podczas zjazdu przedstawicieli tych komitetów 
przyjęto propozycję Karola Modzelewskiego, że nowy 
związek będzie nosił nazwę Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność’. Związek został zarejestrowany  
w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i na temat tego 
związku przeprowadziłam wywiad w mojej rodzinie.

 W zakładzie pracy mojej cioci Cecylii została założona 
„Solidarność” w 1982r. Przewodniczącą „Solidarności”  
w jej spółdzielni została kuzynka i jednocześnie koleżanka 
Helena J. Helena kontaktowała się z Urzędem Wojewódz-
kim „Solidarności” w Rzeszowie i brała tam też udział  
w różnych konferencjach i zebraniach na temat działalności 
„Solidarności” w Polsce. Z Rzeszowa przywoziła rożne  
informacje, ulotki, wskazówki i nowości z całej Polski. 
Dzięki tym ulotkom i spotkaniom ludzie byli świadomi 
sytuacji w kraju, dowiadywali się wielu spraw, dopatry-
wali się wielu niesprawiedliwości i zaczęli dążyć do wielu 
zmian jak n. p. wolności słowa i zdania. Ciocia brała udział 
w wielu zebraniach i popierała „Solidarność”. Jednak  
z przykrością wspomina, że przez wprowadzenie stanu 
wojennego i ze względu na wyznaczone godziny policyjne 
został odwołany jej bal maturalny. Wspomina też prze-
pustki ,które umożliwiały pobyt na mieście w czasie godzin 
policyjnych. 

Ciocia Danuta nie była członkiem „Solidarności” 
ponieważ pracowała na Poczcie Polskiej, która była  
w tych czasach zakładem zmilitaryzowanym. To znaczy, 
że od pierwszego dnia wprowadzenia stanu wojennego na 

terenie zakładu pracy znajdowało sie wojsko lub służba 
bezpieczeństwa (SB).

Mówiła, że w każdym pomieszczeniu znajdował się jeden 
żołnierz, a pracownicy służby bezpieczeństwa kontrolowali 
pomieszczenia w których znajdowali się żołnierze. Nie wol-
no im było rozmawiać z pracownikami, jeżeli zakaz został 
złamany, to winny został aresztowany lub otrzymywał karę. 
Wśród pracowników byli tak zwani „donosiciele”, którzy  
z rozmów chcieli wywnioskować, kto jest za „Solidarnością”, 
a kto za partią.

Na poczcie początkowo były wyłączone telefony,  
a później rozmowy podsłuchiwane, a listy przychodziły 
z adnotacją „ocenzurowane”. Ciocia była ograniczona  
w możliwości działania, ale wypowiedziała się na wyborach 
głosując za „Solidarnością”.

Ciocia też opowiadała, że w każdym zakładzie pracy 
w Polsce działała PZPR. W tym czasie jej członkowie uak-
tywniali się poprzez namawianie do zapisania się do par-
tii ponieważ obawiali się, że „Solidarność” rośnie w siłę. 
W zamian obiecywali: wyjazdy, podwyżkę, lepsze stanow-
isko itp. 

Moja mama też była członkiem „Solidarności” i również 
popierała ich działalność oddając swój glos w wyborach.

Dzięki Solidarności został obalony ustrój komunistyczny. 
Obecnie mamy ustrój demokratyczny, który daje nam wolność 
słowa i wyznania, pozwala na niezależne wybory, wolność 
prasy i swobodę podróżowania.
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juStyna kałużny 
17 lat, stany zjednoczone

Dom Solidarności

Dom Solidarności

Stoi dom solidny, murowany,
flaga, biała z czerwonymi literami.
Zapisana naszymi żądaniami.
Solidarnie my wytrwamy.
Matka, ojciec, brat i siostra.
Cała ta rodzina Polska,
klęczy przy drewnianym krzyżu,
i do Boga jest zwrócona.
Za tą wolność, niezdobytą!
Za tych przodków, mordowanych!
Którzy życie swe oddali.
Dla ojczyzny ratowania.
Bo solidna ma być Polska,
by przetrwała zawieruchy.
By nie dała się wrogowi,
zawistnemu Moskalowi
Aby Polak mógł zrozumieć.
Kto ojczyznę chce ratować,
a kto naród chce podzielić,
obce wojska chce zwerbować. 
Generały debatują!
Karabiny już szykują!
Już przywódców aresztują!
Cały naród oszukują. 
Przyszedł rozkaz prosto z góry.
Kapelana nam porwali!
Tak potwornie go się bali.
Że mu życie odebrali.
Ksiądz Stanisław grób mu zrobił.
Tym ubecja przerażona,
wszystkim usta chce kneblować.
Nowy rozkaz im wydali,
Suchowolca zamordować!
Źle się dzieje w naszym kraju.
W tym narodzie naszym biednym.
Bo go niszczą, prześladują!
Żeby nie mógł się już podnieść!
Demontują nam ojczyznę!
Młodych ludzi wyganiają!

Pracy w kraju nam nie dają!
W euro kołchoz zamieniają!
Nienawistną propagandę 
w całym kraju rozsiewają.
Takiej Polski nie pragniemy!
Takiej Polski my nie chcemy!
Dziś z myślami się bijemy.
Jak ojczyznę nam przywrócić.
Aby w naszym własnym kraju,
była wiara i szacunek.
Tak będziemy się modlili.
Jak nasz rodak Wielki Polak.
On nam z Góry błogosławi!
On nam dawał drogowskazy.
Słyszysz znowu biją w tarabany!
Tu zwycięstwa smak poczujesz.
Nie opuszczaj swej macierzy
Niech powrócą wszystkie dzieci!
I zobaczą jak mateńka się bogaci!
Silny wiatr złapała w żagle.
Biały orzeł wzbił się w górę!
By potęgę jej zobaczyć.
I jej wiarę ubogacić.
Na kolana padły szuje!
Teraz będą tylko prosić.
Już nie będą więcej kłamać.
Już nie będą więcej szkodzić. 
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patrycja kryszczuk
12 lat, Belgia

Co to jest „Solidarność”?

Co to jest „Solidarność”?  Dla mnie w tym dużym słowie, kryją się małe słówka.

Społeczeństwo 
Ojczyzna
Lech Wałęsa
Inteligencja
Demokracja
Akcja antykomunizmu
Razem
Narodziny wolności
Obrona praw człowieka
Śmierć komunizmu                 
       

Jeśli każdy obywatel Polskiego Narodu wypełniałby tych jedenaście cech, nasz kraj naprawdę byłby wolny   
od wszelkich niedomówień i różnego rodzaju zła.

 Solidarne osoby potrafią pomagać sobie nawzajem oraz się jednoczyć. Byliśmy świadkami wielkiego pojednania, 
uczucia braterstwa, oraz ciepła płynącego od każdego człowieka, czyli Narodu Polskiego.

Pomimo, że mieszkam w Belgii, moją Ojczyzną jest Polska!!

Praca autorstwa Karoliny Szliwińskiej
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gaBriela kucińSka
11 lat, austria

Wywiad z ciocią Teresą Kucińską przeprowadziła Gabriela Kucińska

Gabriela Kucińska: Kiedy po raz pierwszy usłyszała ciocia 
o „Solidarności”?
Ciocia: To było w 1980 roku. Pracowałam już od trzech lat  
w szkole. Koniec lat siedemdziesiątych był dla Polaków bar- 
dzo trudny. Zawsze brakowało towarów dobrej jakości, ale  
w 1980 r. nagle okazało sie, że sklepy są puste. Jeszcze nigdy 
nie było tak źle. Brakowało nie tylko mięsa, szynki, owoców 
cytrusowych czy kawy, ale dosłownie wszystkiego, proszku 
do prania, masła, obuwia, dżemów, sera. Pamiętam, że aby 
kupić szampon do włosów, stałam w kolejce ponad godzinę. 
Żeby kupić węgiel na zimę lub lodówkę, trzeba było stać  
w kolejce całą noc. Wszystko było na kartki – takie kupony, 
które otrzymywało sie w pracy i które uprawniały do za-
kupu np. 2 kg cukru miesięcznie. Dzieciom przysługiwała 
kartka na czekoladę, o ile pamiętam, była to jedna tabliczka 
na miesiąc.
GK: Co oznacza „Solidarność”?
C: „Solidarność” oznacza wspólne działanie, współ-
odpowiedzialność, poparcie, jedność w działaniach przeciwko 
złu i niesprawiedliwości, okazywanie sobie życzliwości  
i pomocy.
GK: I o to chodziło w „Solidarności”?
C: Przede wszystkim to był ruch ludzi zmęczonych trud-
nymi warunkami życia. Nie to jednak było najważniejsze. 
Najważniejsze było żądanie demokracji, prawa do swobod-
nego wypowiadania się, do ochrony interesów pracowniczych. 
W 1980 r. w Polsce prawie w ogóle nie było prywatnych 
przedsiębiorstw. Wszystko należało do państwa, ale gos-
podarka taka okazała się katastrofą. Ludzie, którzy dostrze-
gali zło tego systemu, nie mogli swobodnie wypowiadać 
swoich poglądów. Wszelka krytyka oznaczała utratę pracy, 
prześladowanie, wiezienie, a nawet śmierć.
GK: Czy przed 1980 r. Polacy nie próbowali zmienić  
ustroju swojego kraju?
C: Tak, kilkakrotnie. W 1956 r., potem w 1968, także  
w 1976. Ginęli ludzie, za każdym razem milic-
ja i wojsko krwawo rozprawiało sie z protestującymi  
robotnikami, studentami, stoczniowcami. Nie można było 
wygrać z milicją i wojskiem, gdyż ci, którzy odważyli się 
przeciwstawić władzy, nie mieli broni i oparcia. Brak wiary-
godnej informacji o dążeniach protestujących był również 
przyczyną ich klęski. Ich protesty i postulaty były fałszywie 
przedstawiane w mediach. Społeczeństwu ukazywano 
protestujących jako wichrzycieli, wrogów narodu, jako 
przestępców występujących przeciwko państwu. Obraz 
protestujących był kłamliwy, ale wielu ludzi nie zdawało  

sobie sprawy z rozmiarów kłamstwa.
GK: Co spowodowało, że ludzie nie chcieli być dłużej 
okłamywani?
C: Wyobraź sobie, że czytasz w porannej gazecie, jak 
świetnie rozwija się gospodarka Twojego kraju, że produk-
cja mięsa jest rekordowa, że wydobywa sie ogromne ilości 
węgla i sprzedaje wspaniale wyposażone statki. Wybier-
asz się do sklepu na zakupy i widzisz puste półki. Nie ma 
mleka, sera, masła, nie mówiąc o wędlinach czy słodyczach. 
Kłamstwa nie dało sie dłużej obronić. Pracownicy dużych 
zakładów, w tym Stoczni Gdańskiej, zaczęli stawiać żądania. 
Dotyczyły one nie tylko warunków pracy i wynagrodzenia, 
ale również wpływu ludzi na zarządzanie, demokratyzacji 
życia i głębokich przemian gospodarczych i politycznych. 
GK: Co było dalej?
C: Protest stoczniowców rozszerzył sie na wszystkie grupy 
zawodowe. Na czele protestujących stoczniowców stanął 
robotnik Lech Wałęsa, jeden z twórców Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Słowo 
„solidarność” nieprzypadkowo znalazło się w nazwie związku 
zawodowego stoczniowców, a wkrótce związku zawodowe-
go wszystkich innych grup zawodowych. Wyrażało popar-
cie społeczne, które dało siłę protestującym. To poparcie 
społeczne i solidarność wielu ludzi przesadziły o zwycięstwie 
demokracji i o przemianach w Polsce. Wprawdzie opór 
komunistycznej władzy trwał jeszcze dziewięć lat, do 1989 
r., ale nawet stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1980 r. 
nie był w stanie zdławić „Solidarności”.
GK: Co to znaczy stan wojenny?
C: 13 grudnia 1980 r. rząd wypowiedział wojnę własnym 
obywatelom. Na ulice wjechały czołgi, zamilkły telefony, 
nie działała telewizja, wprowadzono godzinę policyjną. 
Aby w 1980 r. pojechać na Święta Bożego Narodzenia do 
innego miasta, trzeba było mieć specjalne zezwolenie. Wie-
lu ludzi, w tym przede wszystkim działacze „Solidarności”, 
zostało wywiezionych z domów do miejsc, które nazwano 
ośrodkami internowania. Praktycznie było to wiezienie, 
tyle że bez wyroku sądu.
GK: Co stało się z „Solidarnością” w stanie wojennym?
C: Umocniła się! Ruch zyskał zwolenników, również za 
granicą. W obronie prześladowanych wystąpiły rządy 
wielu krajów, politycy, artyści, ważne osobistości i mil-
iony zwykłych ludzi. To była prawdziwa solidarność nie 
tylko obywateli jednego kraju, ale wielu narodów. Bardzo 
wielu ludzi z różnych krajów pomagało Polakom, również  
materialnie.
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GK: Jak ludzie radzili sobie w stanie wojennym?
C: To była mroźna zima, półki w sklepach jak zwykle puste. 
Ludzie nie tracili jednak ducha, o czym świadczą dowcipy 
z tego okresu.
GK: Czy mogłabym jakiś usłyszeć?
C: Mój ulubiony dowcip świetnie ilustruje znaczenie słowa 
„solidarność”. Kilka dni po wprowadzeniu stanu wojen-
nego pani Kowalska poprosiła męża, żeby wyrzucił śmieci. 
Pan Kowalski zabrał kubeł ze śmieciami i wyszedł z domu 
tak, jak stał, tzn. w pantoflach. W drodze do śmietnika 
zatrzymał go patrol milicji. Niestety, pan Kowalski nie miał 
przy sobie dokumentów ani przepustki, wiec został zabrany 
na komisariat. Wrócił po kilku dniach, zabiedzony i głodny. 
Przed blokiem spotkał sąsiada, który na widok pana Kowal-
skiego bardzo się ucieszył. „Panie Kowalski, milicja pytała, 
czy Pan tu mieszka. Niech się Pan nie martwi, solidarnie 
powiedzieliśmy, że tu nikt taki nie mieszka!”
GK: Czy ciocia należała do „Solidarności”?
C: Tak. W szkole, w której pracowałam, uczyło ponad 100 
nauczycieli. To była duża szkoła, z około 1000 uczniów. 
Na jesieni 1980 r. ponad 30 osób postanowiło założyć 
koło związkowe. Niewiele zdążyliśmy zrobić – w grudniu 
ogłoszono stan wojenny i oficjalna działalność związku 
została zawieszona. Mięliśmy jednak poczucie uczestnictwa 
w wielkich przemianach. Spotkania z ludźmi „Solidarności” 
dawały nadzieje, wyzwalały potrzebę wpływania na 
sprawy publiczne, na własny los. Ludzie mojego poko-
lenia uświadomili sobie nagle, że zmiany są niezbędne,  
że zmian tych muszą dokonać sami, że potrzebna będzie 
zmiana sposobu myślenia i działania milionów ludzi. Wiel-
kim wyzwaniem było przejście do gospodarki rynkowej, 
walka z inflacja, udział w prawdziwych wyborach. Pierwsze 
prawie demokratyczne wybory to dopiero rok 1989, ale to 
temat na inna rozmowę.
GK: Bardzo dziękuję cioci za rozmowę.

Mgr Teresa Kucińska
Absolwentka Filologii Angielskiej UJ w Krakowie. 
Długoletnia nauczycielka jezyka angielskiego w Zespole 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Skawinie. Obecnie 
pracuje w Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Praca autorstwa Eweliny Dul
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jan leszczyk 
10 lat, austria

Tobie Ojczyzno

W latach 70-tych i 80-tych nasza rodzina mieszkała na wsi, daleko od dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. 
Nie było w pobliżu dużych fabryk i zakładów przemysłowych, w których działałyby aktywnie związki zawodowe. 

Być może właśnie z tego względu nie mówiło się u nas wiele na temat strajków i „Solidarności”. Nikt z naszej rodziny, 
bliskich czy przyjaciół nie brał aktywnego udziału w życiu politycznym, ani w ruchu związkowym. Nie ma więc u nas 
wspomnień z tym związanych. Rodzice i dziadkowie opowiadali często o tym jak żyło się tamtych czasach.
Więcej o „Solidarności” dowiedziałem się z lekcji historii w Szkole Polskiej i postanowiłem poszukać więcej informa-
cji na temat. Przeglądaliśmy z moją mamą różne źródła i trafiliśmy na wiele ciekawych reportaży, wspomnień i relacji  
z tamtych dni. Znaleźliśmy m.in. „Zbiór wierszy kolportowanych w czasie sierpniowych strajków w Gdańsku i Gdyni  
w 1980 r.” wydanych przez Wolną Drukarnię Stoczni Gdańskiej w 1984 roku. 
Nie wiadomo kto był autorem tego wiersza, ale bardzo mi się spodobał, bo jest w nim opisana właściwie cała historia 
powstania „Solidarności”. Autor pisze tam, że ludzie byli już od lat zdenerwowani złą sytuacją gospodarczą, łamaniem 
praw człowieka i obywatela i dlatego zaczęli strajkować. Wspomina, że 14 sierpnia 1980 r. stanęła Stocznia im. Lenina  
w Gdańsku, ale strajkowano także w Gdyni, Szczecinie, Elblągu. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy oczekiwał na ro-
zmowy z rządem, Wolne Związki Zawodowe żądały wolności słowa, wyznania, publikacji, środków masowego przekazu 
dla wszystkich, ale także chleba. Strajkujący chcieli zjednoczenia wszystkich Polaków, bezpartyjnych i partyjnych. Widać, 
że ludziom było ciężko, ale wiedzieli, że innej drogi nie mają. Ten wiersz jest bardzo patriotyczny, a autor adresuje go 
Ojczyźnie. 

Tobie Ojczyzno
Stocznia imienia Lenina
Czternastego sierpnia zamarła
Stalowych ramion nie zgina
Milcząca, Dumna, Uparta

Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Elbląg
Stawiają bezkompromisowe postulaty
Coś w piersi robotniczej pękło
Wrzód nabrzmiewał przez lata.

Spracowane, zgrubiałe dłonie
W pięść twardą siłę zwarły;
W sercach ogień zapłonął
Oczy patrzą gniewnie i hardo.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
Oczekuje spotkania z Rządem
Konstruktywne debaty, rozmowy,
Mają zrodzić nowy porządek.
Wolne Związki Zawodowe.

Bezpieczeństwo dla strajkujących.
Wybrnięcie z sytuacji kryzysowej
Chleb dzielony między pracujących.

Wolność słowa, wyznania, publikacji,
Środki masowego przekazu dla wszystkich
Bezpartyjni i partyjni – to Polacy
Którzy mają prawo czuć, działać, myśleć.

Puste tramwaje w zajezdniach
Bezczynne dźwigi w stoczni
Ciężkie zbolałe serca…
Ludzi gniewnych, ale rozumnych, mocnych.

W złowrogą ciszę wsłuchani
Z troską w przyszłość patrzymy 
Na odgłos pracy czekamy,
Niech ruszą tramwaje po szynach!

Wydaj rozkaz matko-Warszawo!
Polska ziemia niech rodzi!
Lud wywalczył szlachetne prawa
Niech więc wspólny dobrobyt tworzy! 
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piotr pocwierz
12 lat, Francja

1 sierpnia 1980 r. – założenie „Solidarności”. 
13 grudnia 1981 r. – wprowadzenie stanu wojennego – obowiązuje godzina  

policyjna od dwudziestej drugiej do szóstej rano. Jeśli wychodziliśmy z domu między 
tymi godzinami, milicja nas aresztowała lub biła gumowymi pałkami. Mogliśmy 

wyjść między tymi godzinami, jeśli mieliśmy specjalną przepustkę wydawaną przez 
milicję. Aby wyjeżdżać z miasta, również trzeba było mieć przepustkę. Sklepy były 

puste, z bardzo małą ilością towarów o niskiej jakości. Wszystko było na tak zwaną 
„kartkę”.  Lech Wałęsa i bracia Kaczyńscy z wieloma innymi ludźmi doprowadzili 

do obrad okrągłego stołu i upadku komunizmu.  Dziś zostały już tylko liczne 
pamiątki i wspomnienia „Solidarności”…
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daniel sikorski
11 lat, kanada

 „Historio, historio cóżeś ty za Pani...?” 

Mój Dziennik

Poniedziałek, 16 października 1978 
Po długich lekcjach nareszcie wróciłem ze szkoły. Kiedy przyszedłem do domu zauważyłem, że sąsiadka – pani Bronia 
żywo gestykulowała i głośno wymieniała uwagi z mamą. Usłyszałem ich rozmowę: Polak został Papieżem! Nie rozumiałem 
dlaczego tak bardzo się cieszyły, ale mówiły, że to bardzo ważne wydarzenie. W telewizji widziałem, jak dym leciał  
z komina na Placu św. Piotra w Rzymie. Zdecydowałem się pisać dzienniczek. Będę w nim robił notatki o wszystkim, 
co jest ważne. Tak, jak polski Papież. 

Niedziela, 22 października 1978 
Kiedy byłem w kościele, ksiądz też mówił o polskim Papieżu. Powtarzał, że musimy być z niego bardzo dumni. Patrzyłem 
na ludzi w kościele. Wszyscy byli niezwykle zadowoleni. Widziałem, że jedna pani płakała, chyba ze szczęścia. Ja też się 
cieszyłem, ale chciałem szybko wrócić do domu. Wczoraj babcia przywiozła ze wsi kurę, a dzisiaj gotuje rosół. W niedzielę 
jest zawsze najlepszy obiad, często nawet mięso. W ciągu tygodnia nie za bardzo smakują mi obiady, chociaż wiem,  
że mama bardzo stara się, by były smaczne i treściwe. 
 
Sobota, 2 czerwca 1979 
Dzisiaj przyszli koledzy taty. Niecierpliwie razem czekali na dziennik wieczorny. Martwili się, że może nie pokażą przyjazdu 
Papieża. Mama była zadowolona i głośno się śmiała. To było jak święto. Mama z tego powodu nawet upiekła bardzo smaczny 
placek.

Poniedziałek, 10 września 1979 
Jestem już w piątej klasie. Mój ulubiony przedmiot to historia. Jest bardzo interesująca. Kiedy oznajmiłem to tacie, ciężko 
westchnął i powiedział: “Oby tylko was uczyli tej prawdziwej historii!” Co to miało znaczyć? Przecież, nie myślę, żeby pani 
nas okłamywała..... Nawet w książkach jest napisane.... Nic nie rozumiem, ale nie będę pytał taty, bo jest zbyt zmęczony,  
by dręczyć go pytaniami. 
Przez okno widziałem panią Bronię. Wiozła pranie z naszego bloku do szpitala. To musi być ciężka praca!

Wtorek, 30 października 1979 
Przed drzwiami naszej klatki przewrócił się wózek z pościelą pani Broni. Zauważyłem, że pod pościelą są jakieś porozry-
wane papiery... „Kultura Paryska”? Chciałem jej pomóc pozbierać, ale mi nie pozwoliła. Zdenerwowała się i krzyknęła:  
„Co tak sterczysz!? Idź do domu!” Co się tu dzieje? Chciałem jej tylko pomóc. Ale dorośli są czasami dziwni! 

Czwartek, 20 grudnia 1979 
Tego popołudnia mama wysłała mnie, abym stanął w kolejce po pomarańcze i trochę kiełbasy na święta. Kolejka była 
ogromna i okropnie zmarzłem. Niestety, dwie osoby przede mną wykupiły ostatnie pomarańcze i wróciłem z pustymi 
rękoma... Było mi głupio. Mama była smutna, ale nie krzyczała. 

Wtorek ,15 stycznia 1980 
Ostatnio dosyć często przychodzą do nas taty koledzy ze stoczni. O czymś dyskutują. Usłyszałem, że obiady w stołówce 
zdrożeją i że dłużej tak nie może być. Wszyscy byli zdenerwowani, głośno rozmawiali. Usłyszałem nowe słowo „Katyń”. Co 
to? Ale nieważne.... Wolałem wyjść i się bawić z kolegami pod blokiem.

Poniedziałek, 5 maja 1980 
Znowu musiałem iść do sklepu po mięso i cukier. Mama dała mi kartkę na 1kg mięsa, 1kg cukru i na czekoladę! Powiedziała, 
że powinny być mniejsze kolejki. Sukces! Wszystko kupiłem! Nawet czekoladę. Kiedy mama pozwoli mi ją zjeść? Wygląda 
wspaniale! 
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Wtorek, 24 czerwca 1980 
Ostatni dzień szkoły. Ale radość! Niestety, wiem, że będę musiał stać w kolejce po mięso, cukier i chleb. Mama ciągle mówi, 
że już dłużej nie może. Muszę jej pomóc. Ale jak? Myślę, że na wakacje pojadę do babci na wieś. 

Poniedziałek, 18 sierpnia 1980 
Dopiero przyjechałem od babci. Było fajnie! Nawet nie miałem czasu, żeby pisać dzienniczek. A w domu zmiany... Jest 
jeden pokój, do którego nie wolno mi wchodzić. Troszkę podglądałem.... Widziałem drukarkę i pełno papierów. W tym 
pomieszczeniu siedzą tata, jego koledzy i... pani Bronia? Usłyszałem, że są jakieś strajki.... Co to może być? Mam tysiące 
pytań. Ale boję się je stawiać, bo mogą się zdenerwować. Lepiej zachować ciszę. Pod wieczór tata gdzieś pojechał.

Sobota, 23 sierpnia 1980 
Po tygodniu wrócił tata. Był cały zarośnięty i brudny. Powiedział mi, że musi strajkować, żeby było lepiej. Znowu strajk? 
Wspomniał przy obiedzie, że ciocia Krysia, która też strajkowała nie dostała wypłaty. Jak to? Boję się o tatę, że też jak ciocia 
Krysia nie dostanie zapłaty skoro strajkuje. Więc skąd będą pieniądze na jedzenie ? 

Poniedziałek, 25 sierpnia 1980 
Dzisiaj, kiedy bawiłem się z kolegami na podwórku zauważyłem jakiś nowy plakat przyklejony na murze. Wszyscy 
przechodnie zatrzymywali się zaintrygowani, żeby przeczytać. Było tam coś napisane o... 22 tysiącach oficerów zabitych  
w Katyniu. Dziwne.... Kiedy to było? Nic nam nie mówiła pani na historii... Moi koledzy też byli zaciekawieni, ale że tego 
nie rozumieliśmy, zdecydowaliśmy dalej grać w piłkę. 

Wtorek, 31 sierpnia 1980 
Tata ciągle nie wracał z pracy. Ale, wiem że żyje. Więc tylko z mamą oglądałem dziennik wieczorny. Była pokazana stocznia. 
Widziałem biało-czerwoną flagę z napisem. Prawie każdy robotnik pokazywał palcami literę “V”. Czyżby to było jakieś 
hasło? Widziałem, jak pewien pan z wąsami ogromnym długopisem coś podpisywał. Miał w klapie marynarki znaczek 
z Matką Boską. Dowiedziałem się od mamy, że to Lech Wałęsa - bardzo ważna osoba. Zapytałem mamę, gdzie jest tata? 
Odpowiedziała mi, że strajkuje w stoczni i że niedługo przyjdzie.

Poniedziałek, 1 września 1980 
Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Znowu zostałem wysłany po zakupy. Wszędzie po ulicach fruwały malutkie ulotki z napisem 
„Katyń istnieje” i „Pomścijmy Katyń“. Coś dużo się mówi o tym Katyniu..... Tak bardzo chciałbym znać odpowiedzi na wiele 
pytań i na to także. Jestem pewny, że pewnego dnia jak mama i tata będą spokojniejsi i będą mieli więcej czasu dla mnie, 
to wszystko mi powiedzą i wytłumaczą. Chciałbym, żeby to nastąpiło bardzo szybko. Jestem przekonany, że potrafiłbym 
zrozumieć wiele rzeczy, nawet te, zarezerwowane dla dorosłych. Jednak moi rodzice myślą, że wciąż jestem mały i nic nie 
pojmuję. To nic, będę cierpliwie czekał, bo przecież ich bardzo kocham. 

Czwartek, 25 września 1980 
Jestem w szóstej klasie. Historia ciągle jest moim ulubionym przedmiotem. Dzisiaj pani w szkole opowiadała o śmierci 
generała Sikorskiego. Dowiedziałem się , że zginął w Cieśninie Gibraltarskiej. Był bardzo ważnym człowiekiem dla Polski. 
Pani też powiedziała, że tak naprawdę to nie wiemy, co było przyczyną tej katastrofy, że to ciągle zagadka i tajemnica. Nie 
jestem zadowolony z takiej odpowiedzi, bo lubię wszystko wiedzieć. Muszę kiedyś dowiedzieć się więcej o nim. Przecież  
w dodatku nosimy to samo nazwisko... Sikorski. 

Środa, 13 maja 1981 
Dzisiaj w telewizji podano smutną wiadomość. Nasz polski papież został postrzelony; modlimy się, żeby przeżył. Znowu 
było dużo ludzi w naszym domu. Wszyscy płakali. Przyszedł też jakiś pan i usłyszałem, jak powiedział „Mamy trochę 
pieniędzy z Zachodu na drukowanie”. Pewnie znowu całą noc będę słyszał stukanie maszyny do pisania. 

Poniedziałek, 23 listopada 1981 
Dzisiaj maszerowałem w pochodzie po ulicy, było bardzo dużo ludzi. Szedłem obok mamy, byłem zmęczony, ale czułem 
się ważny. Zauważyłem też tatę, który wraz z kolegami niósł biało-czerwoną flagę z napisem. Na asfalcie pod naszymi 
nogami szurały jakieś gazety. Ludzie podnosili je i chowali do kieszeni. Aha... przypomniało mi się! Pamiętałem ten tytuł. 
Był napisany w tych gazetkach, które wysypały sie z wózka pani Broni. Ale dlaczego tutaj? 

Niedziela, 13 grudnia 1981 
Była u nas moja ukochana babcia. Przywiozła wiejski ser i masło. Dzisiaj w TV nie było mojego ulubionego teleranka. 
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Widziałem, że jakiś groźny pan w mundurze i w ciemnych okularach coś mówił długo i poważnie. Potem mama mi 
wytłumaczyła, że ogłosił stan wojenny. Zakazała mi wychodzić z domu po godzinie 18:00. Babcia zaczęła panikować, że 
znowu wojna! Mama tłumaczyła jej, że musi wrócić na wieś, że nic nie można zrobić. Byliśmy w kościele, wszystkie panie 
płakały. 

Poniedziałek, 14 grudnia 1981 r. 
Dzisiaj nie działa telefon i prezenterzy w TV ubrani są w mundury. Co to jest? Nie ma szkoły. Ten pan w okularach dał 
nam 2 tygodnie dodatkowych ferii. Niestety, nie cieszę się. Dlaczego? Może dlatego, że wszyscy są przygnębieni, na ulicach 
wojsko i milicja? A może dlatego, że taty znowu nie ma w domu? 

Niedziela, 20 grudnia 1981 
Wreszcie tata wrócił do domu. Znowu cały zarośnięty i brudny. Już raz go takiego widziałem w sierpniu 1980 roku, jak 
wróciłem z wakacji od babci. Cieszę się, że nareszcie jest z nami. Słyszałem, jak tata opowiadał mamie o jakimś księdzu 
Popiełuszko, który pomaga wielu ludziom, organizuje specjalne msze i modli się za Polskę wraz z robotnikami. Co to za 
ksiądz?.. 

Poniedziałek, 21 grudnia 1981 
Jestem przerażony! Mogą zamknąć tatę w więzieniu. Piszę to, bo tata mojego kolegi został aresztowany. Ale za co? Podobno 
miał bibułę, tak mówiła mamie pani Bronia. A więc domyślam się, że te wszystkie tajemnicze papiery, które w pośpiechu 
tata wywoził - to również bibuła. 
Jest dużo śniegu. Budowaliśmy z kolegami barykadę ze śniegu. Byłem bardzo z niej dumny. Niestety, mama krzyknęła,  
że trzeba wrócić do domu. Miała rację, już było późno. Dosyć głośno krzyknęła... 

Wtorek, 22 grudnia 1981 
W mieście widziałem napisy na murach: WRONA SKONA, a także ZIMA WASZA - WIOSNA NASZA, które w pośpiechu 
farbami zamalowywali żołnierze. Co one oznaczają? Dzisiaj w nocy obudziłem się, bo usłyszałem hałasy. Widziałem, jak 
mama i tata słuchali radia. Bałem się, udawałem, że śpię... 

Czwartek, 16 czerwca 1983 
Jestem w ostatniej klasie podstawówki, a w przyszłym roku pójdę do liceum. Wciąż pasjonuję się historią. Próbuję poznać 
tę „prawdziwą”, ale to niełatwe. Dziś w telewizji zobaczyłem, jak przyjechał Jan Paweł II do Polski i na powitanie ukląkł  
i ucałował ziemię. Wszyscy w moim domu byli zadowoleni i bardzo, bardzo dumni. Ja też się cieszyłem i byłem wzruszony. 
Babcia powtarzała bez przerwy: „Chwała Bogu!” I miała łzy w oczach, które ocierała ukradkiem rogiem fartucha. Tak samo 
robiła w grudniu 1981 roku, ale teraz były to łzy radości. Czy teraz będzie lepiej, czy będzie lepiej ...? - pytała. Wtedy po raz 
pierwszy w życiu pomyślałem, że tak...

Praca napisana pod kierunkiem mgr Bożeny Chylewskiej
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natalia SokołoWSka 
13 lat, Belgia

Solidarność 

Solidarność

Gdy Ci smutno,
gdy jest Ci, źle
podejdź do kogoś i wyżal się,
bądź solidarny, wszyscy tacy są
umiemy się zjednoczyć i ważne jest to.

widziałeś może
napis czerwono-biały?
który Polsce dodaje godności i chwały,
wiec niechaj każdy człowiek,
ten duży i ten mały,
weźmie się za ręce i 
prześle uśmiech wspaniały,
bo „Solidarność” nas połączyła,
bo w niej jest ogromna siła.
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Sanja Szučur 
13  lat, czarnogóra

Na początku swojej opowieści chciałabym przedstawić swoją Babcię – Polkę. Moja Babcia mieszka  
25 lat w Czarnogórze i ciągle nam, mojemu bratu i mnie powtarza, że ma dwie Ojczyzny, które bardzo 

kocha. Bardzo jej zazdroszczę tego, bo wszystkie święta obchodzi podwójnie. Zawsze nam opowiada  
o ich tradycjach, obyczajach i zwyczajach. Bardzo lubimy słuchać tych opowieści i wyobrażamy sobie, 

że jesteśmy w nich głównymi bohaterami. Kilka dni temu na polskiej stronie internetowej przeczytałam 
informację o konkursie dla dzieci i młodzieży związany z „Solidarnością”. Zainteresował mnie ten 

konkurs, ale mówiąc szczerzenie wiedziałam co to znaczy i co mogę przedstawić. Z pomocą przyszła mi 
moja kochana Babcia, która zaczęła swoją opowieść o czasach „Solidarności”. Co chwilę przerywałam 

jej i pytałam. A pytań było dużo. Babcia odpowiadała na nie, jakby była w klasie na lekcji historii  
i jakby chciała dostać piątkę.  

Sanja Szučur: Babuniu, a kiedy został wprowadzony 
stan wojenny w Polsce? A mnie jeszcze wtedy nie było na 
świecie?
Babcia: Nie, ciebie jeszcze nie było. Ty urodziłaś się 16 lat 
później, a stan wojenny został wprowadzony 13 grudnia 
1981 r. na terenie całej Polski, a zniesiony 22 lipca 1983 
r. Pamiętam, że Polskie Radio o godzinie 6 rano nadało 
przemówienie generała Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu 
wojennego.
SS: A kto go wprowadził?
B: Został wprowadzony na polecenie Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego. Ale ty nie możesz tego zrozumieć.
SS: To chyba było wojsko. Czy tak? To znaczy, że rozum-
iem.
B: Tak, masz rację!
SS: Mówiłaś o przepustkach. Co to były przepustki i kto 
je miał? A godzina milicyjna, cóż to takiego?
B: To były takie kartki wydawane obywatelom, które 
zezwalały na poruszanie się w godzinach od 22.00 do 6.00 
rano z miejsca zamieszkania do miejsca pracy. A kogo spot-
kano po tej godzinie to go aresztowano – to była tzw. godzina 
milicyjna. Ale były też i jednorazowe przepustki zezwalające 
na wyjazd na święta do innego miasta. Zamknięto wtedy 
granice państwa i lotniska. 
SS: To było okropne. Nie chciałabym, żeby coś takiego 
zdarzyło się w mojej Ojczyźnie. Szkoda, że ja nie mam 
dwóch ojczyzn, tak jak ty Babciu.
B: Nikomu tego nie życzę, żeby przeżył to co ja. Byłam 
wtedy studentką i dobrze pamiętam, że zawieszono naukę 
w szkołach i na uczelniach. Przerwano także łączność 
telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji, za-
kazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawia-

domienia władz administracyjnych.  
SS: To znaczy, że szkoły i uczelnie były zamknięte? Nie 
można było rozmawiać prze telefon? A komórki?
B: Wprowadzono tzw. kartki żywnościowe na: mięso, masło, 
mąkę, ryż, proszek, cukier, papierosy, mleko dla niemowląt 
itd. Brak było też butów – rocznie mogliśmy kupić tylko 
jedną parę obuwia. 
SS: To jak wy żyliście? To bardzo trudno sobie wyobrazić. 
Gdy powiem o tym moim koleżankom, to na pewno mi 
nie uwierzą, powiedzą, że to sobie wymyśliłam. 
B: Trudno jest w tych czasach w to uwierzyć, a szczególnie wam 
dzieciom. Wy macie wszystko – pełne żywności sklepy, cze-
kolady, ciasteczka, lody, cukierki, adidasy jakie dusza zaprag-
nie, telefony komórkowe itd. I ja bardzo się cieszę z tego. Bo 
dzieci w Polsce też są szczęśliwe, że swoje dzieciństwo będą 
wspominać radośnie.
SS: Babciu, powiedz mi jeszcze jak nazywał się człowiek, 
który przeciwstawił się takie sytuacji w Polsce? Jak 
powstała „Solidarność”?
B: To był Lech Wałęsa. Robotnik ze Stoczni Gdańskiej 
im. „Lenina”. To on, razem ze stoczniowcami, tramwaja-
rzami, portowcami, ludźmi reprezentującymi różne za-
wody i mającymi różne wykształcenie zapoczątkował strajk  
w Stoczni Gdańskiej nad Morzem Bałtyckim. Została wtedy 
utworzona organizacja, która przekształciła się w legalną 
organizację NSZZ „Solidarność”. Ta legalna opozycja 
pragnęła doprowadzić do zmian w Polsce. Pragnęła, żeby 
Polska byłą wolna, niepodległa, demokratyczna, w której 
każdy człowiek ma możliwość wyrażania poglądów. NSZZ 
„Solidarność” przeciwstawiała się niedemokratycznym 
rządom i miała odwagę wyrazić swoje niezadowolenie bo 
razem z nią był naród, który wiele wycierpiał, a który chciał 
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stworzyć młodym pokoleniom, tym w twoim wieku, lepsze 
warunki życia. 
SS: Czy wszyscy, tak jak ty Babciu, pamiętają te czasy? 
Czy przekazują to swoim wnukom, czy nie zapomnieli  
o swojej walce o wolną, demokratyczną Polskę?
B: Mam nadzieję, że jest jeszcze dużo żyjących świadków 
tamtych wydarzeń, którzy tak jak ja tobie, przekazują 
historię swojego narodu – Polski. Wy młodzi, których ko-
rzenie związane są z Polską, powinniście poznać jej historię, 
pamiętać o niej i przekazywać ją przyszłym pokoleniom. 
Nie mamy prawa i nie możemy zapomnieć o tych, którzy 
mięli odwagę i marzenie, aby żyć w wolnej Ojczyźnie, która 
na imię ma Polska.  
SS: Kiedy w zeszłym roku byłam na koloniach w Polsce 
nigdy nie pomyślałabym, że ten kraj, ci wspaniali ludzie 
i młodzież, których poznałam mają w swoich rodzinach 
kogoś, kto z narażeniem życia walczył o wolność dla Pol-
ski i dla człowieka. A wszystko po to, aby młode, przyszłe 
pokolenia mogły żyć i uczyć się w wolnej i demokratyc-
znej Polsce. 
B: Babcia pokazała mi komiks o „Solidarności”, w którym 
znalazłam fotografie i rysunki ludzi, czołowych działaczy 
„Solidarności” i przedstawicieli ówczesnej polskiej władzy. 
Powiedziała mi także, że niektóre ulice polskich miast 
noszą nazwę „Solidarność” na cześć związku zawodowego,  

np. w Warszawie Al. Świerczewskiego od 1991 r. nosi nazwę 
Solidarności, w Gdyni, Krakowie, Lublinie, Poznaniu,  
Tczewie. 
W tym roku też jadę na kolonię do Polski, a w programie 
zajęć mamy oprócz nauki języka polskiego, temat „Co wiem 
o Solidarności?” Babci nie mogę zabrać ze sobą, ale jej 
opowieść na pewno przekażę moim rówieśnikom. Będzie 
to wspaniała opowieść mojej babci, ale w moim wykonaniu. 
Oczywiście zabieram ze sobą komiks. 

emilia turc 
10 lat, Francja
Solidarność - nikt nie wygra z taką siłą

Polak długo jest cierpliwy
Znosząc wtedy trudy wszelkie
Ale kiedy wolność traci
Wtedy czyni rzeczy wielkie.
Protestując przed ćwierćwieczem,
Za tę całą życia marność,
Krzyknął głośno: Dość już tego!!!
Tak powstała SOLIDARNOŚĆ.
Hutnik, górnik i stoczniowcy
Robią pierwszy w murze wyłom,
Pochowali się ZOMO-wcy
- „Nikt nie wygra z taką siłą”.
Poczuliśmy smak zwycięstwa,
Mamy wreszcie czas swobody,
Lecz musimy wciąż pamiętać
„Wolność kryje swe przeszkody”. 
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joanna leonowicz 
17 lat, litwa

Kiedy dowiedziałam się o konkursie „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie” postanowiłam 
porozmawiać z moim Dziadkiem – Stanisławem Jasińskim. Dowiedziałam się od mamy,  

że Dziadek ma za sobą niezwykłe doświadczenia, o których jednak raczej nie mógł, bał się i nie 
odważył opowiadać. Zainteresowana i zaintrygowana wyciągnęłam kiedyś z szuflady stare zdjęcia, 

usiadłam obok Dziadka, zapytałam o tamten czas. Dziadek długo patrzył przed siebie, trochę 
posmutniał ale... popłynęła opowieść... 

Poniżej spróbowałam przedstawić to, o czym myślał Dziadek w tych trudnych latach. Podczas roz-
mowy przewinęło się wiele tematów, o których tak na co dzień nie ma czasu nawet pomyśleć…

Jesień, 1979 rok
Budynek KGB przy ul. Ofiarnej w Wilnie
Umundurowany urzędnik z niebieskimi pagonami z hukiem 
rzuca na biurko „papkę” (teczkę) z dokumentami. 
Krzyk… chaos… zdenerwowanie…
Piszę kolejny raz obszerny życiorys. 
Co pisałem ostatnio? 
Niczego nie mogę pominąć!
Porównują wszystkie dotychczasowe notatki…
Mówić muszę po rosyjsku, pisać po rosyjsku…
Jestem Polakiem…
Zaczyna się przesłuchanie…

Nazwisko: Jasiński
Imię: Stanisław, syn Józefa
Rok urodzenia: 1942
Zawód: inżynier-konstruktor
itd. itd. itd.

Opuszczam budynek. Nie odwracam się, ale wiem, że nie 
raz będę jeszcze musiał pokonywać tę drogę. Czego tak 
naprawdę chcą ode mnie. Co oznaczają dla mnie, dla mo-
jej rodziny, słowa wykrzyczane w gniewie: Ecлu mы не с 
намu, мб yлuк нa meбя gобавuм. (Jeśli ty nie z nami, to  
i tak znajdziemy na ciebie sposób)

Droga do domu
… Analizowanie w myślach przebiegu ostatnich miesięcy 
nie przynosi rezultatu, nadal mam w głowie więcej 
pytań niż odpowiedzi. Kto i co mógł na mnie donieść?!  
Uczciwie zarabiam na życie, jeżdżę w delegacje po całym 
Związku Radzieckim, sprawiedliwie traktuję wszystkich 
pracowników. No tak – jeden groził mi, że jeżeli znowu 
nie dostanie pozwolenia na wyjazd rekreacyjny nad morze, 
to popamiętam… Może gdybym uległ? Ale było tylu 
potrzebujących z małymi dziećmi…
Nie zgodziłem się na wstąpienie do partii – to też powód 
do prześladowań. Kolega ostrzegał, że zaczęli zbierać 
„dosje” (informacje) na Polaków na stanowiskach, zalecał 

ostrożność… Już kilku straciło wolność, nawet życie  
w niewyjaśnionych okolicznościach… 
Tak moje polskie korzenie były dla mnie zawsze źródłem 
siły wewnętrznej, powodem do dumy. W tą moją Polskość 
wrastałem przez całe życie, najpierw przez przykład  
rodziców – rozmowy o Polsce, przez polski pacierz, potem 
przez szkołę, wreszcie przez teatr – młodzieńczą fascynację 
i pasję. To właśnie tatr otworzył dla mnie tajniki polskiej 
literatury, poznawałem słowo – pełne znaczeń, treści – 
polskie słowo. Teatr Polski w Wilnie założony przez Janinę 
Strużanowską skupiał wielu młodych ludzi – pełni zapału 
tworzyliśmy tu – w Wilnie naszą „małą ojczyznę”. 
Czy to powód do prześladowań..?

Marzec 1980  rok
Budynek KGB przy ul. Ofiarnej w Wilnie
Kolejny rok przesłuchań, a ja ciągle pełen obaw. Znowu 
piszę życiorys – wiem już nawet gdzie postawić przecinek… 
Mówią, że mają już sporo wiadomości od „сmyкачей” (do-
nosicieli). Wspomnieli o Bronku (Bronisław Zamojdzin – 
brat cioteczny mego dziadka, którego rodzina osiedliła się 
pod Bydgoszczą, w Koronowie) – on też przeszedł swoją 
Golgotę za działalność w AK, pytają o pokrewieństwo …
Już nie częstują herbatą, papierosem. Natychmiast 
przechodzą do konkretów.
Z uporem proponują współpracę – wystarczy, że zgodzę się 

Stanisław Jasiński z wnukami
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na 1,5-2 lata. Mało jak na cenę porzucenia ideałów i dotych-
czasowych wartości… I znowu Odmawiam!
„Морално неyсmoйчuвый!” (niezrównoważony) krzy-
czy ze złością przesłuchujący mnie oficer KGB – „Będziesz 
żałował!” – dodaje. 
Wychodzę na zewnątrz – byle dalej od tego miejsca…  
Szkoda, że nie mogę tak szybko pozbyć się strachu…

Wrzesień 1980 rok 
We własnym mieszkaniu przy ul. Żirmunu w Wilnie
Jaka przyszłość czeka moje dzieci w tym kraju?
Kraju, w którym każdy dzień jest niepewny, w którym 
zwykły człowiek może dowolnie interpretować fakty na 
niekorzyść drugiego człowieka.
Włączam radio „Wolna Europa” – pewnie w KGB też wiedzą, 
że słucham tej rozgłośni, ktoś doniósł…

W Polsce zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”!!!
Co to oznacza?
Walka o wolność zrzeszania się?
Lud pracujący ma prawo głośno mówić o tym, co ważne  
i potrzebne!
Kto to sprawił?
Opatrzność Boża, która wystawiła na Stolicę Piotrową  
polskiego Papieża?
Może to zapowiedź zmian?
Tyle myśli – radość miesza się z lękiem, niepewnością…
Skoro oni tam w Polsce mogą – to my też!
Jest nadzieja…

Dzielimy się z najbliższymi przyjaciółmi z teatru, którym 
mogę zaufać, wiem, że nie powinni być sługusami systemu, 
myślimy o tym, co możemy zrobić tutaj…
Jesteśmy dumni, bo jesteśmy Polakami.

Grudzień 1981 rok
W Polsce ogłoszono stan wojenny. Granica szczelnie 
zamknięta, nie mam kontaktu z rodziną. Znowu strach, 
niepewność… „Solidarność” schodzi do podziemia.
Trudno nam aktywnie włączyć się w działalność związku, 
ale w miarę możliwości przekazujemy informacje,  
rozpowszechniamy wiedzę, wiadomości z ust do ust. 
Docierają przecież ulotki i pisma… Wiem, że uczestniczymy 
w czymś bardzo ważnym. „Solidarność” dodaje nam wiary 
we własne możliwości i nadzieję, że wspólnie wiele można 
pokonać…

Luty 2010 rok
Kiedy dowiedziałam się o konkursie „Wspomnienie 
Solidarności w mojej rodzinie” postanowiłam porozmawiać 
z moim Dziadkiem – Stanisławem Jasińskim. Dowiedziałam 
się od mamy, że Dziadek ma za sobą niezwykłe 
doświadczenia, o których jednak raczej nie mógł, bał się  
i nie odważył opowiadać. Zainteresowana i zaintrygowana 
wyciągnęłam kiedyś z szuflady stare zdjęcia, usiadłam obok 

Dziadka, zapytałam o tamten czas. Dziadek długo patrzył 
przed siebie, trochę posmutniał ale... popłynęła opowieść... 
Powyżej spróbowałam przedstawić to, o czym myślał Dzia-
dek w tych trudnych latach. Podczas rozmowy przewinęło 
się wiele tematów, o których tak na co dzień nie ma czasu 
nawet pomyśleć…

Joanna Leonowicz: Dziadku, kiedy skończyły się 
przesłuchania w KGB?
Dziadek: Wzywali mnie do 1985 roku. Czekali aż zgodzę 
się na współpracę. Nie znaleźli „żelaznych dowodów” na 
moją winę, ale i tak zapłaciłem wysoką cenę…
JL: Czym była „Solidarność” dla Ciebie, przecież nie 
byłeś w centrum wydarzeń – tam Gdańsk, tu Wilno? 
Dz: To było jak jaskółka zwiastująca wiosnę – nadzieja, 
że stanie się coś lepszego. Nieważne, czy to w Wilnie czy  
w Gdańsku. Są takie chwile, w których każdy Polak czuje 
się dumny z przynależności narodowej. Poczucie wspólnoty  
i walka o te same wartości burzą granicę i budują niewidzial-
ny most. Docierała do nas informacja, docierały ulotki  
i pisma rzetelnie podające fakty. Modliliśmy się u stóp Os-
trobramskiej Pani za wszystkich internowanych w stanie 
wojennym, za podziemną „Solidarność”, za siły dla Polaków 
z Polski i siły dla nas - Polaków z Wileńszczyzny. 
JL: Skoro tak bardzo czułeś się Polakiem dlaczego nie 
wyjechałeś do Polski?
Dz: Mój ojciec był rolnikiem. Kiedy większość rodziny 
podejmowała decyzję o repatriacji, on zastanawiał się 
jak tak można porzucić swój, zdawałoby się, kawałek  
miejsca na ziemi. Ja też miałem kartę repatriacyjną i czasem  
w duszy żałowałem, że nie wyjechałem. Jest jednak coś 
jeszcze bardzo cennego dla człowieka, czego wartość jest 
niewymierna. To Ojcowizna – ziemia i miejsce naznaczone 
przez pokolenia, gdzie są groby przodków i własny dom. 
JL: Czy niepodległość Litwy w 1990 roku ma jakiś związek 
z „Solidarnością”?
Dz: Dzięki „Solidarności” zrozumieliśmy siłę wspól-
noty. To była solidarność nie tylko między Polakami, ale 
między wszystkimi narodami ciemiężonymi przez sys-
tem. Polska pokazała nam jak się do tego zabierać– jak bez  
wojny i przelewu krwi walczyć o swoje prawa, o godność 
do życia, o wolność w działaniu, myśleniu, mówieniu.  
Polska dała przykład, służyła przykładem dla wszystkich kra-
jów bałtyckich.

Te kamienie od lat znaczyły granice ziem moich pradziadków

kronikaA4.indd   51 2010-12-03   16:33:56



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

52

Wraz z poznawaniem przeszłości zmieniał się w moich 
oczach obraz Dziadka. Zrozumiałam dlaczego jest taki 
zasadniczy, wymagający, pracowity – ciągle w ruchu. Za-
wsze otwarty i gotowy na działania. Przewidujący i ponad 
wszystko przywiązany do swojego miejsca na ziemi. Uczy 
nas patriotyzmu, choć nie zawsze chce się nam – 10 jego 
wnukom – tego słuchać. Teraz jednak rozumiem dlaczego 
do znudzenia powtarza, że najważniejsze credo życiowe to: 
Bóg Honor Ojczyzna... Wydarzenia XX wieku wycisnęły na 
nim i na całej rodzinie głębokie piętno. 

Ja sama zupełnie nieświadomie, może „obciążona gene-
tycznie”, od wielu lat realizuję swoisty testament Dziadka. 
Jestem uczennicą polskiej szkoły. Trzy lata temu złożyłam 
przysięgę harcerską. Śpiewam i tańczę w Zespole Pieśni  
i Tańca „Wileńszczyzna”. I teraz, kiedy wraz z Zespołem 
wykonujemy pieśń „Ojcowizna”, rozumiem prawdziwe jej 
znaczenie.  

Myślę wtedy o moich przodkach, o pradziadku i dziadku,  
o mojej mamie, dla której ojciec do dziś pozostaje wiel-
kim autorytetem i myślę też o moim pokoleniu. Żyjemy 
w wolnych krajach w Polsce, na Litwie, świat stoi przed 
nami otworem, tworzymy własną historię. Wiem jednak, 
że przeszłość ma ogromne znaczenie – stanowi element 
przynależności społecznej. Rozumiem co znaczą słowa po-
ety „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami 
doskonalsze wznieść…” (A. Asnyk)

Dziękuję Dziadku… 
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magdalena kiczka
15 lat, kanada

Nazywam się Magdalena Kiczka, mam piętnaście lat i obecnie mieszkam w Montrealu, w Kanadzie. 
Jednakże Polska jest mi bardzo bliska, bowiem jesteśmy Polakami i rodzice starają się przekazać mi 
polskie wartości oraz nauczyć historii kraju. Myślę jednak, że to moja Babcia, mama mojego taty, 
Małgorzata Kulesza-Kiczka, najwięcej mi o Polsce przekazała. Pewnego wieczoru, kiedy rodzice 

wyjechali na jakieś ważne zebranie, Babcia przywołała mnie do swojego pokoju. Słońce już zaczynało 
zachodzić i powoli zapadał zmrok. Babcia zapytała, co bym chciała robić, więc poprosiłam, aby mi 
trochę opowiedziała o swoim dzieciństwie, ponieważ zawsze bardzo lubiłam jej słuchać.  Jednakże 

tym razem Babcia powiedziała: - Wiesz co, opowiem Ci o moim życiu, ale nie o dzieciństwie, bo o nim 
mówiłam Ci już wiele razy. Babcia zamyśliła się nad czymś na moment i po chwili dodała: - Posłuchaj, 
wiem o czym dzisiaj mogłabym Ci opowiedzieć! Opowiem o czymś, co zmieniło moje życie na zawsze. 

Magdalena Kiczka: A co to było? (zapytałam)
Babcia: Okres, który zaczął się w Polsce i był dla mnie bardzo 
ważny - był to okres związku zawodowego „Solidarność”. 
Czy wiesz coś o „Solidarności”? 
MK: No, tak trochę - zawahałam się. - To znaczy, 
mówiliśmy o tym w szkole, ale, no... nie aż tak dużo. 
B: Wiesz co? Opowiem Ci o tym, bo to naprawdę bardzo 
ważne i chcę żebyś Ty, jako Polka, o tym wiedziała.
Druga wojna światowa (1939-1945) zakończyła się 
zwycięstwem tzw. aliantów, to jest USA, Anglii, Francji 
oraz ZSRR( chociaż nie można zapomnieć, że do roku 
1941 Rosja współpracowała z Niemcami). Niemcy ponieśli 
klęskę i Polacy zostali oswobodzeni, ale nie odzyskali pełnej 
niepodległości. To wtedy właśnie został im narzucony przez 
Rosję komunizm. 
Babcia przerwała na chwilę, jakby trudno jej było mówić 
dalej, ale zaraz potem kontynuowała swoją opowieść: - Od 
tej pory w Polsce działo się stopniowo coraz gorzej. Ludzie 
pracowali ciężko i mieli bardzo trudne warunki życia. 
Gospodarka naszego kraju nie przynosiła nam dochodów 
i stopniowo popadaliśmy w biedę. A co najgorsze - nie 
byliśmy wolni! 
MK: Babciu, ale przecież to nie tylko Rosja wygrała, więc 
czy inne kraje wam nie pomagały? 
B:Wyobraź sobie, że nie. A wiesz dlaczego? Dlatego, że bali 
się Rosji i nie chcieli mieć żadnego z nią starcia. Byliśmy 
więc odcięci od reszty świata tak zwaną żelazną kurtyną, bo 
nie można było nigdzie wyjechać. Nie wydawano książek, 
które pisały prawdę, a tych ludzi, którzy o prawdę i wolność 
walczyli, wysyłano do więzienia. 
MK: I ludzie się na to wszystko zgadzali? - zapytałam  
z niedowierzaniem. - Nikt się nie buntował, nie próbował 
zmienić sytuacji? 
B:  Ludzie kilkakrotnie usiłowali buntować się przeciwko 
totalitarnemu systemowi. Jednak w roku 1980 nasza gospo-
darka była już całkowicie niewydolna. Żywność kupowało 
się tylko na kartki, a w sklepach brakowało nawet podsta-
wowych produktów. Życie stało się bardzo ciężkie. W lipcu 

1980 roku zrozpaczeni robotnicy z Lublina przyspawali do 
szyn pociąg, który był załadowany żywnością dla Rosji tak, 
aby on nie mógł pojechać.
 Wybuchły pierwsze strajki, które zostały przez rząd 
stłumione. Jednak społeczeństwo już zaczęło się organizować 
i potajemnie powstał wolny związek zawodowy w Gdańsku, 
który zaczął bronić robotników. Do jego założycieli należeli 
Andrzej Gwiazda i jego żona, a także Anna Walentynowicz, 
ta sama, która zginęła niedawno w wypadku lotniczym  
w Smoleńsku, oraz Lech Wałęsa. 
MK: Babciu, a przedtem to nie było żadnego związku 
walczącego w obronie robotników? 
B: O, było takich związków sporo, ale one nie działały dla 
pracowników, tylko dla rządu. 
MK: A kiedy właściwie zaczęły się tak naprawdę strajki? 
B: Należy pamiętać, że wszystko zaczęło się już od 1976 
roku, kiedy to, po fali strajków i represji wobec robotników 
Radomia, powstał Komitet Obrony Robotników (KOR). 
Ale najważniejsza była dla Polski wizyta Polskiego Papieża 
Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. Byłam wtedy na placu 
Zwycięstwa w Warszawie, gdzie Ojciec Święty odprawiał 
uroczystą Mszę Św. Było to święto Zesłania Ducha Św. 
Były tam tysiące ludzi, i to wspaniałych ludzi, którzy wy-
czuwali ważność tej wizyty Ojca Św. W swoim kazaniu 
Ojciec Św. powiedział te nigdy nie zapomniane przez nas 
słowa : „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej 
ziemi!” - Wtedy naprawdę powiał jakiś lekki wiatr, a cisza 
na placu była ogromna. Wszyscy obecni czuli, że te słowa 
nie pozostaną bez echa. I byliśmy przekonani, że te słowa 
oraz to, że takie rzesze Polaków nagle spotkały się razem 
i mogły zamanifestować swój patriotyzm, dodało ludziom 
siły i odwagę. Ta wizyta Ojca Św. obudziła w naszym na-
rodzie nadzieję i dodała mu mocy. Dzięki temu powstała 
późniejsza „Solidarność”. - W sierpniu 1980 roku w Stoczni 
Gdańskiej władze zwolniły z pracy Annę Walentynowicz, 
robotnicę zaangażowaną w działalność tajnych związków 
zawodowych.
Ten fakt był iskrą, która rozpaliła płomień gniewu wszyst-
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kich pracowników stoczni, bo wszyscy szanowali tę osobę. 
Dlatego wreszcie wybuchł strajk całej załogi. Robotnicy 
zamknęli bramy stoczni i tam pozostali nie wpuszczając 
nikogo. 
MK: I co działo się z tymi robotnikami w stoczni? Czy 
ktoś im pomagał lub przynosił jedzenie? 
B:  Tak, posłuchaj! Lech Wałęsa stanął wtedy na czele tego 
strajku i przemawiał do ludzi. Rodziny tych robotników 
przychodziły pod bramy stoczni i przynosiły żywność. 
Żywność zaczęli także przywozić rolnicy ze wsi, bo oni też 
solidaryzowali się z tymi strajkującymi. 
MK:  I co się dalej działo?
B: Z Warszawy przyjechali do stoczni przedstawiciele in-
teligencji, jak prawnicy i dziennikarze, aby doradzać robot-
nikom, jak mają formułować swoje żądania wobec rządu. 
MK: Czy Kościół też pomagał tym robotnikom? 
B: Tak, już od początku strajku do stoczni przybyli księża, 
którzy odprawiali Mszę Św. dla zamkniętych tam robot-
ników. Na bramach stoczni wisiały obrazy Matki Boskiej 
oraz portret Papieża Jana Pawła II. 
MK:  A co było z innymi ludźmi? Czy brali otwarcie 
stronę robotników ze stoczni? 
B: Większość społeczeństwa w Polsce solidaryzowała się ze 
strajkującymi robotnikami, ale było wielkie napięcie ner-
wowe, ponieważ obawiano się, że władza użyje siły, że pośle 
wojsko i będzie rozlew krwi, tak jak to już było kilkakrot-
nie.
MK:  No właśnie, a jak zareagowały władze na to 
wszystko? 
B: Władze postanowiły rozmawiać z robotnikami i delegac-
ja rządowa została wpuszczona do zakładu. Po kilku dniach 
negocjacji robotnicy, reprezentowani głównie przez Lecha 
Wałęsę, zgodzili się zakończyć strajk pod warunkiem, że 
władze podwyższą im pensje. Wałęsa ogłosił koniec strajku 
i robotnicy zaczęli wychodzić z zakładu. 
MK: Więc się wszystko na tym skończyło? 
B: Nie, albowiem w tym czasie wybuchły już strajki w in-
nych zakładach pracy w całym kraju, w innych stocznia-
ch, na przykład w Szczecinie, a także na południu Polski, 
w kopalniach węgla, zastrajkowali górnicy. Wtedy Anna 
Walentynowicz stanęła w bramie stoczni i wraz z kilku 
działaczami przemówiła do robotników, żeby nie wychodzili 
ze stoczni i kontynuowali strajk, bo trzeba się solidaryzować 
ze strajkującymi w całym kraju, a ponadto, że w tej sytu-
acji, kiedy całe społeczeństwo domaga się zmian, należy 
też walczyć o wolność dla narodu. I tak, strajk nie został 
przerwany. 
MK:  A co z rządem? Przecież nie spodziewali się takiej 
reakcji ze strony robotników? 
B: Władze były przerażone rozmiarami tego społecznego 

oporu i wtedy już zdecydowały, że trzeba kontynuować 
rozmowy z załogą stoczni. Przysłano przedstawicie-
li najwyższych władz państwowych do Gdańska,  
a społeczeństwo reprezentowali nie tylko przedstawiciele 
robotników, jak Lech Wałęsa, ale także przedstawiciele in-
teligencji. 
MK: Babciu, ale co Ty robiłaś w tym czasie? 
B: W czasie tych obrad w całym kraju po prostu wrzało, 
ludzie samodzielnie, spontanicznie organizowali się  
i tworzyli wolne związki zawodowe. Pojawiły się nagle dru-
kowane tajnie wydawnictwa, ulotki i plakaty wzywające 
do oporu wobec władzy i wyrażające żądanie wolności 
dla Polski. To było niezapomniane dla mnie przeżycie. To 
było jakby nagle powiał jakiś wicher porywający ludzi do 
szlachetnych czynów i dążeń. Wszyscy gromadziliśmy się  
w kościołach, gdzie księża głosili wspaniałe kazania, 
mówiące o patriotyzmie i prawie do wolności jako natural-
nym prawie człowieka.
MK: A nie baliście się Rosjan? 
B: Wiesz, był wielki niepokój o to, jaka będzie reakcja 
władz. Zastanawiano się, czy nie wejdą do Polski wojska 
rosyjskie, aby stłumić siłą nasze żądania. Powtarzano sobie: 
“Wejdą, nie wejdą?”, “Wejdą, nie wejdą?”. Było to bardzo re-
alne zagrożenie. Wszyscy z niepokojem czekali na wynik 
rokowań w Gdańskiej Stoczni. 
MK: No i co, weszli? 
B: Nie, nie weszli. Władze, na czele których stał generał  
Wojciech Jaruzelski, konsultowały się z władzami rosyjskimi, 
które jednak zdecydowały, żeby partia w Polsce własnymi 
siłami rozwiązała ten konflikt. I tak, po wielu dniach,  
w Stoczni Gdańskiej zostało zawarte porozumienie w dniu 
31 sierpnia 1980 r. Robotnicy, wspomagani przez intele-
ktualistów, sformułowali 21 postulatów, w których zawarli 
między innymi takie żądania jak: podniesienie zarobków, 
wolne soboty od pracy i, co najważniejsze, zażądali zgody 
władz na utworzenie niezależnego związku zawodowego, 
zgody na transmisję Mszy Św. w niedzielę przez polskie radio 
oraz zgody na zniesienie cenzury i wypuszczenie na wolność 
wszystkich więźniów politycznych! Ze strony robotników 
porozumienie to podpisał Lech Wałęsa, a ze strony rządu 
- wicepremier W. Jagielski. Porozumienia te były wielkim 
zwycięstwem polskiego narodu. W wyniku tego powstał 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 
(w skrócie NSZZ „Solidarność”). Cały kraj ogarnęła eufo-
ria i w każdym mieście tworzono oddziały tego związku. 
W bardzo krótkim czasie członkami „Solidarności” było 
10 milionów ludzi w Polsce. Ja także byłam członkiem 
tego związku i członkiem komitetu w zakładzie pracy, czyli  
w szpitalu, w którym pracowałam.
MK: Babciu, a czy wizyta Papieża i powstanie 
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„Solidarności” zmieniło coś w innych krajach Europy?
B: Ten ruch solidarnościowy w Polsce pobudził także 
sąsiednie kraje, zniewolone przez system totalitarny narzu-
cony przez ZSSR i także w tych krajach doszło do zmian, 
do odrzucenia obcego reżimu, obalenia muru berlińskiego 
i zjednoczenia Europy. 
MK: Więc po założeniu „Solidarności” już wszystko było 
dobrze w Polsce, co nie? 
B:Na początku, tak. Po utworzeniu „Solidarności” w 1980 r. 
w Polsce nagle wszystko się zmieniło i poczuliśmy się wolni. 
Zaczęły się ukazywać niezależne od rządu gazety i książki, 
w których pisano prawdę o naszej historii oraz o tym, jaki 
jest stan naszego państwa. Coraz więcej pisano o żądaniu 
pełnej wolności i niezależności Polski od ZSRRR. W tym 
czasie nie trzeba było się kryć z czytaniem niezależnych 
pism i w tym okresie nie były potrzebne ulotki. Chcę, abyś 
zrozumiała ten cały nastrój. 
MK: To znaczy, że wszystko było dobrze...? 
B: Ale komuniści nie zamierzali jednak dotrzymać za-
wartych porozumień oraz oddać władzy i stopniowo przy-
gotowywali się do zniszczenia „Solidarności”, która miała  
w narodzie wielką siłę. Generał Jaruzelski przygotowywał 
wojsko do walki ze społeczeństwem. W dniu 13 grudnia 
1981 roku ogłosił stan wojenny - wydał wojnę własnemu 
narodowi i do podbicia tego narodu użył polskiego wo-
jska! To był dla narodu dramat. Tak więc rozpoczęła się 
dalsza walka o odzyskanie obszaru tej wolności, którą 
wywalczyliśmy dzięki strajkom w sierpniu 1980 r. 
MK: Co to jest stan wojenny, Babciu? Jak to wtedy było?
B: Nagle zamilkły telefony, nie wolno było poruszać się 
samochodami po mieście, a wieczorem obowiązywała tak 
zwana godzina policyjna, co znaczy, że nie wolno było 
poruszać się po ulicach wieczorami pod groźbą aresztu. 
Na drogach stały czołgi i było pełno wojskowych, a także 
oddziałów tak zwanych ZOMO, uzbrojonych w tarcze 
przeciw ludziom. Władze zaaresztowały i internowały  
w specjalnych obozach wszystkich działaczy „Solidarności”. 
Nie ukazywały się żadne gazety z wyjątkiem tych, drukow-
anych przez władze. Dla narodu, jak to już powiedziałam 
wcześniej, była to tragedia. 
MK: Ale Polacy nie poddali się, prawda?
B: Nie, nie poddali się. „Solidarność” przeszła do podziemia 
i potajemnie drukowane były ulotki, informujące o sytuacji 
w Polsce. Ale za posiadanie takich ulotek groziło więzienie. 
Przenosiliśmy je więc potajemnie. Kobiety, po otrzymaniu 
ulotek od ludzi, działających w podziemnej „Solidarności”, 
ukrywały je pod bielizną, aby przenieść je później do swego 
zakładu pracy i rozdać zaufanym osobom. 
MK: Czy Ty tak samo działałaś? 
B: Ja też tak robiłam i moja siostra tak samo robiła  
w Warszawie. Ciocia Ula ukrywała w swoim mieszkaniu 
ważnych działaczy „Solidarności”, którzy chronili się przed 
aresztowaniem i więzieniem. Członkowie „Solidarności”, 
która oficjalnie została przez rząd rozwiązana, starali się 
nadal działać w miarę swoich możliwości. Ja wraz z kilko-

ma koleżankami, pracownicami uniwersytetu, zaczęłyśmy 
przepisywać na maszynie wiadomości, otrzymywane od 
działaczy podziemnej „Solidarności”, w mieszkaniu pani 
Marysi, naszej sąsiadki w bloku. 
MK: I nigdy was nie złapano?
B: Nie, chociaż rzeczywiście, raz, o mało co nie złapano 
by nas na gorącym uczynku! Było to w pierwszych dniach 
po ogłoszeniu stanu wojennego, a więc w połowie grudnia 
1981 roku. Wraz z grupą koleżanek przepisywałyśmy u pani 
Marysi ulotki z wiadomościami o tym, co działo się w kra-
ju, bo przecież gazet nie było, a wiadomości w dzienniku 
TV nie były prawdziwe. Właśnie pisałam na takiej zwykłej 
domowej maszynie do pisania, a na stole były rozrzucone 
ulotki (mieszkanko pani Marysi było małe, więc gdy ktoś 
wchodził, zaraz widział ten stół i maszynę do pisania)... . 
W swoim mieszkaniu pani Marysia miała też bardzo dużo 
kotów i, jak się później okazało, sąsiad pani Marysi doniósł 
o tym na milicję: że jest tam za dużo kotów, i że śmierdzi na 
całej klatce schodowej. Tego dnia pani Marysia poprosiła 
jeszcze dwóch swoich studentów, aby otworzyli okienko od 
jej piwnicy tak, żeby inne bezdomne koty mogły schronić 
się tam przed wielkim mrozem, jaki wtedy panował. W tym 
celu chłopcy zeszli na dół. Nagle jeden z nich wpadł z pow-
rotem do mieszkania i zawołał: „Schowajcie te papiery, bo 
milicja do Was idzie!” Oczywiście, że schowałyśmy natych-
miast wszystko do szafy i zaraz po tym weszli milicjanci. 
Jak zobaczyli taką dużą ilość kotów, to rozmawiali tylko na 
temat tych kotów, to znaczy, aby pani Marysia zlikwidowała 
te wszystkie swoje kocie przybłędy. Po jakimś czasie poszli 
sobie, bo to ich i tak za bardzo nie obchodziło. Tak więc 
koty nas uratowały! Niestety, pani Marysia i tak za kilka 
miesięcy wpadła, gdy przenosiła ulotki. Milicja zatrzymała 
ją, zrewidowała i zaraz zabrano ją do więzienia, w którym 
przebywała przez kilka miesięcy. 
MK: A dużo ludzi było aresztowanych? 
B: Bardzo dużo i dlatego rodziny były pozbawione ojców  
i matek. 
MK: Czy ktoś zajmował się tymi rodzinami lub  
osamotnionymi dziećmi?
B: Tak. Podziemna „Solidarność” zajęła się tymi rodzinami. 
W Poznaniu powstał zaraz ośrodek pomocy dla tych rodzin 
w kościele Dominikanów. Tam gromadzili się ludzie, którzy 
chcieli pomagać pokrzywdzonym. Ja także, jako lekarz, 
byłam tam zaangażowana.
Lekarze w tej sytuacji byli bardzo potrzebni, bo trzeba 
było pomagać rodzinom internowanych, a także starać się 
wydobyć z więzienia aresztowanych lub też chronić ich 
przed ponownym uwięzieniem. W kościołach odbywały 
się Msze Św. i tam ludzie znajdowali nie tylko pociechę 
duchową, ale i pomoc materialną. 
MK: A czy wtedy inne kraje zaczęły wam pomagać?
B: W tym czasie w wielu krajach zaczęto organizować po-
moc dla polskiej „Solidarności”. Przychodziły transporty 
z odzieżą, żywnością oraz lekami. Były one dostarczane 
do kościołów i my, ja także, pracowaliśmy przy rozdzie-
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laniu tych produktów. A wtedy zima była bardzo ostra 
i pocieszaliśmy się takimi hasłami, jak np.: „Zima wasza, 
ale wiosna nasza” lub „Wrona skona”. WRONA to był skrót 
od nazwy Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którą 
utworzył generał Jaruzelski. 
MK: A czy Tata brał w tym wszystkim udział? 
B: Twój tata też rozrzucał ulotki w szkole, o czym ja  
wtedy nie wiedziałam! Ale nie był sam, bo wiele innych 
dzieci robiło to samo. 
MK: Czy rząd reagował jakoś na te potajemne lub  
publiczne strajki? 
B: Władza wojskowa użyła także siły. W kopalni “Wujek” 
na Śląsku górnicy zabarykadowali się w proteście przeciwko 
stanowi wojennemu. Wkroczyły wtedy oddziały ZOMO  
i zaczęły strzelać do robotników. Kilku górników zostało  
zabitych. Tych zabitych było w całej Polsce dużo więcej. 
MK: Babciu, czy mogłabyś mi powiedzieć, tak na koniec, 
jak Ty to wszystko przeżywałaś?
B: Ja przeżywałam stan wojenny bardzo ciężko, była to dla 
nas rozpacz. Po tamtych kilkunastu miesiącach wolności, 
gdy ludzie mogli mówić to, co myślą, czytać prawdziwe 
słowa w prasie i książkach, gromadzić się na zebraniach  
i spotykać ludzi, którzy byli patriotami i mówili o Polsce, gdy 
ludzie odzyskali godność i przestali się bać, a także odzyska-
li nadzieję na lepszą przyszłość - trudno było pogodzić się 
z terrorem wprowadzonym przez generała Jaruzelskiego. 
Przecież nie było wolno nawet pojechać do innego miasta! 
Ciocia Ula, która chciała na Święta przyjechać z Warszawy 
do Poznania do swoich rodziców, musiała stać w Warszawie 
w długiej kolejce do urzędu, na mrozie i zachorowała z tego 
powodu na zapalenie płuc. To było naprawdę straszne! 
Nie umiem Ci tego Madziu opisać. W mojej pamięci 
żyją stale wspomnienia tamtych cudownych miesięcy 
„Solidarności”, która już nigdy nie odrodziła się w takiej 

postaci jak wtedy. Generał Jaruzelski i komuniści zabili  
w naszym narodzie nadzieję i to było najbardziej tragiczne. 
Dopiero w 1989 r. ostatecznie doszło do zmiany ustroju  
w Polsce, ale nawet jeśli tak naprawdę było, to z tej klęski nie 
podnieśliśmy się aż do dziś.

Zapadła noc. Rodzice wrócili do domu. Podziękowałam  
Babci za to, że podzieliła się ze mną swoimi wspomnieniami. 
Przed zaśnięciem, długo jeszcze myślałam o tym wszyst-
kim, o czym mi opowiadała Babcia. Byłam jej wdzięczna,  
że przybliżyła mi trochę historii Polski. Byłam dumna, że 
mam taką dzielną Babcię!

Dr Małgorzata Kulesza-Kiczka urodziła się w 1939 
roku, w Warszawie. Jej pierwsze lata dzieciństwa nazna- 
czone były piętnem drugiej wojny światowej, nato- 
miast wczesna młodość upłynęła jej w epoce stalinizmu.  
Pomimo różnych przeciwności losu, rozpoczęła studia 
medycyny już w szesnastym roku życia. Po latach pracy  
i wielu wyrzeczeń osobistych, otrzymała we Wrocławiu 
dyplom lekarza. Na początku swojej kariery zawodowej, 
pracowała w szpitalu w Siemianowicach Śl., a potem w By-
tomiu. W 1969 r. wyszła za mąż za dr med. Witolda Kiczkę,  
a kilka lat później urodziła syna Tomasza. 
Dr Kulesza Kiczka mieszkała kolejno w Bytomiu,  
Katowicach i Poznaniu, gdzie uzyskała stopień dra. med.  
Na początku lat osiemdziesiątych, działała w związku zawo-
dowym „Solidarność”. W stanie wojennym udzielała się jako 
lekarz w Dominikańskim ośrodku pomocy internowanym  
i ich rodzinom. W 1988r. wyjechała wraz z mężem do USA. 
Po powrocie do Polski, zamieszkała na stałe w Poznaniu. 

Praca autorstwa Pauliny Grabowskiej
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Dziadek
Rodzina mojej mamy mieszkała na wsi. Dziadek 

interesował się polityką i miał swoje zdanie na temat 
rzeczywistości po drugiej wojnie światowej. Nie podobało 
mu się to, co się działo w PRL-u. Nie podobało mu się 
uzależnienie powojennej Polski od Związku Radzieckiego. 
Uważał, że komunizm, to zło, przed którym należy się 
bronić. Był bardzo wierzący. Chodził do kościoła. Uważał, 
że bez Boga Polska nie przetrwa i to wpajał swoim dzieciom. 
Twierdził, że w kościele Polska pozostała wolna.   
Zawsze słuchał Radia Wolna Europa i z niego czerpał 
wiadomości, o tym co naprawdę dzieje się w kraju. Radio 
Wolna Europa było wtedy zagłuszane i ośmieszane. Było 
takie powiedzenie „Mówisz, jak Wolna Europa”. Mówiło się 
tak do kogoś, kto wyjątkowo głupio mówił. Skąd dziadek 
wiedział, że to, co jest mówione w tym radio, jest prawdą? 
Dopiero później, za sprawą „Solidarności”, okazało się, że 
to nie Radio Wolna Europa mówiło głupio i nieprawdę. To 
polskie radio i telewizja, posłuszne rządowi Polskiej Rzeczp-
ospolitej Ludowej mówiło „prawdy” zgodne z obowiązującą 
ideologią, „prawdy” wygodne dla rządu. To dobra nauka dla 
nas, że nie zawsze to, co wygląda na prawdę, nią jest. Nauka, 
że powinniśmy krytycznie podchodzić do różnych, przeka-
zywanych nam informacji. Ciocia, która mieszka w Polsce, 
mówi, że teraz, po wypadku lotniczym pod Smoleńskiem, 
telewizja mówi zupełnie inaczej niż przed tą tragedią. 
Potrzeba było tak strasznej tragedii, aby Polacy mogli 
zobaczyć, że prawda nie zawsze wygląda tak, jak ją media 
przedstawiają. 

Gdy w sierpniu 1980 roku na Polskim Wybrzeżu 
rozpoczęły się strajki, mój Dziadek bardzo się cieszył, że 
nareszcie dzieje się coś, co może zmienić naszą smutną 
rzeczywistość. Wszyscy - cała rodzina dziadka, a więc także 
moja mama, wiedzieli, że, powstający Związek Zawodowy 
„Solidarność”, należy popierać, że powstanie tego związku 
może być początkiem tego, co przez tyle lat wydawało się 
niemożliwe – początkiem upadku PRL-u, początkiem 
wolnej Polski. Polacy znów poczuli się dumni z tego, że są  
Polakami, poczuli, że mogą coś zrobić, że nie będą już na 
zawsze musieli potulnie słuchać kłamstw i bać się wyrażania 
własnego zdania, że Polska może być wolna, nie pod-
dana dyrektywom ZSRR. Moja mama była wtedy bardzo 

młoda, dopiero zaczynała pracę, ale natychmiast zapisała 
się do tworzonej w jej zakładzie Solidarności. Poparcie dla 
„Solidarności” było powszechne. Ludzie entuzjastycznie 
powitali możliwość odzyskania prawdziwej wolności. Czuło 
się, że teraz musi się udać. 

Udało  się, choć nie było łatwo. Nastał przecież 
stan wojenny poprzedzony falą strajków. Ciocia, która  
wtedy rozpoczynała studia w Krakowie, brała udział 
w solidarnościowych strajkach studenckich. W cza-
sie tych strajków na jej uczelni były organizowane różne 
wiece. Śpiewano piosenki patriotyczne. Ciocia ma do 
dziś śpiewnik piosenek Jacka Kaczmarskiego, druko-
wany, oczywiście, w tzw. drugim obiegu, czyli nielegal-
nie. Ciocią najbardziej wstrząsnęła, wygłoszona na jed-
nym z wieców, prelekcja o Katyniu. Wtedy pierwszy 
raz w ogóle usłyszała o tej zbrodni. To się nie mieściło  
w głowie, że Rosja, która we wszystkich podręcznikach, 
była przedstawiana, jako nasz wybawiciel spod okupacji 
hitlerowskiej, dopuściła się tak straszliwej zbrodni w czasie, 
gdy byliśmy właśnie pod tą okupacją. Ta sprawa jest jakby 
symbolem, w jakim kłamstwie zmuszeni byli żyć Polacy.  

liWia Stańko 
16 lat, austria

Wy mieszkaliście na wsi i przecież nic nie robiliście, gdy powstała „Solidarność” – powiedziałam  
do cioci, która czasem lubi opowiadać o Polsce, patriotyzmie, „Solidarności”…

Nie wszyscy walczą z bronią w ręku. Czasem ważny jest też bierny opór, poparcie, mówienie prawdy  
– próbowała przekonać mnie ciocia i zaczęła opowiadać o swoim ojcu, a moim Dziadku.
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Minął stan wojenny i nastąpiły wybory, pierwsze wolne 
wybory w powojennej Polsce. Oczywiście cała rodzina mo-
jej mamy przystąpiła do tych wyborów. Dziadek uważał,  
że to jest święty obowiązek każdego Polaka, a przecież  
w czasie PRL-u nie można go było namówić do pójścia 
na wybory. To dzięki „Solidarności” Polacy znów poczuli 
się obywatelami, mającymi wpływ na los swojej ojczyzny. 
Wszyscy głosowali na kandydatów Solidarności. Głosowali 
na Lecha Wałęsę, który został prezydentem. 

Moja mama, mimo że od 1981 roku mieszka w Austrii, 
zawsze głęboko przeżywa to, co się dzieje w Polsce. W 1989 
roku bardzo się cieszyła, że nareszcie mamy prezydenta 
wybranego w wolnych wyborach, że zwyciężyła Solidarność. 
O Solidarności, o sytuacji w Polsce często dyskutowała  
ze swoim tatą w czasie odwiedzin w Polsce i w trakcie roz-
mów telefonicznych. 

Mój dziadek zmarł w 1996 roku. Właśnie miały być 
kolejne wolne wybory. Dziadek bardzo namawiał wszystkie 
swoje dzieci, aby wzięły w nich udział. Sam nie wziął już  

w nich udziału. Zmarł w sobotę wieczorem, a w niedzielę 
były wybory. Cała jego rodzina, mimo bólu, poszła naza-
jutrz do wyborów, bo wolę dziadka wszyscy potraktowali, 
jak testament.

Dziadek nie był członkiem „Solidarności”, a jed-
nak, jak pytam któregoś wujka lub ciocię o wspomnienia  
o „Solidarności”, co to jest patriotyzm, zaczynają opowiadać 
o swoim ojcu, moim Dziadku. 

- Twój Dziadek był prostym rolnikiem i robotnikiem, 
ale był prawdziwym patriotą, który potrafił wychować 
wszystkie swoje dzieci na ludzi, którym zależy na Polsce  
– powiedziała ciocia. 

- Muszę się nad tym jeszcze zastanowić. Nie można so-
bie narzucać poglądów – zauważyłam sceptycznie, ale to 
tylko z przekory, bo chyba jednak ciocia ma rację.

Praca autorstwa Magdaleny Kamieniec
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annamaria BurzyńSka
16 lat, Włochy

Nazywam się Annamaria Burzyńska, mam 16 lat, mieszkam w Rzymie, gdzie się urodziłam  
i uczęszczam raz w tygodniu do szkoły polskiej przy Ambasadzie RP.

Cieszę się, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych  
oraz Fundacja „Świat na Tak” zorganizowały konkurs zatytułowany: „Wspomnienie Solidarności  

w mojej rodzinie”, ponieważ wzbudził we mnie ciekawość i chęć szukania dokładniejszych  
informacji o tym związku zawodowym, w szczególny sposób o jego wpływie na sytuację we Włoszech 

oraz w Europie, jak też co dziś przeciętny Europejczyk wie o „Solidarności”.

W listopadzie zeszłego roku został wyemito- 
wany we włoskich kinach film „Popiełuszko” 

(Rafała Wieczyńskiego), który pozwolił przypomnieć  
i poznać historię męczennika który, jak mówił Lech Wałęsa  
w czasopiśmie ADNKRONOS,  walczył o to, aby Europa kładła 
fundamenty na prawdziwych wartościach demokracji  
i wolności. Właśnie to głosił Papież Jan Paweł II  
podkreślając często, że trzeba „wychowywać człowieka w jego  
sumieniu”.

Film ten został przedstawiony podczas festiwalu  
w Rzymie, dokładnie 25 lat po porwaniu i męczeńskiej 
śmierci księdza Jerzego.

Muszę powiedzieć, że sama się bardzo wzruszyłam 
oglądając rzeczywistość  Polski  sprzed kilkunastu lat.  
Ze zdumieniem zauważyłam, że film wzbudził różne rodzaje 
emocji również wśród włoskiej widowni. 

U moich rodziców spostrzegłam ogromne wzruszenie 
i nostalgię za krajem. Po projekcji zwierzyli mi się, że 
film przypomniał im  lata komunistyczne oraz okres   
stanu wojennego.

Moja mama z czasów komunizmu pamięta puste sklepy, 
ogromne kolejki po mięso, brak podstawowych artykułów 
żywnościowych, takich jak cukier, chleb masło (jedną 
tabliczkę czekolady na miesiąc, przydzieloną na kartki, dla 
jednego dziecka).

Jako kilkunastoletnia dziewczyna musiała stać całą 
noc przed sklepem obuwniczym, aby kupić na kartkę buty 
na zimę - bo w Polsce zimy są ciężkie, nie takie jak we 
Włoszech.

Pamięta śpiewanie w szkole, po kryjomu, piosenek  
patriotycznych (jak „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi 
skąpana”) i bardzo ciekawe, lecz tajne rozmowy w miesz-
kaniu pani dyrektor szkoły, która uczyła ich patriotyzmu  
i prawdziwego spojrzenia na rzeczywistość historyczną 
(inną od tej opisanej w książkach). 

Pani od rosyjskiego uczyła ich fantastycznych piosenek 
Bułata Okudżawy i prawdziwej historii Rosji.

Bardzo głęboko w pamięci wyrył się w mamie dzień 

wprowadzenia stanu wojennego.
Tej pamiętnej nocy z 12 na 13 grudnia wracała  

z koleżanką pociągiem z Jasnej Góry w Częstochowie. 
Zdziwiła ją bardzo sytuacja na dworcach i częste zatrzy-
mywanie pociągów. Pamięta dużo uzbrojonego wojska  
i uciekających cywilów bitych przez ZOMO.

Gdy wróciła do Lublina, gdzie mieszkała, pono-
wnie znalazła się w dziwnej sytuacji, przed budynkiem 
„Solidarności” mnóstwo ulotek rozsypanych i pogoń za 
cywilami. Dopiero następnego dnia w radiu usłyszała jak 
generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny.

Dla nich, młodych ludzi, wzrastających w reżimie 
komunistycznym i znających wojnę tylko ze źródeł ustnych 
lub pisemnych słowo: stan wojenny wywołało przerażenie.

Gdy mama wróciła do szkoły, już nie spotkała się z panią 
dyrektor ani z panią od rosyjskiego, ponieważ zostały inter-
nowane do nieznanego miasta. W młodych ludziach rosło 
pragnienie wyzwolenia ojczyzny od komunizmu.

Wielokrotnie na ulicach Lublina słychać i widać było 
czołgi oraz żołnierzy z bronią skierowaną przeciw młodym 
studentom, którzy upominali się o prawdziwą wolność  
i o uwolnienie ludzi internowanych.

Był to trudny czas - wspomina mama - przetrwać 
pomogły różne ruchy kościelne, m.in. Ruch Oazowy 
„Światło Życie” założony przez księdza Blachnickiego, jak  
i działalność wielu, wielu innych wspaniałych ludzi jak  
księdz Popiełuszko, a przede wszystkim nasz Papież Jan 
Paweł II.

Ja na lekcjach historii również w szkole włoskiej 
przedstawiam różne tematy historyczne dotyczące Polski, 
przede wszystkim z ostatniego okresu (w tym również 
„Solidarności”), by przybliżyć i pogłębić wiadomości, które 
są mi bliskie.

Chociaż urodziłam się w Rzymie czuje się Polką, 
zawdzięczam to moim rodzicom, Szkole Polskiej, do której 
od lat uczęszczam, jak też wielu innym polskim instytucjom 
w stolicy Włoch.
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mateusz lewandowski
15 lat, niemcy

„Solidarność” znaczy Solidarität

Solidarność od początku kojarzyła mi się z czymś dobrym. 
Urodziłem się w Berlinie piętnaście lat temu. Jak byłem 

mały nie interesowało mnie czy jestem Polakiema czy Niemcem, 
wiedziałem tylko, że moi rodzice urodzili się w Polsce, a ja 
w Berlinie. Na początku kibicowałem Hannawaldowi, kiedy 
wygrywał konkurs skoków, ale kiedy zauważyłem, że reszta 
rodziny kibicuje Małyszowi zrobiło mi się jakoś głupio i od 
tej pory trzymałem kciuki za Małysza. 

Tak się złożyło, że od zawsze lubiłem czytać książki 
i podobała mi się historia. W czwartej klasie szkoły pod-
stawowej przygotowałem moją pierwsza prezentację. 
Wcześniej dziadek poszedł ze mną do Muzeum Powstania 
Warszawskiego i opowiadał mi dużo ciekawych rzeczy, bo 
sam jako dziecko brał w nim 
udział. Dlatego właśnie ten 
mój pierwszy w życiu w wieku 
10 lat wykład był o Powstaniu  
Warszawskim. Szkoda, że mój 
nauczyciel starał się mnie 
poprawić, że to było powstanie 
w getcie warszawskim. Byłem 
wtedy bardzo zdziwiony, że on 
do tej pory nic nie widział o 
Powstaniu Warszawskim. 

Rodzice mi później 
wytłumaczyli, że to nor-
malne, ze Niemcy mylą te dwa 
powstania, albo nic o nich nie wiedzą. Kiedy moi rodzice  
rozmawiali ze sobą albo ze swoimi przyjaciółmi padało cza-
sem słowo „Solidarność”, ale nic ono dla mnie nie znaczyło 
i kojarzyłem je jedynie z niemiecki Solidarität. Ale nie za 
bardzo rozumiałem, co, kto z kim i dlaczego miał być soli-
darny. Wreszcie spytałem rodziców co to jest właściwie ta 
„Solidarność”, o której często mówicie, kiedy spotykacie  
się z innymi polskimi znajomymi. 

Najpierw wytłumaczyli mi, co to jest związek zawodowy 
i dlaczego go ludzie zakładają. Potem dowiedziałem się, że 
był to pierwszy prawdziwy związek zawodowy w PRL, który 
doprowadził do rozmów z rządem w 1980 roku, dzięki cze-
mu w 1989 roku doszło do przemian ustrojowych. 

„Solidarność” kojarzy mi się z Lechem Wałęsą, Stocznią 
Gdańską i Anną Walentynowicz. O Annie Walentyno-
wicz dowiedziałem się więcej z filmu „Strajk” Volkera 
Schlondörffa. Bardzo się mi ten film podobał i cieszę się, 
że Schlondörff go zrobił, bo tak naprawdę nikt w Niem-

czech nie interesuje się Polakami ani ich historią. Szkoda,  
że „Strajk” był tak krótko pokazywany w Niemczech. Kiedy 
oglądaliśmy go z moimi kolegami to dużo zrozumieliśmy,  
o co tak naprawdę chodziło w historii „Solidarności”. 

Na rocznicę dwudziestolecia tzw. Friedliche Revolu-
tion – czyli „spokojnej rewolucji” dostałem od babci  
z Warszawy kalendarz z całą historią obalenia komunizmu. 
Myślę, że to właśnie „Solidarność” doprowadziła i bardzo 
pomogła w zmianie ustrojów. Niestety dziś prawie nikt 
tego nie docenia na Zachodzie Europy. Niemcy myślą, że to 
oni sami obalili komunizm w ich kraju przez tzw. „Mauer-
fall”. Upadek muru zaczął się od „Solidarności” i wszystko  
co się potem wydarzyło było w skutek tego ruchu robot-

niczego. Na historii w niemiec-
kich gimnazjach, które w Polsce 
są tak jak licea, nic na temat 
„Solidarności” nie przerabiamy 
i moi niemieccy koledzy prawie 
nic nie wiedzą o „Solidarności”. 
Za to moi wszyscy mówiący 
po polsku koledzy, na przykład  
z polskiej szkoły wieczorowej, 
wiedzą o „Solidarności” i Wałęsie  
i pamiętają o niej. 

Sądzę, że bardzo dobrze, 
że Lech Wałęsa jako symbol 

„Solidarności” rozpoczynał 
obchody obalenia muru berlińskiego. Niestety niewielu 
Niemców wiedziało dlaczego on to robił. Słyszałem od  
rodziców, że Polacy mieszkający wtedy w Niemczech też 
pomagali „Solidarności”. Niektórzy nawet z małymi dziećmi 
w plecakach organizowali protesty pod polskimi konsu-
latami. Podobno jest przygotowywana specjalna wystawa 
właśnie o wsparciu „Solidarności” przez Polaków w Niem-
czech. Chętnie bym się z spotkał z ludźmi, którzy pomagali  
wtedy solidarnościowcom, bo najciekawsze są takie żywe 
opowieści.

Dobrze, że Polacy potrafią zmobilizować się, kiedy jest 
stan krytyczny  - tak jak w Powstaniu Kościuszkowskim, 
podczas Cudu nad Wisła, w Powstaniu Warszawskim czy 
właśnie w ruchu „Solidarności”. W większości są zostawieni 
wtedy sobie samym, ale to czego dokonują pomaga wielu 
innym narodom. Myślę, że z tego powodu Polacy powinni 
być dumni, chociaż niestety nikt im za to nie dziękuje.
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magdalena ryBarSka
15 lat, Belgia

Solidarność – to pozytywizm i romantyzm w jednym ciele, zbudowanym z milionów dusz !!!

Sami zaczęli tę grę
O sobie nie myśleli wcale,
Liczył się każdy cichy głos,
I nikt nie powiedział, jak iść dalej

Dano im tylko okrągły stół, 
A nikt nie wierzył w jego legendarną moc

Razem zaczęli budować przyszłość
Nowe życie i wolność dla każdego z nas,
O nic nie prosili w zamian i tylko
Ściskali równo, każdą dłoń inna dłoń,
Wybory wygrała Solidarność !!!
Ćma strasznej PRL-owskiej nocy,
W końcu musiała w sidła światła wpaść.

Solidarność – to pozytywizm i romantyzm w jednym ciele, zbudowanym z milionów dusz !!!

Praca autorstwa Karoliny Falkowskiej 
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aleksandra seraFin
15 lat, Belgia

Nasza Pani poświęciła nam wiele czasu i opowiedziała o historii „Solidarności”, była to bardzo ciekawa 
lekcja. My także mogliśmy podzielić się swoimi wiadomościami z domu i wspomnieniami naszych  
rodziców, dziadków i innych bliskich. Zebrałam wszystkie opinie moich kolegów i koleżanek z klasy  
aby móc  przedstawić nasz punkt widzenia tej niedawnej historii. Wiemy tyle, ile nam powiedziano, 
 ale potrafimy to zinterpretować i w tej pracy właśnie prezentuję wszystkie głosy, jako jeden wspólny 

głos o „Solidarności”. 
Solidarność to także jeden głos złożony z tysięcy innych głosów, jego echo trwa do dziś,  

a my - uczniowie I klasy gimnazjum słyszymy go tak:

Czym jest dla mnie SOLIDARNOŚĆ ?
Tego sama do końca nie wiem !!
Lecz wiem o co walczyli, o WOLNĄ POLSKĘ!!!
Kto o nią walczył?
Lech Wałęsa, który chciał  wyjść z tłumu,
żeby się przeciwstawić, to ten gość, 
z którego przemądrzali dzisiaj się śmieją.
Każdy niby taki hej do przodu,
ale jak co do czego, to nic nikt nie powie !
… Tylko wody w usta nabierał i czekał na innych, 
Sam - ciepłe kapcie,  herbata przed telewizorem,
Dzisiaj już nie pamięta, że
 to On za nas walczył !!!       Ewelina, lat 14

To ta odwaga,
To ta śmiałość,
To ta nasza solidarność,
Tutaj liczy się dojrzałość i  lojalność,
Tutaj liczy się śmiałość i  doskonałość,
Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich
Tutaj brat wspiera brata, wszyscy żyją razem, 
Ja tutaj jestem urodzona, pochodzę z tego państwa !
Odkąd pamiętam Polskę, zawsze ją miałam w sercu !
Biało-czerwona flaga na pierwszym miejscu !!!  

Ola, lat 14

Solidarność
[...]  Honor [...]                                              Michał, lat 14

Solidarność dla mnie to symbol wolności. Dzięki takim bohaterom jak Lech Wałęsa, Ryszard Kaczorowski i Anna  
Walentynowicz.                                                                                                                                                            Krystian, lat 13

Solidarność to dla mnie zjednoczeni, dojrzali ludzie dbający o dobro rodziny i narodu. Solidarność to koniec cierpienia, 
śmierci  niewinnych ludzi i początek sprawiedliwości. 
  Wiktoria, lat 14

Solidarność jest dla mnie symbolem ludności. Dzięki takim bohaterom jak Lech Wałęsa, Ks. Jerzy Popiełuszko, Anna  
Walentynowicz i wielu poległych stoczniowców możemy wracać do pięknego i wolnego kraju.      

Patryk, lat 13

Solidarność to także My - uczniowie  gimnazjum, żyjący na obczyźnie, młodzież, która dzięki tym wielkim ludziom wie,  
co znaczy wolność, pokój  i równe prawa dla wszystkich.

Aleksandra, lat 15
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StaniSłaW Songin
15 lat, litwa 

Stanowienie świadomości narodowej Polaków Wileńszczyzny
Wiem, że jest błędną, ale nie mogę się oprzeć opinii, że już dużo wiem. Zawsze mam chęć podzielić się 

moimi myślami z kimś innym, podyskutować, na swój sposób udowodnić swoją rację. 
My młodzi jesteśmy uparci. 

Myślałem, że polską „Solidarność” jako zjawisko  
i proces poznałem dobrze: żyję w rodzinie, gdzie 

panuje duch polskości, pilnie słuchałem naszego nauczy-
ciela, trochę czytałem, dużo dowiedziałem się od ojca. 
Próbowałem wżyć się w okoliczności i warunki tamtych 
czasów, rozmyślałem. A kiedy moja pierwsza nauczycielka 
z klas początkowych p. Jadwiga Sinkiewicz podsunęła mi 
regulamin konkursu „Wspomnienie Solidarność…” aż 
podskoczyłem. Jest okazja! Podzieliłem się moimi plana-
mi z tatą. Trochę myślał, potem rzekł: „Wiesz mam przy-
jaciele w Ejszyszkach, Czesława Cilindzia. Przyjaźniliśmy 
się w młodości. Jest bardzo ciekawym człowiekiem, barwną 
postacią polityczną regionu. Umówię się z nim na spot-
kanie. Będzie ciekawie”. 

Umówili się. Już za tydzień, w niedzielne popołudnie 
jechaliśmy samochodem do Ejszyszek odległych o 33 kilo-
metry od centrum rejonowego Soleczniki, w którym obecnie 
mieszkamy. W Ejszyszkach tata się urodził, tu minęła jego 
młodość. Historia Ejszyszek jest tragiczna. W czasie dru-
giej wojny światowej tu w Ejszyszkach rozstrzelano około 
4 tysięcy Żydów ejszyskich i z pobliskich osiedli. Rozprawą 
kierowali faszyści, ale bezpośrednią egzekucję wykonywali 
szaulisi (strzelcy litewscy). Byli wśród nich i ejszyszanie  
– np. Miszkinis. Haniebne to! 

Po wojnie prawie stuprocentową ludność miasteczka 
stanowili Polacy. Była tu szkoła średnia polska, rosyjska, 
małoliczebna litewska szkoła podstawowa. Na ulicy mówiło 
się po polsku. Język litewski tata poznał dopiero w klasach 
początkowych polskiej szkoły średniej, do której uczęszczał. 
Tu miał wielu kolegów, z którymi latem się kąpali, hasali na 
rowerach, a zimą chodzili na narty.

Tak rozmawiając szybko wjechaliśmy do Ejszyszek. 
Wjeżdżamy na podwórko, spotyka nas gospodarz – Czesław 
Cilindź, mężczyzna dojrzały, wcale mizerny, prawie łysy,  
o miłym uśmiechu. Mężczyźni się uścisnęli. Tata przedstawił 
mnie panu Czesławowi: „To ten chce się pogrzebać w historii. 
A co, Cześka, dajmy mu lekcję!” Pan Czesław zaprosił nas 
do domu. Powitała nas gospodyni, żona Czesława, uczen-
nica mojego taty. Zaprosiła na herbatę. Zaraz skierowaliśmy 
temat rozmowy na wspomnienie z dawnych lat. Od tych 
wspomnień zapachniało młodością, romantyzmem. 

Byli młodzi. Żyli beztrosko. Chodzili do szkoły,  
uprawiali sport, kochali się. Sobotnie wieczory spędzali na 

dyskotekach, potem szli do pobliskiego lasku, palili ognisko 
i pod dwie gitary śpiewali piosenki. Wychowali się na big-
bicie. Lubili „Czerwone gitary”, „Trubadurów”, Czesława 
Niemena i Marylę Rodowicz. W domu odbiorniki radiowe 
mieli nastawione na program pierwszy Polskiego Radia  
z Warszawy. Wszystko co polskie było bliskie i miłe.  
A kiedy skonstruowali anteny telewizyjne z trzech wielkich 
kół aluminiowych i odebrali pierwszy program TVP – to 
była frajda! 

Czytali to, co i wszyscy. Dyrektywa państwowa: każdemu 
minimum dwa wydania prasowe. Jedno – rejonowe, jedno 
– republikańskie. Więc czytali rejonową gazetę „Przyka-
zania Lenina” w języku polskim i wileński dziennik  
„Czerwony Sztandar”. W starszych klasach na wuefie ubie- 
rali się w biało-czerwone stroje sportowe, czerwone spoden-
ki i białe koszulki. 

Potem były studia, wiek skupienia i dojrzewania. Młodzi 
zakładali rodziny. W latach siedemdziesiątych ożywiły się 
kontakty Polaków Wileńszczyzny z Macierzą. Zaczęli raz do 
roku (bo tylko taka istniała możliwość) odwiedzać swoich 
krewnych, który w latach pięćdziesiątych w ramach re- 
patriacji wyjechali z Litwy lub Syberii do Polski.  Do Warsza-
wy, Gdańska, Szczecina, Częstochowy… To w Częstochowie 
ojciec z niedowierzaniem słuchał ostrych słów kardynała 
Wyszyńskiego w stosunku do ustroju socjalistycznego, 
jego apeli do rodziców, by się nie poddali demagogii  
komunistycznej. 

Bardzo ciekawi świata młodzi ejszyszanie zaczęli 
prenumerować warszawskie wydanie „Trybuny Ludu”. Szło 
się na pocztę z paszportem by załatwić prenumeratę. W pra-
sie republikańskiej (Czerwony Standar) pojawili się młodzi 
dziennikarze miejscowi pochodzenia lwowskiego, Józek 
Szostakowski, Romek Parylak, Bożena Rafalska, Henryk 
Mażul, którzy w sposób odmienny relacjonowali wydarze-
nia, ich własna opinia częstokroć mijała się z dyrektywami 
państwowymi. Byli postępowi. 

Zbliżał się rok 1980. Żelazna kurtyna opuszczała się 
coraz niżej. Kontakty międzypaństwowe ZSRR z państwami 
ościennymi, w tym z Polską, zamarły. Cały świat się 
wsłuchiwał w odgłosy wydarzeń z Gdańska, Szczecina, 
Jastrzębia. I oto sierpień. NSZZ „Solidarność” zarejestro-
wany! Co będzie dalej? Kolos się rozkołysał. Ale czy  
upadnie? Wszyscy byli ciekawi. 
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Los się uśmiechnął do taty. Wygrał kolejny konkurs 
„Czerwonego Sztandaru” i „Ekspresu Wieczornego” wiedzy 
o Polsce i w nagrodę dostał tygodniowy pobyt w Warszawie. 
Redaktor Włodzimierz Liszka, człowiek rzetelny i sum-
ienny, osobiście zadbał, aby wilnianie zobaczyli i usłyszeli 
wszystko. Usłyszane i zobaczone zrobiło wrażenie. 

Znów otwarto granicę polsko-radziecką. W Gdańsku 
tata spotkał się ze stryjecznym bratem Bohdanem  
Paszkiewiczem, który pracował w Stoczni Gdańskiej i znalazł 
się w samym centrum wydarzeń. Opowiadał o Lechu Wałęsie  
i Bogdanie Borysewiczu; o celach, jakie sobie postawili,  
o dokumentacji związkowej chronionej w dzwonnicy 
kościoła św. Anny. Bohdan był internowany.  

Światem wstrząsnęła tragiczna śmierć księdza Jerzego 
Popiełuszki. Ojciec był przy jego grobie. Totalitarny  
ustrój nie dawał za wygraną. W ZSRR do władzy partyjnej  
i państwowej dochodził Michaił Gorbaczow. Na plenum 
KC PZPR w 1985 roku ogłasza swą doktrynę jawności  
i przebudowy. Budzi się świadomości narodów wchodzących  
w skład „szczęśliwej rodziny”. 

Niektórzy upatrują w ZSRR hamulec dla dalszego ro-
zwoju i wzywają do ustanowienia własnej państwowości. 
Litwini nie stoją na uboczu. Korzystają z korzystnej sytu-
acji politycznej i głoszą ideę odnowienia państwa litews-
kiego. Polacy Wileńszczyzny popierają plany odzyskania 
suwerenności. I tu padają nacjonalistyczna hasła Litwy 
„bez ruskich i polskich okupantów”. Sytuacja staje się dwu-
znaczna. Litewski nacjonalizm był zawsze groźny, a jego 
przejaw – szowinizm – wręcz niebezpieczny.   Obawy Po-
laków nie są bez podstaw. Przypominają nam Piłsudskiego  
i Żeligowskiego, nie widzą naszych wielowiekowych korze-
ni na Litwie, nie słyszą naszych kontrargumentów. Musimy 
działać. Konsolidować, jednoczyć, podkreślać światu naszą 
tożsamość narodową.

  

I tu się zaczyna wspaniały okres działalności politycznej 
Czesława Cilindzia i jego przyjaciół. Chcą przeciwdziałać 
obłudzie i zakłamaniu, narastającej presji ze strony  
nacjonalistów. Tworzą ruch społeczno – polityczny, który 
przerasta w organizację Związek Polaków na Litwie. 
Czesław Cilindź zostaje członkiem Zarządu ZPL i przewod-
niczy Ejszyskiemu oddziałowi ZPL. 

Utworzenie ZPL nie obeszło się bez przychylnej  
i nieprzyjaznej reakcji ze strony polityków litewskich.  
A kiedy wśród ludności polskiej Wileńszczyzny zaczęły się 
szerzyć idee autonomicznego okręgu polskiego, Litwini 
posądzili nas o zdradę, o chęć powrotu do ustroju komu-
nistycznego, a rejony wileński i solecznicki nazwane zostały 
„czerwonymi”. Prawdą jest, że jedności poglądów w tej 
kwestii nie było. Spora część ludności popierała autono-
miczne idee Wileńszczyzny. Byli deputowani ludowi do 
Rady Najwyższej ZSRR Anicet Brodawski i Jan Ciechano-
wicz byli autorytetami wśród autonomistów.  Twierdzili, że Pol-
ska nie może być niepotrzebną starą szafą, przesuwaną po 
mapie Europy z Zachodu na Wschód i z powrotem. Szukali 
kontaktów z Polakami Białorusi Zachodniej i Ukrainy Za-
chodniej, aby wspólnie utworzyć pasmo okręgów polskich, 
a może ewentualnie wejść w skład terytorialny Państwa 
Polskiego w sposób pokojowy. Ten plan rewizjonisty-
czny w Europie powojennej nie miał szans. Polska też go 
nie poparła. Narady delegatów ludowych różnych szczebli  
w Mościszkach (rej. Wileński) i Ejszyszkach (rej. Solecznicki) 
nie dały wyników. Ojciec też popierał częściowo autono-
mistów, ale był bardziej dyplomatyczny i ostrożny. 

Rok 1990. Państwo litewskie uzyskało suwerenność. 
Rozpoczęło prześladowanie autonomistów, aresztowania. 
Pośpiesznie uciekali za granicę. Czesław Wysocki, Adam 
Monkiewicz, Propkopowicz, Szwed… Byli patriotami. 
Szkoda mi ich. Porzucili strony ojczyste i rodziny. Ojciec 
mówi, że my Polacy, mamy to do siebie, że niektóre wartości 
życiowe doceniamy dopiero po 50-70 latach. Ale losów 
ludzkich już nie odwrócisz. 

Siły radykalne ZPLu zwyciężyły. Musimy tu żyć, 
pracować, uczyć się, stanowić zwartą społeczność polską 
Wileńszczyzny ze swoją historią, kulturą i tradycjami.  
Po 90. roku, kiedy to aktem nieufności do Polaków Litwy 
było wyznaczenie namiestników państwowych, oczywiście 
Litwinów, przyszło uzdrowienie i demokratyzacja życia 
społecznego. Wybrano pierwsze samorządy rejonowe. 
Przytłaczającą większość w nich mieli radni z ramienia ZPL 
(22 z 24).

W trudnych warunkach stanowienia państwa litew-
skiego polskie samorządy rejonowe dbały o dobrobyt 
miejscowych obywateli, przeciwstawiały się przejawom 
asymilacji i wynarodowienia, umacniały szkolnictwo pol-
skie, pamiętały o kulturze, obyczajach, tradycjach regionu. 
Pierwszym starostą w Ejszyszkach został Czesław Cilindź, 
a wielu jego współtowarzyszy radnymi samorządu. Dwie 
kadencje z rzędu merem regionu był Leonard Talmont, przy-
jaciel Czesława. Dziś jest posłem na Sejm Republiki Litew-
skiej. Mój ojciec był pomysłodawcą i inicjatorem założenia  
w Ejszyszkach ludowego zespołu pieśni i tańca „Ejszysza-
nie”. Jego pierwszą kierowniczką była Zofia Więckiewicz. 
Ojciec brał też udział w założycielskim zjeździe klubu 
sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, uczestniczył 
z drużynami w pierwszych zlotach turystycznych ZPL, 
przygotował drużynę kobiecą  Ejszyszek na I mistrzostwa 
ZPL w siatkówce.

Demonstracja ulicami miasta Ejszyszki
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Minęło kilka dziesięcioleci. Upłynął kawał życia bogaty 
w wydarzenia. Owe osiemdziesiąte lata pozostają w pamięci 
i wspomnieniach. Ani ojciec ani pan Czesław nie dorobili 

się majątku. Żyją skromnie. Ale wydaje mi się, że w zgodzie 
z sumieniem. Żyją, pracują, wspierają się nawzajem, służą 
innym pomocą. I zawsze czują się Polakami. Nie śpieszno 
im był na emigrację po lepszą przyszłość, nie rzucili ziemi 
skąd ich ród. 

Polska „Solidarność” rozbudziła ich świadomość 
narodową, inspirowała do poszukiwań i działań; czerpali  
z niej doświadczenie życiowe, energię i siły. To doświadczenie 
przekazują nam – młodemu pokoleniu. Ja też czuję się Po-
lakiem. Potwierdzam tę moją przynależność do narodu 
polskiego otrzymaną przed kilu laty Kartą Polaka. Uczę się 
w polskim Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. 
Staram się być aktywny. Zaliczyłem już zwycięstwa w re-
jonowych olimpiadach z chemii, fizyki, matematycznej 
olimpiady „Kangur”, mam dyplom Ministerstwa Edu-

kacji Narodowej Litwy, jestem wielokrotnym uczestni-
kiem finałów Poloniady w Warszawie, byłem premiowany  
w konkursie „Moja Polska rodzina” (Stowarzyszenie 
Wspólnota Polska, oddział w Opolu). Zwiedziłem kawał 
świata. Podróże kształcą, a ja podróżować lubię. Kilkakrot-
nie uczestniczyłem w koloniach dla młodzieży polonijnej  
w Polsce, byłem na Uralu, w Moskwie, na Białorusi 
zwiedziłem miejsca związane z A. Mickiewiczem:  
Nowogródek, Świteź, Bieniakonie. Zrobiłem krótki film. 
Przed rokiem byłem w miejscach biblijnych nad Morzem  
Czerwonym.

Świat jest wielki, a ja w nim małą drobinką. Siłę i energię 
czerpię z historii i doświadczenia moich przodków, mojej 
rodziny, w której „Solidarność” jest symbolem jedności, 
wiary i nadziei. 

 
Pierwsze próby „Ejszyszczan”

W ogrodzie Domu Polonii w Warszawie
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martha stawska
17 lat, kanada  

Historia powinna być nauczycielką życia 
wywiad z profesorem Józefem Lityńskim

Martha Stawska: Panie Profesorze, opuścił Pan Polskę 
kilkadziesiąt lat temu. Czy wtedy – będąc młodym 
człowiekiem – wierzył Pan, że nasza Ojczyzna wyzwoli się 
kiedyś spod okupacji rosyjskiej? 
Profesor Józef Lityński: Oczywiście, wierzyłem i ta wiara 
nigdy mnie nie opuściła, gdziekolwiek się znalazłem  
w czasie mojej wędrówki po świecie. Wyjechałem z Polski 
dokładnie 42 lata temu. Już wtedy, byłem głęboko przeko-
nany, że się wyzwolimy tylko, że obawiałem się, iż to długo 
potrwa. I to dlatego między innymi zdecydowałem się 
pozostać za granicą. Momentem decydującym była inwazja 
wojsk sowieckich na Czechosłowację w 1968 roku. 
MS: Co Pan robił 31 sierpnia 1980 roku w dniu podpisania 
tzw. Porozumień Sierpniowych w Gdańsku i jak przyjął 
Pan ten fakt ?
JL: W tym czasie mieszkałem z rodziną w Trois-Rivieres  
i pamiętam, że gościliśmy teściów z Polski. Bardzo ucieszyła 
nas ta nowina. Byliśmy niezwykle podnieceni i czekaliśmy 
na informacje z Polski. Aby jak najwięcej wiedzieć kupiłem 
radio o krótkich falach i słuchaliśmy wiadomości nadawa-
nych nie tylko z naszej ojczyzny, ale i z całego świata, bo 
o tym mówiły wszystkie rozgłośnie w Europie. Moment 
podpisania tzw. Porozumiem był dla mnie momentem  
euforii, bo stanowił realizację tego, o czym myślałem dużo 
wcześniej. Oczekiwaliśmy zmian już od roku 1976, gdy 
zaczęły się protesty robotnicze w Radomiu i wydawało się, 
że Rosja zaczyna słabnąć. Ważne było też to, że oprócz pos-
tulatów czysto ekonomicznych wśród żądań „Solidarności” 
znalazły się również postulaty polityczne. A oto nam 
chodziło: o wyzwolenie się spod okupacji radzieckiej! 
MS: Czy wiadomości o „Solidarności” docierały do 
mediów kanadyjskich ?
JL: Na ustach wszystkich był oczywiście Lech Wałęsa,  
ale mówiono również o Annie Walentynowicz, której 
zwolnienie z pracy było iskrą powodującą wybuch strajku  
w Stoczni Gdańskiej. Warto właśnie dzisiaj o niej pamiętać, 
gdyż była ona jedną z ofiar katastrofy samolotu prezydenc-
kiego w Smoleńsku. Potem media kanadyjskie uważnie 
śledziły rozwój wypadków w Polsce i w Europie i poświęcały 
dużo miejsca w dziennikach telewizyjnych i prasie. 
MS: Czy obawialiście się interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego w Polsce ? 

JL: Owszem, obawialiśmy się najgorszego... Ale Prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych został wybrany Ronald  

Regan. Prowadził bardzo zdecydowaną politykę wobec  
Rosji Sowieckiej. Teoretycznie interwencja mogła nastąpić, 
bo Rosjanie mieli dostateczne siły na to, ale też zdawali sobie 
sprawę, że koszt polityczny i ekonomiczny będzie olbrzymi 
i prawdopodobnie to ich powstrzymało.
MS: Gdzie zastał Pana stan wojenny i jakie uczucia  
w Panu wywołało jego wprowadzenie ? 
JL: Wiadomość o stanie wojennym zastała mnie w samo-
chodzie, kiedy wracałem z wykładów na Uniwersytecie  
w Rimouski do Montrealu. Było to straszne przeżycie: 
nadzieja na wolność znów została pogrzebana i trzeba było 
czekać następne długie 8 lat, aby zaświtał promyk nadziei.
MS: Jaka atmosfera panowała w środowisku polonijnym 
w Montrealu w czasie trwania stanu wojennego? 
JL: Wśród Polonii zapanował smutek, rozgoryczenie, 
przygnębienie, ale Polonia także manifestowała swój protest 
przeciwko temu wydarzeniu. 
MS: Właśnie,  jakie formy protestu wobec stanu wojen-
nego zastosowała Polonia montrealska? 
JL: W tym samym dniu, 13 grudnia 1981 roku, po otrzyma-
niu wiadomości o wprowadzeniu stanu wojennego została 
zorganizowana potężna manifestacja przed Konsulatem 
Polskim. Uczestnicy wdarli się na posesję i zawiesili biało-
czerwoną flagę z orłem w koronie. Tych manifestacji było 
kilka podczas trwania stanu wojennego. Powstała też Grupa 
Działania na Rzecz NSZZ „Solidarność”.
MS: W latach 1983 - 1985 pełnił Pan funkcję 
wiceprzewodniczącego tej organizacji. Proszę  
powiedzieć, kto do niej należał i jakie zadania ona sobie 
stawiała? 
JL: Ciężko mi teraz wymienić wszystkie te osoby. Pierwszym 
przewodniczącym tej organizacji został dr Stanisław 
Bielioski. Po nim kierownictwo objął Stanisław Latek,  
a ja zostałem wiceprzewodniczącym. Nasza grupa skupiała 
około 30 osób - zaangażowanych patriotów w sprawę polską. 
Grupa ta prowadziła odczyty i manifestacje, co chyba było 
najistotniejsze dla kraju; koncentrowaliśmy się na zbiórkach 
pieniędzy głównie na działalność podziemną „Solidarności”. 
Zostało zebrane około 60 tys. dolarów, które przesyłano 
dwoma kanałami do Polski: przez „Kulturę Paryską” i przez 
Brukselę, bo tam było przedstawicielstwo „Solidarności”. 
Otrzymywaliśmy potwierdzenia, że te pieniądze docierały 
na miejsce przeznaczenia. Razem z innymi organizacjami  
z Polonii z całego świata przyczyniliśmy się do podtrzyma-
nia działalności podziemnej NSZZ „Solidarności”. 
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MS: Czy mógłby Pan wymienić konkretne formy pomocy 
Polsce i Polakom zaoferowane przez Grupę Działania na 
Rzecz NSZZ “Solidarność” oraz inne organizacje i insty-
tucje polonijne? 
JL: Tak, jak wspominałem, były prowadzone zbiórki 
pieniężne, bazary, poza tym zbierano odzież, żywność,  
lekarstwa. Wszystko to było wysyłane za pośrednictwem 
Kościoła, aby trafiło w odpowiednie ręce. Oprócz tego po-
moc Polsce była organizowana przez Komitet Pomocy Dzie-
ciom. Polski Instytut Naukowy prowadził odczyty na tema-
ty niepodległościowe, Biblioteka Polska w Montrealu za 
pomocą książek i materiałów historycznych uświadamiała 
Polonię i studentów innych narodowości. Pomoc materialną 
zorganizował również Uniwersytet w Trois-Rivieres.
MS: Czy mieliście nadzieję na rychłą zmianę sytuacji  
w Polsce? 
JL: Tak. Nadzieja na wyzwolenie Polski zawsze była z nami 
i nigdy nas nie opuściła. Mieliśmy tylko obawy, że w tym 
decydującym momencie, kiedy będziemy już tę wolność 
odzyskiwać może dojść do krwawych starć i było praw-
dopodobne, iż dużo ludzi mogło zginąć. Dzięki „okrągłemu 
stołowi” udało się tego uniknąć. Obrady „okrągłego stołu” 
są teraz bardzo często krytykowane. Ja uważam, że sama 
idea była dobra. Trzeba było naszą ojczyznę jak najszybciej 
wyciągnąć spod komunizmu. Niestety, nie wykorzystaliśmy 
właściwie momentu zdobycia pełni władzy, kiedy już nie 
musieliśmy liczyć się z partią komunistyczną.
MS: Wkrótce minie 30 lat od powstania NSZZ 
„Solidarność”. W jakim stopniu przyczynił się on do 
zmian geopolitycznych w Europie? 
JL: Powstanie NSZZ „Solidarności” niewątpliwie miało 
wpływ na zmiany, które nastąpiły w Europie. Wydarzenia  
w Polsce osłabiły wpływy komunizmu nie tylko w kraju, ale 
także daleko poza jego granicami. Oczywiście, duże zna- 
czenie miała postawa takich przywódców jak Ronald Regan, 
Margaret Thatcher czy Michaił Gorbaczow. W tym czasie 
wojska sowieckie wycofały się z krajów satelickich, które 
dzięki temu uzyskały niepodległość. Potem nastąpił upadek 
muru berlińskiego, a w rezultacie zjednoczenie Niemiec. 
„Solidarność” zapoczątkowała rozpad systemu komunisty-
cznego w Europie pokazując, że można było sprzeciwić się 
władzy Moskwy. Szkoda tylko, że w 20 rocznicę upadku 
muru berlińskiego tak mało wspominano na temat zasług 
i wkładu „Solidarności” w przemiany europejskie i rozpad 
starego systemu. 
MS: Przez wiele lat był Pan reprezentantem Rządu RP 
na uchodźstwie na całą Amerykę Północną. Proszę 
powiedzieć, w jaki sposób rząd ten współpracował  
z „Solidarnością”? 
JL: Byłem reprezentantem Rządu RP na uchodźstwie tylko 
na Kanadę. W USA był drugi delegat i praktycznie w każdym 
kraju, gdzie była liczniejsza Polonia nasz rząd miał swojego 
przedstawiciela. Staraliśmy się wpływać na rządy państw 
naszego zamieszkania. Nie była to współpraca oficjalna, ale 
naciski i działanie poprzez kontakty i wpływy personalne na 
polityków. Rząd miał swoją prasę, która odsłaniała fakty his-
toryczne ukrywane przez oficjalne komunistyczne media,  

a tym samym uświadamiała Polaków o prawdzie historyc-
znej. Stopniowo, ale wytrwale urabialiśmy opinie w naszych 
krajach. Między innymi występowałem w kanadyjskiej  
telewizji informując miejscowe społeczeństwo o aktualnej 
sytuacji politycznej w Polsce. Nasz rząd przechował ciągłość 
władzy i zgodnie z Konstytucją z 1935 roku ostatni Prezydent 
Rządu na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski przekazał 
ją pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi  
w Polsce – Lechowi Wałęsie.
MS: Panie Profesorze, dlaczego należy przekazywać 
wiedzę o „Solidarności” młodym Polakom mieszkającym 
w kraju i poza jego granicami? 
JL: Wiedza ta przyczynia się do rozwoju patriotyzmu i dumy 
bycia Polakiem, a także po to abyśmy tej niepodległości nie 
stracili. Historia powinna być nauczycielką życia zwłaszcza, 
że walka o Polskę stale trwa i trzeba mieć oczy otwarte na 
zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Zmieniają się formy 
tej walki, trwa rywalizacja ekonomiczna zwłaszcza na plat-
formie energetycznej. Musimy utrzymać naszą kulturę  
i świadomość narodową. Jesteśmy obywatelami świata, ale 
też Polakami. Wasza szkoła, która realizuje program szkół 
polskich jest pięknym przykładem tego, że można być  
dobrym Kanadyjczykiem i Polakiem dumnym z dorobku 
Polski i świadomym swoich korzeni.
MS: Dziękuję bardzo za ten wywiad. 
JL: Jestem zawsze do dyspozycji, jeśli Wasza szkoła 
będzie miała potrzebę spotkania z naocznym świadkiem  
historii XX w. Spotkania z młodzieżą sprawiają mi niezwykłą 
przyjemność.

prof. Józef Lityński, urodzony 18.11.1928 w Warszawie,  
doktora nauk przyrodniczych, od 1969 r. w Kanadzie,  
w latach 1969-1993 profesor na Université du Québec à Trois-
Rivières, autor 36 publikacji naukowych, wiceprezes Grupy 
Działania na Rzecz NSZZ „Solidarność” w latach 1982-1985, 
prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie 1985-2009,  
delegat do Kongresu Polonii Kanadyjskiej 1982-2009,  
delegat na Kanadę z ramienia Rządu RP na Uchodźstwie 
1987-1990.

Martha Stawska 
Kanadyjka polskiego pochodzenia urodzona w 1992 roku  
w Montrealu. Uczennica Szkolnego Punktu Konsulta-
cyjnego im. M. Kopernika przy Konsulacie Generalnym RP  
w Montrealu. Absolwentka prestiżowej francuskiej szkoły 
średniej College Sainte Anne de Lachine. Pierwsze kroki  
pisarskie rozpoczęła w wieku 14 lat publikując „fan fiction” 
i zyskując grono wiernych czytelników domagających się 
kontynuacji jej powieści. Obecnie pisze swoje prace w języku 
angielskim. Przyjęta do John Abbott College jako studentka 
pierwszego roku na wydział Sztuki i Kultury, kierunek:  
Literatura.
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katarzyna SzymańSka
14 lat, austria 

„Solidarność “ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) to ogólnopolski związek  
zawodowy powstały w 1980r.  na skutek niezadowolenia społeczeństwa z pogarszającej się sytuacji 

ekonomicznej oraz sposobu sprawowania władzy przez rządy komunistyczne. 

W lipcu 1980 rozpoczęły się pierwsze ogólno- 
polskie protesty na Lubelszczyźnie i Wybrzeżu.  

W drugiej połowie 1980 wybuchły pierwsze strajki  
w mniejszych ośrodkach przemysłowych Sanoku, Mielcu,  
Tczewie, następnie w większych miastach, Poznaniu, Łodzi,  
a 15 sierpnia 1980r.  rozpoczął się strajk okupacyjny  
w Stoczni Gdańskiej. Zmuszone do rozmów władze 
państwowe zawarły ze strajkującymi porozumienie  
w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Porozumienie 
gdańskie z 31 sierp-nia zawierało zgodę rządu na  
utworzenie niezależnych związków zawodowych. Komitety 
założycielskie nowych związków powstawały w całym  
kraju. 

17 września 1980r. na spotkaniu przedstawicieli 
komitetów strajkowych i założycielskich w Gdańsku utwo-
rzono NSZZ „Solidarność “ i powołano Krajową Komisję 
Porozumiewawczą z przewodniczącym Lechem Wałęsą. 
22 września uchwalono statut związku, 24 października 
dokonano jego wstępnej rejestracji w sądzie wojewódz-
kim w Warszawie. Ostatecznie statut zarejestrowano  
10 listopada 1980. W momencie rejestracji związek liczył  
ok. 10 mln członków (80% zatrudnionych). Naczelną władzą 
był Zjazd Delegatów, władzę wykonawczą sprawowała  
Krajowa Komisja Porozumiewawcza (KKP), od września 
1981 r. Komisja Krajowa (KK) z siedzibą w Gdańsku. 
Związek przyjął strukturę regionalną, 38 regionów oraz  
2 okręgi.

W dniach od 5-10 września oraz od 26 września 
-7 października 1981 odbył się w Gdańsku I Krajowy Zjazd 
Delegatów. W uchwalonym na nim programie stwier-
dzono, że Związek jest organizacją wieloświatopogladową, 
reprezentującą pracowników i broniącą ich interesów. 
Domagano się powszechnego prawa do pracy, jasnego 
podziału kompetencji organów państwa, demokratyzacji 
życia publicznego i doboru kadr kierowniczych według 
rzeczywistych kwalifikacji. Przedstawiono postulat 
rozwiązywania wszelkich spraw spornych na drodze dia-
logu. Zjazd uchwalił także odezwę Polanie do ludzi pra-
cy Europy Wschodniej. Po ogłoszeniu stanu wojennego  
13 grudnia 1981r.  tłumiono strajki, aresztowano i inter-
nowano w 50 „ośrodkach odosobnienia” ok. 5000 działaczy 
NSZZ „Solidarność” wśród nich L. Wałęsę. Najkrwaw-
szy przebieg miała likwidacja strajku w Kopalni Węgla 
Kamiennego Wujek, gdzie śmierć poniosło 9 górników,  

a kilkudziesięciu zostało rannych.
W listopadzie 1982r.  uwolniono z internowania Lecha 

Wałęsę. Do końca 1984r. powróciła z więzień- większość 
skazanych za działalność związkową. W 1985r. nasiliły się 
aresztowania i procesy działaczy opozycyjnych.

W listopadzie 1986 NSZZ „Solidarność” został przyjęty 
do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawo-
dowych. Wznowione w 1988r. strajki stały sie bezpośrednią 
przyczyną podjęcia przez władzę komunistyczne rozmów 
ze Związkiem. Strona rządowa i związkowa (społeczna) 
uzgodniły warunki konferencji Okrągłego Stołu. W wy-
niku jej ustaleń w kwietniu 1989r. ponownie zarejestro-
wano NSZZ „Solidarność”. Przy wyborach 4 czerwca 1989r. 
kandydaci na posłów popierani przez „Solidarność” zdobyli 
wszystkie miejsca dla opozycji w sejmie i otrzymali 99 ze 
100 miejsc w Senacie.

Wybory te umożliwiły powstanie w sierpniu 1989r. 
pierwszego niekomunistycznego rządu premiera Tadeusza 
Mazowieckiego. Wyborcy z NSZZ „Solidarność” zdecy-
dowali także o zwycięstwie Lecha Wałęsy w wyborach 
prezydenckich w grudniu 1990r.

Przewodniczący Solidarności:
•  Lech Wałęsa – od 1980 do 12 grudnia 1990 
•  Marian Krzaklewski – od 23/24 lutego1991 do 27 
września 2002 
•  Janusz Śniadek – od 27 września 2002 

Mam na imię Katarzyna Szymańska i uczęszczam 
do austriackiego gimnazjum oraz do Polskiej Szkoły  
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie Polskiej w Wied-
niu. Chciałabym opisać przypadek „Solidarności” w mojej 
rodzinie w Sanoku i okolicach, (województwo podkarpac-
kie).

Kuzyn mojej mamy, Maciek który miał w czasie wo-
jennym 22 lata, wraz z kolegami organizował  produkcję 
ulotek, w których była opisana aktualna sytuacja polityczna 
w naszym kraju (np. strajki, demonstracje, itp.). Zajmował  
się również ich rozdawaniem.               
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Oryginały otrzymywał  od zarządu  regionalne-
go  „Solidarności”, który znajdował  się w Rzeszowie. 
Wraz z kolegami miał za zadanie kopiowanie oryginału  
i roznoszenie go do zakładów i przedsiębiorstw na terenie 
Sanoka i okolic. Jednak by otrzymać oryginał musiał jechać 
na Dworzec Główny w Rzeszowie. Tam dostarczano mu 

potajemnie oryginalną ulotkę. 
Wszystko musiało być utrzymane w ścisłej tajemnicy. 

Po odebraniu oryginału wracał do Sanoka, gdzie następnie 
jechał do kolegi Adama. Tam w piwnicy znajdowała się taj-
na drukarnia. U kuzyna nie było warunków, ponieważ jego 
mieszkanie w bloku było zbyt małe. Drukowanie odbywało 
się przeważnie w nocy. W tamtych czasach nie było now-
oczesnych kopiarek, jakie teraz można kupić. Maciek wraz 
z kolegami musiał używać do kopiowania maszyny, zwanej 
powielaczem. Koledzy  uważali, aby ich nie przyłapała 
milicja, ponieważ przeszukiwania mieszkań były w tamtym 
czasie na porządku dziennym. Ewentualna wpadka groziła 
więzieniem. Taka działalność trwała blisko dwa lata i na 
szczęście nigdy nie zostali zdekonspirowani.

Powielacz i oryginalna ulotka z czasów „Solidarności”
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mikołaj WałkoWSki 
16 lat, Belgia 

W mojej rodzinie poczucie polskości i przywiązanie do tradycji są bardzo mocno zakorzenione.  
Od dziecka słuchałem śpiewanych jako kołysanki przez dziadka Franka pieśni patriotycznych  

i żołnierskich. Do tej pory w jego domu wisi wielki portret Józefa Piłsudskiego i stoi sporych rozmiarów 
figurka Marszałka. Wielu braci mojego Pradziadka walczyło w Powstaniu Wielkopolskim, I wojnie 

światowej, wojnie polsko-bolszewckiej w 1920 r. czy w podziemiu podczas II Wojny Światowej. 
Kiedy powstawała „Solidarność”, oficjalnie żadnej wojny nie było ale Polacy pragnęli walczyć o swoje 

podstawowe prawa i rzeczywistą niepodległość.  Wizyta papieża Jana Pawła II w 1979 roku i jego 
homilie wywołały głębokie poruszenie wśród Polaków. Wstąpiła w nich nadzieja zmian na lepsze.  

W 1980 roku wybuchły strajki spowodowane głównie kolejnymi podwyżkami cen żywności. Żądano 
poprawy sytuacji ekonomicznej. Strajk rozpoczęty 14 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej różnił się 

od innych tym, że po raz pierwszy pojawiły się postulaty polityczne, m.in.: przestrzegania zawartego 
przecież w konstytucji prawa do wolności słowa, zaprzestania represji wobec osób prześladowanych za 

przekonania itp. Zasięg protestów był tym razem tak wielki, że władze komunistyczne zostały  
zmuszone do negocjacji. 21 sierpnia 1980 roku rozpoczęły się rozmowy władzy ze strajkującymi.  

Na mocy porozumień sierpniowych 17 września 1980 r. utworzono Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Dobrze te czasy pamięta mój Tata – urodzony Gdynianin.

Mikołak Wałkowski: Jaka była Twoja reakcja na strajki  
w latach 80., powstanie „Solidarności” i innych organiza-
cji niezależnych?
Tata: Pierwsze wiadomości o strajkach przyniósł mój tata 
a twój dziadek. Jako, że pochodzimy z Gdyni i mieszka do 
tej pory tam nasza cała rodzina, dawało nam to możliwość 
uczestniczenia bezpośrednio we wszystkich tych wydarze-
niach. Na początku obawialiśmy się co się stanie dalej. Czy 
nie skończy się tak jak w roku 1970. Do naszego mieszka-
nia przychodzili krewni i znajomi. Wszyscy razem dys-
kutowali o zaistniałej sytuacji a do późnych godzin noc-
nych słuchaliśmy radia „Wolna Europa” i „Głosu Ameryki”. 
Pamiętam radość w naszym domu kiedy zakończyły się 
pierwsze strajki w 1980 roku i powstał Niezależny Związek 
„Solidarność”. Z zakładu pracy mój tata przynosił do 
domu mnóstwo ulotek, niezależnych gazet np. „Tygodnik 
Solidarność” i „Biuletyn Informacyjny” oraz znaczki, kartki 
i zdjęcia ze strajków. 
MW: Jak wyglądało życie zwykłych obywateli w tamtych 
czasach?
T: Sporą część czasu spędzaliśmy w kolejkach za wszelki-
mi środkami niezbędnymi do życia oliwa, kawa, herbata, 
papierem toaletowym. Wszystko było wydzielane na kartki 
żywieniowe. Ja jako młodzież ucząca się dostawałem 2,5 
kilograma mięsa i wędlin na miesiąc, 2 kilogramy cukru za-
miast papierosów, 200 gram czekolady lub artykułów cze-
kolado podobnych (czekolady praktycznie nie było). Ludzie 
między sobą byli uczynni i bardzo sobie pomagali, to była 
naprawdę solidarność, nie jako związek zawodowy, lecz 

jako solidarność międzyludzka. Kwitł handel wymienny. 
Wymieniało się wszystko na wszystko: czekoladę za alkohol, 
rajstopy za papierosy. Mój tata często jeździł po żywność 
na wieś. Czasem naszym „maluchem” przewoził pół świni 
dlatego musiał wymontować przednie siedzenie.
Cały czas jednak byliśmy kontrolowani przez milicję, 
obowiązywała godzina milicyjna dla mnie jako 
niepełnoletniego obowiązywała od godziny 19 do  
godziny 6 rano. Oprócz tego byliśmy kontrolowani na uli-
cach przez tak zwane ZOMO lub wojsko, którego oddziały 
stały na obrzeżach miasta w newralgicznych punktach (np. 
koło pomnika poległych w 1970 roku lub przy krzyżu koło 
prezydium).
MW: Czy brałeś udział w strajkach?
T: Nie brałem udziału w strajkach robotniczych ponieważ 
byłem za młody. Jednak moje życie po śmierci ks. Jerzego 
Popiełuszki, związało się z organizacjami niezależnymi. 
Byłem wtedy uczniem II klasy licealnej w II LO w Gdyni, 
miałem 16 lat. Pamiętam jak ktoś na długiej przerwie zapalił 
świeczki pod pomnikiem Mickiewicza, ktoś inny postawił 
zdjęcie ks. Jerzego, a wszyscy stanęli w kręgu i śpiewali 
„Mury” Kaczmarskiego. W ciągu 10 minut hol się zapełnił, 
nauczyciele nie wiedzieli o co chodzi, kilku przyłączyło się 
do nas. Za kilka chwil pojawiła się dyrektorka z funkcjo-
nariuszami SB. Wszyscy rozeszli się do klas. Na następny 
dzień złapałem kontakt z ludźmi, którzy to zorganizowali 
ponieważ byli uczniami naszej szkoły. I tak się zaczęło… 
Należałem do Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo 
działaliśmy głównie w szkołach średnich. Głównie 

kronikaA4.indd   71 2010-12-03   16:34:02



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

72

organizowaliśmy obchody zakazanych rocznic (3 maj,  
11 listopada, 15 sierpnia, 13 grudnia, 16 i 17 grudnia  
– rocznice wydarzeń rok 1970). Zajmowaliśmy się też nie-
legalnym kolportażem. Pierwszy raz drukowałem ulotki  
w Gdańsku – Wrzeszczu razem z kolegą u jego ojca w piw-
nicy. Drukowaliśmy ulotki i plakaty antykomunistyczne 
(godzące w nasze socjalistyczne dusze). Rozrzucaliśmy je na 
mieście, w szkołach, koło wyższych uczelni i koło Kościoła. 
Plakaty naklejaliśmy głównie na dworcach i przystankach 
autobusowych. Innym naszym zajęciem było przewożenie 
niezależnych wydawnictw i gazet z Krakowa i Warszawy 
do Trójmiasta. Trzy lub cztery osoby brały duże plecaki, 
pakowaliśmy się jak na biwak i pociągiem jechaliśmy do tych 
miast. Szliśmy pod podany adres, pakowaliśmy książki do 
plecaków i następnym pociągiem wracaliśmy do Trójmia-
sta. Było to całkiem ryzykowne, lecz nikt o tym za bardzo 
nie myślał. W Gdyni książki i gazety rozprowadzaliśmy 
wśród znajomych. Popyt był bardzo duży. 
Największa manifestacja w mojej szkole była w grudniu 
przed maturą. Przygotowywaliśmy szkolną gazetkę ze 
zdjęciami z 1970 roku i ze stanu wojennego, zapaliliśmy 
świeczki, ktoś jeszcze przyniósł biało-czerwone kwiaty. 
Bardzo szybko na głównym holu w szkole zebrało się 
mnóstwo ludzi i zaczęliśmy krzyczeć: „Precz z komuną!”, 
„Sowieci do domu!” Minęła przerwa a w szkole huczało.  
Po piętnastu minutach przyjechała milicja. Wyprzedzili 
nas w drodze na boisko szkolne, sprzątnęli z holu kwiaty, 
świeczki i gazetkę i później wprowadzili nas do klas. 
Następnego dnia w szkole byłem wezwany „na dywanik”. 
Oprócz dyrektorki było jeszcze dwóch facetów, pewnie  
z SB. Zostałem zawieszony w prawach ucznia na 3 miesiące. 
Cudem zdałem wtedy maturę. Oprócz mnie zostało ukara-
nych dwóch innych uczniów. 
W domu miałem zawsze dużo książek, plakatów i ulotek. 
Zresztą tak jak wielu z nas. Pewnego wieczoru dostałem 
telefon, że milicja zrobiła rewizję w mieszkaniu jednego  
z naszych kumpli, a jego samego zwinęli na komisariat.  
W obawie przed wizytą milicji w domu w ciągu kilku godzin 
starym „maluchem”  wywoziliśmy wszystkie niecenzuralne 
materiały z mojego mieszkania i mieszkania jednego  
z moich znajomych z którym razem rozwoziłem książki. 
Nasza aktywność wzrosła podczas strajków sierpniowych  
w 1988 roku, rzucaliśmy mnóstwo ulotek każdego dnia. 
Paczki z ulotkami odbieraliśmy w punkcie zbiorczym  
w Gdyni przy ulicy Abrahama 10. Pisali o tym nawet  
w oficja-lnych gazetach (Dziennik Bałtycki, Głos 
Wybrzeża). Kiedy te strajki się zakończyły po mieście 
gruchnęła wiadomość o dopuszczeniu do władzy członków 
niezależnych organi-zacji. Podano termin czerwcowych 
wyborów w 1988 roku i informacje o zorganizowaniu obrad 

tzw. „Okrągłego Stołu”. Nie chciało nam się wierzyć że to 
prawda, przecież kilka lat temu ustrój PRL wydawał nam się 
nie do pokonania. Automatycznie, w niedługim czasie po 
zakończonych strajkach zaczęliśmy działać w Komitetach 
Obywatelskich „Solidarność”. 
MW: Tato, co wspominasz najczęściej z tamtych czasów?
T:Chyba najbardziej pomoc i przyjaźń ze wszystkimi tymi 
ludźmi z którymi się współpracowało. Wszystko było 
robione bezinteresownie, często spotykaliśmy się u zna-
jomych za szkół i wyższych uczelni, słuchaliśmy muzyki 
Kaczmarskiego, Gintrowskiego i innych. Dyskutowaliśmy  
o przeczytanych książkach, o bieżących wydarzeniach. Cza-
sem mijały tak całe noce. Z wydarzeń najbardziej wspominam 
moją wpadkę na dworcu we Wrzeszczu gdzie wpadłem do 
milicyjnej „suki” jak na amerykańskim filmie. Przesiedziałem 
wtedy pierwszy raz 48 godzin na ulicy Kurkowej i Piwnej  
w Gdańsku. Te 48 godzin na zawsze pozostanie mi  
w pamięci. Czytać „niepoprawnej” literatury też nie wolno 
było. Do dziś mam książkę Józefa Mackiewicza, za którą 
dostałem „pały” od zomowców w pociągu do Gdańska  
– nie wiem czemu mi jej nie zabrali…
Z weselszych rzeczy pamiętam wyprawę do Wrocławia 
gdzie przypadkiem trafiłem na happening organizowany 
przez tzw. „Pomarańczową Alternatywę” i „Majora”. Oni 
naśmiewali się z komunistycznego systemu w naszym kraju 
i piętnowali jego wady w żartobliwy sposób. Niezapomni-
ane są dla mnie kordony ZOMO i milicji na ulicach, które 
pojawiały się w Trójmieście często. A na sam koniec straj-
ków 1988 roku biało-czerwone flagi wywieszone w mieście, 
prawdziwy znak zwycięstwa. 
MW: W jaki sposób w dzisiejszych czasach u nas  
wspominamy tamten okres?
T: Po prostu często wam opowiadam o tamtych wydarze-
niach. O strajkach, PRL-u, stanie wojennym i o tym, żeby 
dzisiaj spokojnie żyć, jeździć bez ograniczeń po Europie, 
nie zabijać się w kolejkach. W latach 80 ludzie ryzykow-
ali swoim zdrowiem a często życiem. Wspominamy zaw-
sze patriotyczne uroczystości obchodzone w Polsce np.  
3 maja, Powstanie Warszawskie, odzyskanie niepodległości. 
Uważam nawet dzisiaj kiedy widzę co się dzieje w Polsce  
i patrzę jak politycy skaczą sobie do oczy, myślę że warto 
było to wszystko robić, bo może do tej pory siedzielibyśmy  
w szarej rzeczywistości w socjalizmie, a w niedziele 
nie byłoby teleranka tylko występował by taki dziadek  
w czarnych okularach, nieśmiertelny jak Fidel Castro na 
Kubie. 
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Filip kucharski
11 lat, rosja

Nazywam się Filip Kucharski. Urodziłem się 19 lutego 1999r w Petersburgu w Rosji.  Moja mama jest 
Rosjanką, a tata Polakiem.  Mieszkam w  Petersburgu. Wakacje od kilku lat spędzam u dziadków  

w Warszawie w Polsce. O konkursie „Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie” dowiedziałem się  
w Polonii gdzie chodzę na zajęcia.

Będąc w Polsce często zaglądam do albumów – kronik 
prowadzonych przez moją Babcię. Moja Babcia zbie-

ra i opisuje w nich zdjęcia i inne pamiątki – dokumenty. 
Jak czegoś nie rozumiem to proszę o wyjaśnienie.  Jestem 
ciekawy jak kiedyś żyło się w Polsce, jak żyła moja rodzina 
ze strony mojego taty. Przeglądam też pamiątki mojego 
Dziadka. Dziadek ma różne znaczki, plakietki i plakaty. 
Tłumaczy mi czego one dotyczą i co się na nich znajduje. 
W czasie moich pobytów w Polsce nauczyłem się polskiego. 
Zwiedzam też Polskę.

Kiedy Polakom żyło się bardzo ciężko (1956r., 1970r.) 
to się buntowali przeciwko rządzącym. Wychodzili na ulice 
ze swoimi żądaniami. Wystąpienia te były tłumione przez 
milicję i wojsko. 

16 października 1978r. Polski Kardynał Karol Wojtyła  
-został wybrany na Papieża. W czerwcu 1979 r.,  
podczas swojej Pielgrzymki do kraju Ojciec Święty Jan 
Paweł II powiedział do tłumu Polaków zgromadzonych na 
nabożeństwie na Placu Zwycięstwa w Warszawie te słowa „ 
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”. 
Od tej chwili Polacy zaczęli wierzyć, że można coś zmienić 
– poprawić swój byt.

W sierpniu 1980r. protestowały duże zakłady pracy na 
terenie całej Polski. Polski Rząd i Partia zostały zmuszone 
do negocjacji z przedstawicielami komitetów strajkowych. 
Na mocy porozumień  w sierpniu 1980r. został powołany 
do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Ruch objął cały kraj. Ponieważ „solidarny” 
to znaczy jeden z drugim, a nie jeden przecie drugiemu.  
Na czele związku stanął  Lech Wałęsa.

Mój Dziadek Jacek Kucharski też został członkiem 
NSZZ „Solidarność” w  swoim zakładzie pracy tj.   
w Polskich Liniach Lotniczych „LOT” w Warszawie.  
Pomimo ustaleń oraz  podpisów na „Porozumieniach  
Sierpniowych”  życie w Polsce nie uległo zmianom.  
W sklepach nie było towarów. Ludziom żyło się coraz 
gorzej. W 1981r. wprowadzono kartki na żywność i inne 
artykuły oraz talony na samochody, meble, pralki, lodówki,  
odkurzacze. Członkowie „Solidarności” oraz sympatycy 
nadal strajkowali w swoich zakładach pracy i na ulicy. 
Przeciw strajkującym wysyłano oddziały milicji i ZOMO. 

Poza granicami Polski tworzyły się różne organizacje, 
które współpracowały z NSZZ „Solidarność”. Pomagały 
związkowi finansowo, dostarczały też różne materiały 
i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności 
związkowej (maszyny do pisania, powielacze, kseroko- 
piarki, papier itp.).

Powstawały różne możliwości większego dotarcia 
do zwykłych ludzi z informacjami o tym co dzieje się  
na świecie, jak żyją ludzie w innych krajach. Docierały do 
Polski takie wydawnictwa jak paryska “Kultura”. Dużo ludzi 
w Polsce słuchało radia „Wolna Europa”, do kraju docierały 
też książki polskich pisarzy piszących na emigracji. Książki, 
różne artykuły i inne materiały informacyjne były powie- 
lane i rozprowadzane wśród znajomych na zasadzie  
przeczytaj i podaj dalej.

Plakaty strajkowe z archiwum mojego dziadka

Plakaty strajkowe z archiwum mojego dziadka
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W Polsce w nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. wprowadzono 
stan wojenny

Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego  
z gen Jaruzelskim na czele. Zostały zamknięte granice  

Polski, wprowadzono zakaz opuszczania miejsca zamiesz-
kania. Wyłączono telefony, wprowadzono godzinę milicyjną  
i zakaz zgromadzeń. Zamknięto szkoły i wyższe uczelnie, 
teatry, kina i domy kultury i wszystkie gazety. Zawieszono 
działalność wszystkich organizacji społecznych i związków 
zawodowych, NSZZ „Solidarność” – rozwiązano. 

W telewizji co kilka minut pojawiał się gen. Jaruzelski 
z informacją o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce  
i podawał szereg spraw za co grozi Polakom „kara śmierci”. 

Prezenterzy w telewizji też byli ubrani w wojskowe mun-
dury. Po ulicach chodziły patrole wojskowe. Ulicami 
Warszawy, kilka razy w ciągu dnia posuwały się kolumny 
wojskowych samochodów i czołgów.

W nocy z 12 na 13 grudnia Dziadek przypadkowo 
znalazł się na ulicy i widział, że ulicami jeżdżą wojskowe  
i milicyjne pojazdy i wyprowadzają ludzi z domów. Świeciło 
się u znajomych więc do nich wstąpił. Właśnie przed chwilą 

internowano Staszka Siemiona – naszego znajomego. 
Dziadek został tam na noc – nie wychodził już na ulicę. 
Działaczy „Solidarności”, opozycji politycznej oraz kilkuna-
stu reprezentantów władzy sprzed sierpnia 1980 internow-
ano (łącznie ok. 10 tys. osób) .

Kiedy popołudniu 13 grudnia dziadek pojechał do 
„Lotu” gdzie pracował, zobaczył, że na lotnisku stało  
wojsko. Przez cały czas stanu wojennego na Lotnisku stało 
wojsko. Lotnisko zostało zamknięte dla ruchu lotniczego. 
Zostały zerwane różne umowy międzynarodowe. Do Polski 
i z Polski nie mogły latać żadne samoloty. Wprowadzono 
cenzurę i cała korespondencja musiała mieć stemple ocen-
zurowano, nawet kartki świąteczne.

Był zakaz opuszczania swojego miejsca zamieszkania. 
Babcia mogła odwiedzić swoją chorą matkę mieszkającą  
w Radzyniu dopiero po otrzymaniu telegramu podpisanego 
przez lekarza, a następnie zgodę swojego Urzędu Dzielni-
cowego. 

W Polsce była wtedy dość mroźna zima.

Autentyczna ulotka znaleziona w autobusie 116 w Warszawie przez 
Agnieszkę i Wojciecha Kędziorów w dniu ogłoszenia stanu wojen-
nego w Polsce – jechali ze swojego domu ze Śródmieścia Warszawy na 
Sadybę do Babci i Dziadka na obiad.

W Polsce była wtedy dość mroźna zima.

W Polsce była wtedy dość mroźna zima.
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„Solidarność” zeszła do podziemia. Podziemną 
„Solidarność” moralnie i materialnie wspierały 
międzynarodowe organizacje. 

8 marca 1982r. – Babcia znalazła na ulicy taką ulotkę – 
życzenia:

Kobietom Polskim –
Tym, co w dalekiej Gołdapi za kratą
Tym, co przy pracy nad siły warsztacie
Tym, co w kolejce po żywność dla dzieci

Niech wiosna da kwiaty i słońce zaświeci
Niech wszyscy ich bliscy powrócą do domu

I Orłem ta Polska będzie a nie Wroną.
   „Solidarność”
Szeroką akcję pomocy prześladowanym przez władze 

prowadził Kościół Katolicki. Polacy mogli uczestniczyć  
w nabożeństwach w swoich kościołach, księża przejęli  
na siebie podtrzymywanie na duchu ludności Polski.

Babcia w swoim archiwum ma list Prymasa Polski do 
rodaków na Boże Narodzenie.  Poniżej list proboszcza na 
Wielkanoc.

W czerwcu 1983 r. Polskę Odwiedził Papież Jan Paweł II 

Społeczeństwo w szerokim zakresie podjęło bojkot kon-
trolowanych przez władze organizacji i instytucji, powstał 

To są autentyczne kartki z sierpnia 1989r. Wyszło zarządzenie , że 
kartki już są niepotrzebne i można już było kupować bez kartek.
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podziemny ruch prasowo-wydawniczy, niezależny obieg 
informacji (radio “Solidarność”). 

Dziadek Jacek i Wujek Wojtek czytali, jak większość 
Polaków, różną podziemną prasę i przekazywali ją dalej 
do czytania znajomym. Uczestników wystąpień protesta-
cyjnych, działaczy konspiracji, członków „Solidarności” 
zwalniano z pracy, szykanowano, zniesławiano, nakłaniano 
do „deklaracji lojalności”. Przy współpracy Służby 
Bezpieczeństwa prowadzono weryfikację pracowników 
sądów, oświaty, administracji, środków przekazu. Wtedy 
straciła pracę we Wrocławiu nasza kuzynka – Stefania 
Ratajczak. Wielu Polaków dostało paszport – tylko w jedną 
stronę, bez prawa powrotu. (…)

Wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej, spadku 
produkcji, braku towarów na rynku, systemowi kartkowej 
dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby i politycznej, 
presji międzynarodowej opinii publicznej stan wojenny 
został zawieszony 31 grudnia 1982r., zniesiony 22 lipca 
1983r. (przy czym represyjne praktyki i część ustawodawst-
wa przetrwały do 1989r.).

Pomimo ciężkich represji „Stan Wojenny” nie 

doprowadził do załamania ruchu niepodległościowego, 
który osiem lat później zwyciężył doprowadzając do  
utworzenia wolnej Polski.

27 stycznia 1989r. na spotkaniu Lecha Wałęsy  
z Czesławem Kiszczakiem określony zostały skład 
zespołu, który miał wziąć udział w obradach Okrągłego 
Stołu. Wyłoniono 56 przedstawicieli, 20 związanych z “S”,  
6 z OPZZ, 14 z PZPR, 14 „niezależnych autorytetów” oraz 
dwóch duchownych. 6 lutego opozycja i władze zasiadły do 
obrad, które trwały do 5 kwietnia. Ustalenia obejmowały 
ponowną legalizację związku oraz przeprowadzenie  
w dniu 4 czerwca częściowo wolnych wyborów, w których 
„Solidarność” mogła wystawić swoich kandydatów.

Przedwyborcze sondaże wróżyły zwycięstwo PZPR. 
Jednak już po pierwszej turze głosowania okazało się,  
że “Solidarność” zdobyła prawie wszystkie mandaty. Jej 
kandydaci zdobyli 160 mandatów poselskich (na 161 
możliwych do zdobycia) i 92 senatorskie, po drugiej turze 
– wszystkie 161 w Sejmie i 99 na sto możliwych w Senacie. 
Totalna klęska PZPR oraz partii satelickich była ogromnym 
zaskoczeniem tak dla nich samych, jak i dla „Solidarności’.

23 czerwca 1989r. ukonstytuował się Obywatelski Klub 
Parlamentarny „Solidarność”. Na przewodniczącego Klubu 
wybrano Bronisława Geremka. Posłowie reprezentujący 
związek utworzyli koalicję z ZSL i SD, a PZPR znalazło 
się w mniejszości. 24 sierpnia Sejm powołał Tadeusza  
Mazowieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Był to 
pierwszy niekomunistyczny premier od 1945r. Przeszłość 
została odkreślona według wielokrotnie powtarzanych  
i często przeinaczanych słów premiera Mazowieckiego  
– grubą kreską (w rzeczywistości mówił on o „grubej  
linii’), co oznaczało, iż odcina się wraz ze swoim rządem  
od komunistycznej przeszłości.

kronikaA4.indd   77 2010-12-03   16:34:05



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

78

adrianna Barłóg
10 lat, Francja 

„Solidarność” to ruch społeczno-polityczny o pluralistycznym i demokratycznym charakterze,  
zorganizowany w związek zawodowy, utworzony w wyniku ogólnopolskiej akcji strajkowej 

zapoczątkowanej w Stoczni Gdańskiej. (…) W rodzinie ze strony mojej Mamy mój Dziadziu był 
przewodniczącym „Solidarności”. W rodzinie mojego Taty, jego mama należała do „Solidarności”. 
Pracowała w zakładzie krawieckim „Wytrwałość”, gdzie szyli ubrania robocze. Razem z członkami 

„Solidarności” organizowali strajki i wiece uliczne. W ten sposób walczyli o prawa do wolnego słowa, 
godne wynagrodzenie, równouprawnienie bez względu na pochodzenie społeczne i przynależność 

partyjną. 

Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
Autor anonimowy
(Piosenka ze strajku w Stoczni Gdańskiej)
Dziś do ciebie przyjść nie mogę
Bo strajk nadal jeszcze trwa.
Nie wiem kiedy cię zobaczę
Któż to wie, kto to zna?

Nie smuć się kochana moja 
Ja to sobie radę dam,
Choć mi smutno jest bez ciebie
Lecz to nic, bo nie jestem sam

Jest nas wielu tutaj razem
Którzy pragną to co ja
I wierzą w co walczymy
Bo to słuszność i wiara ma
Gdy już wreszcie to się skończy
I gdy do cię wrócę ma
To uściskam cię tak mocno
Ile sił me serce ma. 

kronikaA4.indd   78 2010-12-03   16:34:05



Kronika Wspomnieniowa

79

hanna BartoSik 
klaudia Boguta

10 lat, Francja 
„O Solidarnosci”

Solidarność - Niezależny Samodzielny Związek Zawo-
dowy. Ruch społeczno-polityczny powstały w 1980 roku 

w wyniku ogólnopolskich strajków, który przyjął formę 
strajku zawodowego. Był to ruch o charakterze demokraty-
cznym odwołujący się do zasady solidarności pracowniczej, 
polskich tradycji niepodległościowych, idei sprawiedliwości 
społecznych, wolności i tolerancji. Solidarność dążyła do 
realizacji celów stosując różnorodne formy nacisku, np. 
strajki. 

Przywódcą związku został Lech Wałęsa, który był również 
jednym z przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej.

NSZZ Solidarność rozpoczęła czynną walkę  
z panującym komunizmem poprzez strajki, za czym również 
ruszyły powstania i strajki w całym ówczesnym komunisty-
cznym świecie w Europie. Była prawdopodobnie jedynym 
w historii związkiem zawodowym, który w kulminacyjnym 
momencie szczycił się liczbą ponad 9,5 mln członków ze 
wszystkich warstw i grup społeczeństwa, co stanowiło 1/3 
całego 38-milionowego narodu.

Solidarność stawała się w Polsce gwarantem odnowy 
wielu dziedzin życia kraju, reform ekonomicznych, likwi-
dacji niesprawiedliwości, ukrócenia niepraworządności  
i nadużyć komunistycznej władzy, przywrócenia prawdy  

w środkach przekazu i edukacji.
W sierpniu 2003 roku oryginalny zapis 21 Postulatów 

Gdańskich z sierpnia 1980r. wraz z założoną w Ośrodku 
KARTA w Warszawie kolekcją archiwalną „Solidarność” 
— narodziny ruchu (oryginalne materiały z okresu 
sierpień 1980 – grudzień 1981) zostały wpisane na listę 
najważniejszych istniejących na świecie zbiorów archiwal-
nych UNESCO, w programie „Pamięć Świata”.

Dzisiaj „Solidarność” jest związkiem zawodowym, 
występującym w imieniu swoich członków o ich prawa  
ekonomiczne i pracownicze.

Polska jest państwem demokratycznym, który 1 maja 
2004, obok sześciu innych państw post-komunistycznych, 
wszedł do Unii Europejskiej, przedtem — 1 stycznia 1990 
— zmieniając nazwę z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  
na Rzeczpospolitą Polską.

Narodziny „Solidarności” poprzedziła długa historia 
oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komu-
nistycznego, narzuconego Polsce i innym krajom Europy 
Środkowo-Wschodniej po II wojnie światowej. 

Historia:
• 17 września 1980 - powstanie Solidarności.
• I zjazd Solidarności 1981.
• Zdelegalizowanie Solidarności po wybuchu stanu wojennego.
• 22 października 1982 sejm PRL podjął uchwałę o związkach zawodowych formalnie delegalizującą NSZZ Solidarność,  
co spotkało się z ostrą reakcją Międzynarodowej Organizacji Pracy, prezydenta Francji i innych polityków.
• W listopadzie 1982 uwolniono z internowania L. Wałęsę.
• Do końca 1984 powróciła z więzień większość skazanych za działalność związkową.
• W 1985 nasiliły się aresztowania i procesy działaczy opozycyjnych.
• W listopadzie 1986 NSZZ Solidarność został przyjęty do Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych.
• Wznowione w 1988 strajki stały się bezpośrednią przyczyną podjęcia przez władze komunistyczne rozmów ze Związkiem. 
Strona rządowa i związkowa (społeczna) uzgodniły warunki konferencji Okrągłego Stołu. W wyniku jej ustaleń  
w kwietniu 1989 ponownie zarejestrowano NSZZ Solidarność.
• Po legalizacji Związek nie odzyskał już dawnych wpływów i skupił ok. 1,5 miliona członków, pozostał jednak liczącą 
się siłą, czego dowiodły wybory parlamentarne 4 czerwca 1989, podczas których kandydaci na posłów popierani 
przez Solidarność zdobyli wszystkie miejsca wynegocjowane dla opozycji w sejmie i uzyskali 99 miejsc w senacie, na 
ogólną liczbę 100. Wybory te umożliwiły powstanie w sierpniu 1989 pierwszego niekomunistycznego rządu premiera  
T. Mazowieckiego. Elektorat związany z NSZZ “Solidarność” zdecydował także o zwycięstwie L. Wałęsy w wyborach 
prezydenckich w grudniu 1990.
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Wiersz o Solidarności
Najpierw pod mieczem Niemiec
Potem za rękę z Rosją
Zdradziecką rękę.
Zwani 16 republiką 
Teraz stoimy gardząc socjalistą odważni jak kiedyś
Gdy krew żołnierza barwiła naszą polską ziemię
Jak ksiądz Popiełuszko odważni
Ciągle czekamy

loren BieS 
eWa poćWierz

14 lat, Francja
Czas „Solidarnosci”

Był to okropny czas. O północy 13 grudnia 1981 r. został wprowadzony stan wojenny. Rano w państwowej telewizji 
pojawił się Wojciech Jaruzelski i ogłosił powołanie WRON: Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Została wprowadzona  
godzina policyjna. Było dużo policji i kontroli. Godzina policyjna obowiązywała od godziny 22 do 6 rano. W tych godzinach 
nie można było się poruszać chyba, że za specjalnym zezwoleniem. Jeżeli nie miało się zezwolenia, a wychodziło na dwór  
w tych godzinach można było zostać zatrzymanym, wsadzonym do więzienia, bitym „gumą”. 
W dzień trzeba było mieć przy sobie dokumenty. 
Do innego miasta wyjeżdżało się za specjalnym pozwoleniem. Dzieci były przerażone, pozamykane były też szkoły,  
nie odbywały się zajęcia. Nie odbywały się także żadne imprezy np. studniówki jeżeli nie uzyskano pozwolenia.
W sklepach nie było nic, wprowadzono kartki (bony towarowe) na wszystkie produkty (m.in. buty, mięso, alkohol, 
benzynę). Sklepy widniały pustkami.

kronikaA4.indd   80 2010-12-03   16:34:05



Kronika Wspomnieniowa

81

adrianna BorkoWSka
15  lat, Wielka Brytania

„Nie ma wolnosci bez Solidarnosci”

Solidarność

Jest Tu Polska Nasza Piękna,
W całej swej okazałości.
Za Ojczyznę Walczyć Będziem,
Do Ostatniej Krwi Kropli.

„Nie ma Wolności, Bez Solidarności” 1

Jest Wałęsa, z wolnym związkiem,
Zwanym „Solidarność”.
Choć komunizm twardo stąpa
My Pokażemy Swoją Wartość.

Nie Zastraszą Nas Czołgami,
Nie Zastraszą  wojskiem.
Dał Nam Przykład Lech Wałęsa,
Jak Zwycięstwa Dobiec.

W Burzy Dymu, Bezradności,
Widać  przebłyski wolności!
Jest Wałęsa, jest Nadzieja,
Komunizmem Poniewiera.

„Niech Zstąpi Duch Twój i Odnowi Oblicze Ziemi, Tej Ziemi” 2

I Niech Zejdzie ten duch walki,
Na Ojczyznę Piękną.
My pomścimy wszystkich zmarłych,
Wyjdziemy Obronną Ręką.

1 Motto walczących o „Solidarność”
2 Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w czerwcu 1979 r.  
 w czasie powstawania „Solidarności
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angela BiS 
anna jandura

15 lat, austria 
Jesteśmy uczennicami Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. 

W naszej pracy opisałyśmy osobiste wrażenia i uwagi Bożeny Bis, która jest babcią Angeli.  
Udzieliła nam wielu informacji. 

Bożena Bis była nauczycielką matematyki. Jej uczniowie 
żywili do niej zaufanie, gdyż wiedzieli, że mogli na niej 

polegać i otrzymać pomoc w czasach zagrożenia jak i wspar-
cie w różnych sytuacjach życiowych. Do „Solidarności” 
należała od września 1980 r. Była szeregowym członkiem, 
równocześnie ucząc w XIII LO we Wrocławiu. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981r. ukryła 
bibliotekę koła „Solidarności”. W tamtych czasach był to 
czyn, za który groziło więzienie. 

Podczas swoich lat jako nauczyciel wiele przeżyła  
i widziała. Oto urywki niektórych wspomnień i sytuacji, 
które jej utkwiły głęboko w pamięci:

Jeden z jej byłych uczniów będący studentem historii 
został przyłapany na rozprowadzaniu ulotek „Solidarności” 
między zakładami strajkującymi w dniach 13-20 grud-
nia 1981r. Warunkowo wypuszczony ze śledztwa mógł 
przetrwać tylko w ukryciu. Zwrócił się wtedy o pomoc 
do swojej byłej nauczycielki, która zdecydowała się mu jej 
udzielić. Jednak w ukryciu długo nie wytrzymał. Pragnął 
wrócić do własnego domu.  Tam czekała na niego SBcja  
i został powtórnie zatrzymany na wiele miesięcy. Bożena 
Bis dowiedziała się o jego losie z nielegalnej prasy. 

W szkole młodzież rozprowadzała ulotki informujące  
o działalności podziemnej „Solidarności”. Były one za cza-
sów stanu wojennego nielegalne i zwalczane przez władze. Za 
rozprowadzanie groziło do 3 lat więzienia, mimo wszystko 
w szkołach pojawiało się ich bardzo wiele. Informowały one 
o działalności „Solidarności”, o obchodach rocznicowych, 
organizowanych nabożeństwach jak i różnych protestach 
w formie demonstracji. „Solidarność” po grudniu 1981r. 
przyjęła postawę nie prowadzenia żadnych walk. 

3 maja 1982r. odbyło się w kościele na ulicy 
Grabiszyńskiej nabożeństwo majowe. Po zakończonej 
Mszy na ludzi wychodzących z Kościoła czekało ZOMO  
w pełnym rynsztunku bojowym:  z  tarczami,  hełmami,   pałami. 
Zaczęli bić wszystkich wychodzących ludzi, bezwzględnie  
i brutalnie. Na skutek tego rozpoczęły się walki na rogu ulic 
Pereca i Grabiszyńskiej. Szczególnie polowano na młodych 
uczestników. Zatrzymano siedemnaścioro uczniów szkół 
średnich. Jednym z nich był uczeń XIII LO. Kuratorium 
zarządziło zwołanie nadzwyczajnej rady pedagogicznej 
z zaleceniem usunięcia uczniów zatrzymanych w rejo-

nie walk. Podczas rady Bożena Bis uświadomiła kolegom,  
że ich głosowanie o wyrzucenie ucznia, nie ma żadnej wagi, 
ponieważ decyzja niezmiennie została narzucona z góry.  
W związku z tym postawiła wniosek żeby nie głosować. Nie 
oddając głosu, większość wypowiedzi nauczycielskich było 
za zatrzymaniem ucznia w szkole, ponieważ miał wysoką 
średnią i dobrze się uczył. Ostatecznie pozostał w szkole, ale 
jego klasyfikacja odbyła się dopiero po zakończeniu roku 
wystawieniem świadectwa ukończenia klasy.

Co roku, 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu 
wojennego, młodzież przychodziła do szkoły ubrana na 
czarno. Był to krok, którego władza nie popierała i była 
oburzona nieposłuszeństwem młodzieży. 13 grudnia  
1984 r. również klasa maturalna - klasa wychowawcza pani 
profesor Bis przyszła solidarnie ubrana w czarne stroje  
i z wpiętymi baretkami (wstążeczki biało-czerwone).  
Po drugiej godzinie lekcyjnej tak udekorowani wyszli na 
korytarz. Jeden z nauczycieli ujrzawszy to pobiegł do dyrek-
tora zawiadamiając o solidarności całej klasy. 

Po zakończeniu przerwy wpadł rozjuszony dyrektor 
żądając zdjęcia wstążek. Klasa jednak solidarnie odmówiła. 
Bożena Bis jako wychowawczyni została wezwana na 
przesłuchanie na SB, aby wytłumaczyć przyczyny tego 
zajścia. Dyrektor tymczasem złożył pisemne doniesienie 
do Kuratorium o zaistniałej sytuacji. Wytoczono Bożenie 
proces dyscyplinarny z żądaniem usunięcia jej z zawodu 
nauczycielskiego, ponieważ nie wychowała klasy w duchu 
socjalistycznym. Klasa aż do matury była represjonowana.

Proces dyscyplinarny w Kuratorium zakończył  
się naganą, ale Rzecznik dyscyplinarny odwołał się do  
Ministerstwa Oświaty żądając usunięcia Pani Bożeny  
ze szkoły, gdyż nie spełniała oczekiwanych wymagań. Pani 
Bis w danym roku miała jeszcze dwie klasy maturalne  
i wszystkie trwały w niepewności czy ich dotychczasowa 
nauczycielka będzie uczestniczyć w komisji maturalnej.  
Rozprawa w ministerstwie odbyła się dwa dni przed maturą 
i ponownie zakończyła się naganą. Ponad stu maturzys-
tów odetchnęło z ulgą, bo zatrzymanow szkole profesorkę. 
Ponieważ kara zastosowana przez Komisję w pojęciu dyrek-
cji uznana była za niewystarczającą, postanowiono niszczyć 
Panią Bożenę w inny sposób.

Będąc matką samotnie wychowującą troje dzieci, 
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najboleśniejszą metodą było nie przydzielanie godzin  
nadliczbowych. Skreślenie dodatkowych godzin 
spowodowało niższe zarobki i z tym utrudnienie utrzyma-
nia rodziny.

Pani Bożena Bis kilkakrotnie wspominała, że w latach 
1981-89 „młodość była przestępstwem”. Gdy się odbywały 
jakiekolwiek zamieszki na mieście, wyłapywano z nich 
głównie młodych ludzi. Często nawet nie biorących udziału 
w ruchach. Zatrzymywano ich, nie powiadamiając rodzin  
i przepuszczano ich przez „ścieżki zdrowia”, które polegały 
na przeganianiu młodych ludzi między dwoma szerega-
mi ZOMOwców, którzy bili pałkami przebiegającego. Po  
takiej „ścieżce” plecy młodych były sine od uderzeń. Żeby 
ich wyciągnąć z aresztu, trzeba było wpłacać duże kwoty, 
na które wiele rodzin nie było stać. Wówczas organizowano 
składki na wykup takiej osoby z aresztu. 

Bożena Bis przeżyła taki przypadek i widziała te sytu-
acje na własne oczy. Dwójka synów jednej z koleżanek 

wychodząc z domu została przez cywilów w bramie 
domu chwycona oraz wciągnięta do samochodu. 
Chłopcy nic nie zawinili i zostali zabrani bez powodu.  
Matka długo nie mogła ich odnaleźć, dopiero po długim 
czasie wrócili pokaleczeni do domu.

Pani Bożena Bis, mimo trudnych warunków  
i wielu upokorzeń nie zmieniła nastawienia i popierała 
„Solidarność”, aż do upadku władz komunistycznych  
w 1989r. 

Opowiadała o tych wydarzeniach pełna zapału  
i tłumaczyła nam wiele szczegółów. Na pytanie, czy istniał 
kiedykolwiek taki moment, że żałowała swoich działań,  
zdecydowanie dała przeczącą odpowiedź. Zawsze była prze-
konana o tym, że była to jedna droga do wolności kraju. 
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inga Brynda
11 lat, szwajcaria

Rozmowę z wujkiem Mirkiem Andrzejewskim przeprowadziła Inga Brynda, Siedlce, 4 kwietnia 2010r.

Wywiad z wujkiem 
Mirkiem Andrzejewskim 

Inga Brynda: Wujku, czym była dla ciebie „Solidarność”?
Wujek: To rozległe pytanie. Działalność opozycyjną 
zacząłem jeszcze zanim nie było „Solidarności”. Wszystko 
zaczęło się jeszcze w roku 1979. Rok później dowiedziałem 
się, że w Gdańsku jest strajk robotników i postanowiłem na 
ten strajk pojechać. Miałem wtedy 18 lat i bałem się, że ro- 
dzice mnie nie puszczą, wiec napisałem taki list do ro- 
dziców żeby się nie martwili bo pojechałem do Gdańska na 
strajk. Ale bałem się, że jak mój tatuś się dowie, to mnie 
dogoni na dworcu i zatrzyma. Poprosiłem wiec kolegę, 
żeby zaniósł ten list jak ja już będę w drodze z Warszawy 
do Gdańska. Kolega z drżącym sercem, „narażając swoje 
życie”, zaniósł ten list do moich rodziców, kiedy ja już byłem 
prawie pod Gdańskiem. No i tam właśnie byłem świadkiem 
jak „Solidarność” się zaczynała, czyli można powiedzieć, że 
byłem przy narodzinach „Solidarności”. Byłem jeden dzień 
na strajku - 30 sierpnia. Stamtąd wziąłem dużo gazetek, 
ulotek. Przyjechałem do Siedlec, z powrotem do domu,  
i wtedy w całym kraju „Solidarność” zaczęła powstawać. 
Ale ja akurat skończyłem szkołę średnią, maturę, a jesz-
cze nie rozpocząłem nauki na studiach i nie pracowałem 
w takim zakładzie, gdzie mógłbym się do „Solidarności” 
zapisać, ale bardzo temu kibicowałem. Bardzo się 
cieszyłem, że taki związek powstaje, który jest od władz 
komunistycznych niezależny. W pewnym sensie byłem 
w „Solidarności” zakochany, jeśli takiego sformułowania 
można użyć. Później, bardzo krótko, bo od stycznia do kwiet- 
nia 1981 roku pracowałem dorywczo w fabryce, która się 
nazywa „Fabryka narzędzi skrawających”, Tam  wstąpiłem 
do „Solidarności” i przez 3 miesiące byłem jej członkiem. 
Następnie poszedłem na studia i przestałem być członkiem 
„Solidarności”, ale sympatyzowałem z tym ruchem. Bardzo 
często przychodziłem do siedziby oddziału „Solidarności”. 
Później był stan wojenny, „Solidarność” została zdelegali-
zowana. Zacząłem działalność podziemną, w którą oprócz 
mnie zaangażowali się moi bracia i siostra, w zasadzie cała 
rodzina. I tak to trwało do roku 1989 kiedy w Polsce zmienił 
się ustrój. „Solidarność” została ponownie zarejestrowana. 
To był taki paradoks; kiedy do „Solidarności” można było 
się zapisać, ja już się nie zapisywałem, ponieważ uważałem, 
że to jest ruch, którego zadaniem jest wywalczenie dla Polski 
wolności. W momencie kiedy ta wolność została uzyskana, 
uważałem, że każdy powinien się zająć tym, czym chciałby 
się zająć w wolnej Polsce. Ja się zawsze chciałem zająć ry-

sowaniem... Z „Solidarnością” związała się natomiast moja 
żona, Agnieszka, i teraz jest cały czas w tej organizacji  
i działa – zamieniliśmy się trochę rolami.
IB: Czy siedziałeś kiedyś w więzieniu?
W: Zdarzyło mi się to kilka razy. Zależy co nazwać 
więzieniem, bo pierwszy kontakt z aresztem miałem w cza-
sie swojej matury. Między egzaminem pisemnym a ustnym 
zostałem zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa - taka 
tajna policja, która jak sama nazwa wskazuje, zajmowała 
się tym, żeby bezpiecznie się czuli członkowie partii, nato-
miast niebezpiecznie pozostali (…). Byłem zatrzymany 
przez jeden dzień, który spędziłem w areszcie. Później  
w listopadzie 1980 roku byłem zatrzymany na 48 godzin, 
czyli na dwie doby. Tak powoli się hartowałem. Nato-
miast od 13 grudnia 1981 roku, kiedy został wprowad-
zony stan wojenny, w więzieniu spędziłem już 8 miesięcy.  
Najpierw byłem w więzieniu w Białej Podlaskiej, później 
we Włodawie i na końcu w Kwidzynie. Z tego więzienia 
uciekłem 8 sierpnia 1982 roku i musiałem się ukrywać pół 
roku. Później stan wojenny został zawieszony, mogłem się  
z ukrycia ujawnić, ale miałem za to sprawę karną za 
ucieczkę z więzienia. Jednak sąd umorzył postępowanie  
i do więzienia nie trafiłem. Półtora roku mogłem spo- 
kojnie studiować. Będąc na drugim roku, zostałem ponown-
ie aresztowany za rozrzucanie ulotek i skazano mnie na 11 
miesięcy. Trafiłem najpierw do aresztu w Łukowie, później 
byłem w więzieniu w Siedlcach, z Siedlec zostałem prze-
wieziony do więzienia w Braniewie, z więzienia w Branie-
wie do więzienia w Łęczycy i z tego więzienia wyszedłem  
w listopadzie, tak że z tych 11 miesięcy odsiedziałem 9.
IB: Jak byłeś tam traktowany?
W: Na początku internowania byliśmy dosyć surowo 
traktowani, tzn. nie mieliśmy np. żadnych przyborów do 
golenia i od tego czasu noszę brodę (nie miałem czym się 
ogolić).
To były jeszcze takie czasy kiedy był tylko czarny chleb  
w więzieniu, nie mieliśmy żadnych gazet, przyborów do 
pisania, odwiedzin, po prostu straszne warunki. To było 
też moje pierwsze Boże Narodzenie, które spędziłem poza 
domem... Z więzieniem jest tak, że jak tak się troszkę siedzi, 
kilka miesięcy, to już się człowiek przyzwyczaja i staje się to 
drugim domem. A jak jest drugi dom i są wakacje, to chce 
się na wakacje wyjść, i dlatego wyszedłem z więzienia nie 
pytając się nikogo o zgodę – żartuję oczywiście. Podobnie 
było z moim drugim aresztowaniem, gdzie też na początku 
było dosyć trudno, ponieważ warunki w areszcie w Łukowie 
nie należą to dobrych(…).
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Największą dolegliwością były chyba częste rewizje. 
Człowiek nie mógł się czuć komfortowo, bo co chwilę 
był przeszukiwany. Ale nikt mnie tam nie bił, ani spec-
jalnie źle nie traktował. Natomiast sytuacja zmieniła się 
pod koniec mojej odsiadki w Łęczycy. Tam walczyliśmy  
o specjalne prawa dla więźniów politycznych. Uważaliśmy,  
że skoro nie jesteśmy tutaj z powodów kryminalnych, 
tylko politycznych, to powinniśmy mieć specjalny status, 
specjalne warunki. Domagaliśmy się dłuższych spacerów 
lub częstszych odwiedzin i posiadania prywatnych rzeczy  
w  celi. Często  kończyło się to konfliktami ze służbą  
więzienną. Skoro i służba próbowała nam w jakiś 
sposób dogryzać, śpiewaliśmy piosenki antykomu-
nistyczne, wywieszaliśmy transparenty na kratach  
z napisem „Solidarność”.  To się władzom więziennym 
nie podobało i któregoś dnia nas przenieśli z górnego 
piętra na parter, żeby nie było nas widać z zewnątrz. 
Inną dolegliwością, którą pamiętam było to, że władza 
więzienna postanowiła, żebyśmy wyglądali tak jak  
w dowodzie osobistym. Ale ja wyrobiłem dowód osobisty 
jak miałem 18 lat, kiedy miałem taką czuprynę na głowie  
i nie miałem brody. Oni przyszli z tym dowodem i po-
wiedzieli, że „muszą mi zgolić brodę, bo w dowodzie nie mam 
brody”. Odpowiedziałem, że „w dowodzie mam grzywkę,  
a tu nie mam grzywki, no to muszą mi dokleić tę grzywkę, albo  
w prostszy sposób niech mi zrobią nowe zdjęcie to sobie nowy 
dowód z brodą wyrobię”. A oni „NIE, będziemy golić”, no to 
ja, że „nie dam się ogolić”. Przyszło ich chyba z dziesięciu, 
złapali mnie za ręce, za nogi, wyprowadzili z celi do inne-
go pomieszczenia i chcieli mnie golić. Zacząłem strasznie 
kręcić głową, tak że nie mogli wycelować tą maszynką do 
golenia i uznali, że trzeba jakoś „zabezpieczyć” i ubrali 
mnie w kaftan bezpieczeństwa, tak jak się ubiera wariatów... 
miałem więc przyjemność być w kaftanie bezpieczeństwa.  
A że bardzo krzyczałem to jeszcze mi ręcznikiem buzię 
zatkali. Troszkę mi tam tę brodę tak w takie ciapki pociapali, 
ale za kilka dni odrosła i nic im z tego nie wyszło. To był 
chyba jedyny przypadek, gdzie troszkę mnie podrapali. (…)
IB: Co robiłeś w więzieniu, żeby się nie nudzić?
W: Po pierwsze rysowałem i stąd powstało dosyć dużo 
rysunków o tematyce więziennej. Po drugie pisałem bar-
dzo dużo listów. Jak siedziałem pierwszy raz w więzieniu 
narodziła się miłość do mojej żony. Zaczęliśmy ze sobą 
chodzić, tylko sytuacja była odwrotna, nie ja chodziłem na 
randki do swojej dziewczyny, tylko dziewczyna przejeżdżała 
do mnie do więzienia. Natomiast podczas mojego drugiego 
aresztowania, w trakcie pobytu w więzieniu, dostałem 5 dni 
przepustki na swój ślub i później 7 miesięcy byłem żonaty 
ale bez żony, żona była na wolności a ja byłem w więzieniu. 
W związku z tym pisałem baaardzo dużo listów. Niektóre 
listy były wysyłane drogą oficjalną i wtedy były cenzuro-
wane, czyli funkcjonariusz sprawdzał te listy i czytał. Nie 
wszystko mogłem w takich listach napisać, dlatego pisałem 
listy na takich malutkich bibułkach od papierosów, malutkim 
druczkiem i przemycałem je w czasie widzeń. Poza tym 
byłem studentem matematyki. Do więzienia przywiozłem 
dużo książek i uczyłem się, żeby po wyjściu z więzienia 

pozdawać egzaminy na same piątki..., co mi się prawie 
udało, trochę czwórek też się przytrafiło. Starałem się jed-
nak ten czas zagospodarować. Trochę czytałem, bo jak 
chodziłem do szkoły, nie miałem czasu na czytanie lektur, 
więc w więzieniu przeczytałem wszystkie zaległe lektury 
szkolne. Trochę z kolegami dyskutowaliśmy, mieliśmy 
godzinę spaceru, wyjścia na świetlicę, oglądanie telewizji. 
Umiałem sobie ten czas zorganizować.

IB: W jaki sposób walczyłeś z komunizmem?
W: Pistoletu nie miałem, ani żadnego czołgu. Moja walka 
z komunizmem polegała na tym, że postanowiłem żyć tak, 
jak człowiek wolny, to znaczy nie poddawałem się takiej in-
doktrynacji. Jak władza czegoś zakazywała, np. że wszystko 
musiało być cenzurowane, to ja nie cenzurowałem swoich 
rysunków, tylko je publikowałem w prasie podziemnej. Jak 

władza zakazywała wydawania jakiejś gazetki, to ja takie 
gazetki wydawałem i później wraz z ulotkami roznosiłem. 
Starałem się w takim zniewolonym kraju wokół siebie 
stworzyć strefę wolności. Kiedyś Wojciech Młynarski 
ułożył piosenkę „Róbmy swoje”.  Ja starałem się robić swoje, 
nie oglądając się czy za to będą kary czy nie. Kiedy byłem  
w drużynie harcerskiej istniał zakaz chodzenia w mundu-
rach do kościoła, a ja chodziłem właśnie w mundurze harcer- 
skim do kościoła i jeszcze brałem innych harcerzy. To nie 
była jakaś walka jak mogłoby się wydawać, że chodziłem na 
manifestacje i rzucałem kamieniami w milicjantów. Raczej 
nie zdarzyło mi się, żebym kogoś uderzył, czy zamachnął 
się na kogoś. Ja walczyłem w ten sposób, że publikowałem 
swoje rysunki w prasie niezależnej, kolportowałem ją, 
chodziłem na Msze za ojczyznę, na manifestacje, ale bez 
użycia przemocy

Rys. Mirosław Andrzejewski
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IB: A co cię skłoniło do tej walki z komunizmem?  
W: Właśnie brak wolności. Wszystko się zaczęło od tego, 
że od najmłodszych lat lubiłem rysować. W liceum miałem 
swoją gablotkę z rysunkami, gdzie rysowałem na różne 
tematy. Któregoś dnia przedstawiłem w satyrycznej sytu-
acji przywódców Polski komunistycznej. Za to chciano 
mnie wyrzucić ze szkoły. To była klasa maturalna. Po 
przesłuchaniu mnie, mojej mamy, wychowawcy, uzna-
no, że będę mógł kontynuować naukę, ale postraszono 
mnie, że to się skończy dla mnie więzieniem. I od tego się 
zaczęło. Miałem kolegę, który był ode mnie starszy o rok 
czy dwa, bo wcześniej chodził w innym mieście do szkoły, 

ale tam z jakiś powodów nie zdał i przeniósł się do naszej 
szkoły, i miał już swoich kolegów na studiach. Stamtąd 
przywiózł taką „bibułę”, czyli prasę, która była nieuzna-
wana przez władzę, wydawana przez opozycję nielegalnie. 
Tam przeczytałem, że koło Siedlec jest pan Karpik, i że też 
jest w opozycji. Spotkałem się z nim i tak to się zaczęło. 
Robiliśmy napisy na mieście, że nie chcemy komunizmu, że 
pamiętamy o Katyniu. To było wtedy, kiedy nie można było 
mówić na temat Rosji, Związku Radzieckiego, a my byliśmy 
pod dominacją największego państwa komunistycznego  
i chcieliśmy się z tego wyzwolić.
IB: Czy w domu panowała atmosfera patriotyczna?
W: Tu muszę powiedzieć o swoim nieżyjącym już ojcu,  
a twoim dziadku. Pochodził z tak zwanych „kresów”. 
Przed wojną tereny te leżały przy wschodniej granicy Pol-
ski, należały do Polski. Natomiast po wojnie weszli tam  
Rosjanie i tereny te zabrali dla siebie. Natomiast Polacy, 

którzy tam mieszkali mieli do wyboru, albo pozostać w Rosji 
Sowieckiej i przyjąć tamto obywatelstwo, albo przenieść 
się na tereny, które pozostawały w granicach Polski. Część 
rodziny została tam, część się przeniosła, natomiast inni 
zostali wywiezieni w głąb Rosji. Siostra mojego ojca, ciocia 
Ala została wywieziona na Ural do miasta Jekaterynburg. 
Natomiast mój dziadek został wywieziony w lasy między 
Moskwą a Uralem i był tam zatrudniony przemysłowo 
jako drwal. Musiał rąbać drzewo w lesie. Ciocia i dzia-
dek spędzili tam około 2 lat. Później wrócili do Polski na 
Mazury, gdzie ja się urodziłem i moi dwaj bracia. Ojciec 
nam często opowiadał o tym, że Sowieci nam zabrali pół  
Polski, że dziadek był na zesłaniu, że ciocia była na zesłaniu, 
że Rosjanie wymordowali polskich oficerów w Katyniu.  
O tych wszystkich sprawach dowiedzieliśmy się od nasze-
go ojca i tą atmosferą byliśmy przesiąknięci. Poza tym 
dzięki mojej mamie, która pochodzi spod Siedlec, byliśmy 
wychowani w duchu bardzo religijnym. A ponieważ  
religia przez władzę komunistyczną też była źle widziana, 
to nasze wychowanie w domu było antykomunistycz-
ne jeśli chodzi o sprawy religijne i patriotyczne. Taka  
atmosfera była w naszym domu już od samego początku. 
Chociaż do roku 1979 nikt się specjalnie nie angażował 
w działalność antykomunistyczną. Byłem chyba pierwszy. 
A jak ja poszedłem do więzienia, to reszta rodziny też się 
zaangażowała.
IB: Czy przekazujesz pamięć o „Solidarności” swoim 
dzieciom i jeśli tak, to w jaki sposób?
W: Wydaje mi się, że przekazuję. Po prostu opowiadam dzie-
ciom o tych czasach... Nie wiem na ile się tym interesują, na 
ile nie. Część moich grypsów ze stanu wojennego jest opub-
likowanych w Internecie. Powstają książki o „Solidarności”,... 
jest też nasze spotkanie. Dzięki temu te rzeczy się nie 
rozpłyną. W więzieniu też pisałem coś w rodzaju dziennika, 
zapisywałem dzień po dniu, co się dzieje i większość moich 
zapisków się zachowała. (…)
IB: Dziękuję za rozmowę.
W: Dziękuję również.

Gryps  Mirosław Andrzejewski

Wywiad z babcią 
Krysią Andrzejewską

Inga Brynda: Babciu, jak wyglądały odwiedziny  
w więzieniu?
Babcia: Zawsze czekaliśmy pod więzieniem, a prze-
pustki trzeba było brać wcześniej ze sztabu wojskowego. 
Przeważnie w miastach wojewódzkich były Wojskowe Rady 
Ocalenia. W telewizji mówili, że internowani mają dobrze, 
a ja jeszcze po miesiącu nie wiedziałam czy mój syn żyje. 
Poprosiłam więc, żeby chociaż podali adres gdzie on jest, 

bo żadnej wieści nie miałam. Pewien oficer powiedział mi, 
że „źle syna wychowałam, że trzeba było wcześniej jego  
w tyłek lać, a teraz nie rozpaczać, że został internowany”. 
Ja się zdenerwowałam i powiedziałam, że lepiej trzeba 
było Gierka zamknąć wcześniej zanim wydał zezwolenie 
na powstanie „Solidarności” a tak to było wszystko legalne  
z prawem. A on, że „jak tak będzie pani gadać, to wcale syna 
pani nie zobaczy”. Wtedy się zdenerwowałam, rozpłakałam 
się, stanęłam pod ścianą i powiedziałam  „strzelaj”  
skoro może syna już zabiliście. Dopiero gdy ludzie zaczęli 
atakować Wojskową Radę Ocalenia to dali nam przepustki, 
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żeby można było odwiedzić rodziny w więzieniu. Pamiętam 
taką jedną scenę pod więzieniem. Na salę wpuszczali po 
kilka osób. Czasami trzeba było stać na zimnie, na mrozie 
i czekać dwie, trzy godziny zanim wpuszczą następne parę 
osób. Na widzenie przyjechali starsi ludzie: ojciec, matka  
o kulach i ich synowa. Do internowanego wpuszczali tylko 
po 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci. U nich były 3 osoby 
dorosłe i nie było dzieci, a mimo to władze więzienne nie 
zgodziły się na wejście wszystkich. Ojciec zrezygnował. 
Synowa wzięła matkę z kulami na plecy i pociągnęła przez 
te bramy więzienne do środka, żeby mogła odwiedzić syna. 

Ojciec stał i krzyczał w niebogłosy, płakał pod więzieniem, 
bo nie mógł wejść... To były okropne sceny. Czasami ro-
dzice wchodzili z małymi dziećmi, a na koniec widzenia  te 
dzieci, uczepione swego ojca,  krzyczały i nie można było 
ich od niego oderwać. To był jeden płacz i nie chciało się 
wierzyć, że to robił Polak Polakowi.
IB: Dziękuję za rozmowę.
B: Dziękuję również.

Wywiad z tatą, 
Marcinem Bryndą, 
Genewa, 05.05.10

Inga Brynda: „Solidarność” to Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy, który bronił praw pracowniczych 
i powstał w 1980 roku. Ty tato miałeś zaledwie 14 lat  
i wyjechałeś do Szwajcarii. Czym więc mogła być dla ciebie 
„Solidarność”?
Tata: Wyjechałem do Szwajcarii już po stanie wojennym. 
Ale akurat tak się złożyło, że byłem na wakacjach u cioci 
w Gdańsku kiedy kończył się strajk w Stoczni Gdańskiej  
w 1980 roku, który doprowadził do powstania „Solidarności”. 
Czyli byłem w Polsce kiedy „Solidarność” istniała, przez 
cały 1980 i 1981 rok. Wyjechałem dopiero w sierpniu 
1982 roku, czyli już kiedy stan wojenny został zawieszony.  
I pamiętam do tej pory moment wprowadzenia stanu wo-
jennego. Wcześniej, nie interesowałem się tak naprawdę 
„Solidarnością”, ale dokładnie pamiętam ten moment, kiedy 
wybuchł stan wojenny. Mogę ci trochę opowiedzieć o tym 
co się działo wtedy w Polsce. Był w telewizji taki program 
dla dzieci i młodzieży „Teleranek”. Nadawano go zawsze  
w niedzielę o dziewiątej rano. Tego dnia, jak wstałem okazało 
się, że „Teleranka” nie ma. Z telewizora przemawiał generał 
Jaruzelski, obwieszczając, że wprowadzono stan wojenny.  
Telefony nie działały, a kiedy wyjrzałem przez okno okazało 
się, że zamiast wozów strażackich (akurat pod moim oknem 
była remiza strażacka) stały opancerzone transportery, 
wyglądające trochę tak jak czołgi. Wtedy dowiedziałem 
się, że jest stan wojenny i że komuniści przejęli władzę 
siłą, że aresztują ludzi, i że zakazali „Solidarności”. I to tak 
naprawdę od tego momentu zaczęła się moja przygoda  
z „Solidarnością”. 
Inga Brynda: Na czym polegała twoja działalność w Szwa-
jcarii?
Tata: Zanim wyjechałem do Szwajcarii, najpierw działałem 
jeszcze w Polsce. W 1980 roku skończyłem ósmą klasę szkoły 
podstawowej i zacząłem chodzić do liceum, do pierwszej 
klasy. Zaraz po tym wprowadzono stan wojenny. Pierwsza 
rzecz, którą zacząłem robić na własną rękę to znalazłem kil-

ku kolegów wraz z którymi drukowaliśmy ulotki w domu. 
Oczywiście drukowaliśmy je bardzo prymitywnymi me-
todami. Nie mieliśmy żadnej maszyny i nie było wtedy też 
papieru.  Nie można było w ogóle go kupić. Było to zaka-
zane. Można było dostać jedynie specjalne talony na papier. 
To były talony dla ludzi, którzy pracowali na przykład 
jako tłumacze, albo gdzieś w państwowych biurach. My 
kupowaliśmy zeszyty, białe bez kratki, bez kresek, bez ni- 
czego. Rozpinaliśmy te zeszyty na pojedyncze kartki, cięliśmy 
strony i z tego mieliśmy papier. Potem wycinaliśmy litery  
z tektury. Te litery się przyklejało na deskę i po nałożeniu far-
by naciskało się tą deską na papier. W ten sposób robiliśmy 
ulotki. Te ulotki rozrzucaliśmy po mieście, w różnych miej-
scach: w przejściach podziemnych, w bramach, na ulicy. 
Oprócz tego malowaliśmy po nocach i w ciągu dnia  znaki 
„Solidarności Walczącej”, takie „S” z kotwicą, albo różne 
inne hasła np.: „Solidarność zwycięży”, albo „wrona skona”. 
WRONa to był skrót od nazwy Wojskowej Rady Ocalenia 
Narodowego, rady której przewodniczył general Jaruzelski. 
Rysowaliśmy też wronę zawieszoną na szubienicy. Byliśmy 
wychowani na przykładzie bohaterów podziemnego harcer- 
stwa i powstańców warszawskich, więc staraliśmy się ich 
naśladować i robiliśmy też podobne akcje. Np. kiedyś 
w środku dnia, prawie pod samym nosem komunistów 
(niedaleko głównego budynku partii komunistycznej, 
która nazywała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) 
wybiliśmy szybę wystawową i oblaliśmy farbą podobizny 
generała Jaruzelskiego i innych komunistycznych przy-
wódców. Za takie akcje albo rzucanie ulotek groziło wtedy 
więzienie. 
Potem w 1982 roku wyjechałem do Szwajcarii. W Szwaj-
carii zacząłem po pierwsze, pomagać internowanym  
i więzionym przez organizowanie i wysyłanie im pomocy. Po 
drugie, pomagałem moim kolegom, którzy właśnie działali  
w podziemiu w organizacji, która nazywała się „Grupy 
Oporu Solidarni”, przywożąc im różne potrzebne rzec-
zy, między innymi: farby do malowania, specjalne filmy  
i odczynniki do wywoływania zdjęć, których nie można 
było kupić w Polsce i pieniądze. A z drugiej strony, z Pol-
ski wywoziłem po kryjomu różnego rodzaju podziemne 
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pisma, żeby można było je potem przerzucić na Za-
chód i pokazać ludziom, że Solidarność nadal istnieje. 
Organizowałem również wystawy i załatwiałem pieniądze 
na działalność naszej organizacji podziemnej w Polsce. Na 
tym polegały głównie moje działania. Później, związałem się  
z Biurem „Solidarności” w Paryżu. Dostarczałem im infor-
macje o więzionych i internowanych. A tutaj w Szwajcarii, 
działałem w organizacji, która zbierała pieniądze, paczki, 
żywność dla wszystkich ludzi, którzy siedzieli wówczas  
w więzieniach z powodów politycznych. Przekazywałem 
im adresy i pomagałem pisząc lub tłumacząc listy otrzymy-
wane z Polski. 
W roku 1985, pojechałem do Polski aby z polecenia  
organizacji działającej w Szwajcarii sprawdzić co stało się  
z jednym z więźniów, od którego przestały przychodzić listy  
z więzienia. Bano się, że może został zabity.  A tym więźniem 
był właśnie wujek Mirek. I tak poznałem mamę, czyli jego 
siostrę. W roku 1987 przyjechałem do Polski na Święta 
Wielkanocne. I prawie dokładnie w dzień moich 20-tych 
urodzin zostałem zatrzymany przez służbę bezpieczeństwa 
w Siedlcach. Przesłuchiwano mnie a potem zabrano mi 

paszport i spędziłem w Polsce prawie 18 miesięcy, w cza-
sie których komunistyczna władza dała mi się we znaki. 
Później jeszcze ukrywałem się, prowadziłem działalność 
podziemną i oswoiłem się z prześladowaniem przez komu-
nistów.  Ale to juz zupełnie inna historia.
IB: Dziękuję za rozmowę.
T: Dziękuję.

     

Rys. Mirosław Andrzejewski
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judyta BrzoStkieWicz
kamila olszowa

14 lat, Francja 
Wybory 4 czerwca 1989r. przyniosły zwycięstwo “Solidarności”. PZPR przegrała i nie mogła sprawować 

władzy przy takim oporze społeczeństwa. 

… Stan gospodarki 1988 r. był bardzo zły, była przestarzała. W sklepach brakowało towarów. Premier Rakowski 
przeprowadził reformy ale one były powierzchowne. Nowa fala strajków zaczęła się 21 sierpnia 1988 r. Władze znów były 
zmuszone do negocjacji. Szef resortów siłowych Czesław Kiszczak zaproponował podjęcie rozmów. 
W  1989 r. podczas spotkania L. Wałęsy z Cz. Kiszczakiem został określony skład zespołu, który miał wziąć udział  
w obradach Okrągłego Stołu. Przedmiotem negocjacji było wprowadzenie możliwych do przyjęcia przez obie strony  
zasad demokratyzacji ustroju społecznego oraz naprawy systemu gospodarczego w Polsce. Uczestnikami konferencji byli  
ze strony rządowej m.in.: Czesław Kiszczak, Stanisław Ciosek, Marian Kozakiewicz, Leszek Miller, Alfred Miodowicz; 
ze strony solidarnościowe m.in.: Lech Wałęsa, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń,  
Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Andrzej Stalmachowski, Jerzy Turowicz. 
Obrady trwały od 6 lutego do 5 kwietnia. W podpisanych porozumieniach przyjęto m.in. przeprowadzenie częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu (opozycji przypaść miało 35 miejsc) w pełni wolnych wyborów do Senatu. 
Wybory 4 czerwca 1989 przyniosły zwycięstwo „Solidarności”. PZPR przegrała i nie mogła sprawować władzy przy takim 
oporze społeczeństwa. Parlament wybrał gen. Jaruzelskiego na prezydenta, ale nie zgodził się aby premierem był gen. 
Kiszczak. Premierem został kandydat „Solidarności” Tadeusz Mazowiecki. 
29 listopada 1989 r. Sejm zmienił Konstytucję i nazwę państwa. Polska Rzeczpospolita Ludowa przeszła do historii. Powstała 
Rzeczpospolita Polska nazywana też III Rzeczpospolitą. Wydarzenia te rozpoczęły rozpad całego komunizmu. (…)
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łukaSz BuczyńSki
15 lat, austria 

Tegoroczne obchody 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” w obliczu strasznej tragedii, która miała miejsce 10 kwietnia tego roku pod Smoleńskiem, 

z pewnością będą bardzo smutnym wydarzeniem. W katastrofie rządowego samolotu wśród 
kilkudziesięciu najpoważniejszych osób w państwie, byli również wybitni działacze „Solidarności” oraz 
jej współzałożycielka, przodowniczka pracy Anna Walentynowicz-prawdziwa legenda „Solidarności”.

Z calą pewnością ja, moja rodzina, jak i miliony Polaków nie zapomnimy o obywatelach, których 
połączyła także solidarność osób, które niezależnie od głoszonych postulatów, programów, wspólnie  

i zgodnie postanowiły złożyć hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Tegoroczne obchody 30-lecia powstania Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” 

w obliczu strasznej tragedii, która miała miejsce 10 kwiet-
nia tego roku pod Smoleńskiem, z pewnością będą bardzo 
smutnym wydarzeniem. W katastrofie rządowego samolotu 
wśród kilkudziesięciu najważniejszych osób w państwie, 
byli również wybitni działacze „Solidarności” oraz jej 
współzałożycielka, przodowniczka pracy Anna Walentyno-
wicz-prawdziwa legenda „Solidarności”.

Z cala pewnością ja, moja rodzina, jak i miliony Po-
laków nie zapomnimy o obywatelach, których połączyła 
także solidarność osób, które niezależnie od głoszonych 
postulatów, programów, wspólnie i zgodnie postanowiły 
złożyć hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Powracając jednak do tematu mojej pracy, czyli do 
wspomnień „Solidarności” w mojej rodzinie, pragnę 
zaznaczyć, iż zarówno moi dziadkowie, jak i rodzice nie 
popierali zdecydowanie, ani nie negowali potrzeby ist-
nienia ruchu „Solidarności”, który jak wiadomo powstał 
w celu obrony praw pracowniczych oraz był jednym  
z głównych ośrodków masowego ruchu oporu przeciw 
socjalistycznym rządom Polski Ludowej. „Solidarność” 
powstała na bazie komitetów strajkowych, które z upływem 
czasu przekształciły się w komisje założycielskie NSZZ 
„Solidarność”, który to zarejestrowany został 10 listopada 
1980r., a jego pierwszym przewodniczącym został Lech 
Wałęsa. Pomimo, iż moi najbliżsi nie byli działaczami tej 
organizacji, z całą pewnością opowiadają się za demokracją, 
suwerennością oraz jednością narodu. 

Moi pradziadkowie przeżyli dwie krwawe wojny, dziad-
kowie zaś bliżej pamiętają trudną sytuację narodu polskiego 
po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Polski i ich zdaniem 
nie byłoby rozsądne ocenianie wydarzeń lat 70. czy 80., 
zaistniałych problemów oraz potrzeby wprowadzenia stanu 
wojennego, nie mając dostępu do materiałów dowodowych 
oraz odpowiedniej wiedzy i informacji na ten temat. 
Zdaniem najbliższych, najważniejsza jest obiektywna ocena 
tego co wydarzyło się na przestrzeni ostatniego stulecia,  

a nie domysły i rzucanie oszczerstw. W mojej rodzinie zaw-
sze doceniano wszystko co przynosiło korzyści dla naszego 
kraju i jego obywateli. Dlatego z całą pewnością wspominać 
będziemy „Solidarność” jako organizację reprezentującą 
wolę większości społeczeństwa polskiego, walczącą  
o równouprawnienie i sprawiedliwość. Kojarzyć się nam 
będzie przede wszystkim z upadkiem komunizmu, jak  
i zwycięstwem w walce o suwerenność i demokrację. Należy 
jednak pamiętać, iż nie wszystkie z głoszonych w tamtych 
czasach przez „Solidarność” postulatów,  były realne do  
zrealizowania.  Nasz kraj spustoszony po dwóch wojnach 
był w ruinach, a jego odbudowa trwała latami, wymagała 
ogromnej ilości środków, jak i nakładu pracy. Dziś mamy 
Polskę demokratyczną, suwerenną, III Rzeczpospolitą  
i po raz kolejny po wielu latach brakuje nam solidarności  
w pełnym jej słowa znaczeniu. Społeczeństwo polskie bory-
ka się z problemami na wielu szczeblach i choć wydawałoby 
się, iż kraj został odbudowany, dostrzegamy ogromny 
postęp techniczny, jesteśmy członkami NATO oraz Unii 
Europejskiej, to ciągle nie jesteśmy w pełni zadowoleni 
z życia w naszym kraju (niskie, niesprawiedliwe zarobki, 
korupcja, złe zabezpieczenia socjalne, nieudolność służby 
zdrowia, problemy na rynku pracy, itp.). 

Jak widać droga do stabilizacji jest daleka. Dlatego 
rocznica powstania „Solidarności” powinna przypomnieć 
Polakom, czym powinni kierować się w przyszłości, by 
wszyscy obywatele byli dumni, iż są Polakami oraz chętnie 
pozostawali w kraju oraz mogli godnie żyć i kontynuować 
dzieło naszych dziadków z myślą o przyszłych pokoleniach. 
Dziś istotne jest, by porzucić kłótnie, wystąpienia publi-
czne, strajki na rzecz dialogu, który z pewnością jest bardzo 
potrzebny narodowi polskiemu po doznanych krzywdach  
i przeżytych tragediach. Wiele osób z pokolenia moich 
bliskich zadaje sobie pytanie, dlaczego wśród członków jak  
i działaczy „Solidarności” doszło do widocznych podziałów, 
przecież głosili kiedyś tak znaczące idee, wypływające z woli 
ogółu społeczeństwa. 

Wspominając „Solidarność” nie sposób jest zapomnieć 
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o Papieżu Janie Pawle II, modlącym się o demokrację dla 
rodaków, który wzywał zarówno władze komunistyczne jak 
i strajkujących robotników do pokojowego rozwiązywania 
problemów. Na tym z pewnością powinno zależeć dzi-
siaj, w dążeniu do nowej, lepszej solidarności naszego 
społeczeństwa. W tym momencie warto zacytować słowa 
Jana Pawła II: „Nie ma wolności bez solidarności! Dziś wy-
pada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! 
nie ma przyszłości  człowieka i narodu”.

 Zdaniem moich dziadków, jak i rodziców powinniśmy 
nauczyć się obiektywnie oceniać wszystko, co dzieje 
sie wokół nas, niezależnie od przynależności partyjnej, 
społecznej, itp. Ważne jest zrozumieć, iż każdy ma prawo 
głosić lub reprezentować odmienny program, mieć osobiste 
zdanie i postrzegać pewne sprawy inaczej. Istotniej jest 
dostrzegać i doceniać w ludziach to, co dobre nawet jeśli 
są to drobne osiągnięcia oraz czynić to za ich życia, a nie  

dopiero po ich śmierci: „Spieszmy sie kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą” - słowa księdza Jana Twardowskiego.

Wspominając „Solidarność” doceniamy jedność  
i zgodność, która połączyła większość naszego społeczeństwa 
w walce o równouprawnienie i demokracje. Dziś po raz 
kolejny potrzebujemy porozumienia oraz pozytywnych in-
formacji, które pozwolą nam w sposób obiektywny i rzetelny 
ocenić wydarzenia minionych lat. Zarówno z dobrych jak  
i złych doświadczeń, można wysunąć pozytywne wnioski  
i uczynić coś, co może naprowadzić nas na właściwą drogę 
– drogę do nowej solidarności, która może powstać na pod-
walinach tej z lat 80-tych oraz być jej kontynuacja w  walce 
o szczęście i sprawiedliwość dla narodu polskiego. 
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Viktoria Bzdyk
12 lat, austria 

(…) Walka o solidarność trwała 25 lat. Dla scharakteryzowania sytuacji w Polsce w roku 1980, należy 
wrócić przynajmniej do połowy lat siedemdziesiątych . W tych latach miały miejsce wydarzenia, które 
pośrednio przygotowały grunt powstaniu „Solidarności”. (…) W gospodarce krajowej już około 1975 

roku zaczął się zarysowywać kryzys gospodarczy, zagrożeniem szczególnym był tzw. „nawis inflacyjny”. 
Powstał w wyniku braku wielu towarów na rynku w stosunku do ilości pieniądza, co związane było 
z nieracjonalnym planowaniem ekonomicznym, nieumiejętnym kierowaniem przedsiębiorstwami, 
rozrzutnością i bylejakością pracy. By zlikwidować ów nawis, nieunikniona stała się podwyżka cen. 

Premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział na forum Sejmu wprowadzenie bardzo dużej podwyżki 
cen, przede wszystkim na artykuły żywnościowe. W odpowiedzi – dzień później – odbyły się dwie 

potężne manifestacje w Radomiu i Ursusie. Wystąpienia robotnicze zostały brutalnie stłumione przez 
milicję i specjalne oddziały ZOMO, wielu uczestników zajść zostało aresztowanych,. Sądy i kolegia 

ds. wykroczeń skazywały ich na kary więzienia i grzywny, które miały choćby w części pokryć straty 
spowodowane w czasie zamieszek, w samym Radomiu sięgające 150 milionów złotych. Społeczeństwo 

uznało to za objaw zemsty władzy.
Oto wywiad z moim tatą na temat „Solidarności”:                                                                                 

Viktoria Bzdyk: Przeżyłeś powstanie „Solidarności”  
w Polsce . Kiedy i jak to się zaczęło?
Tata: 13 grudnia roku 1981 general Wojciech Jaruzelski,  
I sekretarz  Partii, ogłosił stan wojenny. Panowały warun-
ki wojny. Rząd i obywatele musieli walczyć. Zaczęły się 
pierwsze strajki. Było to w niedzielę. Leżałem na łóżku  
i czytałem książkę. Czekałem z rodzicami na film który się 
zaczynał o 20.00, a o 19.30 był dziennik, w którym ogłosili 
stan wojenny.
WB: Wojsko miało prawo kontrolować wszystko. Co na 
przykład?
T: Wszystko. Na przykład domy lub ważne miejsca  
w mieście. Nie wolno było opuszczać domu.
WB: To znaczy, ze wojsko „panowało” nad Polską?
T: Mniej więcej. Wszyscy mężczyźni od 18 do 50, 52 roku 
życia, musieli iść do wojska. Musieli się przygotować, jakby 
wojsko ich potrzebowało. Miałem wtedy dokładnie 10 lat.
WB: Ale ludzie przecież mogli się spotykać i zaplanować 
coś przeciwko...
T: Nie! Z domów przecież nie wolno było wychodzić. 
Telefony i listy były kontrolowane. Rząd mógł otwierać 
listy i je przeczytać. Ludzie sie oczywiście bali. Jak rząd 
przypuszczał, że ktoś ma złe zamiary lub chce protestować, 
mogli go aresztować. Internowano ludzi , wywożono ich  
w nieznane miejsca.... Przy granicach Polski, czuwało 
wojsko. Nikt nie mógł wyjechać lub wjechać do Polski.  
W gazetach  też nie wolno było złego o rządzie. Tak samo 
było w telewizji  i w radiu. Telewizja była „państwowa”, to 
oznacza, że nie było „wolnej” telewizji. A w radiu było tylko 
to, co chciał rząd (…).
WB: Przez stan wojenny przecież rząd nie wiedział jakie 

państwa są dobre, a które złe....!
T: Tak jest. Rząd nie wiedział, co  inne państwa chciały 
zrobić,  lub kto był zły lub dobry. ZSRR „czuwał” dookoła 
granicy, a generał Jaruzelski wiedział o tym. (…).
WB: Jak długo trwał stan wojenny?
T: Stan wojenny trwał mniej 2 lata. Kolejnym ważnym 
punktem były kartki na jedzenie. Każda rodzina dostała 
w okresie jednego miesiąca, kartki na jedzenie. Jak się szło 
do sklepu trzeba było mieć 3 rzeczy: kartkę na jedzenie, 
pieniądze i szczęście! Ale najczęściej można było kupić 
tylko ocet i musztardę. Czasami musiało się czekać 3 godzi-
ny lub dłużej w kolejce, ponieważ było tyle ludzi. W ogóle 
było mało sprzedawców, bo za dużo ludzi zostało interno-
wanych. Dużo ludzi organizowało też protesty, a rząd nie 
wiedział, czy ma wtrącić tych ludzi do wiezienia, czy nie.
WB: A czy ludzie nic przeciwko temu nie robili,  oprócz 
protestów?
T: Ludzie robili wszystko co tylko mogli. Walczyli  
o Wolność!!! Wolność w ich kraju!!! Pracowali razem,  
i tylko dlatego im się to udawało!!! Robili wszystko czego nie 
wolno było robić, jak na przykład drukowali gazety, które 
roznosiły dzieci. To była bibuła - potajemnie drukowana 
gazeta. Roznoszenie takich gazet było niebezpieczne, ale 
udawało się. Oczywiście ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić. 
Ale zrozumieli tajną „formułę”: jeden człowiek niczego nie 
zdoła zmienić, lecz dużo ludzi ma siłę żeby „przesunąć góry”. 
Ludzie organizowali protesty, a to coś zmieniło. Dlatego 
policja też atakowała ludzi, którzy robili protesty. Najczęściej 
wysyłano studentów na protesty, ponieważ studenci mają 
wiele pomocujacych cech charakteru. Mają własną wolę, 
a to jest to co się liczy. I właśnie dlatego wysyłano ich na 
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strajki i protesty. Ale chodziło im też o coś innego: studenci 
nic nie mają, nie mają rodziny, domu, rzeczy które można 
byłoby im zabrać, w przeciwieństwie do dorosłych. (…)
WB: Lech Wałęsa przecież walczył o „Solidarność”, mam 
rację?
T: Tak. Nastąpił „ruch oporu” Lecha Wałęsy, w którym 
chodziło o związki zawodowe. Wtedy jeszcze nie był 
prezydentem Polski. Był zwykłym Polakiem, który budował 
statki. Nastąpiły strajki, a z pomocą Lecha Wałęsy powstała 
„Solidarność”. Uczestniczyło w niej wielu ludzi, przez 
to mieli siłę. Chcieli żeby  jak najwięcej ludzi za granicą 
wiedziało, że w Polsce jest stan wojenny. (…) Ludzie z in-
nych krajów na przykład przysyłali im paczki z jedzeniem 
lub z drukarkami.
WB: A czy w podziemnych miejscach, jak na przykład  
w kopalniach, ludzie dalej pracowali?
T: Nie. Ludzie strajkowali, ponieważ nie chcieli pracować 
w kopalniach. Przez te liczne strajki i protesty państwo nie 
wiedziało co ma zrobić. Postanowili że muszą dać ludzi-
om trochę władzy. (…) Postanowili zorganizować nowe 

wybory. (…) Dlatego że to było dużo ludzi, Lech Wałęsa 
zwyciężył. Pracował on z demokracją, to znaczy  że to co 
chce większość, to będzie. Z tego powodu nie wszyscy byli 
szczęśliwi i partia sie rozpadła. Pośród wielkiej partii Lecha 
Wałęsy istniały mniejsze partie, które rosły. (…)
WB: Jutro są przecież wybory !
T: Tak jest! Są cztery wielkie partie do wyboru: Czerwoni, 
którzy są komunistyczni. Czarni - demokracja, którzy 
pracują, jak Lech Wałęsa. Zieloni, którzy są ekologiczni, 
chcą chronić naturę, i dbają o środowisko. I na koniec nie-
biescy, którzy są nacjonalistami, to znaczy nie chcą ludzi 
z innych krajów.  (…) Moim zdaniem „Solidarność” jest 
bardzo ważna w historii Polski. Jak ogłoszono stan wojen-
ny, ludzie się oczywiście bali i byli przestraszeni, ale kiedy 
zaczęli strajkować i protestować powstała „Solidarność”. 
I to właśnie był punkt zmiany. „Solidarność” uratowała 
Rzeczpospolitą Polską…!

Wiersz:
O „Solidarność” walczył Lech Wałęsa,
Bo ludzie nie mieli ani kęsa, 
Tylko musztarda i ocet było w sklepie,
A ludzie się martwili, że rząd się do nich przyczepi
Słynny Wałęsa Lech,
Też nie miał żadnych pociech
Telewizji „wolnej” tez nie było,
A wojsko przy granicy sie kryło
Listy też były kontrolowane,
Ale pomysły na wolność przez ludzi zbierane
A kto w radiu chciał coś powiedzieć,
Musiał pieniądze mieć , zapłacić i państwo musiało o tym 
wiedzieć 
Wszyscy  już bardzo się bali,
Ale o wolności , „Solidarności” gadali
Robili to czego nie wolno , np. drukowali gazety,
A wojsko już sobie myślało: O Rety!!!
Przy powstaniu „Solidarności”,
Polska  miała mało gości
Ludzie już nie mieli koszmarów,
Byli szczęśliwi dostawaniem od obcych ludzi towarów
Tak się stan wojenny i tracenie ludzi skończyło,
A państwo już tylko na Wałęsę liczyło.
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karol cepowicz
17 lat, Belgia 

Solidarność – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Solidarność, jest to więź ludzka, poprzez którą pomagamy innym ludziom, a także  robimy wspólne interesy. 
Oznacza to, że jesteśmy wszyscy razem,  że  wspólnymi  siłami możemy zdziałać o wiele więcej, niż w pojedynkę,  

że jeśli będziemy razem, to nikt nas nie zdoła pokonać. 
 „ Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.
To tworzyć wspólnotę, w której inni liczą się tak samo jak ja.  
Być solidarnym, to łączyć się z innymi bez względu na ich narodowość, grupę społeczną, czy kolor skóry.
 Dla mnie osobiście pojęcie „solidarnie” – kojarzy się z harcerstwem. 
To także grupa ludzi, przyjaciół, którzy swoją pracą pomagają innym, czerpią z tego satysfakcję, dumę, pewność siebie. 
To ludzie, którzy  wspaniale się rozumieją i uzupełniają, tworząc zgraną grupę, która może przenosić góry. 

martyna duSiło
12 lat, Belgia 

W czasach „Solidarności” niemal cały naród pragnący zmian w swoim życiu prywatnym i zawodowym 
bardzo mocno jednoczył się. Nazwa, jaką nosiły związki zawodowe oddawała dokładnie atmosferę  

w narodzie i ludziach.

Moi rodzice w czasie powstania „Solidarności” byli 
małymi dziećmi, ale zapamiętali kilka rzeczy. Moja 

mama i mój tato doskonale pamiętają, gdy z rodzicami  
i rodzeństwem musieli stać w ogromnych kolejkach, aby 
kupić podstawowe produkty. Taki stan rzeczy utrzymywał 
się dość długo. Związki zawodowe, ludzie pracy za wszelką 
cenę próbowali zmienić otaczającą ich rzeczywistość. Doma-
gali się wielu zmian. Jednym z najważniejszych elementów, 
które doprowadziły do korzystnych przemian były roz-
mowy z najwyższymi ówcześnie władzami przy Okrągłym 
Stole. Jak pokazała historia jest on symbolem powstałych 
zmian i wprowadzenia innego ustroju w państwie. 

Jedną z ważniejszych postaci, która kojarzy się  
z „Solidarnością” jest Lech Wałęsa, który otrzymał za swoje 
zasługi Pokojową Nagrodę Nobla. W czasach „Solidarności” 
niemal cały naród pragnący zmian w swoim życiu prywat-

nym i zawodowym bardzo mocno jednoczył się. Nazwa, jaką 
nosiły związki zawodowe, oddawała dokładnie atmosferę  
w narodzie i ludziach. Bardzo istotną postacią, która 
dodawała otuchy Polakom był Papież Jan Paweł II. Słowa 
„Nie lękajcie się” były motorem do działań. Zapadły głęboko 
w sercach Polaków, którzy dostrzegli możliwości budow-
ania nowej Polski. 

Wolność, jaką uzyskaliśmy, jako naród niejednokrotnie 
jest źle rozumiana przez wielu. Są jednak jednostki niosące 
sztandar „Solidarności” i dobre jej idee, które przekazy-
wane są pokoleniom. Takie wspomnienia o „Solidarności” 
mają moi rodzice.
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laura Filip
jakuB piWoWarczyk

17 i 16  lat, austria
W grudniu 1981 r. KWK „Piast“ w Bieruniu była jedną z 25 śląskich kopalń, których załogi 

zaprotestowały przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Strajk rozpoczął się 14 grudnia, 650 metrów 
pod ziemią.

Górnicy pierwszej zmiany przerwali pracę po 
tym, jak dowiedzieli się o zatrzymaniu zastępcy 

przewodniczącego komitetu zakładowego Solidarności 
Eugeniusza Szelągowskiego oraz przewodniczącego 
komitetu Przedsiębiorstwa Robót Górniczych z Mysłowic 
– Stanisława Dziwaka. Wówczas elektryk z PRG Stanisław 
Trybuś zaapelował  do czekających na podszybiu na wyjazd 
z dołu górników o przeciwstawienie się bezprawnym  
i haniebnym działaniom władzy. 

Górnicy zdecydowali, że nie wyjadą  na powierzchnię. 
Liczba protestujących szybko zwiększyła się do 2 tysięcy 
osób. Górnicy zażądali zniesienia stanu wojennego i uwol-
nienia zatrzymanych działaczy „Solidarności“. Od początku 
udział w proteście był dobrowolny i ten, kto chciał, mógł 
wyjechać na powierzchnię. Od początku strajku jego uczest-
nicy mogli liczyć na pomoc z zewnątrz. Już rano 15 grudnia 
klatką szybu osobowego zjechała pierwsza żywność. Były to 
śniadania górników, którzy przyjechali do pracy na poranną 
zmianę. Szybko do akcji dostarczania żywności dołączyły 
także rodziny i znajomi górników.

 Na powierzchni powstała duża grupa osób, które 
organizowały pomoc. Jedną z takich osób była Krystyna 
Kozioł. W 1980 roku zginął jej mąż, który pracował na 
„Piaście“. Miała wtedy 26 lat i pięcioletniego syna na utrzy-
maniu. Na wieść o tym, że wynikły strajki, postanowiła 
uruchomić kuchnię. Gotowały razem z koleżanką w dwóch 
garnkach piętnastolitrowych. Pierwszy posiłek to była gro-
chówka, ale lepsza niż wojskowa, potem ugotowały fasolową. 
Jedzenie trafiało do górników w specjalnie wypożyczonych 
na ten cel termosach.

Kiedy górnicy dowiedzieli się o kuchni, zaczęli pisać 
do pani Krystyny listy z prośbami o konkretne dania - 
żurek, pomidorowa, naleśniki. Pomagały również dzieci, 
żeby było weselej dostały bloki i każdego naleśnika owijały  

w kartki, robiąc na nich jakieś rysunki. Prosili też o kurtki, 
swetry, koce czy lekarstwa. Pani Krystyna z koleżankami 
robiły zbiórki po mieszkaniach znajomych i każdy z nich 
coś dawał. Miały olbrzymi wpływ na to, że ludziom pod-
czas strajku na dole, lepiej się żyło. Listy, które otrzymywała  
z dołu bardzo cieszyły Panią Krystynę , były dowodem na to 
iż potrawy docierają do strajkujących. 

Kiedy nadszedł czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, 
nie wolno już było strajkującym dostarczać posiłków. 
Przyjęto, że trzeba wykurzyć górników z dołu głodem. 
Do końca protestu, 650 m pod ziemią wytrwało ponad 
tysiąc górników, którzy spędzili na dole dwa tygodnie. 
Strajkujący wyjechali na powierzchnię 28 grudnia 1981 
roku, po uzyskaniu od władz gwarancji bezpieczeństwa. 
Wyjeżdżając na powierzchnię, śpiewali hymn narodowy,  
a potem modlili się przed ołtarzem swojej patronki. Jednak 
szybko,  już kiedy wracali z kopalni do domów, przekonali 
się, że zapewnienia władzy nie były szczere. Zatrzymywała 
ich milicja i SB. Próbowano wyłapać przywódców strajku. 
Wielu uczestników protestu musiało prosić o ponowne 
przyjęcie do pracy.

Wokół kopani „Piast“ były dwa osiedla mieszkaniowe, gdzie 
mieszkały rodziny górników. Osiedla te istnieją również 
dziś, mieszka tam wiele ludzi związanych z tą historią, 
którzy jako dzieci wraz z rodzicami pomagali przy organi-
zowaniu i dostarczaniu żywnosci dla stajkujących. Pamięć  
o tych czasach przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. 
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alexandra gamrot
magdalena liss 

dominik liss
15  lat, austria

W celu uzyskania wspomnienia o „Solidarności” postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z Danutą 
Nemling-Drobnik (ur. 14.08.1930 r. w Poznaniu). Danuta Nemling mieszkała do 1939 r. w Warszawie 
na Żoliborzu. Po upadku powstania została wywieziona do KZ Ravensbrück, a następnie zwolniona  
na roboty. Do Polski wróciła po zakończeniu działań wojennych. W 1949 r. w Gdyni zrobiła maturę,  

a następnie studiowała historię sztuki w Krakowie. Od 1967 r. mieszka w Wiedniu.  
(nr. obozowy 77 142) (…)

Chyba bym zaczęła od tego najważniejszego, od słowa 
„Solidarność”. Dlatego, że teraz tak jakoś Solidarność, 

Solidarność się mówi, ale Solidarność to jest wielkie słowo, 
które towarzyszyło ludzkości od zarania. Ludzie jednoczyli 
się albo żeby walczyć o byt, albo dla jakiejś idei i razem 
ściśle współpracowali. (…) Solidarność szła z ludzkością 
przez wieki. Aż doszła do tak pięknej sprawy, jaką się stała 
„Solidarność” w Polsce. 

To trzeba powiedzieć, tu na Zachodzie, zostało też ode-
brane jako coś nadzwyczajnego, że ten naród, który tak 
długo był jakby zastraszony i gdzie każda pewnie grupa 
miała trochę odmienną wizję Polski i realizacji naszej 
wolności, zjednoczyła się nadzwyczajnie. Ja przyjechałam 
na emigrację w 1967 roku. 

Byli też starsi, potem byli też młodsi, niektórzy uciekali  
z obawy przed agresją rosyjską. Takich było dużo,  
takich było bardzo dużo (…). My ta emigracja, można by 
powiedzieć zasiedziała, zaczęliśmy się mobilizować, żeby 
udzielać daleko idącej pomocy. (…) Większa część z nas 
starała się ukierunkować tę pomoc. Była to pomoc doce-
lowa: lekarstwa, żywność , nawet odzież, wysyłaliśmy pod 
indywidualne adresy. Do tych rodzin, których ojcowie, 
czy mężowie byli internowani, czyli byli w wiezieniu, czy 
znaleźli się bez pracy, żeby im pomóc, żeby oni po prostu 
no przetrzymali jakoś ten okres. 

To było muszę powiedzieć tajemne właściwie, te pry-
watne adresy. Dostawaliśmy je od wiadomych osób, żeby nie 
doszło do tego do kogo my wysyłamy i dlaczego wysyłamy. 
Bo to by było wskazanie palcem, że ci mają jakieś połączenia 
za granicą. Bardzo pięknie się zachowali Austriacy w tym 
czasie. Pukali do naszych drzwi, pytali czy nie potrze-
bujemy czegoś, mają to czy tamto, służą pomocą. To byli 
całkiem zwykli ludzie, jak tutaj lokatorzy w moim domu, ale 
też książę Karol Schwarzenberg, który roztoczył opiekę nad 
młodzieżą. Udzielił schronienia w kilku swoich domach, kil-
ku lokalach,  gdzie ta młodzież mogła przebywać, odczekać, 
Niepewna, czy będzie wracać, czy będzie emigrować.

Moi synowie byli w tym wieku, że z tą całą młodzieżą 

mieli bardzo ścisły związek. I ta sympatia była ogólna. Sym-
patia, a i strach. Strach był ogromny, nasz też, bo każdy  
z nas kogoś miał w Polsce. Jeśli nie najbliższą rodzinę, to 
jednak rodzinę, przyjaciół (…).

Ale podkreślam to, że ta pomoc i to zaangażowanie 
było tak ogromne, że to było coś pięknego. Oddawało się 
mieszkania po to żeby przynosić rzeczy. Wymieniało się po 
cichutku adresy. (…) 

Była też wtedy bardzo smutna sprawa z obozem dla 
uchodźców w Traiskirchen. On był przepełniony i było 
bardzo dużo samotnych młodych ludzi i wiele rodzin  
z dziećmi. Austriackie gazety opisywały jak ciężka sytuac-
ja tam panuje, szczególnie dla dzieci, bo ci to byli ludzie, 
którzy chcieli emigrować dalej. Jako organizacja „Strzecha”, 
której próbowaliśmy znaleźć dojście osób w obozie. Udało 
się dopiero przez kościół polski, który miał tam stałego 
duszpasterza, dzięki któremu  zorganizowaliśmy Mikołaja 
dla tych dzieci w Boże Narodzenie. Inni włączyli się żeby 
dowozić dzieci z Traiskirchen do kościoła. Przygotowaliśmy 
paczki dla dzieci. Z księgarni polskiej dostałam bardzo dużo 
książek. (…)

Sytuacja tych ludzi była bardzo trudna, bardzo tra-
giczna. Bo oni czekali, a chyba nie ma nic gorszego niż 
niepewność, czekanie na niewiadomą. Za sobą zostawili 
wszystko, niektórzy nie zdawali sobie sprawy, jak ciężką 
sprawą jest emigracja. Szczególnie wtedy. (…) Nie zdawali 
sobie sprawy, że pierwsze kiedy się jechało na emigracje to 
było zdrowie, drugie był zawód, ale zapominali o psychice. 
Zapominali o sercu, co będą przeżywać w momencie kiedy 
kurtyna spadnie. 

To był czas, że jeśli ktoś się decydował na wyjazd na 
emigrację, to kontakt się urywał, nie mógł wrócić. Wy na 
szczęście tego nie odczuwacie, ale wtedy bardzo dużo ludzi 
załamywało się. Potrafili z jednego końca miasta przyjechać, 
tylko po to żeby godzinę chociaż u mnie być i porozmawiać, 
poradzić się. 

(…) Tyle tu rozstań miało miejsce w moim mieszka-
niu. Kiedy w tej chwili myślę wstecz z niektórymi osobami 
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miałam kontakt, napisali jak im poszło dalej, jak się życie 
ułożyło. A niektórym to życie nie poszło dobrze, nie mogli 
sobie dać rady z tęsknotą, z zupełnie nowym środowiskiem. 
(…) Pamiętam wojnę, czas powojenny, wiec zdawałam 
sobie sprawę jak to jest trudno odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Ja sama czekałam 3,5 lat na zezwolenie na 
emigrację. Mąż  już tutaj był, a ja z czwórką dzieci w Polsce 
i 3,5 lat nie widzieliśmy się. Tak to wyglądało. 

Ale było coś pięknego w tym zrywie polskiego na-
rodu i w tej odezwie, którą ta nasza „Solidarność” znalazła  
w całym świecie. Ci, którzy to przeżywali, przeżywali 

tragedię a świadomość, że kurtyna opadła przychodziła 
dopiero później. To był piękny zryw. (…) Jeśli porównywać 
cokolwiek do 3 Maja, to wybuch „Solidarności”. Naprawdę, 
to zjednoczenie i cel: odzyskanie wolności. (…) Jeśli cho-
dzi o głębię to można „Solidarność” porównać właśnie do  
3 Maja.

Praca autorstwa Marty Szymańskiej
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Ważnym wydarzeniem w życiu Polaków był wybór Karola Wojtyły na Papieża i w bardzo dużym 
stopniu osłabiło wpływ ówczesnych rządów na opozycję wśród ludzi pracy. Wydarzenie to było bardzo 
dużym wsparciem duchowym i moralnym dla ludzi a szczególnie dla zwykłych robotników.

Lata siedemdziesiąte to początek wyrażania swojego 
niezadowolenia ludzi pracujących na warunki życia  

w Polsce. Dyktatura partii rządzących za wszelką cenę 
uprawiała propagandę sukcesu. Sztucznie poprzez  
radio i telewizję podkreślała ważność klasy robotniczej  
a rzeczywistość była odmienna, ludziom brakowało 
pieniędzy, większość robotników lub rolników żyła na  
skraju biedy. 

 Wszyscy, którzy byli członkami partii rządzącej 
PZPR byli wyróżniani, mieli lepszą sytuację życiową. Poli-
tyka partii polegała na zmuszaniu zwykłych robotników do 
wstępowania w jej szeregi jeśli chcieli poprawić byt swój  
i rodziny. Specjalna polityka powodowała, że wszystko 
było coraz droższe i coraz więcej rzeczy brakowało w 
skle-pach. Początkiem objawu solidarności wśród ludzi 
pracy były strajki stoczniowców w 1970 roku na wybrzeżu, 
które zostały krwawo stłumione przez milicję i oddziały  
wojskowe. Pomimo ofiar śmiertelnych wśród robotników, 

zaczęła powstawać więź poparcia, wzajemnej pomocy  
i współpracy ludzi pracy. W wielu zakładach pracy zaczęły 
działać podziemne, nielegalne dla władz komitety straj-
kowe robotników. Ludziom żyło się coraz gorzej, ponieważ 
władza ograniczyła dostęp do towarów żywnościowych, 
tekstylnych i do rzeczy codziennego użytku. Po kolejnych 
dużych podwyżkach cen robotnicy Radomia i Ursusa 
wyszli w 1976 roku demonstrując swoje niezadowolenie  
z warunków życia i polityki  władz. 

Niestety te strajki też zostały krwawo stłumione. Masowo 
aresztowano ludzi i osadzano w więzieniach. Wówczas 
wśród działaczy podziemnych komitetów strajkowych 
umocniło się przekonanie, że pojedyncze regiony w Polsce 
nic nie wywalczą. Nastąpiło zacieśnienie współpracy między 
tymi komitetami z zakładów pracy w całym kraju. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Polaków był 
wybór Karola Wojtyły na Papieża i w bardzo dużym stop-
niu osłabiło wpływ ówczesnych rządów na opozycję wśród 
ludzi pracy. Wydarzenie to było bardzo dużym wspar-
ciem duchowym i moralnym dla ludzi a szczególnie dla 
zwykłych robotników. Do komitetów strajkowych zaczęła 
przystępować inteligencja, prawnicy oraz działacze którzy 
wiedzieli, że tylko wybuch strajków w tzw. gałęziach naro-
dowych przemysłu może przynieść jakiś skutek. Już nie 
popełniono błędu w celu uniknięcia ofiar i naród nie wyszedł 
na ulice. W 1980 roku rozpoczął się strajk powszechny 
zapoczątkowany przez stoczniowców, górników i hut-
ników, który został poparty przez robotników z całej Polski. 
Wówczas strajk okupacyjny robotników zaczął się wszędzie. 
Było to podstawą upadku systemów partyjnych rządów 
oraz komunizmu, władze nie miały do czynienia z robot-
nikami z jednego regionu, miasta czy też jednego zakładu 
lecz z robotnikami z całej polski. Próbowały spacyfikować 
stocznie na Wybrzeżu, kopalnie na Śląsku używając do tego 
celu milicję ZOMO oraz wojsko. Po raz kolejny padły ofia-
ry wśród robotników, lecz w obliczu ogłoszenia powsta-
nia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność” zrzeszającego wszystkich ludzi pracy w tym 
szczególnie robotników, musiały zaprzestać używania siły 
i próbowały coś jeszcze wynegocjować siadając do rozmów 
przy Okrągłym Stole. 

paulina hochorowska
12 lat, irlandia
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Solidarność to rodzina, to Ojczyzna

Razem idziemy w ciemno
razem walczymy o cel,
ty tez walcz z nami równo 
i ja tam będę też .

Komunizm nam dokuczył
nie pozwolimy sie zniszczyć,
wspierajmy sie wzajemnie 
śmiało patrzmy w dal.

Stara władza idzie spać
teraz my- solidarni ,
wygramy nasza przyszłość
przyszłość następnych pokoleń.

Strajkujemy wszyscy razem,
robotnicy, politycy i kolejarze,
rolnicy, studenci, stoczniowcy,
razem będziemy mocni.

Wałęsa, Bujak, Frasyniuk, Geremek
to władza obecna
pomagajmy im w działaniach 
to rzecz konieczna.

Lubelszczyzna, Wybrzeże, Stocznia
to był walki początek,
z serca nasza siła pochodzi 
chcemy zdobyć każdy zakątek.

Sprawiedliwie trzeba dzielić,
mądrze rządził,
zachował tradycje 
niech żyje Polska.

Zapomnijmy o przeszłości złej 
zachowajmy w pamięci co dobre,
historia sama wystawi rachunek
my cieszmy sie spokojnie.

Solidarnie to wspólnie 
Solidarnie to z braćmi 
Solidarność to rodzina 
Solidarność to Ojczyzna.

monika korecka 
magdalena korecka 

austria
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„Solidarność”, słyszałam to słowo. Z czym mi się kojarzy? Z czymś solidnym, mocnym, byciem solidar-
nym z kimś. Spytałam mamy, opowiedziała mi dziwną historię. 

Kiedy była w moim wieku, była zima, babcia poszła do 
pracy, ponieważ pracowała na nocną zmianę w straży 

zakładowej. Mama oglądała telewizję, nagle przerwano 
program i pojawił się „żołnierz”, który zaczął mówić, że 
dla dobra kraju ogłasza stan wojenny. Mama nic z tego nie 
rozumiała. Następnego ranka jak zwykle szykowała się do 
szkoły, a babcia miała wrócić po siódmej. Jednak jej nie 
było. Mama poczekała jeszcze chwilę i poszła do szkoły. Na 
ulicy było pusto, nie spotkała żadnych koleżanek, które szły 
do szkoły.

Zdziwiło ją to. W szkole pani, gdy ją zobaczyła kazała 
jej natychmiast wrócić do domu, powiedziała, że jest stan 
wojenny i szkoły są zamknięte. W domu była już babcia  
i powiedziała, że wszystko się teraz zmieni; wtedy mama 
pierwszy raz usłyszała słowo „solidarność”. Potem w Stoczni 
Gdańskiej zaczął się strajk. Człowiek o wielkim sercu ze 
swoimi przyjaciółmi postanowił zmienić Polskę - był to 
Lech Wałęsa. Wtedy ludzie byli solidarni w walce z komu-
nizmem.

anastazja kostrzewa
12 lat, Belgia 

Solidarność – słowo znane każdemu , ale czy każdy pamięta o jego znaczeniu?

emilia krasowska
12 lat, Belgia 

Solidarność

Słowo znane każdemu,
ale czy każdy pamięta 
o jego znaczeniu?
 
Czy wie, że pierwszy Papież Polak
głosił hasła o wolności człowieka?
że każdy z nas ma prawo
wyznawać religię  bez obaw
o to, co go za to czeka ?
 
To on nasz rodak zacny
pan Lech Wałęsa
wywalczył z przyjaciółmi nam nowa 
Polskę,
Polskę wolną i demokratyczną,
z białym orłem w koronie
i antykomunistyczną.
 
A my w niej dziś  żyjemy,
szczęśliwie wzrastamy
i obyśmy o swym patriotyzmie nigdy 
nie zapominali.
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Przeprowadziłam wywiad z moim tatą Włodzimierzem Krynickim dnia 26 kwietnia 2010r.
Mój tata ma 59 lat i mieszkamy razem z całą rodziną  w Wiedniu.

Maria Krynicka: Tato,  czy przeżyłeś  jakieś ciekawe 
wydarzenie związane z „Solidarnością” ?
Tata: Myślę, że mogę opowiedzieć o pewnej historii, która 
może być dla ciebie interesująca.
MK: Czego dotyczyła ta historia?
T: Chciałbym tobie opowiedzieć o moim drobnym 
doświadczeniu  związanym z tak zwaną „Prowokacją 
Bydgoską”
MK: A co to za „Prowokacja”?
T: Był to czas, gdy po zwycięskich strajkach  na Wybrzeżu 
władze komunistyczne zostały zmuszone do zalegalizowania 
związku zawodowego „Solidarność”. Również chłopi chcieli 
mieć swój związek zawodowy „Solidarność chłopską”. Na to 
komuniści nie chcieli dać zgody. 
Bojowi działacze „Solidarności” pod przewodnictwem Jana 
Rulewskiego przybyli 19 marca 1981 roku na sesje Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, aby podnieść 
temat „Solidarności rolniczej” na sesji WRN z udziałem 
wicepremiera S. Macha. Działacze „Solidarności” zostali 
wsparci w swych żądaniach przez część radnych WRN. 
Było to w tych czasach niesłychane, że część radnych, 
pochodzących  z nadania komunistycznego, odważyła się 
przeciwstawić władzy. 
Grupa działaczy „Solidarności” wraz z tą grupką radnych 
pozostała na sali, aby przedyskutować sprawę „Solidarności 
rolniczej” 
Wezwano milicję, która usunęła te osoby z sali obrad siłą. 
Podczas akcji milicji zostali dotkliwie pobici działacze 
„Solidarności”: Jan Rulewski, Mariusz Łabentowicz  
i działacz chłopski Michał Bartoszcze. Informacja o tych 
wydarzeniach rozeszła się bardzo szybko, rozwieszano ulot-
ki ze zdjęciami zmasakrowanej twarzy J. Rulewskiego. Te 
ulotki agenci SB zrywali, ale na ich miejsce zaraz pojawiały 
sie nowe. Władze komunistyczne ogłosiły, że milicja niko-
go nie pobiła, a Rulewski okaleczył się sam. W całym kraju 
zawrzało. „Solidarność” ogłosiła ogólnopolski strajk ostrze-
gawczy, domagając się ukarania winnych pobicia działaczy 
„Solidarności”. W tej wybuchowej atmosferze do Bydgoszczy 
przyjechał Lech Wałęsa z kierownictwem Związku.
MK: Taki przydługi wstęp – a jaki był twój udział, tato,  
w tych wydarzeniach?
T: To był mój taki mały epizod w tej wielkiej historii. Pod 
siedzibą bydgoskiej  „Solidarności” zebrał się ogromny tłum 
wzburzonych ludzi. Mieszkaliśmy niedaleko, przyszedłem 
wyposażony w magnetofon kasetowy z mikrofonem (już 
wtedy miałem pasję reportera- amatora rejestrującego 

zupełnie nowe, niespotykane w tych czasach wydarzenia, 
rozgrywające sie na naszych oczach). Chciałem koniecznie 
nagrać słowa charyzmatycznego mówcy, jakim był w tam-
tych czasach Lech Wałęsa.
MK: A jak udało sie tobie zrobić to nagranie?
T: Aby mieć lepszą jakość nagrania odszukałem w sąsiedniej 
kamienicy mieszkanie, które miało balkon sąsiadujący  
z balkonem, na którym stali działacze „Solidarności”. Drzwi 
otworzyła mi młoda dziewczyna. Po krótkiej rozmowie  
z nią i jej babcią obie miłe panie zgodziły się wpuścić mnie 
na swój balkon.
Na balkonie siedziby „Solidarności” stanął Lechu (tak go 
wtedy nazywaliśmy). Udało mi się nagrać pełne ekspres-
ji przemówienie i dialog Wałęsy z tłumem. Dzisiaj nie 
wszystko co mówi Wałęsa podoba mi się, ale w tamtym  
czasie wszyscy uwielbialiśmy „naszego Lecha”. Dostałem 
później jakiś gdański tygodnik opisujący „wydarzenia  
bydgoskie”. Na stronie tytułowej było zdjęcie 
przemawiającego Lecha Wałęsy, a na sąsiednim balkonie 
było widać grupkę ludzi, a wśród nich „faceta” z mikro-
fonem na długiej tyczce. 
Jak widzisz mój udział w tych, dzisiaj historycznych, 
wydarzeniach był bardzo znikomy – ale i tak się cieszę, że 
nie stałem tego dnia pasywnie z boku i że chciałem zrobić 
coś małego, ale pożytecznego dla wspólnej sprawy jaką jest 
wolna Polska.
MK: A co się stało z tymi kasetami?
T: W pierwszych dniach stanu wojennego, w grudniu 1981 
roku, zrobiłem z ukrycia kilka godzin nagrań odgłosów 
dochodzących z ruchomego centrum dowodzenia milicji 
na placu przed ratuszem.  Z okna naszego mieszkania przy 
Starym Rynku w Bydgoszczy widziałem ten wóz milicyjny  
i słyszałem polecenia dla oddziałów ZOMO.
Nie chcąc, aby te i inne nagrania dostały się w ręce Służby 
Bezpieczeństwa postanowiłem ukryć dobrze materiały. 
W porozumieniu z moją żoną, a twoją mamą Krystyną 
wybraliśmy na miejsce ukrycia tych „skarbów” Kościół 
Farny, gdzie mama była organistką. Te taśmy, również 
gazetę ze zdjęciem, na którym był „facet z tyczką”, oraz inne 
materiały podziemnej „Solidarności” włożyłem do plas-
tikowej torby i ukryłem dobrze, gdzieś na zapleczu organów.  
Co się potem stało z tą torbą już dokładnie nie pamiętam, ale 
nie przypominam sobie faktu, abym ją stamtąd wyjmował. 
Przyjeżdżałem nieraz z Wiednia do Bydgoszczy, ale były 
to przyjazdy krótkie, ledwo zdążałem odwiedzić liczną 
rodzinę, a o ukrytych „skarbach” powoli zapominałem. 

maria krynicka
11 lat, austria
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Niekiedy mówiłem sobie, że muszę wreszcie odwiedzić to 
miejsce i sprawdzić, czy w skrytce coś jeszcze jest, ale nigdy 
nie udało mi się tego postanowienia zrealizować. Twój 
wywiad ze mną zmobilizował mnie i przy następnym po-
bycie w Polsce muszę sprawdzić moją skrytkę - czy jeszcze 
tam coś znajdę...?
MK: Będę mogła pójść tam  z tobą?   
T: Pójdziemy tam razem szukać śladów historii! 
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Czasy „Solidarności” są zbyt odległe dla moich rodziców, by mogli wiele pamiętać, ponieważ mieli po 
kilka lat. Większość wspomnień pochodzi z opowiadań dziadków.

NSZZ „Solidarność” był to związek zawodowy, 
który powstał w celu obrony interesów pracow-

ników. Związki próbowały przeciwdziałać zwolnieniom  
i kontrolowały przestrzeganie prawa pracy przez praco-
dawców. Na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę. 
Dziadkowie pamiętają okres stanu wojennego i częste strajki 
pracowników. Był to ciężki czas dla wszystkich, ponieważ nie 
było w sklepach podstawowych produktów żywnościowych. 
Babcia musiała stać w wielogodzinnych kolejkach, aby 
kupić to, co było dostarczone do sklepu. Wielokrotnie nie 
wiedziała, jaka jest dostawa, jednak mając nadzieję, że 
jest to, czego potrzebuje ustawiała się w kolejkę. Bardzo 
ciężko było kupić owoce cytrusowe, dlatego gdy dziad- 
kowi udało się je dostać były zapakowane dla dzieci pod 

choinkę. Rodzice wspominają, że były to najlepsze prezen-
ty, a zapach świątecznych pomarańczy pamiętają do dziś.  
Innym rarytasem była też czekolada, którą babcia wydzielała 
po kawałeczku. W tym czasie za jedzenie, alkohol i inne 
produkty nie płaciło się pieniędzmi tylko specjalnymi 
kartkami. Dziadkowie kibicowali, i byli za „Solidarnością”, 
ponieważ bardzo pragnęli poprawy życia i bytu. Podczas 
pielgrzymki Jana Pawła II, w 1983r. zostali pokrzepieni 
nadzieją i otuchą do walki o swoje słuszne prawa. Wszyscy 
pragnęli demokracji i państwa wolnego od komunizmu. 
Chciano również, aby wszyscy byli traktowani równo i na 
tych samych zasadach. Myśląc o demokracji i wolnym kraju 
nasi dziadkowie mieli na myśli przyszłość swoich dzieci  
i wnuków.  

mateuSz kuklińSki
12 lat, Belgia

Wieś popiera „Solidarność”

Kiedy powstała „Solidarność” mój tata miał 12 lat, 
mówił, że było bardzo ciężko. Nic nie było w skle-

pach a czasami żeby coś dostać trzeba było czekać całą 
noc w kolejce. Wszystko było na kartki nawet dzieci miały 
ograniczoną ilość słodyczy. Przez ciężką sytuację w 1980 r.  
w Polsce rozpoczęły się strajki. Władze państwa nie 
panowały nad sytuacją i wprowadziły stan wojenny. Dużo ludzi 
podczas tego okresu zginęło. Stan wojenny został ogłoszony  
13 grudnia 1981 r. przez generała Wojciecha Jaruzelskiego. 
Wtedy to przerwano zajęcia w szkole i na uczelniach. Władze 
wprowadziły godzinę Milicyjną. Zawieszono działalność 
NSZZ „Solidarność” oraz innych związków zawodowych. 
Stan wojenny był dobrą decyzją bo uniknęliśmy wojny. Moją 
rodzinę ten okres nie dotknął zbytnio, ponieważ mieszkała 
na wsi. Wszystkie rozruchy były w miastach. Brakowało 
dużo rzeczy, ale ludzie na wsi radzili sobie lepiej niż w mia-
stach ponieważ mieli swoją ziemię i hodowle. 

karol kulesza
12 lat, Belgia
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Muszę przyznać, że temat „Solidarności“ nie był w naszej rodzinie poruszany zbyt często. Żaden  
z członków mojej najbliższej rodziny nie brał czynnego udziału w życiu politycznym w latach 80. 
Dlatego poprosiłam o pomoc dalszą rodziną. Zupełnie niespodziewanie usłyszałam bardzo ciekawą 
opowieść.

Historia życia tego człowieka pokazuje, jak dalekie mogą 
być konsekwencje raz podjętej decyzji. Być może jest 

to typowy życiorys dla ludzi z tamtego pokolenia, ale dla 
mnie taka sytuacja jest trudna do wyobrażenia.

Bohater tego wspomnienia nazywa się Bogusław Fiet-
kiewicz, koledzy z „Solidarności“ mówili na niego Bogdan. 
Urodził się w 1948 roku w Sieradzu. Jego ojciec, z zawodu 
nauczyciel języka polskiego, urodził się pod Petersburgiem, 
w Rosji, a mama, nauczycielka biologii pochodziła z Chełma, 
k. Lublina. W latach 70. rodzina Fietkiewiczów mieszkała  
w Piotrkowie Trybunalskim. Bogusław po ukończeniu 
szkoły średniej zaczął studia na Politechnice Łódzkiej, na 
Wydziale Mechanicznym. Po skończeniu studiów (1971/72) 
zaczął pracować jako inżynier mechanik w Zakladach 
Mechanicznych WIFAMA w Łodzi. Będąc już na stano- 
wisku kierownika Działu Mechanicznego, ok. 1980 r., zaczął 
działać w opozycji demokratycznej i zaraz z tego powodu 
wyrzucono go z pracy. Wtedy zatrudnił się w Zakładach 
MPK w Łodzi, gdzie w tym samym czasie trafiło kilku in-
nych działaczy opozycyjnych, którzy, tak jak on, znalezli 
schronienie przed represjami władzy. To właśnie ci ludzie 
przyczynili się do założenia „Solidarności“ przy MPK Łódź 
i do zorganizowania strajku MPK w sierpniu 1980 roku.

Kiedy 26 sierpnia 1980 roku zastrajkowała łódzka 
komunikacja lokalna władza była mocno zaskoczona. Nie 
spodziewano się, że w zakładzie, który składał się z roz-
proszonych i oddalonych od siebie kilku zajezdni, moze 
powstać, niejako z dnia na dzień, zupełnie inny ośrodek 
obywatelskiego oporu i to na tyle silny, że władzy będzie 
trudno sobie z nim poradzić. Na dodatek wszyscy pamiętali 
jeszcze o brutalnie rozbitym w 1957 roku przez ZOMO  
i ORMO strajku tramwajarzy. Znalazła się tam jednak 
grupa ludzi odważnych, ale jednocześnie rozważnych, która 
zdołała zjednoczyć załogę i wygrać nie tylko strajk.

W tym czasie Boguslaw Fietkiewicz nie był juz pra-
cownikiem MPK Łódź, ale etatowym pracownikiem NSZZ 
„Solidarność“, na stanowisku kierownika Biura Organiza-
cyjnego. W ramach pełnienia tej funkcji współorganizował 
i brał czynny udział w I Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „Solidarność“ w hali Oliwia w Gdańsku na przełomie 
września i października 1981 roku.

Kolegami Bogusława Fietkiewicza, również działającymi 
wtedy w „Solidarności“, byli m.in. Grzegorz Palka, 
późniejszy Prezydent Łodzi (1990-1994) oraz Jerzy Kropiw-
nicki, późniejszy poseł na Sejm i prezydent Łodzi (2002-2010).

Życie Bogusława Fietkiewicza uległo całkowitej zmianie 
w momencie wprowadzenia stanu wojennego w nocy z 12 
na 13 grudnia 1981 roku. Na kilka godzin przed wprowa- 
dzeniem stanu wojennego i przed wyłączeniem tele-
fonów zadzwonił do niego przyjaciel, milicjant, który już 
wiedział, że coś się szykuje. Poradził mu, żeby się ukrył. 
Opozycjoniście udało się wyjechać na wieś i schować u zna-
jomego gospodarza. O tym gdzie jest i co się z nim dzieje 
wiedziała tylko jego żona i nikt inny z rodziny. Wiekszość 
jego przyjaciół wtedy internowano i od tego momentu jego 
losy i reszty działaczy potoczyły się inaczej.

Po kilku miesiącach okazało się, że nie jest już zagrożony 
aresztowaniem i ujawnił się. Niestety, stracił pracę, gdyż 
„Solidarność“ zdelegalizowano. Represje dotknęły też jego 
rodzinę. Żonę zwolniono z pracy w Zjednoczeniu Przemysłu 
Włókienniczego, gdzie pracowała jako tłumaczka języka 
rosyjskiego. Jemu, chociaż był inżynierem, zaproponowa-
no pracę w Zakładzie Pogrzebowym, ale nie przyjął jej. 
Za pożyczone od rodziny pieniądze kupił maszyny i przez 
jakiś czas zajmował się produkcją tarcz szkolnych i propor-
czyków, potem sprzedawał miód z pasieki. Musiał przecież 
utrzymać rodzinę, a jego żona ciągle była bez pracy.

Nie mając perspektyw na poprawę tej sytuacji 
postanowił uciec z kraju. Władza ludowa często wtedy  
z tą właśnie myślą utrudniała życie opozycjonistom, żeby 
pozbyć ich się na stałe z Polski. Bogusław Fietkiewicz 
również znalazł się w takiej sytuacji. W 1984 roku wyjechał 
na wycieczkę do Francji i już z niej nie wrócił. Zgłosił się do 
ludzi „Solidarności“ i udzielono mu pomocy przy podjęciu 
studiów podyplomowych z informatyki w Lyonie. Po dwóch 
latach żona sprzedała wszystko w Polsce, mieszkanie, 
meble, zabrała dzieci i udało im się również wyjechać do 
Francji. Tam jednak mieli problemy ze znalezieniem pracy  
i postanowili jechać dalej. Sposród krajów, które przyjmowały 
uchodźców z Polski, wybrali Kanadę. Wyjechali tam w 1986 
roku. Obecnie mieszkają w USA, koło San Francisco. 

Ciekawostką w tej historii jest to, że milicjant, który 
ostrzegł Bogusława Fietkiewicza, także po kilku latach 
uciekł do USA i przez jakiś czas byli nawet sąsiadami. Do 
tej pory są przyjaciółmi.

Tej historii słucha się jak książki przygodowej, ale tak 
naprawdę to nie była to przygoda. Ani Bogusław Fietkie-
wicz, ani inni działacze, którzy wyjechali, nie zrobili tego  
z własnej woli. Zostali do tego zmuszeni, nękani represjami. 
„Kary“ takie jak zwolnienie z pracy z „wilczym biletem“, 

marianna leszczyk
13 lat, austria
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niemożność znalezienia innego zatrudnienia, pozbawienie 
mieszkania, kupionych na raty mebli, czy miejsca w przed-
szkolu dla dziecka, były często bardziej dokuczliwe, niż np. 
aresztowania. Władza po prostu uniemożliwiała normalne 
życie. Ale działania i wysiłek ludzi takich jak Bogusław  
Fietkiewicz zapoczątkowały nieuchronne zmiany  
i doprowadziły do upadku socjalizmu w Polsce. Dzięki 
tym ludziom, dziś często zapomnianym, możemy sami 
decydować jak ma wygladać nasza Ojczyzna. To dzięki 
nim i całemu ruchowi „Solidarności“ Polska jest wolna  
i demokratyczna.

Przy pisaniu tej pracy korzystałam również z artykułu 
p. Gustawa Romanowskiego p.t. „Powrót do wolności. 
„Solidarność“ musiała zwyciężyć.“                 

Praca autorstwa Marty Pietrzak
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Rycerze wolności wspierani byli przez całą ludność naszego kraju, która strajkowała, wychodziła na 
ulice i zaczęła głośno krzyczeć o tym, co ich boli i na co się nie będą więcej zgadzać.

Pisząc o „Solidarności” mam na myśli wielki, ogólnopol-
ski ruch robotniczy z centrum w Gdańsku, który w walce 

o prawa i przywileje dla klasy robotniczej, doprowadził do 
upadku systemu komunistycznego w Polsce. 

Nie byliśmy już wasalami Związku Socjalistycznych  
Republik Radzieckich. Czołowi działacze „Solidarności”  
i ci, którzy byli obok, stworzyli „arturowski”  Okrągły stół, 
gdzie nie było szczytów i podziału na ważnych i mniej 
ważnych. Przy Okrągłym Stole działacze „Solidarności” 
siedząc, jak rycerze króla Artura, przedstawiając 21 postu-
latów – złotych kart – symboli wolności każdego człowieka 
w Polsce, wywalczyli dla nas wszystkich prawdziwą 
niepodległość.  

 

Trwało to wszystko 10 lat. Rycerze wolności wspierani 
byli przez całą ludność naszego kraju, która strajkowała, 
wychodziła na ulice i zaczęła głośno krzyczeć o tym, co ich 
boli i na co się nie będą więcej zgadzać. 

Tak mogę scharakteryzować ludzi, którzy zdobyli 
się na odwagę, by zaprotestować, by wziąć ogromną 
odpowiedzialność na swoje barki i stanąć na czele urzeczy-
wistnienia marzeń każdego Polaka. 

monika lewandowska
12 lat, Belgia

Praca autorstwa Katarzyny Poślada
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Solidarność

W 1980 roku
mieszkańcy Polski doznali szoku,
Władze Polski uprawnienia odebrały
i ludźmi jak zabawkami władali.

Szpiegowali nawet Kościół Boży
przed którym człowiek się trwoży,
Nie przejmowali się nawet Sądem Bożym,
Czy nie wiedzieli że Bóg jest Bogiem Srogim?

Każdy pracownik który się stawiał,
Zaraz pałką w głowę dostawał,
tyle ludzi ciężko pobitych....
kilku z nich nawet zabitych!

Lepiej nie ufaj już nikomu,
Jeśli nie żal ci siebie samego i twego Domu,
bo każdy przyjaciel może okazać się zdrajcą,
i uczynić ciebie winowajcą... 

I tu nagle „Solidarność”, 
nadzieja ludzi i radość,
wszyscy członkowie 
snuli plany w swojej głowie
jak uwolnić się od komunizmu
i żyć według humanizmu.
Lech Wałęsa, wspaniały człowiek,
postanowił solidarnie postąpić, nasz przodek,
Potem pozostał przewodniczącym „Solidarności”,
miał w sobie tyle nadziei i miłości.

Był jeszcze ksiądz Jerzy Popiełuszko,
który miał bardzo dobre serduszko,
pomagał każdemu pracownikowi,
dlatego został teraz błogosławiony...

Niestety nic to nie pomagało,
Władze Polski dalej wygrywały,
Liczyły się tylko Sąd i Władza, Władza i Sąd
rozrzucali ludzi w każdy kąt...
Niebezpieczeństwo czyhało wszędzie,
I ludzie pytali siebie, czy kiedyś lepiej będzie...

No i z czasem lepiej było....
Co złe się skończyło....
W naszych głowach wspomnienia pozostaną,
niech te wspomnienia zawsze nas ostrzegają....

Weronika łopata
14 lat, austria
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„Solidarność” - tak często słyszymy to słowo zwłaszcza w domu ale też i w Polskiej Szkole. Rodzice 
często opowiadają nam jak to było w tamtych czasach, jednak sami byli za młodzi żeby uczestniczyć  

w tym ruchu, w jego początkach. W czasie studiów nasz tata jedynie brał udział w niektórych  
studenckich i patriotycznych manifestacjach w Krakowie. W działalność związku „Solidarność” 

zaangażował się dopiero w 1989r., organizując jego struktury w swoim zakładzie pracy. Ale była to tzw. 
druga „Solidarność”. Także na lekcjach polskiego i historii uczymy się o tej organizacji, przez którą  

Polska stała się wolnym krajem. Stocznia Gdańska, 21 postulatów strajkowych, negocjacje, stan 
wojenny..., to wszystko już wiemy. Ale jak wyglądały początki „Solidarności” w mniejszych zakładach 
i miastach? Gdy dowiedziałyśmy się o Konkursie, od razu pomyślałyśmy naszym bliskim znajomym, 

„wujku“ Krzysztofie Michaliku, który był założycielem „Solidarności” w swoim zakładzie pracy  
w Nowym Sączu i zrobiłyśmy z nim wywiad.

Wanda i Barbara Majcher: Dlaczego i kiedy wstąpiłeś do 
„Solidarności”? Dlaczego zaangażowałeś się w ten ruch?
Wujek Krzysztof Michalik: Byłem założycielem 
„Solidarności” w swoim zakładzie pracy Sądeckich 
Zakładach Elektro-Węglowych, we wrześniu 1980r. 
Zaangażowanie w jej tworzenie było z mojej strony próbą 
współtworzenia organizacji legalnej, ale niezależnej od 
władz.
WiBM: Jak wyglądało tworzenie struktur związkowych  
i kiedy to się odbywało?
W: Pierwszym krokiem z mojej strony, jako pracownika 
było sporządzenie i uruchomienie listy osób wyrażających 
wolę przystąpienia do związku zawodowego takiego jak 
tworzył się w Gdańsku. Na moim wydziale, listę podpisało 
ponad 90 % robotników i kadry zarządzającej. Jednocześnie 
podpisani zadeklarowali wolę wystąpienia ze Związku  
Zawodowego Hutników.
Potem w kilka osób pojechaliśmy do Nowej Huty w Kra-
kowie, gdzie działał Międzyzakładowy
Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”, aby otrzymać 
pełnomocnictwo do tworzenia i statut związku. Po  
utworzeniu Zakładowego Komitetu Założycielskiego,  
w którym zostałem wiceprzewodniczącym, zgłosiliśmy ten 
fakt Dyrektorowi Zakładów  i rozpoczęliśmy pracę związaną 
z organizacją struktur związku w zakładzie. Po pewnym cza-
sie zostałem oddelegowany do udziału w pracach Komitetu 
Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu. 
WiBM: Na czym polegała Twoja działalność? 
W: W Komitecie Koordynacyjnym współtworzyliśmy 
struktury związku w zakładach pracy w Nowym Sączu i na 
Sądeczyźnie. Na zaproszenie pracowników tych zakładów 
uczestniczyłem w spotkaniach organizacyjnych, wyjaśniając 
cele Związku i sposób organizacji struktur oraz rejestracji 
w strukturach regionalnych. Spotkania często gromadziły 

prawie wszystkich pracowników. Największe spotkanie ja-
kie prowadziłem miało miejsce w Grybowie (koło Nowego 
Sącza) w kinie Biała, dla kilkuset pracowników-chałupników 
Spółdzielni Inwalidów, przywiezionych autokarami z terenu 
całego województwa nowosądeckiego. 
WiBM: Jak wyglądały strajki w których uczestniczyłeś  
i dlaczego się odbywały?
W: Pierwszy strajk współorganizowałem po tzw. kryzysie 
bydgoskim-pobiciu działaczy regionalnych z Bydgoszczy, 
m.in. Jana Rulewskiego, przez milicję na posiedzeniu Wo-
jewódzkiej Rady Narodowej-ówczesnego „samorządu”. Był 
to dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Cały zakład wstrzymał 
pracę, oczywiście tylko tam, gdzie to było możliwe, bo na 
przykład pieców do wypalania elektrod i pozostałych linii 
pracujących w ruchu ciągłym nie zatrzymywaliśmy. Na 
okres strajku przejęliśmy odpowiedzialność za zakład. 
WiBM: Dlaczego Twoim zdaniem został wprowadzony 
stan wojenny?
W: Władze komunistyczne nie tolerowały niezależnych or-
ganizacji. Obawiały się utraty władzy, bo świetnie zdawały 
sobie sprawę z nastrojów społecznych. 
WiBM: Kiedy i dlaczego byłeś internowany?
W: Zatrzymano mnie 15 grudnia 1981r. w drodze do pra-
cy, na przystanku kolejowym w Biegonicach, ponieważ 13  
i 14 nie zastano mnie w domu. Do 22 grudnia przetrzymy-
wano mnie w celach pod Wojewódzką Komendą MO przy 
ul. Szwedzkiej w Nowym Sączu. Wówczas przesłuchiwano 
mnie i pracowników SZEW-u bo milicja miała zamiar 
oskarżyć mnie o organizację strajku po wprowadzeniu  
stanu wojennego.
Z braku świadków i dowodów, podjęto decyzję o inter-
nowaniu. Internowany byłem w więzieniu w Załężu, koło 
Rzeszowa do  26 kwietnia 1982 r., ponieważ powiedziałem 

wanda majcher
BarBara majcher

12 lat i 15 lat, austria

kronikaA4.indd   108 2010-12-03   16:34:14



Kronika Wspomnieniowa

109

w trakcie przesłuchań, że stan wojenny jest nielegalny i nie 
zaprzestanę działalności związkowej.
WiBM: Czy rzeczywiście stan wojenny zakończył 
działalność „Solidarności”?
W: Oczywiście nie.
WiBM: Co było później? Jak wyglądała Twoja dalsza 
działalność?
W: Działałem w konspiracji i jawnej działalności w dusz-
pasterstwie ludzi pracy przy Kościele Kolejowym, podziem-
nym wydawnictwie, nielegalnych spotkaniach, kolportażu 
ulotek i innych materiałów podziemnych. A potem kolejny 
pobyt w  więzieniu  Kraków Montelupich, czerwiec lipiec 
1984 r. po wcześniejszym zatrzymaniu w marcu z pozostałą 
grupą działaczy. 
WiBM:  Co czułeś gdy Polska odzyskała niepodległość?
W: Ogromną radość. 
WiBM: My także jesteśmy szczęśliwe,  że nasza Ojczyzna 
jest wreszcie po tylu latach wolnym krajem. Jesteśmy 
dumne z Polaków, którzy walczyli- takich jak nasz „wu-
jek“ Krzysztof, a nawet umierali  za Polskę. Bez nich 
niepodległa Polska nie mogłaby istnieć.
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Nazywam się Karoline Matuszyk. Mam 10 lat i urodziłam się w Wiedniu. Uczę się w szkole austriackiej, 
w piątki chodzę do Szkoły Polskiej. Rodzice opowiadali mi, że „Solidarność” powstała kiedy byli jeszcze 

dziećmi. Żeby zrozumieć czym była „Solidarność” i dlaczego powstała, trzeba znać historię moich 
przodków.

Był kiedyś taki okres, a trwał on 123 lata, kiedy Polska 
była w niewoli i znikła też  z mapy świata. Trzy państwa 

europejskie Rosja, Niemcy i Austria podzieliły się terenem 
Polski. Pomimo niewoli przetrwał naród, język i trady-
cje. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. Polska przez 
21 lat cieszyła się niepodległością. Lecz wybuch II wojny 
światowej w 1939r. ponownie zniewolił naród, zniszczył 
kraj i 6 milionów Polaków zginęło. 

Po wojnie podzielono Europę na blok zachodni  
i wschodni. Polska została uzależniona od Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich. Nie mogła decydować  
o swoich losach. Straciła wolność i stała się krajem komu-
nistycznym.

W 1981r. gdy mój tato miał 13 lat powstała „Solidarność”. 
Opowiadał mi, że w Polsce brakowało wszystkiego. Wiele 
produktów kupowało się na kartki np.: mięso lub buty. Po 
masło słodycze i kawę stało się w długich kolejkach, a cza-
sami towar się kończył i odchodziło się bez niczego. Polacy 
od kilku pokoleń marzyli o prawdziwej wolności. Dlatego 
też stworzono „Solidarność” skupiającą Polaków gotowych 
do oddania życia za wolny kraj.

„Solidarność” to światło, które mądrzy i odważni Polacy 

zapalili w ciemnościach. Dzięki Polakom zniknął podział 
na blok wschodni i zachodni. Kraje Europy wschodniej 
odzyskały wolność w sposób pokojowy. Do historii przeszedł 
legendarny Lech Wałęsa stojący na czele „Solidarności”. To 
jest bardzo szlachetny i odważny człowiek, wielki Polak  
i patriota. Za swoją działalność dostał pokojową nagrodę 
Nobla. 

Z terenu Polski wycofały się wojska ZSRR. Opuściły też 
teren Czech, Niemiec, Słowacji. Nasi sąsiedzi Niemcy znisz-
czyli mur berliński i na nowo się połączyli. Znikł podział 
na Niemcy wschodnie i zachodnie. W ostatnich latach 
powstała Unia Europejska. Zniesiono na jej terenie granice 
i teraz z łatwością można podróżować po całej Europie co 
wcześniej było nie możliwe. To zasługa „Solidarności”. 

Po latach niewoli odzyskaliśmy wolność i znowu jesteśmy 
na mapie świata i Europy. Budujemy demokratyczną i wolną 
Europę. Tato opowiadał mi, że moi dziadkowie od początku 
popierali Solidarność. Mój dziadek Andrzej i babcia Marysia 
mają pamiątkowe odznaki „Solidarności” z tamtego czasu.

karoline matuszyk
10 lat, austria

Rozmowa z moim tatą:

Karoline Matuszyk: Jak doszło do powstania „Solidarności”?
Tata: Polacy to naród kochający wolność, dlatego stworzyli ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”, dzięki któremu odzyskali wolność.
KM: Jak Polska przyjęła powstanie „Solidarności”?
T: Polacy przez wiele lat byli pod zaborami, zgnębieni i sponiewierani z radością i entuzjazmem przystąpili do 
„Solidarności”.
KM: Czy wielu ludzi cierpiało z powodu powstania „Solidarności”?
T: Tak, wielu było prześladowanych. Zamykano działaczy „Solidarności” do więzienia, niektórzy nawet stracili życie.  
O tym nie należy zapomnieć. Dlatego szczególny szacunek należy się Lechowi Wałęsie.
KM: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo i dorastanie w Polsce?
T: Przypominam sobie, jak działacze „Solidarności”, roznosili broszury, które namawiały do przystąpienia do związku. 
Czasami widziałem jak dawna milicja przeganiała demonstrantów „Solidarności”. Na pewno były to ciężkie czasy dla nas.
KM: A co ty wyniosłeś z czasów „Solidarności”?
T: „Solidarność” to światło dla całej Europy. Chciałbym, aby Polska nigdy nie utraciła swojej niezależności i wolność. 
Pragnę, aby była krajem ludzi mądrych i żyjących w przyjaźni z sąsiadami. Jak sama nazwa wskazuje „Solidarność”  
to Solidarność z innymi ludźmi na całym świecie.
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Opowiadanie na podstawie rozmowy z moim wujkiem Kazimierzem Kowalcze.  

Solidarność” to nie tylko związek zawodowy, ale ruch 
społeczno- polityczny przeciwstawiający się ustrojowi 

PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela.
Był czerwiec roku 1979, Warszawa. Tłum Polaków 

zgromadzonych na Placu Zwycięstwa z zapartym tchem 
słuchał homilii Ojca Świętego Jana Pawła II. Wtedy padły 
znamienne słowa „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi  
oblicze ziemi. Tej ziemi.” I powiał „wiatr odnowy”. W sierp-
niu 1980r. narodziła się „Solidarność”, która dala początek 
wielkim przemianom w Polsce i Europie. Naród polski, 
przez lata schylony pod ciężarem ustroju totalitarnego, 
teraz prostował się, mężniał. Choć droga do wolności była 
jeszcze długa, to już nic nie było w stanie uśpić solidarnego 
ducha narodu.

Początkiem „ery Solidarności” był rok 1980, w którym 
doszło do utworzenia zrębów związku. U genezy leżą jed-
nak: pogarszająca się sytuacja gospodarcza za czasów  
Edwarda Gierka i represje po  strajkach w 1976 roku.  
W 1980 roku utworzenie „Solidarności” wynikło z fali 
strajków ogólnopolskich. Strajki objęły całą Polskę. Często 
zapomina się o roli iskry pochodzącej z Lubelszczyzny, 
ponieważ najważniejszą rolę odegrał Komitet Strajkowy  
w Stoczni Gdańskiej. Strajk podjęto tam z inicjatywy „Wol-
nych Związków Zawodowych” 14 sierpnia. Specyfiką pos-
tulatów było włączenie po raz pierwszy żądań politycznych 
obok socjalnych. Żądano bowiem przywrócenia do pracy 
Anny Walentynowicz, uczestniczki wydarzeń na Wybrzeżu 
z roku 1970 oraz Lecha Wałęsy. Stoczniowcy postulowali 
również o wzniesienie pomnika poległych w 1970 roku 
kolegów. W Gdańsku nastąpiło połączenie komitetów 
strajkowych w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy pod 
wodzą Lecha Wałęsy. 18 sierpnia wywieszono 21 postu-
latów strajkujących. Domagano się m.in. prawa do własnej  
reprezentacji (wolnego związku zawodowego) oraz wolności 
obywatelskich: wolności słowa, mediów itp. Oprócz tego 
żądano reform socjalnych: służby zdrowia, podwyżki płac, 
wolnych sobót. Po porozumieniach komitety strajkowe 
przekształciły sie w organa założycielskie „Solidarności” 
w zakładach pracy. 17 września podjęta została w cza-
sie zjazdu delegatów decyzja o utworzeniu Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, którą 
to nazwę zaproponował Karol Modzelewski. Na czele 
związku stanął Lech Wałęsa. Decyzja o zgłoszeniu ogólno-
polskiego związku zawodowego pochodziła od późniejszego 
premiera III RP Jana Olszewskiego.

Związek został zarejestrowany 10 listopada 1980 
roku, chociaż nie udało się uniknąć kłopotów związanych  
z rejestracją (spor o przestrzeganie konstytucji PRL).

Ci, którzy wtedy opowiadali się po stronie „Solidarności”, 
wspominają pełne napięcia wyczekiwanie, poparcie dla 
strajkujących i sukces powstania wolnych związków  
zawodowych. Ludzie poczuli się pełnoprawnymi obywa-
telami bo mieli możliwość wyrażania własnych poglądów 
politycznych. Wolność miała wymiar publiczny: na scenę 
polityczną weszli nowi ludzie, toczono ostre dyskusje, 
ograniczono cenzurę w mediach, był łatwiejszy dostęp do 
prasy i książek wydawanych poza cenzurą. Niestety krótko, 
bo 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny.  
W tym też roku rozszerzono system kartkowy na większość 
artykułów spożywczych i higienicznych.

Po 13 grudnia zaczęły sie internowania przywódców, 
których umieszczano w strzeżonych przez SB ośrodkach 
odosobnienia. Oddziały ZOMO pacyfikowały próbujące 
strajkować zakłady pracy. Po wybuchu stanu wojennego 
„Solidarność” rozpoczęła podziemną działalność.

Lech Wałęsa został wypuszczony z obozu internowania 
14 listopada 1982 r. W sylwestrową noc 1982 roku zawie-
szono stan wojenny, a zniesiono 22 lipca 1983 roku.

Aż wreszcie nadszedł rok 1989, Polska stała się krajem 
wolnym i niepodległym. Jednak to był dopiero początek, 
ponieważ przed społeczeństwem polskim stanęły nowe 
wyzwania i nowe cele. Wolność bowiem, tak wytęskniona, 
okupiona krwią i męczeństwem nie została nam jedynie 
dana - ale jak nauczał nas wielki Rodak Jan Paweł II - także 
zadana. 

kornelia mazur
12 lat, austria
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antonii olendzki
14 lat, tunezja

Praca plastyczna
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Wspomnienia  mojego taty
 

Mój tata zapisał się do „Solidarności” w 1980 roku 
tak jak wielu młodych ludzi w Polsce. Uczestniczył  

w wiecach i manifestacjach w Lublinie. Z zapałem brał 
udział w strajkach w Zespole Szkół  Budowlanych w Lublinie 
w której był zatrudniony. Był zwolennikiem zmiany ustroju 
w kraju.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce po trzech 
dniach otrzymał dwie nagany. Było to przygotowanie zwolnie- 
nia go z pracy z restrykcjami. Złożył odwołanie do komisji 
stanu wojennego, która oddaliła sankcje dyrektora szkoły 
wobec taty. Wkrótce dokonano zmiany składu komisji szta- 
bu, która powtórnie rozpatrzyła zażalenie negatywnie  
i przychyliła sie do zarzutów. Członkowie, wchodzący  
w skład  pierwszej komisji wojskowej zostali z niej całkowicie 
usunięci i ukarani (…). Zaczęto nękać tatę przez 6 miesięcy 
(…) w Lublinie z powództwa dyrektora szkoły w której 
pracował, ten zaś w nagrodę za poprawną postawę został 
wysłany na 5 lat do pracy w Iraku. Następca kontynuował 
pracę swojego poprzednika powiększając zwolnienia 
wszystkich tych, którzy byli przeciw nim.

Tata zmęczony i zestresowany półroczną walką z przeciw- 
nikami opuścił szkołę w której  pracował. Od tego mo-
mentu trudno mu było znaleźć pracę. Przez znajomego 
otrzymał propozycję pracy jako dyrektor gospodarstwa 
rolnego w pow. Parczewskim. Po rozmowie z dyrektorem 
rejonowym został przyjęty, jednak po kilku dniach dyrektor 
oznajmił, że odrzuca dokumenty gdyż „Pan nie jest nasz, 
do partii nigdy Pan nie należał, wręcz przeciwnie, takie 
są u nas zasady”. W 1996 roku podjął pracę w Herbapolu  
i jednocześnie w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej 

jako przewodniczący gminny. Przez rok wpajał młodzieży 
wiejskiej odstąpienie od postawy komunistycznej.

W trakcie pracy rozszyfrowano go i znowu musiał 
odejść. W 1998 roku podjął kolejną pracę w Biszczy (Tar-
nogród) jako kierownik mechanizacji. Po raz kolejny sce-
nariusze powtórzyły się: niewygodny, na zasadzie redukcji 
etatów został zwolniony. Przesłuchania w SB, na milicji  
w Tarnogrodzie. Tata odwołuje się do komisji „Solidarności” 
przy Ministerstwie Pracy w Warszawie. 

Zapadła jednak decyzja negatywna w stosunku do 
taty. Podczas jednego z przesłuchań, oznajmił: „Tacy jak ja  
walczyli o wolną Polskę i chcą coś dla kraju zrobić i jeśli nie 
chcecie takich, postanawiam wyjechać z kraju”. Odpowiedź 
nastąpiła szybko: „Tylu lekarzy, inżynierów, ludzi inteligent-
nych wyjechało i dla pana miejsce gdzieś sie znajdzie, macie 
wolność , granice otwarte –wyjeżdżajcie”.

Jak wielu młodych ludzi zniechęconych i nie mających 
dużych perspektyw, tylko dlatego, że walczyli u boku 
„Solidarności”, mój tata wyjechał z Polski na tułaczkę  
i znalazł się przypadkiem we Francji, gdzie ja sie urodziłam. 
Tu zaczął żyć od zera mieszkając na ulicy przez wiele 
miesięcy. Również tu, w Paryżu u sióstr Nazaretanek spotkał 
się z byłym Prezydentem na Emigracji Ryszardem Kaczo-
rowskim, gdzie podczas kilkudniowego pobytu Prezydenta 
wymieniali swoje przeżycia: prezydent z czasów wojny, tata 
„Solidarności”. Prezydent ofiarował tacie unikalną gazetę  
z przekazania sztandarów Prezydentowi Lechowi Wałęsie  
i jednocześnie ją podpisał na pamiątkę. 

nathalia osuch
11 lat, Francja
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sylwia pargiela
14 lat, Belgia

Praca plastyczna
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Dzięki poświęceniu ludzi w latach 80. i 90. my młodzi XXI w. możemy być dumni z Polski,  
która rozwija się coraz bardziej, niczym nie odbiega od krajów zachodnich.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” powstał w 1980r. dla obrony praw pra-

cowników.
W latach 80. sytuacja gospodarcza w naszym kraju bardzo 

się pogorszyła, nastąpiła podwyżka cen mięs i wędlin. 
Zaczęły się strajki, nasza nadzieja upadła. Lecz podniósł 
ją nasz Papież Jan Paweł II, który cały czas wspierał Polskę  
w  tych trudnych chwilach.  

W kwietniu 1981r. zostały wprowadzone kartki 
żywnościowe. Dla mnie to coś całkiem niezrozumiałego, ale 
z opowiadań moich rodziców i dziadków, była to smutna 
rzeczywistość.  Sklepy niemal z dnia na dzień opustoszały. 
W masarniach pozostały tylko białe ściany i puste haki. 
Gdy była dostawa wędlin należało się ustawić w kolejce  
i kupowało się wędliny czy mięso nie jakie kto chciał, tylko 
ograniczoną ilość takiego jakie było. Moi dziadkowie, 
ponieważ byli rolnikami, mieli kartki tylko na 1,5 kg mięsa 
miesięcznie. Nie mogę sobie wyobrazić jak tak można było 
żyć. 

Podobnie jak z wędlinami było też z innymi środkami 
spożywczymi. Były kartki na masło, mąkę, kaszę, ryż. Późną 
jesienią 1981r. zostały wprowadzone kartki na proszek do 
prania, mydło i papier toaletowy. 

Moim dziadkom i ich dzieciom, moim rodzicom, żyło 
się ciężko. Aby cokolwiek kupić musiało się odstać swoje 
w kolejkach, a też nie było wiadomo czy coś się kupi, np. 
przy zakupie butów nie zwracało się uwagi na fason, czy 
też kolor, tylko żeby kupić jakiekolwiek, żeby nie chodzić 
boso. Dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna; można 
kupować co się chce.

Cała Polska strajkowała – żyło się coraz biedniej.
13 grudnia 1981r. został wprowadzony stan wojenny,  

a z nim tzw. godzina milicyjna. Do końca grudnia wszystkie 
strajki zostały rozbite.

W 1982r. Prezydent USA Regan, nałożył na nasz kraj 
sankcje gospodarcze, które jeszcze bardziej pogorszyły 
sytuację gospodarczą Polski. Zostały wprowadzone  
dodatkowe kartki na czekoladę, alkohol, benzynę. 

 Czasy w których przyszło żyć pokoleniu moich  
dzia-dków i rodziców były trudne, ale dzięki temu, że ludzie 
strajkowali, walczyli, negocjowali, czekali, odzyskaliśmy  
w 1989r. suwerenną Polskę. Dzięki poświęceniu ludzi  
w latach 80. i 90. my młodzi XXI w. możemy być dumni  
z Polski, która rozwija się coraz bardziej, niczym nie  
odbiega od krajów zachodnich. Będziemy dążyć do dalszego 
rozwoju naszej Ojczyzny.

daVid pituch
14 lat, austria
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Mam na imię Basia, a nazywam sie Pociecha. Często mówi sie na własne dzieci: „Ty moja pociecho”. 
Jednak moi rodzice rzadko mnie tak nazywają. Mieszkam w Austrii, tutaj też się urodziłam. Jednak 

moi rodzice pochodzą z Polski. 

Czasami cieszę się, że „mieszkam” w dwóch krajach  
i mówię dwoma językami. Tak naprawdę większość 

czasu jestem w Austrii, w Wiedniu. Tutaj chodzę do szkoły 
niemieckiej gdzie mam te same przedmioty co uczniowie  
w Polsce. Tylko, że uczę się tego materiału po niemiecku. 
Do Polski, przyjeżdżam raczej tylko na święta i w wakacje. 
Od czasu do czasu zdarza się, że mamy jakieś ważne 
wydarzenie w rodzinie, np. pierwsza komunia lub ślub,  
wtedy też jedziemy do Ojczyzny.  

Wujek już wielokrotnie zadawał mi pytanie, który kraj 
uważam za lepszy, i w którym chętniej bym została. Zawsze 
jest mi trudno odpowiedzieć na te pytania. 

Jak byłam mała, zawsze bardziej lubiłam Polskę. Po 
prostu jako mała osoba kojarzyłam sobie Polskę z wakacja- 
mi i brakiem szkoły. Zawsze przyjeżdżałam tam, kiedy 
miałam wakacje. Ale jeśli bym miała się teraz zastanowić 
nie mogłabym wybrać. To za trudne. Lubię Wiedeń. Pełno 
tu sklepów i różnych atrakcji. Nie uważam, że w Polsce 
tego nie ma, ale ja tam mieszkam na wsi i nawet tam mogę 
czuć się dobrze. W Austrii mieszkam w bloku, natomiast  
w Polsce mam swój własny dom, oczywiście mieszkam  
z rodzicami, i mogę częściej wychodzić do ogrodu i spotykać 
się z koleżankami. 

Moja babcia opowiadała mi jak to było w dawnych 
czasach w „Solidarności”. Pracowała wtedy w Azotach  
– Tarnów i należała do Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Razem z innymi pracownikami spotykali się 13 każdego 
miesiąca pod katedrą na Mszę. Niestety to było zabronione, 

więc Milicja i władze  komunistyczne, straszyły ich, że jeśli 
nie przestaną chodzić do Kościoła to zaczną każdemu robić 
zdjęcia i internować, czyli zamykać w więzieniu. Rozda-
wali także ulotki, które miały przestraszyć ludzi. Władze 
zakazywały nielegalnych zgromadzeń, krytyki i groziły 
wiezieniem oraz innymi represjami. 

Jednak moja babcia nie słuchała wszystkich nieprawdzi-
wych historii i mimo to brała udział w nielegalnych spotka-
niach. Moja mama razem z rodzeństwem codziennie rano 
wstawała, żeby pójść do sklepu i stać w długiej kolejce po 
produkty. W Polsce brakowało artykułów spożywczych, 
było ich jeszcze mniej ponieważ nieuczciwi ludzie wykupy-
wali masowo towary, aby robić zapasy lub nimi handlować. 
Później wprowadzono reglamentację, można było kupić 
tylko określoną ilość danego produktu, na tak zwane kartki. 
Cieszę się, że w moich czasach można kupować co się chce 
i ile się chce.

W Polsce narodził się ruch, nazwany „Solidarnością”. 
Pomagał ludziom zrozumieć czasy w których żyli  
i przeciwstawiać się władzy komunistycznej i walczyć  
o swoje prawa. Walczyć o to, aby móc głośno mówić to co 
się myśli i nie obawiać się kary. Mieć prawo do pracy godnie 
nagradzanej, aby każdy za zarobione pieniądze mógł nor-
malnie żyć. Wysiłki „Solidarności” doprowadziły m.in. do 
pierwszych w Polsce wolnych wyborów i uwolnienia kraju 
od dominacji Rosji Radzieckiej. Cieszę się, że nie musiałam 
żyć w tamtych czasach, ale jestem wdzięczna za to, co poko-
lenie moich rodziców i dziadków wywalczyło.  

BarBara pociecha
13 lat, austria
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Praca autorstwa Michała Łapczyńskiego

Patrycja Popławska: Dzień dobry.
Mama: Dzień dobry.
PP: Czy możemy zacząć nasz wywiad?
M: Tak, możemy zaczynać.
PP: Jak pamiętasz powstanie „Solidarności”?
M: Kiedy zaczęła rodzić się „Solidarność” byłam bardzo 
młoda, miałam 16 lat. Jak wszyscy pamiętam sierpień 
1980roku, kiedy ogłoszono strajk w Stoczni Gdańskiej.
PP: Jakie były odczucia w rodzinach?
M: W rodzinach mówiło się o „Solidarności”, jak to będzie 
w przyszłości, co zrobią władze PRL.
PP: Chyba każdy Polak czuł, że zaczyna się coś nowego.
M: Tak, władze zaczęły rozmawiać z przewodniczącym 
strajku panem Lechem Wałęsą i innymi założycielami 
związku.
PP: I co wtedy się działo?

M: Tatuś mój mówił, że będziemy żyć w innej Polsce,  
że tego już nie da się złamać, chociaż władze PRL próbowały. 
Działy się straszne rzeczy, np. pacyfikacja kopalni Wujek. 
Na Śląsku wtedy zabito 13 górników.
PP: Co było wtedy najtrudniejsze i najgorsze?
M: Stan wojenny, 13 grudnia 1981 roku, ale i tak to wszystko 
doprowadziło do pierwszych wyborów w wolnej Polsce.  
Po 40 latach niewoli staliśmy się wolnym narodem.
PP: Z czym kojarzy się Tobie „Solidarność”?
M: „Solidarność” kojarzy mi się z czymś wspaniałym i dob-
rym, chociaż droga tego związku była bardzo bolesna dla 
wszystkich. „Solidarność” to wolność i niezależność, to 
poszanowanie dla każdego człowieka. Tak to pamiętam  
i tak jest do dzisiaj.
PP: Dziękuję za wywiad. Był bardzo interesujący.
M: Proszę bardzo.

patrycja popłaWSka
12 lat, Belgia

Rozmowę z mamą przeprowadziła Patrycja Popławska
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patrycja porzezińSka
12 lat, Belgia

Praca plastyczna
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Człowiek, przychodząc na świat, staje się małą cząstką 
społeczeństwa ludzkiego. Nikt nie wybiera sobie miejsca 
urodzenia, ani rodziców. Po prostu gdzieś na kuli ziemskiej 
rodzi się mała istota, która przez sam fakt urodzenia au-
tomatycznie ma ojczyznę i bliskich mu ludzi. Właśnie dlatego 
poczucie tożsamości narodowej i przywiązania do ojczyzny 
przychodzi z wiekiem, w miarę tego, jak człowiek rośnie 
i zdobywa doświadczenie 
życiowe. Miłość ojczyzny 
poprzez właściwe wychow-
anie wpajają nam rodzice, 
o wychowanie patriotyczne 
troszczy się również Kościół, 
szkoła i państwo. 

Rok 2010 jest rokiem,  
w którym wspominamy 
jedno z najważniejszych 
wydarzeń w dziejach naj-
nowszej historii Polski 
– 30 rocznicę powstania 
Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Soli-
darność”. Wydarzenie to mia- 
ło niewątpliwie ogromny 
wpływ na dalszą historię 
Polski, ale również całej Eu-
ropy i świata. Moim zdaniem 
„Solidarność” jako epokowe 
wydarzenie końca XX wieku 
zrosła się nierozdzielnie  
z imieniem Jana Pawła II.

Ojciec Święty interesował 
się „Solidarnością”, towarzy-
szył jej dramatycznym dzie-
jom, wydobywał jej mor-
alny i religijny sens w ramach swojej uniwersalnej posługi 
Biskupa Rzymu. Jego związków z „Solidarnością” nie 
można ograniczać wyłącznie do przeżyć wielkiego Polaka, 
choć wiadomo, że były one bardzo silne, lecz na pierwsze 
miej-sce wysuwa się uznanie „Solidarności” za prze-
jaw nowej kultury ducha, spójnej z chrześcijańską wizją 
człowieka.  „Solidarność” od samych swych początków 
wlipcowych i sierpniowych strajkach robotników  
w roku 1980 czerpała inspirację z nauczania Jana Pawła II, 

ale równocześnie zachodził także inny proces – sprawa 
„Solidarności” stawała się jedną z naczelnych idei papies-
kiego nauczania. 

 Papież Jan Paweł II, nasz kochany Ojciec Święty, Papież 
Polak, dzisiaj sługa Boży, który jak wierzymy, należy już 
do grona Świętych w niebie, był niezwykłym Człowiekiem  
w dziejach całego świata. Jego życie, pontyfikat, zmieniły 

losy wielu ludzi, a nawet 
narodów. Uczynił wiele dla 
tworzenia pokoju, solidarności 
na świecie. Zawsze nawoływał 
do zgody między narodami, 
zaniechania wojen, spotykał 
się z politykami i rządzącymi 
różnymi krajami. Swoją 
modlitwą nawoływał do poko-
ju, wypraszał u Boga zgodę  
i pojednanie. Wszystkich 
tak samo kochał i chciał, aby  
wszyscy na świecie się 
miłowali. 

Podczas swej I Pielgrzym-
ki do Ojczyzny w czerwcu 
1979 r. Jan Paweł II mówił:  
„Chrystus nie przestał być 
otwartą księgą życia na 
przyszłość. Na nasze polskie 
jutro”. Słowo  i świadectwo 
Pasterza ułatwiało ludziom 
odczytanie własnej historii jako 
dziedzictwa w Chrystusie. 

W 1987 roku podc-
zas spotkania ze światem 
pracy w Gdańsku 

powiedział takie słowa: 
„Mówię o was i mówię za was”. Wtedy także uczynił 
osobiste wyznanie. „Codziennie się za was modlę tam,  
w Rzymie, i gdziekolwiek jestem, codziennie się modlę za 
moją ojczyznę i modlę się za ludzi pracy, modlę się szczególnie 
za to szczególne, wielkie dziedzictwo polskiej „Solidarności”. 
Modlę się za ludzi, którzy są związani z tym dziedzictwem, 
w szczególny sposób za tych, którym wypadało czy wypada 
ponosić ofiary z tego powodu. I modlić się nie przestanę, bo 
wiem, że to jest wielka sprawa.”

aneta poszewiecka
17 lat, litwa

Człowiek, przychodząc na świat, staje się małą cząstką społeczeństwa ludzkiego. Nikt nie wybiera 
sobie miejsca urodzenia, ani rodziców. Po prostu gdzieś na kuli ziem¬skiej rodzi się mała istota, która 
przez sam fakt urodzenia automatycznie ma ojczyznę i bliskich mu ludzi. Właśnie dlatego poczucie 
tożsamości narodowej i przywiązania do ojczyzny przychodzi z wiekiem, w miarę tego, jak człowiek 
rośnie i zdobywa doświadczenie życiowe. Miłość ojczyzny poprzez właściwe wychowanie wpajają nam 
rodzice, o wy¬chowanie patriotyczne troszczy się również Kościół, szkoła i państwo.
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Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju wędrował do narodów 
świata, Kościołów, wyznawców innych religii, do każdego 
człowieka i każdego ludzkiego serca z Ewangelią Jezusa 
Chrystusa, bo wiedział że może ona zaradzić podziałom  
i wojnom, które rodzą się w ludzkim wnętrzu. Prosił więc 
o pojednanie i przebaczenie, bo wiedział, że nie ma pokoju 
bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez prze-
baczenia. Te prawdy przypominał Papież z myślą o dobru 
wspólnym całej rodziny ludzkiej. 

Jan Paweł II jest najbardziej znaną osobą na świecie. 
Miliony ludzi uczestniczyły w spotkaniach z nim podczas 
odbywania pielgrzymek. Miliardy widziały Go na ekranie 
telewizora, na okładkach ilustrowanych magazynów, 
na znaczkach pocztowych wielu krajów. Wielu słyszało 
Jego mocny, a zarazem ciepły i tajemniczy głos – głęboko 
przemyślało jego wypowiedzi. Ta postać w bieli, wsparta na 
pięknym pastorale, stała się symbolem dobra, najwyższym 
autorytetem moralnym. Pokazywał ludziom, jak mają 

żyć, wskazywał im dobrą drogę, uczył wybaczać. Mówiąc: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej zie-
mi!” dał do zrozumienia Polakom, iż powinni walczyć  
o swoją Ojczyznę. 

Ojciec Święty swoim słowem i przykładem mówił 
ludziom, czym jest „solidarność”, jaki jest jej prawdziwy 
sens. Kulminacją papieskiego nauczania był moment 
Jego odejścia. Wtedy miała miejsce prawdziwa eksplozja 
solidarności. Miliony ludzi na całym świecie bez względu 
na pochodzenie, narodowość, wyznanie i poglądy potrafiły 
przejść ponad podziałami i zjednoczyć się w braterskim 
uścisku rąk i serc oraz w duchowej i modlitewnej łączności 
z umierającym Papieżem. 

Moim zdaniem, osobą najbardziej zasłużoną dla 
przemian w Polsce był Jan Paweł II. Na zakończenie chcę 
przytoczyć słowa Jana Pawła II „Solidarność to bycie razem, 
to jeden dla drugiego a nie przeciwko drugiemu”. 
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Ada Rusowicz: Tatusiu, czym była „Solidarność”?
Tata:„Solidarność”, córeczko, była związkiem zawodowym, 
czyli taką organizacją, która dba o prawa pracowników. 
Ruch ten powstał w Gdańskiej Stoczni, a jako ogólnopol-
ska organizacja została oficjalnie zarejestrowana w sierp-
niu 1980 roku. Z czasem „Solidarność” stała się w pewnym 
sensie partią polityczną, która była zagrożeniem dla PZPR  
– rządzącej partii komunistycznej.
AR: A co to jest partia?
T: Partia, to grupa ludzi, którzy zbierają się, organizują,  
by rządzić w kraju, by decydować o wszystkim, co kraju do-
tyczy.
AR: Kim był Lech Wałęsa?
T: Lech Wałęsa pracował w Stoczni Gdańskiej jako elek-
tryk. Stanął na czele związku zawodowego. Potem został 
przywódcą „Solidarności”, laureatem Pokojowej Nagrody 
Nobla, a wreszcie Prezydentem Polski. 
AR: Z czym walczyła „Solidarność”?
T: Środowisko robotnicze w Polsce – reprezentowane przez 
górników, hutników, stoczniowców itp., rozpoczęło w roku 
1980 ogólnonarodowe strajki, wymierzone przeciwko poli-
tyce komunistycznych władz. Polityka ta doprowadziła do 
ciągłych braków na rynku nawet podstawowych towarów, 
do biedy i niezadowolenia całego narodu. W sklepach nie 
było nic. Były puste półki. Ludzie musieli stać za wszystkim 
w długich kolejkach. Na przykład w sklepach spożywczych 
na półkach stał tylko ocet. O towary trzeba było walczyć, 
zdobywać je „spod lady”, rezerwować miejsca w komitetach 
kolejkowych.
AR: Czy partia komunistyczna starała się przeszkodzić 
„Solidarności”?
T: Na początku, gdy ruch powstał, komuniści uznali go za 
nielegalny i urządzali nagonkę na strajkujących robotników, 
używając armatek wodnych oraz oddziałów ZOMO (to byli 
milicjanci, którzy mieli za zadanie brutalnie rozpędzać 
tłumy), które pałkami rozpędzały demonstrantów. Czasem 
używano nawet broni ostrej w stosunku do strajkujących, 
co czasem prowadziło do śmiertelnych ofiar. Potem, po 
porozumieniach sierpniowych, „Solidarność” uznano za 
organizację legalną. Z czasem do „Solidarności” przechodzili 
nawet członkowie PZPR. Do ruchu należało kilka milionów 
ludzi. To doprowadziło do sytuacji, w której partia komu-
nistyczna zaczęła obawiać się, że utraci władzę. W skutek 
tego 13 grudnia 1981r., władza nad Polską została przejęta 
przez wojsko i został ogłoszony stan wojenny. Przywódcy 

„Solidarności” zostali internowani, a ci, których nie złapano, 
musieli się ukrywać.
AR: Co się zmieniło, gdy „Solidarność” odzyskała 
władzę?
T: Na częściowe odzyskanie władzy trzeba było czekać do 
1989 roku. Wówczas miały miejsce pierwsze wolne wybo-
ry, w których naród mógł głosować nie tylko na przedsta-
wicieli komunistycznej władzy, ale również na kandydatów 
wywodzących się z obozu „Solidarności”. Premierem został 
Tadeusz Mazowiecki – działacz „Solidarności”. W krótkim 
czasie rozwiązała się PZPR i tym samym upadł komunizm. 
Był to sygnał dla innych krajów Europy Wschodniej, by też 
walczyć i wygrać z komunizmem. Po wyborach, w ciągu 
kilku lat komuniści stracili całą władzę. Prezydentem został 
Lech Wałęsa, a rządem zaczęli kierować byli opozycjoniści, 
czyli ludzie, którzy kiedyś walczyli z komunizmem.
AR: A co Ty, Tatusiu robiłeś w czasach „Solidarności”?
T: Ja chodziłem, jak Ty obecnie, do szkoły. W roku 1980 
miałem 12 lat, tak jak Ty teraz. Jako dziecko nie zdawałem 
sobie sprawy z poważnej sytuacji w kraju. Widziałem tylko, 
że rodzice martwią się, że nie mogą kupić jedzenia, że były 
kartki na wszystko – na żywność, paliwo, papierosy (mój 
dziadek był palaczem i cierpiał z tego powodu). W cza-
sie strajków w kraju słyszałem w telewizji, która należała 
do komunistycznego rządu, że strajki są złe dla Polski, że 
powodują jeszcze gorszą sytuację w kraju. Wówczas temu 
wierzyłem. Dopiero mój dziadek wyjaśniał mi tę sytuację, 
tłumaczył, jak wyglądała prawda o sytuacji w Polsce. Dzia-
dek był emerytowanym elektrotechnikiem — naprawiał 
kiedyś radia i telewizory i potrafił sam skonstruować ra-
dio, które odbierało „Wolną Europę”. Była to rozgłośnia, 
która nadawała zza granicy i mówiła o prawdziwej sytacji 
w kraju. Dziadek słuchał jej non stop i potem relacjonował 
wiadomości całej rodzinie.
AR: A co robiłeś w czasie stanu wojennego?
T: 13 grudnia 1981 roku – dzień ogłoszenia stanu wojen-
nego —wypadł w niedzielę. Zamiast „Teleranka” — ulu-
bionego przez wszystkie dzieci niedzielnego programu  
w telewizji, usłyszeliśmy pełne dramatyzmu przemówienie 
jakiegoś pana w ciemnych okularach i żołnierskim mun-
durze. Był to generał Jaruzelski — główny dowódca armii, 
późniejszy premier i prezydent Polski. Moi rodzice i dziad-
kowie byli przerażeni. Zwłaszcza pamiętam dziadka, który 
przeżył dwie wojny światowe i ich okropieństwa. Powtarzał, 
że wybuchła wojna, że mamy wojnę domową, która może 

ada rusowicz
12 lat, austria

Rozmowę ze swoim tatą Arkadiuszem Rusowiczem przeprowadziła Ada Rusowicz
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być tragiczna w skutkach. Ja wówczas też zacząłem się bać. 
A jeszcze do tego na ulicach pojawiły się czołgi i wojskowe 
pojazdy. Ulice patrolowali uzbrojeni żołnierze i milicjanci. 
To wzbudzało strach i u mnie. Widziałem, że coś niedobre-
go dzieje się w moim sąsiedztwie, w moim kraju. A z dru-
giej strony, jak dziecko, cieszyłem się, że odwołano lekcje  
w szkołach, że przez ten stan wojenny mam niespodzie-
wanie dłuższe zimowe ferie. A zima była wówczas śnieżna.
AR: Tatusiu, a czy Ty należałeś do „Solidarności”?
T: Nie, byłem za mały. Ale moja mama należała. Wielu 
członków naszej rodziny do niej należało. Nawet Twój wu-
jek Józef, brat Twojej babci a mojej mamy, był internowany 
i siadział w więzieniu we Wrocławu, a potem zmuszono go 
do wyjazdu z kraju, do emigracji. Mieszka teraz, jak wiesz, 
we Francji.
Z kolei w naszej rodzinie byli też ludzie, którzy stać musieli 
po tej drugiej stronie barykady. Mój chrzestny — drugi brat 
mojej mamy, był zawodowym oficerem Wojska Polskiego 
i musiał wypełniać rozkazy swoich dowódców i pilnować 
upadającego, komunistycznego porządku. Niezapomniane 
są dla mnie święta, czy wszelkie rodzinne spotkania, w cza-
sie których obaj wujkowie, a za nimi cała rodzina dzieliła 
się na dwa obozy i zaciekle z sobą kłóciła na polityczne 
tematy. Ja z moim bratem uwielbialiśmy siedzieć cicho  
z boku i przysłuchiwać się tym sporom. Padały wówczas 

takie słowa jak Katyń, Sowieci, zbrodniarze, prawdziwa 
Wolność i Niepodległość Polski, Wałęsa, wojskowy zamach 
stanu, „Solidarność”. Były to dla nas niezapomniane lekcje 
historii, zważywszy choćby na to, że o Katyniu, czy napaści 
Stalina na Polskę we wrześniu 1939 roku nie można było 
nic przeczytać w ówczesnych szkolnych podręcznikach do 
historii.
AR: Tatusiu, czy „Solidarność” była potrzebna?
T: Moja Córeczko, gdyby nie „Solidarność”, gdyby nie  
polska, bezkrwawa rewolucja, to do dziś nie byłoby zjedno-
czonej Europy,  nie byłoby prawdziwej wolności i demokracji. 
A Ty — Córeczko, być może zamiast języka angiels- 
kiego musiałabyś, tak jak ja kiedyś, uczyć się rosyjskiego.  
I cieszyłabyś się, że raz do roku skosztujesz smaku banana, 
czy poczujesz, jak pachną prawdziwe pomarańcze. A ja 
pewnie nie posiadałbym się z radości, że udało mi się kupić 
papier toaletowy, czy trampki dla Ciebie.
Cieszmy się więc z wolności i zmian, które nam ten ruch 
przyniósł i zróbmy wszystko, by o tę wolność mądrze dbać. 
Bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że niemądrzy ludzie 
popsują wszystko to, co inni, nierzadko przez przelaną krew, 
zbudowali i naprawili.

Praca autorstwa Ewy Kwiatkowskiej 
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… 16 października 1978 r. krakowski arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem przyjmując imię Jana 
Pawła II. Rok później podczas I pielgrzymki do Polski na Mszach Papieskich zorganizowanych w największych mia-
stach zbierały się miliony Polaków. Jan Paweł II nawoływał do poszanowania narodowej godności i tradycji. Podkreślał  
znaczenie wolności w życiu  społecznym i wzywał do poszanowania podstawowych praw przynależnych każdemu 
człowiekowi. Homilie papieskie wywołały szeroki oddźwięk w społeczeństwie. (…)

aleksandra sipior
11 lat, austria

Nauczanie Jana Pawła II

Praca autorstwa Izy Charaziak
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Po zakończeniu drugiej wojny światowej Polska nie 
odzyskała całkowicie niepodległości. Pozostała pod 

wpływami Związku Radzieckiego. Ustój komunistyczny, 
jaki ZSRR narzucił na Polskę, doprowadził do zubożenia 
społeczeństwa i wielkiego kryzysu gospodarczego. W 1980 
roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”. Przewodniczącym tego związku i ruchu 
społeczno-politycznego był Lech Wałęsa.

Pod przewodnictwem „Solidarności” ludzie zaczęli 
publicznie manifestować swoje niezadowolenie. Ciągle 
pogarszająca się sytuacja doprowadziła do jeszcze większych 
protestów i masowych strajków. Mój tata miał wtedy  
12 lat, mieszkał w Nowej Hucie i był naocznym świadkiem, 
jak protesty i strajki były bardzo brutalnie tłumione przez 
milicję. To doprowadziło do wprowadzenia w Polsce przez 
rząd komunistyczny stanu wojennego. 13 grudnia 1981 
roku na ulicy pojawiły się czołgi i wojsko. 

Jednak niezłomna postawa działaczy „Solidarności”  
i większości społeczeństwa doprowadziły do zniesienia  

stanu wojennego w 1983 roku i obrad przy Okrągłym Stole 
w 1989 roku, przy którym zasiedli do rozmów przywódcy 
rządu komunistycznego i przedstawiciele „Solidarności”.

Skutkiem obrad były pierwsze wolne demokratyczne 
wybory w powojennej Polsce. Pierwszym demokratycznie 
wybranym prezydentem w 1990 r. w wolnej Polsce został 
przywódca „Solidarności” Lech Wałęsa.

Dzięki „Solidarności” i determinacji narodu polskiego  
doprowadzono do upadku bardzo złego systemu komunisty-
cznego, jaki Związek Radziecki narzucił na całą wschodnią 
Europę po drugiej wojnie światowej.

Może to nie jest najdłuższy i najdokładniejszy opis  
o powstaniu i działalności „Solidarności”, ale opowiada  
w skrócie o tym, jaki wpływ miała „Solidarność” na historię 
Polski i całej Europy. To opowiadanie mojego taty bardzo 
mnie zainteresowało i zmotywowało do lepszego poznania 
historii Polski!

izaBela StachurSka
12 lat, austria

(…) Muszę szczerze wyznać, że do tej pory nie wiedziałam nic na temat „Solidarności”, ale kiedy 
dostałam informację o Konkursie, zaaczęłam szukać... Po informacje udałam się do taty, który trochę 

mi o tym opowiedział. Byłam zdumiona ile mógł mi przekazać:
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„Solidarność” w roku 1980 była dla nas Polaków bardzo 
ważnym etapem w życiu. Był to okres wielkiego buntu 
przeciw rządowi. Dzisiaj trudno byłoby wyobrazić sobie 
młodym ludziom takim jak ty, że taka sytuacja miała miej-
sce.

 A zaczęło się to właśnie tak. Kiedy w 1980 gospodarka 
pogorszała się jeszcze bardziej a to znaczy, ceny większości 
towarów były ustalane przez rząd np., ile miał kosztować 
dany towar. Nie wolno było osobom prywatnym sprzedawać 
własnych wyrobów. I właśnie ta sytuacja skłoniła wielu ludzi 
do podjęcia strajków. Zaczęło się to z początku niewin-
nie, ale po jakimś czasie przerodziło w ogromne strajki  
w całej Polsce. Ludzie masowo przyłączali się do strajków. 
Między innymi w tych strajkach walczono o niezależne, 
samorządne związki zawodowe dla pracujących. Baliśmy 
się, że to wszystko o co walczyliśmy może zakończyć się 
klęską, ponieważ w tych czasach rząd używał siły, a nawet 

posuwał  się do aresztowań. Ale w tym przypadku stało się 
coś innego. Władze przystąpiły do negocjacji. Podpisano 
pierwszy tak zwany punkt porozumienia. I od tego mo-
mentu wszystko się zaczęło zmieniać ku lepszemu.

W tym okresie dla mnie i dla ludzi, z którymi pracowałam 
wszystko to było oczywiste, po co to robimy. Wiedzieliśmy 
z jakiego powodu się buntujemy i byliśmy gotowi poświecić 
bardzo dużo, aby bronić tego co naprawdę było ważne: 
tradycje, godność, potrzeba mówienia prawdy, możliwość 
decydowania o sobie i swoim losie. Potrafiliśmy się zdobyć 
na odwagę i realizować własne idee. Solidarnie razem 
występowaliśmy, wychodziliśmy na ulicę i manifestowaliśmy 
swoje hasła, hasła wolności, bo dążyliśmy do tego aby  
Polska była wolna, wolna jak ptak.

dominik stec
10 lat, austria

„Solidarność” powstała w 1980 r. na fali niezadowolenia 
społecznego, w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicz- 
nej. Był to trudny okres dla Polski, Opowiem ci o tym, żeby  
przybliżyć tamte czasy.

W roku 1980 sytuacja gospodarcza była bardzo zła, 
co było spowodowane powiększeniem cen większości 
towarów, przede wszystkim mięsa. O tym, ile miały 
kosztować towary w każdym państwowym sklepie decy-
dowali urzędnicy.  Sprzedaż mięsa i wędlin była zabroniona 
przez osoby prywatne. Spowodowało to liczne strajki które 
zaczęły się niedługo po decyzji o podwyżce cen. Pierwszy 
był strajk  lubelski, kolejne protesty  rozpoczęły się straj-
kami w stoczni Gdańskiej. Wam jako młodemu pokoleniu 
trudno sobie to wyobrazić, ale tak było. Strajkujący doma-
gali się przeprowadzenia zmian w gospodarce, żeby kraj 
mógł wyjść  z kryzysu, wsparcia dla wychowujących dzieci, 
skrócenia wieku emerytalnego. Robotnicy podjęli też walkę 
o godne życie, o prawo do wyrażania swoich  poglądów,  
o wolność. Wymagało to od nich wielkiej odwagi upom-
nienia się o swoje. 

Po niedługim czasie wybuchły strajki w całym kraju. 
Stanęło wiele zakładów pracy. Protesty były tak wielkie, 
że partia została zmuszona do negocjacji. Po negocja-
cjach zostały wprowadzone kartki na mięso, później na 
inne produkty na skutek stale narastających trudności 
gospodarczych „Solidarność” ze związku zawodowego 
przerodziła się w masowy ruch o charakterze społeczno- 
niepodległościowym.  W szczytowym okresie należało do 
niego około 10 mln. Polaków. Władze państwowe zaczęły 
tracić kontrolę nad krajem szarpanym protestami, strajkami 
i wciąż nowymi postulatami. Nie mogąc sobie z tym poradzić 
władze wprowadziły stan wojenny. Nastąpiły masowe aresz-
towania, system kartkowy jeszcze bardziej się rozszerzył, 
miedzy  innymi na benzynę, czekoladę.  Mimo tego związki 
przetrwały zaczęły istnieć w podziemiach. Odwaga tych 
ludzi przyczyniła się do odzyskania  niepodległości przez 
Polskę i końca komunizmu .                     

Myślę, że mimo wielu porażek z tamtych czasów zro-
biono dużo dla Polski żebyście wy jako młodsze pokolenie 
mieli lepiej, nie doświadczali takiego kryzysu jak my.  

kamila stec
11 lat, austria

Opowieść mojej babci Emilii

Opowieść mojej babci
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Patryk Szczytko: Dzień dobry Dziadku.
Dziadek: Dzień dobry Patryku.
PSz: Dziadku chciałbym zadać Ci kilka pytań na temat 
„Solidarności”.
Dz: Dobrze, zaczynajmy.
PSz: Dziadku, kiedy i gdzie powstała „Solidarność”?
Dz: NSZZ „Solidarność” powstał 14 sierpnia w 1980 roku, 
w wyniku strajku robotniczego w Stoczni Gdańskiej.
PSz: W jakim celu został stworzony NSZZ 
„Solidarność”?
Dz: Związek został stworzony, aby ludzie mieli prawo 
wyrażania własnych poglądów, zrzeszania się i wspólnej 
walki o wolność.

PSz: Jak wyglądało życie w czasach powstania 
„Solidarności”?
Dz: Czasy, w których powstała „Solidarność” były bardzo 
ciężkie. W sklepach brakowało żywności, odzieży, obuwia  
i innych artykułów potrzebnych do codziennego życia.
PSz: Na czym polegała godzina policyjna?
Dz: Godzina policyjna trwała od 22 do 6 rano. Każdy, kto 
chodził po mieście po godzinie 22 mógł zostać zatrzymany 
i osadzony w areszcie.
PSz: Dziękuję Dziadku za tę krótką lekcję historii.
Dz: Proszę bardzo, mam nadzieję, że choć trochę 
przybliżyłem ci tamte czasy.

patryk szczytko
12 lat, austria

Nieugięci i odważni to ci z „Solidarności”.
Mówili zawsze o wolności,
Waleczni, z uporem i oddaniem,
Choć wiele razy kończyło się to aresztowaniem.
Mimo przeszkód tych całą Polskę zjednoczyli
I dzięki temu zwyciężyli.

Zawsze o nich będziemy pamiętać
I dumni z „Solidarności” powinniśmy być. 

jakuB śpieWak
11 lat, Francja

Z Dziadkiem rozmawiał Patryk Szczytko

Solidarność naszą dumą
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alekSander tołpa
12 lat, Francja

O Solidarności

Solidarność
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – powstał w 1980r. dla obrony praw pracowników, Stał się też 
głównym ośrodkiem zbiorowego ruchu oporu przeciw rządom socjalistycznym. (…) „Solidarność” została utworzona 
w oparciu o liczne komitety strajkowe, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie związku. 10 listopada 
1980r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował NSZZ „Solidarność”. 

Strajki
Sytuacja gospodarcza pogarszała się. Ceny towarów były ustalane przez rząd. O tym, ile miały kosztować towary  
w sklepie decydowali urzędnicy w Warszawie. Półki sklepowe były puste. Ludność zaczęła pierwsze strajki. 

Stocznia Gdańska
14 sierpnia 1980r. wybuchły pierwsze strajki w Stoczni Gdańskiej. Po raz pierwszy wśród postulatów pojawiły się żądania 
polityczne. Postulaty robotników były dla władz trudne do zaakceptowania. Robotnicy domagali się zapewnienia im 
praw do utworzenia własnej reprezentacji, chcieli samodzielnie organizować się w wolne związki zawodowe, które 
mogłyby przemawiać do „rządu robotniczo-chłopskiego” w imieniu ludu pracującego miast i wsi. Kolejne postulaty 
miały charakter polityczny. Robotnicy domagali się przestrzegania zawartego w konstytucji PRL prawa do wolności 
słowa oraz dostępu do kontrolowanych przez partię mediów. Domagali się przeprowadzenia zmian w gospodarce, aby 
kraj mógł wyjść z kryzysu. 

Lech Wałęsa
Lech Wałęsa – ur. 29 września 1943r. w Popowie, z zawodu elektryk, był działaczem związkowym, współzałożycielem  
i pierwszym przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. W 1983r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.  W latach 1990-1995 
był prezydentem Rzeczpospolitej Polski.
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Solidarność
17 września w Gdańsku przedstawiciele robotników  
z całej Polski powołali do życia ogólnopolski Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W dniach 
5-10 września oraz 26 wrzesnia-7 października odbył się  
I Zjazd „Solidarności”. Na przewodniczącego wybrano 
Lecha Wałęsę. Zjazd 8 września wystosował posłanie 
do ludzi pracy Europy Wschodniej, w którym wezwał 
związkowców krajów bloku socjalistycznego do wspól-
nej walki o wolność zrzeszania się. 3 grudnia prezydium 
Komisji Krajowej i przewodniczący zarządów regionu na 
posiedzeniu w Radomiu zapowiedzieli 24-godzinny strajk 
protestacyjny w wypadku uchwalenia przez Sejm nadzwy-
czajnych pełnomocnictw dla rządu i strajk powszechny, gdy-
by zostały one wprowadzone w życie. Coraz wyraźniejsza 

stawała się zapaść komunistycznej gospodarki.

Stan wojenny i Podziemna „Solidarność”
13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny. „Solidarność” 
została zdelegalizowana. Przywódców internowano i   umiesz- 
czono w strzeżonych przez SB ośrodkach odosobnienia. 
MSW zezwoliło na użycie broni i 16 grudnia padł roz-
kaz strzelania do górników w kopalni «Wujek». Zginęło  
9 górników, a 21 zostało rannych. 28 grudnia wszystkie 
strajki zostały rozbite. Zachód stał po stronie Solidarności.
22 kwietnia 1982 Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Władysław 
Frasyniuk, Władysław Hardek powołali Tymczasową 
Komisję Koordynacyjną, która miała służyć podziemne-
mu działaniu Solidarności. Działacze byli cały czas ścigani 
przez SB i musieli się ukrywać. Wałęsa został wypuszczony  

SteFan tomBińSki
14 lat, Belgia

Solidarność – to wspomnienie jest ciągle żywe

Pierwsze strajki i Stocznia im. Lenina:
W czasach PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) ceny towarów były ustalane przez rząd. 1 lipca 1980 władze podjęły 
decyzje o podwyższeniu cen mięsa i wędlin. Strajki zaczęły się już po 8 dniach i trwały do 25 lipca.
14 sierpnia 1980 roku zaczęła strajkować stocznia gdańska im. Lenina. Po raz pierwszy pojawiły się postulaty polityczne. 
Komitet strajkowy zażądał przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz i Lecha Wałęsy, wzniesienia pomnika ofiar 1970 
i uszanowania praw pracowniczych. 16 sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) z Lechem Wałęsą 
na czele. Dzień później wywieszono na bramie stoczni 21 postulatów Komitetu Strajkowego.

21 Postulatów:
Strajkujący domagali się:
• prawa do zrzeszania się
• prawa do wolności słowa
• dostępu do mediów
• zaprzestania represji wobec osób prześladowanych za przekonania religijne
• zmian w gospodarce
• zwiększenia wsparcia dla osób wychowujących dzieci
• skrócenia wieku emerytalnego
• reformy służby zdrowia
• wolnych sobót
• prawa do strajków oraz bezpieczeństwa dla strajkujących
• uwolnienia więźniów politycznych
• pełnego zaopatrzenia rynku wewnętrznego
• wprowadzenia bonów żywnościowych (kartek) na mięso i jego przetwory.
• zniesienia cen komercyjnych i zaprzestania sprzedaży za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym
• ujednolicenia zasiłków rodzinnych
•  zlikwidowania specjalnych sprzedaży
• zrównania rent i emerytur starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych
• zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach
• wprowadzenia urlopu macierzyńskiego płatnego przez okres 3 lat
• skrócenia czasu oczekiwania na mieszkania
• podniesienia diet z 40 zł na 100 złotych i dodatku za rozłąkę
Rząd musiał się zgodzić na negocjacje, gdyż zasięg protestów był zbyt wielki, by go stłumić siłą.
30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku, rząd podpisał porozumienie ze strajkującymi.
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z obozu internowania 14 listopada 1982. Podobnie jak  
w czasach działalności AK jednym z symboli podziemnej 
walki były malowane na murach hasła i znaki, druk pota-
jemnie kolportowanych pism i ulotek, nadawanie krótkich 
audycji podziemnego radia.

Strajki z roku 1988
Rozpoczęły się 21 kwietnia 1988 r. w Hucie Stalowa Wola. 
W państwowej telewizji 26 sierpnia wystąpił szef resortów 
siłowych Czesław Kiszczak i zaproponował podjęcie roz- 
mów, a pięć dni później spotkał się z Wałęsą. Strajki 
zakończyły się następnego dnia.

Okrągły stół
18 grudnia 1988 utworzony został 100-osobowy Komitet 
Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. 
27 stycznia 1989 na spotkaniu Wałęsy z Kiszczakiem 
określony został skład zespołu, który miął wziąć udział  
w obradach Okrągłego Stołu. Wybrano 56 przedstawicieli, 
20 związanych z „Solidarnością”, 6 z OPZZ, 14 z PZPR, 
14 „niezależnych autorytetów” oraz dwóch duchownych.  
6 lutego opozycja i władze zasiadły do obrad. Trwały do 
5 kwietnia. Ustalenia obejmowały ponowną legalizację 
związku oraz przeprowadzenie w dniu 4 czerwca częściowo 

wolnych wyborów, w których „Solidarność” mogła wystawić 
swoich kandydatów.

III Rzeczpospolita
29 grudnia 1989 Sejm uchwalił zmiany w Konstytucji.  
Polska Rzeczpospolita Ludowa stała się Rzeczpospolitą 
Polską, a orłowi w godle RP przywrócono koronę. W ten 
sposób narodziła sie III Rzeczpospolita.

Wywiad z Janem Tombińskim, 51 lat
Stefan Tombiński: Co dla Pana oznacza komunizm?
Jan Tombiński: Komunizm jest ideą, która jest bardzo 
głęboko zakorzeniona w historii ludzkości. Własność 
wspólna była częsta za czasów pierwotnych. Zastosowanie 
tej idei dla współczesnych społeczeństw jest utopią, gdyż 
wymaga zakwestionowania wielu wieków rozwoju material- 
nego i duchowego. Wprowadzenie komunizmu w życie 
wymagałoby zburzenia systemu wartości, którym ludzie 
się wcześniej posługiwali. Próby wprowadzenia siłą komu-
nizmu w XX wieku spowodowały śmierć wielu milionów 
ludzi na obszarze dawnego ZSRR (statystyki mówią o 20-30 
milionach ofiar komunizmu).
ST: Jaki był Pana stosunek do PRLu ?
JT: PRL był formą państwowości polskiej o ograniczonej 
niezależności. Był częścią bloku państw komunistycznych, 
których polityką kierowano w Moskwie, gdzie był centralny 
ośrodek polityczny całego regionu. Tym niemniej Polacy, 
moi Rodzice, znajomi musieli w tym systemie żyć, pracować, 
kształcić się. Budowaliśmy sobie przestrzeń życia rodzin-
nego, w którą w najmniejszym stopniu ingerowało życie 
publiczne. Ponieważ w PRL żyli ludzie o różnych przeko-
naniach i poglądach można było znaleźć sobie środowisko, 
w którym panowała względna przestrzeń wolności. Ale na 
zewnątrz codzienność naszego życia wyznaczały ramy, które 
ustanawiała władza komunistyczna. Z domu wyniosłem 
dystans do tego ustroju, ale równocześnie przekonanie, że 
systemy się zmieniają, a ludzie i wartości, które prezentują 

pozostają.
ST: Kiedy dowiedział się Pan o strajkach w stoczni  
w Gdańsku?
JT: Dowiedziałem się o strajkach, gdy byłem na wakac-
jach w 1980 roku w Republice Federalnej Niemiec, gdzie 
- jak wielu studentów - pojechałem pracować niele-
galnie jako pomocnik ogrodnika  (plewiłem, zbierałem 
truskawki, przycinałem drzewa, etc). Mieszkałem u zna-
jomych. Codziennie oglądałem niemieckie wiadomości 
w telewizji. W drugiej połowie sierpnia 1980, dzien-
nik zaczynał się od wiadomości z Polski. Zdziwiłem się.  
O Polsce mówiono tonem dramatycznym, gdyż obawiano 
się, że ZSRR zareaguje interwencją zbrojną. Z drugiej  
strony z podziwem mówiono o odwadze, roztropności, zor-
ganizowaniu i spokoju robotników. Wiadomości o ruchach 
Armii Czerwonej przeplatały się ze zdjęciami robotników 
uczestniczących w Mszy Świętej, zdjęciami bramy stoczni 
im. Lenina z kwiatami i zdjęciami Jan Pawła II, wywiada-
mi o znaczeniu 21 postulatów. Komentatorzy zagraniczni  
uczyli się wymawiać nazwisko Wałęsa i słowo „Solidarność”, 
kalecząc je niemiłosiernie.
ST: Jaka była Pana pierwsza reakcja w momencie 
rozpoczęcia się strajków? Co Pan chciał zrobić?
JT: Miałem dwie reakcje: bałem się co będzie, gdyż wszyscy 
Polacy byli przekonani, że konflikt między społeczeństwem 
a władzą musi wygrać ta druga, ponieważ w ręku ma wojsko, 
policję, informacje i administrację oraz wsparcie od ZSRR  
i innych państw bloku komunistycznego.
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Z drugiej strony, żałowałem, że mnie tam nie ma, dlatego że 
z informacji, które do RFN docierały wynikało, że wydarze-
nia w Polsce są na historyczną skalę. Śledząc je tylko dzięki 
zagranicznym dziennikarzom obawiałem się, że w Polsce 
może dojść do krwawej konfrontacji, ale rozmowy telefo-
niczne z rodziną uspokajały mnie, gdyż wszyscy mówili  
o spokoju i braku oporu.
ST: Czy według Pana strajkujący dobrze zrobili zgłaszając 
21 postulatów naraz, czy raczej powinni zmusić rząd 
stopniowo do tych 21 ustępstw?  
JT: Ten pomysł był bardzo dobry, gdyż dzięki temu postu-
laty, które miały różny charakter, pozwoliły na mobilizację 
większej ilości Polaków po stronie „Solidarności”. Obok 
postulatów czysto związanych z prawem i ilością godzin 
pracy, podwyżek były postulaty polityczne: wolność zrzesz-
ania się, wolność wypowiedzi, wolność wyznania, a wiec 
postulaty, które były bliskie wszystkim, którzy się nie zga-
dzali z polską rzeczywistością lat 80. Uniwersalny charakter 
postulatów powodował, że one miały swoją wymowę nie 
tylko w Polsce; nie tylko w tych czasach. Po latach zostało to 
dostrzeżone i 21 postulatów zostało wpisane na listę dziedzi- 
ctwa UNESCO.
ST: Skąd pochodzi nazwa „Solidarność”?
JT: Ta nazwa rodziła się podczas strajku. Jeden z grafików 
gdańskich narysował plakat ze słowem „Solidarność”. 
Wszystkich uderzyło to, że ta nazwa pokazuje, co czujemy  
i jakie to słowo ma uniwersalne odniesienie. To słowo 
kojarzy się z mottem rewolucjonistów francuskich:  
Liberté, Egalité, Fraternité (Wolność, Równość, Brater-
stwo). „Solidarność” była tylko współczesnym rozwinięciem 
tych słów.
ST: Czym różniła się „Solidarność” od Rewolucji Fran-
cuskiej? Czy strajkujący robotnicy kierowali się tymi 
samymi wartościami co rewolucjoniści francuscy?
JT: „Solidarność” była ruchem społecznym, który starał 
się zrealizować swe cele bez przemocy. Rewolucja Fran-
cuska przyniosła wiele wspaniałych koncepcji, które 
na wiele pokoleń określiły sposób myślenia o sprawach 
społecznych, ale też ponosi odpowiedzialność za terror 
i śmierć wielu tysięcy ludzi. Szubienica stała się jednym  
z symboli Rewolucji, na pewno nie najbardziej chwalebnym. 
„Solidarność” prowadziła swą walkę bez uciekania się do 
aktów przemocy, a jedynie poprzez dialog względnie tam, 
gdzie dialog nie przynosił rezultatu, przez strajk. W trakcie 
strajków robotnicy dbali o bezpieczeństwo zakładów pracy, 
dobry stan maszyn, porządek wokół fabryk. Wykazali się 
wielką odpowiedzialnością i troska o dobro wspólne.
ST: Czy Pan uczestniczył w „Solidarności”?
JT: Nie mogłem uczestniczyć w „Solidarności” w latach 
80-81, gdyż byłem studentem a nie pracownikiem. Byłem 
członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, które 
wspierało „Solidarność” i było jakby jej młodszym bratem. 
Do „Solidarności” wstąpiłem dopiero później, gdy już była 
związkiem nielegalnym po stanie wojennym. Na Uniwersy- 
tecie Jagiellońskim w Krakowie, należałem do osób, które 
w 1988 roku zaczęły odtwarzać strukturę związku NSZZ 

„Solidarność” pracowników UJ. Po legalizacji związku  
w 1989 roku należałem do komisji rewizyjnej tego 
związku.
ST: Na ile był Pan zaangażowany w działania podziemnej 
„Solidarności”?
JT: Nie uczestniczyłem bezpośrednio w działaniach pod-
ziemnej „Solidarności”, w jej strukturach. Uczestniczyłem 
natomiast w innych formach działań nielegalnych po wpro-
wadzeniu stanu wojennego: drukowaniu książek, czasopism, 
organizacji nielegalnych kursów naukowych, tworzeniu 
struktur ogólnopolskich ruchu studenckiego, spotkaniach 
dyskusyjnych. Były to prace, które wpisywały się w podo-
bny nurt działań jak „Solidarności” podziemnej, ale prow-
adzane w środowisku akademickim oraz szkół średnich. 
Można powiedzieć, że naszym działaniem uzupełnialiśmy 
ruch Solidarności.
ST: Czy „Solidarność” była tylko związkiem zawo-
dowym?
JT: „Solidarność” bardzo szybko stała się ruchem 
społecznym i politycznym, którego trzon stanowił związek 
zawodowy. Obok walki o prawa pracownicze pojawiły się 
formy walki politycznej, której nie można było prowadzić 
w innych strukturach: w PRL nie było partii politycznych, 
które w warunkach demokracji pozwalają na wyrażanie opi-
nii różnych grup społecznych. „Solidarność” zastępowała 
wszystkie inne formy działania politycznego, niemożliwego 
do prowadzenia w warunkach socjalistycznego państwa.
ST: Czy „Solidarność” była wydarzeniem na skalę 
światową?
JT: „Solidarność” bardzo szybko stała się rozpoznawalnym 
ruchem na skalę światową. Jej fenomen był analizowany 
w różnych krajach, a tam, gdzie były systemy autorytarne 
starano się przeciwdziałać pojawieniu się podobnych do 
„Solidarności” ruchów. Połączenie się w jednym ruchu 
społecznym wszystkich środowisk i objęcie nim około 10 
milionów ludzi w 38 milionowym państwie, i to jeszcze 
na zasadzie pełnej dobrowolności, było wydarzeniem bez 
precedensu w historii świata.
ST: Jak Pan ocenia rolę Lecha Wałęsy?
JT: Lech Wałęsa jest bezsprzecznie bohaterem narodowym. 
Potrafił zostać rzecznikiem milionów ludzi i nadać sens 
walce o wolność w czasach komunizmu. Zastanawiałem 
się, jak człowiek o wykształceniu i doświadczeniu  
robotnika potrafił skorzystać z pomocy intelektualistów  
i zrozumieć, że wygrać można tylko łącząc różne środowiska 
Polaków, a także jak potrafił wpisać się w tradycje  
polskiego przywiązania do religii i Kościoła. Jako człowiek 
ludu był bardziej wiarygodny i przekonujący przez swą 
spontaniczność niż wielu tych, którzy próbowali przekazać 
zawiłym językiem oczekiwania Polaków.
ST: Czym była „Solidarność” w Pana życiu?
JT: „Solidarność” była dla mnie tym, co socjologowie 
nazywają doświadczeniem generacyjnym i formacyjnym. 
Doświadczenie uczestniczenia w wydarzeniach, które 
„Solidarność” uruchomiła wyznaczyło moje późniejsze 
wybory polityczne i określiło moje życie polityczne. 
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Równocześnie lata te przeżywaliśmy tak intensywnie i w tak 
wielkim środowisku, że do dziś grono moich najbliższych 
przyjaciół to osoby, które w tamtym czasie zaangażowały 
się wraz ze mną w podobne działania i które wykazały 
się odwagą i siłą charakteru w obronie wartości, które 
uznaliśmy wtedy za warte nasze zaangażowania. 
ST: Czy to wspomnienie jest dla Pana ciągle żywe?
JT: To wspomnienie jest ciągle żywe: mógłbym opowiedzieć 
godzina po godzinie niektóre momenty tych czasów.  
Te wspomnienia są jednymi z najważniejszych chwil  
w moim życiu.
ST: Dziękuję za rozmowę.

anna torchała
12 lat, austria

Praca plastyczna

kronikaA4.indd   131 2010-12-03   16:34:21



„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”  

132

Gdy po raz pierwszy usłyszałam od mojej nauczycielki, pani profesor A. Placzyńskiej o konkursie 
„Wspomnienie Solidarności w mojej rodzinie”, od razu znalazłam się w kłopotliwej sytuacji.

Od 17 lat mieszkam w Wiedniu. Tu się urodziłam, tu 
uczęszczałam do szkoły podstawowej, a później do 

gimnazjum tzw. „gymnasium”.  Mimo, iż czuję ogromne 
przywiązanie do kraju, z którego pochodzą nasi rodzice, 
wiem, że moja najbliższa, a może nawet dalsza przyszłość 
wiąże się z Austrią. Nie czuję się tu obco, mimo, że wciąż 
podkreślam, że pochodzę z Polski. Tutaj mnie przyjęto  
i zaakceptowano. Jestem częścią, a właściwie małą cząstką 
tego społeczeństwa. Za to jestem bardzo wdzięczna; jakkol-
wiek potoczyłoby się moje dalsze życie, zawsze będę czuła 
ogromny szacunek wobec tego kraju, w którym spędziłam 
moje dzieciństwo i młodość. 

Niemniej jednak moją Ojczyzną, mino, iż nieoficjalnie  
i nie na papierze, w moim sercu jest i zawsze będzie Pol-
ska. To jest ten kraj, do którego należę, to jest to miejsce, 
o którym mogę powiedzieć, że to mój dom, tam jest moja 
rodzina. Odkąd osiągnęłam wiek szkolny uczęszczam do Pol-
skiej Szkoły przy Ambasadzie RP. Nauka języka polskiego, 
historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie sprawia 
mi radość. Tylko ten, kto pragnie uczyć się o swoim kraju  
i kto potrafi wymienić podstawowe jego cechy, godzien jest 
nazywać się prawdziwym obywatelem tego kraju.

Myślę, że spełniam swoje obowiązki jako Polaka za 
granicą sumiennie i rzetelnie. Dumnie noszę miano Polki 
i nigdy nie zdarzyło mi się, abym musiała się wstydzić lub 
ukrywać moją tożsamość narodową. 

Niegdyś w Polskiej Szkole zorganizowano konkurs, 
którego tytuł był dla mnie bardzo wymowny, a głosił on, 
że „Dumna jestem, że jestem Polką”. Istotnie jestem dumna  
i mam prawo nazywać się Polką, mimo iż oficjalnie nią nie 
jestem. 

Pragnę teraz podzielić się moimi przeżyciami w związku 
z Konkursem o „Solidarności”. Chcę przedstawić moją 
sytuację, siedemnastoletniej Polki za granicą, która dużo wie 
o „Solidarności”, gdyż kocha swój kraj i uczy się jego historii. 
Dziewczyny, która osobiście nie miała okazji rozmawiać  
z działaczem „Solidarności”, ale która podziwia ten Związek, 
odwagę i zaangażowanie wszystkich tych, którzy narażali się 
na niebezpieczeństwa, więzienie i niestety nawet na śmierć. 
Którzy walczyli o wolną Polskę, którzy łącząc swe siły, poka-
zali całej Europie, że Polacy są mężni.

Jestem bardzo wdzięczna za ich trud i odwagę, bo bez 
nich nie byłabym tu, gdzie jestem i nie osiągnęłabym tego co 
dla mnie ważne. Chciałabym mimo wszystko przedstawić 
sytuację mojej rodziny i wytłumaczyć, dlaczego ta praca 

może się różnić nieco od innych, ale jest szczera i odzwier-
ciedla rzeczywistość, moją rzeczywistość.

Moi rodzice pochodzą z Małopolski, z małego miasta 
pod Tarnowem. Do Austrii wyemigrowali ponad 20 lat temu, 
w związku z czym moi rodzice nie brali aktywnie udziału  
w „Solidarności”, choć zawsze byli wielkimi zwolennikami 
jej działania. Wśród dalszych krewnych sytuacja przedstawia 
się podobnie: odległość do głównych punktów działania, 
młody wiek, a czasem też emigracja nie pozwalała im brać 
udziału w Związku. Mimo to, od mojej rodziny, szczegól-
nie od moich rodziców nauczyłam się głębokiego szacunku  
i podziwu dla „Solidarności”. 

W Wiedniu istnieje kilka punktów polonijnych. 
Osobiście biorę udział w dwóch. Jeden z nich to oczywiście 
Szkołą Polska, a drugi to Kościół Polski. Bardzo angażuję się 
w sprawy kościoła, szczególnie odkąd powierzono mi grupę 
dzieci w wieku 10-11 lat, tak zwaną grupę formacyjną. Grupie 
tej przewodniczę razem z koleżanką i jesteśmy zobowiązane 
omawiać z dziećmi tematy według własnego uznania, gdyż 
nie mamy konspektów. W związku z ich młodym wiekiem 
nie możemy omawiać poważniejszych duchowych lub teo-
logicznych tematów. Mamy też nieco trudniejsze zadanie 
niż animatorki podobnych grup w Polsce, bowiem musimy 
uwzględnić fakt, że jesteśmy grupą polską, albo polonijną 
za granicą, a nie we własnym kraju. 

Nie wszystkie dzieci uczęszczają do Polskiej Szkoły, 
dlatego obok spotkań o tematyce religijnej przygotowujemy 
również takie o Polsce. Gdy zbliża się Święto Niepodległości 
lub 3 maja, omawiamy te święta i ich znaczenie, a przy oka-
zji oczywiście też nieco historii, a czasem nawet geografii 
Polski. 

Poświęcamy wiele godzin przygotowując się na spotka-
nia o patriotyzmie, o poetach, o Kościołach i o świętach.  
Staramy się przekazać dzieciom, które zostały nam powie- 
rzone, że są w stanie zrozumieć samych siebie dopie-
ro wtedy, gdy będą znały swój kraj nie tylko z wakacji. 
Osobiście angażuję się też na uroczystościach polonijnych, 
bardzo często stoję przy sztandarze lub obejmuję funkcję 
reprezentatywną. 

Bardzo wiele trudu, wysiłku i serca wkładam w te zada-
nia, gdyż sądzę, że jest to bardzo ważne, by przyznawać się 
do Ojczyzny i być przykładem dla innych. 

Tym opisem chciałam przedstawić, iż szczerze angażuje 
się w różne zadania. Mimo to niestety nie mogę opisać 
wspomnień „Solidarności” w mojej rodzinie, ani nawet 

paulina WierzBa
17 lat, austria
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moich przyjaciół, gdyż oni są w moim wieku.  Mogę jednak 
opisać stosunek moich rodziców do tych wydarzeń. Często 
rozmawiamy w domu na temat „Solidarności” i staram się 
też dużo czytać na ten temat. 

Wiem, że „Solidarność” była masowym zrywem ludzi 
w walce o godne życie, wolność i sprawiedliwość. Ten ruch 
społeczny ogarnął w krótkim czasie cały kraj i zjednoczył 
wszystkie grupy społeczne w walce z ówczesną władzą. 
Walka ta okazała się zwycięską i była początkiem upadku 
systemu komunistycznego w całej Europie wschodniej. 
Niektórzy historycy nazywają to „bezkrwawą rewolucją”, 
ale w rzeczywistości tak nie było. Zanim przyszła całkowita 
wolność, zginęło wielu ludzi. Ich ofiara nie poszła na marne, 
gdyż żyjemy dziś w wolnym, niepodległym, demokratycz-
nym kraju. Polska należy do UE i NATO. Marzenia wielu 
Polaków spełniły się. Dziś jestem dumna, że pochodzę  
z kraju, który zapoczątkował te zmiany w Europie. Słowo 
„Solidarność” jest wymawiane we wszystkich językach 
świata z szacunkiem i podziwem i kojarzone z naszym,  
z moim krajem. 
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Kiedyś „Solidarność” kojarzyła mi się z cukierkami i czekoladkami, ale już wiem, że „Solidarność”  
to nie tylko słodycze. 

Wspomnienia o „Solidarności” przekazała nam Mama. 
Była wtedy małą dziewczynką i nie miała tylu fajnych 

rzeczy jak my z bratem. O cukierkach i zabawkach można 
było tylko pomarzyć. Mama pamięta jak stała w kolejce  
z Babcia Krysią po zimowe buty. Nikt nie zaglądał do 
pudełek, każdy kupował i odchodził zadowolony. Dopiero 
po wyjściu ze sklepu otwierało się pudełko i przymierzało 
buty i sprawdzało czy pasują na nogę. Jak nie to, wymieniało 
się je z inną osobą, której także nie pasowała para. Wyglądem 
buta nikt nie przejmował się, najważniejsze, że miało się  
w czym chodzić. 

Drugim wydarzeniem, które zapadało Mamie w pamięci, 
to koniec czerwca 1980 roku. Moskwa przygotowywała się 
do letniej olimpiady. Moja Mama z Babcią Krysią wybrały 
się za miasto. Pojechały na końcowy przystanek i chciały 
przejść na drugą stronę jezdni. Nie mogły. Ciąg wojskowych 
ciężarówek zagrodził im przejście. To nie do wiary, ale Mama 
mówi, że ciężarówki przejeżdżały przez ponad 30 minut, 
a ona z Babcią czekały, aż będzie można przejść na drugą 
stronę jezdni. Wszystkie ciężarówki jechały na wschód. 
Co był w tych ciężarówkach? Nie wiadomo, ale na pewno 
było tego bardzo, bardzo dużo. W przeciwieństwie do skle-
pów w których nie było nic. Stało się w nocy w kolejkach, 
a właściwie zajmowało się kolejki wieczorem poprzedniego 
dnia, by coś kupić następnego. Co będzie można kupić, tego 
nie wiedział nikt. Było jedynie wiadomo, że jak stało się  
w kolejce do sklepu spożywczego, to kupi się coś do jedzenia, 
jak do przemysłowego to może kupi się proszek do prania, 
szampon lub mydło. Wszyscy mówili, że jest źle. 

Aż ludzie zaczęli strajkować. Początkowo w Gdańsku, 
później w Szczecinie i innych miastach Polski. Ówczesne 
władze musiały coś z tym zrobić. Było za dużo strajków, by 
można było użyć broni, jak to robiono dotychczas w przy-
padku takich buntów. W Gdańsku powstała „Solidarność”  
i wszyscy mieli nadzieję, że będzie lepiej. Mama też, chociaż 
była małą dziewczynką. Każdy oglądał w telewizji jak Lech 
Wałęsa podpisuje 21 porozumień gdańskich. Te postano-
wienia miały być szansą dla wszystkich Polaków. Były 
nadzieją na lepsze życie, na sklepowe półki pełne towarów, 
na życie bez kolejek, na dostatek. 

Mama zapamiętała, jak Lech Wałęsa podpisywał coś 
wielkim, drewnianym, kolorowym długopisem. I wte-
dy poczuła, że ją ktoś oszukuje. Nie można podpisywać 
dziecinnym długopisem tak ważnych dokumentów.  
Dlaczego nie podpisuje tych uchwał ktoś, kto je napisał? 
Dlaczego ten wąsaty pan zgodził się podpisać coś, cze-

go sam nie napisał? W dodatku mówił tak śmiesznie, że 
mama go nie rozumiała. Ale dorośli tego nie zauważali. 
Imię: Lech Wałęsa było na ustach wszystkich Polaków. 
Każdy chciał zapisać się do „Solidarności”. Każdy wierzył,  
że z „Solidarnością” można wszystko zrobić. Ludzie nosili 
napis „Solidarność” przypięty do marynarki, płaszcza, swe-
tra. Powiał wiatr nadziei. Wprowadzono kartki na mięso 
by każdy mógł je jeść. Wcześniej były już kartki na cukier  
i na 100g czekolady dla dzieci. Miało być lepiej i każdy  
w to wierzył. 

Ale przyszedł 13 grudnia 1981 roku i nadzieje zabito. 
Ludzie, którzy działali w „Solidarności” zostali aresztowani. 
Na ulicach pojawili się żołnierze i wojskowe samochody. 
Wprowadzono godzinę policyjną. Czołgi patrolowały osie-
dla mieszkaniowe. Między blokami jeździły samochody  
z radarem na dachu. W telewizji nie było bajek dla dzieci ani 
filmów dla dorosłych tylko ludzie w mundurach. Niektó- 
rzy mówili o wojnie. To były bardzo ciężkie czasy.  
W nocy na murach ktoś malował napisy „Solidarność”, ktoś 
inny szybko je zamalowywał. Ale to było jeszcze gorsze, 
bo ludzie wiedzieli, że taki zamalowany mur to znak, że 
„Solidarność” żyje, że nie można podać się, że trzeba walczyć 
i mieć nadzieję. Gdy ktoś rozrzucał ulotki, to ludzie brali 
je w milczeniu i szybko chowali do kieszeni, by poczytać  
w domu. Często były poprzylepiane do szyb wystawowych. 
Oczywiście nie wisiały długo, bo ktoś inny je zrywał. Bar-
dzo znanym miejscem ulotek w Białymstoku, był „okrąglak” 
przy dworcu PKP. 

To były ciężkie czasy. Później przyszedł rok 1989  
i Okrągły Stół. I znów Lech Wałęsa odgrywał czołową 
rolę we wszystkim. Ale  i tym razem nie zapisał się dobrze  
w pamięci mamy. Kiedy przyszło do obrad między ludźmi 
starego i nowego ładu, Lech Wałęsa zażądał Okrągłego Stołu. 
Termin obrad musiano przesunąć, bo trzeba było zrobić 
stół. I musiał być dębowy. Skoro reformy były tak ważne,  
to dlaczego trzeba było marnować czas na budowę stołu, 
komicznie okrągłego, by kanty nie przeszkadzały w obra-
dach, jak mawiał pan Wałęsa. Dlaczego nie można było 
zasiąść do normalnych stołów i ustawić je w podkowę na 
szczęście. I niech byłyby to stoły od ludzi różnych profesji 
jako znak zjednoczonej Polski.  Skoro w Polsce było źle, to 
zmiany potrzebne były od zaraz, bo każdy dzień był ważny. 
Chyba, że wszystko było z góry podzielone i ustalone, i te 
obrady były fikcją, widowiskiem dla ludzi, grą na zwłokę.

 A później Lech Wałęsa został pierwszym powojen-
nym Prezydentem i wszystko zaprzepaścił. Zdradził idee 

magdalena zajkowska 
11 lat, stany zjednoczone
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„Solidarności”. Zapomniał o ludziach, którzy razem z nim 
walczyli o lepszą Polskę. Zapomniał o Annie Walentyno-
wicz i wielu innych. Dopiero Lech Kaczyński odznaczył ich  
Orderem Orła Białego. Mama mówi, że Lech Kaczyński 

był prawdziwym polskim Prezydentem, który swego czasu 
działał w „Solidarności”. Szkoda, że już go nie ma. 

Praca autorstwa Julii Agnieszki Poławskiej
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Mama posadziła moją siostrę Magdę i mnie przy stole, i powiedziała, że jest organizowany pisemny 
konkurs wspomnieniowy o Solidarności i, że powinniśmy wziąć w nim udział. A jeszcze tym bardziej 
powinniśmy coś napisać, bo współorganizatorami są między innymi ludzie, których nie ma już wśród 

nas.  Zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i nasz udział w konkursie jest formą  
oddania im hołdu.   

Mama zaczęła opowiadać jak była małą dziewczynką  
i nic nie było w sklepach. Ludzie stali w kolejkach nie 

wiedząc, co przywiozą do sklepu. Stało się w kolejkach, bo 
inni stali, a jak była kolejka to była nadzieja, że się coś kupi. 
Najbardziej utkwiły w pamięci mamy pierwsze, samodzielne 
zakupy. Nie chodziła jeszcze do szkoły i bawiła się z dziećmi 
na podwórku na osiedlu blokowym. A później, nie wiedząc 
czemu, poszła za blok, gdzie były sklepy: spożywczy  
i mięsny. I tam zobaczyła ją babcia Krysia, czyli mama 
mojej Mamy, i Babcia ucieszyła się bardzo, bo w sklepie 
mięsnym sprzedawali schab po jednej porcji dla każdego.  
I Babcia Krysia dała mamie pieniądze, a ona kupiła ostatnią 
już porcję mięsa. Mama powiedziała, że nie widziała jeszcze 
tak uśmiechniętej i szczęśliwej Babci Krysi.  

Kiedy Mama daje nam wątróbkę, zawsze mówi, że jak 
nie było mięsa w sklepach, to chodziły z Babcią Krysią do 
restauracji na dworcu PKP, by zjeść wątróbkę, i nic tak jej 
nie smakowało i była szczęśliwa, że coś z mięsa je na obiad  
i my powinniśmy raz na jakiś czas zjeść wątróbkę, bo nie 
jest  taka okropna. 

Mama opowiedziała nam też o pustych półkach, i że 
tylko ocet można było kupić bez kolejki. 

Dlatego też, kiedy w sierpniu 1980r. powstała 
„Solidarność”, to wszyscy mieli nadzieję, że będzie lepiej, 
że będą pełne półki i Mama miała nadzieję, że teraz będzie 
można kupić cukierki i czekoladę. Każde rozmowy rodzinne 
zaczynały się i kończyły nadzieją na lepsze jutro, które miało 
przyjść z „Solidarnością”. Wszyscy oglądali w telewizji pod-
pisywanie w Stoczni Gdańskiej postanowienia. I Mamie 
utkwił w pamięci obrazek pana z wąsami, który trzymał  
olbrzymi, kolorowy długopis i podpisywał dokumenty 

ważne dla całego narodu polskiego. Ten pan wydał się Mamie 
bardzo śmieszny z tym długopisem, i wówczas pomyślała, 
że to chyba nie on pisał te wszystkie ważne uchwały dla 
Polski, że to nie on zorganizował ten strajk w Gdańsku, to 
nie on  powinien podpisywać te dokumenty tylko ktoś kto 
to wszystko zrobił. Człowiek mądry pisze piórem i nosi go 
przy sobie,  by coś ważnego zapisać, a taki wielki długopis 
trudno jest schować do kieszeni, więc dlatego ten pan nie 
mógł napisać tych wszystkich postanowień. Mamie wydał 
się ten pan oszustem, w dodatku jeszcze nie umiał ładnie 
mówić przed kamerami.  Ale dorośli byli zadowoleni, bo 
miały być wprowadzone kartki na mięso i zaczęto wszędzie 
mówić o reglamentacji towarów. 

Ale to zadowolenie nie trwało długo, bo 13 grudnia 
1981 roku wprowadzono stan wojenny.  Ludziom nie wol-
no było mówić o „Solidarności” i wiele osób znalazło się  
w więzieniach. Moja Mama zza zasłony widziała czołgi 
w nocy na osiedlu. Babcia bardzo płakała i wszyscy nie 
wiedzieli co ich czeka. 

Ale ludzie nie przestali walczyć i wierzyć, że będzie lepiej. 
Po 1990 roku nastąpiły zmiany. Szkoda tylko, że wszystko 
zostało wyprzedane dla zagranicznych firm, a Polska 
ma długi większe niż kiedykolwiek i żadnego produktu  
eksportowego, który zadziwiłby świat. Ludzie po studiach, 
tak jak moi rodzice, wyjeżdżają z Polski, bo tam nie ma pracy.  
Szkoda, że marzenia o wolnej i bogatej Polsce nie spełniły 
się jakość. Ale może trzeba znowu wierzyć i walczyć?

paWeł zajkoWSki
9 lat, stany zjednoczone
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Chciałbym przedstawić mój punkt widzenia,  napisać, z czym kojarzy mi się słowo … Solidarność

Solidarność  jako  ruch społeczny, partia, ludzie wokół niej i ludzie satelity, ma wiele stron, ale dla mnie sens tego słowa 
jest taki, jak powiedział Chrystus: 
„Jeden drugiego ciężary noście, a tak wypełnicie prawa Boże.”
Oznacza to, że powinniśmy się trzymać razem, a nie cieszyć się, bo sąsiad złamał nogę, albo zachorował.
 Nie donosić na niego kłamiąc, tylko dla własnych korzyści, ze strachu, czy innych nie braterskich  powodów.
Solidarność uczy, ze razem dojdziemy dalej i w taki sposób na tym zyskamy razem i pojedynczo. 
Najlepiej trzymać się razem, rozkładać „ciężary” na wszystkich , bo tylko wtedy słabe ogniwo ma szansę  przetrwać,  
i… w końcu: „W rodzinie siła” !!!

adam żero
13 lat, Belgia

Praca autorstwa Agnieszki Wołkowyckiej
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Rzeczywistość czasów Solidarności

(…) Encyklopedia słowo „solidarność” definiuje jako 
ruch społeczny, a przede wszystkim Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy „Solidarność”. W efekcie strajków  
w wielkich zakładach pracy, między czerwcem a sierp-
niem 1980 r. wykrystalizowało się żądanie zarejestrowania  
organizacji reprezentującej dążenia niepodległościowe Po-
laków. Po rejestracji, do „Solidarności” przystąpiło 10 mln.  
Polaków. 

Rząd PRL na rynku wewnętrznym, od marca 1980r. 
rozwinął sieć ogólnospożywczych sklepów komercyjnych, 
sprzedających towary po znacznie wyższych cenach.  
Rozszerzanie tej formy handlu spowodowało pierwsze straj-
ki płacowe, powstrzymywane doraźnymi podwyżkami. Od 
lipca wprowadzono podwyżki cen mięsa, na co spontanicz-
nie zareagowali kolejarze w Lublinie, wszczynając protest. 
W połowie sierpnia ponownie zawrzało w Stoczni im. 
Lenina w Gdańsku, utworzono tam komitet strajkowy. Nie-
bawem już wszystkie regiony kraju zostały objęte robotni-
czymi wystąpieniami. Robotnicy Stoczni Gdańskiej prowa-
dzili strajk okupacyjny, w wraz z nimi około 300 zakładów 
na Wybrzeżu. 

16 sierpnia 1980 r. powstał Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. Dwa dni 
później Komitet przedstawił 21 postulatów, wyrażających 
interesy i oczekiwania ogólnospołeczne. Tego samego dnia 
w Szczecinie powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 
pod przewodnictwem Mariana Jurczyka. Strajkujących ro-
botników wspierali intelektualiści, którzy razem utworzyli 
Komisję Ekspercką przy gdańskim MKS kierowanym przez 
Tadeusza Mazowieckiego. Należeli do niej m.in. Bronisław 
Geremek, Waldemar Kuczyński i Andrzej Wielowieyski. 
Postulaty dotyczyły praw pracowniczych m.in. organizo-
wania związków zawodowych, obywatelskich, ograniczenie 
cenzury, uwolnienia więźniów politycznych i socjalnych  
- wprowadzenia wolnych sobót, podwyżek płac, wydłużenia 
urlopów macierzyńskich. 

Dnia 29 sierpnia strajkujący na Śląsku górnicy zawiązali 
MKS w Jastrzębiu, wysuwając postulaty. 30 sierpnia 
komisja rządowa z Kazimierzem Barcikowskim na czele 
podpisała porozumienie z strajkującymi stoczniowcami  

w Szczecinie. Następnego dnia reprezentujący rząd 
Mieczysław Jagielski zawarł porozumienie z MKS  
w Gdańsku. Władze zaakceptowały wszystkie postulaty 
strajkujących, dzięki czemu od 1 września pracę wznowiły 
zakłady na Wybrzeżu. Kopalnie Śląska uruchomiły wydoby-
cie węgla po zawarciu porozumienia w Jastrzębiu 3 września 
1980 r. 17 września, podczas spotkania delegatów z całego 
kraju, utworzono w Gdańsku NSZZ „Solidarność”, a jego 
przewodniczącym został Lech Wałęsa. W listopadzie Sąd 
Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność” i jego statut. 
Związek zrzeszał 10 milionów członków. Mimo stopniowe-
go wygaszania strajków i zawartych porozumień sierpnio-
wych, władze próbowały utrudnić ich praktyczną realizację. 
„Solidarność” sięgała po swoją jedyną ale skuteczną broń 
– nowe akcje protestacyjne. 

Fale akcji protestacyjnych objęły również polską wieś. 
W grudniu zebrał się na pierwszym zjeździe Niezależny 
Związek Zawodowy Rolników „Solidarność Wiejska”, który 
w marcu 1981r. z kilku związków zawodowych rolników 
indywidualnych utworzył NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. 

Sposobem na braki zaopatrzeniowe miało być wpro-
wadzenie reglamentacji najbardziej poszukiwanych to-
warów. Początkowo reglamentacja obejmowała jedynie 
mięso. Jednak wraz z narastaniem kryzysu systemem 
kartkowym zostały objęte inne produkty: mleko, cukier, 
mąka, kawa, czekolada, obuwie a nawet zeszyty szkolne. W 
sklepach codziennym widokiem były półki z ustawionymi 
butelkami octu, którego z niewiadomych przyczyn nie 
brakowało. 

Popularny stał się wówczas plakat z kartką żywnościową 
nakłutą na widelec. Kraj nękany był też kryzysem pali-
wowym, a gigantyczne kolejki aut pod stacjami paliwowy-
mi blokowały ruch w polskich miastach. Kwitła korupcja, 
ukryta pod pozorem „załatwiania czegoś”, a zaopatrywanie 
rodzin w żywność, odzież i inne artykuły możliwe było 
jedynie dzięki osobistym koneksjom. 

kryStian żyła
12 lat, Francja
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