ANNA STAWICKA-KOŁAKOWSKA
ELEMENT NIEZRESOCJALIZOWANY
Anna Stawicka-Ko³akowska (ur.
1964 r.), w koñcu lat siedemdziesi¹tych uczestniczka opozycyjnych wieców rocznicowych
organizowanych w Gdañsku.
W padzierniku 1980 r. wst¹pi³a
do Ruchu M³odej Polski. Zajmowa³a siê drukiem biuletynu gdañskiego RMP, a od po³owy 1981 r.
Bratniaka oraz ksi¹¿ek. Aresztowana w marcu 1982 r., po dwumiesiêcznym ledztwie skazana
na trzy lata pozbawienia wolnoci. Wiêziona w Zak³adzie Karnym Fordon w Bydgoszczy (jako 17-latka by³a najm³odszym
wiêniem politycznym w PRL). Po maturze (1984 r.) studiowa³a
historiê na KUL. Od padziernika 1984 r. by³a kolporterem lubelskiej Solidarnoci, a póniej nawi¹za³a kontakt z Liberalno-Demokratyczn¹ Parti¹ Niepodleg³oæ. Na prze³omie lat 1985/1986
zosta³a szefem kolporta¿u w lubelskiej LDPN. Obecnie nauczycielka historii w Gimnazjum nr 11 w Gdañsku.
Kiedy gen. Wojciech Jaruzelski zakomunikowa³ ca³ej Polsce, ¿e wprowadza stan wojenny, chwyci³am no¿yczki i brystol, ¿eby przygotowaæ szablon z or³em w koronie, za pomoc¹ którego zamierza³am nazajutrz obmalowaæ ciany mojej szko³y  VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gdañsku.
Niestety, wkrótce dowiedzia³am siê, ¿e lekcji nie bêdzie do odwo³ania. Po
raz pierwszy w ¿yciu by³o mi z tego powodu przykro. O godzinie 18 uda³am siê do Bazyliki Mariackiej, gdzie co niedziela przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Magdalena Modzelewska prowadzi³a modlitwê ró¿añcow¹ w intencji Ojczyzny. Ludzi do kaplicy Matki Bo¿ej przysz³o wtedy
wiêcej ni¿ zwykle, ale, niestety, nie mia³ kto poprowadziæ modlitwy, bo
Magda Modzelewska, podobnie jak wiêkszoæ wa¿niejszych dzia³aczy, zo-
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sta³a aresztowana. W tej sytuacji my, mniej wa¿ni, przejêlimy obowi¹zki
i ró¿aniec poprowadzi³ Jan Chmielowski, a od nastêpnej niedzieli, to jest od
20 grudnia 1981 r., ja (ka¿de Zdrowa Maryjo by³o poprzedzone mniej lub
bardziej antykomunistyczn¹ intencj¹).
30 grudnia w mieszkaniu jednego z moich kolegów wydrukowalimy
oko³o tysi¹ca ulotek informuj¹cych, ¿e Ruch M³odej Polski pomimo aresztowañ nadal istnieje i nie zaprzestajemy dzia³alnoci. Ulotki rozkolportowalimy na terenie Trójmiasta, miêdzy innymi w kolejce SKM i gdañskich
kocio³ach. W tym czasie konspiracja nie by³a nasz¹ mocn¹ stron¹, bo na
odwrocie ulotki podalimy, ¿e w ka¿d¹ niedzielê, po mszy w. o godzinie
18, prowadzimy w Bazylice Mariackiej modlitwê ró¿añcow¹ w intencji aresztowanych. Kiedy ju¿ rozdalimy wszystkie ulotki, kto zauwa¿y³, ¿e niechc¹cy sami oddajemy siê w rêce esbecji, podaj¹c, gdzie mo¿na nas znaleæ. Postanowilimy wiêc odwo³aæ zapowiedzian¹ modlitwê. Jeden
z naszych kolegów, najstarszy, podj¹³ bohatersk¹ decyzjê, ¿e pójdzie do kocio³a i w miarê mo¿liwoci konfidencjonalnie powie wiernym, o co chodzi.
Jednak¿e gdy wszed³ do kocio³a i zobaczy³ t³um zgromadzony przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, desperacko poprowadzi³ modlitwê. Kiedy ludzie skoñczyli siê modliæ, wychodz¹c z kocio³a ze zdziwieniem spostrzegli, ¿e od drzwi bazyliki do pobliskiej komendy MO na ulicy Piwnej
funkcjonariusze MO utworzyli szpaler i jedyna droga wiedzie przez komisariat. Wiêkszoæ zatrzymanych po przes³uchaniu zosta³a zwolniona.
Kolegê, który prowadzi³ modlitwê, aresztowano 3 stycznia 1982 r. pod
zarzutem kolportowania ulotek. Prowadz¹cy przes³uchania por. Marek Konieczko grozi³ mu, ¿e jeli nie zacznie mówiæ, jego dziewczynie, która by³a
w ci¹¿y, stanie siê krzywda. Zastraszony, za³ama³ siê i wszystko im powiedzia³. Na podstawie jego zeznañ aresztowano trzy osoby. Esbecy usilnie
indagowali go o dziewczynê, która ju¿ po og³oszeniu stanu wojennego prowadzi³a ró¿aniec w Bazylice Mariackiej, o mnie na szczêcie wiedzia³ niewiele. Wkrótce aresztowano jeszcze dwóch naszych kolegów  Arkadiusza
Makara, u którego za pomoc¹ matrycy i wa³ka drukowalimy nasze ulotki,
i Dariusza Kaszubowskiego. Dzia³alimy jednak dalej, a drukarniê przenielimy do Bogdana Kwiatka. Nie pamiêtam, o czym pisalimy w kolejnych
ulotkach, ale z pewnoci¹ porównywalimy Jaruzelskiego do gen. Augusto
Pinocheta. To nietrafne porównanie wynika³o z naszej niewiedzy. Wydrukowalimy nawet plakat z Jaruzelskim stylizowanym na Pinocheta.
Po aresztowaniu Ma³gorzaty Chmieleckiej, mózgu naszej grupy, stracilimy kontakt z ukrywaj¹c¹ siê gór¹ RMP. Po jakim czasie zg³osi³ siê do

210

mnie ch³opak z RMP, starszy o kilka lat, na imiê mia³ Benek. Zna³am go
sprzed stanu wojennego  pracowa³ w stoczni. Za jego porednictwem
z³apa³am kontakt z m³od¹ kobiet¹  Gra¿yn¹. Twierdzi³a, ¿e jest ze stoczniowej Solidarnoci, i namawia³a nas, abymy dla dobra sprawy siê jej
podporz¹dkowali.
Umówilimy siê na kolejne spotkanie w kawiarni Mocca w Gdañsku
Wrzeszczu. Gra¿yna nalega³a, ¿ebym przyprowadzi³a swoich wszystkich
kolegów. Zachowalimy jednak zdrowy rozs¹dek i na spotkanie poszed³ ze
mn¹ tylko Bogdan Kwiatek. Zgodnie z ¿yczeniem Gra¿yny dwigalimy
w torbie cztery ryzy z trudem kupionego papieru (ekspedientka, sprzedaj¹c
papier, porozumiewawczo puci³a do mnie oczko). Kiedy dotarlimy na miejsce, przed wejciem do kawiarni zobaczylimy samochód milicyjny. Zdecydowa³am, ¿e do rodka wejdê sama i sprawdzê, czy wszystko w porz¹dku, a Bogdan wemie papier, schowa siê za kioskiem i bêdzie czeka³ na mój
znak. W kawiarni oczywicie by³o pe³no esbeków i zomowców, uzbrojonych nawet w broñ maszynow¹. Zrobi³o mi siê niezbyt przyjemnie, szczególnie kiedy jeden z nich podszed³ do mnie z wycelowanym karabinem i za¿¹da³ dokumentów.
Nie pamiêtam, czy wszystkich zabrali, pewnie nie zwróci³am na to uwagi. W nysce razem ze mn¹ jechali Benek i Gra¿yna, ale udawalimy, ¿e siê
nie znamy. Przed przes³uchaniem zatrzymanych zamkniêto w jakiej milicyjnej wietlicy, w której by³o te¿ kilku uzbrojonych milicjantów czy mo¿e
zomowców. Ci¹gle kto wchodzi³ i wychodzi³, chudy zomowiec z d³ug¹
szram¹ na twarzy bawi³ siê bagnetem, inny co majstrowa³ przy broni.
Ogólnie mówi¹c, starali siê stworzyæ nerwow¹ atmosferê. Nie potrafiê powiedzieæ, jak d³ugo tam by³am, ale chyba nied³ugo. Przes³uchanie te¿ krótko
trwa³o. Esbek, udaj¹c amanta, mówi³ do mnie s³odkim g³osem, gro¿¹c mi
g³ównie wyrzuceniem ze szko³y. Powiedzia³am mu, ¿e zgin¹³ mi pies i zmêczona poszukiwaniem, zmarzniêta, postanowi³am rozgrzaæ siê w kawiarni
herbat¹. By³am ogromnie zdziwiona, a nawet odczu³am zawód, kiedy po
tych wyjanieniach zosta³am zwolniona. Tego siê nie spodziewa³am. Na po¿egnanie us³ysza³am jeszcze, ¿e siê ze mn¹ skontaktuj¹, jeli bêd¹ potrzebowali jakich informacji o tym, co siê dzieje w szkole. Odpar³am na to, ¿e nie
interesujê siê polityk¹, a nawet nie wiem, o co chodzi z tym stanem wojennym. Nie podpisywa³am ¿adnego zobowi¹zania, czyli tak zwanej lojalki.
Zaraz po wyjciu z komendy poszuka³am automatu telefonicznego, zadzwoni³am do Bogdana i chyba siê z nim gdzie umówi³am. Oczywicie by³
przekonany, ¿e chcê go wrobiæ i wystawiæ esbekom. Spakowa³ wiêc do
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ma³ej torby najpotrzebniejsze rzeczy i uciek³ z domu. W kolejce SKM spostrzeg³ mê¿czyznê, który mu siê przygl¹da³. Od razu pomyla³, ¿e SB ju¿ go
inwigiluje. Gdy poci¹g powoli zacz¹³ ruszaæ z kolejnej stacji, otworzy³ drzwi
i wyskoczy³. Bieg³ po niegu i wpad³ do jakiego rowu. Zgubi³ czapkê i co
tam jeszcze. Nie wiem, kiedy przesta³ uciekaæ i gdzie siê zatrzyma³. By³
bardzo zdziwiony, gdy po kilku dniach dowiedzia³ siê, ¿e nikt do niego do
domu nie przychodzi³ ani o niego nie pyta³.
Co siê sta³o z Benkiem i Gra¿yn¹, nie wiem. Co jednak by³o w tym
dziwnego, bo jak siê potem okaza³o, esbecy mnie wtedy poszukiwali, poniewa¿ jeden z wczeniej aresztowanych kolegów powiedzia³, ¿e dziewczyna, która z nim drukowa³a i rozdawa³a ulotki, ma na imiê Ania i chodzi do
trzeciej klasy VI LO. Z naszej grupy nikogo oprócz mnie ju¿ jednak nie
aresztowano.
Na kilka dni przed moim aresztowaniem do szko³y przysz³o dwóch
esbeków. Zabrali zdjêcia wszystkich dziewczyn z trzeciej klasy o imieniu
Ania i pokazali je na przes³uchaniu obu ch³opcom  wskazali oczywicie
mnie. Tego samego dnia do mojej mamy zadzwoni³ nauczyciel przysposobienia obronnego i powiedzia³ jej o wizycie SB w szkole. Zarówno on, jak
i szkolna sekretarka wiele ryzykowali, uprzedzaj¹c mnie o tym. Po tym
ostrze¿eniu mieszkanie zosta³o wyczyszczone i przygotowane do rewizji.
S¹siad zakopa³ w ogródku wa³ek do drukowania, który zrobi³ mi na zamówienie ojciec jednej z kole¿anek, tokarz ze stoczni. Wszystkie nielegalne
papiery mama wrzuci³a do pieca. (Mama nie wierzy³a, ¿e mog¹ mnie zamkn¹æ w wiêzieniu, uwa¿a³a, i¿ jestem za m³oda. S¹dzi³a, ¿e najwy¿ej
zostanê wyrzucona ze szko³y). Niestety, straci³am wówczas miêdzy innymi materia³y z okresu strajków sierpniowych, wszystkie numery biuletynu Rozwaga i Solidarnoæ i skrzêtnie gromadzone plakaty wydawane
przez Solidarnoæ przed 13 grudnia 1981 r.
2 marca 1982 r. podczas przerwy przysz³a po mnie pani wicedyrektor
i poprosi³a do swojego gabinetu. Gdy zobaczy³am dwóch tajniaków, zrobi³o
mi siê gor¹co. Wicedyrektor powiedzia³a, ¿e pojadê z nimi na przes³uchanie.
Na korytarzu smutnym spojrzeniem po¿egna³ mnie pan od p.o., po czym od
razu zadzwoni³ do mojej mamy. Przez wujka, proboszcza Bazyliki Mariackiej, ks. Stanis³awa Bogdanowicza, wiadomoæ o moim aresztowaniu natychmiast dotar³a do zachodnich dziennikarzy. Zanim mnie umieszczono
w piwnicach Komendy Wojewódzkiej MO, informacjê o tym ju¿ przekazywa³y rozg³onie zachodnie: Radio Wolna Europa i G³os Ameryki. Od siebie
dodali, co nie by³o prawd¹, ¿e ze szko³y zosta³am wyprowadzona w kajdan-
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kach. (Nastêpnego dnia, kiedy moja mama jecha³a taksówk¹, kierowca zapyta³ siê jej, czy s³ysza³a, ¿e aresztowano 17-letni¹ uczennicê liceum, po
któr¹ zomowcy przyjechali do szko³y skotem).
Aresztowano mnie oko³o 10 rano i przez ca³y dzieñ, do godziny 18.00,
by³am przes³uchiwana. Najpierw na Okopowej 4, potem w prokuraturze
Marynarki Wojennej w Gdyni. Funkcjonariusz SB Marek Konieczko udawa³
mi³ego i grzecznego (wiedzia³am, ¿e w rzeczywistoci wcale taki nie jest,
bo znêca³ siê nad moj¹ przyjació³k¹ Ma³gosi¹ Chmieleck¹, studentk¹ drugiego roku polonistyki). Co jaki czas przychodzi³ drugi esbek. Ten mnie straszy³, ¿e jak nie zacznê mówiæ, to mnie za³atwi¹. Pochylaj¹c siê nad moj¹
g³ow¹, wrzeszcza³ i ordynarnie przeklina³. Prokurator Andrzej Ring, suchy
i zgorzknia³y, rozmawia³ ze mn¹ jakbym by³a zwyk³¹ kryminalistk¹. Próbowa³ mnie nastraszyæ, i¿ z pewnoci¹ znajd¹ metodê, abym zaczê³a mówiæ.
Uparcie twierdzi³am, ¿e nic nie wiem, nigdy nie rozdawa³am ¿adnych ulotek
i nigdzie nie dzia³a³am. Przyjê³am tak¹ postawê w ledztwie, bo mój wujek,
ks. Bogdanowicz (który w 1966 r. jeszcze jako kleryk siedzia³ w komunistycznym wiêzieniu), opowiedzia³ mi kiedy historiê o pewnym akowcu,
który po wojnie, otoczony przez ubeków, ostrzeliwa³ siê z broni maszynowej na dworcu w Poznaniu. Kiedy ubecy dopadli w koñcu rannego akowca, wypar³ siê wszystkiego, twierdz¹c, ¿e to nie jego broñ i ¿e to nie on
strzela³. Bardzo mi siê ta historia spodoba³a. Zreszt¹ wujek zawsze mnie
przestrzega³, ¿ebym w razie aresztowania do niczego siê nie przyznawa³a.
Esbecy usilnie poszukiwali mojego kolegi Andrzeja, z którym rozdawa³am ulotki. Z ca³ej naszej grupy tylko ja wiedzia³am, jak siê nazywa³. Nigdy
siê nie dowiedzieli, kto to by³. Dwie osoby z naszej sprawy  Ma³gorzata,
studentka drugiego roku polonistyki, i Arkadiusz, uczeñ trzeciej klasy LO 
przyzna³y siê do zarzucanych im czynów, ale nikogo nie wyda³y. Natomiast
dwaj ch³opcy nie wytrzymali ledztwa i wszystko powiedzieli. ¯al mi ich,
pamiêtam, jak bardzo byli za³amani podczas konfrontacji. Esbecy przyprowadzili mnie do celi, po czym pojedynczo wprowadzali moich kolegów.
Dwóch z nich potwierdzi³o, ¿e drukowa³am i rozdawa³am z nimi ulotki,
a trzeci, Arek, wypar³ siê znajomoci ze mn¹. Ja z uporem twierdzi³am, ¿e
ich nie znam.
Przez tydzieñ siedzia³am w Komendzie Wojewódzkiej przy Okopowej. Areszt
ledczy by³ w g³êbokiej piwnicy. Przez umieszczone wysoko pod sufitem,
zablendowane okno wiat³o prawie nie dociera³o. W celi sta³y trzy betonowe
³ó¿ka w kszta³cie sarkofagu, na ka¿dym cieniutki materac. Metalowy kube³
zastêpowa³ muszlê klozetow¹. Codziennie rano musia³ymy go opró¿niaæ.
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Umieszczono mnie w jednej celi z kryminalistk¹, niewiele przypominaj¹c¹ kobietê. Umiêniona, wytatuowana, pociêta Basiura by³a ¿yw¹ histori¹ wiêziennictwa. Pocz¹tkowo mia³am wra¿enie, ¿e ³atwiej by mi by³o zrozumieæ aborygena, bo Basiura pos³ugiwa³a siê zaawansowan¹ grypser¹
i po polsku mówi³a potwornie niegramatycznie. Chwa³a Bogu, ¿e nie siedzia³am z ni¹ sama. By³a z nami jeszcze jedna wiêniarka, polityczna, która
posz³a na wspó³pracê z esbekami (o czym wtedy nie wiedzia³am), ale ¿e na
wolnoci zostawi³a córkê, okazywa³a mi du¿o ciep³a.
Po tygodniu zosta³am przewieziona do aresztu ledczego na Kurkowej 5.
To potê¿ne i ponure gmaszysko jeszcze kiedy by³am na wolnoci budzi³o
we mnie grozê. Najpierw umieszczono mnie w pomieszczeniu, które przypomina³o izbê przyjêæ, gdzie w towarzystwie starych kryminalistów, ró¿norakiego autoramentu, czeka³am na przeniesienie na oddzia³. Oczywicie
wszyscy byli bardzo zainteresowani, dlaczego taka m³oda dziewczyna znalaz³a siê w areszcie.
W pewnym momencie stra¿nik, który przyjmowa³ wiêniów, zwracaj¹c
siê do mnie po imieniu, zawo³a³ mnie do dy¿urki (co w wiêzieniu siê nie
zdarza³o). Okaza³ mi wiele serdecznoci, zrobi³ herbatê, przestrzeg³, ¿ebym
z byle kim nie rozmawia³a i by³a ostro¿na. Dwa miesi¹ce póniej, kiedy
sz³am wiêziennym korytarzem na sprawê, mijaj¹c mnie, ¿yczy³ mi powodzenia i obieca³, ¿e bêdzie trzyma³ za mnie kciuki. Wspominam o tym, poniewa¿ s³u¿ba wiêzienna by³a przewa¿nie wredna, traktowa³a nas z nieskrywan¹ pogard¹. Trafi³am tak¿e na jeszcze jednego bardzo przyzwoitego
stra¿nika, Marka, który odprowadzaj¹c mnie do celi po wizycie u naczelnika, powiedzia³ mi, kiedy zostalimy sami: Nie martw siê, «Solidarnoæ»
zwyciê¿y. Potem przynosi³ mi grypsy od mamy.
Ku mojej wielkiej radoci zosta³am umieszczona w celi, w której siedzia³y same wiêniarki polityczne. Radoæ by³a tym wiêksza, ¿e w tej samej celi
by³a moja kole¿anka Ma³gosia. Oprócz niej jeszcze dwie panie  Renia i starsza, Alinka. Pani Alinka wkrótce wysz³a, a Ma³gosiê zabrano do szpitala. Na
ich miejsce przysz³y nowe dziewczyny  Wiesia i Janka. Z chleba zrobi³ymy koci do gry, a z pude³ek od zapa³ek karty. Graj¹c w bryd¿a, uprzyjemnia³ymy sobie czas. To by³o surowo zabronione, wiêc trzeba by³o tak graæ,
¿eby nas nie z³apali, i oczywicie mieæ dobre skrytki na akcesoria do gry.
Wiêzieñ przy³apany na tym niecnym zajêciu stawa³ do raportu przed wychowawc¹ oddzia³u, po czym dostawa³ karê, na przyk³ad by³ pozbawiany
paczki ¿ywnociowej. Miejsca w celi by³o tak ma³o, ¿e kiedy odstawia³ymy stolik od ciany, ¿eby czwarty do bryd¿a mia³ gdzie usi¹æ, jedna z nas
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musia³a siadaæ na sedesie. Stra¿niczki porusza³y siê bardzo cicho, nigdy nie
s³ysza³ymy, kiedy podchodzi³y pod drzwi naszej celi. Nag³y szczêk klucza
w zamku zawsze mnie pora¿a³, robi³o mi siê okropnie gor¹co i niemal sztywnia³am  nie dlatego ¿e siê ba³am, ale dlatego ¿e trzeba by³o szybko ukryæ
karty lub koci i natychmiast stan¹æ na bacznoæ. W koñcu uzyska³ymy
zgodê naczelnika na grê w karty, a nawet na sprowadzenie prawdziwej talii.
Na ca³ym oddziale ¿eñskim by³a tylko jedna cela polityczna, natomiast
nad nami, piêtro wy¿ej, by³ oddzia³ polityczny dla mê¿czyzn. Siedzia³o ich
oko³o setki. Raz dziennie wyprowadzano nas razem z wiêniarkami kryminalnymi na pó³godzinny spacer. Jeden stra¿nik z karabinem obserwowa³
wiêniarki z koguta1, a drugi, bez karabinu, pilnowa³, ¿ebymy siê ze sob¹
nie porozumiewa³y. Generalnie obowi¹zywa³a zasada: chodziæ w kó³ko, gêsiego, nie rozmawiaæ, nie zatrzymywaæ siê. Spacerniak by³ szary, ponury
i wybetonowany. Gdy by³ymy na spacerze, czêsto urz¹dzano nam w celi
kipisz, to znaczy przewracano wszystko do góry nogami w poszukiwaniu
zakazanych przedmiotów: igie³, nici, ¿yletek (atrybut ka¿dego wiênia, niezbêdny do sporz¹dzenia tak zwanej betoniary2). Zabierano te¿ wszelkie zapiski, na przyk³ad pamiêtniki, wiersze.
Z wiêniarkami kryminalnymi ¿y³ymy w zgodzie, traktowa³y nas nawet z szacunkiem, miêdzy innymi dlatego, ¿e mia³ymy odwagê ich broniæ. Kiedy w nocy do celi obok wpad³a tak zwana atanda3 i stra¿nik uderzy³
w twarz m³od¹ dziewczynê osadzon¹ za pospolite przestêpstwo. Uderzy³
j¹ mocno, bo by³o wyranie s³ychaæ. Zaczê³ymy waliæ w drzwi, domagaj¹c siê wyjanieñ, i o ile dobrze pamiêtam, z³o¿y³ymy do naczelnika skargê w tej sprawie.
Innym razem klawisz próbowa³ jedn¹ kryminaln¹ pozbawiæ wypiski,
na co te¿ ostro zareagowa³ymy, broni¹c jej. Stra¿nik zapyta³ wtedy, czy
jestem jej adwokatem, odpar³am, ¿e nie, doda³am jednak, ¿e dla niego z pewnoci¹ bêdê prokuratorem.
W kwietniu 1982 r. w S¹dzie Marynarki Wojennej w Gdyni odby³a siê
nasza rozprawa, a 22 kwietnia zapad³ wyrok. Zosta³am skazana na trzy lata
pozbawienia wolnoci. Moja rodzina robi³a, co mog³a, aby wyci¹gn¹æ mnie
z wiêzienia. Na rozprawie wiadkiem obrony by³a kole¿anka mojej mamy,
Kogut  w gwarze wiêziennej: budka obserwacyjna.
Betoniara  w gwarze wiêziennej: mocna herbata, sporz¹dzana przez wiêniów.
3
Atanda  w gwarze wiêziennej: uzbrojeni w pa³ki stra¿nicy wiêzienni z dzia³u ochrony,
grupa interwencyjna.
1
2
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która zezna³a, i¿ w dniu, kiedy rozdawa³am ulotki, le¿a³am w ³ó¿ku chora,
z wysok¹ gor¹czk¹. W mojej obronie zeznawa³a te¿ lekarka, dr Wyszomirska. Powiedzia³a, ¿e tego dnia zosta³a wezwana do naszego mieszkania do
chorej, ¿e ja by³am t¹ chor¹, na dodatek ciê¿ko i z wysok¹ gor¹czk¹. Ksi¹dz
Bogdanowicz napisa³ owiadczenie, ¿e w bazylice nie rozdawano ¿adnych
ulotek.
Niestety, s¹d przychyli³ siê do obci¹¿aj¹cych mnie zeznañ moich dwóch
kolegów, pomimo i¿ trzeci  Arkadiusz Makar  powiedzia³, ¿e mnie nie zna.
Paradoksalnie ch³opak, który nas obci¹¿y³, licz¹c na ³agodniejszy wyrok,
dosta³ piêæ lat, pozostali cztery i trzy lata. Zostalimy skazani za udzia³
w zwi¹zku przestêpczym, maj¹cym cele przestêpne, czyli organizacji o charakterze bandy pos³uguj¹cej siê nazw¹ Ruchu M³odej Polski oraz za rozkolportowanie ulotek, w treci których znajdowa³y siê stwierdzenia, i¿ osoby
internowane przetrzymywane s¹ w obozach koncentracyjnych, rz¹dy w kraju sprawuje dyktatura wojskowa, a ponadto, w których Wojskow¹ Radê Ocalenia Narodowego okrela siê mianem Junty Zniszczenia Narodowego. Przewodnicz¹cy sk³adu sêdziowskiego, znany z wydawania wysokich wyroków
kmdr ppor. Andrzej Grzybowski, przez ca³y proces g³upkowato siê umiecha³. Inny sêdzia, por. Aleksander G³owa, ucina³ sobie na sali rozpraw d³ugie
drzemki. Podczas procesu na sali s¹dowej by³y obecne nasze rodziny, a pod
budynek s¹du przysz³o mnóstwo znajomych. Po og³oszeniu wyroku podniós³
siê krzyk: Bydlaki! Bandyci!, a mój ojciec naplu³ prokuratorowi pod nogi.
1 maja 1982 r. zapad³a decyzja, ¿e nastêpnego dnia pojadê w transport. Oczywicie przed wiêniem trzymano to w tajemnicy, ale informacjê
o tym przeczyta³ Marek, stra¿nik, o którym wczeniej wspomnia³am. Po
zakoñczeniu s³u¿by pojecha³ do moich rodziców i powiedzia³ im, ¿e nazajutrz wywioz¹ mnie do wiêzienia w Fordonie4 oraz ¿e wraz z dwoma dobrymi kolegami bêdzie ten transport konwojowaæ. Tym samym transportem
do Fordonu przewo¿ono moj¹ kole¿ankê z celi, Wiesiê.
Gdy samochód przekroczy³ bramê aresztu, nie mog³am siê nacieszyæ
widokiem zieleni. Wczeniej, na rozprawê s¹dow¹, przewo¿ono nas lodów¹ bez okien. Po raz pierwszy od dwóch miesiêcy patrzy³am na co
innego ni¿ beton spacerniaka. Moje zdziwienie by³o jeszcze wiêksze, kiedy
kierowca skrêci³ w stronê Stogów5, gdzie mieszkali moi rodzice. Stra¿nicy,
nara¿aj¹c siê ogromnie, przywieli mnie na piêæ minut do domu. Trudno
4
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Fordon  dzielnica Bydgoszczy.
Stogi  dzielnica Gdañska.

opisaæ radoæ i wzruszenie wszystkich obecnych (w pokoju na pierwszym
piêtrze ukrywali siê moi dwaj koledzy z konspiracji). Póniej, po drodze do
Fordonu, konwojenci zatrzymali siê jeszcze przy jakim zajedzie i zabrali
nas na obiad. Oczywicie musia³ymy udawaæ, ¿e nie jestemy wiêniarkami. Nie wiem, czy to wysz³o na jaw, prawdopodobnie tak, bo nied³ugo
potem wspomnianych stra¿ników wyrzucono z pracy.
Kiedy dotarlimy do celu, oczom naszym ukaza³ siê ponury widok. Pomyla³am sobie: trudno, wiêzienie to nie sanatorium. Dosta³ymy obrzydliwe, szare, zniszczone mundurki i mêskie trzewiki. Niew¹tpliwie dobr¹ stron¹
tego wiêzienia by³o to, ¿e wszystkie wiêniarki polityczne siedzia³y na jednym oddziale, w sumie oko³o 30. Dziewczyny by³y wspania³e, bardzo pogodne, dzielne. Na ka¿dym kroku broni³y swojej godnoci, zawsze gotowe
do ró¿nego rodzaju protestów. Nastêpnego dnia po naszym przyjedzie zapad³a decyzja o rozpoczêciu g³odówki, która mia³a trwaæ do osi¹gniêcia
zamierzonego celu. Co prawda, nie przypominam sobie, o co chodzi³o, ale
pamiêtam, ¿e szóstego dnia przynios³a ona pozytywny skutek.
Wiêzienie w Fordonie by³o nieprawdopodobnie zakaraluszone. W nocy
natomiast z ró¿nych k¹tów wychodzi³y pluskwy, które nas bolenie k¹sa³y.
Mnie upodoba³y sobie szczególnie, tak ¿e ca³a by³am przez nie pogryziona.
Chocia¿ sama nie wiem, co by³o gorsze: pluskwy czy wrzask oddzia³owej
o godzinie 6 rano: Pobudka!. Bardzo wiele zawdziêczam kole¿ankom z celi:
Wiesi, Izie, Iwonie i Irence. Wiesia mia³a mnóstwo doskona³ych pomys³ów
na po¿yteczne spêdzanie czasu, nierzadko wymyla³a nam ró¿ne rozrywki.
Dziêki niej poprawi³am siê znacznie z ortografii, zaczê³am siêgaæ po bardziej
ambitn¹ ni¿ przedtem literaturê. Iza by³a niezwykle dzielna, nigdy nie okazywa³a s³aboci, pomimo i¿ jej by³o najciê¿ej, bo w domu czeka³a na ni¹ dwójka malutkich dzieci. Irenka, z zawodu pielêgniarka, sporz¹dzi³a dok³adny
raport o stanie opieki medycznej w wiêzieniach. Raport by³ bardzo obszerny, poniewa¿ zanim Irenka trafi³a do Fordonu, zwiedzi³a kilka zak³adów
karnych, zbieraj¹c w nich relacje o oddzia³ach szpitalnych. Przeszmuglowa³a go w czasie widzenia z rodzin¹, po czym przeczyta³o go Radio Wolna
Europa. Iwona, bardzo weso³a i uczuciowa, du¿o czyta³a i lubi³a wnikliwie
analizowaæ ró¿ne problemy.
Im d³u¿ej siedzia³ymy, tym bardziej buntowa³ymy siê przeciwko regulaminowi wiêziennemu. Przesta³ymy stawaæ na bacznoæ przed klawiszami, kiedy otwierali cele. W ci¹gu dnia le¿a³ymy na pryczach, co by³o zabronione, mo¿na by³o tylko siedzieæ na taborecie lub chodziæ po celi. W koñcu
przesta³ymy wstawaæ na apel. Oczywicie by³ymy za to ci¹gle karane
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pozbawieniem paczki ¿ywnociowej, zakazem wyjcia do wietlicy na telewizjê (co wywalczy³ymy sobie po jakim czasie) lub prowadzenia korespondencji, a w ostatecznoci widzeñ. Dziêki temu jednak czu³ymy siê
w wiêzieniu wolne.
Wielkie znaczenie mia³a dla nas tak¿e pomoc, któr¹ otrzymywa³y nasze
rodziny, a my za ich porednictwem, od Kocio³a i dzia³aj¹cych przy ka¿dej
parafii sekcji charytatywnych. Pamiêtali o nas i przesy³ali nam pozdrowienia nie tylko znajomi, ale nawet zupe³nie obce osoby (do naszych rodzin
przychodzi³y listy z zagranicy, w których zwykli ludzie wyra¿ali solidarnoæ z uwiêzionymi). To nas podnosi³o na duchu. Moje kole¿anki i koledzy
z klasy uzbierali pokany worek s³odyczy, o które w tym czasie by³o bardzo
trudno, ale, niestety, mama nie uzyska³a zgody naczelniczki wiêzienia na
przekazanie mi ich i musia³a je zabraæ z powrotem do Gdañska.
Pewnego dnia zosta³am przeniesiona do innej celi. Nazajutrz po apelu
wystawi³am mand¿ur6 na korytarz, sama te¿ wysz³am i powiedzia³am stra¿niczce, ¿eby otworzy³a drzwi do mojej poprzedniej celi, bo chcê wróciæ do
kole¿anek. Przera¿ona oddzia³owa wezwa³a szefa ochrony, niejakiego Szweda, i chyba jego zastêpcê, Paczkowskiego. Wykrêcili mi rêce i zaci¹gnêli na
dy¿urkê. Nigdy nie zapomnê reakcji moich kole¿anek. Dziewczyny z wszystkich cel zaczê³y waliæ w drzwi tym, co mia³y pod rêk¹. Podnios³y ogromny
rwetes, a tak g³ono krzycza³y, z tak¹ determinacj¹ stara³y siê mnie broniæ,
¿e stra¿nicy naprawdê siê wystraszyli. Nazajutrz przeniesiono mnie z powrotem do moich kole¿anek.
Naszym ulubionym zajêciem by³o pisanie skarg. Którego dnia, po napisaniu kolejnej skargi, przyszed³ na nasz oddzia³ sêdzia penitencjarny Micha³
£êcki. Zachowywa³ siê bardzo kulturalnie, najpierw wyprosi³ z celi wiêzienn¹ wychowawczyniê (wyj¹tkowo wredn¹ babê), ucisn¹³ nam d³onie
i d³ugo z nami rozmawia³. Obieca³, ¿e zajmie siê zg³oszonymi przez nas
problemami, a na odchodne obieca³, ¿e wróci z przepustk¹ dla mnie. I rzeczywicie po mniej wiêcej dwóch tygodniach zosta³am wezwana do naczelniczki. W jej gabinecie siedzia³ sêdzia £êcki. Poinformowa³ mnie, ¿e
mogê uzyskaæ roczn¹ przerwê w odbywaniu kary w celu kontynuowania
nauki, ale najpierw muszê podpisaæ lojalkê, ¿e nie bêdê prowadzi³a ¿adnej
dzia³alnoci politycznej. Oczywicie odmówi³am. Wychowawczyni Stefania, czerwona ze z³oci, krzycza³a, ¿e jestem zupe³nie niezresocjalizowana,
6
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Mand¿ur  w gwarze wiêziennej: tobo³ek z zawiniêtymi w koc rzeczami wiênia.

bo nie chcia³am siê po wejciu do gabinetu naczelniczki zameldowaæ. Kaza³a mi powtarzaæ: Obywatelko naczelnik, skazana Anna Stawicka melduje
swoje przyjcie. Wciek³a siê strasznie i wyrzuci³a mnie za drzwi.
Za jaki czas wezwano mnie po raz drugi i pan £êcki znowu usilnie mnie
namawia³ do podpisania lojalki. Ja uparcie odmawia³am. Stefania znowu
w krzyk, ¿e ona siê nie zgadza, bo ja jestem taki element, który trzeba w wiêzieniu resocjalizowaæ, a nie robiæ mi tak¹ ³askê. W koñcu sêdzia zapyta³
mnie, co chcê robiæ na wolnoci. Odpar³am, ¿e zamierzam skoñczyæ szko³ê. To mu wystarczy³o. Podpisa³ zgodê na roczn¹ przerwê w odbywaniu
kary. Gdy opuszcza³am wiêzienie, dziewczyny z wszystkich cel sta³y przy
oknach. ¯egna³y mnie, piewaj¹c na ca³e gard³o piosenkê z repertuaru Jacka Kaczmarskiego: wyrwij murom zêby krat.... To by³o tak wzruszaj¹ce,
¿e ³zy ciek³y mi po policzkach.
Kiedy razem z mam¹ wesz³am do gabinetu dyrektora VI LO w Gdañsku,
szeroko otworzy³ ramiona i kiepsko udawa³ ucieszonego. Zapewnia³, ¿e chocia¿ straci³am pó³ roku nauki, miejsce w klasie na mnie czeka, i ¿e zrobi
wszystko, abym do niej wróci³a. 3 wrzenia 1982 r. na mocy decyzji wicekuratora owiaty w Gdañsku Alfonsa Machalicy zosta³am jednak ze szko³y
relegowana i pozbawiona prawa do nauki.
S³awomir Cenckiewicz
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