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w obliczu zbliżającej
się pamiętnej daty
13 grudnia chcieliśmy
zebrać francuskie i polskie
świadectwa niezwykłego zrywu
solidarności ponad granicami naszych krajów
na początku lat 80.

Dziś, czterdzieści lat później, gdy Francja
przygotowuje się do objęcia na kilka
miesięcy rotacyjnego przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej, wydaje się
nam ważne, aby uhonorować działania
i mobilizację tak różnych osób na rzecz
„Solidarności” i polskiego
społeczeństwa obywatelskiego.
Mobilizacja ta była spontaniczna,
zdecentralizowana, z ponad 300
komitetami poparcia dla Polaków,
które powstały w całej Francji.
Udało im się przesłać do Polski
znaczną pomoc humanitarną,
niemożliwą do precyzyjnego
określenia i oszacowania, gdyż
była ona stosunkowo dyskretna
i anonimowa. To właśnie tym
anonimowym ludziom
chcemy dzisiaj złożyć hołd,
ponieważ oni również
przyczynili się do
stworzenia naszej Europy,
Europy opartej na
wzajemnej pomocy
i solidarności.

FRÉDÉRIC BILLET,
AMBASADOR FRANCJI

12 GRUDNIA 2021

Biało-czerwona flaga
z napisem Solidarność
zawieszona na wieży Eiﬄa
przez nieznane osoby,
Paryż, 17 lutego 1982 r.
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„Solidarność” i walka o godność człowieka zjednały jej
wielką sympatię w całej Europie, a w szczególności
w moim kraju, Francji, gdzie prawa człowieka są
centralnym punktem odniesienia w rozważaniach
o historii. Ze wzruszeniem wspominam wielkie
spontaniczne zgromadzenie w sercu Paryża na
znak poparcia dla społeczeństwa polskiego
w nocy 13 grudnia 1981 roku i to, jak zapaliliśmy
świece i śpiewaliśmy na ulicy, aby pokazać naszą
solidarność z polskim narodem.
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Jacky Challot

Na pogrzeb komunizmu
musiałem poczekać
MIROSŁAW CHOJECKI

21 grudnia 1981 roku na apel wszystkich central związkowych
z wyjątkiem komunistycznej CGT w całej Francji
na godzinę przerwano pracę na znak solidarności
z polskimi robotnikami.

W

prowadzenie stanu wojennego zastało mnie
w Stanach Zjednoczonych. Pobiegłem do
najbliższego biura podróży, by zarezerwować samolot do Warszawy – chciałem
uczestniczyć w spodziewanym przeze
mnie uroczystym pogrzebie komunizmu... Niestety prezydent Reagan zawiesił wszystkie loty do Polski. „New York
Times” opublikował listę niektórych internowanych osób. Byłem na niej, podobnie jak inni działacze opozycji przebywający na Zachodzie; widać listy internowanych przygotowano dużo wcześniej. Do
tej pory w aresztach spędziłem już sporo
czasu. Pomyślałem, że na kolejny raz
mogę jeszcze poczekać. A na „pogrzeb komunizmu” (wcale nie uroczysty) trzeba
było czekać jeszcze 8 lat.
Skróciłem trasę i wylądowałem
w Paryżu. Do Polski wybrali się wtedy
słynna aktorka Simone Signoret i filozof Michel Foucault. Po powrocie wystąpili w telewizji francuskiej i z wpię-

tymi znaczkami „Solidarności” opowiadali o represjach stanu wojennego.
Szefem dzienników telewizyjnych TF1
i TF2 był wtedy Gabriel Mérétik – późniejszy autor „Nocy generała” – który
dzięki swoim przyjaciołom w Polsce
miał wiadomości z pierwszej ręki i natychmiast trafiały one do głównych aktualności dnia.
W kilka dni społeczeństwo francuskie
przy pomocy związków zawodowych zebrało ok. 7 mln franków (ok. 1 mln dolarów), które przeznaczono na pomoc dla
podziemia w Polsce. Kontrolą wydatkowania tej sumy zajmowała się komisja
pod przewodnictwem Michela Foucaulta.
Od sierpnia 1980 roku powstało
ok. 500 różnego rodzaju komitetów poparcia dla „Solidarności”. Organizowały one transporty charytatywne do
Polski. Niejednokrotnie w tych transportach ukrywany był sprzęt poligraficzny, radiowy, książki i czasopisma.
Jednym z kierowców był dwudziestoparoletni Jacky Challot. Podczas ósmego

z kolei transportu jego samochód dokładnie przeszukano i za dodatkową
ścianką celnicy znaleźli siedem powielaczy oraz sporo materiałów poligraficznych. Zanim jednak Jacky trafił do polskiego więzienia, przywiózł do Polski
ok. 50 wysokowydajnych powielaczy.
Dzięki takim transportom z Francji,
Niemiec, Belgii, Anglii, Austrii, Holandii czy krajów skandynawskich w podziemiu opublikowano ponad 3 tys.
czasopism i ponad 6 tys. książek i broszur. Większość książek były to przedruki z wydawnictw emigracyjnych.
Z autorów francuskich wydawano
m.in. Alaina Besançona, Jacques’a Maritaina, Jeana-Paula Sartre’a...
W ciągu trzech więziennych miesięcy
Jacky nauczył się grypsery i powitał mnie
na lotnisku w Paryżu słowami: „kopsnij
szluga”. Dziś mówi pięknie po polsku,
a pracę magisterską na Uniwersytecie
w Lille napisał o Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej, którego sekretarzem miałem zaszczyt być
przez pewien czas. Była to instytucja pod
przewodnictwem Jerzego Giedroycia,
Czesława Miłosza, Józefa Czapskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Współpracowała blisko z francuskim Funduszem
Pomocy Intelektualistom Europejskim,
kierowanym przez Annette Laborey. Obie
te instytucje udzieliły w latach 1982-89
ok. 200 stypendiów młodym naukowcom
i artystom przyjeżdżającym z Polski.
Związki zawodowe zafundowały nam
maszynkę do zamykania puszek z konserwami. Rozpoczęliśmy produkcję puszek zielonego groszku, fasolki, parówek,
oklejonych stosownymi nalepkami informującymi o zawartości. Zabierały je
transporty charytatywne do kraju. Tyle
że w środku zamiast pożywienia była
farba drukarska lub miniaturowe wydania publikacji emigracyjnych: „Kultury”,
„Pulsu” czy „Kontaktu”. Miałem nawet
w tej sprawie listowne zażalenie z Polski.
Grono przyjaciół zasiadło do kolacji, której głównym daniem miały być właśnie
„zrzuty” z Zachodu (z zaopatrzeniem
wtedy było bardzo marnie) – jednak po
otwarciu puszek oczom głodnych opozycjonistów ukazała się farba drukarska... ©
MIROSŁAW CHOJECKI – działacz opozycji
w PRL, członek Komitetu Obrony
Robotników, współzałożyciel Niezależnej
Oficyny Wydawniczej NOWa, producent
filmowy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce, Ambasada Francji w Polsce, Ośrodek Studiów
Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Francuski w Polsce
wraz z partnerami medialnymi
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Winieta polsko-francuskiego stowarzyszenia Solidarité avec Solidarność, lata 80.
Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

Zapraszają na konferencję:

Francja-Polska 80’: więzi, Świadectwa, DziaŁania
La France et Solidarność au cours des années
1980: relier, témoigner et agir
Uniwersytet Warszawski, 10 grudnia 2021 r., godz. 11.00-17.00
(w formacie hybrydowym)

G A B R I E L D U VA L / A F P / E A S T N E W S
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Manifestacja przed Ambasadą Polski w Paryżu, 13 grudnia 1981 r.

Rodziny rodzinom
ANNE DURUFLÉ

Inicjatywa zwana „parrainages”, polegająca na obejmowaniu
opieką konkretnej polskiej rodziny przez rodzinę francuską,
zapewniła wsparcie 800 rodzinom ofiar represji.

W

prowadzenie stanu wojennego w Polsce wprawiło Francję w osłupienie i wywołało falę inicjatyw wspierających Polaków. W całym
kraju powstawały komitety, które zbierały dary i pieniądze dla Polski. Pomocą
materialną zajmowały się również organizacje charytatywne, takie jak Secours
Catholique, związki zawodowe, głównie
CFDT (Francuska Demokratyczna Fede-

racja Pracy), FO (Powszechna Konfederacja Pracy – Siła Robotnicza) i CFTC (Francuska Konfederacja Chrześcijańskich
Pracowników), które nagłaśniały sprawę
„Solidarności” w kręgach związkowych.
Biuro Informacji i Kontaktów na
rzecz Polski (BIL), utworzone w grudniu
1981 roku, próbowało koordynować pomoc dla Polski i zachęcać do współpracy
wszystkie podmioty zaangażowane
we wsparcie, takie jak: Lekarze Świata,

Lekarze bez Granic, Solidarité avec Solidarność, CFDT, FO, CFTC, Francuski
Czerwony Krzyż, Comité de soutien des
Polonais... W sumie pięćdziesiąt organizacji zaangażowanych w realizację celów, które wyznaczyło sobie BIL, a mianowicie: wsparcie dla więźniów i internowanych, pomoc finansowa i medyczna dla polskiej ludności, pomoc dla
Polaków we Francji, informacja i działania animacyjne oraz działania polityczne.
Od 1981 roku Stowarzyszenie Solidarité France-Pologne (ASFP) otrzymywało
wpłaty pieniężne m.in. na zakup produktów, które miały być wysyłane do
Polski w formie paczek. Do 1984 roku,
w porozumieniu z Katolickim Komitetem do Walki z Głodem i na rzecz Postępu (CCFD), organizowało transporty
z darami. Wszystkie były finansowane
z programów EWG i przeznaczone dla
diecezji w Polsce. Stowarzyszenie podjęło również działania na rzecz więźniów politycznych i ich rodzin. Najbardziej oryginalna była inicjatywa zwana
„parrainages”, polegająca na obejmowaniu opieką konkretnej polskiej rodziny przez rodzinę francuską. Zapewniła 800 rodzinom ofiar represji wsparcie moralne i materialne. Działania podejmowano w porozumieniu z Komitetem Koordynacyjnym Związku Zawodowego „Solidarność” we Francji, wspieranym przez główne francuskie związki
zawodowe.
ASFP prowadziło również szeroką
działalność informacyjną i uświadamiającą na temat spraw polskich w społeczeństwie francuskim. Organizowało debaty i konferencje prasowe, sporządzało
komunikaty o wydarzeniach w Polsce,
które następnie były rozpowszechniane
w poszczególnych regionach Francji. Stowarzyszenie współfinansowało też polskie wydawnictwa podziemne.
©
ANNE DURUFLÉ – w latach 80. pracowała
w Ambasadzie Francuskiej w Warszawie,
w latach 90. kierowała Fundacją dla Polski,
której celem jest promocja postaw
filantropijnych i wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.

DODATEK DO „TYGODNIKA POWSZECHNEGO” 50/2021
redakcja: Grzegorz Nurek | proj. graf.: Marek Zalejski
skład: Zuzanna Kardyś | fotoedycja: Edward Augustyn | korekta: Katarzyna Domin
Na okładce wykorzystano winietę polsko-francuskiego stowarzyszenia Solidarité avec
Solidarność z lat 80., ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku
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Ciężarówka Ouest-France z darami w drodze do Polski, 1 marca 1982 r.

Vive la Pologne!
HENRYK WOŹNIAKOWSKI:

W całej Francji zawiązywały się
stowarzyszenia solidarności francusko-polskiej. Lokalne i regionalne sieci albo
po prostu grupy przyjaciół organizowały
pomoc humanitarną.
GRZEGORZ NUREK:

Kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny,
był Pan członkiem
Rady Międzynarodowej
Unii Prasy Katolickiej.
Jak zareagowali wtedy
Pańscy przyjaciele
z Francji?
HENRYK WOŹNIAKOWSKI:

Ci, z którymi miałem bliższe kontakty, rzeczywiście
żywo interesowali się sprawami polskimi, postępami
wolności. Stanem wojennym w Polsce głęboko się
przejęli. Pamiętajmy, że
lata 80. to był czas przedinternetowy, z utrudnionymi kontaktami telefonicznymi. A wprowadzenie stanu wojennego dodatkowo to skompliko-

wało – przecież wyłączono
nam telefony! Pozostało
nasłuchiwanie wiadomości z Radia Wolna Europa.
O tym, jak reagował świat
na wydarzenia w Polsce,
dowiadywaliśmy się też
od tych nielicznych, którzy wracali z Zachodu. Bardzo wcześnie, bo z początkiem stycznia wrócił do
kraju Krzysztof Kozłowski. Relacjonował m.in. reakcje zwykłych Francuzów i francuskiej prasy. Na
Zachodzie rozeszła się fałszywa informacja o śmierci
Tadeusza Mazowieckiego.
To wywołało wielkie poruszenie, w kilku gazetach
pojawiły się jego nekrologi,
a potem sprostowania – co
uczyniło go osobą szeroko

znaną. Gdy w 1987 roku
Mazowiecki mógł wyjechać w pierwszą zagraniczną podróż, udało się
go zaprosić do Antwerpii
na posiedzenie Unii Prasy
Katolickiej. Przyjęto go długotrwałą standing ovation.
Wygłosił świetne przemówienie.
Zimą 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego, wcześnie odezwał
się współwłaściciel i szef
koncernu medialnego
Ouest-France, François
Régis Hutin. Jako jeden
z pierwszych zaczął organizować konwoje humanitarne do Polski. Miałem
kontakt z ks. Kazimierzem
Jancarzem w Mistrzejowicach i do niego kierowałem część napływającej
pomocy. Część trafiała do
krakowskiej kurii.

torowi, Jeanowi Baisnée.
Jean niemal natychmiast
zaczął pomagać w przesyłaniu na Zachód wydawnictw podziemnych,
a nam – emigracyjnych,
a także prasy francuskiej
z tekstami o Polsce. W całej Francji zawiązywały się
spontanicznie stowarzyszenia solidarności francusko-polskiej. Lokalne i regionalne sieci albo po prostu
grupy przyjaciół organizowały pomoc humanitarną
dla Polaków. Co zuchwalsi
– np. grupa, której liderem
był Louis Martinez, profesor literatury rosyjskiej
w Aix-en-Provence – przewozili wydawnictwa emigracyjne, farbę drukarską,
powielacze w kawałkach,
poukrywane wśród żywności, ubrań, w różnych
schowkach. Zaprzyjaźnieni podziemni wydawcy
cierpliwie, choć z utęsknieniem czekali tygodniami
na komplet części.
We Francji powstał
Komitet Wsparcia Solidarności, w którego
prace zaangażowali się
tak znani intelektualiści jak Michel Foucault
i Pierre Bourdieu.
Poznał ich Pan?

Foucaulta poznałem, gdy
z Simone Signoret przyjechał do Polski. Jean Baisnée zorganizował przyjęcie u siebie w mieszkaniu.
Foucault wnikliwie wypytywał mnie o nastroje młodych Polaków, ich nastawienie do „Solidarności”
i komunizmu.
©
HENRYK WOŹNIAKOWSKI

Przez Francję przetoczyły się olbrzymie
manifestacje poparcia
dla Polaków.

O tym dowiadywaliśmy
się stosunkowo szybko.
Także dzięki Instytutowi
Francuskiemu i jego dyrek-

– publicysta, wydawca,
tłumacz, w latach 1991-2021
prezes zarządu SIW Znak.
Niedawno ukazał się
wywiad-rzeka „Rzeczy
ważne, a czasem błahe”,
który przeprowadziła z nim
Dominika Kozłowska.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka i 40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce, Ambasada Francji w Polsce, Ośrodek Studiów
Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Francuski w Polsce
wraz z partnerami medialnymi
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La France et Solidarność au cours des années
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ARCHIWUM ELŻBIETY JOGAŁŁY
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Od lewej: Elżbieta Jogałła, pośrodku żona Jeana – Paule, po prawej Jean Baisnée.
Uroczystość przyznania Orderu Odrodzenia Polski Jeanowi Baisnée, Paryż 2014 r.

Jean Baisnée
ELŻBIETA JOGAŁŁA

Przyjeżdżały konwoje z pomocą humanitarną,
a z nimi Simone Signoret, Michel Foucault, Bernard
Kouchner, André Glucksmann. Kwiat inteligencji francuskiej.

P

racowałam wtedy w Instytucie
Francuskim w Krakowie, byłam asystentką, prawą ręką dyrektora. Jean Baisnée przyjechał
w listopadzie 1981, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. Nowy dyrektor
od samego początku chciał pomagać Polakom. Zaczęło się od tego, że w Instytucie recital dawał francuski wirtuoz gitary,
a w tym czasie na Uniwersytecie Jagiellońskim trwał strajk. Dyrektor miał zaprzyjaźnionych studentów romanistyki
i zabrał gościa do Collegium Novum.
Francuski muzyk całą noc grał i śpiewał
dla strajkujących. Gdy Jean Baisnée opuścił budynek uniwersytetu, okazało się,
że w jego samochodzie powybijano szyby
i uszkodzono hamulce...
Po 13 grudnia nie krył się z tym, że angażuje się w pomoc represjonowanym.
Sam długo nie miał statusu dyplomatycznego, nie był chroniony. Jego żona była
w zaawansowanej ciąży. Znając warunki
w polskich szpitalach, a dodatkowo pro-
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blemy komunikacyjne związane z brakiem połączeń telefonicznych, radziłam
jej, aby może urodziła we Francji lub
Niemczech. Odpowiedziała: „Kobiety
polskie tutaj rodzą, nie widzę powodów,
dla których i ja nie miałabym urodzić
w Polsce”. Marianne urodziła się w Krakowie 18 stycznia 1982 roku.
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego Instytut został zamknięty. Dyrektor ze studentami romanistyki zaczął codzienne próby teatralne. Nieustannie pośredniczył między Francją i Polską; przekazywał informacje, pieniądze potrzebującym, pod pseudonimem pisał reportaże
do francuskiej prasy. Gdy już Instytut
można było ponownie otworzyć, sprowadzał do Krakowa francuskich dziennikarzy. Przyjeżdżały konwoje z pomocą
humanitarną. Wielkie tiry, a w nich siedzieli m.in. Jacques Lebas, Simone Signoret, Michel Foucault, Bernard Kouchner,
André Glucksmann. Kwiat inteligencji francuskiej. Przyjeżdżali, aby okazać

nam solidarność; dostarczyć leki, paczki
z darami, czegoś się dowiedzieć, porozmawiać.
Raz taką olbrzymią ciężarówkę z lekami pilotowałam do Nowej Huty, do apteki prowadzonej przez żonę prof. Jana
Błońskiego, Teresę. Siedzę w szoferce
obok francuskiego kierowcy; tu trzeba
dodać, że na co dzień jeździłam maluchem. Żadne z nas nie dostrzegło znaku
ograniczającego wysokość przejazdu
i zaklinowaliśmy się pod wiaduktem na
Lubicz. Kierowcy wysiadali z samochodów, tramwaje się zatrzymały. Wszyscy
pomagali się nam wycofać, a gdy zobaczyli, że to tir z pomocą z Francji, zaczęli
bić brawo.
Francuzi przyjeżdżali z wykładami do
Instytutu, zainteresowanie było takie, że
ludzie siedzieli na podłodze, bo brakowało wolnych krzeseł. Pamiętam spotkanie w Pałacu Lubomirskich – ówczesnej
siedzibie Instytutu – podczas którego Bernard Kouchner opowiadał o szpitalach
polowych w górach w Afganistanie, założonych przez Médecins du Monde, by pomóc rannym w konflikcie rosyjsko-afgańskim. Ktoś z publiczności spytał, czy nie
boją się publicznie o tym mówić i pokazywać slajdy, ktoś może lokalizację tych
szpitali namierzyć. Kouchner odpowiedział: „Myśli pan, że to takie łatwe? To są
góry, ale życzę szczęścia, proszę szukać”.
Instytut był również miejscem schronienia i występów dla artystów z Piwnicy
pod Baranami. W tych ciemnych i smutnych latach 80. Jean Baisnée sprowadzał
najnowsze francuskie filmy, prasę francuską, dzięki czemu nie byliśmy już tak
odcięci od reszty świata. Dzięki niemu Instytut stał się oazą wolności...
Jean Baisnée zmarł wiosną tego roku.
Na szczęście zdążyliśmy mu za pomoc
i służbę Polakom podziękować – 6 maja
2014 roku z rąk ambasadora RP w Ambasadzie Polskiej w Paryżu odebrał Order
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.
Widziałam, że był szczęśliwy. Jego działalność w Krakowie nie była na pokaz,
wypływała z potrzeby i prawości serca.
Do końca życia bardzo interesował się
sprawami Polski, zachował tu wielu
przyjaciół.
©
ELŻBIETA JOGAŁŁA – tłumaczka literatury
francuskiej i włoskiej, w latach 1970-90
pracowała w Instytucie Francuskim
w Krakowie, później w dyplomacji RP.
Córka Anny i Jerzego Turowiczów.
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Komitet na Piwnej
LUDWIKA WUJEC

Przyjeżdżały transporty z Anglii, Francji,
Niemiec, Szwecji, Danii. Przy wielkim stole Danusia
Szaflarska całymi dniami segregowała ubrania.
A szefową Paczkarni była Hania Fedorowicz.

G

dy powstawał Komitet Prymasowski, byłam internowana. W nocy z 12 na
13 grudnia funkcjonariusze
ZOMO zaczęli wygarniać ludzi z mieszkań, mnie aresztowano dwa dni później,
bo wcześniej nocowałam u przyjaciół.
Moim synkiem musiały zaopiekować się
przyjaciółki. Miesiąc spędziłam w więzieniu dla kobiet w Olszynce Grochowskiej, potem przewieziono mnie do Gołdapi. W sumie przesiedziałam trzy miesiące – 17 marca zostałam zwolniona.
Dość szybko, bo moje nazwisko znalazło
się na liście interwencyjnej Episkopatu.
Mój mąż Heniu siedział. Synkiem Pawłem
opiekowała się moja mama.
Z opowieści innych wiem, że wkrótce
po wprowadzeniu stanu wojennego
warszawiacy zaczęli się gromadzić w kościele św. Marcina na Piwnej i w kościele
STOWARZYSZENIE POMOCY
MEDYCZNEJ POLSKIM DZIECIOM

założyła w 1981 roku pielęgniarka
Marie-Thérèse Doridot. Przez 10 lat
dostarczała wraz z synem sprzęt
medyczny i leki do oddziału
pediatrycznego szpitala w Nowej
Hucie. Co dwa miesiące z Paryża
do Krakowa przyjeżdżał konwój
z darami o wadze od 7 do 15 ton.
Darczyńcami były m.in.: miasto
Paryż, Lions Club, francuskie
Ministerstwo Solidarności...
Stowarzyszenie pośredniczyło też
w leczeniu polskich dzieci
w szpitalach francuskich, prowadziło
kampanie szczepionkowe
w Białymstoku. Później, razem
z fundacją France-Libertés Danielle
Mitterrand (małżonki prezydenta
François Miterranda), Marie-Thérèse
Doridot wysyłała do polskich szkół
książki, literaturę francuską.
Dostarczyła ich ponad 10 tys. ©

św. Jacka na Freta. Z pierwszym związany był ksiądz Bronisław Dembowski,
przyszły biskup włocławski, wtedy kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej.
W drugim wokół o. Jacka Salija gromadziła się młodzież. Dość szybko akcję pomocy humanitarnej przy Piwnej objął
swoim patronatem prymas, kardynał Józef Glemp. Powstał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

Transport darów z Francji w siedzibie
Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie, styczeń 1982 r.

Pomoc dla więźniów politycznych zaczęła napływać błyskawicznie. W więzieniu w Olszynce pojawili się księża. Na
Piwnej w pierwszej kolejności chęć pomocy internowanym zgłosili literaci i aktorzy. Z transportami darów dla więźniów
jeździły Maja Komorowska i Hania Trzeciakowska – tłumaczka, sanitariuszka
w powstaniu warszawskim.
Strażniczka w Olszynce woła do mnie:
„Pani Wujec, napisała pani upoważnienie?”. „Ale jakie?”. „Upoważnienie do
odbioru kartek żywnościowych!”.
Chodziło o kartki na żywność dla mojego dziecka. Wtedy były olbrzymie braki
na rynku. Kartki na cukier, masło, mięso.
Bez kartek niewiele można było w sklepach dostać.
„Proszę szybciutko napisać upoważnienie, bo pani Kalina czeka!”.
„Jaka Kalina?” – myślę. Okazało się,
że przyjechała Kalina Jędrusik z paczką

z Piwnej. Wielka aktorka, wszystkie strażniczki zaraz poczuły przed nią respekt,
niemal plackiem przed nią leżały.
Z kolei będąc w Gołdapi widziałam
z współosadzonymi samochody z darami. Klawiszki wynosiły paczki, a my
śpiewałyśmy wolnościowe piosenki.
Widziałam w ich oczach zazdrość.
Bo w kraju było przecież dramatycznie
złe zaopatrzenie. A tu napływały pachnące mydełka, proszki do prania, szampony. Pierwszy raz widziałam tam te
wszystkie pasty do zębów znanych marek. Przecież w kioskach Ruchu był jedynie proszek do zębów. Nieprzyjemnie się nim zęby czyściło. Te wszystkie
dary przychodziły z zagranicy. Wielkie
tiry, między innymi z Francji, Anglii, Niemiec, Szwecji, Danii.
Gdy zwolniono mnie z Gołdapi, zameldowałam się na Piwnej. W korytarzu dawnej biblioteki klasztoru sióstr
franciszkanek służebnic krzyża stał Jacek Fedorowicz. Spojrzał na mnie i mówi:
„Oooo, przyszła Wujcowa! Tylko niech
ci się nie wydaje, że jesteś na wolności”.
Znalazłam się w pomieszczeniu wypełnionym regałami od podłogi po sufit, zawalonym paczkami. Wolontariusze segregowali żywność, ubrania, leki. Funkcjonowała przy Piwnej też apteka i dyżurowali prawnicy. Sekcją rodzin, która
zajmowała się bezpośrednim kontaktem
z rodzinami objętymi pomocą, kierował
Jacek Sieradzki, dziś redaktor naczelny
miesięcznika „Dialog”. Nominalnym szefem całej grupy na Piwnej był Władysław
Rodowicz.
Do środka wciągnęła mnie Hania Fedorowicz, szefowa Paczkarni. Tam krzątały
się między innymi Roma Szczepkowska
i Teresa Ogrodzińska. Danusia Szaflarska, z nieodłącznym uśmiechem, całymi
dniami segregowała przy wielkim stole
ubrania. W 1988 roku, gdy obawialiśmy
się, że nasze dotychczasowe lokale są zagrożone przez najścia SB, zapytałam Danusię, czy moglibyśmy spotkania redakcyjne „Tygodnika Mazowsze” organizować w jej mieszkaniu. Zakładaliśmy, że
władza będzie się bała wkraczać do mieszkań znanych ludzi, bo od razu stanie się
o tym głośno na świecie. Danusia odpowiedziała bez wahania: „Oczywiście”. ©
LUDWIKA WUJEC – działaczka opozycji
w PRL, współpracowała z Prymasowskim
Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym
Wolności i ich Rodzinom.
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Załadunek transportu darów z Rennes do Białegostoku, grudzień 1981 r.

Nie zapomnę
HANNA FEDOROWICZOWA

Ambasada Francji była wśród zachodnich ambasad jednym
z naszych najlepszych okien na świat.

P

oproszono mnie o uzupełnienie
wspomnienia Ludki, co chętnie
czynię. Szefową Paczkarni stałam się nie od razu. Po pierwszym szoku wywołanym stanem wojennym ci, którzy zostali na wolności, skrzyknęli się, żeby natychmiast zacząć pomagać tym, którzy siedzą. Przede wszystkim
ewidencja, gdzie kto siedzi, i zaraz potem
sprawy bytowe. Zima była wyjątkowo
mroźna, więc ciepłe ubrania; zaopatrzenie sklepów zerowe, więc żywność dla
aresztowanych i podstawowe środki higieniczne.
Jednak wszelkie zrzeszanie się było
wtedy kategorycznie zabronione, a skala
zamierzenia tak wielka, że nie można

było robić tego w domach. Już 17 grudnia byliśmy u bp. Miziołka, który załatwił nam kościelny parasol, staliśmy
się instytucją z ważnym słowem-tarczą:
PRYMASOWSKI Komitet Pomocy. Chodziło przecież o pomoc skuteczną. Miejsce dostaliśmy od sióstr franciszkanek na
Piwnej, przy kościele św. Marcina, wciąż
pamiętanego z KOR-owskiej głodówki
sprzed kilku lat.
Odzew społeczny od pierwszych chwil
był ogromny, ludzie przynosili, co mieli,
szybko ukonstytuowały się: informacja,
Paczkarnia, porady prawne, apteka. Zaczęły przyjeżdżać transporty z zagranicy.
Francja była w czołówce dostawców.
O tym, żeby jakikolwiek samochód, tir

czy bodaj mała osobówka z zagraniczną
rejestracją mógł dojechać do więzienia
lub obozu dla internowanych, nie mogło
być mowy, ale na szczęście my już byliśmy tą instytucją, która ładunki mogła
przyjąć i potem rozesłać. Nie było telefonów, władza wyłączyła, ale byli łącznicy,
potrafili błyskawicznie zapewnić fizycznych do rozładunku, wśród których potężną część stanowili zawsze profesorowie, literaci, gwiazdy filmowe, tłumacze
i publicyści. Mój mąż Jacek, grafik, został
skierowany do adresowania paczek.
Paczki dzieliły się na indywidualne
i tzw. „total” – bardzo ważną część naszych transportów do więzień. Total był
zbiorem darów, które w latach 80., w rozpadającym się systemie komunistycznym, były prawdziwymi skarbami: tu
mydło, tam środek czyszczący, pomidor,
aspiryna; i te skarby dostawał naczelnik
więzienia do swojej dyspozycji. To była
nasza wejściówka. Bo owszem, mieliśmy
kościelne glejty, pozwolenia na wyjazd
z Warszawy (tak! inaczej zatrzymywali na
rogatkach!), ale pod bramą więzienia tylko
naczelnik decydował: wpuścić czy nie.
Do transportów służyły najpierw prywatne samochody, a wkrótce potem dostawczy renault – prezent od związków
zawodowych francuskich lub belgijskich,
40 lat minęło, nie wszystko mogę pamiętać. Ale księdzu Platerowi z Paryża nigdy
nie zapomnę, że nie tylko przysyłał dary
najróżniejsze, realizował też zamówienia
na lekarstwa dla konkretnych internowanych. A Ambasadzie Francji, że była wśród
zachodnich ambasad jednym z naszych
najlepszych okien na świat. Przekazywała materiały od nas na Zachód i niecenzurowane wiadomości z Zachodu – nam.
Merci...
©
ANNA RYTEL-FEDOROWICZ – malarka,
współorganizatorka Komitetu przy Piwnej,
żona aktora i satyryka Jacka Fedorowicza.
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