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EKSPLIKACJA REŻYSERSKA FILMU DOKUMENTALNEGO O GRUDNIU 70, POD ROBOCZYM TYTUŁEM 
"14 GRUDNIA ROKU PAMIĘTNEGO" 
 
 Powstało już  bardzo wiele filmów dokumentalnych i reportaży o Grudniu 70.; lepszych, gorszych- 
zawsze, choć w części, przejmujących, przekazujących strzępy prawdy o tamtych dniach. Niemal 
wszystkie te obrazy tkwią dziś gdzieś na dnie Sieci, sądząc po liczbie wejść, zapomniane,  już 
najwyraźniej nikomu niepotrzebne. Niemal w  każdym z nich wykorzystywane są  materiały 
archiwalne, jest ich dość dużo, niemniej po obejrzeniu choć kilku realizacji ma się wrażenie , że 
powtarzają się, że realizatorzy wykorzystują wciąż te same, najbardziej drastyczne momenty.  
Niedawno dostałam z IPN materiały archiwalne, zapis rozmów ze sztabu dowodzenia powołanego w 
Grudniu 70, a mieszczącego się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Te zapisy niosą 
niebywały ładunek emocji, tym bardziej, że rozmowy prowadzą najwyżsi funkcjonariusze PRL, 
zawodowcy. Po wysłuchaniu całości można śmiało powiedzieć: specjaliści od zabijania.  
Zapisany w "rozmowach ze sztabu" rozkaz użycia broni, wydany przez Gomułkę i przekazany 
generałom, doprowadzi do śmierci 45 osób i ponad tysiąca stu rannych, choć historycy do dziś 
podważają te obliczeni;. twierdzą, że ofiar musiało być znacznie więcej. Jest zresztą w rozmowach ze 
sztabu fragment na temat skierowaniu "pociągu z trupami" gdzieś na południe Polski. Oczywiście 
wszelkie tego typu zapisy muszą rozkodować historycy zanim przystąpimy do realizacji filmu. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
W tej chwili tam jest towarzysz Świtała i Pietrzak u głównego, i między innymi jakąś sprawę 
rozstrzygają. Tak, że my serdecznie zapraszamy. A jak rozstrzygną to wtedy się 
przemieścimy. I my tutaj jesteśmy w gabinecie towarzysza Pietrzaka. 
Rozumiem. 
Jest towarzysz Żandarowski.  
Tak... 
W tej chwili, to ja rozumiem, że w tej chwili takiego zapotrzebowania nie ma. 
O jak najbardziej jest! 
Jest? To generał Jurewicz się zaraz tam zamelduje. 
Dobrze. Przy okazji takie pytanie, bo tutaj nas niepokoi Kuriata. Brak mu 17, czy 23 żołnierzy 
i zastępcy dowódcy z tych co ochraniali Komitet Wojewódzki w Gdańsku, coś wiecie o tym? 
Nie. 
Bo tam jest pożar jak cholera, część tam się wydostała...  
Czyżby tylu tam od razu? Coś nieprawdopodobnego... 
W tej chwili trudno ustalić... 
Tak, tam podobno jeden czołg jest zdobyty. 
Możliwe. 
No przed chwilą taka informacja była, chcemy ją potwierdzić bo to mieliśmy okrężną drogą. 
Jeden podpalili, ale ugaszono pożar. To drugi zrobili. Gdzieś w kierunku stoczni gdzieś tam 
zmierzają. 
Coś makabrycznego. 
 



Myślę, że jednym z powodów dla których warto zrobić jeszcze jeden film o Grudniu -pomijając 
rewelacyjne, do dziś nieopublikowane materiały -jest fakt, że tej zbrodnia nigdy nie rozliczono a  
winni grudniowej masakry nie zostali ukarani. To wielka zadra w życiu bezpośrednich uczestników  
tzw. wypadków grudniowych, ich rodzin, często rodzin osieroconych. To tragedie ludzi, którzy po 
Grudniu zostali kalekami, wielu na lata pozbawiono pracy. To również problem społeczeństwa, które 
zostało w pewien sposób złamane. Myślę, że dlatego dziś tak niechętnie wracamy do tamtych 
wydarzeń; staramy się zapomnieć, żeby zagłuszyć sumienie bo zbyt szybko przystosowaliśmy się, do 
w miarę cywilizowanej rzeczywistości, którą zafundował nam po przaśnym Gomułce -Gierek, zbyt 
łatwo uwierzyliśmy, że komunizm w ogóle ucywilizować się da.  
A jednak minęło tylko 6 lat i znów staliśmy się świadkami czerwcowego buntu- pogardzanej przecież 
klasy robotniczej- w Radomiu i Ursusie. Wtedy, w Grudniu robotnicy byli niemal zupełnie sami. W 76 
obudziła się inteligencja, powstał KOR, którego członkowie starali się nieść pomoc poszkodowanym, 
wesprzeć ich psychicznie. Cztery lata później wybuchł Sierpień 80.  Zaczął się w tym samym miejscu, 
co Grudzień 70. Mimo wielkiej traumy, świadomości konsekwencji, to znów  robotnicy Wybrzeża 
rozpoczęli kolejny rozdział polskiej walki o podmiotowość, o wolność. Wprowadzony wkrótce stan 
wojenny nie był  w stanie zatrzymać tego procesu. Ludzie byli już na tyle skonsolidowani, że nie 
pozwolili się złamać, mimo, że najdzielniejsi z dzielnych siedzieli w więzieniach i ośrodkach 
internowania, wielu zostało z Polski wyrzuconych,  wielu zabitych i skrytobójczo zamordowanych.   
 
Dobry wieczór Tadziu, Mietek Jagielski 
Witam cię, dzień dobry 
Tak cie niepokoję po prostu, oczywiście, masz tam kłopotu co nie miara, ale powiedz co tam 
słychać? 
Zakładamy teoretycznie że powinniśmy w nocy uporać się z miastem Gdańskiem. Choć 
można powiedzieć raczej na pewno. To są nie tylko moje ale też towarzyszy pomysły, że 
jutro może być generalny strajk nie tylko na stoczni. Nie tylko na stoczni, prawda. I jeżeli 
uporządkujemy i doprowadzimy do porządku to może onieśmielić ewentualne ponowne 
wyjście na miasto, a ewentualne strajki tylko wewnątrz zakładów. 
 W każdym razie chcę cię poinformować Mieciu, że agresywność tłumu taka nigdy nie była 
notowana. To znaczy ani w marcu, ani w 57 roku, czy nawet w Poznaniu w 56 roku. Nigdy 
nie była notowana taka agresywność tłumu i nienawiść tłumu. 
Co ty mówisz? 
Tak. Jest to zjawisko nowe. 
A jaka skala tego jest? 
No skala jest kilkudziesięciu tysięcy ludzi w sumie, to znaczy w końcowej fazie. Prawda, bo 
to się eskalacyjnie rozwijało. Ale w końcowej fazie, wtedy kiedy już rozpłynęło się to na 
śródmieście miasta, no to wtedy praktycznie ulice pełne, prawda, no i tutaj działalność była, 
ale jeszcze Gdańsk ma wąskie i kręte uliczki i to jest bardzo trudne w działaniu do 
rozpraszania tłumu, nawet jeżeli przerżniesz go, wejdzie w bramy, na chodniki i znów jest na 
ulicy. 
 
Może więc jednak warto zrobić kolejny film o Grudniu 70, popatrzeć na te wydarzenia z dzisiejszej 
perspektywy, opisać stan ducha Polaków na przestrzeni lat; ich niezwykłego poczucia wolności, której 
wyrzec się nie chcą, lub po prostu nie mogą za żadną cenę. 
Chyba warto przypomnieć Grudzień niemal 50 latach od tamtych wydarzeń, kiedy realia lat 70 czy 
nawet 80 wydają się dziś - szczególnie tym, urodzonym już w wolnej Polsce -dalekie, dziś nas już nie 



dotyczące. Z punktu widzenia dokumentalisty - taki film po prostu trzeba zrobić, choćby  ze względu 
na unikalne, pokazujące Grudzień 70 w nowym świetle, materiały archiwalne. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
Dzień dobry. Co się zmieniło? 
Zmieniło się o tyle, że Komenda Miejska się pali, tam parter już zajął, bo podpalili. Otoczona 
jest. Nie dopuszczają straży pożarnej, nikogo. Do wewnątrz jeszcze nie zostali wpuszczeni. 
Tam meldowali przed chwilą że płomień sięga do pierwszego piętra. Tam jest Komenda 
Miasta, tam jest więzienie takie małe. Jest tam 60 ciu aresztowanych i garaże KW. 
Samochodów trochę spalili i one palą się. Koło KW  przechodziły duże grupy, krzyczeli. 
Wznosili różne hasła. Jakie to wiadomo: Ceny, podwyżki itd. i precz z Gomułką. To 
dominuje. I tam w tej chwili koło Komitetu Wojewódzkiego jest raczej, jak to można określić w 
tej sytuacji, spokojnie. Wyszły nowe zakłady. Wiec tak: część rybaków z Dalmoru. Tam w 
Gdyni w ogóle robią zbiórkę pod Komitetem Miejskim. Trochę tam ze Stoczni Komuny 
Paryskiej,  wyszli pracownicy zakładów mięsnych w Gdańsku z transparentami i tam z takich 
zakładów opakowań drzewnych, zakładów elektro-okrętowych, opakowań blaszanych i 
kolejarzy trochę.  
Tak. 
Tak. No i  hasła, nawet takie: “Precz z socjalizmem”, “Żądamy chleba” , “Podwyżki” ,no i 
“Precz”. Określają, oceniają, że Komenda Miejska jest otoczona, jest tam ok 8000. Część 
robotników ze Stoczni Lenina wraca, a z tej Remontowej nie.  
Tak. 
Bo tam jest taka sytuacja, że niektórzy wracają i znów ze stoczni do miasta. Taka płynna 
sytuacja.  
Tak. 
Płynna sytuacja. 
Tak... Cholera! To znaczy można powiedzieć, że w tej chwili… 
Próbują teraz 150- cioma żołnierzami pomóc Komendzie Miejskiej, ale to wątpliwe, czy się 
uda, bo to są za małe siły. 
Yhym... 
My przerzucamy tu z Warszawy i z Piły w dalszym ciągu... 
Yhym. No dobrze. 
Tak jest. 
Smutne, ale... 
No właśnie. 
Cholera jasna! Posiłki idą na Gdańsk, tak? 
Idą, idą. Tak. 
W tej chwili będzie tam narada u głównego. 
Tak? 
O 9 u głównego. 
Ktoś tam jedzie od was? 
Pietrzak i Świtała. 
Aha. Dobrze, dziękuję. 
Dziękuję. 
 
 



Prof. Eisler w grudniu 2000 roku pisze tak: "O tej narodowej tragedii przypominamy sobie zwykle przy 
okazji tzw. okrągłych rocznic. (...) ukazują się kolejne książki (...) jak dotąd wydano ich ponad 
pięćdziesiąt, a kilka następnych ukaże się w najbliższych dniach. Można wówczas odnieść wrażenie, iż 
było to wydarzenie o wyjątkowej doniosłości dla najnowszych dziejów Polski. Ale po kilku dniach 
wszystko "wraca do normy"- i na następne lata znowu zapominamy o Grudniu.(...) Tak było, tak jest i 
najpewniej zawsze tak będzie." 
Grudzień przypominają nam znaki, szlachetne skróty te, które wbiły się w pamięć większości nawet 
niezainteresowanych osób, niestety , dziś są już wyjęte z kontekstu, więc łatwo zapominane, bo nigdy 
niewyjaśnione. Takim "znakiem" jest przede wszystkim "Ballada o Janku Wiśniewskim" z filmu Wajdy, 
brawurowo wykonana przez Krystynę Jandę, jednak z lekkim znieczuleniem: zamiast wersu "Krwi się 
zachciało słupskim bandytom" u Wajdy mamy poetyckie "Krew się polała grudniowym świtem" 
,brakuje też zwrotki :"Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta/ przez niego giną dzieci, niewiasty/ poczekaj 
draniu, my cię dostaniem".   
Piosenka -znak została w swojej wymowie "zmiękczona", bo trzeba było oszczędzić choćby 
milicjantów ze Słupska. Mówiono:- Co oni winni? Rozkaz, to rozkaz... A Kociołek? Partyjniak o 
wyglądzie dobrego tatusia mógł przecież nie wiedzieć, że nawołując ludzi do powrotu do pracy, narazi 
ich na śmierć na kładce prowadzącej ze stacji Gdynia Stocznia do ich zakładu pracy. Skąd miał 
wiedzieć, że stamtąd  nie ma żadnej drogi ucieczki przed kulami, przed masakrą?  
I tak zamazujemy, rozmywamy, zakłamujemy się do dziś przyzwalając na kolejne zaniechania, 
draństwa i zbrodnie władzy. Socjologowie mówią czasem, że ta łagodność to "wyssana z mlekiem 
matki" polska cecha, chrześcijańskie "odpuszczanie winowajcom".  
Ta teza została zapewne ukuta na użytek kolejnych ekip rządzących, bo jest wygodna i dla nich i dla 
części społeczeństwa; usprawiedliwia piłatowe umywanie rąk, obojętność wobec zła i krzywdy 
bliźnich. Sądzę, że nic nas jako ludzi, jako społeczeństwa i jego tzw. elit  nie degraduje bardziej niż ta 
właśnie, wynikająca z manipulowania faktami, obojętność; również wygodna, bo  uspakajająca 
sumienia - krótka pamięć. 
 Lata później w "Czarnym Czwartku" Antoniego Krauze, "Janka Wiśniewskiego" równie żarliwie 
śpiewa Kazik Staszewski już ze "słupskimi bandytami" i "krwawym Kociołkiem".  Rok temu, kiedy  
realizowałam film tematycznie  zahaczający o Grudzień,  posłużyłam się tym samym znakiem. 
Odszukałam wtedy jedną z pierwszych wersji  muzyki  w wykonaniu "ulicznym", z nieporadnym 
towarzyszeniem  akustycznej gitary. I tak zajmujemy się poprawianiem znaków, nie wchodząc w 
meritum.  
Tamten mój film opowiadał o Strajku  sierpniowym  w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, jednak  
wszyscy stoczniowcy z którymi wówczas rozmawiałam, mówili, że bez Grudnia 70 roku nie byłoby 
Sierpnia  80. Mimo olbrzymiej traumy, obrazu kolegów padających od kul, późniejszych 
prześladowań, utraty zdrowia i pracy - niemal wszyscy uczestnicy Grudnia przystąpili do strajku 10 lat 
później, w Sierpniu.  
Więc może nie "mimo" a właśnie dlatego? Może Polacy ze swoją "wrodzoną łagodnością",  kolejnymi  
zrywami  budowali, kładli kamienie milowe na drodze  w niepodległość? Może jednak prawdę 
znajdziemy w  "Balladzie o Janku Wiśniewskim: "...to nie na darmo/Nad stocznią sztandar z czarną 
kokardą/Za chleb , za wolność i nową Polskę/ Janek Wiśniewski padł."  
  
BALLADA O JANKU WIŚNIEWSKIM (tekst Krzysztof Dowgiałło, muzyka Mieczysław Cholewa) 
W rzeczywistości  stoczniowcy "na drzwiach ponieśli Świętojańską" 18 -letniego Zbyszka 
Godlewskiego zastrzelonego 15 grudnia przy stacji Gdynia- Stocznia. 



 
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii 
Dzisiaj Milicja użyła broni 
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Na drzwiach ponieśli go Świętojańską 
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom 
Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Lecą petardy, ścielą się gazy 
Na robotników sypią się razy 
Padają dzieci, starcy, kobiety 
Janek Wiśniewski padł 
 
 Jeden zraniony, drugi zabity 
Krwi się zachciało słupskim bandytom 
To partia strzela do robotników 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Krwawy Kociołek to kat Trójmiasta 
Przez niego giną dzieci, niewiasty 
Poczekaj draniu my cię dostaniem 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska 
Idźcie do domu, skończona walka 
Świat się dowiedział 
Nic nie powiedział 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Nie płaczcie matki, to nie na darmo 
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą 
Za chleb, za wolność i nową Polskę 
Janek Wiśniewski padł. 
 
Dziś już możemy przyjąć tezę, że tamten Grudzień wzmocnił opór ludzi po kolejnym grudniu  o który 
wszyscy się potknęliśmy w 81 roku. Może ważniejsza tu była fraza - przyrzeczenie  z "Janka 
Wiśniewskiego: "Poczekaj draniu my cię dostaniem"? Tyle, że miejsce "krwawego Kociołka" zajął 
Jaruzelski.  Trzeba pamiętać, że to wciąż było to samo pokolenie walczące- w morzu beznadziei-  o 
podstawowe wartości. 
To jest pokolenie, które zachowało pamięć o Grudniu 70, czasem w postaci zupełnych drobiazgów, 
okruchów . Każdy z nas ma jakąś opowieść o Grudniu, ja też, choć dziś wydaje mi się nierzeczywista, 
jak ze snu, bo niewiele z tego wówczas zrozumiałam. Miałam wtedy 19 lat, byłam akurat w Koszalinie 



i poszłam na pocztę, żeby zadzwonić do rodziców. Na poczcie zastałam tłum, nie można się było 
nigdzie dodzwonić,  telefonistki krzyczały, krzyczeli ludzie czekający na połączenie z Trójmiastem.  
Czekali już wiele godzin, mówili o zabitych, o tym, że wojsko strzela tam do ludzi, o swoich dzieciach, 
które pracują w stoczni. Pamiętam, że ktoś w końcu uzyskał połączenie- zaraz jednak przerwane. Ta 
kobieta wyszła z pocztowej budki z zupełnie białą twarzą po której spływały łzy? Pot? Na poczcie było 
nieprawdopodobnie duszno, wszyscy w ciężkich paltach. Kobieta krzyczała, że tam zabijają, że 
szpitale przepełnione. I wtedy jakiś starszy Pan zemdlał, osunął się z drewnianego krzesełka na 
podłogę.  Telefonistki przybiegły z wodą.  
Tamten, wydawało mi się, wyblakły obraz towarzyszył mi jednak, kiedy - w pełni już świadoma- 
wchodziłam wraz z moim pokoleniem w stan wojenny. Pamiętam też opowieść mojego kolegi, który 
w grudniu 70 roku był w wojsku, w Ostródzie. Któregoś dnia dostali wspaniałe jedzenie, jakiego nie 
widział od początku pobytu w jednostce, kolejnego dnia znów to samo. Kolega zaniepokoił się i zaczął 
wypytywać, o co chodzi. Tak dowiedział się o "wypadkach grudniowych". Mówi, że wtedy w 
samochodach przez kilka dni właściwie nie wyłączano silników, a cały sprzęt podręczny żołnierze 
śpiąc w mundurach mieli koło łóżka. Zrządzeniem losu, jego jednostka nie została wysłana do 
"gaszenia zamieszek". Mówi, że do dziś mróz mu chodzi po plecach, kiedy o tym myśli,  do dziś 
zastanawia się kim byłby dzisiaj, jak mógłby żyć dalej gdyby wtedy padł rozkaz wyjazdu. 
O  Grudniu 70  nie udało mi się zapomnieć również dzięki moim przyjaciołom: Andrzejowi 
Kołodziejowi, który jako 20 latek poprowadził strajk w Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni.  On, 
chłopak z Bieszczad jako dziecko zapamiętał na zawsze przekaz płynący z Radia Wolna Europa, 
którego słuchał jego ojciec. Mówi, że wyobrażał sobie Trójmiasto jako miejsce, gdzie mieszkają 
odważni, waleczni ludzie i stąd jego, wówczas 17-latka, decyzja o wyjeździe i podjęciu pracy w 
stoczni. Kolejny człowiek "opętany" Grudniem, to adwokat, Piotr Andrzejewski , który w tzw. procesie 
Jaruzelskiego był pełnomocnikiem "Solidarności", to również  Antoni Krauze, reżysera filmu "Czarny 
Czwartek". Pamiętam spotkanie z Piotrem Andrzejewskim w Łazienkach przypadkiem, tuż po tym, jak 
odsunęli go od procesu. Był na spacerze z wnukami i zapamiętam go w tym pięknym parku zupełnie 
załamanego. Wnuk Piotra zjadł nam wtedy zamówione ciastka, czego nie zauważyliśmy, bo Piotr 
opowiadał o przerwanym procesie Grudnia. Pamiętam też, że kiedy realizowałam film zawierający 
wątek procesu w sprawie katastrofy smoleńskiej, Piotr, oglądając materiały procesowe  rozpoznał, 
siedzącego za stołem sędziowskim,  tego samego sędziego, który zadecydował o odsunięcia  go od 
procesu grudniowego. Potem byłam depozytariuszką opowieści Antoniego Krauze z czasu realizacji 
"Czarnego Czwartku". Antoni opowiadał o mieszkańcach Gdyni, którzy przychodzili do niego ze 
swoimi historiami, mówił, że "cała Gdynia" chciała statystować w filmie i nikt nie pytał o pieniądze. 
Chcieli tylko, żeby ktoś o Grudniu opowiedział.  
 Z Andrzejem,   Piotrem i  Antonim - dla których Grudzień 70 był wciąż żywy, stanowił w życiu każdego 
z nich pewną cezurę -często rozmawialiśmy o winie bez kary i zasługach bez nagrody. Mówiliśmy, że 
to zabójcze dla społeczeństwa, że nie da się budować - "nowej Polski" za którą "Janek Wiśniewski 
padł"- na tak dziurawych fundamentach.  
Chciałabym, żeby film miał właśnie taką wymowę, żeby o swoim doświadczeniu Grudnia opowiedzieli 
też ci, którzy nie zetknęli się z nim bezpośrednio. 
O Grudniu 70 nie pozwolił mi zapomnieć  dr Grzegorz Majchrzak z warszawskiego IPN. Przysłał mi 
ponad 100 godzin nagrań z Grudnia, z centrum dowodzenia mieszczącym się w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie - do tej pory nie publikowanych. Wtedy podęliśmy decyzję o realizacji 
filmu. 
 



CENTRUM DOWODZENIA  
– Komosa. Ministrze, grupa ok. 4000 osób zbliża się do Komitetu Wojewódzkiego. 
4000 osób do Komitetu Wojewódzkiego. 
– Tak. 
– Mówi teraz Karol z czołówki, że są w okolicy Komitetu Wojewódzkiego. 
– Tak. 
– Połączyła się z nimi teraz Stocznia Remontowa. Znaczy to jest ta grupa połączona: 
Stocznia Remontowa i Stoczni Lenina. 
– Tak. 
– Bo ze Stoczni Remontowej szło jakieś 2000 osób. Wywalili bramę. Ustalili tam głównego 
prowodyra, niejaki Wątroba Henryk, ale bliższych danych nie ma. Dalej wydział W2, to jest w 
Stoczni Północnej, to jest stocznia, co pracuje dla wojska. Przygotowują się do wyjścia. Taki 
sygnał mają też kolejny. 
– Taaa. 
– Dalej w takiej fabryce Hydrostor... Hydrostor- fabryka urządzeń okrętowych. Nie podjęło 
pracy 100 osób. Strajk okupacyjny 
– Taak. 
– Siedzą tam, po prostu okupują. Z tej grupy głównej spod Komitetu Wojewódzkiego mają iść 
pod Komendę. Hasła: bronić zatrzymanych. 
– Tak. 
– Taka w tej chwili sytuacja. No, dotychczas nie podejmowali żadnych działań. Tamta grupa 
główna przychodziła koło grupy funkcjonariuszy. 7 wozów stało funkcjonariuszy. Tam 
podeszli i jeśli nie będą chcieli ich przepuścić-  bo idą spokojnie- jeśli nie będą chcieli 
przepuścić, to wrócą po łomy i będą szli siłą. 
– Tak. Dobra, dziękuję. 
 
RELACJA młodego stoczniowca zarejestrowana w 1981 r. przez Ireneusza Englera do filmu 
"Elegia Grudniowa" 
 Stałem w tłumie kolegów pod gmachem Komitetu Wojewódzkiego partii, a za nimi sześć 
rzędów milicjantów. Tłum woła - Sprawiedliwości! - Chleba! Przed nami front KW za nami te 
sześć rzędów z tarczami, w hełmach- pierwszy raz takie coś widziałem, chyba w filmach. 
Tłum mnie zepchnął tak, trochę w bok budynku  stamtąd widziałem taki skwerek pusty. I tam 
stał chłopiec z tornistrem na plecach, miał na rękawie tarczę granatową, szkolną. Czapkę 
miał na głowie taką pilotkę chyba. Stał i patrzył jak zamurowany, jakby nie mógł się ruszyć. 
Jeden milicjant podbiegł do niego i uderzył go pałką z całej siły, tak pod szyją. Chłopiec się 
przewrócił na wznak, spadła mu czapka, a ten milicjant butem przydepnął mu szyję, gardło i 
tłukł go tą pałką po głowie, no wszędzie. Poleciało parę kamieni w jego stronę i jeden go 
trafił. Milicjant się zachwiał i wtedy dopadli go ludzie z kijami, paskami od spodni, no co kto 
miał. Uderzyli go kijem w ten kask i kask się rozleciał na dwie części. Ludzie nad tym 
chłopcem straszny lament podnieśli, jeden go wziął na ręce. Twarz miał zalaną krwią, 
zmasakrowaną, w błocie całą i na szyi ten odcisk buta z krwi i błota. Ten, co go podniósł 
zaczął strasznie płakać i razem z tym chłopcem bezwładnym przewrócił się w to błoto. To 
było pod Pogotowie i, za jakieś trzy minuty przyjechał lekarz, podbiegł do milicjanta otarł mu 
oczy, zajrzał w nie i powiedział, że nie żyje. Przynieśli prześcieradło, owinęli go całego i na 
nosze położyli razem z tym martwym chłopcem. I razem ich zawieźli gdzieś, na jednych 
noszach. 
Tłum wrzał, wszyscy ruszyli pod KC, te sześć szeregów im nie przeszkadzało. I nagle padły 
strzały i zapadła taka cisza straszna, cisza straszna... i nagle zaczęli śpiewać hymn i jak 



doszło do "Marsz, marsz Dąbrowski" to ten tłum ruszył marszem, takim rytmem tego marsza 
z hymnu i zaczęli palić KW. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
– A tam są wojskowi i milicjanci... 
– I palą się ludzie? 
– Palą się ludzie, rzuciliśmy wszystkie siły żeby rozbić ten tłum. 20000 tłumu pod KW. 
– Żołnierzy mamy rozbrojonych. Halo? 
– Melduję się towarzyszu ministrze, Jarosz. 
– Tak, tak, słucham ciebie. 
– Jest cholerna sytuacja proszę ciebie. 
– Tak, cholerna sytuacja. 
– Cholerna sytuacja, ludzie nam się palą, rozbroili nam tych, co w Komitecie byli. 
– Ludzie się palą w Komitecie? 
– Pożar jest na drugim piętrze, nie ma możliwości wejścia. 
– Pożar jest na drugim piętrze w KW? 
– Tak. 
– Co, jakie potrzeby chcecie od nas? Więc nie wiem, czy ci tu mówili, że Jaruzelski podciąga 
jednostki pancerne pod Gdańsk. 
– Jednostki pancerne. 
– Tak, ale to potrwa jeszcze ze 2-3 godziny. 
– Tak. 
– Musicie przez ten okres czasu wytrzymać. 
– Słuchaj Tadeusz. Jednostki zarządzone, żeby z gazami z granatami zaczepnymi. Proście, 
żeby z góry mogły rzucać granaty na tłum, to będzie skuteczniejsze niż jakiekolwiek 
działania. 
– O jakie granaty ci chodzi? 
– O zaczepne granaty wojskowe. 
– O zaczepne granaty wojskowe. Przerzucamy zaczepne granaty wojskowe niezwłocznie do 
ciebie. 
– Dobra. 
– Samolotem. 
– Tak. 
– I porozumiemy się z wojskiem jeżeli ma gdzieś w Gdańsku granaty zaczepne, dostarczymy 
wam. 
– Dobra. 
– Co jeszcze Heniu potrzebujesz? 
– No, przede wszystkim pancernych jednostek. 
– Pancernych, to powiedziałem. Zapadła o godzinie 9 u Wiesława decyzją. którą ci... 
– Dziesięciu milicjantów na stocznię wzięli jako  zakładników. 
– Dziesięciu milicjantów na stocznię jako zakładników? 
– Tak. 
– Rozumiem. Taaa. Jaka jest sytuacja na stoczni? 
– No niedobra, nigdzie nie pracują. 
– Niedobrze jest. 
 
Znałam  relacje stoczniowców, znałam zapisy rozmów milicjantów i SB-ków z ulic Trójmiasta, rozmów 
wstrząsających, niejednokrotnie wykorzystywanych już przez moich kolegów dokumentalistów, 



radiowców. ("Tu jakiegoś trupa chyba niosą. - Jak trupa niosą? Na drzwiach chyba jakichś... Flagą go 
owinęli zakrwawioną i idą")Znałam stenogramy z  narad w KW i KC.  
Jednak te, ze sztabu dowodzenia, dotychczas niepublikowane  nagrania -  wymiana informacji między  
ludźmi skupionymi, rozmowy prowadzone  "w zaciszu gabinetów"  poprawną polszczyzną,  z 
zachowaniem rang i stopni - podnoszą włosy na głowie. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
– Tak?  Dzień dobry, co w eterze? 
– Nic na temat Gdańska i wydarzeń z Polski. Wczoraj wieczorem, panie ministrze, to były 
tylko komentarze z Wolnej Europy, bardzo obszerne. 
– Na temat? 
– Na temat podwyżki cen. 
– Dobra, dupy mi podwyżką nie zawracaj. Z Gdańska nie ma nic? 
– Nie ma nic. 
– Dobra. 
 
Niedawno pojawiły się też nowe, SB-ckie fotografie i nagrania filmowe. IPN odzyskuje również 
właśnie teraz grudniowe relikwie: przebite kulami, przestrzelone ubrania tych, którzy stanęli 
"naprzeciw glinom, naprzeciw tankom". 
  

FILM 
Opowieść o Grudniu 70 będzie poprowadzona chronologicznie. Zamierzamy bazować na kalendariach  
wydarzeń skonstruowanych przez historyków, min. prof. Jerzego Eislera, uzupełnionych przez inne 
opracowania . Najważniejsze w konstrukcji filmu będą archiwalia fotograficzne i filmowe z  
Grudnia70, a przede wszystkim te "nowe", dźwiękowe, ze sztabu dowodzenia. Wykorzystamy też 
filmy dokumentalne zawierające filmowe relacje uczestników Wydarzeń Grudniowych  na ogół  
zarejestrowane w końcu 80 i w 81 roku, kiedy przez ten krótki czas można było głośno mówić o 
Grudniu. Na potrzeby filmu nagramy też opowieści tych, dla których tamte wydarzenia był niezwykle 
ważny choć nie  byli ich bezpośrednimi świadkami: Andrzeja Kołodzieja, Piotra Andrzejewskiego, 
żony, córki i współpracownika nieżyjącego Antoniego Krauze. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
– Melduje się Pulsarek.  
– Pulsarek...  
– Tak. 
– Natychmiast Piłę do samolotów, podnoście Piłę, bo Piła jest najszybsza, bo oni są już 
gotowi. 
– Tak jest. 
– A następnie niech tam robią alarm dla Szczytna i podajcie mi ile samolotów jest gotowych. 
– Tak jest towarzyszu ministrze. 
– Wykonać. Tylko szybko. Tam się mieści zdaje się naraz chyba 360 osób. 
– Według moich obliczeń 220 osób. 
– No, to ile tam się mieści. Natychmiast Piłę do samolotów. Zawożą do Gdańska, z 
wyposażeniem. Wracają i następną partię. 
– Tak jest towarzyszu. 
– Podnieście też Szczytno. 



– Tak. 
– Mieliście mi wyliczyć ile tu jest miejsc w samolotach. 
– No. to już liczę, towarzyszu, ale Poziemski musi jeszcze  mi podać bo on powiedział że.. 
– No dobra, to niech część już Szczytna jedzie na lotnisko wojskowe, niech wsiada w 
samoloty. 
– Tak jest towarzyszu ministrze. Tak jest towarzyszu ministrze. 
 
Konstruując film, należałoby wybrać  miejsce opisywanych wydarzeń, ograniczyć się do jednej, dwóch 
miejscowości. Niemniej zapis ze sztabu dowodzenia, stanowiący oś filmu, obejmuje niemal całą 
Polskę.  Wojsko i milicja są przerzucane z najdalszych zakątków Polski, tam gdzie istnieje aktualnie 
największe zagrożenie. Rysuje się więc mapa kraju ogarniętego wrzeniem i trudno z tego 
zrezygnować, skoro dysponuje się  materiałami, tworzącymi  perspektywę do dziś nieopisaną w 
żadnym filmie dokumentalnym a dysponujemy zdjęciami filmowymi np. ze Szczecina.  
Tak szerokie potraktowanie tematu Grudnia buduje też znakomicie linię dramaturgiczną filmu. 
Pokazuje  problem dowodzących z rozmieszczeniem sił tak, żeby gasząc pożar w jednym miejscu nie 
zlekceważyć tlącego się i w każdej chwili mogącego rozprzestrzenić się ognia w zupełnie innym 
rejonie. Po zakończonych już właściwie działaniach w Trójmieście i Elblągu ruszył przecież Szczecin, 
gdzie zabito 16 osób a mniej, więcej w tym samym momencie zaczęły się zamieszki np. w dalekim od 
epicentrum  dramatu Krakowie.  
Trzeba bardzo precyzyjnie zapanować nad filmowaną materią, ponieważ gatunek jakim jest film  
zmusza do zastosowania skrótu. Będziemy starali się zrobić to  tak, żeby wyjmowane z konstrukcji, 
poszczególne elementy nie zakłóciły wymowy całości, nie skrzywiły, nie sfałszowały obrazu. To 
zawsze są najtrudniejsze  decyzje, niemniej  w scenariuszu filmu dokumentalnego nie sposób 
wszystkiego zaplanować i przewidzieć. Dopiero na etapie montażu zapadają decyzje ostateczne. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
– Halo? 
– Halo. 
– Generał Barański się melduje. 
– Pietrzak, witam ciebie. Szef rozmawia? 
– Rozmawia tam z Bydgoszczanami, ale już kończy, już... 
– Taaa? Po prostu ci powiem: chodzi nam o 60, bracie,  wozów opancerzonych. 
– Ooo, to już groźnie to zaczyna wyglądać. 
– Groźnie, groźnie. To znaczy tak, może to być w jednostce województwa określonego ale 
żeby były do użytku jeśli taka potrzeba zaistnieje.  
– W jakim rejonie? 
– A to byśmy podali. Warszawa, Łódź, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, 
Wrocław, Bydgoszcz... 
– Wszędzie po 60? 
– No nie. Ogółem 60. 
– Co to jest? 
– No, dlatego co to jest, to sobie pozwalam w ogóle dzwonić, wiesz... 
– Oddaję słuchawkę szefowi. 
– Proszę bardzo. 
– Nie musisz dzisiaj tego zrobić, słuchaj, możesz to zrobić jutro rano, bo ja rozumiem, że 
musisz mieć zgodę ministra. 



– Muszę mieć. A minister jest teraz u Mietka? Bo jak się z nim rozstawałem, to powiedział 
żebym do Mietka... tylko to było 2 godziny temu. 
– No niee, Mietek już jest w domu i podejrzewam, że Wojtek też jest w domu. 
– Wojtek to się wybierał spać u siebie w gabinecie. 
– No tak. 
– Więc to by chodziło o 60 sztuk w sumie, w sumie na 10 województw. To dotyczyłoby dla 
przykładu Warszawy, Łodzi, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznań, Szczecin... 
– Nie tylko Gdańska? 
– A nie, nie. Bo my nie wiemy co będzie jutro w Bydgoszczy. 
– Tu chodziło by po prostu... 
– O rozbicie po 6, po 4, po 8 w województwie. 
– Rozumiem. 
 
Wydaje się, że tylko raz - i to nie wtedy, kiedy pada rozkaz użycia broni - dowodzący na dobre tracą 
zimną krew. Dzieje się to w momencie raportowania o liczbie zabitych i rannych funkcjonariuszy.  
Obawiam się, że nie z powodu troski o "swoich", raczej ze strachu, że wojsko i milicja widząc straty 
we własnych szeregach- zbuntuje się, odmówi wykonania rozkazów. Tym bardziej, że np. w Szczecinie 
wojsko bardzo długo nie reagowało. Na zdjęciach stamtąd widzimy też czołgi z zatkniętymi 
transparentami: "Żądamy podwyżki płac", "Popieramy stoczniowców Gdańska i Gdyni". Nie mogło się 
to zdarzyć bez przyzwolenia żołnierzy. 
 
 CENTRUM DOWODZENIA 
– Melduję się.  
– Dzień dobry. 
– Dzień dobry. Chciałem zameldować 140 rannych. 
– Funkcjonariuszy? 
– Tak jest. 
– A jaki jest stan tych ciężko rannych? 
– Dużo urazów czaszki. 
– Dużo urazów czaszki? 
– Dużo urazów czaszki. W tej chwili jest 20 już hospitalizowanych. 
– 20 w szpitalu? 
– 20 w szpitalu, a 9 w Akademii Medycznej. 
– 9 w Akademii Medycznej? 
– Tak. 
– To razem 20. 
– 29. Z tymże w tej chwili  nowi przychodzą, bo tam obok się pali Komenda. 
– Czy zagraża życiu? 
– W tej chwili żadnego, jeden ma złamaną podstawę czaszki i to mu zagraża życie. 
– Jeden ma złamaną podstawę czaszki i zagraża? 
– Tak. Tak jest. 
– Bardzo proszę o komunikaty o stanie zdrowia. Chyba mają pełną opiekę? 
– Mają pełną opiekę, jest i w ZOMO punkt opatrunkowy i w Komendzie jest punkt 
opatrunkowy. Tak, że wszystko gra jak należy jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Bardzo ofiarnie 
wszyscy pracują. 
– Czy lekarstwa potrzebne i ...? 



– Mają wszystko, mają wszystko w tej chwili. Ja prosiłem też o komunikaty, znaczy o 
meldunki. 
– No i trzeba karmić powyżej normy. 
– Tak jest przekażę... oczywiście jak będziemy mogli zostać połączeni, bo coś tam jest z 
połączeniami... 
– Tak jest. 
– Odmeldowuję się. 
 
Z racji rozmiaru wydarzeń, liczby zabitych i rannych, w filmie - siłą rzeczy - skupimy się na Trójmieście 
i Szczecinie, na chwilę tylko wychodząc do Elbląga, Słupska itd. 
Biorąc pod uwagę zasięg i skalę protestów, ich uczestnicy i historycy do dziś wątpią, czy podawana 
oficjalnie liczba 45 zabitych i 1165 rannych jest prawdziwa. To najbardziej tragiczna konstatacja: 
zapewne nie znamy i  nie poznamy już nazwisk ani miejsc pochówku naszych bohaterów. Jeszcze 
bardziej dramatyczny jest  fakt, że nikt ze sprawców- wykonawców i rozkazodawców nie został 
ukarany. Większość już nie żyje, po spokojnym życiu w wyrozumiałej ojczyźnie, opatrzeni 
emeryturami o jakich nawet marzyć nie mogą rodziny zabitych i poszkodowanych w Grudniu 70. 
Warto przypomnieć, że do gaszenia protestów w grudniu 70 roku, użyto ok. 61 tys. żołnierzy, 1700 
czołgów, 1750 transporterów opancerzonych, 8700 samochodów, 108 samolotów i śmigłowców, a na 
Wybrzeżu 40 jednostek pływających Marynarki Wojennej.  Nigdy dotąd, nie licząc stanu wojennego, 
wojsko nie zostało na taką skalę postawione w stan gotowości bojowej. 
Profesor Eisler uważa, że "Lata 1968-70, był to najgorszy ( nie wyłączając stanu wojennego) po 
czasach stalinowskich okres, w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej." Profesor przypomina tu rok 
68, kiedy to po marcu wyjechało z Polski ok. 15 tys. osób, a także - z udziałem polskiego wojska - 
inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. 
 
CENTRUM DOWODZENIA 
– Pułkownik Urbańczyk, słucham. 
– Kto mówi? 
– Pułkownik Urbańczyk. 
– A nie ma tam ministra Słabczyka? 
– Kogo? 
– Słabczyka. 
– Jest. 
– Jest? 
– Zaraz poproszę. 
– Halo? 
– Heniek? 
– Tak. 
– Tam każ komuś zapisywać i mów głośno. Przeczytamy dyrektywę ostatnią. 
– Proszę cię bardzo. 
– Dobra. 
– To jest dyrektywa czyja,  to się domyślasz... 
– Tak. 
– Zezwala się, to dotyczy oczywiście Gdańska, na użycie broni w następujących 
przypadkach: Pierwsze, jeżeli sytuacja zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, zagraża życiu lub 
zdrowiu ludzi. Jeżeli następuje agresywny atak na wojsko lub milicję obywatelską i są 
przypadki podpaleń i innych aktów agresji. I drugie, jeśli chodzi o Komendę i tak samo którzy 



chronią Komitet Wojewódzki, uprzedzić kilkakrotnie przy pomocy środków rozgłaszających o 
możliwości użycia broni przez funkcjonariuszy. Masz już? 
– Tak. Tak jest. Dalej mów. 
– Przy pomocy środków rozgłaszających o możliwości użycia broni przez funkcjonariuszy, 
kilkakrotnych ostrzeżeń przez środki rozgłaszające o możliwości użycia broni przez 
funkcjonariuszy... 
– Tak. Będzie użyta broń? 
– Tak jest. Po ostrzeżeniu i niezmienionej agresywności tłumu salwa ostrzegawcza a potem 
w nogi. Dalsze dyspozycje nastąpią. 
– Tak rozumiem. 
 
Film rozpoczniemy od przedstawienia genezy a raczej bezpośredniego powodu wybuchu tzw. 
Wydarzeń Grudniowych, jakimi były drastyczne i wprowadzone bez uprzedzenia, z dnia na dzień, 
podwyżki cen podstawowych artykułów spożywczych ( przy jednoczesnych obniżkach cen produktów 
wówczas luksusowych jak lodówki, telewizory).  Po pierwszym dniu, kiedy zastrajkowali stoczniowcy z 
Gdańskiej Stoczni im. Lenina jeszcze nie bardzo można było przewidzieć jak sytuacja się rozwinie. 
Strajkujący poszli pochodem pod siedzibę KW i tam chcieli rozmawiać z  I sekretarzem Alojzym 
Karkoszką - ten jednak był w Warszawie. Przez kilka godzin pochód przemieszczał się ulicami Gdańska 
i gdy ok. godziny 16 wrócili pod siedzibę władz partyjnych zostali zaatakowani przez MO petardami i 
gazami łzawiącymi. W śródmieściu rozgorzały więc gwałtowne walki uliczne. Tego dnia nie użyto 
jeszcze broni palnej, choć w starciach rannych zostało kilkadziesiąt osób.  
W filmie relacje z kolejnych dni  będą już dopełnione nagraniami z centrum dowodzenia  z siedzibą w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Te zapisy będą nam towarzyszyły do końca filmu 
zestawione z innymi archiwaliami, jednak wyprzedzające przebieg wydarzeń, lub pointujący je. 
Wykorzystamy wszelkie dostępne- nie tylko te "nowe"- materiały archiwalne.  Wprowadzimy, znane 
już we fragmentach, wykorzystywane w filmach dokumentalnych,  reportażach i programach 
publicystycznych, rozmowy milicjantów z ulic Gdańska, Gdyni i Szczecina, oczywiście przede 
wszystkim zapisy fotograficzne i filmowe. Dziś jest ich już bardzo wiele, są zawsze  niezwykłe, zawsze 
przejmujące, oddający atmosferę tamtych dni,  budujące temperaturę Grudnia. Trzeba pamiętać, że 
kronikarzami wydarzeń byli fotograficy, często amatorzy, którzy ryzykowali życiem zatrzymując w 
kadrach dramatyczne obrazy. Zamierzamy uzupełnić obraz amatorskimi piosenkami i wierszami 
powstającymi na gorąco, z potrzeby serca, jak choćby ta szczecińska ballada. 
  
Szesnastego grudnia roku pamiętnego 
Poszli ulicami miasta portowego 
Robotnik stoczniowy z dokerem pod rękę, 
Nie wiedząc, że własną krwią piszą piosenkę. 
Bo przecież ich ojciec z pięściami  stali 
Do przepaści dziejów strącił kapitalizm. 
I swymi rękami zbierał gruz Warszawy.  
Dla partii, dla chleba, robotniczej sprawy. 
Szli tylko przypomnieć tym, co zapomnieli,  
Że nim w tłuszcz obrośli ,w ręku kilof mieli. 
Lecz gdy zawołali: Chleba daj nam, Polsko! 
Posłała im władza milicję i wojsko. 
Zaciśnięte ręce wznieśli ponad głowy, 



Stoczniowiec i doker żądali rozmowy. 
Zamiast odpowiedzi do tłumu się strzela, 
Umiera stoczniowiec na rękach dokera. 
Gdy krew się polała, serca się wzburzyły 
I swoim płomieniem dom partii spaliły. 
Płomień ten ożywił bladą twarz dokera,  
Gdy czołgiem gnieciony na bruku umierał. 
Ojciec oczekiwał synów oraz chleba, 
Nie wiedział, że zaszli po chleb aż do nieba. 
A za jego synów, ci co pozostali, 
Pięścią, krwią, kamieniem historię pisali. 
 
Lub ta, na melodię "Gdy naród do boju...",  o ile wiemy, śpiewana w Gdańsku,  Gdyni i Szczecinie. 
 
Gdy naród do strajku wyruszył bez broni 
Partyjni spokojnie radzili 
Gdy naród juz walczył bez mieczy i koni 
Ci najpierw pałkami walili. 
O cześć wam panowie "obrońcy"  
Za waszą opiekę nad nami.  
O cześć wam panowie, pachołki i gońcy  
My bronić będziemy się sami. 
Gdy naród zażądał za pracę swą chleba 
Panowie tu czołgi wezwali. 
Gdy naród zawołał, że z czegoś żyć trzeba 
To oni do ludzi strzelali. 
O cześć wam panowie mordercy 
za naszą niedolę tak krwawą 
Wstrzymajcie się bracia- zaślepieni żołnierze 
ta walka już nie jest zabawą. 
Gdy naród otworzył skrwawione swe serce, 
Panowie świat chcieli okłamać, 
Lecz szybko świat poznał, kto tu jest mordercą, 
A naród niełatwo okłamać 
Strzelajcie panowie do braci,  
Do matek i ojców strzelajcie, 
lecz naród swą pracą i za to zapłaci 
Mordercy zapamiętajcie! 
 
 Nie istnieją dźwiękowe zapisy ballad, na potrzeby filmu opracujemy je. Ich teksty korespondują 
choćby z cynicznymi przemówieniami Kociołka,  w którym przedstawia rządzących jako obrońców 
interesu klasy robotniczej, natomiast  stoczniowców obwinia  o wywołanie walk na ulicach oraz 
obarcza odpowiedzialnością moralną za śmierć ich kolegów. 
Po przejrzeniu wielu materiałów dotyczących Grudnia zdecydowaliśmy się na użycie w filmie  również 
wykopiowań z filmów,  reportaży i programów publicystycznych, traktując je jako archiwalia. Dotyczy 



to przede wszystkim wywiadów z uczestnikami zajść. Dziś większość z nich to starzy,  bardzo 
schorowani ludzie,  wielu nie żyje. Czas zatarł wiele szczegółów ich wspomnień, na pamięć nałożyły 
się  fakty ujawnione i  wyjaśnione dużo później, stąd dzisiejsze relacje byłyby i mniej wiarygodne i 
mniej gorące.  
Zapewne wszyscy dokumentaliści podejmujący przez lata temat Grudnia, sądzili, że to już wystarczy, 
że swoimi filmami przywrócą nam pamięć. Tak też pewnie myślał Antoni Krauze kręcąc parę lat temu 
swój fabularny "Czarny czwartek". Okazuje się, że znów przez chwilę wzruszyliśmy się, może nawet 
więcej zrozumieliśmy ale kolejny raz łatwo usunęliśmy tę zadrę. Może dlatego, że wciąż żyją jeszcze 
uczestnicy tamtych zdarzeń, że nigdy nie doczekali się od nas młodszych, żyjących w wolnej Polsce, 
należytego uhonorowania, zadośćuczynienia, w końcu zwykłej sprawiedliwości. Może zapominamy, 
bo mamy po prostu poczucie winy? Pewnie ten, kolejny film o Grudniu, będzie tylko małym 
kamieniem na polskiej- coraz wygodniejszej- drodze, który uda nam się zgrabnie ominąć? Dlatego 
realizując "14 grudnia..." chcemy wrócić do wcześniejszych filmów, cytować je. Jako realizator, 
chciałabym też dać wyraźny sygnał, że tym filmem tylko dokładam swoją cegiełkę do tego, co , 
zawsze pod prąd, robili moi koledzy. Bo dla opowieści o Grudniu nigdy nie było dobrego czasu. 
Wydaje się, że im dalej od Grudnia, tym bardziej wymowa filmu będzie dramatyczna, tym bardziej 
będzie to opowieść o nas.  
 
 RELACJA - fragment filmu dokumentalnego z 81 roku. 
Dwóch pod ścianką taką betonową siedziało, jednemu się krew ciurkiem z reki lała, drugi 
obok siedział spokojnie, jakby mu nic nie było, tylko blady był bardzo. Podbiegłam do tego 
zakrwawionego założyć mu opatrunek, a on mówi: mnie nic nie będzie, niech pani ratuje 
kolegę, on ma dzieci. Odwróciłam się do tamtego, malutki taki, chudziutki, drobniutki a na 
palcu obrączka złota, cieniutka jak nitka - ale już nie żył. Zbieraliśmy ich wszystkich, 
woziliśmy do szpitala żywych, to było niedaleko i od razu do sali operacyjnej. Ale zanim ich 
wnieśliśmy do sali, to już nie żyli. I tak kładliśmy ich pod ta salą jeden obok drugiego i rzędy 
takie leżały na podłodze. Poprosiłam lekarza o przepustkę, bo mam syna 17-letniego i nie 
wiedziałam, co z nim. Pobiegłam do domu, ale go nie było. I za chwilę telefon, że jest w 
komendzie. Pobiegłam tam, ale po drodze obstąpili mnie milicjanci i zaczęli wyzywać. 
Pokazałam przepustkę, legitymację, że jestem pielęgniarką ale to na nic, szarpali mnie, 
wrzeszczeli. W końcu puścili i wróciłam do domu. Tam, zaraz telefon, że syn jest w szpitalu 
ale jak tam dobiegłam, to mnie do niego nie dopuścili. Nie chcieli mi go pokazać, bo 
reanimowali go. Miał pękniętą czaszkę, uraz kręgosłupa. Potem miał padaczkę pourazową i 
do dziś ja ma. Jest na rencie. Ja wojnę przeżyłam, gestapo przeżyłam jako 11 letnie dziecko, 
ale czegoś takiego nie widziałam, jak podczas tych wypadków grudniowych. Wszyscy ze 
szpitala zbierali dla mnie wtedy pieniądze, wszyscy. Chciałam im podziękować, ale 
powiedzieli, żebym lepiej nic nie mówiła.  
 
Rozmowy z osobami nie związanymi bezpośredni z Grudniem 70 roku, osadzą nas "twardo" w 
dzisiejszych realiach. Jesteśmy przekonani, że film powinien dziać się teraz, dotykać nas, budzić 
sumienia, wywoływać refleksję poprzez  usytuowaniu widza we współczesności. Może poprzez 
niezabliźnioną ranę Grudnia; patrząc z tamtej grudniowej perspektywy, zrozumiemy naszą dzisiejszą 
sytuację? Może  przeglądając się w Grudniu  jak w lustrze zrozumiemy więcej , zobaczymy kim 
jesteśmy  i dlatego właśnie tacy jesteśmy? Rozmowy z Andrzejem Kołodziejem, Piotrem 
Andrzejewskim i rodziną Antoniego Krauze ma za zadanie zbudować współczesną perspektywę filmu.  



Andrzej Kołodziej, fragment wywiadu: " ( film "Andrzej Kołodziej- bardzo polska opowieść" Marii 
Dłużewskiej) 

– Ile miałeś lat w 70 roku? 

– W roku 70 miałem 11 lat. 

– Więc w jaki sposób dowiedziałeś się o tym? 

– W 1968 roku w Zagórzu ( Bieszczady) rozładowywano czołgi, które jechały na Czechosłowację, 
przejeżdżały nam pod oknami...taki to był klimat. Wszystko, co wiedziałem o Grudniu 70 
wywnioskowałem z audycji Radia Wolna Europa, którego słuchał ojciec. Pamiętam, że to było dla 
mnie niezupełnie zrozumiałe, tajemnicze, ale gdzieś we mnie utkwiło, że jest takie miejsce gdzie 
mieszkają silni ludzie, którzy potrafią przeciwstawić sie władzy i walczyć o swoje prawa. Stąd się wziął 
Gdańsk. Stocznia mnie fascynowała, mimo, że trafiłem tam ze swoim naiwnym przekonaniem, że 
wchodzę w środowisko ludzi wyjątkowych, zorganizowanych, solidarnych, którzy potrafią zadbać o 
swoje prawa. Rzeczywistość szybko to skorygowała. Ale nie wycofałem się i zostałem tam, w Stoczni 
Gdańskiej.(...) Wciąż pamiętałem o roku 70, wciąż o dla mnie była tajemnica, która próbowałem 
rozwikłać, dowiedzieć się czegoś  więcej, ale okazało się to trudne, bo ludzie nie chcieli o tym 
rozmawiać. Starsi koledzy radzili mi wręcz, żebym się tym nie interesował, bo mogę mieć problemy. Z 
czasem, kiedy poznaliśmy się bliżej, jeden z kolegów ze Stoczni opowiedział mi o Grudniu 70, o tym jak 
wyglądała ta masakra. 

(o Sierpniu 80 ) Kiedy znaleźliśmy się na placu strajkowym, podszedłem do głównej bramy i 
zamknąłem ją od wewnątrz. Powiedziałem, że nie będziemy wychodzić na miasto jak w 1970 roku, 
pozostaniemy w Stoczni, bo tu jest nasze miejsce, nasz zakład i będziemy go bronić. To w sensie 
psychologicznym uspokoiło ich. I rzeczywiście, wtedy obdarzyli mnie zaufaniem.  Wtedy nie 
analizowałem, działałem jak automat, intuicyjnie reagowałem na to, co się dzieje. Myślę jednak, że 
stoczniowcy chyba zrozumieli, że ja wiem, gdzie jest przyczyna ich traumy i poczuli się bezpiecznie. 

Piotr Andrzejewski (film "Drzwi do wolności" Marii Dłużewskiej.) 

– Kiedy zostałem ustanowiony przez "Solidarność" przedstawicielem społecznym w procesie Grudnia 
70, to (...) chodziło mi o to, żeby odkryć prawdę, bo wszystkie materiały procesowe zawarte w aktach 
sprawy zostały oparte na sfabrykowanym materiale zawartym w tzw. Komisji Kruczka z KC, która 
zaczęła działać już po zlikwidowaniu oporu robotniczego w 1970 roku. Od 1995 roku, w ciągu trwania 
procesu zdałem sobie sprawę, że tu chodzi o to, żeby gonić króliczka, ale Broń Boże go nie złapać. 
Czekano, że wymrze ława oskarżonych.  (...)A to, co się działo później, w trakcie procesu jest 
materiałem na powieść sensacyjną.(...)Sam fakt, że generał Jaruzelski siedział na ławie oskarżonych, 
jeszcze o niczym nie świadczył. Bo on dostawał kwiaty od wiernych, komunistycznych fanów, 
przychodzili, dbali o jego zdrowie. Wciąż był przez niektórych traktowany jak bohater. No i w końcu 
częściowo wymarła ława sędziowska. Proces musiał się zacząć od nowa, od zera.St o osiemdziesiąt 
tomów akt czekało na nowy skład. W tym nowym- starym procesie znów zacząłem pytać o 
powiązania oraz stały kontakt pomiędzy funkcjonariuszami działającymi na Wybrzeżu w 70 roku i ich 
łączność z Ministrem Obrony Narodowej. (...) Sąd zarządził przerwę a następnie ogłosił postanowienie 
odmawiające mi prawa do zadawania pytań Jaruzelskiemu. (...)Po prawie 11 latach mojego 
aktywnego uczestniczenia w procesie zostałem więc wyłączony. Mogłem tylko składać oświadczenia. 



– Przegrałeś? 

– Nie, nie przegrałem. Uważam, że wygraliśmy wszystko , co w tych warunkach było do wygrania. Nie 
wolno obrażać się na rzeczywistość, trzeba się z nią zmagać. 

– Ponieważ Antoni Krauze nie może nam już opowiedzieć o realizacji "Czarnego czwartku" o relacje 
poprosimy Jego żonę- Joannę, córkę - Patrycję i asystenta Bartka Paducha.  Patrycja i Bartek byli z 
Antonim na planie. Joanna pamięta Antoniego po powrocie z Gdyni i spotkaniach z uczestnikami 
Grudnia. Rozmawiał min. z wyjątkowo bestialsko pobitym młodym stoczniowcem, dziś inwalidą na 
wózku.  Joanna  mówi, że Antoni nie mógł potem spać, całe noce chodził, palił papierosy, nie mógł 
wyrzucić z siebie tej opowieści. W "Czarnym Czwartku" jest wstrząsająca scena bicia i znęcania się 
nad młodym chłopakiem. Antoni nakręcił ją na podstawie tej właśnie rozmowy. Chcielibyśmy, żeby ta 
scena z filmu fabularnego znalazła się w "Chłopcach z Grabówka, chłopcach z Chylonii". Być może 
wykorzystamy też inne fragmenty "Czarnego Czwartku". Nakręciliśmy też już część obiektów z 
których prowadzone były rozmowy ze sztabem dowodzenia w Warszawie, również miejsca, gdzie 
zabito uczestników Wydarzeń. Chcemy nasycić pamięcią i obudzić wrażliwość tych, którzy dziś 
spotykają się tam w kafejkach, przysiadają na skwerkach, robią zakupy.                                     
Zamierzamy połączyć wszystkie wątki filmu  postacią  pani Barbary Jurkowskiej, która już przed 70 
rokiem była kierowniczką pracowni fotograficznej w Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Zaczynała więc od 
dokumentowania propagandowych imprez z epoki Gomułki, pochodów 1-Majowych itp. A potem 
przyszedł Grudzień i już nic nie było takie samo. Pani fotograf nie odłożyła aparatu, mało tego, 
zaczęła zbierać przynoszone jej przez stoczniowców amatorskie fotografie z samych Wydarzeń i tych 
późniejszych, ze szpitali, z pogrzebów. Do dziś utrzymuje serdeczny kontakt z uczestnikami Grudnia, 
lub rodzinami zmarłych i wówczas zabitych. To bardzo ciekawa, z naszego punktu widzenia, postać "w 
rozwoju": Od młodej dziewczyny nie diagnozującej rzeczywistości, pracującej rzetelnie na rzecz 
kolejnych ekip, do starszej pani mozolnie dokumentującej wszystko, co działo się i dzieje wokół niej. 
Pani Jurkowska nie jest w żadnym razie typem buntownika, jest po prostu wrażliwym, przyzwoitym 
człowiekiem, który z wielką pieczołowitością i czułością układa w pudełkach, którymi wypełniony jest 
jej dom , straszliwe ludzkie doświadczenia.  

Reasumując : film będzie składał sie głównie z materiałów archiwalnych, zarówno dźwiękowych jak 
filmowych i fotograficznych( czarno-białe) - zapisów wydarzeń z Grudnia 70.Wykorzystamy też 
fragmenty  filmu fabularnego "Czarny Czwartek". 

Relacje uczestników ( nagrane głownie w roku 80 i 81 ale i późniejsze).Te relacje- jako swojego 
rodzaju zapożyczenia, cytaty-będą opracowane graficznie, być może np. w tzw. ramce. 

Relacje rejestrowane teraz :Andrzej Kołodziej, Piotr Andrzejewski, rodzina Antoniego Krauze, dwaj 
stoczniowcy - uczestnicy wydarzeń: Jerzy Miotke i Henryk Mierzejewski a także Andrzej Gwiazda. 

Fragmenty opowieści uczestników Grudnia 70 nakręconych w trakcie uroczystości w 2018 roku pod 
pomnikiem poległych stoczniowców w Gdyni, przy stacji Gdynia-Stocznia i w pobliżu gmachu, gdzie 
wówczas mieścił się KW PZPR, również w Gdańsku, pod Stocznią. 

Fragmenty obchodów rocznicy Grudnia z 2019 r. w Szczecinie. Rodziny i koledzy zabitych stoją pod 
szczecińską stocznią z krzyżami i tabliczkami z nazwiskami. 



Zdjęcia nakręcone w listopadzie 2019 r. w Archiwum IPN. Porządkowanie, układanie w pudłach rzeczy 
zabitych w Grudniu 70. Ubrania z dziurami po kulach, pokrwawione, podarte, znoszone buty, czapki. 
Wielkie wrażenie robi ubranie 16 letniego zabitego chłopca, ucznia zasadniczej szkoły stoczniowej -w 
pudle IPN leży mała granatowa marynarka z emblematem szkoły, podziurawiona przez kule. 

Poszczególne elementy filmu powinna połączyć postać Pani Fotograf. Chcemy pokazać ją w domu, 
układającą, porządkującą fotografie a przede wszystkim w ciemni; wywołującą zdjęcia. Chodzi nam o 
uzyskanie efekt powolnego wyłaniania się obrazu, powrotu do epizodów z Grudnia 70 niejako na 
oczach widza. 

W "Chłopcach z Grabówka, chłopcach z Chylonii" nie zamierzamy literalnie odtworzyć przebiegu 
Grudnia, niemniej -wybierając konkretne fragmenty nagrań archiwalnych- zachowamy chronologię. 
Same Wydarzenia Grudniowe mają bowiem swoją niezwykłą dramaturgię a autentyczny rozwój 
wypadków wygląda tak, jakby był konstruowany przez wytrawnego reżysera. Zakładając nawet 
"fachowość" ówczesnych władz, również wojskowych, nikt przecież nie był w stanie przewidzieć, że 
ratowanie funkcjonariuszy PZPR z płonącego gmachu, będzie miało tak dramatyczny przebieg , nikt 
nie wiedział, gdzie wybuchnie kolejny protest i jaki będzie miał przebieg.  

CENTRUM DOWODZENIA 
Halo? 

Heniu powiedz i prosiłbym cię żeby mniej więcej co pół godziny  rozumiesz dawać mi 
informacje. Ja tu jestem w sztabie, z uwagi na to, że będę relacjonował na bieżąco sytuację 

Wiesławowi, dobrze? 
Tak. 
Powiedz mi, jaka sytuacja aktualnie. 
Sytuacja w tej chwili jest tak krytyczna... 
Tak? 
Pali się Komitet Wojewódzki, w którym mamy 160 żołnierzy i 130 milicjantów. 
Tak? 
I pali się już drugie skrzydło, drugie piętro. 
Właściwie nie mamy w tej chwili wyjścia...albo strzelać... albo- albo. Bo inaczej... 
Tak? 
Mamy taką tu sytuacje w Gdańsku, że mamy 50000 tłumu i milicja walczy z nimi i wojsko. 
Tak? 
No i w Gdyni mamy podobną sytuacje. Stoi tłum przed Komitetem, wszystko jest 
zatarasowane. Absolutnie sytuacja sparaliżowana, tak? 
Tak. 
Teraz jest rozkaz strzelać w Komitecie, ale zmaltretują nam tych ludzi, 
cholera rozumiesz? 
 Dobra, ty wydałeś rozkaz do użycia broni. 
Tak, oczywiście. 
Tak. Zgodnie z tym poleceniem, tak? Dobra, ja nie wiem czy tam cię informowano, również  
dostał polecenie Jaruzelski dotyczące konieczności  uruchomienia w tej chwili brygady 
pancernej. 
Tak. 
Brygadę pancerną podciągną w rejon miasta. 
Tak. 



Przepraszam, dywizję16 pancerną podciągną. Trzeba będzie przygotować dla tej dywizji, 
rozumiesz, miejsce rozlokowania na terenie i  ochronę obiektów, rozumiesz. Ewentualne 
miejsce przecięć dopływu nowych ludzi do tego wiesz... no, trasy przecięć. A więc obiekty i 
trasy przeciąć do zablokowania, że tak powiem. Podzielić na kwartały, żeby zablokować im 
możliwość dopuszczenia nowych sił do środka. Jeżeli chodzi o wojsko dostał również rozkaz 
użycia broni. 
Co, co? 
Dostał również rozkaz użycia broni. 
Rozumiem. 
Jaruzelski taki rozkaz przekazuje jednostkom w tej chwili. 
Dobra.  
Oprócz tego wojsko puści wozy pancerne, rozumiesz, te transportery opancerzone na ulice. 
Rozumiesz? To wszystko się w tej chwili realizuje. 
Dalsze środki potrzebne? 
Środki chemiczne i helikoptery, w których można działać. 
Dobra, przekażemy. Jakie masz jeszcze potrzeby? 
No, potrzeby... to ludzi! Ludzi! 
Ludzi... Czy wylądowali ci z tych pozostałych? 
Strzelano do góry. Tłum nie zareagował. 
Tak? 
Tak, nie zareagował absolutnie. Stoi tłum. Nie ucieka, absolutnie. 
Aha, po 5-10 sekundach od ostrzeżenia... to jest kwestia decyzji Wiesława, rozumiesz? 
Strzelać w nogi. 
Tak. 
Takie są decyzje, więc zgodnie z tym trzeba działać. 
Tak. 
Nic nie pomogę więcej. 
Dobra. 
A to tutaj ci załatwię. 
Co? 
Załatwię ci środki, załatwimy jak wojsko wkroczy. 
Dobra. Tylko niech wojsko wkracza. 
Tak jest. Proszę o informacje bieżące, tak jak mówiłem. Dziękuję. 
 
Kolejne etapy pokażą zatem zaskoczenie zarówno uczestników wydarzeń, jak i dowodzących akcją. 
Przede wszystkim mają jednak trzymać w napięciu i zaskakiwać widza.  Grudzień 70 kieruje się 
własną logiką,  wielokrotnie rozkazodawcom wszystko wymyka się spod kontroli, mimo 
zaangażowania wielkich sił i środków. Zawsze jednak działa tu zasada: akcja- reakcja, co jesteśmy w 
stanie dziś odtworzyć dysponując nie tylko drobiazgowym historycznym zapisem przebiegu zdarzeń, 
ale teraz też  rozmowami z centrum dowodzenia. Taka narracja jest bezcenna dla konstrukcji każdego 
filmu, bo wyznacza jego temperaturę i rytm. W Grudniu wszystko  splata się w straszliwy węzeł z 
wieloma, często drobniutkimi zapętleniami o wielkim ładunku dramatycznym. 
W scenariuszu nie przedstawiamy wielu faktów natury historycznej, choć oczywiście nimi 
dysponujemy. Realizatorzy muszą podjąć dialog ze specjalistami, tak, żeby kwestie najważniejsze dla 
historyka nie zagłuszyły fragmentów bezcennych z punktu widzenia filmowej narracji.  W realizacji 
takiego filmu konieczna jest jednak historyczna weryfikacja zamysłu reżyserskiego niemal na każdym 
etapie realizacji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


