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Motywy zaangażowania się w opozycję 

Moja mama pochodziła z takiej bardzo klasycznej ziemiańskiej rodziny 

Dmochowskich. Oni przez setki lat funkcjonowali na Podlasiu. Mój dziadek był właścicielem 

majątku Jeleniec. Jego brat był właścicielem majątku Sarnów tuż obok. To było środowisko 

bardzo patriotyczne, pielęgnujące takie tradycyjne polskie / polski stosunek do wolności, 

niepodległości. Z tego też powodu od zawsze pamiętam w swoim domu, czy jak byłem na 

wakacjach w domu mojego dziadka, czy w domu moich wujów, zawsze się w zasadzie 

wieczorami zamiast słuchać „Dziennika Telewizyjnego”, czy innych programów, które nam 

publiczna telewizja wówczas serwowała, słuchało się [Radia] Wolnej Europy. Mój dziadek 

lubił bardzo słuchać polskiej sekcji BBC. Londyńskiej. Dziadek mówił płynnie po rosyjsku, 

więc słuchał również Radia Swoboda.  

To była atmosfera, w której wzrastałem. Z jednej strony jak się wychodziło z domu do 

szkoły to się funkcjonowało w tym świecie takim klasycznym peerelowskim, a w domu w 

sposób nieomal automatyczny wpajano w nas taki bardzo wrogi stosunek do tego, co się w 

ojczyźnie dzieje wówczas. Myśmy znali historię wojny [19]20 roku. Wszystkie rzeczy 

automatycznie i mama i dziadkowie, pewnie w poczuciu obowiązku, aby uzupełniać naszą 

edukacje historyczną jaka serwowano nam w szkołach… Cała historia polskiego podziemia 

niepodległościowego w czasie II wojny światowej. Tego wszystkiego dowiadywaliśmy się w 

domu. Nie było mi wolno nawet należeć do polskiego harcerstwa. Mama sobie tego nie życzyła. 

Ja tego wiernie przestrzegałem.  

Młody, 20-letni człowiek był podekscytowany samym faktem, że nagle coś się rodzi, że 

od mojej maleńkości było mi wpajane, że było słuszne, że trzeba w jakiś sposób stawiać opór 

temu systemowi, dopóki było to możliwe to robiliśmy to w domach, właśnie wtedy jak się 

słuchało rodziców jak opowiadali o prawdziwej historii. 
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Działalność opozycyjna przed Sierpniem 

Po maturze. To był [19]76 rok. Chyba we wrześniu. Pracując gdzieś w jakimś 

magazynie, fizycznie, już nawet nieistotne gdzie, przez zupełny przypadek, bo to tak zazwyczaj 

bywa, spotkałem mojego do dzisiaj serdecznego kolegę i przyjaciela Mariusza Muskata. 

Mariusz, to był bardzo ciekawy i mądry człowiek, zaczął przynosić mi bibułę, która wtedy w 

zasadzie była we wrześniu [19]76, może to był październik [19]76 - bezpośrednio po 

wydarzeniach czerwcowych, zdaje się, że KOR już się zawiązał, zdaje się to były te pierwsze 

miesiące KORu, tam jeździli wówczas na procesy radomskie – była bibuła, która w zasadzie 

była takimi maszynopisami pisanymi przez kilka kalek i to były te pierwsze wydawnictwa 

niezależne. Nawet powielacze spirytusowe wówczas nie funkcjonowały w opozycji, bo to było 

zupełne raczkowanie. No i tak się wciągnąłem. Zacząłem przychodzić do Mariusza. Czytać tą 

bibułę. Mariusz już był w tym środowisku mocno działający. W tworzącym się jeszcze wtedy 

wówczas bardzo raczkującym, ale środowisku, które potem tworzyło tą gdańską przed 

sierpniową opozycje. Zacząłem chodzić do Mariusza. Zacząłem z nim chodzić na różne 

spotkania. 

Z biernego czytelnika w ciągu  kilku miesięcy zrobił się ze mnie aktywny buntownik 

przeciwko władzy. W związku z tym, że mój tata przed śmiercią pracował na kolei, był 

inżynierem elektrykiem, pracował na kolei w biurze projektów krajowych, miałem wolne 

przejazdy po ojczyźnie. Pamiętam to były takie książeczki z biletami, które się wypisywało 

samemu i się jechało w Polskę. Koledzy błyskawicznie to podchwycili, bo kasy nie było, żebym 

jeździł do Warszawy. Zacząłem jeździć do Warszawy i trochę kurierować.   

Wpierw to były materiały o charakterze ulotkowym. Potem powstała „NOWA”, więc 

zaczęły wychodzić poważne pozycje. Pierwszą książkę jaką wiozłem, jedną z wielu, to była 

„Nierzeczywistość” [Kazimierza] Brandysa wydrukowana na powielaczu spirytusowym. 

Miałem ten przywilej, że woziłem te transporty miałem przywilej pierwokupu. Przywoziłem je 

do Gdańska, bo miałem po 20-30 sztuk na początku, bo takie mieliśmy przydziały na Gdańsk. 

[Pod] koniec [19]77 roku, jeśli sobie [dobrze] przypominam, koledzy z Warszawy wpadli na 

taki pomysł żeby przerzucać tą bibułę nie podróżując tylko poprzez skrytki, które są w 

wagonach kolejowych. I pamiętam ta skrytka, z której myśmy korzystali, to był ostatni wagon, 

druga ubikacja i tam w suficie [była] taka klapa, którą się [otwiera] kluczem kolejarskim. Do 

dzisiaj chyba te wagony mają [taką] klapę. Ona się otwierała i tam było mnóstwo miejsca nad 

tym sufitem w kibelku wagonowym, żeby upchać pełno bibuły. I to zaczęło nieźle 

funkcjonować. Pamiętam, że ja wsiadałem na dworcu w Gdańsku z torbami do tego 
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warszawskiego pociągu. Wsiadałem, wchodziłem do tego kibelka  [i] pakowałem w tym kiblu 

wszystko to co tam było nad tym sufitem i w Sopocie czy w Oliwie, gdziekolwiek było mi 

blisko, wysiadałem.  

I to funkcjonowało przez jakiś czas do momentu kiedy nie zostałem odwołany z tego. 

Pierwszy raz mnie namierzyli. Pierwszy raz mnie bezpieka z jakiegoś powodu wzięła ze szkoły. 

Tej pomaturalnej szkoły. 

Ta bibuła w tym kibelku przyjeżdżała z Warszawy. Włożona przez kolegów w 

Warszawie. A ja wsiadałem w Gdańsku z torbami, pakowałem to wszystko do torby i na tym 

odcinku między Gdańskiem a Sopotem to wszystko tam sobie w tej torbie organizowałem. I w 

Sopocie czy w Oliwie czasami wysiadałem. I tyle. Także po prostu to jeździło jako taki. Ktoś 

to pakował. Pamiętam, że zawsze dzień wcześniej dostawałem zupełnie taki zaszyfrowany 

telefon z Warszawy od kogoś, gdzie wiedziałem, że to jutro o tej i o tej godzinie tym i tym 

pociągiem ten towar przyjedzie i wtedy szedłem. To taka była przygoda.  

 

Specyfika Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża 

 

Relacje z innymi organizacjami 

Więc chciałem powiedzieć że ta zwartość środowiska gdańskiego mi bardzo zaimponowała i 

uważam że ta zwartość tego środowiska czy to kolegów z Ruchu Młodej Polski czy z WZZ-u 

czy ludzi którzy się nie potrafili przypisać do nikogo ale w środowisku funkcjonowały była 

kluczowa jeśli idzie o sukces gdańskiego sierpnia. Absolutnie. I jeśli chodzi o sam moment 

wywołania strajku to wreszcie główna zasługa Bogdana Borusewicza że wyczuł odpowiedni 

moment i jakoś tak to wszystko ustawił że się udało, prawda. Ale potem wsparcie przyszło od 

wszystkich. Ten ten strajk został wsparty przez całe gdańskie środowisko. I wszyscy żeśmy się 

w to zaangażowali i to się udało. Więc ta jedność tego środowiska była dla mnie imponująca i 

bardzo sobie ją ceniłem tym bardziej mając świadomość bo miałem przyjaciół w Warszawie na 

przykład prawda że no to było większe grupy ludzi czy środowisko KOR-owskie czy ROPCIO-

wskie w Warszawie prawda że oni z sobą tak sprawnie nie współpracowali prawda że tam były 

pewne tarcia bardzo mocne. Czasami nawet sobie trochę przeszkadzali powiedzmy to sobie 

szczerze, prawda. U nas tego w ogóle nie było to w ogóle nie istniało. W momencie kiedy trzeba 

było coś zrobić to podziały że oni są z ROPCiO a my jesteśmy nie z ROPCIO  a tamci są z 

RMP a my z WZZ nie miały żadnego znaczenia i to towarzystwo też było również towarzysko 

to się mieszało, czasami przyjaciele z RMP. Nie było tych podziałów. Myślę że jednym z 

elementów, powodem tego była y była w odróżnieniu od właśnie chociażby od kolegów z 
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Warszawy taka młodzieńczość młodzieńcza dosyć dziewiczość po prostu. Tamto to byli stare 

wygi prawda obojętnie czy to był Jacek Kuroń czy Adam Michnik czy z drugiej strony czy z 

drugiej strony Andrzej Czuma, czy tam Wojciech Zębiński. To były stare wygi i oni po prostu 

okopani byli na swoich w swoich pozycjach i z tych pozycji działali. Myśmy byli na luzie, 

myśmy byli spokojni, rozluźnieni, każdy z nas przyjmował jakieś ideały, prawda, mieliśmy 

jakiś obraz tego jak Ojczyzna powinna wyglądać jak będzie wolna. Oczywiście że tak, ale to 

wtedy nie miało żadnego znaczenia. Była sprawa do zrobienia czy to 3 listopada czy to 14 

grudnia wszystko jedno nie ma znaczenia. 

 

Represje wobec działaczy i agentura Edwina Myszka 

Pierwszą akcją na której mnie zwinęli to była ta taka dosyć znana akcja, bo zasypana przez 

kolegę [Edwina] Myszka. Akcja rozdawania ulotek w okresie powstawania gdańskich WZZ-

ów, tak. To była wiosna [19]78 [roku]. Żeśmy zrobili taką bardzo dużą powszechną akcję pod 

obiema stoczniami rozdawania ulotek - deklaracja założycielska. Do tego były dołączone jakieś 

bibuły z Warszawy. Pamiętam chyba był „Robotnik” jakiś dołączony. 

Ciekawy zestaw [ludzi] jechał [do Gdyni] - Bogdan Boruszewicz, jechałem ja, jechał 

znany powszechnie Zdzisław Pietkun i Wojtek Drzewiecki student z Poznania, znajomy 

Mariusza, który w zasadzie bardziej funkcjonował w Poznaniu w tych środowiskach 

opozycyjnych poznańskich. Pod Gdańską Stocznię, tam chyba rozdawał Krzysiek 

Wyszkowski, tam nie wiem kto był, już nie pamiętam. Był Edwin Myszk. Także obie grupy 

były dobrze obstawione, prawda.  

No i oczywiście nas [grupę jadącą do Gdyni] zwinięto od razu. Myśmy zdążyli tylko 

wejść chyba po swoje. Pamiętam, że szedłem ostatni bo miałem najwięcej toreb. Oni 

[Borusewicz, Pietkun i Drzewiecki] mieli rozdawać . Szedłem ostatni. Tylko zauważyłem jak 

dochodziłem do końca tego wejścia, tego takiego drewnianego na Gdyni Stocznia, (…) jak oni 

są w tym tłumie stoczniowców, którzy szli po schodach, są wyławiani, wyciągani i tam 

powalani na ziemię. Wiem, że Bogdanowi wtedy udało się pójść bokiem gdzieś i umknął. Nie 

został aresztowany. Ale nas trzech zatrzymano. I tak samo, dokładnie tak samo stało się w 

Gdańsku. Bezpieka już czekała także myśmy tam niewiele porozdawali niewiele porozdawali 

wówczas. 

To była wyraźna akcja zwalniania ludzi, bo mam wrażenie, że się bezpieka zorientowała, że to 

my zaczynamy. Że to się zaczyna rozrastać. Że to zaczyna być za. Że oni prawdopodobnie tracą 

nad tym jakąś tam swoją kontrolę, którą by się wydawało pewne że mają. Więc wtedy żeśmy, 

cała fura ludzi, dostała te wypowiedzenia. Między innymi ja. No i tyle prawda.  
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Oczywiście oni woleli mieć mnie takiego Wojdakowskiego byle jakiego w izbie 

rzemieślniczej, gdzie jeszcze pracowało dwadzieścia parę osób - było to na ulicy Piwnej w 

Gdańsku - niż na terenie portu, gdzie jest cała fura ludzi i w zasadzie każda klepsydra, każda 

ulotka  może być groźna. Po prostu groźna o to chodzi. 

Jak żeśmy powpadali wtedy pod tymi stoczniami. To był chyba maj albo czerwiec [19]78. No 

to pierwsza rzecz - ewidentnie ktoś zasypał. Bo obie stocznie były obstawione. W obu 

miejscach na nas czekano i to duża ekipa na nas czekała. Tam ich było od groma, czyli to nie 

było jakiś przypadek zbieg okoliczności. Nie. To była sypnięta sprawa, więc od razu było 

wiadomo, że ktoś sypie. Na przykład podejrzewam, co jest bardzo możliwe, Bogdan 

[Borusewicz] mi nigdy tego nie potwierdził, ale to, że trzy dni potem poprosił mnie żebym raz 

jeszcze z nim i ze Stasiem Śmiglem pojechali do tej Gdyni i rozdali resztę ulotek, które nam 

zostały. To przypuszczam było elementem sprawdzania mnie albo Stasia, nie wiem naprawdę 

nie mam pojęcia, może nas obu. Chociaż przypuszczam, że bardziej mnie niż Stasia, dlatego że 

Bogdan Stasia znał dużo dłużej, czyli na pewno miał większe [zaufanie do niego]. Także myślę, 

że szukano kto sypnął, prawda. Nie wiem po jakim czasie ten Myszk wyskoczył nagle, ale tak 

w sposób oczywisty, że nie było wątpliwości. Natomiast Pietkun funkcjonował nierozpoznany 

do Okrągłego Stołu. W [19]90 roku zdaje się dopiero papiery na niego się znalazły.  

 [Edwin] Myszk został rozpoznany chyba pod koniec 19[78] roku. Chyba go jakoś ktoś 

namierzył i okazało się że jest agentem. 

Ja nie pamiętam tego dokładnie. Ja go nie znałem poza tym, że go widywałem na tych 

spotkaniach pod pomnikiem, czy gdzieś pod stocznią.  Wiem o nim tylko tyle co koledzy 

mówili mi. 

 

Sytuacja przed Sierpniem 

Proszę pamiętać, że wtedy przez Polskę szła fala strajków mniejszych, większych, średnich, 

prawda. W Lublinie był największy chyba. Lubelski był w lipcu. W sposób taki niejako 

naturalny wydawało się nam wszystkim, że no nie wyobrażamy sobie, żeby w tym Gdańsku 

nic się nie działo, prawda. Ludzie byli tak samo oburzeni jak we wszystkich rejonach Polski. 

Zaplecze organizacyjne w postaci tych środowisk opozycyjnych było uważam bardzo dobre i 

no w sposób naturalny wydawało się, że coś się w Gdańsku powinno wydarzyć. Natomiast nie 

brałem udziału w żadnych przygotowaniach. O strajku dowiedziałem się… w zasadzie powiem 

tak o zamiarze rozdawania ulotek, które z tego co pamiętam zawierały instrukcje strajkowe i 

informacje o zwolnieniu pani Ani. To był taki z dwóch części składała się ta ulotka. Po prostu 

były dwie niezależne ulotki zdaje się. Jedna była o zwolnieniu pani Ani, prawda, [a druga] 
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instrukcja jak strajkować. Natomiast nie przypominam sobie, żeby w tej instrukcji było 

wezwanie do strajku. 

Strajki sierpniowe 1980 r. 

 

I o dziewiątej, pamiętam jak dzisiaj. O dziewiątej jak już siedziałem w tej pracy była dziewiąta, 

dziewiąta trzydzieści. Dziewiąta trzydzieści wyszedłem z izby, to było na Piwnej i sobie 

poszedłem w stronę stoczni, była kompletna cisza, zupełna cisza, nic, stocznia zawsze 

hałasowała, prawda. Więc już czułem że coś jest inaczej, prawda. Podszedłem dosyć blisko 

stoczni i tak sobie przeszedłem uliczkami tymi i wróciłem Wałami Jagiellońskimi z powrotem 

do pracy.  

Że potem jak już zaczęli koledzy wchodzić na teren stoczni prawda żeby wspierać strajk że 

Bogdan nas zatrzymał żeby nie żeby wszyscy nie wchodzili, żeby była ekipa pozostająca na 

zewnątrz. Ja nie byłem na stoczni, ja nie byłem na stoczni, Kapeć chyba raz tylko wszedł, 

załatwić jakieś sprawy i tez szybko wyszedł. Myśmy czuwali na zewnątrz, czuwali w zasadzie 

żeśmy niewiele robili, poza jakąś taką taką wie Pan obsługą, dowoziło się tam coś czasami i 

tak dalej, pod stocznię, żeśmy taką byli ekipą rezerwową na zewnątrz, nie. 

Ja sobie nie wyobrażam nie wyobrażam sukcesu strajku sierpniowego gdyby na przykład 

robotników zostawić. Pozwolić im wywołać strajk i zostawić ich zupełnie samym sobie, znaczy 

że gdyby cała ta ekipa opozycyjna prawda nie weszła do stoczni to wszyscy i koledzy z Ruchu 

i koleżanki z Ruchu Młodej Polski i Bogdan ze swoimi ludźmi i Gwiazdowie i cała ekipa WZZ-

owska i wszyscy wspomagający którzy no i oczywiście z tego wynikała pomoc Warszawy że 

automatycznie się uruchomiło kanały że wsparcia zwłaszcza podczas tej drugiej części strajku 

kiedy się pierwszy załamał i zaczął się drugi wiadomo było że w tej chwili już nie będziemy 

walczyli o kiełbasę tylko to już będzie już się będzie rozmawiało o sprawach ważnych dla 

całego kraju. 

Przyszedł Bogdan [Borusewicz] i powiedział że dostanę ulotki, że ktoś ma mi je przynieść, czy 

gdzieś mam odebrać. Chyba miał mi ktoś przynieść. Tak. Kapeć chyba miał przynieść. I że 

dostanę te ulotki i że spotykamy się czternastego o piątej rano na Wyścigach. I ja tyle 

wiedziałem. Ja nic więcej nie wiedziałam, No i ja dzielnie o tej piątej, tam czy piąta czy piąta 

piętnaście, się zameldowałem na tych Wyścigach. Kurde nikogo nie ma. Miał być oprócz mnie 

Leszek Zborowski i miał być miał być Bogdan. Bogdan miał dowieźć jeszcze więcej ulotek. W 

końcu widzę, że Bogdan idzie wiaduktem i schodzi po schodach. Przyszedł Bogdan i żeśmy 

poczekali na Leszka, ale ta nasza kolejka dojeżdżała [do stacji], do której myśli mieli wejść i 

zacząć rozdawać, więc żeśmy weszli we dwójkę i żeśmy rozdawali we dwójkę. Plan [był chyba 
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taki], żeby nie rozdawać do Przymorza, [ale] żeby zacząć rozdawać od Przymorza. Bo na 

Przymorzu dochodzi dużo ludzi.  I faktycznie żeśmy chyba od Przymorza zaczęli rozdawać od 

tyłu [składu].  [Jak dawaliśmy ulotkę] ludzie zawsze [mówili]: - O, dziękuję. [Spotykaliśmy 

się] z dobrą reakcją.  Niektórzy chętnie [pytali]: - A mogę jeszcze tam dla kogoś? A inny byli 

tacy bardzo [na nie], że wezmę i wyrzucę. 

Do samego Gdańska [Głównego] żeśmy dojechali i żeśmy wysiedli w Gdańsku 

[Głównym]. Weszliśmy pod tunel i patrzymy, że jeszcze trochę mamy tych ulotek. Mówię [do 

Bogdana]: - Ja mam jeszcze z sześćdziesiąt, [może] siedemdziesiąt. A Bogdan też miał 

kilkadziesiąt, no to mówi: - To słuchaj, może wsiądziemy jeszcze raz się przejedziemy? Wiesz 

i tak mi się wydawało, mówię: - Bogdan, no przecież my już rozdajemy od pół godziny. 

Rozumiesz, nie wierzę, że nie poszedł jakiś cynk, że coś takiego się dzieje. Nie ryzykujemy. 

Nie ryzykuj. Nie ma sensu.  

Była [jeszcze grupa] Janka Karandzieja, która miała obsłużyć następną kolejkę. Janek 

był tam, jakaś dziewczyna była [i jeszcze] były jakieś dwie osoby.  

Leszek [Zborowski] mówi, że [jak się spóźnił to] wsiadł do następnej. Czyli do tej, w 

której był [Jan] Karandziej. Z tym, że Karandziej nie wsiadał na Wyścigach. Karandziej wsiadał 

w [Gdańsku] Oliwie. Myśmy się tak [podzielili], żeby nie komasować się. Więc oni wsiadali 

do następnej kolejki w Oliwie i robili to samo też od Przymorza. I w ten sposób żeśmy obsłużyli 

dwie kolejki. Nie wiem czy była jeszcze jakaś następna grupa za nami. Chodziło o to żeby trafić 

w te dwie, trzy, czy cztery kolejki które dowożą jak najwięcej ludzi o określonej porze. Wydaje 

mi się że to była piąta rano, ale wie Pan co, jeżeli to była piąta piętnaście to może była piąta 

piętnaście. No w każdym razie ja się wtedy z Bogdanem pożegnałem pod tym tunelem [w 

Gdańsku Głównym]. 

 

 


