JAN ŚRODOŃ
KONSPIRATORZY Z PAN
Jan rodoñ (ur. 1947 r.), mineralog,
pracownik PAN w Krakowie. Wspó³pracownik KSS KOR, zwi¹zany ze rodowiskiem niezale¿nego pisma Merkuryusz Krakowski i wiatowy,
ukazuj¹cego siê w latach 19791980.
W 1980 r. cz³onek Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ Solidarnoæ Oddzia³u
PAN w Krakowie, przewodnicz¹cy Sekcji Informacji NSZZ Solidarnoæ PAN
w Krakowie. W okresie 19801981 za³o¿yciel i redaktor naczelny G³osu
PAN-u. Po 13 grudnia 1981 r. dzia³acz
tajnych struktur Solidarnoci. W latach 19821989 wspó³pracownik licznych pism podziemnych. Obecnie profesor w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
Stan wojenny zasta³ mnie na stanowisku szefa Sekcji Informacji NSZZ
Solidarnoæ Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i redaktora
G³osu PAN-u, ogólnopolskiego pisma S w PAN. Jakkolwiek zabrzmi to
paradoksalnie, w moim przypadku og³oszeniu stanu wojennego towarzyszy³o uczucie ulgi. Przez 16 miesiêcy jawnej Solidarnoci zarówno ja, jak
i moi wspó³pracownicy pracowalimy tak intensywnie, ¿e z powodu tego
ogromnego wysi³ku bylimy ju¿ na przys³owiowych ostatnich nogach. Pocz¹tki stanu wojennego wygl¹da³y bardzo gronie. Oczywicie dominowa³o uczucie rozpaczy, ¿e to wszystko, co siê zrobi³o, pójdzie na marne, ¿e
tyle wysi³ku na nic. I po prostu normalny strach, co bêdzie dalej. Wkrótce
mo¿na siê by³o zorientowaæ, i¿ jest to operacja psychologiczna, ale w pierwszych kilku dniach naprawdê wia³o groz¹ i chyba ka¿dy tak to pamiêta.
Stan wojenny zasta³ mnie w domu, na Woli Justowskiej1. Doskonale
pamiêtam te pierwsze chwile, bo by³y dramatyczne. Oko³o godziny 9 rano
1
Wola Justowska  czêæ krakowskiej dzielnicy Krowodrza, pomiêdzy rzek¹ Rudaw¹
a Lasem Wolskim.
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wyszed³em z domu. W chwilê póniej babcia mojej ¿ony, p. Irena Schoenowa, zelektryzowa³a dom wys³uchan¹ z radia wiadomoci¹ o wojnie.
Wróci³em do domu i stoj¹c w przeszklonym holu, zacz¹³em o tym rozmawiaæ z ¿on¹ Ann¹. Nagle ¿ona krzyknê³a: Jasiek, do piwnicy!, bo zobaczy³a za oknem zatrzymuj¹cego siê du¿ego fiata, z którego wysiada³o czterech m³odych facetów. Pad³em na pod³ogê, przeczo³ga³em siê do piwnicy
i ukry³em za du¿¹ pryzm¹ koksu. W chwilê póniej ca³a czwórka wesz³a do
naszego domu. Od razu zapytali o mnie. ¯ona odpowiedzia³a, zreszt¹ niemal
zgodnie z prawd¹, ¿e nie ma mnie w domu, gdy¿ pojecha³em wêdziæ szynkê
na wiêta. Rzeczywicie mia³em taki plan na to niedzielne przedpo³udnie.
Wykonali wiêc rutynowe, takie bardzo pobie¿ne przeszukanie, po czym
zabrali ¿onê ze sob¹ i pojechali na nasz¹ parcelê, gdzie to wêdzenie mia³o siê
odbywaæ. Ja obawiaj¹c siê, ¿e który z nich móg³ pozostaæ pod domem,
ukry³em siê w skrytce pod schodami, która zreszt¹ w czasie wojny naprawdê
s³u¿y³a za kryjówkê. I rzeczywicie niebawem wrócili. Nie przeszukali jednak
domu dok³adnie, tylko owiadczyli ¿onie surowym tonem, ¿e mam siê zjawiæ
na milicji. Po ich odjedzie ukry³em siê na kilka godzin u naszych s¹siadów.
Tego samego dnia pod nasz dom podjecha³ kolejny fiat, tym razem z trzema mê¿czyznami. Byli to jednak moi koledzy z Komisji Zak³adowej: Jerzy
Zdrada, Roman Laskowski i Jerzy Vetulani, którzy przyjechali, aby mnie
zabraæ na tajne zebranie komisji.
Spotkanie KZ odby³o siê w Instytucie Jêzyka Polskiego vis-à-vis Collegium Novum, przy ulicy Straszewskiego. Na zebraniu zapad³a decyzja o strajku absencyjnym we wszystkich krakowskich placówkach PAN. Nie wróci³em ju¿ na Wolê Justowsk¹, lecz zacz¹³em ukrywaæ siê w miecie. Pierwsze
dni spêdzi³em u Joanny Birczyñskiej (dzi Duskiej) przy ulicy £obzowskiej.
Potem Joanna znalaz³a mi wspania³e lokum przy ulicy Kochanowskiego 11,
w mieszkaniu swojej kole¿anki z pracy pani Anny Karasiowej, wdowy po
rektorze UJ Mieczys³awie Karasiu. By³ to budynek uniwersytecki. Piêtro ni¿ej mieszka³ pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR UJ.
Mia³em pe³n¹ wiadomoæ, ¿e na tym etapie wojny najwa¿niejsza jest
informacja, i mnóstwo wolnego czasu, wiêc od razu zabra³em siê do redagowania podziemnego dziennika KZ Solidarnoæ PAN w Krakowie2. Wygl¹da³o to tak, ¿e codziennie wieczorem przychodzi³y do mnie moje wspó³pracownice z G³osu PAN-u a zarazem Komisji Informacji S, któr¹
uprzednio kierowa³em. Wród nich Teresa Passakas (obecnie Szymczak),
2
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Wanda Drabik i inne osoby, których ju¿ nie pamiêtam. One przynosi³y mi
wszelkie informacje, które zdoby³y w ci¹gu dnia na miecie. Przekazywa³y
je na karteczkach lub ustnie, ja to wszystko notowa³em, a nastêpnie redagowa³em gazetê.
Byæ mo¿e by³o to pierwsze podziemne pismo w Krakowie, pierwszy
numer pojawi³ siê bowiem 14 grudnia 1981 r. Nasz dziennik stanu wojennego mia³ dwie strony i by³ przepisywany na maszynie. Kolportowalimy to
pisemko, nawi¹zuj¹c do wzorów korowskich: ka¿dy, kto je otrzyma³, by³
zobowi¹zany przepisaæ je w kilku egzemplarzach, a nastêpnie rozprowadziæ
dalej. W tym celu opracowalimy specjalny system kolporta¿u, tak aby gazetka dociera³a do wszystkich kó³ S w PAN-ie. Chocia¿ by³o to takie
nasze wewnêtrzne wydawnictwo, wychodzi³o jednak czasami poza obrêb
Akademii. Do koñca ukazywa³o siê w formie maszynopisu, nasze dwa offsety3 w pierwszym dniu stanu wojennego zosta³y bowiem wyniesione z budynku PAN-u przy ulicy S³awkowskiej i tak dok³adnie zado³owane, ¿e nie
by³o w tym czasie do nich dostêpu. W sumie ukaza³o siê kilkanacie numerów, dok³adnie tyle, ile dni siê ukrywa³em.
Z ukrycia wychodzi³em powoli. Najpierw zacz¹³em pojawiaæ siê u siebie
w pracy w Instytucie, ale kiedy stwierdzi³em, ¿e nic siê nie dzieje, zdecydowa³em siê na powrót do domu. To by³o gdzie przed Nowym Rokiem, bo
pamiêtam, ¿e sylwestra spêdzi³ z nami ju¿ Krzy Görlich, który wtedy wyszed³ z internowania w Winiczu.
Jeli chodzi o zdobywanie informacji, to bylimy aktywni do tego stopnia,
¿e wysy³alimy swoich korespondentów wojennych w teren. Mama Wandy Drabik, która by³a emerytk¹ i mog³a podró¿owaæ bez specjalnych przepustek, zosta³a przez nas wyekspediowana na l¹sk, aby na miejscu sprawdziæ
informacje o tragedii w kopalni Wujek. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e strach ma
wielkie oczy, staralimy siê pozyskane przez nas informacje weryfikowaæ.
Napisa³em w tym pierwszym, gor¹cym okresie dwa d³u¿sze teksty: Co siê
sta³o i co robiæ dalej oraz tekst instrukta¿owy na temat gromadzenia informacji.
Ten drugi napisa³em, gdy przekona³em siê, ¿e ludzie nie umiej¹ przekazywaæ
sobie wiadomoci i nie czuj¹, co jest informacj¹. Nasza gazetka by³a codziennie
dostarczana do konsulatu amerykañskiego. Odbywa³o siê to dwoma kana³ami.
Jedna droga prowadzi³a przez El¿bietê Morstin. Ona mieszka³a na rogu
Micha³owskiego, obok domu, w którym siê ukrywa³em. El¿bieta by³a nasz¹
3

Zob. relacja Adama Borowskiego, W pogotowiu, przyp. 9.
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przyjació³k¹ ze szko³y redniej, a zarazem pracownikiem konsulatu. Codziennie wieczorem wrêcza³em jej egzemplarz gazetki.
Z kolei moja ¿ona, która te¿ dysponowa³a ró¿nymi informacjami, nie
pokrywaj¹cymi siê z treci¹ naszego dziennika, wymyli³a drugi kana³ przerzutu, mianowicie odwiedza³a pani¹ Majê Woniakowsk¹, ¿onê prof. Jacka
Woniakowskiego, w ich ówczesnym mieszkaniu przy ulicy Wyspiañskiego. Pani Woniakowska wk³ada³a papiery pod kapelusz i sz³a odwiedziæ
pani¹ konsulow¹, która mieszka³a nieopodal. Jak dalece to by³o skuteczne,
przekonalimy siê gdzie w lutym 1982 r., w czasie tak zwanej akcji balonowej, zorganizowanej przez Piotra Jegliñskiego. Z Bornholmu wypuszczono
wtedy nad Polskê setki czy tysi¹ce balonów4, do których przymocowane
by³y ulotki. Mnie dostarczono jedn¹ tak¹ sk³adankê, w której znalaz³em
miêdzy innymi moje oba wspomniane ju¿ teksty. By³ to dowód, ¿e nasze
informacje przenikaj¹ poza granice Polski. Nadal przekazywalimy informacje w ten sposób, z pe³n¹ wiadomoci¹, ¿e mo¿emy siê naraziæ na oskar¿enie o szpiegostwo na rzecz imperializmu.
Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieæ przy tej okazji.
Redaguj¹c nasz dziennik, bardzo wczenie zorientowa³em siê, ¿e wci¹¿ powtarzaj¹ siê informacje o spisku Solidarnoci, która rzekomo chce wymordowaæ partyjnych, znacz¹c wczeniej drzwi ich mieszkañ. Wspominano s³ynne listy proskrypcyjne, o których mówi³ póniej w Sejmie re¿imowy
literat Przymanowski. Zrozumia³em wtedy, ¿e to prowokacja, obliczona na
wywo³anie psychozy strachu we w³asnych szeregach w celu ich zwarcia,
z drugiej za strony mog¹ca s³u¿yæ za argument pozwalaj¹cy uzasadniæ ostre
represje w stosunku do ludzi zwi¹zanych z Solidarnoci¹. Uzna³em, ¿e
trzeba spróbowaæ temu przeciwdzia³aæ. Napisa³em wtedy taki memoria³
do kard. Franciszka Macharskiego, z prob¹, by zaj¹³ stanowisko w tej
sprawie. Uwa¿a³em bowiem, ¿e potrzebny jest g³os jakiego autorytetu, który
by publicznie tê prowokacjê obna¿y³ i tym samym unieszkodliwi³. Poda³em
ów tekst przez ks. Józefa Tischnera. Odpowied wróci³a do mnie t¹ sam¹
drog¹. Kardyna³ uzna³ zapewne mój tekst za wytwór rozemocjonowanej
wyobrani, bo radzi³ autorowi, aby siê zrelaksowa³ i dobrze odpocz¹³.
Akcja balonowa zosta³a zorganizowana w lutym 1982 r. przez Komitet Solidarnoci
w Pary¿u i organizacjê Lekarze bez granic. Z Bornholmu wys³ano wtedy nad Polskê 10
tys. balonów meteorologicznych. Do ka¿dego z balonów podpiête by³y plastikowe woreczki
wa¿¹ce ok. 50 g, zawieraj¹ce dwie 12-stronicowe sk³adanki (odezwy, instrukcje, ulotki 
drukowa³ je Piotr Jegliñski). Najdalej balony dotar³y nad województwo zielonogórskie.
4
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Zaraz na pocz¹tku stycznia 1982 r. wraz z Krzysztofem Görlichem zastanawialimy siê w gronie naszej Komisji Informacji, co dalej robiæ. Jeszcze przed wypuszczeniem Krzysztofa, a wiêc w koñcu grudnia 1981 r.,
zauwa¿ylimy, ¿e struktury naszej Solidarnoci Ma³opolskiej jakby zamar³y. Wygl¹da³o na to, ¿e tutejsza S zosta³a przez stan wojenny totalnie
sparali¿owana. Czekalimy doæ d³ugo na jakie oznaki ¿ycia Zwi¹zku, ale
bezskutecznie. Wpadlimy wówczas na pomys³, ¿e wobec tego trzeba by
dla podtrzymania ducha symulowaæ istnienie podziemnej Solidarnoci i wydaæ, choæby enigmatyczne, owiadczenie, które by mog³o sugerowaæ istnienie zorganizowanej struktury. Taki dokument zosta³ przez nas opublikowany, zanim jeszcze cokolwiek powsta³o. Niestety, ju¿ nie pamiêtam, jaki
nosi³ tytu³ i pod jakim wydany by³ szyldem.
Z chwil¹ kiedy pojawi³ siê Krzysztof, który dzia³a³ w Zarz¹dzie Regionu
i zna³ osobicie mnóstwo ludzi, jeszcze z okresu legalnej dzia³alnoci, moglimy
zacz¹æ wprowadzaæ w ¿ycie pomys³ reaktywacji struktur podziemnych. Zapewne by³a to jedna z wielu takich inicjatyw, która zderzy³a siê z poczynaniami
innych grup. Zrobilimy rozpoznanie, kto z licz¹cych siê ludzi S w Krakowie
unikn¹³ wiêzienia lub internowania. Okaza³o siê, ¿e w podziemiu jest ca³kiem
wielu. Pamiêtam siedmiu z nich: W³adys³awa Hardka, Mieczys³awa Gila, Jana
Paculê, Leszka Kuzaja, Edwarda Nowaka, Stanis³awa Handzlika i Jana Ciesielskiego. Do nich wszystkich Krzysztof dotar³. Nie wiem, czy osobicie, ale
najprawdopodobniej tak. Rozmawia³ z nimi na temat stworzenia podziemnej
struktury. Z tego grona cztery osoby zgodzi³y siê firmowaæ j¹ w³asnym nazwiskiem. Pocz¹tkowo byli to Hardek, Handzlik, Ciesielski, nieco póniej do³¹czy³
do nich Pacula. Sprawa by³a o tyle wa¿na, ¿e chodzi³o o uwiarygodnienie owej
struktury wobec cz³onków Zwi¹zku i innych regionów. W ten sposób powsta³a Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarnoæ Ma³opolska5.
Bardzo szybko nawi¹zalimy kontakty ogólnopolskie. Ju¿ nie pamiêtam,
czy to my dotarlimy do innych dzia³aczy, czy oni dotarli do nas. W ka¿dym
5
Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarnoæ Ma³opolska zosta³a powo³ana
w ostatnich dniach stycznia 1982 r. Pierwszy sygnowany przez ni¹ dokument pochodzi³
z 2 II 1982 r. Po spotkaniu z przewodnicz¹cym Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Eugeniuszem
Szumiejk¹ w lutym 1982 r. RKW przejê³a obowi¹zki Centrali Okrêgu Po³udnie (jej przedstawicielami w OKO zostali W³adys³aw Hardek i Stanis³aw Handzlik). Po utworzeniu Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej Hardek wszed³ w sk³ad tej struktury, a RKW podporz¹dkowa³a siê
TKK. Os³abienie dzia³alnoci Komisji nast¹pi³o w po³owie czerwca 1982 r. po aresztowaniu
Handzlika i Jana Paculi. 28 X 1982 r. powsta³ Regionalny Komitet Solidarnoæ Ma³opolska.
Ostateczny rozpad RKW nast¹pi³ w sierpniu 1983 r., po telewizyjnym wyst¹pieniu Hardka.
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razie mielimy ³¹cznoæ z W³adys³awem Frasyniukiem we Wroc³awiu, Zbigniewem Bujakiem w Warszawie i Eugeniuszem Szumiejk¹, który ukrywa³
siê w Gdañsku. Wtedy z inicjatywy Szumiejki nast¹pi³a pierwsza próba powo³ania ogólnokrajowej struktury  OKO, czyli Ogólnopolskiego Komitetu
Oporu NSZZ S6. Nie uczestniczy³em bezporednio w konspiracyjnych spotkaniach. To wszystko wzi¹³ na siebie Krzysztof, którego znali partnerzy.
Wiele dzia³añ zwi¹zanych z krakowsk¹ konspiracj¹ tego pierwszego okresu
mia³o miejsce w gmachu naszego Instytutu Nauk Geologicznych PAN przy
ulicy Senackiej 1. Nie znaczy to oczywicie, ¿e odbywa³y siê w nim jakie
wiêksze zebrania. Choæ, o ile mnie pamiêæ nie myli, bywa³ tutaj W³adys³aw
Hardek. Pocz¹tkowo pe³nilimy funkcjê sekretariatu dla RKW a zarazem
porednika w kontaktach z innymi regionami, od nas wychodzi³a korespondencja ogólnopolska. W gmachu Instytutu mielimy maszynê do pisania,
któr¹ odda³ na potrzeby podziemia prof. Ryszard Gradziñski. Na tej jednej
maszynie pisalimy wszystkie wa¿niejsze dokumenty i prowadzilimy korespondencjê z innymi regionami S. Ca³a ta dokumentacja poukrywana by³a
w pud³ach w ró¿nych zakamarkach tego budynku.
O ile pamiêtam, to nawi¹zywanie kontaktów z innymi regionami kraju
trwa³o dosyæ d³ugo, bo partnerzy byli bardzo podejrzliwi. Zw³aszcza Zbyszek Bujak, który chyba nie zna³ za dobrze Eugeniusza Szumiejki z Gdañska
i nie bardzo mu ufa³. Dlatego ta ogólnopolska struktura nie powstawa³a
³atwo. Korespondencja kr¹¿y³a tam i z powrotem. Ostatecznie Solidarnoæ Ma³opolska przyst¹pi³a do OKO wraz z Wroc³awiem, Warszaw¹
i Gdañskiem. I ¿eby to wszystko uwiarygodniæ i dogadaæ, Szumiejko przyjecha³ do Krakowa, przebrany w mundur kolejarski. By³ tu kilka dni, nocowa³ w mieszkaniu ówczesnej pani docent (obecnie profesor) El¿biety Turnau. El¿bieta odda³a mu swoje malutkie mieszkanko za Bia³uch¹7, a sama
przenios³a siê do siostry. Z Szumiejk¹ kontaktowa³ siê Krzysztof Görlich, ja
go nigdy nie widzia³em. Szumiejko spotka³ siê w Krakowie z wieloma osoOgólnopolski Komitet Oporu powsta³ 13 I 1982 r. z inicjatywy ukrywaj¹cych siê
cz³onków Komisji Krajowej w Gdañsku, jako kontynuacja Krajowego Komitetu Strajkowego. Swoje zadania widzia³ w koordynowaniu dzia³añ Zwi¹zku. Za podstawowy cel przyj¹³
realizacjê nastêpuj¹cych postulatów: odwo³anie stanu wojennego, przywrócenie legalnej
dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ, uwolnienie internowanych i aresztowanych dzia³aczy. Pierwsze komunikaty Komitetu podpisywane by³y pseudonimem Mieszko. Polska zosta³a podzielona na cztery okrêgi. W Okrêgu Po³udniowym dokumenty sygnowa³ Stanis³aw Handzlik. Za datê zakoñczenia dzia³alnoci OKO przyjmuje siê 22 IV 1982 r., kiedy powo³ano
Tymczasow¹ Komisjê Koordynacyjn¹ S.
7
Bia³ucha  dolny odcinek rzeki Pr¹dnik (w granicach Krakowa), lewy dop³yw Wis³y.
6
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bami. SB namierzy³a go kilka tygodni póniej w jakim bloku w Gdañsku.
Co prawda uda³o mu siê uciec, ale w mieszkaniu, które zajmowa³, znaleziono jego notes. W tym notesie by³y adresy czy telefony Krzysztofa Görlicha
i El¿biety Turnau. Nie wiedzielimy o wpadce Szumiejki, gdy Krzysztof
i El¿bieta zostali zatrzymani. Na przes³uchaniach oboje poszli w zaparte, tak
¿e po 48 godzinach milicja musia³a ich wypuciæ, bo poza tymi adresami
z notesu Szumiejki nic na nich nie mieli i niczego nie mogli im udowodniæ.
Gdy ich zatrzymali, oczywicie pad³ na nas blady strach i postanowilimy
zatrzeæ lady, bo spodziewalimy siê dalszych aresztowañ. Obawialimy
siê, ¿e w ka¿dej chwili bezpieka mo¿e wejæ do naszego budynku i wygarn¹æ ca³¹ korespondencjê OKO. W zwi¹zku z tym moja ¿ona uda³a siê na
Senack¹ i tam z Antonim Tokarskim, koleg¹ z naszego Instytutu, spalili
dossier w koszu na mieci. Szczêliwie by³a to sobota lub niedziela, tak ¿e
nie widzia³y tego osoby postronne. Tak oto ca³a krakowska dokumentacja
OKO zosta³a doszczêtnie spalona w naszym budynku.
Natomiast maszynê do pisania w³aciciel, prof. Gradziñski, rozkrêci³
rubokrêtem na czêci pierwsze, zdar³ papierem ciernym czcionkê i zakopa³ chyba w siedmiu punktach Krakowa. O tej maszynie do dzisiaj kr¹¿¹
legendy wród dawnych cz³onków Zwi¹zku.
Ostatecznie w Instytucie nie dosz³o do ¿adnych rewizji. Gdy ju¿ och³onêlimy z emocji, ponownie przyst¹pilimy do pracy, tym razem do organizowania
sekretariatu RKW. Przez pierwszy okres istnienia RKW mieci³ siê on równie¿
w budynku Instytutu. W naszym Instytucie prawie wszyscy pracownicy
byli zaanga¿owani w konspiracjê, od profesora niemal¿e do sprz¹taczki. By³
to wyj¹tkowo zintegrowany zespó³, nie by³o wród nas nikogo partyjnego.
Nasza grupa wziê³a na siebie ukrywanie Hardka. Jeli dobrze pamiêtam,
przebywa³ na przemian w czterech miejscach. Jednym z nich by³o mieszkanie
naszego kolegi, nie¿yj¹cego ju¿ doc. Stanis³awa G¹siorowskiego, na Salwatorze8. Pan Stanis³aw by³ osob¹ samotn¹. Hardek bardzo d³ugo siê u niego ukrywa³. Kolejnym miejscem by³o mieszkanie pani dr Anny Zorskiej ze szpitala im.
Stefana ¯eromskiego, a nastêpnie dom jej s¹siadów pod Sikornikiem9. Potem
czas jaki przemieszkiwa³ u znajomej mego najbli¿szego s¹siada, nie¿yj¹cego
ju¿ W³adys³awa Kucharza, na Woli Justowskiej, przy ulicy Panieñskich Ska³.
8
Salwator  czêæ krakowskiej dzielnicy Zwierzyniec, przy Wzgórzu b³. Bronis³awy
i ujciu Rudawy do Wis³y.
9
Dawna nazwa Wzgórza b³. Bronis³awy w Krakowie, le¿¹cego we wschodniej czêci
Pasma Sowiniec.
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Tu dwa s³owa o W³adku. By³ szefem Solidarnoci w Drukarni Wydawniczej im. Anczyca przy ulicy Wadowickiej oraz przewodnicz¹cym Sekcji Drukarzy S Regionu Ma³opolska. Z opozycj¹ zwi¹zany by³ ju¿ przed
Sierpniem, zreszt¹ ja go wci¹gn¹³em. W stanie wojennym odegra³ gigantyczn¹, trudn¹ do przecenienia rolê w pomocy podziemnym wydawnictwom. Drukowa³ u siebie w Wydawniczej, umo¿liwia³ druk tak¿e w innych drukarniach. Ponadto za³atwia³ dla podziemia ogromne iloci papieru
i farby. Wracaj¹c do Hardka, to, o ile pamiêtam, przemieszkiwa³ tak¿e
u wspomnianej ju¿ pani Karasiowej. Mymy go szczêliwie przerzucali ca³y
czas z lokalu do lokalu. Wpad³ dopiero w Pile, wracaj¹c z posiedzenia TKK
w sierpniu 1983 r.
Wiosn¹ 1982 r. uznalimy, ¿e nie ogarniamy ju¿ tego wszystkiego, i postanowilimy przenieæ sekretariat RKW gdzie indziej. Mówi¹c: sekretariat,
mam na myli raczej punkt kontaktowy. Chodzi³o bowiem o to, aby owi
czterej ukrywaj¹cy siê dzia³acze, czyli Hardek, Handzlik, Pacula i Ciesielski,
nie musieli bezporednio siê ze sob¹ spotykaæ, kiedy nie by³o to istotnie
konieczne, oraz aby unikn¹æ ewentualnej wpadki ca³ego RKW. Nowy sekretariat zorganizowa³ na UJ przyjaciel Leszka Kuzaja, pracownik uniwersytecki, osoba niezwykle dyskretna i wietnie zorganizowana. Niestety, nie
pamiêtam jego nazwiska, bo znalimy siê wtedy tylko z widzenia.
Po przekazaniu sekretariatu skoncentrowalimy siê bardziej na dzia³alnoci wydawniczej i kolporta¿u w skali Regionu. Wspó³pracowalimy wówczas blisko z Krystyn¹ Ryczaj z Wydzia³u Chemii UJ i Jackiem Marchewczykiem z Akademii Medycznej. Kluczow¹ rolê w tej dzia³alnoci odegra³
Andrzej £apta. Nie dzia³a³ w S przed 13 grudnia 1981 r., ale w³¹czy³ siê
w okresie stanu wojennego i funkcjonowa³ na najwy¿szych obrotach a¿ do
1989 r. By³ odwa¿ny, czujny i zachowywa³ zimn¹ krew, s³owem  idea³
konspiratora. Przez tyle lat wozi³ po Krakowie swym samochodem tony
bibu³y, farby, papieru i pozosta³ nikomu nieznany po dzi dzieñ.
W tym czasie intensywnie pisywa³em do ró¿nych wydawnictw, miêdzy innymi do Hutnika10, Biuletynu Ma³opolskiego11, Kroniki Ma³opolskiej12. By³y to teksty niesygnowane, na ogó³ krótkie, informacyjne i publiZob. relacja Stanis³awa Malary, W cieniu Arki Pana, przyp. 19.
Biuletyn Ma³opolski  organ Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarnoæ Ma³opolska, od 1983 r. organ Regionalnego Komitetu Solidarnoæ Ma³opolska,
ukazywa³ siê od stycznia 1982 do grudnia 1988 r.
12
Kronika Ma³opolska  pocz¹tkowo ukazywa³a siê jako Tygodnik Solidarnoci
Ma³opolskiej, póniej pismo Solidarnoci Ma³opolska. Wychodzi³a w latach 19821988.
10
11
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cystyczne. Zajmowa³em siê tak¿e finansowaniem tych wydawnictw, bo przez
moje rêce przechodzi³o sporo pieniêdzy z Zachodu. Nie pamiêtam, jakimi kana³ami do mnie dociera³y, ale zapewne by³y to kontakty przedsierpniowe.
Ciekawym wyczynem z tego okresu, o którym warto wspomnieæ, by³
przerzut bibu³y na Zachód. Zorganizowa³ go mój przyjaciel Kazimierz Krawczyk, lekarz pochodz¹cy z Olsztyna, wówczas ju¿ obywatel norweski. To
w³anie on jeszcze w 1981 r. przywióz³ dla S PAN trzy offsety. Odbiera³em je osobicie w winoujciu. W stanie wojennym Kazik przyje¿d¿a³ do
Polski dos³ownie co kilka tygodni. Mia³ znakomicie oswojonych celników w Szczecinie, jeszcze z okresu legalnej dzia³alnoci Zwi¹zku. Tam by³a
bardzo mocna Solidarnoæ wród celników. Kazik zna³ ich prawie wszystkich i nawet pomaga³ finansowo rodzinom tych, którzy zostali internowani.
Do winoujcia zawsze przyp³ywa³ promem i przez punkty kontroli celnej
przenika³ regularnie, bez najmniejszych k³opotów. W kraju wszyscy byli
przekonani, ¿e zosta³ namierzony i w ogóle strach siê z nim zadawaæ.
W Krakowie zatrzymywa³ siê zawsze u nas. Kr¹¿y³ wtedy po Polsce, spotyka³ siê z wieloma osobami, ³¹cznie z ukrywaj¹cymi siê, miêdzy innymi
z W³adys³awem Frasyniukiem. Bywa³ u abp. Gulbinowicza, widywa³ siê
z Tadeuszem Mazowieckim i Janem Olszewskim. Niemal wszyscy siê go
bali, myleli, ¿e to wariat albo prowokator. Jego próby zmontowania tutaj
jakiej wiêkszej organizacji nie powiod³y siê, pewnie przez ten strach.
Po ka¿dym pobycie w Polsce Krawczyk jedzi³ do Jerzego Giedroycia,
Zdzis³awa Najdera w Wolnej Europie, do Ojca wiêtego i sk³ada³ im sprawozdania z sytuacji w kraju. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e potrzebujemy transportu, ¿eby przerzucaæ bibu³ê na Zachód, a stamt¹d zabieraæ wydawnictwa,
obieca³, ¿e to za³atwi. I rzeczywicie kilka tygodni póniej przyjecha³ samochód ze specjaln¹ skrytk¹ pod pod³og¹, w której mo¿na by³o pomieciæ do
100 kg wydawnictw. Samochód ten Kazik odkupi³ od organizacji, która
szmuglowa³a Pismo wiête do Zwi¹zku Sowieckiego i mia³a wiêcej takich
specjalnie dostosowanych do tego aut.
Kazik mia³ dwóch przyjació³ Norwegów, którzy regularnie przyje¿d¿ali do
Polski z transportami darów. Oficjalnie przywozili z regu³y w³óczkê, któr¹
rozprowadzano na ró¿ne sposoby. Dochód ze sprzeda¿y w³óczki szed³ na
potrzeby podziemia. Sprzeda¿¹ tej w³óczki zajmowa³a siê miêdzy innymi pani
doc. El¿bieta Turnau. W skrytce natomiast przewo¿ono literaturê emigracyjn¹: Aneks, Kulturê itp. Mymy z kolei zorganizowali ogólnopolsk¹ sieæ
zbierania bibu³y ze wszystkich regionów  ksi¹¿ek, broszur, ulotek, plakatów,
nawet podziemnych znaczków pocztowych, któr¹ oni nastêpnie wywozili za
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granicê. Przyjmowaniem transportów dowodzi³a nasza przyjació³ka Teresa
Jakiewicz-Obydziñska, pracownik Instytutu Ekspertyz S¹dowych. Na Zachodzie Kazik przekazywa³ komplety wydawnictw krajowych Solidarnoci w Pary¿u i Brukseli, Wolnej Europie, Giedroyciowi, papie¿owi Janowi
Paw³owi II, Janowi Nowakowi-Jeziorañskiemu. (Ten ostatni kontakt za³atwi³em osobicie, podczas wyjazdu s³u¿bowego do Stanów). Zdaje siê, ¿e
by³ to najskuteczniejszy przerzut bibu³y za granicê na du¿¹ skalê, jaki zorganizowano w Polsce w stanie wojennym. Zakoñczy³ siê wpadk¹ w 1985 r.
przy wjedzie samochodu do kraju. W Krakowie nie mia³o to jednak ¿adnych konsekwencji.
Pón¹ wiosn¹ 1982 r. zorganizowania kolporta¿u wydawnictw podziemnych dla komisji zak³adowych w regionie podj¹³ siê m³ody student Jaromir
Gr¹cki. Niestety, doæ szybko wpad³. Zastraszony w ledztwie, za³ama³ siê
i wyda³ swoje kontakty. Zeznania jego i jeszcze jednej osoby mocno obci¹¿y³y mnie i Krzysztofa Görlicha. Szczêliwie Krzysztofowi, który by³ najbardziej nara¿ony, uda³o siê na rok wyjechaæ na Spitsbergen. Mnie aresztowano 23 listopada 1982 r., równoczenie z Jackiem Marchewczykiem z AM
i Paw³em Studnickim z UJ. Zatrzymany zosta³em o 6 rano w domu, gdzie
dokonano nastêpnie gruntownej rewizji, ale niczego obci¹¿aj¹cego mnie nie
znaleziono. Siedzia³em w Komendzie Milicji przy ulicy Mogilskiej, a póniej
w wiêzieniu na Montelupich. Traktowany by³em przyzwoicie i okres pobytu
w wiêzieniu wspominam jako fascynuj¹c¹ przygodê. Po szeciu tygodniach
zosta³em zwolniony. ledztwo umorzono z braku dowodów, których ledczy
poszukiwali z umiarkowanym zapa³em, raczej pozoruj¹c dzia³anie.
Po wyjciu z wiêzienia ju¿ w mniejszym stopniu anga¿owa³em siê w dzia³alnoæ konspiracyjn¹, ograniczaj¹c siê g³ównie do pisywania do wydawnictw podziemnych. W padzierniku 1983 r. wyjecha³em na dwuletnie stypendium do Stanów Zjednoczonych.
Zbigniew Solak i Jaros³aw Szarek
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