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Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża 

- transkrypcja – 

 

Krzysztof Wyszkowski 

transkrypcje: Katarzyna Starosielec 

 

Warszawa, 11.01.2018 r.  Krzysztof Wyszkowski 

P.Sz: Najpierw poproszę o podstawowe informacje dotyczące miejsca i daty urodzin, która 

zdaje się jest trochę skomplikowana. 

K.W: (cz.1,00:00:20) No tak, ale to jest zupełnie nieważne. Wtedy po wojnie różne rzeczy się 

działy. Wtedy jeszcze ojciec obawiał się aresztowania. A więc mieszkaliśmy w Szczecinie, 

prawda, tam otrzymał informację, zresztą to była jakaś, usiłował uciec za granicę. Więc 

pracował w takiej spółdzielni rybackiej, której szefem był Sowiet, jakiś oficer sowiecki. 

Któregoś dnia ten Sowiet, jeszcze przygotowania nie były dokończone, i ten komendant 

sowiecki powiedział, że tu UB było, szukało ciebie. Więc ojciec już nie czekając zebrał 

rodzinę i uciekliśmy do Prus Wschodnich, wtedy do Prus- jak się to nazywało. 

P.Sz: (cz.1,00:01:11) Do Mrągowa. 

K.W:  Między innymi, tak, tak. 

P.Sz: Tam się urodziłeś? 

K.W: (cz.1,00:01:16) Nie, urodziłem się w domu mojego dziadka- Wacława Nowakowskiego 

w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Ogrodowej 8. Mama tam urodziła na pięterku właśnie domu 

rodzinnego, a później właśnie przenieśliśmy się do między innymi do Mrągowa i w 

Mrągowie dopiero mnie zarejestrowano w 3 m-ce po narodzinach. Także ten, ale to jakby 

zupełnie. Ale to oddaje może atmosferę czasów, kiedy wszystko było płynne prawda. No i 

rzeczywiście w [19]49 r. ojciec został aresztowany i wrócił dopiero w grudniu [19]54 r. 

P.Sz:(cz.1,00:01:55) Dlaczego Stefan Wyszkowski obawiał się UB? Jaką miał przeszłość 

Twój ojciec ? 

K.W:  Partyzancką zwyczajnie, z AK. Ojciec nie walczył po przejściu frontu , ale jego oddział 

brał udział w kilku dużych akcjach opanowania Ostrołęki. To była spora akcja, której, to była 

akcja ekspriopriacyjna. Chodziło o pozyskanie funduszy, więc to rzeczywiście wywieziono 

kasę pancerną, prawda, z dużą ilością pieniędzy, które miały posłużyć, prawda, do właśnie 

działalności antykomunistycznej, niepodległościowej. W każdym bądź razie ubecja cały czas 

była na tropie ludzi jego oddziału. No mówię, Ostrołęka, tutaj AK było cały czas mocne i 

czynne. 

P.Sz: (cz.1,00:02:54) Czyli oficjalnie pochodzisz z Mrągowa, a tak naprawdę wywodzisz się z 

najbardziej komunistycznego rejonu Polski powojennej. Bo Ostrów Maz., Ostrołęka to 

rzeczywiście partyzantka komunistyczna bardzo silna. Tak, zwłaszcza to Narodowej 

Zjednoczenie Wojskowe. Ale ojciec twój był żołnierzem AK ? 



2 
 

K.W: (cz.1,00:013:15) Tak , to był oddział Kedywu, Orlika. Oni stacjonowali pod Ostrołęką. 

Tam dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale ten taki pagórek, który dzisiaj prawie niewidoczny 

pagórek, to była wyspa Madagaskar. Bo Narew, bo poziom wody na Mazowszu był dużo 

niższy i oddział tam przebywał, to był oddział stały. Nie tak jak w Warszawie , że ludzie z 

mieszkań dochodzili na akcje, a tutaj właśnie stali na tej tzw. wyspie i otoczonej właśnie 

bagnami, a więc dość niedostępnej. I tam ćwiczenia przeprowadzano i na akcje wyruszano no 

do granic sąsiedniego łomżyńskiego. 

P.Sz: (cz.1,00:04:10) Czy czujesz się jakoś duchowo związany z Ostrołęką, jesteś kojarzony z 

Gdańskiem przede wszystkim, czy czujesz się związany z Ostrołeką, czy bywasz tam ? 

K.W: (cz.1,00:04:19) Tak, tak bywam, tam są groby moich dziadków i mojego ojca. 

P.Sz: Grób twojego ojca jest w Ostrołęce? 

K.W: (cz.1,00:04:27) Tak, znaczy w Rzekuniu, tam w tej chwili to będzie włączone do 

Ostrołęki. To jest taka wieś podostrołęcka z bardzo pięknym kościołem zbudowanym przed 

wojną, do którego budowy przyłożył się właśnie mój dziadek, który był kupcem wtedy. A 

który z kolei zbudował w latach 30 kino w Ostrowi Mazowieckiej. I stąd moja mama jako 

dziecko jeszcze wtedy znała tych Wyszkowskich, co to może już nie mój ojciec, ale starszy 

brat przyjeżdżali czasami na inspekcje do tego kina. Kino przed wojną to było coś zupełnie 

nieporównywalnego z tym dzisiejszym, a więc był fenomen. 

P.Sz: (cz.1,00:05:13) A w Ostrowi Maz. jest prywatne muzeum, gdzie także czci się żołnierzy 

wyklętych. 

K.W: Bardzo ważne, tak.  

P.Sz: A dziadek twój, czyli ojciec Stefana Wyszkowskiego miał na imię... 

K.W: (cz.1,00:05:24) Adolf i był pierwszym burmistrzem Ostrołęki po odzyskaniu 

niepodległości w 1918 r. On był, to jest schłopiała szlachta mazowiecka, ale był kupcem, 

który jeździł chyba czterokrotnie do Ameryki Północnej. Tam na czarno, prawda znaczy, 

przez granicę przekradano się, gdzieś tam z Bremen statkiem wypływano. Nawet znalazłem w 

tej dokumentacji Ellis Island wpis jednej z tych podróży, że gdzie to było niesamowite, bo to 

olbrzymia ilość ludzi tam lądowała z bardzo różnych krajów, różnej narodowości i tylko 

dziadek był taki „non emigrants”. 

P.Sz: (cz.1,00:06:16) On chciał się trochę dorobić. 

K.W: Tak, tak jeździł się dorobić. 

P.Sz: Który to był rok ? 

K.W:  No pierwszy raz to jeszcze pod koniec XIX w, ale jeździł przed I wojną św.  

P.Sz: (cz.1,00:06:29) Do jakiego miasta? 

K.W: Do Nowego Jorku, ale tam na krótko, ale również do Buffalo. Tam rodzina z kolei 

babci z Domanowskich zakorzeniła się właśnie, prawie cała rodzina wyjechała do Ameryki, 

więc częściowo do Nowego Jorku częściowo do Buffalo. I tam wtedy to  już był wielki 

ośrodek przemysłowy, który troszeczkę później podupadł. Ale do dzisiaj mam rodzinę 
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właściwie, która przeniosła się z kolei z Buffalo do Toronto w Kanadzie. Także, że tam się 

właśnie… Ale to jakby raczej Domanowscy niż Wyszkowscy. 

P.Sz: (cz.1,00:07:08) Twoja mama Krystyna z domu… 

K.W: Nowakowska 

P.Sz: Też z tych terenów pochodziła… 

K.W: …tak, tak 

P.Sz: …co ojciec ? 

K.W: (cz.1,00:07:16) Ojciec był urzędnikiem skarbowym. Przez… większy okres młodości 

spędziła w Łomży. Mieszkali przy rynku tam na górze. Ale ojciec jako, wiesz, urzędnik 

skarbowy przeniesiony i później wrócił właśnie przed wojną do Ostrowi Maz. Także mama 

do gimnazjum chodziła już w Ostrowi. Dziadek Wacław właśnie jest pochowany, został 

zamordowany, niewyjaśniona śmierć w [19]46 r. 

P.Sz: (cz.1,00:07:51) Kazano mnie zapytać o Twoje tradycje patriotyczne. No to chyba nie 

muszę już o nic więcej pytać, bo wszystko staje się jasne i w jakiś sposób rozumiem, że te 

historie rodzinne również Ciebie ukształtowały. 

K.W: (cz.1,00:08:07) Z pewnością tak, tak, ale w sposób taki no że tak powiem raczej przez 

osmozę, a nie na zasadzie jakiegoś, nie wiem, takiego zorganizowanego wykładu, czy 

indoktrynacji. Nie było żadnej indoktrynacji, raczej przeciwnie. Rodzice obawiali się, 

szczególnie w dzieciństwie, informować. Wiedziałem, że ojciec… byłem u niego w więzieniu 

w [19]50 r. Później już nie było możliwości. Pojechał do kamieniołomów do kopalni. Tam 

żadnego kontaktu do końca [19]54 r. nie było. Ale no kiedy wrócił, no to opowiadał trochę, 

ale bardzo sympatycznie opowiadał o tych górnikach śląskich, którzy mu pomagali, którzy go 

chronili. Twierdził, że przetrwał te wszystkie straszne rzeczy dzięki właśnie tym Ślązakom 

prawdziwym, tym „Piorunom”. [Oni mówili]: Ty Piorunie nie umiesz pracować, idź się 

połóż, prawda, a i oni odrabiali właśnie tę dniówkę za ojca. 

P.Sz: (cz.1,00:06:06) Ojciec był skazany w 1949 r.  

K.W: W [19]50 r. był skazany, aresztowany w [19]49, w [19]50 był skazany. 

P.Sz: Aresztowany był w Morągu? 

K.W: Nie w Olsztynie. Akurat wtedy mieszkaliśmy już wtedy w Olsztynie, pod Olsztynem. 

P.Sz: Czyli z Ostrowi do Olsztyna? A Morąg to był później? 

K.W: Mrągowo. 

P.Sz: W Mrągowie, w Mrągowie… 

K.W: (cz.1,00:09:24) Tak, tak. Nie to pośrednio trochę mieszkaliśmy w Ornecie, to 

przenoszono się, to praca tam, to zgubienia śladów po sobie. Stąd te manipulacje przy datach 

urodzenia dzieci, no bo to był  ślad. 

P.Sz: Czy ojciec twój był sądzony przez Wojskowy Sąd Rejonowy czy przez jakiś inny? 

K.W: Nie, nie przez sąd tutaj w Warszawie. Siedział na 11 Listopada. No to była tam… 
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P.Sz: (cz.1,00:09:47) Więzienie na 11 Listopada i potem Sąd Wojewódzki w Warszawie ten 

sam, który gen. Nila skazał. 

K.W: Tak, tak ten sam dokładnie. No tam wtedy na jedno stronnictwo, prawda, wykonywano 

wyroki. To była potworna katownia. Szkoda, że to nie jest do dzisiaj uczczone. Właśnie tak 

,tak zaniedbane. 

P.Sz: (cz.1,00:10:05) Ale zachowała się twórczość więźniów z tego więzienia, wiersze, 

piosenki. 

K.W: Tak, tak. Mówię tylko o tym, że na Rakowieckiej no jest muzeum, jest tutaj uczczone, a 

11 Listopada to zostało trochę zapomniane. Ale może jeszcze w przyszłości się to … 

P.Sz:(cz.1,00:10:22) W Mrągowie kończysz szkołę podstawową.  

K.W:  Nie, nie ja od razu do szkoły poszedłem w Olsztynie już. Ojciec wrócił i nas… 

zaprowadził mnie do 1 klasy w Olsztynie. 

P.Sz: (cz.1,00:10:37) Ale to znaczy, że twój biogram oficjalny na Wikipedii np. zawiera wiele 

błędów, bo tam jest mowa o szkole podstawowej w Mrągowie. 

K.W:  Przepraszam to ja nie czytałem tego biogramu [śmiech]… 

P.Sz: …a to warto zajrzeć, żeby nie rozpowszechniać tych błędów… 

K.W:  …mało jestem zainteresowany, własną że tak powiem sławą tutaj. 

P.Sz:(zc.1,00:10:53) No to aż się boję zapytać o liceum, bo tam piszą, że po 2 latach 

niepokorny Krzysztof Wyszkowski porzucił liceum. 

K.W: Tak, tak, ja miałem w liceum no… 

Dz; To był bunt młodzieńczy, czy… 

W: Po części tak, tak. Tam był duży nacisk na to , żeby zapisać się do ZMSu prawda. To było 

takie korzystne, wycieczki zagraniczne nawet robiono, przekupywano tych młodych ludzi. 

Ale ogólna opinia była taka, że się nie wstępuje. W Olsztynie było tam dużo ludzi z Kresów, 

z Wilna prawda, więc ta atmosfera była oczywista. 

 P.Sz:(cz.1,00:11:36) Czyli to było LO w Olsztynie, nie jak piszą w Mrągowie. 

K.W:  Nr 2 

P.Sz: Nr 2 w Olsztynie 

K.W: Ale dyrektor był bardzo partyjny i w jakiś paradoksalny sposób byłem jego ulubieńcem. 

To bardzo dziwne. No to właściwie przez niego musiałem, właściwie zdecydowałem się 

odejść. Bo on nas wychowywał jako elitę państwa socjalistycznego. Wy będziecie tutaj 

kierowali Polską, Polską już komunistyczną, prawda. No i ja odmówiłem po prostu 

uczestnictwa w tym wszystkim. No i naiwnie oczywiście wtedy, ale dzisiaj prawdę mówiąc 

nie bardzo rozumiem w jaki sposób zdobywałem się na takie zdecydowanie. Powiedziałem, 

że idę do pracy fizycznej i ponieważ nie miałem 16 lat, więc najpierw byłem gońcem w 

przedsiębiorstwie budowlanym. A w momencie kiedy ukończyłem 16 lat następnego dnia 

dostałem łopatę, gumowce, te takie owijacze, onuce, prawda. No i poszedłem kopać dół na 
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takim polu. Pamiętam to było niesamowite. Początek był taki księżycowy. No ale z czasem 

byłem pomocnikiem operatora spychacza, prawda. To niesamowite to wydarzenia. Trzeba 

było o 4 rano wstawać, żeby odmrozić ten, ten… no właśnie maszyna nazywała się Staliniec. 

P.Sz: Staliniec ? 

K.W: Tak, tak. No to myślę, że mi to dało bardzo wiele. Oczywiście wtedy nie myślałem o 

przyszłości, o jakiejś działalności politycznej, ale potem się okazało, że ten bliski kontakt 

zupełnie naturalny, bezpośredni, jako jeden z robotników, blisko tak z robotnikami ułatwił mi 

przeświadczenie, że przez współpracę z robotnikami w środowiskach robotniczych można 

najlepiej komunizm, że tak powiem, od dołu poruszyć, a może nawet obalić. 

P.Sz:(cz.1,00:13;41) Czy to jest tajemnica Twojego zaangażowania się w wolne związki 

zawodowe, a nie np. w ROPCiO czy inne organizacje opozycyjne ? 

K.W:  To po części tak. Bo rozmawiając z przyjaciółmi, kolegami z Ruchu Obrony Praw 

Człowieka szczególnie w Gdańsku, to późniejszy Ruch Młodej Polski rzeczywiście, to tam 

ludzie z inteligencji, czasami takiej inteligencji no pokomunistycznej czy przykomunistycznej 

troszeczkę takiej  no te dzieci były antykomunistyczne. No ale ich rodziny, powiedzmy, były 

takie ustawione w nowym systemie w PRL i tam widziałem też taki ton wyższości w stosunku 

do roboli, którzy tylko za kiełbasę prawda, mówię o latach 70. Później te rozliczenia za 

grudzień. Czy grudzień był patriotycznym wybuchem antykomunistycznym robotników, 

którzy podpalili budynek Komitetu Wojewódzkiego Partii jako Reichstag, prawda. No więc to 

taka podwójna, że okupacja tutaj prawda, sowiecka, niemiecka. Czy tylko właśnie buntowali 

się na skutek podwyżki cen, czyli za kiełbasę. No więc ja czułem tę różnicę i wiedziałem, ze 

oni nie mają racji, że oni nie doceniają postaw patriotycznych no właśnie zwykłych, szarych 

ludzi, którzy ciężko, naprawdę ciężko, bo w l. 70 przy pewnej poprawie życia, szczególnie na 

początku pojawiła się nawet w telewizji, w mediach taki nastrój pogardy dla roboli, dla tych 

w watówkach. Rzeczywiście ta część urzędnicza społeczeństwa uznała się, jak mówię pod 

wpływem propagandy trochę państwowej za coś lepszego. No wydawało się, że komunizm 

jest wieczny, więc wydawało się, że to społeczeństwo podzieliło się na 2 części, na tych 

lepszych czyli urzędników, czyli fizycznych i umysłowych tzw. Bo urzędnik był 

pracownikiem umysłowym, a fizyczni to ci którzy na mrozie, czy tam na wolnym powietrzu 

kopią doły. Czy coś podobnego. No więc ja tutaj  no czułem, że to jest fałsz i miałem dowody 

pracując później jako stolarz doskonale wiedziałem, że robotnicy są najbardziej 

patriotycznym i najbardziej antykomunistycznie nastawioną częścią społeczeństwa. 

(cz.1,00:16:05) I to rzeczywiście był powód dla którego po powstaniu KORu, do którego się 

tam przyłączyłem, po pewnym czasie uznałem, że KOR właśnie trochę ugrzązł w tych takich 

no nazwijmy to, mówię ten… inteligenckie. To była inteligencja polegająca na tym, że ktoś 

był urzędnikiem, a w urzędach w systemie komunistycznym to właściwie nikt, to może 

ćwierćinteligent, półinteligent nie koniecznie inteligent rzeczywisty. No ale taki był ten 

podział, więc miałem poczucie, że KOR w [19]77 gdzieś jesienią ugrzązł i zacząłem wtedy 

szukać pomysłu na stworzenie czegoś …[niewyraźnie]. 

P.Sz: (cz.1,00:16:46) Wróćmy jeszcze do momentu, kiedy pojawiłeś się w Gdańsku. Masz 30 

lat i pojawiasz się w Gdańsku. Co Cię do Gdańska przygnało, czy to był przypadek, czy… 

K.W: (cz.1,00:16:56) Przypadek tak. Ja mieszkałem w Olsztynie. Chciałem przeprowadzić się 

do Krakowa. Miałem tam przyjaciela, znałem tych ludzi, pracowałem w Krakowie. Trochę 
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więc myślałem o Krakowie. Dałem ogłoszenie do prasy o zamianie mieszkania i zgłosił się 

Gdańsk i uznaliśmy, że najpierw do Gdańska, z Gdańska będzie łatwiej do Krakowa się 

przeprowadzić prawda? I pojechaliśmy do tego Gdańska, zamieszkaliśmy w stoczniowym 

osiedlu. No taki przypadek. 

P.Sz: (cz.1,00:17:30) I pierwsza Twoja praca w Gdańsku? 

K.W: Jako stolarz pracowałem w firmie i od razu dzięki mojemu przyjacielowi Tadeuszowi 

Kadenacemu, skądinąd wnukowi Zofii Kadenacowej, starszej siostry marszałka J. 

Piłsudskiego, nawiązałem kontakt z J. Giedroyciem z Kultury Paryskiej i  Giedroyc zaczął mi 

przysyłać… 

P.Sz: (cz.1,00:17:59) Ale coś to za szybko to idzie. Nagle kontakt z Giedroyciem nawiązałeś, 

no jakim cudem ? 

K.W: No mój przyjaciel nawiązał w ten sposób podał mój adres jako… 

P.Sz: (cz.1,00:18:09) Aha, czyli pierwsze środowisko opozycyjne to jest środowisko 

Giedroycia, tak ? Znaczy inspiracja? 

K.W: Nie, nie, nie- pierwsze środowisko to środowisko korowskie… 

P.Sz: (cz.1,00:18:19) Czy pierwsze Komunikaty, Informatory – [19]76 r. – to trafiało w 

Twoje ręce? 

K.W: Nie, nie - to przepraszam tutaj popełniłem błąd. Rzeczywiście, pierwsze kontakty… 

znaczy kontakty prywatne, niezorganizowane miałem przez kolegów, którzy studiowali w 

Warszawie po [19]68 r., prawda. No gdzieś tam znali różnych ludzi, więc odwiedzałem ich w 

Warszawie i Krakowie, ale i Olsztynie. Jeszcze wtedy mój brat studiował w Gdańsku w tym 

czasie, więc przyjeżdżałem do niego. On wcześniej pojawił się w Gdańsku. 

P.Sz:(cz.1,00:18:54) Czy Błażej pojawił się w Gdańsku wcześniej? 

K.W: Tak, tak. On po olimpiadzie bezpośrednio tam w [19]72 r. przyjechał, podjął studia. 

Przeniósł się ze studiów w Olsztynie na Politechnikę w Gdańsku. Więc miałem kontakty, ale 

w [19]75 r. rzeczywiście  o tyle to jest ważne, że wtedy od razu okazało się, że SB ma długie 

ręce czy tam, nie wiem dobry nos i natychmiast ci kurierzy, którzy mi przywozili książki, 

potem się okazało, to po latach się okazało, że byli agentami po prostu. Dzisiaj czytam, jak  

spotykali się tam ze mną i ten prawda, no  bardzo precyzyjne szczegółowe informacje o 

nastrojach, a ja naiwny no z całą szczerością mówiłem wszystko co wiedziałem wtedy, no i 

takie pierwsze koty za płoty. No potem właśnie powstał KOR, ale wtedy SB podjęła 

działalność, znaczy to się nazywa operacyjne rozpracowanie mnie i mojego brata. 

(cz.1,00:20:03) Operacja się nazywała „Kanał”- kanał przerzutowy, który później już trwał, 

po tym kiedy obaj zaczęliśmy działać w środowisku korowskim. Zaczęło się od tego, że 

wiosną [19]77 r. po aresztowaniu tzw. młodego KORu, mój brat rozpoczął głodówkę w 

akademiku razem z kolegami studentami. No i to było takie wydarzenie w Trójmieście, bo 

właśnie to pierwsze takie zbiorowe, takie zdecydowane wystąpienie. (cz.1,00:20:45) Wtedy 

nawiązaliśmy kontakt z Bogusławem Borusewiczem, który był oficjalnym członkiem KORu, 

jedynym w Trójmieście i ze środowiskiem Olka Halla ogólnie mówiąc, powiedzmy 

Arkadiusza Rybickiego, prawda. No tym środowiskiem, które później zorganizowało się jako 

Młoda Polska. 
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P.Sz: (cz.1,00:21:07) Czy zetknąłeś się również z nieformalnym kapelanem tego środowiska 

ojcem Bronisławem Sroką? Poznałeś go? 

K.W: Tak, tak. 

P.Sz: Jakie zrobił na Tobie wrażenie, bo dzisiaj ta postać jest zapomniana. 

K.W: Zapomniana niestety tak, tak. To już było po wyjeździe ojca Wiśniewskiego, którego 

poznałem dużo później, z Gdańska i ojciec Sroka był takim… No ja nie znając ojca 

Wiśniewskiego, nie miałem tutaj żadnego porównania, wyobrażając sobie, że są do siebie 

podobni. Z czasem się okazało, że ojciec Sroka był tym, w moim dzisiejszym przekonaniu, 

kimś bardziej…no…ja bym powiedział o postawie twardszej, bardziej zasadniczej… 

P.Sz: Młodość spędził w więzieniu jako nastolatek… 

K.W: … do komunizmu, tak, tak. Bardzo, ja wtedy po ojcu Sroce, jak mówię, oceniałem całe 

środowisko ówczesne. 

P.Sz: (cz.1,00:22:03) Bywałeś na Mickiewicza? 

K.W: Tak, tak. W [19]78 r. udało mi się tam na Mickiewicza zorganizować taki wieczór ku 

czci 60 rocznicy odzyskania niepodległości właśnie w [niewyraźnie] Mickiewicza. Udało się 

sprowadzić Bohdana Cywińskiego, który wygłosił referat. 

P.Sz: …autora „Rodowodu niepokornych” 

K.W: Tak, no to wtedy było wydarzenie, bo rzeczywiście to była wielka sala, prawda, więc… 

No ale to już mówię [19]78 r., to już no to już były WZZ, prawda. To już listopad, to już było 

po wyborze Karola Wojtyłły na papieża. Także wszystko zmieniło się w tym czasie. 

P.Sz: (cz.1,00:22:51) Czy dla ciebie to ważny moment- październik [19]78 r.? 

K. W: Tak, bardzo ważny, znaczy… 

P.Sz: …ale w tej działalności antykomunistycznej uważasz, że to była jakaś ważna podnieta 

do dalszej działalności? 

 K.W:(cz.1,00:23:07) Nie, nie to nawet podniet nie potrzebowałem. Ja po prostu znaczy… 

Przed założeniem WZZ namawiałem Borusewicza i innych ludzi na założenie tego komitetu 

argumentując, że to jest rewelacyjny pomysł, który zdominuje no to co się nazywało wtedy 

tzw. środowiskiem antykomunistycznym, prawda. Oni mi nie chcieli wierzyć, ale to były 

moje osobiste przekonania w tym czasie, ze to jest genialny pomysł. A w momencie w którym 

usłyszałem przez radio, a tak oszczędnie w tym czasie informowano, że Karol Wojtyła został 

papieżem, no to pamiętam to uderzenie, że tak powiem tych emocji. Uznałem, że teraz już 

wszystko jest rozstrzygnięte. Że skoro mamy WZZ i papieża no to komunizm leży na 

łopatkach, To znaczy uważałem, że te dwie rzeczy razem już niedowiarków nawet 

przekonają. Tak praktycznie to nie było. Dopiero [19]80 r. to dopiero jakby uświadomił już 

szerszej publiczności. Ja mówiłem o kolegach. Ale rzeczywiście dla mnie to był taki w tym 

sensie przełom, że proszę bardzo to już jest wszystko jasne. 

P.Sz: (cz.1,00:24:33) Bywał wtedy w Gdańsku Kazimierz Świtoń. Jakie zrobił na tobie 

wrażenie? 



8 
 

K.W: No bywał u nas, u mnie, przyjeżdżał. On próbował zjednoczyć  ten ruch związkowy. 

No to kwestia już tych szczegółów… 

P.Sz: Jakie on zrobił na Tobie wrażenie? Bo dzisiaj z perspektywy czasu, no są ludzie, którzy 

w sposób bardzo arogancki, gotowi są uznać go nawet za wariata mówiąc językiem 

potocznym. Jakie zrobił na Tobie wrażenie? 

 K.W: (cz.1,00:25:01) Nie, nie, to jednak trzeba pamiętać, że w różnych okolicznościach, w 

różnych okresach czasu… no Kazimierz śp.- też był nieco innym człowiekiem. Ta osobowość 

zmieniała się, prawda. W [19]78 r. był twardym antykomunistą, ale nie było w nim śladu 

żadnych takich tendencji, które później zaowocowały współpracą z tym funkcjonariuszem 

SB, tam na żwirowisku przy Auschwitz, prawda czy w Auschwitz. Więc tej takiej zaciętości. 

On później zgorzkniał mam poczucie. Z czasem kiedy, kiedy go sekowano, rzeczywiście 

poniżano. Z pupila środowiska korowskiego z pocz. lat 70 przeszedł, czy znalazł się w 

sytuacji, w której właśnie opluwano go. Jego katolicyzm, jego radykalność 

antykomunistyczna, spowodowało, że to środowisko lewicy korowskiej no skreśliło go  i 

zaczęło go prześladować w istocie. Więc to właśnie mówię reakcją było zgorzknienie i 

pewien już niepotrzebny później, przesada w niektórych stanowiskach, oświadczeniach 

szczególnie tych antyżydowskich. No bo to … opublikowałem kiedyś do niego list otwarty z 

prośbą: Kazimierzu, no  że już za daleko przesuwasz się w tej ewolucji, prawda. No ale jak 

mówię, ja bym winił tutaj tych ludzi, którzy spychali go do niebytu w istocie politycznego. A 

przecież no takim jego największym dziełem było oczywiście założenie Komitetu WZZ w 

Katowicach i później twarde utrzymanie tego Komitetu jakby w dystansie do tych środowisk 

korowskich. Wtedy nie doceniałem tego. Myślałem, że to nie jest takie ważne. Później się 

okazało, że bez Świtonia i bez jego twardej postawy, dzięki której obronił niezależność 

WZZu katowickiego przed lewicą korowską, myślę tutaj o kuroniadzie czy  tam 

michnikojdach, to sierpień 80 wyglądałoby inaczej. Gdyby Śląsk nie stanął po stronie 

Gdańska, w ten sposób było… To być może decyzja o użyciu siły dla komunistów byłaby 

łatwiejsza. To być może to była ta kropla, która przeważyła, więc szalę. Więc myślę, że 

bardzo ważnej rzeczy dokonał, ale wtedy tego nie doceniałem. Pamiętam, że kiedy mi właśnie 

w środowisku korowskim opowiadano o nim  jako tam właśnie dziwaku, prawda, i ten… No 

to brałem to, nie znałem go widziałem normalnego człowieka, no ale mówiono, że to 

dziwaczny człowiek opanowany jakąś manią katolicką. No to trzeba na obronę może swoją, 

ale i ludzi działających w tym czasie, mogę tylko powiedzieć, że w tym czasie wokół nas 

kręciło się masa rzeczywiście ludzi na pograniczu może różnych dewiacji i rzeczywiście 

prawdziwych dewiantów. Rzeczywiście takim problemem właśnie w życiu codziennym było 

nachodzenie przez różnych ludzi, którzy mieli tam, nie wiem jakąś tam, to wtedy nazywało 

się to jako elektroniczne jakieś wszczepy do mózgu, ale mieli tam informacje bezpośrednio, 

nie wiem od Reagana, czy tam coś, no wtedy jeszcze nie od Reagana, ale powiedzmy właśnie. 

P.Sz: (cz.1,00:29:02) I dlatego niepokój, że ktoś z nich może być agentem, donosicielem. 

K.W: Tak, ale było pełno cudzoziemców. To się czuło, było pełno, to było bardzo płynne. 

Także z jednej strony mieszała się taka nieufność, no masę wariatów przychodziło, jakichś 

dziwacznych ludzi. Ale przychodzą również ludzie wyglądający normalnie, a o których 

znajomi mówią, że to są właśnie wariaci, prawda, czy ludzie niegodni zaufania. I trochę to 

było, właśnie dotyczyło Kazia Świtonia. No bardzo żałuję, ale jak mówię… Może teraz 40 

rocznica WZZ będzie okazją, żeby docenić fakt, że on ten swój Komitet zachował i nie uległ 
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próbom zdominowania tego komitetu przez lewicę i (cz.2 00:00:00) przemianowania tego 

całego ruchu, bo to już również dotyczyło WZZetów  Wybrzeża całego ruchu na tzw. 

Komisje Robotnicze, ogólnie rzecz  biorąc  na ruch na rzecz socjalizmu z ludzką twarzą, a nie 

obalenia komunizmu. 

P.Sz: (cz.2, 00:00:14) Czy pamiętasz Twój pierwszy kontakt z Lechem Wałęsą . Kiedy go 

poznałeś i jakie na tobie zrobił wrażenie w tym momencie. 

K.W. No bardzo dobrze pamiętam. No to było bodajże, szukałem później, myślę że ustaliłem 

dobrze tą datę. To był 4 czerwca 1978 r. W moim mieszkaniu prowadziliśmy głodówkę. Brat 

skazany wtedy za taką no awanturę – SB zaczęła zatrzymywać tam w moim mieszkaniu ludzi. 

To było spotkanie środowiska… 

P.Sz: … ta głodówka była już wcześniej, pamiętam. 

K.W: …tak, tak… 

Dz. Głodówka była na wiosnę, na wiosnę… 

K. W: Nie to wcześniejsza tak, ale później była ta w maju rozpoczęcie. Ta głodówka od 29 

maja, głodówka [19]78 r. w obronie czy solidarystyczna z moim bratem, który głodował. 

P.Sz: I duża akcja ulotkowa… 

K. W: Tak, tak 

P.Sz: …z Błażejem. 

K. W: Tak, tak to środowisko studenckie SKSu gdańskiego bardzo to było aktywne. Błażej 

był jednym z założycieli studenckiego Komitetu Solidarności w Gdańsku. 

P.Sz:(cz.2,00:01:20) Wałęsa pojawił się w waszym domu wtedy ? 

K. W: Zapukał, tak do drzwi. No podszedłem, spojrzałem przez wizjer, zobaczyłem 

pojedynczego człowieka, no bo stale przychodziła esbecja z funkcjonariuszami milicji zrywać 

plakaty z okien itd. Więc patrzę tu pojedynczy człowiek, otwieram drzwi i taki pamiętam 

wystraszony, taki […] mnący w rękach ulotkę w sprawie Błażeja i głodówki. 

P.Sz: Znaczy tak trafił do was, po tej ulotce? 

K.W: Tak, tak. On twierdził właśnie, że on poszedł do Bogdana Borusewicza, tam siostra 

powiedziała, że Borusewicz jest u mnie, podała adres. Przyjechał do Gdańska z Sopotu na 

Żabiankę, no bo chciałby nam pomóc, chciałby przyczynić się do wzmocnienia działalności. 

No więc zaprosiłem. Niski, szczupły człowieczek, bardzo niepozorny. 

P.Sz: (cz.2,00:02;39) Czy on się przedstawił jako on, czy jako przedstawiciel jakiegoś 

środowiska, jakiejś grupy ? 

K.W: Nie, nie, jako prywatny człowiek. Pracował kiedyś w stoczni, czy coś takiego, jakieś 

tam chwile rozmowy. W mieszkaniu był również A. Gwiazda i B. Borusewicz w tym dużym 

pokoju…  

P.Sz: …kiedy on przyszedł. 



10 
 

K.W: (cz.2,00:03:05) Tak, tak. Posadziłem go tam na krzesełku i on zaczął mówić. No i to 

rzeczywiście było takie no dziwaczne wtedy. No i żebym wtedy uwierzył, żebym nie miał 

właśnie takiej tolerancji szczególnej w stosunku do różnego typu, wśród robotników to jest 

masa, gigantyczne liczby, to jest wielkie środowisko. Zdarzały się bardzo różne osobowości. 

Gdybym z doświadczenia nie miał tolerancji do różnych postaci, to zapewne na tym kontakty 

by się z Wałęsą skończyły. Ale kiedy Wałęsa zaczął mówić o tym, że: Panowie, ale wy tu 

niepotrzebnie tracicie siły na głodówkę. A to trzeba inaczej. No więc ja uprzejmie, Andrzej 

zapytał: no a jak Pan uważa, co należy zrobić? I ten wypalił swoje: wysadzać w powietrze 

komitety, Komendy Milicji. No i wtedy, pamiętam, po kilku takich zdaniach B. Borusewicz, 

leżał na łóżeczku polowym akurat, odwrócił się tyłem po prostu jakby zlekceważył… 

P.Sz: Może uznał go za prowokatora? 

K.W: Tak jak mówię, przychodziło bardzo wielu dziwacznych, czasami dewiantów, czasami 

prowokatorów, czasami głupków zwyczajnie, prawda. No w każdym razie uznał, że chyba nie 

warto rozmawiać z tym typem. A. Gwiazda coś tam jeszcze próbował: ale my staramy się 

działać pokojowo, Pan rozumie. I zaczął mu tą ideologię ruchu bez przemocy. No wiadomo, 

można się domyślać, że Wałęsa nie za bardzo przyjmował te argumenty. No a ja trochę 

rozbawiony przyznaję, no ale właśnie mając doświadczenie i tolerancję w rozmowach z 

różnymi typami ludzi, wszedłem w ten projekt i mówię: no tak, ale jak to Pan chce wysadzać , 

czy uważa Pan, że wysadzać te Komendy Milicji w powietrze… 

Dz.(cz.2,00:05:18)…czyli nie Komitety, mówimy o Komendach Milicji ? 

K.W: Tak, tak, zdecydowanie tak. Za każdego aresztowanego, jedna Komenda w powietrze. 

Tutaj może nawet więcej trupów po stronie tej komunistyczne władzy. No Komenda Milicji, 

ale to esbecja prawda.... Więc ja mówię: no wie Pan, ale jak to, jak wysadzać, nie mam 

żadnego doświadczenia. Ale ja mam tutaj doświadczenie właśnie on wie jak to zrobić, bo w 

wojsku nauczono go wiązać granaty w pęczki, prawda i te pęczki mają zwielokrotnioną siłę, 

prawda wybuchu i to naprawdę jak się rzuci do takiej komendy, to ruina, to wszystko się 

zwali. No więc miałem czas i bawiłem się dalej i zapytałem się: no ale jak to, przecież jak my 

wysadzimy w powietrze tę komendę, wszystko się zawali, to nasi koledzy, którzy siedzą w 

tych aresztach też zginą. Znalazłem taki znak zapytania. Natomiast Wałęsa, no to typowe dla 

niego, natychmiast znalazł odpowiedź prawda i nie wycofał się z projektu mówi: nie, to 

trzeba od góry, na dach wrzucić.  

P.Sz: [śmiech] 

K.W: (cz.2,00:06:53) Jakby zawalenie się budynku piętrowej komendy, bo myślę o 

komendzie na Białej - ja na tym przykładzie chciałem do zrobić - 3 piętrowy budynek. Więc 

co by to znaczyło, że jakby się  zawaliło to też by ci ludzie w aresztach w piwnicach zginęli. 

No ale właśnie była ta jego odpowiedź: na dach. No więc ja już nie dyskutowałem o 

sensowności całej imprezy, ale powiedziałem: ale jak na dach Pan chce ten pęk wrzucić, 

przecież to jest ciężej. Kiedyś rzucałem w szkole, były takie ćwiczenia rzut granatem, no to 

sam granat ważył, a pęczek granatów na 3 piętrowy budynek, na dach 3 piętrowego budynku, 

to jest naprawdę. A ja gotów jestem, wiem jak skonstruować katapultę. No i pamiętam, że 

przy katapulcie to już na pewno A. Gwiazda też dał spokój i zostałem sam, coś tam jeszcze 

porozmawiałem. I być może kariera Wałęsy, no tu już dzisiaj co to za kariera i źródła tej 

kariery to jakby inna sprawa, ale by się w ten sposób zakończyła, gdyby w tym momencie nie 
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wpadły do mieszkania te dziewczęta właśnie: Bożenka Rybicka i Magda Modzelewska śp., 

które powiedziały: Och słuchajcie, proboszcz Bazyliki Mariackiej zgodził się na to, żeby w 

Kaplicy Matki Boskiej, tzw. Katyńskiej nieoficjalnie, organizować codzienne tam o godz. 

chyba 16 czy 17 modlitwy w intencji Błażeja. 

P.Sz: (cz. 2,00:08:31) To był jeszcze ksiądz płk Józef Zator Przytocki ? 

K.W: Tak, tak, to było dopiero później było [ks. Bogdanowicz- niewyraźnie]. Znaczy 

proboszcz Przytocki zgodził się. No to było rzeczywiście ważne wydarzenie i kto idzie z 

nami. No i tam weszło parę innych osób i ten cały tłumek poszedł, pojechał kolejką do 

Gdańska z Żabianki. I Wałęsa zabrał się z nimi. No i dobrze, 2-3 dni potem, pytam  co z tym 

człowieczkiem, który tutaj był. A on tam się modlił, taki dobry katolik, one zaświadczyły. I 

rzeczywiście ten… 

P.Sz: Uwiarygodnił się wtedy w tym środowisku. 

K.W: Tak, ale właśnie poznał, zrobił dobre wrażenie na tych ludziach prosty robotnik bez 

ambicji. Już im nie proponował wysadzenia komend i po prostu przylgnął właśnie. I ta 

przyjaźń z Bożenką Rybicką zaowocowała tym, że później… 

P.Sz: (cz.2,00:09:33) … ona była jego sekretarką. 

K.W: Tak, tak, ale to długie lata… tu mamy [19]78 r., później mamy różne inne wydarzenia. 

Ten cykl modlitw był ponawiany później jeszcze w [19]80 roku, po aresztowaniu Tadeusza 

Szczudłowskiego i Darka Kobzdeja. Znowu te dziewczyny robiły te same modlitwy i te same 

modlitwy przedłużyły te same 2 dziewczyny przedłużyły na strajk sierpniowy w [19]80 r. 

znowu z Wałęsą. A po sierpniu [19]80 r. właśnie ja zaproponowałem, czy poprosiłem wtedy 

Bożenkę Rybicką, żeby tymczasowo była sekretarką Lecha, bo tam był straszny chaos. Ona 

się łaskawie zgodziła no i przylgnęła i trwało to do 13.12.1980 r. 

P.Sz:(cz.2,00:10:27) Kiedy rozmawiałem z Jankiem Karandziejem to powiedział mi, że dla 

niego wolne związki to było przede wszystkim spotkanie z Andrzejem Gwiazdą, że to miało 

dla niego decydujące znaczenie, bo poznał człowieka, który wiedział czego chce. A Twoje 

spotkanie się z Andrzejem i Joanną ? Pamiętasz ten moment ? 

K.W: (cz.2,00:10:50) Tak, ja ich spotkałem wcześniej, właśnie w środowisku korowskim i to 

trochę odbiegało od tego mojego głównego pomysłu, żeby Komitet WZZ składał się no 

zasadniczo z robotników. Ale przygotowując ten projekt utworzenia Komitetu WZZ ja 

wcześniej podzieliłem się z B. Borusewiczem trochę pracą w środowisku korowskim w ten 

sposób, ze Bogdan, który wtedy zdaje się robił magisterium na KULu zajął się inteligencją i 

studentami tam głównie, bo Studencki Komitet Solidarności powiedzmy to mój brat był 

współzałożycielem. A ja kontynuowałem pracę wśród robotników sądząc, ze to było 

naturalne. Mając tę grupę ok. 30 robotników takie stałe kontakty w całym Trójmieście 

prawda, niektórzy spoza Trójmiasta, zdecydowałem się właśnie założyć te WZZ. Na tym 

etapie z A. Gwiazdą nie rozmawiałem i w ogóle tutaj muszę powiedzieć, warto powiedzieć w 

40 rocznicę, że zdecydowałem się to zrobić najzupełniej tajnie. To znaczy nikt nie wiedział 

poza B. Borusewiczem o pomyśle założenia Komitetu WZZ.  

P.Sz: (cz.2,00:12:19) Czyli samo to, sama ta nazwa WZZ wybiła się w twojej głowie? 



12 
 

K.W: Nie, to był ten genialny pomysł Świtonia, czy jak niektórzy mówili Leszka 

Moczulskiego, który mu to zaproponował, ale tak, tak myśmy uznali, że skoro to już jest… 

Myśleliśmy poprzednio nad czymś nieco innym, ale uznaliśmy, że ta formuła związkowa jest 

genialna. To jest tak, że ja od [19]74 r. odmawiałem już w kolejnych zakładach pracy 

przynależności do związków zawodowych. Ja nad tym pracowałem wcześniej. Tam wtedy 

komuniści wydali taki zbiór, taki tom „Lenin, a związki zawodowe”. Rzucając szkołę, nie 

chcąc poddawać się edukacji tej komunistycznej, zacząłem na własną rękę studiować 

komunizm. I ten tom „Lenin, a związki zawodowe” zrobił na mnie wielkie wrażenie, bo 

zobaczyłem, odniosłem wrażenie, że ruch związkowy tzw. transmisja partii do mas w  

systemie komunistycznym to jest miękkie podbrzusze systemu, że system z kierowniczą rolą 

partii itd. tutaj jego słabością jest właśnie przełożenie na robotników i chłopów, to co… No 

chłopi trudno prawda, bo to indywidualne rolnictwo, a na pegeerowskich trudno co liczyć. 

Ale robotnicy, ta wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, to się okazuje, że tutaj im czegoś 

brakuje. I uznałem właśnie, że …to właśnie jak mówię… 

P.Sz: …najsłabsze miejsce… 

K.W:… ten Lenin, że to jest właśnie tendencja. I skoro Świtoń stworzył ten pomysł ja 

uznałem, że to już, że nie ma co kombinować, nie ma co szukać, trzeba to  zrobić w tej 

formie. 

P.Sz: (cz.2,00:14:11) I widziałeś to jako ruch ogólnopolski, od początku tak sobie to 

wyobrażałeś ? 

K.W: Tak jest. Zamierzałem nawet osobiście, następny mógł być w Krakowie, ale myślałem o 

kilku głównych miastach: Poznaniu, Szczecinie, powiedzmy Wrocławiu. Miałem wtedy już 

ten ruch korowski był rozbudowany i te kontakty miałem szerzej i czułem, że otoczenie, 

środowisko czeka na jakieś nowe pomysły. No bo jak mówię KOR w tym momencie, to było 

charakterystyczne, ze KOR, który zaczął się wspaniale właśnie od Radomia, Ursusa, utracił 

kontakty z tymi ludźmi. Ci ludzie rzeczywiście zostali przez SB, mówię o robotnikach, zostali 

skutecznie  zastraszeni i oni się bali kontaktować. W Trójmieście była sytuacja inna. Ludzie 

nie byli tak, może pamięć grudnia była taka nieco inna, co innego powodowała. W każdym 

bądź razie ja widziałem zupełnie inne jakby nastroje. W Krakowie… 

P.Sz:(cz.2,00:15:19) KOR był czymś co miało pomagać pokrzywdzonym, a ty chciałeś, żeby 

sami pokrzywdzeni stali się aktorami tego wydarzenia. 

K.W: Widziałem tą różnicę w rozmowach z robotnikami. No tak tam w Warszawie, no wtedy 

Macierewicz nie był jeszcze takim najsławniejszym korowcem, ale tam Kuroń, to oni tam coś 

robią, ale tak zapisać się. Ja wtedy nie doceniałem żądzy władzy u Kuronia. Nie zdawałem 

sobie spraw, że ta lewica korowska prawda Kuronia, to jest, właściwie później od 

Blumsztajna usłyszałem, dyscyplina już nie partyjna a wojskowa. Myślałem wtedy, że z 

komunizmem walczą demokraci, ale to byli innego typu ludzie, którzy z komunizmu odpadli, 

ale chcieli prawdziwy komunizm realizować, czy prawdziwy socjalizm. No to była naiwność 

początków działalności. Ale przechodząc do tego założenia, znając Gwiazdę, ale miałem, go 

jako rezerwowego członka Komitetu Założycielskiego WZZ. Ja wiedziałem, że to pójdzie, 

znaczy byłem przeświadczony o sukcesie to w związku z tym uznałem, ze nie muszę z nikim 

rozmawiać, żeby esbecja nam nie zepsuła. Bo to ciągle były różne inicjatywy i one ciągle 

upadały, bo esbecja miała informacje, więc uznałem tym razem, musimy to zrobić tajnie. 
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Kiedy pojechałem do Warszawy po to, żeby uzyskać zabezpieczenie finansowe na wypadek 

represji w stosunku do działaczy WZZ. Bo wiedzieliśmy, że Świtonia i ludzi, którzy się z nim 

kontaktowali zaatakowano bardzo agresywnie, więc myślałem, że coś podobnego może stać 

się tutaj. No i pamiętam, że poszedłem rozmawiać z Janem Lityńskim i Jackiem Kuroniem i 

oni powiedzieli, że … zażądałem, zaproponowałem od nich 100 tys. jako gwarancji 

finansowych mówiąc już językiem bankowym. No i oni wyrazili zgodę. W związku z tym ja 

przedstawiłem Jackowi taką listę 5 osób, które mają być sygnatariuszami tego Komitetu, ale i 

wtedy umówiliśmy się, że ja im podam konkretne te nazwiska, znaczy które konkretnie 

nazwiska w momencie, gdy wrócę do Gdańska i zawiadomię ich, że… 

P.Sz: (cz.2,00:17:49) Czy pamiętasz jakie to były nazwiska, które podałeś wtedy poza sobą? 

K.W: Tak oczywiście pamiętam. Chodziło głównie o robotników, więc chodziło o: 

Kazimierza Szołocha, Antoniego Sokołowskiego, Andrzeja Gwiazdę, mojego brata i mnie. 

P.Sz: To jest ta pierwsza piątka zgłoszona. 

K.W: To była tak ponumerowana tam powiedziałem, że jak zadzwonię powiem numer taki i 

taki, będziesz wiedział, żeby podać do Wolnej Europy, do mediów, to było takie narzędzie 

informowania w kraju i na świecie. 

P.Sz: Raportu Pileckiego nie znałeś, ale użyłeś numerów. 

K.W: (cz.2,00:18:34) Tak, tak. No więc wróciłem do Gdańska, zostałem zatrzymany tam, już 

nie chcę powtarzać się o mojej naiwności, ale okazało się, że w tej kwestii trzeba by szerzej 

omówić. SB wiedziała, bo później przeczytałem w dokumentach SB informacje, że K. 

Wyszkowski, z podsłuchu u Kuronia, że był tego i tego dnia i powiedział, że zakłada WZZ, 

niezależnie od KORu i ROPCiO. A więc to bardzo ważne dla mnie, informacja, ze ten zapis, 

bo później były takie …. 

P.Sz:… czyli Ty to powiedziałeś tam w Warszawie. 

K.W: (cz.2,00:19:18) Tak, Gazeta Wyborcza próbowała tam twierdzić, że to założył Kuroń, 

może Borusewicz. A pamiętam, ze jedynym człowiekiem wtajemniczonym był B. 

Borusewicz i B. Borusewicz dał mi list do Kuronia. Ja nie czytałem tego listu, ale przedtem 

mi powiedział, że jest zdecydowanym przeciwnikiem. I przez cały czas przed założeniem 

związków i po założeniu WZZ był przeciwnikiem WZZ. Do, powiedziałbym, że nawet do 

dzisiaj w pewnym sensie, ale to jakby jest inna historia. On był zwolennikiem Komisji 

Robotniczych. I właśnie Kuroń i Borusewicz namówili nawet L. Wałęsę w [19]80 r. do 

założenia Komisji Robotniczych w Elektromontażu. To była dywersja wobec WZZ. Bo to 

była Komisja Robotnicza, to był koncept z [19]56 r., gdzie robotnicy zarządzają zakładami. 

To był czysty socjalo-komunizm, takie tam, taka próba powrotu do źródeł sowietyzmu. 

Myślę, że to nie przypadkowo wtedy przeciwnikiem był Borusewicz, Kuroń i ulegał im czy 

działał pod ich namową Wałęsa. I dzisiaj znowu mamy tych, jakby spadkobierców Kuronia, 

Borusewicza i Wałęsę w tej samej grupie totalnej opozycji. Więc myślę, że tu ciągłość jest 

rzeczywiście zachowana. Ale wracając do tej kwestii. Wracam do Gdańska, po zatrzymaniu 

wychodzę i pierwszym człowiekiem do którego idę, to jest oczywiście Kazimierz Szołoch, 

ten twardziel, bohater z grudnia [19]70 r. Prawdziwy, nie było takiego trwale działającego w 

grudniu [19]70 r. Komitetu Strajkowego, ale tym przywódcą wydarzeń tutaj na ulicach był 

Kazimierz Szołoch. To on właśnie swoim tubalnym głosem z tej „Nyski” przez megafon tam 
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namawiał on, prowadził robotników do Wrzeszcza, pod telewizję, radio i z powrotem. I tutaj 

niespodzianka – K. Szołoch, już nie ma sensu o argumentach, no powiedział, że jeszcze nie w 

tej chwili, że w tej chwili on nie może, że za jakiś czas on się włączy itd. I nie chce, bo tam 

ma problemy, zagrożenia. No i odpadł mi Szołoch. Więc poszedłem do drugiego czyli 

Antoniego Sokołowskiego śp. On zmarł w rok po założeniu związków zawodowych- 

stoczniowiec z Gdańska, ciężko chory na pylicę, taki no co tam ćwierć wieku przepracował w 

tych zęzach spawając w strasznych warunkach komunistycznych, no ofiara w tym systemie, 

który w czerwcu [19]76 r. w momencie, gdy część robotników nie bardzo chciała przystąpić 

do strajku, on spawał tam i nie zastanawiając się złapał siekierę i przeciął ten główny kabel 

zasilający, no i w związku z tym wszyscy stanęli chcąc nie chcąc. Ale za to oczywiście został 

wyrzucony z pracy i tam represjonowany. Żadnych odszkodowań, biedak znalazł się w 

zupełnie tragicznej sytuacji no i Antoni mówi: Krzysiu, oczywiście tak. Mam pierwszego 

członka wolnych związków zawodowych. No i nie chcąc, żeby na liście… 

P.Sz:… pierwszy robotnik, prawdziwy taki robotnik. 

K.W: Tak, na liście było - no ja też byłem prawdziwym robotnikiem. 

P.Sz: Nikt Ciebie nie kojarzy z [niewyraźnie]… 

K.W:(cz.2,00:23:08) No tak, ale wtedy, nie, nie to dzisiaj, ale wtedy było inaczej: Szołoch, 

Sokołowski i ja. To jest trzech robotników, prawda. Ale skoro nie chcąc, żeby było dwóch 

Wyszkowskich na trzech założycieli to nie będzie dobrze. Trochę się później to powtórzyło w 

tym przy założeniu WZZ w Szczecinie, gdzie tam dwaj bracia. Ale to są problemy właśnie z 

ustaleniem tego typu składu. No i poszedłem do Gwiazdy. No i mówię Andrzeju, wtedy 

jeszcze Panie Andrzeju prawda itd. Przedstawiłem mu to i no tutaj dwie mądre głowy uradziły 

tak, tak Andrzej podpisuje deklarację. Ta deklaracja była bardzo taka szczególna… 

P.Sz: Autorem tej deklaracji byłeś Ty. 

K.W: (cz.2,00:24:04) Tak, tak i właśnie z tą deklaracją wiąże się taki mój wyrzut mój 

sumienia, bo w tej deklaracji napisałem, że organem Komitetu jest pismo „Solidarność”. I 

naprawdę wykonałem dużą pracę, żeby to hasło, bo uznałem, że związek musi mieć hasło, 

ruch musi mieć hasło i po długich tam rozważaniach za i przeciw, uznałem, że to 

„Solidarność” będzie tym najlepszym hasłem. I Jaś Lityński tam, zostawiłem do publikacji 

ten tekst i mówi: po co wpisywać to zdanie, że będzie „Solidarność”, jeżeli… Jak założycie to 

nazwiecie. Po co, tutaj wy jeszcze nie macie, nie wiadomo kiedy będzie, więc po co takie 

ten… I ja się dałem nabrać, no niestety wierzyłem wtedy w uczciwe intencje Lityńskiego, po 

czym na jednym z pierwszych spotkań Komitetu, nowi ludzie też byli razem w mieszkaniu 

Andrzeja Bulca w Sopocie w Kamiennym Potoku, no rozpocząłem dyskusję nad tytułem 

pisma i ja mówię no oczywiście „Solidarność” i tutaj szok- okazuje się B. Borusewicz już 

właśnie namówiony przez J. Lityńskiego namówił moich przyjaciół, że to złe. To po czasie 

się okazało, że to był dobry pomysł, ale wtedy rzeczywiście. To może dla wrażliwych uszu 

nawet źle brzmiało, bo tam była wtedy solidarność z narodami uciśnionymi przez 

imperializm, z narodem Wietnamu itd., itd. Więc, ale wiedziałem, że w szerszej skali to jest 

lepsze, to jest dobre hasło. I przeforsowali „Robotnik Wybrzeża”. Chodziło o to, żeby WZZ 

były podporządkowane organizacyjnie, nie mówiąc już ideowo właśnie KORowi, lewicy 

korowskiej. Skoro lewica KORowska wydawała „Robotnika”, no to nasi przyjaciele ze wsi 

czy prowincji będą wydawali „Robotnika Wybrzeża”. I Borusewicz jako ten komisarz do 
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spraw prowincji pomorskiej przeforsował ten problem. Dopiero w czasie strajku sierpniowego 

udało mi się wtedy, zakładaliśmy wtedy z Konradem Bielińskim i Mariuszem Wilkiem ten 

(cz.2,00:26:40) Strajkowy Biuletyn Informacyjny, no ale trzeba tytułu: „Solidarność” no i 

poszło prawda. A Jurek Janiszewski napisał solidarycą i wtedy już. Dzisiaj już jakby wszyscy 

wiedzą, że to świetne… 

P.Sz: …że  oczywiste. 

K.W: …że tak. Ale okazuje się po założeniu związków zawodowych, no w każdym razie tak 

wyglądał ten początek. Wolne Związki Zawodowe zostały założone nominalnie przez dwóch 

robotników, czyli A. Sokołowskiego i mnie oraz jednego no tutaj umysłowego inżyniera. Ale 

to dobrze było, bo rzecz polegała na tym, że to są pracownicze związki, a nie robotnicze 

związki w tym sensie nie ma klasowego charakteru, tylko społeczne. 

P.Sz: (cz.2,00:27:30) Edwin Myszk – pewnie nie lubisz tego hasła ? 

K.W: No nie wiem. To jest wielka przykrość, bo rzeczywiście dałem się nabrać. Bo tutaj 

muszę powiedzieć, że właśnie w tej atmosferze, w której pełno, czuliśmy agenturę obok, 

pojawiali się jacyś ludzie. I później po powstaniu IPN ja sprawdziłem i okazało się, że te 

intuicyjne wrażenia były często trafne, ale nie zawsze niestety nie da się tak, że intuicja to 

jakiś kierunek, warto to brać pod uwagę, ale nie wyłącznie. W każdym razie co do Edwina 

miałem tą intuicję czegoś nieautentycznego. No ale to naprawdę bardzo bystry człowiek, dużo 

bystrzejszy, z polotem, lepiej wykształcony niż Wałęsa. Ja to ja, ale Edwinowi udało się 

wejść, uzyskać zaufanie B. Borusewicza. B. Borusewicz zrobił numer zupełnie niedozwolony, 

mianowicie w pewnym momencie wpisał pod deklaracją WZZ wyeliminował Antka 

Sokołowskiego, który wystąpił pod presją tajne policji. Zastraszono go straszliwie, 

aresztowano mu syna pod zarzutem włamania do kiosku, wyrzucono z pracy żonę 

sprzątaczkę, zagrożono, że córkę zgwałcą, a na koniec przychodził do niego szef wydziału 

spraw wewnętrznych, coś takiego, Urzędu Wojewódzkiego – Gromadzki ten, który 

organizował pogrzeby, te tajne pogrzeby w grudniu [19]70 r.- potworna postać. Miał do niego 

przyjść na jakieś rozmowy. No ewentualnie wypłacenie części odszkodowania, bo on miał 

prawo do odszkodowania za stracone zdrowie w każdym razie. I z Antonim Sokołowskim 

umówiliśmy się, że włożymy mu magnetofon i on nagra rozmowę z tym dyrektorem 

Gromadzkim, będziemy mieli materiał no szkoleniowy, no materiał do publikacji…(cz. 3, 

00:00:00) I oczywiście okazało się, że wśród paru studentów, którzy pośredniczyli w tym 

ustawianiu magnetofonu był jakiś agent i gdy Gromadzki przyszedł z milicjantami, esbekami: 

Pan będzie aresztowany, pan pójdzie do sądu i więzienia za próbę nagrywania urzędnika 

państwowego itd. Wyciągnęli ten magnetofon oczywiście. Więc Antoni uznał się za 

pokonanego, prawda i podpisał oświadczenie, że przestaje być członkiem WZZ. Wobec tego, 

ale deklaracja była potrzebna, bo to było rozpowszechniane prawda, no więc zamiast wstawić 

mojego brata, czy… Ale być może Borusewicz wolał swojego człowieka, prawda, którego 

uważał. Agent będzie, to znaczy on nie wiedział, że on jest agentem i oczywiście uważał… 

Agent potrafił się podlizywać, potrafił pokazywać, że będzie posłuszny, wierny. W związku z 

tym wpisał pod tą deklaracją Edwina Myszka i do dzisiaj czasami publikowana jest deklaracja 

z podpisem 3 założycieli czyli A. Gwiazdy, E. Myszka i Wyszkowskiego. No to jest akurat 

fałszywe. 

P.Sz:(cz.3,00:01:20) Gdybyś miał podziękować najdzielniejszym ludziom, którzy się pojawili 

w tym kręgu WZZ w pierwszym okresie, to jakie nazwiska byś wymienił ? 
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K.W: Ci właśnie na których stawiałem od początku: Kazimierz Szołoch. Bez niego naprawdę, 

to jest jeden z takich obrazków, które mi utkwiły w pamięci najbardziej. Spotkanie u 

Szołocha, które prowadził Lech Kaczyński śp. No chłopiec młodziutki, śliczniutki właśnie, 

delikatny, a tutaj robole właśnie twardzi, prawie po 2 metry, piąchy jak chleby. I nagle 

okazuje się świetny kontakt. Robotnicy inteligentniejsi niż mógł się spodziewać asystent z 

uniwersytetu, prawda. A asystent, czyli intelektualista, czy inteligent dużo bardziej dorzeczny 

niż robotnicy mogli sobie, tam swoich szefów, kierowników z pracy wyobrażać sobie. 

P.Sz:(cz.3,00:02:34) Ale ten Lech Kaczyński miał taki dar współodczuwania. 

K.W: Tak, tak. No bo był uprzejmy, delikatny, kulturalny. Nie rezygnując ze swojego 

[niewyraźnie], nie zaczynał rzucać mięsem, bo to niektórzy uważają, że z robotnikami to 

trzeba się zbratać za pomocą wulgarności. Odwrotnie on zachował swoją postawę i za to był 

ceniony. Ale jednocześnie był kochany, bo jak on… [niewyraźnie]. Nie znam przypadku, 

żeby on odmówił komuś pomocy w sensie pisania tych materiałów do sądów do różnych 

analiz. Ludzie wyrzucani z pracy, trzeba było starać się o rodziny. To bardzo skomplikowane, 

trzeba było nad tym pracować. Ale mówię to [19]77 r. to jeszcze początek te przygotowania. 

Bez tego okresu wstępnego nie byłoby właściwie później być może Lecha Kaczyńskiego w 

sierpniu [19]80 r.  i Solidarności z tą rolą, gdyby on nie miał tych ludzi, tego kontaktu z 

takimi ludźmi jak Kazimierz Szołoch już wcześniej, kilka lat wcześniej, prawda. No właśnie 

A. Sokołowski, wbrew temu, że co prawda szybko wypadł z WZZ, a potem szybko umarł, no 

ale pamiętam te zebrania, na których on był jednym z najtwardszych, najodważniejszych. I to 

działało na innych. Nawet to, że odszedł. Bo kiedy ci ludzie zdecydowali się wejść do 

działalności związkowej to, to że ktoś odpadał była rzecz zwyczajna, esbecja zmęczyła, ale to 

byli dorośli ludzie, później przyszła taka młodzież właśnie. 

P.Sz:(cz.3,00:04:09) Właśnie chciałem Cię zapytać o tą młodzież, tą młodzież, która 

podprowadzała do sierpnia, tacy ludzie jak Jan Karandziej… 

K.W: …tak, Zborowski na przykład, tak… 

P.Sz: … Lech Zborowski, późniejszy drukarz „Solidarności”. Czy oni też byli jakoś w twoim 

polu widzenia ? Czy Ty też ich jakoś identyfikowałeś, czy dla nich… oni byli dla ciebie 

jakimiś młodymi ludźmi, którzy tam się dołączyli. 

K.W: (cz.3, 00:04:34) Przyznaję, że ja wtedy trochę na kilku polach pracowałem 

równocześnie. 

P.Sz: Bo Ty też na jakiś czas opuściłeś Gdańsk. 

K.W: (cz.3,00:04:41) Tak, tak, ja wyjechałem do Krakowa zakładać ten krakowski WZZ. Ale 

to się skończyło we wrześniu. Po prostu tam  esbecja różnymi działaniami nie dopuściła, 

żebym ja tam w Krakowie zamieszkał i znalazł pracę. W związku z tym wróciłem do 

Trójmiasta. Ale jednocześnie zajmowałem się wydawnictwem. A więc stworzyłem takie duże 

wydawnictwo podziemne, jedno z największych w tym okresie przed [19]80 r. I WZZ były 

częścią mojej aktywności i pamiętam, że spotykając się no najczęściej w mieszkaniu, później 

Ani Walentynowicz, to jednak stawiałem na tych starszych, prawda, ludzi z autorytetem. To 

jest trochę ważne. To jest tak, że w środowiskach robotniczych zawsze jest tak, że ci młodzi 

ludzie są nastawieni nieco radykalnie, ale dopiero się uzyskuje autorytet po jakimś czasie. No 

to samo w grudniu [19]70 r. Autorytetem był np. Józef Szyler na Wydziale W-4, a nie Lech 
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Wałęsa. Ale Lech Wałęsa umówiony wcześniej z funkcjonariuszami poszedł do dyrektora, 

jako rzekomy reprezentant załogi, po czym twierdzi, ze był szefem komitetu strajkowego. To 

jest właśnie mity- oczywiście. Na Wydz. W-4 dominowali zupełnie inni ludzie. Ludzie już 

dojrzali, stateczni, sprawdzeni jednymi represjami, drugimi, jednym, drugim przełomem, 

prawda. Więc tutaj w WZZ rzeczywiście ludźmi co do których byłem przeświadczony, że są 

przywódcami, no to właśnie ci starsi: Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Joanna 

Gwiazda. No ale tam w grę wchodziło więcej powiedzmy ludzi. Lech Wałęsa na pewno się w 

tym czasie nie liczył. Z przykrością muszę powiedzieć, że do pewnego momentu, ja w [19]79 

r. ujawniłem agenturalność Edwina Myszka publicznie. To był pierwszy akt takiej lustracji 

obywatelskiej. Ale do tego czasu on też był ważną osobą WZZ, tym bardziej, że dobrze 

współpracował z B. Borusewiczem, który miał się za nieformalnego lidera tej grupy. Tutaj… 

może to nie warto … znaczy ja powiem. Z Bogdanem Borusewiczem była sprawa o tyle 

szczególnie dziwna, to później, raczej po sierpniu [19]80 r. doszło do jakichś konfliktów, 

kiedy ujawnił się fakt, ze Bogdan nie jest osobą samą w sobie jak myśmy sądzili. Że to jest 

samorodny, że tak powiem działacz i człowiek, który sam decyduje o tym co robi, co myśli, 

prawda, co proponuje. Później okazało się, że to żołnierz po prostu Jacka Kuronia, prawda. 

No i najlepiej to widać po takim moim sporze z B. Borusewiczem, kiedy  po założeniu WZZ, 

ja  w jakiejś rozmowie, bezpośrednio potem w rozmowie z Bogdanem, mówię zrozum: WZZ 

to jest narzędzie, które rozwinie się tak radykalnie, tak bardzo, że pochłonie, że 

podporządkuje sobie wszystkie te środowiska KORu, ROPCiO itd. I że to jest Goliat przy…. 

nie Goliat […] 

P.Sz: …Lewiatan, nie…. 

K.W: (cz.3,00:08:39) Nie, nie… no dobrze, że to jest gigant przy drobnych środowiskowych 

towarzystwach, kanapowych trochę układów i mówię: Bogdan wystąp z KORu i wstąp do 

WZZ i Bogdan na to ze straszną miną powiedział: będę zwalczał ze wszystkich sił twoją 

koncepcję WZZ. Pamiętam było to dla mnie jednak bardzo ciężkie. No Bogdan, ale ma 

nadzieję, że uczciwymi metodami. A Bogdan wtedy mi powiedział: cel uświęca środki. 

Bogdan, przecież to jest leninizm, jak możesz takie rzeczy. Ja jeszcze cały czas myślałem, że 

to jest gadanie, że to takie może nieostrożne bzdury. Potem się okazało, że rzeczywiście tak 

jest. Ale trzeba było lat, trzeba było wykazać. Tak jak mówię ta młodzież w okresie 

przedsierpniowym dawała się właśnie zjadać w kaszy, wierzyła pozorom, to dopiero później 

po sierpniu, ale już po 13 grudnia i współcześnie dopiero przejrzała. Dzisiaj jest taka sytuacja 

jak mówię, że tych trzech ludzi: B. Borusewicz, L. Wałęsa są po tamtej stronie, może z 

dodatkiem tego biednego Borowczaka, który no biedak musi z czegoś żyć i w związku z tym 

nie jest w stanie wrócić do pracy fizycznej. A całe środowisko, naprawdę całe, 90 % 

środowiska WZZ jest zdecydowanie po tej stronie, w której mam zaszczyt być razem z 

Andrzejem, z państwem Gwiazdami właśnie i młodymi właśnie z tą całą czeredą tych 

młodziaków, co do których nie byłem, z natury rzeczy nie mogłem być pewny, że 

wytrzymają. Okazało się, że wytrzymali, przetrzymali i dzisiaj są skarbem dla społeczeństwa. 

P.Sz:(cz.3,00:10:50) To pewnie będzie rozmowa niedokończona, bo masz ograniczony czas, 

ale ja jeszcze muszę na koniec o coś zapytać 

K.W: Która jest godzina, bo ja jestem umówiony. 

Dz… już po 13. 
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P.Sz: Chociaż krótko: chłopiec 16 letni porzuca liceum, a po latach jest jednym z bardziej 

inteligentnych, błyskotliwych felietonistów, jest rasowym dziennikarzem. Jak to się stało, na 

czym polegała Twoja edukacja dziennikarska, kto był dla Ciebie mistrzem ? Czy wielość 

lektur ? No bo właściwie instytucjonalnie kształcenie się dla Ciebie kończy wtedy. 

K.W: Tak. 

P.Sz: Jak to się stało, że zostałeś dziennikarzem, który jest ceniony i którego felietony czyta 

się z wielką przyjemnością ze względu na styl i pod każdym względem. 

K.W: Nie wiem jak to się stało. Jak przyszła okazja to zacząłem pisać artykuły. 

P.Sz: Jesteś kojarzony z dziennikarstwem bardziej… 

K.W: (cz.3,00:11:44) Nic o tym nie wiem. Byłem samoukiem, tzn. rzeczywiście nie było 

tak… wychodząc z tego liceum i podejmując pracę fizyczną ja zaprzestałem uczenia. Ja 

uważam, że raczej w szkole marnuję czas, prawda. Ja już w 7 klasie, mogę się tym pochwalić, 

chociaż sam się dziwię jak to się działo. W połowie roku pani dyrektor, a jednocześnie moja 

wychowawczyni. Wtedy była 7 klasowa szkoła… 

P.Sz:… 7 klasowa, 14 lat kończyłeś szkołę podstawową. 

K.W: …więc do połowy roku uczono historii, a od połowy roku wchodziła nauka o 

społeczeństwie, coś takiego o systemie, o ustroju. No i podano nam jakieś takie podręczniki. 

Ja przejrzałem te podręczniki, powiedziałem swojej nauczycielce i pani dyrektor, że proszę 

pani, ja tego uczyć się nie będę. No szok, jak to ! Po czym pani: proszę tam do gabinetu. 

Krzysiu, ja mam ciebie dosyć, ale to już jest siódma klasa, jeszcze parę miesięcy i szkołę 

kończysz. Umawiamy się tak: ty zamkniesz buzię, nie będziesz mówił, na tą naukę będziesz 

wychodził na korytarz, ale nie będziesz rozrabiał, tylko cichutko siedział w szatni, ale ja za to 

postawię ci trójkę, bo inaczej nie mogę, bo rozumiesz. A ja powinienem mieć piątkę. No i 

umowa została zawarta. I okazało się, że w komunizmie, u pani dyrektor, która z pewnością 

miała zobowiązania ideologiczne itd., można było po prostu odmówić uczenia. A ja 

oczywiście uczyłem się. No ja tego Lenina studiowanie też nie przyszło przypadkiem. No ja 

poznawałem doktrynę, prawda fundamentalnie. No a co do pisania no to… nie no to ja w 

swojej pracy dziennikarskiej, naprawdę nie przeceniajmy się. W ogóle że tak powiem, tym 

mało interesuję się, ponieważ całą młodość, moje te miłości literackie to był: M. Proust, F. 

Kafka. 

P.Sz: No to raczej nie dziennikarstwo… 

K.W: … no właśnie poezja francuska, więc dziennikarstwo traktuję jako coś, coś… 

P.Sz: Mistrza reportażu nie miałeś za mistrza raczej, czyli uczyłeś się na klasyce. 

K.W:(cz.3,00:14:16) Nie, no ci przedwojenni tak, ci XIX wieczni tak. To, że tak dużo 

czytałem to była taka publicystyka upolityzowana prawda- XIX w. czy międzywojenny okres. 

Pamiętam, że rzeczywiście docierałem do tych tekstów parlamentarnych, np. ci 

sprawozdawcy sejmowi, prawda, to było rewelacyjne. Międzywojnie było niesłychanie takie 

kolorowe, dynamiczne, prawda, właśnie utalentowane. Dzięki przyjaciołom otrzymywałem 

książki z zachodu wydawane przez Giedroycia i w ogóle na zachodzie i tam byli zupełnie 

rewelacyjni autorzy. Więc to jakoś tak przenikało, ale żebym, ale ja nigdy nie myślałem, że 
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będę pisał. Tylko po prostu jak zacząłem pracować w tygodniku „Solidarność” nagle się 

okazuje, że tu czegoś brakuje i jeden, drugi, trzeci i zacząłem pisać. 

P.Sz: (cz.3,00:15:16) Pamiętasz reakcje Twoich rodziców na Twoje zaangażowanie się. Czy 

się bali o Ciebie? 

K.W: Bardzo. 

P.Sz: Czy Cię ostrzegali, czy… 

K.W: Tak, bardzo. Ojciec stwierdził, zresztą bardzo słusznie, nie wierzyłem mu: Krzysiu, nie 

bądź naiwny, oni (esbecja) wszystko wiedzą. Ja już pierwszy kontakt z esbecją, później byłem 

zatrzymany w grudniu [19]70 r. , ale to był incydent, ale wcześniej jeszcze, jak miałem 17 lat 

pojechałem do Ambasady Chińskiej zawierać, pod wpływem Piłsudskiego i jego wycieczki 

do Japonii, zawierać koalicję na rzecz otoczenia Związku Sowieckiego. Ale to niesamowite… 

P.Sz: …nie oddamy Chinom Związku Radzieckiego. 

K.W:… tak, tak. Tam wizyta to wspaniałe było przeżycie, w każdym bądź razie jak wróciłem 

to powiedziałem jakoś kolegom itd., to od razu zainteresował się jakiś pan pułkownik w SB 

prowadził śledztwo w tej sprawie, więc… Ale mi to jakoś wybaczono. To była dziecinada. No 

ale rodzice moi, znaczy właśnie, to było takie pierwsze zetknięcie: Krzysiek, tutaj był 

pułkownik SB, masz iść na przesłuchanie, co ty tam narozrabiałeś, przecież zrozum tutaj 

siostra, brat, wszyscy zaskoczeni, nie wiadomo jak to się skończy. Ojciec miał w kościach to 

straszne więzienie. No a później on mi mówił, że oni to kontrolują. Miał rację. Okazało się, że 

to bardzo ważne, żeby powiedzieć: jeżeli temu ruchowi patriotycznemu, 

antykomunistycznemu z lat 70 nie można przypisywać cech żołnierzy niezłomnych. Myśmy 

działali w warunkach no nie absolutnego bezpieczeństwa, bo padały trupy, mordowano 

ludzi… 

P.Sz: …ale [niewyraźnie]… 

K.W: …ale pojedynczo, pojedynczo. Nie było tak, że nam… Znaczy wewnętrznie, tutaj 

trzeba oddać sprawiedliwość, ludzie byli zdecydowani nawet na poniesienie ofiary z życia. 

Ale ogólnie biorąc jednak się czuło, że to jest zupełnie inna sytuacja. Nie mieliśmy sytuacji 

jakichś przesłuchań, takich miażdżących. Iluś ludzi stchórzyło, podporządkowało się 

zostawało agentami, płakało. Niektórzy twardziele, co mnie bardzo zadziwiało, prawda. 

Okazało się, że pytam później: dlaczegoś pozwolił się zagenturyzować ? Ze strachu, bali się, 

że zostaną zabici, zamordowani, torturowani itd., no nadmierne…Ja takich obaw nie miałem. 

Ale właśnie trzeba pamiętać, ze my mieliśmy niesłychane szczęście. Działaliśmy pod 

parasolem sporu Wschód-Zachód, Helsinki, prawda. No to było dobre, skutecznie 

wykorzystanie okoliczności. No tak jak może trochę poprzednio przez Piłsudskiego, który 

zresztą przyznaję, dla mnie był tym mistrzem, bez którego przyznaję, bez czytania jego Dzieł 

zebranych, ja bym niczego w polityce osobiście, indywidualnie nie zrobił. Po prostu miałem 

poczucie, że ja wiem coś więcej od moich kolegów z KORu, czy tam ROPCiO. No bo ta 

PPSowska działalność Piłsudskiego, no to jest przecież niesłychanie aktualne to jest na 

dzisiaj. Jeszcze bardziej na dzisiaj niż wtedy. Okazało się skuteczne. 

P.Sz:(cz.3,00:18:55) Tak zapomina się, że Piłsudski był przedstawicielem polskiego 

socjalizmu. Zupełnie się zapomina… 
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K.W: Ale no więc właśnie, nie, no bez Piłsudskiego nie byłoby Solidarności. W ogóle bez 

pamięci… a nie tylko mi chodzi o moją osobistą, ja spotykałem to… no szerzej można mówić 

bez Kościuszki. W polskim ludzie, jeżeli mowa o klasie robotniczej, klasa robotnicza jest w 

dużym stopniu świeża, może w Wielkopolsce jest inaczej, ale tutaj to są, były dzieci 

chłopskie. W tych domach chłopskich ten portret Kościuszki i idea Kościuszki tego patrioty, 

który uważał, że cały lud, cały naród trzeba ogarnąć… 

P.Sz: …słynna sukmana… 

K.W: …trzeba zjednoczyć tak, no to był ten trop i w tym sensie Piłsudski jako kontynuator 

Kościuszki, no a WZZ jako kontynuator PPSu Frakcja Rewolucyjna oczywiście, bez użycia 

pistoletu. 

P.Sz: Dziękuję Ci bardzo. 

K.W: Dziękuję. 

P.Sz: Traktujemy tę rozmowę jako niedokończoną, która kiedyś zostanie dokończona. 

 

 

 

 

 

 

 


