PIOTR IZGARSZEW
DLA MNIE WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ PO 13 GRUDNIA
Piotr Izgarszew (ur. 1955 r.),
w latach 19841987 trzykrotnie
karany przez kolegia za dzia³alnoæ opozycyjn¹, a w 1987 r.
skazany przez s¹d na pó³tora
roku pozbawienia wolnoci.
Trzy razy wyrzucano go z pracy: w lipcu 1983 r. z Transbudu, w padzierniku 1983 r. z Awii
i w kwietniu 1987 r. z Transportu Miêsnego. Dwukrotnie
pobity. W latach 19891994
pracowa³ w Regionie Mazowsze
NSZZ Solidarnoæ. Obecnie
g³ówny specjalista do spraw poligrafii w Stra¿y Miejskiej w Warszawie. Koñczy studia na Wydziale Cybernetyki WAT.
Przed stanem wojennym pracowa³em w Transbudzie, w Oddziale IV
przy alei Krakowskiej. By³em zatrudniony jako specjalista do spraw reklamacji i rozliczeñ, na samodzielnym stanowisku. Transbud by³ olbrzymim
przedsiêbiorstwem  sk³ada³ siê z 11 oddzia³ów i zatrudnia³ oko³o 4 tys.
osób. W moim oddziale pracowa³o oko³o 70 osób. Przed stanem wojennym
by³em delegatem na zjazd Transbudu-Warszawa, wiceprzewodnicz¹cym rady
pracowniczej w IV Oddziale i cz³onkiem rady przedsiêbiorstwa. Wówczas
bardziej interesowa³y mnie rady pracownicze ni¿ zwi¹zki zawodowe. Chcia³em zmieniaæ swój zak³ad pracy, a nie tylko stawiaæ ¿¹dania.
Jednoczenie na terenie zak³adu rozprowadza³em ksi¹¿ki z biblioteki
Komisji Zak³adowej. Namawia³em ludzi do lektury ksi¹¿ek, na przyk³ad
o Wandzie Wasilewskiej, która nie by³a taka wiêta, jak siê o niej mówi³o.
W tym czasie moja siostra Ewa Izgarszew pracowa³a w Regionie Mazowsze, by³a redaktorem technicznym w Niezale¿noci i Afiszu.
13 grudnia zacz¹³ siê od akcji. Siostra dosta³a cis³e wytyczne, co nale¿y
robiæ w takiej sytuacji  mia³a skontaktowaæ siê z Regionem b¹d udaæ siê
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do Ursusa1. Podjechalimy wiêc pod Region na Mokotowsk¹. Siostra wesz³a do rodka, a ja wraz z koleg¹ z Transbudu, cz³onkiem KPN, stanêlimy
z opaskami na rêkawach jako prowizoryczna stra¿ zewnêtrzna. Po pó³torej
godziny siostra kaza³a mi wejæ do rodka, bo otrzyma³a polecenie od swojego prze³o¿onego, by wynieæ sk³adopis IBM. Taka maszyna kosztowa³a
oko³o 15 tys. dolarów. Umo¿liwia³a ³amanie kolumnowe oraz zmiany czcionki. W Polsce by³y wówczas tylko cztery takie maszyny.
Wynios³em maszynê2, po czym zatrzyma³em na opaskê ma³ego fiata, w którym ulokowa³em siostrê z maszyn¹. Tym maluchem z wyp³oszonym kierowc¹ uda³a siê do domu, na ulicê Jana M³ota. Maszyna zosta³a umieszczona
u pani Teresy Wac³awek, naszej s¹siadki i pracownicy Polskiego Radia. Nawiasem mówi¹c, na wyniesionych przez ni¹ z pracy matrycach bia³kowych
(w sumie oko³o 1020 tys.) mog³a drukowaæ  i drukowa³a  ca³a Polska.
Po wyekspediowaniu siostry uda³em siê na Warszawê G³ówn¹-Towarow¹ przy ulicy Ordona, gdzie dziêki kolegom kolejarzom mog³em zadzwoniæ do Gdañska. By³ to jedyny dostêpny dzia³aj¹cy telefon. Dowiedzia³em
siê o aresztowaniu krajówki3. Przy okazji przekona³em siê, co oznacza
militaryzacja mojego zak³adu na Okêciu  zobaczy³em w bramie tego samego, tyle ¿e wystraszonego, dozorcê.
Oko³o godziny 14 ponownie pojecha³em taksówk¹ (opaska s³u¿y³a mi
za przepustkê, ludzie ustêpowali w kolejce) pod Region, gdzie odbywa³o
siê ju¿ wymiatanie. W Regionie by³o ZOMO i jakie specgrupy. Wymiatano Mokotowsk¹ w kierunku placu Zbawiciela. Uda³em siê wiêc na
Politechnikê, gdzie jednemu ze strajkuj¹cych zrelacjonowa³em rozmowê
z Gdañskiem.
Spod Politechniki oko³o 18 pojecha³em pod Hutê Warszawa4. Zgromadzi³o siê tam wiele osób w podobnej jak my sytuacji. Huta pracowa³a na pó³
gwizdka (niedziela) i wszyscy gocie5 chcieli doczekaæ jutra. Zaproponowano mi, bym siê przebra³ w kufajkê i zosta³ na terenie huty. Nie za bardzo
mi siê to jednak umiecha³o.
Mowa o Zak³adach Mechanicznych Ursus.
Siedziba Regionu nie by³a wówczas obstawiona. Piotr Izgarszew widzia³ tam wielu
korespondentów zagranicznych.
3
Chodzi o Komisjê Krajow¹ NSZZ Solidarnoæ. Wiêkszoæ cz³onków KK zosta³a
internowana w nocy z 12 na 13 XII 1981 r., po zakoñczeniu posiedzenia w Gdañsku.
4
W hucie strajkowa³a wówczas ca³a za³oga.
5
Mowa o osobach spoza huty, które przysz³y tam na wieæ o wprowadzeniu stanu
wojennego.
1
2
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W poniedzia³ek wczenie rano, zaopatrzony w kilka kartonów papierosów, pojecha³em do pracy. Z Janem Skworod¹ zaczêlimy blokowaæ betonem bramy. Kiedy przysz³o wiêcej osób, zwo³alimy zebranie ogólne za³ogi.
Nawi¹zalimy kontakt z Przedsiêbiorstwem Spedycji Krajowej przy ulicy
Ordona. Nie bardzo wiedzielimy, co dalej robiæ. Choæ wiêkszoæ z nas nie
ba³a siê czo³gów (ze wzglêdu na profil zak³adu ch³opaki by³y w wiêkszoci
po wojskach pancernych), zdecydowalimy, ¿e my staniemy, jeli stan¹
wiêksze zak³ady6.
Nastêpnie pojecha³em taksówk¹ (staæ mnie by³o na to, bo na pocz¹tku
stanu wojennego matka rozda³a nam w domu pieni¹dze zgromadzone na
lub siostry) pod Zak³ady Mechaniczne Ursus. Podbieg³em do p³otu. Zobaczy³em, ¿e biegnie za mn¹ milicja i stra¿ przemys³owa. Uciekaj¹c, dopad³em zawracaj¹cej taksówki. Podjecha³em ni¹ do wierczewskiego7. Szykowano siê tam do zebrania za³ogi (przewodnicz¹cego wprowadzono na
teren zak³adu przejciem podziemnym).
Stamt¹d uda³em siê na Uniwersytet  gdzie jak gdzie, ale tam powinno siê co dziaæ. Zapyta³em cz³owieka przy bramie, gdzie jest jaka
akcja. Id pan na Wydzia³ Historii, tam jest zebranie  odpowiedzia³.
Zasta³em tam oko³o 30 osób. Pamiêtam, ¿e jaki ch³opak wsta³ i powiedzia³: Panowie, macie mówiæ pod zak³adami, ¿e ca³a Warszawa strajkuje i czeka tylko na was. Og³aszam siê dyktatorem stanu wojny. Heniek, ty idziesz pod hutê, Jacek  ty tam.... Bardzo mnie wtedy rozbawili. Nastêpnie poszed³em do Komisji Zak³adowej Solidarnoci UW,
gdzie przepisywano ulotki  po szeæ kopii na maszynie. By³a tam kobieta z ma³ym dzieckiem. Zapyta³em, dlaczego przysz³a na strajk z dzieckiem. A bo mój m¹¿ to taki ciamajda. Pok³óci³am siê z nim i dlatego
zabra³am dziecko  odpar³a. Nagle kto krzykn¹³, ¿e nadje¿d¿aj¹ skoty. Zaczêlimy siê wiêc pospiesznie ewakuowaæ, zabieraj¹c ze sob¹
maszyny. Podszed³em wtedy do wiceprzewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej Solidarnoci i powiedzia³em mu, ¿e mam maj¹tek regionu 
maszynê. Da³ mi zaraz kilku ch³opaków i pojechalimy po ni¹ ¿ukiem.
Wtedy pozna³em miêdzy innymi Adama Karwowskiego, który wraz
z Waldemarem Wysokiñskim zaopatrywa³ mnie póniej w bibu³ê do kol6
Wg materia³ów zebranych przez MSW, strajkowa³a ca³a baza samochodowa Transbudu-Warszawa przy ul. Jana Olbrachta.
7
W Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Karola wierczewskiego strajkowa³o 500
osób na 3000 zatrudnionych.

100

porta¿u: Tygodnik Mazowsze8, Wolê 9, KOS-a10. Kolporta¿em zajmowa³em siê do 1983 r.
Wrócê do tematu maszyny. Pojechalimy z moj¹ siostr¹ i Bartkiem z Krêgu do lokalu na Kaniowsk¹. Wszed³em tam pierwszy, ¿eby w razie obstawienia lokalu ochroniæ siostrê. By³a zdecydowanie cenniejsza ni¿ ja, gdy¿
jako jedyna umia³a obs³ugiwaæ maszynê. Ewa wróci³a nastêpnego dnia z zapaleniem p³uc, bo przygotowywali matryce i drukowali ulotki gdzie nad
Wis³¹. Potem dostarczy³em Bartkowi taki manual sporz¹dzony przez siostrê, bo przecie¿ ¿adnej innej instrukcji nie by³o. Maszynê pierwotnie przej¹³
Kr¹g, ale potem upomnia³a siê o ni¹ Helena £uczywo11. Ten sk³adopis
jeszcze d³ugo s³u¿y³, udoskonalany  o czym póniej wspomina³ senator
Romaszewski  przez domoros³ych informatyków.
Na pocz¹tku 1982 r. zwo³ywalimy zebrania zak³adowe. Marek, przewodnicz¹cy z Oddzia³u III (mieszka³ przy Hali Mirowskiej), by³ kierowc¹ i prowadzi³ zebrania w autobusie, je¿d¿¹c po miecie (czasami przeje¿d¿alimy ko³o
pa³acu Mostowskich12, co nas bardzo bawi³o). Podczas g³osowania nie podnosilimy r¹k w górê, lecz wyci¹galimy je w bok, by nie wzbudzaæ podejrzeñ.
W ramach dzia³alnoci zwi¹zkowej zacz¹³em spotykaæ siê z ludmi z miasta, z którymi pracowa³o siê lepiej ni¿ z tymi od nas z zak³adu. Byli bardziej
zdyscyplinowani, wiedzieli, czego chc¹. W zak³adzie by³o inaczej, musielimy ludzi ci¹gle przekonywaæ. Bartek z Krêgu pozna³ mnie z Januszem
Ramotowskim Przemem, przez którego trafi³em do lokalu przy ulicy Reymonta 21, do El¿biety i Jurka Zieliñskich. Tam zaprzyjani³em siê miêdzy
innymi z Grzegorzem Jaczyñskim. Gospodarze dzia³ali w opozycji jeszcze
od czasów korowskich. Grzegorz Jaczyñski, Janusz Ramotowski i ja dzia³alimy od 1982 r. w sekcji technicznej Grup Specjalnych. Potem Ramotowski zosta³ przydzielony do przerzucania sprzêtu  na przyk³ad sprzêtu
poligraficznego z zagranicy  w ramach grupy Armenia13, a w 1984 r.
Zob. relacja Dariusza Boguskiego, Pó³ roku bez brody, przyp. 13.
Wola  tygodnik wydawany w latach 19821989 przez Miêdzyzak³adowy Komitet
Koordynacyjny w Warszawie.
10
KOS  biuletyn Komitetu Oporu Spo³ecznego. Pocz¹tkowo wychodzi³ jako tygodnik, póniej jako dwutygodnik. Pierwsze numery by³y wydawane przez Kr¹g, nastêpne 
przez Wydawnictwo Spo³eczne-KOS.
11
Helena £uczywo razem z Joann¹ Szczêsn¹ i Ann¹ Bikont organizowa³a Tygodnik
Mazowsze (pierwszy numer ukaza³ siê w lutym 1982 r.).
12
Pa³ac Mostowskich  siedziba Komendy Sto³ecznej Milicji Obywatelskiej.
13
Armenia  struktura utworzona po 13 XII 1981 r. przy Regionie Mazowsze do
koordynowania prac konspiracyjnych.
8
9
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wyemigrowa³ do Francji. SB namierzy³a mieszkanie miesi¹c po jego wyjedzie. Podobno przerzuty przej¹³ po nim Jacek Merkel.
Sam pomys³ powo³ania Grup Specjalnych pojawi³ siê przy okazji przygotowañ do strajku generalnego w 1982 r. Mielimy wtedy przygotowaæ
siê do odciêcia energii w zak³adach i zablokowania ³¹cznoci, by w ten
sposób ograniczyæ dzia³ania w³adz i daæ dzia³aczom czas na rozwiniêcie
akcji strajkowej. Nie potrafiê powiedzieæ, od kogo wysz³a ta idea, mo¿e od
Bujaka. Ja by³em wtedy w sekcji technicznej. Podlega³ mi magazyn na ulicy
Gdañskiej, ostatni dom po lewej stronie, nale¿¹cy do pana Ma³eckiego. Zgromadzilimy tam 2 m3 materia³ów, 200 naboi do czaka14, jakie smrody15,
mundury milicyjne (sam nie wiem po co), kwas pikrynowy, trotyl, odczynniki chemiczne, granaty samozapalaj¹ce, 200 sztuk RMG-65 (rêczne miotacze gazowe)  jakie pop³uczyny poprodukcyjne, czêci do gada³ek16.
Zbieralimy to od 13 grudnia, tak przy okazji. Mylê, i¿ góra nawet nie
wiedzia³a, co my tam mamy. Liczylimy siê z tym, ¿e komunici u¿yj¹ przemocy i wtedy nam siê to przyda.
Odk¹d zaczêlimy dzia³aæ (pocz¹tek 1982 r.), mówi³o siê o Grupach
Oporu czy Grupach Specjalnych dzia³aj¹cych na zasadzie podziemnego
wojska: nie dyskutowaæ, tylko wykonywaæ rozkazy. Wtedy ideologia nie
mia³a znaczenia. By³ wspólny wróg. Rozmawia³em wówczas z osobami,
z którymi wczeniej nie znalaz³bym wspólnego jêzyka  na przyk³ad z nawiedzonym Józiem z Otwocka. Okrelalimy siebie jako osiemnasty garnitur (wszystkich ju¿ zgarnêli, tylko my zostalimy). Z bardziej znanych
dzia³aczy mia³em kontakt z przewodnicz¹cym Solidarnoci Transbudu
Jerzym Dobrowolskim17, którego przezywalimy Krêtaczem ze wzglêdu
na jego skrytoæ. Myl o koniecznoci zorganizowania takiej zdyscyplinowanej struktury nasunê³a mi siê 1 maja 1982 r., gdy chodzi³em po miecie
z ulotkami. Towarzyszy³a mi wówczas tylko dziewczyna z mojego bloku,
nie¿yj¹ca ju¿ Monika Giemza.

14
Czak  popularna nazwa pistoletu polskiej produkcji P-64, na pocz¹tku lat 80. u¿ywanego powszechnie przez MO.
15
Substancje chemiczne o wyj¹tkowo nieprzyjemnych zapachu. U¿ywane np. do zasmradzania mieszkañ pracowników SB lub szczególnie wys³uguj¹cych siê w³adzom dziennikarzy.
16
Mowa o urz¹dzeniach do odtwarzania audycji i odezw, sk³adaj¹cych siê z magnetofonu
i g³oników o du¿ej mocy.
17
Piotr Izgarszew ukrywa³ siê u Jerzego Dobrowolskiego w 1983 r.
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Mój udzia³ w Grupach Oporu zacz¹³ siê od wspó³pracy z Januszem Ramotowskim i Grzegorzem Jaczyñskim. Stanêlimy na czele sekcji technicznej tych grup. Z ¿elastwa przemycanego z Huty Warszawa robilimy kolce.
Sztance by³y przygotowywane na dalekim Targówku. Blachy odbieralimy
samochodami warszawskiego Transbudu bezporednio z Huty Warszawa
lub z podmok³ej ³¹ki za hut¹, przy torach kolejowych.
Opieranie siê na strukturach zak³adowych przy organizowaniu podziemia by³o b³êdem. Po pierwsze potrzebna by³a dobra organizacja kadrowa. Czasami bardziej siê op³aca³o za³atwiæ co ze zwyk³ymi z³odziejami, gdzie uk³ad by³ prosty: p³acisz  otrzymujesz, ni¿ ze strukturami
zak³adowymi, gdzie za du¿o by³o ró¿nych ale. Poza tym nie by³o dyscypliny. Na przyk³ad kiedy rzuci³em has³o, by zbieraæ butelki (robilimy
butelki samozapalaj¹ce), zebrano raptem kilka siatek. Na szczêcie znalaz³ siê wród nas jaki chomik, który mia³ ich kilkaset. Podobnie by³o
z paliwem czy chloranem.
Pocz¹tkowo przygotowywalimy siê nie tylko do strajku, ale tak¿e do
walk ulicznych, st¹d na przyk³ad pomys³, by robiæ kolce (wzorzec zaczerpnêlimy z Muzeum Narodowego) w celu zablokowania ruchu samochodowego. Przygotowuj¹c siê w 1982 r. do rocznicy porozumieñ sierpniowych,
zastanawialimy siê, co my mo¿emy zrobiæ. Pewn¹ inspiracj¹ by³a dla mnie
ksi¹¿ka wydana przez WIH im. Wandy Wasilewskiej o metodach stosowanych przez Gwardiê Ludow¹. (Podczas rewizji w 1983 r. funkcjonariusze
SB d³ugo deliberowali, czy maj¹ mi tê ksi¹¿kê zabraæ). Szczególnie interesuj¹cy by³ rozdzia³ o materia³ach wybuchowych.
Zalecenia odgórne co do produkcji i korzystania z materia³ów wybuchowych wielokrotnie siê zmienia³y. Na pocz¹tku mielimy powiedziane, ¿e
mo¿emy u¿ywaæ do produkcji wszystkiego, czym dysponujemy. Potem jednak zakazano nam stosowania ¿eliwnych korpusów do materia³ów wybuchowych w³asnej produkcji, które przy detonacji dzia³a³y jak granat. W³adze podziemnej Solidarnoci zdecydowanie hamowa³y nasze prace nad
materia³ami pirotechnicznymi, obawiaj¹c siê oskar¿enia o terroryzm. rodków bojowych moglimy u¿yæ tylko w ekstremalnych sytuacjach, na przyk³ad gdyby ZOMO zaczê³o brutalnie biæ demonstrantów.
Wed³ug mnie bylimy w stanie wytrwaæ do pierwszego strza³u. Mielimy
przygotowane granaty zapalaj¹ce, butelki samozapalaj¹ce z benzyn¹18 (we18

Zapalnik stanowi³a mieszanina chloranu, cukru i kwasu siarkowego.
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d³ug receptury GL, receptura AK by³a dla nas za trudna). Z Januszem Ramotowskim próbowalimy produkowaæ  wzorowane na staro¿ytnych  proce.
By³ taki moment, gdy mylelimy o u¿yciu broni  kiedy postrzelono Janka Naro¿niaka. Broñ zawsze mo¿na by³o jako zdobyæ. Na przyk³ad koledzy
ojca Janusza Ramotowskiego deklarowali, ¿e bez trudu odnajd¹ broñ zachomikowan¹ przed kilkudziesiêciu laty. Oczywicie to mog³a byæ tylko legenda.
Ostatecznie moglimy obrobiæ jaki magazyn LWP. Mia³em zreszt¹ tak¹ grupê maniaków militariów. Pamiêtam, ¿e kiedy Teodorowi Klincewiczowi zaci¹³
siê pistolet gazowy, który nosi³ do obrony. Powiedzia³em o tym jednemu z kolekcjonerów militariów, Piotrkowi, a ten przyniós³ mi na spotkanie Waltera HP
z nabojami. Te zainteresowania nie wysz³y zreszt¹ Piotrkowi na dobre. W latach dziewiêædziesi¹tych chcia³ sobie dorobiæ i sprzeda³ trochê materia³u
wybuchowego. Zrobi³a siê z tego wielka afera, opisywana przez prasê.
Z Teodorem Klincewiczem zacz¹³em siê kontaktowaæ jeszcze przed
31 sierpnia 1982 r. On by³ motorem wszystkiego. Wtedy odszed³ od nas
Janusz Ramotowski Przemek, bo dosta³ przydzia³ do s³awetnej Armenii, która odbiera³a transporty z zagranicy, na przyk³ad sprzêt poligraficzny. Trzeba by³o te transporty jako os³aniaæ, na przyk³ad u¿ywanymi ciuchami. Po zakoñczeniu akcji przekazywalimy te ciuchy pocz¹tkowo do
kocio³a na Gdañskiej, ale potem koció³ odmówi³ przyjmowania pomiêtych
ubrañ. Staralimy siê zreszt¹ nie korzystaæ z takich miejsc jak koció³, poniewa¿ mog³y byæ obserwowane. Poza tym, ¿eby ograniczyæ ryzyko wpadki,
przyjêlimy zasadê, ¿e na zewn¹trz w naszym imieniu bêdzie wystêpowa³
tylko Janusz Ramotowski. Problem z ciuchami rozwi¹za³ w koñcu Waldemar Wysokiñski z wydawnictwa Kr¹g: udostêpni³ nam puste mieszkanie
na ulicy Marco Polo, gdzie moglimy je zmagazynowaæ. W koñcu rozdalimy te ubrania ch³opakom z Grup Specjalnych i ich bliskim.
W pierwszej akcji w Grupach Specjalnych  gazowaniu konsumów milicyjnych  uczestniczy³em, wraz z Wies³awem Ostrorogiem, 7 lipca 1983 r.
Pamiêtam dobrze ten dzieñ, poniewa¿ zosta³em wtedy zwolniony z Transbudu. Dyrektorowi powiedzia³em tylko, ¿e siê spieszê, i poszed³em na akcjê. Po akcji wróci³em do zak³adu i odebra³em zwolnienie.
W Grupach Specjalnych dzia³ali ludzie z miasta (zwi¹zani z Teosiem dzia³acze NZS-u, m³odzi robotnicy). Mnie w to wci¹gnêli Janusz Ramotowski
i Grzegorz Jaczyñski (przyboczny Teosia). Spotykalimy siê u Jerzego i El¿biety Zieliñskich  to by³ nasz g³ówny lokal (nigdy nie spalony), czynny non
stop, przez który sz³y ciuchy, spotkania, radiostacje. Tam siê spotykalimy,
tam te¿ pilimy bimber (nie kupowalimy legalnie alkoholu, ¿eby nie zasilaæ
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kasy pañstwowej). Wed³ug mnie bylimy najbardziej mobiln¹ grup¹. Trudno precyzyjnie okreliæ jej liczebnoæ  jedni odchodzili, inni przychodzili.
Dzia³alimy g³ównie na terenie Warszawy, choæ odby³y siê równie¿ dwie
sesje wyjazdowe  chyba w Katowicach i we Wroc³awiu. Ch³opak, który je
zorganizowa³, wpad³ i zaawizowa³ Tadeusza Kotarskiego jako donosiciela.
Grupy Specjalne mia³y byæ najbardziej zakonspirowanymi strukturami,
do których powinni trafiæ wyselekcjonowani ludzie. Jeden z nich, mój adiutant Jacek, w 1995 r. dosta³ wyrok za pobicie (a trzeba przyznaæ, ¿e biæ siê
umia³). Mia³ do mnie pretensjê, ¿e nie nauczylimy go ¿yæ. Zrobi³em dla
niego wszystko, co mog³em. Za³atwi³em mu pracê, ale okaza³ siê nieodpowiedzialny. W celu finansowania dzia³alnoci grup w 1983 r. zosta³o za³o¿one wydawnictwo Rytm (potrzebowalimy przecie¿ pieniêdzy na papier).
W 1986 r. intensywnie pracowa³em w Grupach Oporu i nie mia³em czasu
na normaln¹ pracê zawodow¹, tote¿ przez trzy miesi¹ce by³em na pensji
podziemia  dostawa³em redni¹ krajow¹.
Id¹c na akcjê zawieszania transparentu, nigdy nie mielimy przy sobie
dokumentów. Dokumenty mia³ tylko obserwator. On wiedzia³, co kto ma
trefnego w mieszkaniu, ¿eby w razie wpadki wyczyciæ lokal. Mia³ te¿ przy
sobie na wszelki wypadek pieni¹dze, ¿eby ewentualnie móc objedziæ taksówk¹ wszystkie mieszkania. Obowi¹zywa³a te¿ zasada, ¿e w razie zatrzymania nie wolno podawaæ aresztuj¹cym swojego nazwiska. Mia³o to spowolniæ ich dzia³anie i odwlec rewizjê. Nie próbowalimy te¿ ratowaæ transparentu, czyli zdejmowaæ go, gdy ju¿ zosta³ zauwa¿ony przez milicjê. Rachunek by³ bowiem prosty: w razie zatrzymania kolegium wynosi³o trzy
rednie krajowe pensje, a transparent kosztowa³ jedn¹.
Czasami dostawalimy ciekawe informacje. Na przyk³ad przed pielgrzymk¹ papie¿a w 1987 r. od jednego z naszych kolegów, który bra³ udzia³
w akcjach, dowiedzielimy siê, ¿e w jednym z zak³adów na zamówienie
MSW robi¹ koniczynki, którymi prawdopodobnie bêd¹ oznaczeni tajniacy.
To siê zreszt¹ potwierdzi³o, ale mê¿czyzna nios¹cy kije do naszego transparentu nie uwa¿a³ podczas odprawy i myla³, ¿e koniczynki ma kocielna
s³u¿ba porz¹dkowa. Kiedy wiêc jaki facet z koniczynk¹ w klapie chcia³ mu
odebraæ kije, wyrwa³ mu je ze s³owami: Co ty, swoim bêdziesz zabiera³?.
Wpad³em dwa razy. W 1983 r. aresztowano mnie w zak³adzie Ponar-Awia. By³o to tu¿ po demonstracji pierwszomajowej, podczas której
zosta³em dotkliwie pobity. Pogrzeb Przemyka, 19 maja, przesiedzia³em
w areszcie. Nastêpnego dnia zosta³em zwolniony. Przewieli mnie najpierw
na Rakowieck¹, potem do pa³acu Mostowskich, a potem znów na Rako-
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wieck¹ i w koñcu pucili. Nie mieli dowodów, a ja im nic nie powiedzia³em.
Znaleli przy mnie tylko Poradnik pirotechnika-antykomunisty. Próbowali
mnie powi¹zaæ ze spraw¹ Visa19. Zrobili mi rewizjê w mieszkaniu przy Jana
M³ota i na Gdañskiej. A¿ dziw, ¿e nie wpad³em, bo na Gdañskiej sta³a na
szafie torba wype³niona nabojami do czaka, któr¹ mia³em zanieæ do magazynu  ale jej nie znaleli. To by³o moje pierwsze aresztowanie. Tak jak do
Solidarnoci, tak i do tego by³em przygotowany. Janusz Ramotowski mi
powiedzia³: Jak ciê drapn¹, to siê nie przejmuj wiatem zewnêtrznym, bo na
wolnoci maj¹ lepiej ni¿ ty, a poza tym pomaga³a mi piosenka Kelusa: Bo nie
tyle wa¿ne  kiedy, ale jaki wyjdê st¹d. Spodziewa³em siê zreszt¹ bardziej
finezyjnych przes³uchañ. Przebiega³y mniej wiêcej tak: Bacznoæ, pod cianê. Co pan ma do powiedzenia?  Gówno.  [z umiechem] Proszê siadaæ.
I od nowa to samo. Zmieniali siê co 45 minut (mia³em przy sobie zegarek).
Czasami próbowali bardziej subtelnych rozmów, na przyk³ad jeden z nich
zacz¹³ od tego, ¿e w ¿adnym kraju policja polityczna nie jest lubiana. Zgasi³em go: Czy chce pan powiedzieæ, ¿e spo³eczeñstwo radzieckie nie lubi KGB?.
Ciekawie zareagowa³a na rewizjê moja babcia Anna Izgarszew, mianowicie zapyta³a funkcjonariuszy, którzy do niej przyszli: Czy panowie jestecie z tych, co w he³mach, z pa³ami bij¹ m³odzie¿?. Nie jestemy zomowcami  odparli. Babcia na to: A, to jestecie ubowcami, ale to jeszcze
gorsza swo³ocz. Babcia (wtedy ju¿ ponadosiemdziesiêcioletnia) prowadzi³a punkt ¿ywnociowy dla podziemia  przechowywa³a oko³o pó³ tony jedzenia dla osób ukrywaj¹cych siê, miêdzy innymi z wydawnictwa Kr¹g.
Pomaga³a mi równie¿ moja ciocia Kazimiera Kamiñska (od 1979 r. cz³onek KPN), mieszkaj¹ca przy ulicy 11 Listopada. (Podczas okupacji prowadzi³a na 11 Listopada kiosk, który by³ punktem ³¹cznikowym dla AK). Dostawa³em od niej strzykawki na akcje antykolaboracyjne. Przetrzymywa³em
te¿ u niej granaty samozapalaj¹ce. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego nie zjad³a ani kawa³ka miêsa, swój przydzia³ kartkowy oddawa³a do Komitetu Prymasowskiego.
Próbowali mn¹ straszyæ przes³uchiwanych ludzi z Visa, na przyk³ad
Wies³awa Góreckiego Maurycego. Wies³awa z³amali  trzymali go w celi
z kryminalistami. Cz³onkowie Visa nie byli najlepiej przygotowani do aresz19
Vis  organizacja konspiracyjna dziewiêciu po³udniowopraskich zak³adów; nale¿a³y do
niej m.in. Zak³ady Wytwórcze Urz¹dzeñ Telefonicznych. Nazwa organizacji prawdopodobnie pochodzi od tytu³u pisma Vis. Spojrzenie na. Cz³onkowie tej organizacji zostali aresztowani w 1983 r. Wyszli z wiêzienia na mocy ustawy amnestyjnej w 1984 r.
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towania. Kiedy postawili im zarzuty i zagrozili wyrokiem od dziesiêciu lat
wiêzienia do kary mierci w³¹cznie, zaczêli siê t³umaczyæ i zeznawaæ. Z³amali wszystkich oprócz czterech. Najlepszy by³ Józio z Otwocka. Zaklina³
siê, ¿e jak siedzia³ wieczorem na balkonie, to lataj¹cym spodkiem przylecia³y do niego ufoludki i da³y mu bibu³ê, ka¿¹c jej pilnowaæ, bo od tego mia³y
zale¿eæ losy wiata  wiêc pilnowa³. Jako nie odwa¿yli siê postawiæ go
przed s¹dem. Józio wiedzia³, o co walczy. By³ g³êboko wierz¹cym katolikiem, dla niego komuna by³a wcieleniem szatana. Wspaniale zachowa³a siê
te¿ Monika Giemza. Za to inni sypali. Na szczêcie ma³o o mnie wiedzieli.
U nas w Grupach Specjalnych i Grupach Oporu obowi¹zywa³a zasada: jak
wpad³e, to morda w kube³, nie utrudniaj adwokatowi zadania. Na odprawach mówi³em ch³opakom: Prêdzej czy póniej wpadniemy, ale to bêdzie
kolejny etap naszej walki. To jest nasza wspólna sprawa.
Po tym aresztowaniu Janusz Ramotowski kaza³ mi siê ukrywaæ (zdaje
siê, ¿e zrobi³ to bez konsultacji z Teodorem Klincewiczem), co te¿ uczyni³em. Zmieni³em wygl¹d, przenios³em siê do innej dzielnicy, ³¹cznoæ z domem utrzymywa³em okrê¿n¹ drog¹. W podziemiu uczy³em siê poligrafii, co
mi zreszt¹ procentuje do dzisiejszego dnia. Mia³em pracowaæ w poligrafii,
ale nic z niej nie wysz³o. Po kilku miesi¹cach stwierdzi³em, ¿e za drogo
kosztujê podziemie (wyp³aca³o mi wtedy miesiêczn¹ pensjê).
13 grudnia 1983 r., po rozmowie z Januszem Ramotowskim, postanowi³em ujawniæ siê i skorzystaæ z ustawy amnestyjnej. W zwi¹zku z tym
w ¿oliborskiej prokuraturze rejonowej z³o¿y³em zeznanie, przekonsultowane z podziemnym adwokatem. Przyzna³em siê do tego, o czym ju¿ wiedzieli: kolporta¿u, udzia³u w demonstracjach i ich organizowania. Prokurator 
m³ody ch³opak, zastêpca prokuratora rejonowego  dla formalnoci zapyta³
mnie, czy podam dane swoich kolegów: Z kim pan to robi³, to pan oczywicie nie chce powiedzieæ.  Oczywicie.  No tak, bo nikt by siê nie zg³osi³.
W 1983 r. zaczêli ju¿ wykañczaæ Grupy Specjalne, wpad³a grupa Andrzeja Niedka Alka, organizatora wielu akcji protestacyjnych na miecie,
na przyk³ad tak zwanych gada³ek. Wczeniej planowalimy ró¿ne akcje. Ja
wpad³em na pomys³ malowania hase³ na tramwajach. Mielimy to robiæ
noc¹ w zajezdni przy hucie. Ludzie z zajezdni uwa¿ali, ¿e to siê mog³o udaæ,
bo tam siê nikt nie pl¹ta³. Mielimy ju¿ wszystko dograne  samochody,
mieszkania odskokowe. W ostatniej chwili Alek odwo³a³ akcjê, poniewa¿
uzna³ j¹ za zbyt niebezpieczn¹.
Po ujawnieniu zaj¹³em siê poligrafi¹  prowadzi³em drukarniê dla KPN 
i nadal dzia³a³em w Grupach Oporu. W 1986 r. wraz z kolegami, którzy
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podobnie jak ja byli ju¿ znani SB, postanowilimy trochê pomóc w ulotkowaniu. Udalimy siê wiêc na spotkanie z Teosiem Klincewiczem. Bardzo siê
z naszego pomys³u ucieszy³. Poleci³ nam  jako pierwsze zadanie  ukraæ
g³oniki z ogródka jordanowskiego przy ulicy Darwina i z lodowiska przy
Podlenej, co te¿ uczynilimy. Póniej zajêlimy siê rozrzucaniem ulotek.
Teo zaplanowa³ te¿ zawieszenie na miecie transparentu. Zrobilimy wiêc
taki pierwszy transparent, co w rodzaju wzorcowej konstrukcji  sk³adanej, owiniêtej ¿y³k¹ z lontami  wewn¹trz której by³y ukryte ulotki. Rozk³adalimy j¹ tu¿ przed akcj¹ na dachu, podpalalimy lonty i ju¿ z ulicy obserwowalimy, jak rozwija siê transparent i wysypuj¹ z niego ulotki. Rozwiesilimy 56 transparentów o ³¹cznej powierzchni 1200 m2. Standardowy transparent mia³ wymiary 3 x 78 m. Rekordowy czas wiszenia  1 godzina 45
minut, rekordowa liczba rozrzuconych ulotek  45 tys. (zosta³y wyzbierane
w 45 minut). W ka¿dej akcji bra³o udzia³ od dwóch do dwunastu osób.
Drugi raz zosta³em aresztowany w marcu 1987 r. w zajezdni pod hut¹,
kiedy malowa³em na tramwajach has³a: Niech ¿yje Solidarnoæ i Podwy¿kom stop. Mielimy to robiæ w kilka grup, ¿eby tramwaje jak najd³u¿ej
jedzi³y z tymi napisami. W sumie uda³o mi siê ozdobiæ napisami 73 tramwaje. Na akcjê poszed³em z now¹ grup¹ w roli obserwatora (moim starym
grupom przydzieli³em inne pêtle). O godzinie 14, wyznaczaj¹cej pocz¹tek
akcji w Warszawie, na pêtli nie by³o tramwajów. Odes³a³em ch³opaków
w bezpieczniejsze miejsca, a sam zdecydowa³em siê malowaæ z rêki w t³umie. Kiedy dopad³o mnie dwóch nadzorców ruchu MZK, u¿y³em gazu. Uciek³em im, ale potem mnie z³apali. Notabene jednemu z tych, który mnie z³apa³, od pocz¹tku stanu wojennego dostarcza³em Syrenkê20  pismo warszawskiego MZK, wydawane przez Janka Naro¿niaka. Dosta³em wyrok
pó³tora roku ograniczenia wolnoci za posiadanie broni (gazu) i kolegium21
za 73 pomalowane tramwaje. Do sprawy mia³em dozór milicyjny, który
polega³ na tym, ¿e mia³em w okrelone dni stawiaæ siê na komendzie (zostawia³em wtedy bibu³ê na pobliskim przystanku). Ograniczenie wolnoci po
sprawie polega³o na potr¹caniu mi jakiej kwoty z pensji. ¯eby zarobiæ na te
potr¹cenia, podj¹³em pracê jako dyspozytor w Transmleczu na Bie¿uñskiej22.

20
Pismo koncentrowa³o siê g³ównie na problemach zak³adowych. Ukazywa³o siê od
stycznia 1982 r. W po³owie 1982 r. zosta³o zawieszone i wznowione w sierpniu 1983 r.
21
W ramach kolegium Piotr Izgarszew musia³ zap³aciæ grzywnê i nawi¹zkê na PCK.
22
Piotrowi Izgarszewowi zwrócono potr¹cone kwoty z funduszy podziemia.
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Równolegle prowadzi³em w podziemiu dwie drukarnie (jedn¹ dla KPN) i organizowa³em akcje protestacyjne na miecie. Myla³em, ¿e bêdê mia³ trochê
odpoczynku, ale siê myli³em.
Ostatnie zadanie dostalimy od Teosia w 1988 r., podczas strajków.
Mielimy rozpracowaæ koszary ZOMO na Golêdzinowie  uk³ad przestrzenny
i komunikacyjny i sposoby zablokowania (równie¿ materia³owo) mo¿liwoci wyjazdu  oraz materia³ na trzy transparenty.
Po 1989 r. robilimy eksport rewolucji: wysy³alimy sprzêt do krajów
tak zwanej demokracji ludowej, przede wszystkim na Litwê, Ukrainê, Bia³oru i do Mongolii. Odbywa³o siê to za przyzwoleniem Regionu Mazowsze,
w ramach dzia³alnoci IDEE, kierowanego przez Irenê Lasotê. Szacujê, ¿e
przez moje rêce przesz³o wtedy oko³o 200 maszyn drukarskich.
Ju¿ jako ciekawostkê dodam, i¿ w 2001 r. zosta³em odznaczony  miêdzy innymi z Maciejem Jankowskim, Bogdanem Borusewiczem, Markiem
Kmicikiem i Marcinem Maszewskim  orderem Dziesiêciolecia demokratyzacji Mongolii. Jest to moje jedyne odznaczenie.
Krzysztof Madej
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