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KRYSTYNA BARCHA SKA

Relacja Krystyny Barcha skiej dotar a do nas za po rednictwem Izabeli GórnickiejZdziech, która przygotowa a tekst w 2003
roku. Próbowali my wtedy skontaktowa  si  z rodzin  i znajomymi Emila Barcha skiego, szukali my dokumentów w Instytutcie
Pami ci Narodowej —  bezskutecznie. Dzisiaj, 25 lat od Jego  mierci, wracamy do tej nie publikowanej dot d opowie ci —  teraz
nieco  pe niejszej.  Dzi ki  pomocy  Krystyny  Barcha skiej,  Haliny  Katarzy skiej,  Ligii  Urnia Grabowskiej  i  Tomasza
Sokolewicza mogli my u ci li  niektóre jej elementy. (Red.)

W 1980 roku by am m od  matk . Mia am 36 lat, a mój syn Emil dopiero 15. W sierpniu 1980 ca  rodzin  pojechali my na
wakacje  na  Wybrze e.  Tam  pierwszy  raz  us yszeli my,  e  co   si   dzieje  w  Stoczni  Gda skiej,  a  po  powrocie  do  Warszawy
dowiedzieli my si  z telewizji o podpisaniu Porozumie .

W  roku  szkolnym  1980/81  Emil  rozpocz   nauk   w  XI  Liceum  Ogólnokszta cym  im.  Miko aja  Reja  w  Warszawie.  Ku
mojemu zaskoczeniu, prezentowa  bardzo radykaln  postaw  ideow . Mówi ,  e nie akceptuje ustroju fa szywego socjalizmu. W
rozmowach z  synem  jesieni   1981  zorientowa am  si ,  e  jest  pod wp ywem  swojej  szkolnej  wychowawczyni,  polonistki Zofii
Bujalskiej, która by a aktywn  dzia aczk  nauczycielskiej „Solidarno ci”. Syn przynosi  ze szko y wiele informacji na temat nowo
powsta ego Zwi zku. Czasami wiedzia  wi cej ode mnie i od m a, chocia  my te  mieli my kontakt z lud mi zaanga owanymi
w dzia alno  opozycyjn .

Emil nagle sta  si  w pe ni zaanga owanym politycznie m odym cz owiekiem. Mia  ju  w ród swoich znajomych i przyjació
takich, z którymi spotyka  si  wy cznie w celu dyskutowania o sytuacji w kraju. Pó  jesieni  1981 razem z kolegami ze szko y
—  mi dzy innymi z Leszkiem Czajkowskim, utalentowanym klasowym poet  i satyrykiem —  za yli kabaret „Wywrotowiec”
oraz zacz li redagowa  pismo satyrycznopolityczne „Kabel”.

Obserwowa am  to  wszystko  z  nieustaj cym  zdziwieniem, a  nawet  zdumieniem,  poniewa   na moich  oczach  syn  niezwykle
szybko  dojrzewa ,  stawa   si   m odym  patriot .  Widz c,  jak  Emil  si   anga uje,  próbowa am  z  nim  rozmawia ,  powodowana
matczynym l kiem. To naturalne,  e ba am si  o  jedyne dziecko. Niepokoi am si ,  e  jego dzia alno  mo e si le  sko czy .
Pami tam  szczególnie  jedn   dyskusj ,  kiedy  przywo   nazwiska  Tomasza  Zana  i  Adama  Mickiewicza,  mówi   o  filaretach  i
filomatach, o kibitkach wysy anych na Sybir. Odnios am wtedy  wra enie,  e on gotów  jest  ju   teraz wsi  do  takiej kibitki  i
pojecha  za swoje idea y na najdalszy Sybir...

Wszystkie  próby  przekonania  go,  by  ograniczy   swoje  zaanga owanie,  zawiod y.  Podczas  której   z  naszych  rozmów  Emil
powiedzia : „Mamo, ty i tata nale ycie do pokolenia przestraszonych. Was ju  przestraszyli, a mnie jeszcze nie zd yli. Ja si  ich
nie boj . Nie b  na kolanach. Umr  stoj c”. Gotów by  na wszystko, by  nieust pliwy, prezentowa  typowo m odzie czy
idealizm. A ja ci gle mia am nadziej ,  e z tego wyro nie.

W  1981  roku  Emil  intuicyjnie  wyczuwa ,  e  panuj cy  ustrój  si   ko czy  i  e  warto  zawalczy   o  przyspieszenie  prze omu.
„Mamo —  mówi  — to ich ostatnie podrygi. Oni si  ju  ko cz . Nie widzisz, jak  maj  zadyszk ?” Mia  do komunistów pretensje
o t pienie wiary w Boga, o zniszczenie warto ci chrze cija skich w sercach i umys ach wielu jego kolegów.

Syn  zetkn   si   w  tym  czasie  z  Ruchem  M odej  Polski,  na  którego  czele  sta   m odziutki  wtedy  Aleksander  Hall.
Przewodnicz cym samorz du szkolnego w Liceum im. Reja by  wówczas Tomek Sokolewicz, ucze  trzeciej klasy, inteligentny,
wra liwy ch opak, bardzo zaanga owany w dzia alno  opozycyjn ; i jak g osi y szkolne plotki —  zwi zany z Ruchem M odej
Polski. Sokolewicz cz sto rozmawia  z Emilem, dyskutowali na przerwach o polityce.

Dzi ki Tomkowi  oraz  Grzesiowi  Ziemniakowi,  koledze  z  klasy,  zaanga owanemu w  kolporta  nielegalnych  ksi ek,  Emil
zetkn  si  z wydawnictwami podziemia. Zacz  przynosi  do domu broszury, ulotki, ksi ki. Czyta  je zawzi cie, a ja i mój m
razem z nim. Ich tre  mia a wp yw tak e na nas, ale nadal starali my si  pow ci ga  entuzjazm syna.

Nasta  13 grudnia 1981. Niektórzy z naszych przyjació  zostali  internowani. Syn musia  bardzo szybko pozby   si  nak adu
„Kabla”, który by  jednoznaczny w wymowie politycznej. Bardzo pomocny okaza  si  wtedy dyrektor szko y, Witold Kali ski,
który  najpierw  da   uczniom  woln   r   w  tworzeniu  pisma,  a  potem  pomóg   je ukry .  Zagro enie by o  du e  tak e  dla  grona
pedagogicznego, z Zofi  Bujalsk  na czele.

W  styczniu  1982  syn  mia   szesna cie  i  pó   roku.  Oprócz  kolegów  ze  szko y,  zaprzyja niony  by   z  kilkoma  ch opcami  ze
Starego  Miasta,  tak e  ze  wspania ym  Arturem  Nieszczerzewiczem,  pseudonim  „Szczurek”.  Emil  cz sto  go  odwiedza   w
mieszkaniu przy ulicy Bugaj (my mieszkali my na Bonifraterskiej). Odbywa y si  tam ró ne spotkania, niekoniecznie polityczne
—  syn intensywnie uczestniczy  we wszystkich. Szybko zorientowa am si ,  e Artur mu imponuje. By  o rok starszy i mieszka
sam, bez rodziców. Emil mówi  o nim: „Mamo, to wspania y ch opak. Nikt nie ka e mu si  uczy , a on uczy si  sam dla siebie.
Nie dla rodziców, których tak naprawd  chyba niewiele obchodzi. Przecie  zostawili go samego w tym mieszkaniu...”.

Emil zaprzyja ni   si   w  tym  czasie  tak e  z  Szymonem  Pochwalskim  i  Krzysztofem  Kownasem.  Obaj  —   starsi  od  niego  o
prawie dwa lata —  byli uczniami szko y wieczorowej. Mieszkali niedaleko nas, przy ulicy Wa owej. Syn pozna  tak e Krystyn
Pochwalsk , mam  Szymona, która —  jak mi Emil opowiada  —  dzia a wówczas bardzo aktywnie w Prymasowskim Komitecie
Pomocy Osobom Pozbawionym Wolno ci i ich Rodzinom, powsta ym przy warszawskim ko ciele  w. Marcina na ulicy Piwnej,
organizuj c mi dzy innymi kolonie i obozy dla dzieci osób internowanych w Bia ce.

Krystyna  Pochwalska  to  wielka  indywidualno ,  bardzo  ciekawy  cz owiek.  M odzi  ludzie,  którzy  spotykali  si   w  jej
mieszkaniu na Wa owej,  mówili na ni   Ciotka  Kry ka.  Zrobi a na  Emilu wielkie  wra enie.  Do  Ciotki Kry ki biega   wówczas



nieustannie  i  tam  spotyka   si   z  innymi m odymi  lud mi, zaanga owanymi  w  wi kszym  lub  mniejszym  stopniu w  dzia alno
opozycyjn . Wszyscy oni byli szalenie pewni swoich racji i w ich przekonaniu mocno zakonspirowani.

W tym czasie nie mia am okazji osobi cie pozna  Krystyny Pochwalskiej, ale pozna am jej syna, który zacz  nas do  cz sto
odwiedza . Emil by  nim zachwycony. Mówi : „Mamo, Szymon to najfajniejszy ch opak, jakiego uda o mi si  w  yciu pozna . A
eby  wiedzia a, jaka fajna jest jego matka, Ciotka Kry ka”.

Emil  by   bardzo  zdyscyplinowany.  Nigdy  nie  wychodzi   pó no,  szczególnie  odk d  po  wprowadzeniu  stanu  wojennego
og oszono  godzin   milicyjn   (po  godzinie  20.00  nieletnim  nie  wolno  by o  przebywa   na  ulicy).  Syn  ci le  trzyma   si   tych
rozporz dze . Nie nara  mnie na niepotrzebny niepokój.

Na pocz tku 1982 roku szkolne  ycie Emila, na które oprócz nauki sk ada y si  roznoszenie bibu y i kolporta  ksi ek, sta o
si  jeszcze bardziej intensywne. Moje protesty nadal jednak spotyka y si  z tak  sam  reakcj . Mówi ,  e inaczej si  nie da, a w
stanie  wojennym  tym  bardziej  trzeba  si   broni   i  protestowa ,  nie  wolno  da   si   zastraszy .  Zamkn   mi  tym  usta,  gdy

wiadomi am sobie,  e ma racj . Rzeczywi cie, powodem moich reakcji by  strach. Ba am si .
10 lutego 1982 pó nym popo udniem syn wpad  do domu razem z Arturem Nieszczerzewiczem. Obaj byli bardzo podnieceni,

cho   próbowali  to  ukry .  Trudno  jednak  by o  nie  zauwa ,  i   co   si   sta o.  Musia am  si   dowiedzie ,  o  co  chodzi.  Syn
powiedzia   mi  w  wielkiej  tajemnicy,  e  odwa yli  si   zrobi   zamach  na  pomnik  Feliksa  Dzier skiego.  Pomnik  ten  sta   na
ówczesnym  placu  Dzier skiego,  tu   pod  nosem  milicji,  obok  Pa acu  Mostowskich,  siedziby  Komendy  Sto ecznej  Milicji
Obywatelskiej. Akcja odby a si  o godzinie 16.00. Pi ciu ch opców obla o pomnik farb , a nast pnie go podpali o, doszcz tnie
niszcz c  tablic   upami tniaj   „wielkie  zas ugi”  towarzysza  Dzier skiego  dla  Polski.  Ch opcy  zaraz  po  akcji  szybko  si
rozbiegli. Reakcja milicji by a natychmiastowa i niestety jednego z nich, Marka Marciniaka, z apano.

Pierwszy raz zetkn am si  wtedy z nazwiskiem tego ch opca. Nie by  ze Starego Miasta ani z Wa owej, nie chodzi  tak e do
szko y Emila. Syn, aby mnie uspokoi , powiedzia ,  e Artur Nieszczerzewicz rzekomo pozna  go w kolejce po lody, a nast pnie
zwerbowa  do akcji, bo brakowa o im jednej osoby. Podobno Marek a  pali  si  do konspiracji. Pojawi o si  pytanie, czy mo e ich
wyda . Emil i Artur uspokajali mnie,  e zna tylko ich pseudonimy. Dzisiaj wiem —  tak by o. Wtedy jednak obawiali my si , i
przez niego dotr  do syna i pozosta ych ch opców.

Na  drugi  albo  trzeci  dzie   po  zdarzeniu  „Trybuna  Ludu”  zamie ci a  notatk   o  chuliga skim  napadzie  na  pomnik  oraz
nieprawdziw  informacj ,  e sprawcy zostali aresztowani.

Na  Wa owej  w  tym  czasie  wrza o.  Do  domu  Krystyny  Pochwalskiej  przychodzi a  du a  grupa  m odych  ludzi  z  ró nych
warszawskich  szkó ...  Niestety,  syn  nie  dotrzyma   konspiracyjnych  zasad.  Zwierzy   si   Szymonowi,  e  bra   udzia   w  akcji  na
pomnik  Dzier skiego  i  e  zosta a  ona  zorganizowana  z  inicjatywy  ch opców  ze  Starego  Miasta,  zwi zanych  z  Arturem
Nieszczerzewiczem.

Le  mi na sercu los Marka Marciniaka. Pyta am syna, czy wie, gdzie Marek mieszka i jak skontaktowa  si  z jego rodzin .
Niestety,  nie  wiedzia .  Marek  sta   si   ofiar ,  zap aci   za  pomys   kilku  odwa nych  ch opców.  Dopiero  na  jego  rozprawie
dowiedzia am  si ,  e  by   uczniem  czwartej  klasy  licealnej  i  w nie  w  tym  roku  zdawa by  matur .  Niestety,  jako  pe noletni
podlega  dekretom stanu wojennego, czyli w tym przypadku stawa  przed dora nym trybuna em wojskowym. Mia  zatem zosta
os dzony  w  trybie  przyspieszonym.  Milicja  wola a  traktowa   ten  czyn  jako  wybryk  chuliga ski,  ale  dla  esbecji  by   to  akt
polityczny. Trudno im by o znie  fakt,  e akcja ch opców by a wyj tkowo udana. G ównym celem esbeków sta o si  znalezienie
kogo , kto by  „mózgiem” akcji na pomnik.

Ci spo ród kolegów Emila, którzy wzi li udzia  w akcji i szcz liwie uciekli, byli bardzo dumni z siebie. Nie by o w ród nich
przywódcy,  osoby  bior cej  odpowiedzialno   za  ca y  plan.  Wymy lili  to  wspólnie.  Nie  umiem  powiedzie ,  na  ile  czuli  si
odpowiedzialni  za  los  Marka.  Odby am  rozmow   z  synem  na  ten  temat.  Powiedzia   wtedy: „Mamo,  przecie   ka dy  z  nas
ryzykowa . Wszyscy jeste my doro li i  wiadomi. To ja mog em tam teraz siedzie . Mog em siedzie  razem z nim albo sam”.

1 marca 1982 rano, oko o godziny 9.00, do moich drzwi kto  zadzwoni . Przede mn  sta  ch opiec, którego widzia am po raz
pierwszy. Przedstawi  si ,  e jest od Ciotki Kry ki z Wa owej i nazywa si  Krzysztof Kownas. Powiedzia ,  e przychodzi, aby w
imieniu Emila zawiadomi , i  nie ma go w szkole, bo poszed  „na robot ” i b dzie w domu dopiero za trzy dni.

By am  w  szoku,  w ciek a.  Tego  si   nie  spodziewa am.  Mia am  wielki  al  do  syna,  e  postawi   mnie  w  takiej  sytuacji.
Próbowa am  dowiedzie   si   od  Krzysztofa,  co  to  za  „robota”  i  kto  j   zleci .  Okaza o  si ,  e  Emil  poszed   tam  za  niego;  by   z
Szymonem Pochwalskim. To mnie troch  uspokoi o. „Robota” okaza a si  drukowaniem broszury Adama Michnika  krzycza .
Krzysztof  prosi ,  abym  spokojnie  czeka a  i  nie  denerwowa a  si ,  poniewa   najdalej  za  trzy  dni  Emil  wróci  do  domu.  Ponadto
mieszkanie,  w  którym  drukowali  ksi ,  jest  ci le  zakonspirowane,  a  ch opcom  przez  te  dwa–trzy  dni  kto   b dzie  przynosi
jedzenie. „Krzywda mu si  nie stanie —  zapewni  mnie Krzy  i doda  — a to jest telefon kontaktowy, w razie gdyby jednak co  si
wydarzy o...” By  to telefon do Krystyny Pochwalskiej.

Przeczeka am pierwszy dzie , prze am jako  drugi. Nast pnego dnia, czyli 3 marca, posz am po pracy do mojej cioci, chc c
prosi  j  o rad  i pomoc. By am zrozpaczona. Ba am si  o syna.

W domu tego dnia by  tylko m . Po po udniu wpad o do mieszkania kilku panów z nakazem rewizji. Przeszukali wszystko.
 dowiedzia  si  od nich,  e Emil zosta  aresztowany i jest w Pa acu Mostowskich. Zaraz po rewizji m  przyjecha  po mnie i

natychmiast tam pojechali my. Powiedziano nam,  e nazwiska syna nie ma w rejestrze zatrzymanych. Pomy la am,  e skoro nie
jest pe noletni, a dekret stanu wojennego nie obejmowa  niepe noletnich, to nie wolno go aresztowa  i przetrzymywa  w Pa acu
Mostowskich. Móg  jednak zosta  zatrzymany w Izbie Dziecka przy ulicy Wi niowej.

Na Wi niowej powiedziano nam,  e nikogo takiego nie maj . Wówczas zadzwoni am pod numer kontaktowy, który zostawi
mi Krzysztof, i dowiedzia am si , i  rozmawiam z Krystyn  Pochwalsk . Powiedzia a mi,  e Szymon i Emil zostali aresztowani
na ulicy Kijowskiej.

Natychmiast po tym telefonie pojecha am do niej. Dopiero tego dnia j  pozna am i bardzo przypad a mi do serca. Zbli o nas
aresztowanie synów.  Zacz my  wspólnie dzia . Poczu am si  dzi ki niej bezpieczniej. Mia a kontakty  w podziemiu, robi a
wra enie osoby zorientowanej i opanowanej.



Szuka am  Emila  przez  trzy  dni.  Od  3  do  5  marca  nie  wiedzia am,  co  si   dzieje  z  synem.  4  marca  dowiedzia am  si   od
Krystyny,  e jej Szymon wróci  do domu. Natychmiast pobieg am do ich mieszkania i bezpo rednio od Szymona dowiedzia am
si  o okoliczno ciach aresztowania Emila.

Do mieszkania na trzynastym pi trze w wie owcu przy ulicy Kijowskiej róg Targowej wpad  specjalny oddzia  milicji, który
zajmowa  si  wówczas szukaniem kilku m odych ludzi podejrzanych o zastrzelenie milicjanta.1 Nie wiadomo, sk d milicja mia a
adres  tego  rzekomo  g boko  zakonspirowanego  mieszkania.  Nikt  nie  mia   prawa  o  tym  wiedzie ,  oprócz  ch opców  oraz
niejakiego Andrzeja O., który zna  Krystyn  i który podobno nada  im t  robot .

Aresztowanie ch opców  odby o si   w dramatycznych okoliczno ciach. Emil próbowa  uciec  balkonami, a by o  to  trzynaste
pi tro... Straszyli,  e b  do niego strzela . Wróci  do pokoju i wtedy go z apali.

Bili ich obu na miejscu, w mieszkaniu, nast pnie wrzucili do windy, zjechali na dó , wpakowali do samochodu i pojechali do
Pa acu Mostowskich.

W  areszcie  Szymon  i  Emil  zostali  rozdzieleni.  Zeznawali  osobno.  Szymon  zosta   wypuszczony  po  24  godzinach.  Rzecz
dzisiaj, z perspektywy lat, zdumiewaj ca. Jak to? Nieletni jest zatrzymany, a pe noletni wypuszczony. Dlaczego?

Szymon t umaczy  mi to wówczas w ten sposób: on si  nie stawia , powiedzia  im wszystko, a oni i tak wiedzieli,  e nie bra
udzia u  w  akcji  na  pomnik  Dzier skiego.  Mieli  natomiast  pewno ,  e  Emil  w  niej  uczestniczy .  Prawdopodobnie  kto   go
wyda . Szymon twierdzi , i  syn zosta  zatrzymany nie przez nielegalny druk, tylko z powodu udzia u w akcji na pomnik. Uwa ,
e b  chcieli wyci gn  od Emila, kto jeszcze bra  w niej udzia  oraz kto by  jej organizatorem. Dlatego Emil siedzi, a on nie.

Szymon  podkre la ,  e  odniós   wra enie,  i   on  nie  jest  dla  esbecji  wa ny,  tak  jak  nie  jest  wa ny  dla  nich  jaki   tam  kolejny
nielegalny druk broszury Michnika. Ich przede wszystkim interesowa a akcja na pomnik Dzier skiego.

Po  rozmowie  z  Szymonem  nadal  szukali my  syna,  dzwonili my,  je dzili my  od  Wi niowej  do  Pa acu  Mostowskich  i  z
powrotem. Wsz dzie twierdzono,  e go nie ma. Odczuwa am silny niepokój. Gdyby nie informacje od Szymona, prawdopodobnie
podejrzewa abym,  e  Emil  zosta   internowany,  mimo  i   by   nieletni.  Pó niej  dowiedzia am  si ,  e  ca e  te  trzy  dni  siedzia   w
kazamatach Pa acu Mostowskich, tylko oficerowie SB nie uznali za konieczne o tym informowa ...

5 marca o godzinie 17.00 do naszego mieszkania zadzwoni  m ody cz owiek. Nazywa  si  Artur Rojek. Przyjecha  z drugim
odym  m czyzn   —   przedstawili  si   jako  aplikanci  s du  dla  nieletnich.  Powiedzieli,  e  przybyli  po  rodziców  Emila

Barcha skiego, który za godzin  b dzie stawa  przed s dem w celu przes uchania. Przys a ich s dzina Halina Katarzy ska, gdy
zgodnie z prawem nie mo na przes uchiwa  nieletniego bez obecno ci  rodziców. Emila nadal trzyma esbecja, która próbowa a
ukry   przed nami,  e  syn  jest  bezprawnie przetrzymywany  w  Pa acu Mostowskich.  Ci  dwaj m odzi aplikanci  przybyli  po  nas
swoim prywatnym maluchem...

Poczuli my  wielk   ulg ,  e  syn  si   znalaz ,  ale  jednocze nie  ogromny  strach  przed  rozpraw .  Liczy   si   jednak  fakt,  i
przes uchanie odb dzie si   w  s dzie dla nieletnich,  a nie przed  trybuna em wojskowym. W trybie dora nym zapada y w  ci gu
godziny do  wysokie wyroki.

Kiedy zobaczy am syna, by  w kajdankach. Towarzyszyli mu dwaj esbecy po cywilnemu. Syn podbieg  do mnie. Przytuli am
go. Nie wygl da  na skruszonego. Mia  bardzo powa , ale dzieln  min . Zd  mi szepn  do ucha: „Mamo, nie denerwuj si  i

 dobra dla tego pana po prawej, poniewa  on by  dla mnie dobry. Wiesz, mamo, chyba go nawróci em na wiar  w Boga”.
Mówi  o ciemnow osym, przystojnym poruczniku, Janie Polu, który sta  obok nas i mi o si  u miecha .

Emila  przes uchiwa y  przy  nas  s dzina  Barbara  Solarz  i  s dzina  Katarzy ska.  Przede  wszystkim  zapozna y  si   z  tre ci
protoko ów przes ucha  syna w Pa acu Mostowskich. Wynika o z nich jasno,  e bra  udzia  w akcji na pomnik Dzier skiego, a
to,  i   drukowa   broszur   Michnika,  stanowi o  spraw   drugorz dn .  Zarówno  obie  s dziny,  jak  i  esbecy  pytali,  czy  akcja  na
pomnik by a czynem chuliga skim czy ideowopolitycznym. Syn powiedzia  wówczas,  e by  to czyn jak najbardziej ideowy. I  e
z  kolegami,  którzy  brali  w  tym  udzia ,  spotyka   si   tylko  na Starym  Mie cie,  na ulicy,  nie  zna   ich nazwisk  ani adresów.  Nie
wyda   nikogo.  Wiedzia ,  e  Marek  Marciniak  zosta   aresztowany,  bo  zrobiono  im  konfrontacj   w  Pa acu  Mostowskich.  Obaj
udawali  jednak,  e  widz   si   po  raz pierwszy.  Nie  dali  si   zastraszy   i  zeznali,  e  si  nie  znaj .  My ,  i   w  tych  warunkach
zachowali si  wspaniale. Obaj byli zmuszani przez esbecj  wszystkimi mo liwymi metodami, aby wskazali g ównego winnego,
który wymy li , zaplanowa  i poprowadzi  akcj  na pomnik Dzier skiego.

W  zeznaniach  Szymona  Pochwalskiego  o  akcji  na  pomnik  pad o  nazwisko  Tomka  Sokolewicza.  Synowi  pokazali protokó
tych zezna  i powiedzieli,  e Szymon wskaza  Tomka jako na mo liwego inspiratora i „mózg” ca ej akcji. Szymon nie móg  mie
jednak  co  do  tego  pewno ci,  bo  przecie   sam nie bra   udzia u  w  akcji.  (Jak  si   potem  okaza o,  równie   Szymonowi  pokazali
protokó  z zezna  Emila, w których rzekomo wskaza  na Tomka Sokolewicza jako na pomys odawc  akcji na pomnik.) Ca y czas
w  trakcie  przes ucha   syna  w  Pa acu  Mostowskich  esbecy  wmawiali  mu,  e  ju   wiedz ,  i   wszystko  to  wymy li   Tomek
Sokolewicz,  e jest przywódc  m odzie owej grupy konspiracyjnej i  e Emil zostanie natychmiast wypuszczony, je li zezna, i  za
wszystkim stoi w nie Tomek oraz Ruch M odej Polski z Aleksandrem Hallem na czele...

To wszystko po  raz pierwszy us ysza am podczas przes uchania  syna w s dzie dla nieletnich. M ody aplikant, Artur Rojek,
protoko owa ,  a  obie  s dziny  zadawa y  pytania.  Pad o  tam  te   znamienne  pytanie  s dziny  Katarzy skiej: „A  dlaczego  ty  to
wszystko, synu, robisz?”. Odpowied  Emila brzmia a: „Poniewa  taki socjalizm,  jaki proponuje ten rz d i  ta partia, jest nie do
przyj cia”.  — „Aha,  mamy  wi c  pierwsz   spraw   polityczn   nieletniego”  —   tak  s dzina  Katarzy ska  zakwalifikowa a  czyn
Emila. Nie jako wybryk chuliga ski, dzia alno  kryminaln  czy przest pcz . Wyznaczy a termin rozprawy na 17 marca. Musia a
dzia  w trybie dora nym, czyli bardzo szybko.

Podczas  przes uchania  dowiedzia am  si   równie ,  e  esbecy  chcieli  postawi   syna  przed  trybuna em  wojskowym.  Mia   mie
spraw  w trybie dora nym 4 marca, ale jaki  s dzia wojskowy w stopniu pu kownika po zapoznaniu si  z aktami Emila zauwa , i

1    Chodzi o Zdzis awa Karosa, który 18 lutego 1982, podczas próby odebrania mu w tramwaju broni s bowej, zosta miertelnie
raniony przez 17letniego Roberta Chech acza, cz onka powsta ej
po wprowadzeniu stanu wojennego uzbrajaj cej si  organizacji podziemnej. Chech acza skazano na 25 lat wi zienia, wyszed  na
wolno  w 1989 roku.



oskar ony jest nieletni. Pomy la am potem,  e w tych trudnych dniach znalaz  si  przynajmniej jeden przyzwoity s dzia wojskowy.
Niestety, nazwiska tego cz owieka nigdy nie pozna am.

Dla mnie najtrudniejsze do zrozumienia i zaakceptowania by o to,  e syn jednak podpisa  protokó  swojego przes uchania, w
którym zezna ,  e Tomek by  „mózgiem akcji na pomnik Dzier skiego”. Nie mog am si  z tym pogodzi . By am oburzona, gdy
powiedzia  mi,  e  wiadomie z  fa szywe oskar enie. Zrobi  tak wiedz c, i  Tomek nie mia  z tym nic wspólnego. T umaczy
mi,  e kiedy dojdzie do sprawy Tomka, a ci, co syna szanta uj  i bij , wreszcie wypuszcz  go ze swoich  ap, jako  wiadek odwo a
to,  co  powiedzia   w  ledztwie,  poniewa   zeznanie  pod  przymusem  nie  jest  wa ne.  Nic  mu  wtedy  nie  zrobi ,  a  co  wi cej,
zdemaskuje ich bezprawne metody dzia ania. Taki mia  plan.

Rozumowanie syna powoli w moim odczuciu nabiera o sensu. Uda o mu si  przekona  mnie do tego planu. W ten sposób mia
szans  nag ni  ca  spraw . Uwa ,  e nie mo na tego zrobi  po cichu, bo sko czy si  wy cznie na biciu i n kaniu jego osoby,
a Tomkowi i tak nie pomo e. Przecie  Sokolewicza aresztowali tego samego dnia, co Emila, 3 marca, i od pocz tku siedzia  pod
fa szywymi zarzutami. Tak naprawd  nic na niego nie mieli. Próbowali dopiero zmontowa  fa szywe oskar enia, by przez Tomka
dotrze   wy ej,  do  tych  dzia aczy  opozycyjnych, na których  im naprawd   zale o. Emil  i Tomek mieli  oskar   w  zamian za
uwolnienie z aresztu i bezkarno . A kto wie, mo e esbekom uda oby si  zwerbowa  ich do sta ej wspó pracy? Na pewno na to
liczyli. Z ama , zeszmaci  i zwerbowa . Syn tak mi to w nie t umaczy : „Mamo, oni przecie  dobrze wiedz , i  Tomek nie jest
przywódc ”.  Podobno  nawet  powiedzia   im  wprost: „To nie  Tomek,  ale  je li  chcecie,  dobrze,  z   wam  fa szywe  zeznania”.
Rozmawia  z nimi cynicznie,  wiadom,  e jest to rodzaj gry, a esbecy chc  go wykorzysta .

5 marca w s dzie dla nieletnich syn zd  szepn  mi kilka s ów na  temat notesu z adresami i  telefonami kolegów,  który
zostawi   w  mieszkaniu  na  Kijowskiej,  gdzie  go  aresztowano.  „Mamo,  notes  le y  za  tapczanem,  pojed   tam.  Mo e  go  nie
znale li...” —  prosi . Adres i klucze dosta am chyba od Krzysia Kownasa i pojecha am tam z m em; z dusz  na ramieniu. Nie
wiedzieli my, kogo  tam zastaniemy... Nikogo nie by o  i  rzeczywi cie za  tapczanem znalaz am notes. Na  tapczanie  le a  torba
Emila  ze  szkolnymi  ksi kami.  Zdziwi am  si ,  e  nie  by o  wida adnych  ladów  rewizji.  Tak  jakby  to  mieszkanie  w  ogóle
esbeków nie interesowa o.

I chyba wtedy po  raz pierwszy dotar o do mnie,  i  kto   ich wyda . Ten kto  wskaza  na Tomka i na Emila, a teraz esbecja
próbuje zrobi  z Emila  wiadka oskar enia w sprawie Sokolewicza.

Tomka zabrali z domu pó nym wieczorem 3 marca i nie móg  wiedzie ,  e Emil zajmowa  si  tego dnia nielegalnym drukiem
w  mieszkaniu  przy  ulicy  Kijowskiej  i  e  w  po udnie  zosta   tam  aresztowany.  Nie  wiedzia   równie ,  i   chc   go  oskar   o
zorganizowanie akcji na pomnik Dzier skiego, wykorzystuj c do tego zeznania Emila. Tomka trzymali w areszcie przy ulicy
Rakowieckiej,  a  Emila  w  podziemiach  Pa acu  Mostowskich.  Wcale  im  nie  zale o  na  szybkiej  konfrontacji  ch opców  i  ich
zezna . Wpierw musieli nad nimi odpowiednio „popracowa ”, a na to potrzebowali czasu.

I w ko cu przyszed  ten moment. Czas triumfu esbeckich metod pracy. Zrobili konfrontacj  i postawili ch opców naprzeciwko
siebie,  w  obecno ci  przes uchuj cego  pu kownika.  By am  obecna  w  czasie  tej  konfrontacji.  Odczuwa am  t   sytuacj   jako
cyniczny  triumf  zak amanego  systemu  politycznego.  Star   metod   policji  politycznej,  stosowan   ju   wcze niej  i  przez  carsk
Ochran , i przez Gestapo, i przez NKWD, a tak e przez nasz rodzimy Urz d Bezpiecze stwa w czasach stalinowskiego terroru,
zastosowano  wobec  19letniego  znerwicowanego,  wybuchowego  i  emocjonalnego  Tomka.  Emil  co  prawda  by   od  niego
spokojniejszy,  bardziej  opanowany,  ale  po  wyj ciu  z  konfrontacji  powiedzia   do  mnie: „Musz   to  wytrzyma .  Jeszcze  troch ,
mamo. Nie mog em si  odkry . Gdybym si  teraz za ama  i wycofa  swoje zeznania, nie wytoczyliby Tomkowi sprawy. Szukaliby
jakiego  innego fa szywego  wiadka. A przecie  tylko ja mog  powiedzie  na jego rozprawie,  e jest niewinny”.

W tym czasie godzinami rozmawia am z Szymonem oraz jego mam  o tym, co robi . Konsultowa am z nimi ka dy szczegó .
Wszyscy  moi  przyjaciele  pytali,  czy  ufam  Krystynie,  czy  wiem,  kim  ona  jest  i  dlaczego  jej  syn  jest  wolny,  a  Emil  nie.
Odpowiada am,  e ufam, gdy  mój syn ufa  i  jej,  i Szymonowi. T umaczy am to  intryg  esbecji. Krystyna uwa a,  e Szymon
zosta  wypuszczony z aresztu, bo esbecy liczyli na to, i  doprowadzi ich do wa nych dzia aczy opozycyjnych. Na pewno jest pod
obserwacj .  Mieszkanie  na  Wa owej  mo e  by   spalone,  wi c  nie  wolno  niczego  w  nim  trzyma .  Szymon,  w  obawie  przed
rewizj , przewióz  wi c ca  bibu  i wszystkie ksi ki do mieszkania ojca. (Jego tata, rozwiedziony z Krystyn , mieszka  na ulicy
Korkowej.)

To  od  Krystyny  us ysza am  po  raz  pierwszy  o  Andrzeju  O.  W  pewnym  momencie  zacz a  podejrzewa ,  e  mo e  jest  on
agentem,  a  druk  na  Kijowskiej  by   prowokacj   SB.  O  tym,  e  mia   tam  pój   Krzy   z  Szymonem,  a  przez  chorob   Krzysia
ostatecznie poszed  Emil, esbecy mogli wiedzie  w nie od Andrzeja O. Chodzi o o dotarcie do Emila, o którym ju  wcze niej
wiedzieli,  i  uczestniczy   w akcji na pomnik. Nie dowiedzieli  si  o  tym  od Marka Marciniaka, bo  w  jego zeznaniach nie by o
personaliów  Emila.  Musia   to  by   kto   inny.  Ale  kto?  Czy by  O.?  Zapyta am  syna,  komu  opowiedzia   o  akcji  na  pomnik.
Przyzna ,  e wygada  si  na Wa owej —  pochwali  si  Andrzejowi O.

My ,  e esbecji zale o na z apaniu Emila podczas nielegalnego druku, aby mie  co  na niego i potem móc go szanta owa
wi zieniem i wyrokiem. Wcale nie chodzi o o to, by wyda  prawdziwego inspiratora akcji na pomnik. Nawet gdyby si  przyzna ,
e to on sam wymy li  t  akcj , nie uwierzyliby mu. Mój syn by  raczej w ca ej tej sprawie tylko pionkiem. W tym czasie esbecji

tak naprawd  zale o na aresztowaniu i postawieniu przed trybuna em Tomka Sokolewicza.
Po przes uchaniu przez s dzin  Katarzy sk , Emil zosta  osadzony w Zak adzie Poprawczym dla Nieletnich na Ok ciu, gdzie

mia  osobny pokój. Czeka  na rozpraw . Ka dego dnia, mi dzy 6 a 16 marca, przychodzili do niego na zmian  por. Jan Pol i ppor.
Jerzy  Czemielipski,  którzy  nadal  niezmordowanie  przes uchiwali  syna.  Odwiedzi   go  te   jaki   ksi dz,  pó niej  okaza o  si   —
podstawiony.  By a  to  jedna z  wielu prób  wyci gni cia  od  syna  informacji.  Znowu nieudana,  gdy   Emil  powtórzy   ksi dzu,  i
Tomek jest niewinny, a on podpisa  fa szywy protokó . Syn by  wtedy przygotowany na wyrok uwi zienia.

Emila odwiedza  na Ok ciu  tak e  jego obro ca, mec. Tomasz Sawicki, rekomendowany przez naszych przyjació . Mecenas
umaczy  mi,  e my lenie syna jest karko omne i trzeba mu je wyperswadowa . Jego zdaniem, syn nie powinien oskar  Tomka,

a nast pnie podczas rozprawy zmieni  si  ze  wiadka oskar enia w  wiadka obrony... Uwa , i  takim zachowaniem Emil sam
ukr ci na siebie bicz. Zostanie oskar ony o z enie fa szywych zezna , a za to grozi 5 lat.

W  tym  czasie  nadal  spotyka am  si   z  Krystyn ,  od której  wiele  s ysza am  o  Tomku  Sokolewiczu.  Twierdzi a,  e  najlepiej
dzie,  je li  Tomka  troch   przetrzymaj ,  bo  gdy  Emil  go  wybroni  i  niczego  na  niego  nie  b   mieli,  ch opak  stanie  si



zagro eniem dla ludzi z opozycji, poniewa  nie umie dochowa  zasad konspiracji. Radzi a, by Emil nie odwo ywa  zezna . Syn
pos ucha   jednak  nie  Krystyny,  ale  mecenasa  Sawickiego,  który  kaza   mu  jak  najszybciej  odwo   zeznania  obci aj ce
Sokolewicza. Obieca ,  e zrobi to na sprawie Tomka.

17 marca 1982 w s dzie dla nieletnich odby a si  rozprawa Emila. Jeden z obecnych na niej dziennikarzy powiedzia  do mnie:
„W stanie wojennym by a to pierwsza sprawa gówniarza politycznego”. Emil, gdy mu to powtórzy am, by  bardzo dumny z tego
okre lenia.

Wreszcie Emil z  zeznania przed s dzin  Katarzy sk . Czu  si  bezpieczny. Tortury ju  si  sko czy y. Powiedzia  mi,  e
aden z odwiedzaj cych go na Ok ciu esbeków nie podniós  na niego r ki. „Jedni s  od bicia, a drudzy od zaprzyja niania si .”

Ci dwaj próbowali si  z nim zaprzyja ni , nawet dali si  synowi nawróci . Jeden za  medalik, drugi opowiada  o problemach
z córk ...

Mecenas Sawicki po wi ci  du o czasu, by znale  precedens prawny dla tej sprawy. I znalaz . W przesz ci zdarzy a si  ju
akcja na pomnik Dzier skiego. Studenci Politechniki Warszawskiej w 1956 roku oblali czerwon  farb  r ce Dzier skiego
rze nika. Oni te  mieli spraw  w s dzie. Zostali uniewinnieni. Mecenas Sawicki, powo uj c si  na ten precedens, wykaza ,  e nie
okre lono tego czynu jako chuliga ski ani jako niszczenie mienia publicznego, tylko jako akt polityczny.

dzina Katarzy ska uzna a czyn Emila za dzia anie polityczne nieletniego, ideowego ch opca, który marzy o sprawiedliwej
Polsce.  Uzna a,  e  by   to  czyn  nieprzemy lany,  gdy   naruszy   mienie  pa stwowe.  Nie  nazwa a  akcji  na  pomnik  wybrykiem
chuliga skim, ale prób  zamanifestowania przez m odego cz owieka swojego stosunku do stanu wojennego. Ostatecznie s dzina
Katarzy ska wyda a wyrok: 2 lata w zawieszeniu oraz opieka kuratora do czasu osi gni cia pe noletno ci.

Dopiero jaki  czas pó niej zapozna am si  z pe nymi aktami sprawy syna. Wówczas dowiedzia am si ,  e oprócz oskar enia o
akcj   na  pomnik  Dzier skiego  wp yn o  równie   oskar enie  esbecji  z  Pa acu  Mostowskich  sugeruj ce,  i   Emil  i  Tomek
zawi zali spisek maj cy na celu obalenie ustroju pa stwa. Za yli jakoby organizacj  maj  na celu obalenie rz du.  miali my
si   z  tego,  gdy   wydawa o  si   to  niepowa ne.  W  oskar eniu zostali  okre leni  jako  antysocjali ci,  antykomuni ci,  rewizjoni ci.
Drugim zarzutem by o zniszczenie mienia pa stwowego —  pomnika, dzie a sztuki. Gdyby ten czyn zosta  zakwalifikowany jako
wybryk chuliga ski, syn musia by za to s ono zap aci , ale w przypadku kwalifikacji politycznej zosta  zwolniony z obowi zku
pokrycia szkód materialnych. Dopiero trzecim zarzutem by  nielegalny druk. A zatem z ama  kilka przepisów stanu wojennego...
Pomog o mu ostatecznie to,  e by  nieletni. Gdyby ta sama sprawa toczy a si  przed trybuna em wojskowym, zako czy aby si
wi zieniem.

18 marca syn szcz liwie opu ci  Zak ad Poprawczy dla Nieletnich na Ok ciu i wróci  do domu. Po sprawie zosta  jeszcze raz
zabrany do Pa acu Mostowskich, gdzie znów by  przes uchiwany. Obawiali si , i  zezna co innego na sprawie Tomka. Chcieli go
dobrze przestraszy . Wtedy po raz pierwszy us ysza , co si  mo e sta  jego matce, ojcu, a tak e jemu. Dowiedzia  si ,  e je li nie

dzie pos uszny, mo e do sprawy nie do . Sugerowali,  e mo e wypa  z okna albo pijany zgin  w wypadku. Opisywali mu,
jak  to si   robi: wlewa si wiartk  do ust,  a nast pnie wpycha pod samochód czy  tramwaj. Pad o równie  zdanie,  e mo e si
utopi . Wypadki bywaj  ró ne... Oczywi cie, nie znalaz o si  to w  adnym protokole i syn nie by  w stanie tego udowodni . By y
to  rozmowy  w  cztery  oczy,  bez  wiadków.  Powtórzy   mi  tylko,  czym  mu  grozili  i  próbowa   mnie  uspokoi .  By am  tymi
pogró kami przera ona.

Po  powrocie  syna  do  szko y  otacza a  go  aura  bohatera,  koledzy  okazywali  mu  szacunek  i  sympati ,  klasa  wybra a  go  na
swojego przewodnicz cego. Odnosi am wra enie,  e syn od czasu sprawy ma w liceum taryf  ulgow , z czego wcale nie by am
zadowolona. Emil pociesza  mnie,  e wszystkie zaleg ci w nauce szybko nadrobi, a pani od  aciny obieca a pomoc. Liczy  tak e
na swoj  wychowawczyni , Zofi  Bujalsk .

Do 17 maja 1982, kiedy to stan  na sprawie Tomka jako  wiadek, syn podlega  przeró nym wp ywom —  kolegów, szko y,
rodziców, Krystyny. Ka dy udziela  mu rad. Emil wyzna  mi wtedy,  e mimo wszystko czuje si  bardzo samotny. Wiedzia ,  i
jako „konspirator” jest spalony i nikt nie zaproponuje mu „roboty” w podziemiu.

Wa  dla mnie i dla syna dat  sta  si  dzie  17 kwietnia, kiedy rz d w ge cie dobrej woli zezwoli  na jedn  dob  bez godziny
milicyjnej,  aby prawos awni mogli  wi towa   Wielkanoc. To  by   jedyny  wieczór, gdy mo na by o bez  obawy,  e  si  zostanie
zatrzymanym, wychodzi  z domu przez ca  noc. Dotyczy o to tak e m odzie y. W ten wiosenny, pogodny wieczór przysz a do
nas  Krystyna.  Bardzo  powa nie  rozmawia a  z  nami  na  temat  decyzji  Emila  w  sprawie  zezna   na  rozprawie  Sokolewicza.
Próbowa a  przekona   syna,  aby  nadal  konsekwentnie  wiadczy   przeciwko  niemu.  T umaczy a,  i   tak  b dzie  lepiej.  Emil
odpowiedzia ,  e si  zastanowi, ma jeszcze na to czas. Tej nocy wyszli my z domu o 4.00 nad ranem, co by o w tamtych czasach
wielk   frajd .  Przynajmniej  przez  chwil   czuli my  si   wolni.  Odprowadzili my  Krystyn   z  Bonifraterskiej  na  Wa ow .
Wrócili my do domu po 5.00. Szli my  rodkiem jezdni.

Po powrocie do domu wrócili my do rozmowy o zeznaniach syna w sprawie Tomka. Nie rozumia am, dlaczego Krystyna tak
bardzo nalega na podtrzymanie fa szywych zezna  Emila. Nie negowa am jej zdania na temat Tomka, bo go w ogóle nie zna am,
ale uwa am,  e Emil nie mo e wzi  na siebie moralnej odpowiedzialno ci za czyje  uwi zienie. Powiedzia  mi wtedy,  e to jest
gra. Tamci panowie zagrali z nim, a on z nimi. „Nic si  nie bój, mamo. Tomkowi nic si  nie stanie” —  zapewnia . „Ale Tomek
siedzi, a ty nie. Szymon te  jest na wolno ci” —  odpar am. „Mamo, irytuje mnie,  e my lisz za mnie. Ja ju  dawno, ju  wtedy, kiedy
mnie bili, wiedzia em, co dalej zrobi . Nie zmieni em zdania i nie zmieni . Nie mam wp ywu na to,  e Tomek teraz siedzi. Musz
czeka  do jego rozprawy. Zapewniam ci : on wyjdzie z wi zienia. Nawet gdybym mia  za to zap aci yciem...”

Nigdy nie zapomn  tych s ów.
Syn obruszy  si  na mnie,  e w ogóle mog  podejrzewa  go o  to,  i  rzeczywi cie oskar y Tomka  i pozwoli, aby niewinnie

siedzia  w wi zieniu. Gdy go zapyta am, co my li o argumentach Ciotki Kry ki, odpowiedzia : „Ona chce dla mnie jak najlepiej.
Próbuje mnie ratowa . Traktuje mnie jak syna. To samo radzi aby Szymonowi”. Zamilk am. Zrobi o mi si  strasznie przykro. To
znaczy,  e Krystyna kocha Emila bardziej  ode mnie  i pragnie za wszelk  cen  go chroni , a  ja,  jego matka, namawiam go do
zezna , które w konsekwencji mog  okaza  si  dla niego brzemienne w skutki...

W maju 1982 odbywa o si  w Warszawie wiele demonstracji. Zacz y si  1 maja, ale zorganizowano je równie  3, 9 oraz 13
maja.  Niestety,  mój ukochany  syn,  cho   mia   wyrok  w  zawieszeniu,  te   uczestniczy   w  tych  manifestacjach,  zapowiadaj c,  e

dzie  tylko  spokojnie  demonstrowa   i  nie  posunie  si   do  niczego  wi cej.  Ale  ju   3 maja  zosta  mocno  przytruty  gazem.  Nie



widzia  na oczy, dusi  si . A od dzieci stwa by  alergikiem, chorowa  na astm . W szkole ratowali go lekarz i piel gniarka. Mimo
to poszed  na demonstracj  raz jeszcze, 9 maja. Potem dowiedzia am si ,  e przy czy  si  do Konfederacji Polski Niepodleg ej.

Którego   majowego  dnia przysz o  wezwanie z  s du:  „… Emil  Barcha ski  jako  wiadek w  sprawie  Tomasza  Sokolewicza  i
Marka Marciniaka, oskar onych o napa  na pomnik Feliksa Dzier skiego”. Zostaje wezwany równie  Szymon pod zarzutem
nielegalnego druku.

Nadchodzi upalny dzie  17 maja. Na ulicach kr ci si  mnóstwo milicjantów. Po niedawnych manifestacjach nast pi y dalsze
obostrzenia. W samo po udnie id  z synem na spraw  Tomka i Marka. Do ko ca  ycia b  mia a ten dzie  w pami ci.

odzi  ludzie  zak adali  wówczas  na  palce  pier cionki  zrobione  z  oporników  (wskazuj ce,  e  stawiaj   opór  systemowi),  a
tak e, wzoruj c si  na Lechu Wa sie, nosili w klapach marynarek podobizn  Matki Boskiej. Emil, zaopatrzony w ów opornik, za
który  mo na  by o  trafi   do  wi zienia,  z  wpi tym  w  klap   wizerunkiem  Matki  Boskiej,  szed   na  spraw   Tomka,  aby  z
zeznanie. Prosi am go, wr cz b aga am, aby zdj  z palca opornik i odpi  z klapy wizerunek Matki Boskiej, by nie prowokowa
milicji. Ba am si , okropnie si  ba am. Mówi am mu,  e mo e nie doj  do gmachu s du na Lesznie, poniewa  po drodze stoi
mnóstwo milicyjnych patroli, a przecie  tak mu zale y, by powiedzie  przed s dem prawd . By  jednak nieugi ty. Odpowiedzia
mi: „Nie, mamo, nie zdejm . Ja id  pod opiek  Matki Bo ej i nie schowam do kieszeni Jej obrazu”. Jego ufno  by a absolutna. I
rzeczywi cie, to on mia  racj , nie ja. Dotarli my do gmachu s du bez przeszkód. Nikt nas nie zaczepi .

Sprawa  toczy a  si   przy  drzwiach  otwartych.  Przysz o  mnóstwo  ludzi  z  opozycji,  dzia acze  z  Komitetu  Prymasowskiego,
kurator  Emila  Artur  Rojek,  przyjaciele,  znajomi,  uczniowie Liceum  im.  Reja,  nauczyciele,  dziennikarze —   g ównie  ci,  którzy
pisali do nielegalnej prasy.

Wtedy po raz pierwszy zobaczy am Marka Marciniaka  i  jego matk , Danut  Marciniak. Na  sprawie zeznawali przyjaciele  i
prze eni  matki  Marka  oraz  jej  s siedzi.  Dawali  wiadectwo,  e  ch opiec  nie  by   chuliganem,  dobrze  si   uczy ,  nie  sprawia
adnych trudno ci wychowawczych. A jego matka by a bardzo porz dn  kobiet  i  wietn  pracownic .

Wreszcie przyszed  moment, kiedy syn zosta  wezwany i stan  przed s dem jako  wiadek. Zaraz na wst pie powiedzia ,  e
jego zeznania z one i podpisane w  ledztwie s  nieprawdziwe. Kazano mu tak zeznawa , wymuszaj c to na nim szanta em i
biciem.  Podkre li ,  e  Tomek  Sokolewicz  jest  niewinny.  Zaznaczy ,  i   sam  pad   ofiar   prowokacji  SB,  bo  w ród  dzia aczy
opozycyjnych  kryj   si   jej  agenci.  Mia   to  nieszcz cie,  e  pochwali   si   w nie  jednemu  z  nich,  udaj cemu  wielkiego
przyjaciela,  uczestnictwem  w  akcji  na  pomnik,  a  ten  prawdopodobnie  go  wyda .  Nadal  utrzymywa ,  e  nie  zna  Marka
Marciniaka.  Podawa   jedynie  pseudonimy  pozosta ych  ch opców.  Nie  wie,  gdzie  mieszkaj ,  nie  zna  ich  imion  i  nazwisk.
Spotykali si  w bramie na Rynku Starego Miasta.

Cz  zezna  z onych w  ledztwie pokrywa a si  z tym, co mówi  teraz, ale tym razem wyra nie podkre li : zosta  u yty
do  tego,  by  „wsadzi ”  Tomka  Sokolewicza.  Wyja ni ,  e  otrzyma   ju   wyrok  s du  dla  nieletnich,  znajduje  si   pod  opiek
kuratora, a Tomek by  tylko jego koleg  ze szko y, z którym wymieniali pogl dy na temat panuj cego ustroju. Syn podkre li ,  e
obaj licz  na to, i  ustrój ten zmieni si  na lepszy, o co chc  i b  walczy . Wszystko, co mówi , ca a jego postawa by a tak
szalenie ideowom odzie cza,  e niektórzy ludzie siedz cy na sali s dowej mieli w oczach  zy wzruszenia.

Opowiedzia ,  co  mu  robiono  w  ledztwie.  Mówi   jasno,  precyzyjnie  i  g no;  by   opanowany.  Oskar   system.  Na  sali
powsta  niezwyk y  szum.  Prokurator,  m oda kobieta, nie  wytrzyma a  i  wyskoczy a  z  krzykiem  ze  swego  miejsca,  próbuj c  go
zastraszy  pi cioma  latami wi zienia za  fa szywe zeznania. Natomiast  s dzia by  chyba pod wra eniem s ów Emila, poniewa
zadawa  mu pytania  yczliwym tonem i ca y czas zachowywa  si  wobec niego bardzo delikatnie. Spyta , czy syn mo e poda
nazwiska funkcjonariuszy, którzy biciem wymusili na nim fa szywe zeznania. Czy to por. Jan Pol? Jerzy Czemielipski? „Nie, ci
panowie mnie nie bili. Ci panowie byli uprzejmi, zaprzyja niali si  ze mn . Oni ju  tylko zapisywali efekt pracy tamtych panów,
tych od bicia.” S dzia kaza  to koniecznie zaprotoko owa  i jeszcze raz poprosi  syna o podanie nazwisk funkcjonariuszy, którzy
go  bili.  Syn  odpowiedzia : „Ci  panowie,  kiedy  bij ,  nie  przedstawiaj   si ,  ale  jestem  gotów  w  ka dej  chwili  ich  rozpozna ”.
Znowu na sali  szum. A pani prokurator znów zacz a krzycze : „Jak  wiadek  mie mówi   takie rzeczy  i czy wie, co mu za  to
grozi?!”.

Chyba  ze  wzgl du  na  zeznania  Emila  sprawa  sta a  si   pó niej  tak  g na.  Mówiono  o  niej  w  zagranicznych  rozg niach
radiowych —  w G osie Ameryki, Wolnej Europie, pisano w podziemnej prasie. W tamtych czasach by o ewenementem,  e m ody
cz owiek,  licealista, mówi g no  takie  rzeczy  w s dzie.  Jedynie znani dzia acze opozycyjni mogli sobie pozwoli  na podobn
postaw , ale nie kto  taki jak Emil, nikomu nie znany ch opak.

Tamtego dnia, w s dzie, prze am wielkie wzruszenie i odczuwa am prawdziw  matczyn  dum . Obcy ludzie podchodzili do
mnie, gratulowali mi takiego syna, podkre lali jego nies ychan  odwag  i wzruszaj cy m odzie czy idealizm.

Przez  zeznania  Emila  s d nie móg   wyda adnego wyroku.  Marek  wróci   do  aresztu,  a  Emil  do  szko y.  Termin nast pnej
rozprawy zosta  wyznaczony na 17 czerwca.

Po 17 maja mój syn znów prze ywa  w szkole swoje pi  minut chwa y. Gratulowano mu,  e nie pozwoli  sob  manipulowa ,
podziwiano za to, i  sta  go by o na powiedzenie prawdy.

W maju w  yciu Emila nagle pojawi  si  nowy znajomy —  Hubert I., który do  szybko zaprzyja ni  si  z synem. Nie wiem,
czy to przez matczyn  intuicj , czy te  przez naturaln  w tamtych czasach nieufno  —  by am zdecydowanie niech tna tej nowej
znajomo ci.  Tak  jak ufnie  przyjmowa am  w  domu innych  przyjació   syna,  tak  ta znajomo   od pocz tku mi  si  nie  podoba a.
Widzia am jednak,  e syn czu  si  bardzo samotny, a znajomo  z 22letnim Hubertem, studentem handlu zagranicznego, bardzo
mu imponowa a. Nie mia am serca zabrania  mu tych spotka .

Hubert  by   naszym  s siadem.  Wynaj   w  naszym  domu  kawalerk   i  zamieszka   wraz  z  m odziutk on   i  male kim
dzieckiem. Mia  suczk , nazywa a si  Kama. Syn pozna  go na podwórku, podczas spaceru z naszym psem, Bub . Zakolegowali
si . Hubert bardzo szybko zdoby  zaufanie syna. Emil do  cz sto go  odwiedza . By am temu przeciwna, poniewa  kilka razy
wróci  do domu ju  po 20.00, czego nie wolno mu by o robi  ze wzgl du na godzin  milicyjn . Mówi ,  e na podwórku nic mu si
nie stanie, z  atwo ci  przemknie si  z klatki do klatki. Odpowiada am niezmiennie, i  nie wolno mu ryzykowa , bo mog  chcie
go zaaresztowa  pod byle pretekstem.

Hubert  w  tych  upalnych  majowych  dniach  1982  roku  parokrotnie zaraz po  szkole  zabiera   ze  sob   Emila  i  razem  z psami
jechali  na  pla   nad  Wis ,  aby  tam  si   uczy .  Hubert  przygotowywa   si   do  egzaminów  na  uczelni,  a  syn  nadrabia   swoje



zaleg ci.  Zbli   si   przecie   koniec  roku  szkolnego,  a  on  mia   k opoty  z  zaliczeniem  dwóch  przedmiotów  —   aciny  i
przysposobienia obronnego. Emil opowiada  mi o tych wycieczkach nad Wis , a ja za ka dym razem odczuwa am silny niepokój.

Wieczorem  2  czerwca  Emil  poszed   do  Huberta.  Widzia am,  e  zabra   ze  sob   niebiesk   teczk ,  w  której  trzyma   swój
maszynopis. Syn ju  od kilku tygodni siedzia  nad moj  star  maszyn  i opisywa  wszystko, co mu si  zdarzy o po 13 grudnia
1981. Swoj  histori  zatytu owa Od grudnia do maja. Mia  ju  kilkadziesi t stron maszynopisu. Nigdy wi cej nie zobaczy am tej
niebieskiej teczki. Hubert nigdy nie przyzna  si ,  e Emil zostawi  j  u niego. Sugerowa , i  móg  j  zanie  na Wa ow . Pyta am
wszystkich przyjació  syna, ale mimo  e pami tali teczk , a niektórzy nawet czytali fragmenty tych zapisków, nikt ich nie mia . Ja
te  czyta am tylko fragmenty. Syn powiedzia ,  e jak sko czy, to da mi przeczyta  ca .

Wieczorem tego dnia po powrocie od Huberta syn a  do pó nocy s ucha  swoich ulubionych nagra . Mia  ta my z nielegalnie
nagranymi piosenkami, mi dzy innymi Jana Krzysztofa Kelusa i Jacka Kaczmarskiego. Jednak tego wieczoru najd ej s ucha
ballad Elvisa Presleya. Wyk pa  si , zmieni  po ciel. Posprz ta  swój pokój. Mia am do niego  al,  e znowu siedzia  u Huberta za

ugo, ale kiedy zobaczy am, jak wszystko sobie znakomicie przygotowa  i spakowa  do szko y, nic nie powiedzia am.
By am  wtedy  pod  wra eniem  wie o  przeczytanej  ksi ki Rozmowy  z  m drcem ri  Ramana  Maharisziego  i  do   cz sto

rozmawia am o nim z synem, jako o kim , kto g osi  nauk  podobn  do Ewangelii. Mahariszi mówi  o  cie ce mi ci i prawdy,
jako o jedynej drodze, któr  warto i  w  yciu. Tak e tego wieczoru rozmawia am o tym z synem. Nie wiedzia am, i  b dzie to
nasza ostatnia rozmowa...

Nast pnego dnia, 3 czerwca, Emil zwolni  si  z ostatnich dwóch lekcji i  ju  po 12.00 by  w domu. Ja tego dnia wróci am z
pracy do domu dopiero pod wieczór, ale wiem o tym fakcie od Szymona, który przypadkowo spotka  syna w samo po udnie. Emil
zaproponowa  mu, aby wzi  swojego psa i wybra  si  z nim i Hubertem nad Wis . Szymon odmówi , mówi c,  e jest za gor co
na tak  wypraw .

Gdy wróci am z pracy do domu, zasta am na stole kartk : „Poszed em po s ce z psem i PO [przysposobieniem obronnym].
Nie przy Tobie b dzie Mahariszi, lecz przy mnie, jako kontrast w stosunku do intruza, który bez mojej woli we mnie jest, czyli
Podsiad y  [nazwisko  nauczyciela  PO].  B my  czujni  i  zjedzmy  razem  obiad  po  moim  powrocie,  a  b dzie  to  godzina  s ca
takiego, które niepotrzebne mi b dzie i wróci  b  móg  na  ono Bonifraterskiej 16 m. 27. Emiliszczek”.

Od czasu sprawy w s dzie zacz li my pisa  do siebie kartki, abym zawsze w przypadku jego nag ego znikni cia wiedzia a,
dok d poszed . Do dzi  przechowuj  te kartki, tak e t  napisan  3 czerwca, czyli prawdopodobnie w dniu jego  mierci...

Kiedy  min a  20.00,  czyli  godzina  milicyjna,  a  syn  nie  wróci   do  domu,  natychmiast  pobieg am  do  Huberta,  ale  go  nie
zasta am.  Pogna am  wi c  do  Krystyny  na  Wa ow ,  ale  tam  te   nie  by o  Emila.  Oko o  21.00  znowu  posz am  do  Huberta.

nie  przed  chwil   wróci . Mia  mokre do kolan spodnie, pobrudzone piaskiem.  Wr czy  mi  smycz  i  obro   psa,  szkoln
torb  z ksi kami syna,  jego zegarek, sportow  letni  koszulk  i legitymacj  szkoln . Ze s ów Huberta zrozumia am,  e Emil
zosta  po godzinie milicyjnej gdzie  tam, na lewym brzegu Wis y, w samych szortach oraz sanda ach. Bez koszuli, torby i bez
legitymacji szkolnej. I wtedy Hubert opowiedzia  mi pierwsz  wersj  zdarze ...

Twierdzi ,  e oko o 15.00 pojechali autobusem na Sask  K , a nast pnie Wa em Miedzeszy skim a  do miejscowo ci B ota,
gdzie w ustronnym miejscu roz yli  si  na piasku nad Wis . Podobno  Hubert zna   to miejsce, poniewa  cz sto  je dzi  tam z
ojcem.  Oko o  19.00  Emil  prawdopodobnie przeszed  na  drug   stron   Wis y,  id c  po  achach  piasku,  czyli  z  praskiego  brzegu
rzeki, w miejscowo ci B ota, na drugi brzeg, w okolice Wilanowa.

Hubert  opowiada   to  wszystko,  patrz c  mi  spokojnie  w  oczy.  Twierdzi ,  i   na  przeciwleg ym  brzegu  Wis y  widzia   jaki
samochód, a przy nim dwoje ludzi. Widzia  chyba id cego w ich kierunku Emila. Zacz  go wo , ale syn chyba go nie s ysza ,
bo nie zareagowa ...

Tak wi c, wed ug zezna  naocznego  wiadka, Emil razem z psem spokojnie przeprawili si  na drugi brzeg Wis y. „Tylko, po
co?” —  zapyta am. Ale Hubert na to pytanie nie potrafi  odpowiedzie .

Nast pnego  dnia,  w  pi tek  4  czerwca,  Krystyna  zorganizowa a  grup   m odzie y,  do  której  do czyli  moi  przyjaciele
mieszkaj cy w s siedztwie. Wszyscy wyruszyli na poszukiwania Emila. Rozumowali my tak: przecie  nie móg  wraca  do domu
pó nagi; na pewno skry  si  gdzie  w krzakach i przenocowa  —  na szcz cie noc by a bardzo ciep a; a teraz, rano, pewnie czeka
na  jak   okazj ,  aby  wróci   do  domu.  Trzeba  go  odnale .  Takie  rozumowanie  zasugerowa a  wszystkim  opowie   Huberta.
Uwierzyli my,  e widzia  Emila ca ego i zdrowego na drugim brzegu Wis y. To by a z naszej strony naiwno .

Grupa ludzi poszukuj cych syna przesz a kilometry nadwi la skich brzegów, po lewej i prawej stronie rzeki. Kiedy wszyscy
wrócili, spotkali my si  na Wa owej, gdzie wspólnie doszli my do wniosku,  e Emil na pewno zosta  aresztowany.

Oboje z m em poszli my wi c do Pa acu Mostowskich, przekonani,  e esbecy —  nie mog c darowa  synowi wyst pienia na
sprawie  Tomka  i  Marka  —   na  pewno  szukali  tylko  okazji,  aby  go  pod  byle  pretekstem  zaaresztowa .  Przecie   wszyscy
czekali my  na  termin  nast pnej  sprawy,  cho   Emil  by   przekonany,  i   swoimi  zeznaniami  ju   uwolni   Tomka  i  jest  to  tylko
kwestia czasu.

W Pa acu Mostowskich powiedzieli nam to samo, co w marcu: „Nie ma tu takiego”. Poradzili zawiadomi  o zagini ciu syna
Komisariat Rzeczny oraz Dzielnicowy Komisariat MO przy ulicy Jezuickiej, koniecznie te  da  im jego zdj cie. „Na pewno syn
si  znajdzie. M odzi lubi  pryska  z domu, ale wracaj  do mamy” —  pociesza  mnie  yczliwie oficer dy urny.

Posz am wi c na Jezuick . Dy uruj cy tam milicjant przyj  ode mnie zdj cie i formularz o zagini ciu, a gdy wychodzi am z
komisariatu,  powiedzia   mi,  abym  raczej  szykowa a  trumn ,  bo  ywego  ju   go  nie  zobacz .  Dziwi   si ,  jaka  jestem  naiwna.
Zasugerowa ,  e  je li  ostatni  raz  widziano go nad Wis , a  do  tego  jeszcze „smarkacz  bawi   si   w  polityk ”,  to  na  pewno  si
utopi . 6 —  doda  na pociech .

Ca y  czas  pozostawa am  w  kontakcie  telefonicznym  z  Pa acem  Mostowskich,  Komisariatem  MO  na  Jezuickiej  oraz
Komisariatem Rzecznym, dzwoni c do nich z telefonu Huberta lub od Krystyny.

W  sobot ,  5  czerwca,  zadzwoniono  rano  do  Huberta  z  Komisariatu  Rzecznego.  Mia   mi  przekaza   informacj ,  e  na
pi setnym kilometrze Wis y, w okolicach Miedzeszyna, wy owiono zw oki m czyzny —  oko o 25 lat, wysoki blondyn. Syn by
szatynem  i  mia   17  lat.  Istnia a  wi c  mo liwo ,  e  to  nie  on.  Powiedziano  mi,  i   zw oki  zosta y  przewiezione  do  Zak adu
Medycyny S dowej na ulicy Oczki, ale —  poniewa  w sobot  i niedziel  prosektorium jest zamkni te —  by zidentyfikowa  cia o,



mam przyj  dopiero w poniedzia ek 7 czerwca o godzinie 8.00. By  mo e jest to mój syn, bo zgadza si  opis ubrania; m czyzna
ma na sobie tylko bia e m skie slipy, sportowe szorty i br zowe sanda y.

My jednak nadal szukali my Emila, poniewa  nie przyj am do wiadomo ci tej informacji. Uparcie powtarza am: to nie mo e
by  on. Emil nie jest blondynem i nie ma 25 lat.

Przychodzi niedziela, 6 czerwca 1982. To ju  trzeci dzie  poszukiwa  Emila. Wtedy, w marcu,  te  szukali my go trzy dni.
Czuj ,  e w niedziel  na pewno go odnajd , bo to dzie  jego siedemnastych urodzin.

Koledzy  syna  wpadaj   na  pomys ,  aby  zorganizowa   tzw.  wizj   lokaln .  Mamy  jecha   nad  Wis ,  do  B ot  —   tam,  gdzie
ostatni raz Emil by  widziany przez Huberta. Prosz  go wi c, aby poprowadzi  nas dok adnie t  sam  drog , któr  szed  z Emilem
3 czerwca. Atmosfera jest napi ta, ch opcy nie ufaj  Hubertowi. Podejrzewaj ,  e co  ukrywa. Zadaj  mu podchwytliwe pytania,
niektórzy s  wobec niego agresywni. On  jednak ca y czas  jest niewzruszony. Opanowany, z zimn  krwi   jeszcze  raz wszystko
opowiada,  tym  razem  jednak  jest  to  ju   troch   inna  wersja  wydarze .  Zauwa am  spore  nie cis ci.  Gdy mu  na nie  zwracam
uwag , t umaczy si  brakiem pami ci.

Jeste my na miejscu. M  rozgl da si  po tym pustkowiu i od razu nazywa to miejsce „niesamowitym uroczyskiem”. Upa  jest
straszny  od  samego  rana.  Z  wszystkich  leje  si   pot.  Tylko  Hubert  jest  suchute ki,  nadal  spokojny,  opanowany,  pokazuje  nam
miejsce, gdzie roz yli koc i zasiedli do nauki. Opowiada,  e Emil by  dziwnie niespokojny, ca y czas gdzie  biega  z psem, w
ko cu znalaz   jaki  wielki kij  i powiedzia ,  i   chce przej  na drug  stron  Wis y. To kolejna wersja Huberta. S ysz   j  po raz
pierwszy. Jestem zdziwiona, ju  niczego nie rozumiem.

Kilku ch opców zarzuca Hubertowi,  e k amie.  daj , aby natychmiast powiedzia  prawd . Hubert nie daje si  sprowokowa .
„Wo em go,  szuka em —  powtarza. — Nic wi cej nie mog em zrobi . By o  ju  pó no. Zabra em rzeczy Emila i wróci em do
domu.  My la em,  e  on  tam  ju   jest.”  — „Jak?  —   pytam  zdenerwowana.  — Jak  mia   dotrze   do  domu  pó nagi,  z  psem  bez
smyczy,  bez  dokumentów,  bez  pieni dzy,  po  godzinie  20.00  w  stanie  wojennym?”  Odpowiedzia : „Nie  wiem.  Mo e  tym
samochodem, który widzia em na drugim brzegu. My la em,  e mo e ci ludzie go zabrali i zawie li do domu”.

Dopiero po po udniu wrócili my z wizji lokalnej i wieczorem w niedziel  znów spotkali my si  wszyscy na Wa owej. I nagle
Krystyna powiedzia a,  e uda o jej si  wej  do Zak adu Medycyny S dowej na Oczki. By a w kostnicy. Widzia a cia o Emila.
Jest pewna,  e to on.

Jestem w szoku. Nie wierz . Pierwsze uczucie,  to  al do Krystyny, bo nie zabra a mnie ze sob . T umaczy mi,  e nie by a
pewna, czy uda  jej  si   tam wej . Chcia a mnie przygotowa  na  to, co mog  zobaczy   w poniedzia ek. A widok  jest  straszny.
Cia o  Emila  jest  bardzo  zmienione  —   spuchni te,  ogromne,  pokryte  ciemnymi  plamami; a  w osy,  odbarwione  przez wod ,  s
jasne jak s oma. Trudno jest te  rozpozna  twarz Emila... Ale to on, na pewno on. Krystyna nie pozostawia mi nawet odrobiny
nadziei. P acz . A wi c wreszcie znalaz am syna. W kostnicy. I to w dniu jego siedemnastych urodzin. Tylko  e to nie ja go tam
pierwsza zobaczy am, ale moja przyjació ka, Krystyna.

Wszyscy mówi  mi: b  dzielna. Próbuj . Ale przede mn  noc z niedzieli na poniedzia ek. Czy b  potrafi a zasn ? Nie
potrafi am.

W poniedzia kowy ranek, 7 czerwca, musia am spe ni  ten koszmarny obowi zek matki —  musia am zidentyfikowa  zw oki
syna...  Wchodz   do  kostnicy  na  Oczki  i  od  razu  rozpoznaj   cia o  Emila.  Jest  w  strasznym  stanie.  Wygl da  jak  wielka,
monumentalna  rze ba.  Jest  napuchni te,  nabrzmia e,  ogromne,  chyba  dwumetrowej  d ugo ci.  Na  szyi  otwarta  rana,  w  której

bi  si  bia e robaki. Jestem wstrz ni ta tym widokiem. Na moich oczach robaki jedz  cia o mojego syna.
Wygl d zw ok znacznie ró ni  si  od tego, który pó niej widzia am na zdj ciu zrobionym przez funkcjonariusza Komisariatu

Rzecznego, zaraz po wydobyciu cia a z wody. Na tamtej fotografii syn mia  na szyi tylko sin  pr  i wygl da , jakby spa  na
pla y.  wiadczy o to o jednym. Zw ok Emila celowo nie w ono do ch odni, a poniewa  panowa  straszny upa , cia o zacz o
si   szybko  rozk ada . Wszystkie zmiany  i  lady na ciele  mo na by o  teraz wyt umaczy   rozk adem... W ca ej kostnicy, gdzie
obok le o jeszcze kilka odkrytych cia , to by y jedyne zw oki o tak zmienionym wygl dzie. Tak jakby specjalnie poddano je
obróbce termicznej, by jak najmniej nadawa o si  do identyfikacji.

Kazano mi poda   jakie  znaki  szczególne syna. Powiedzia am,  e ma znami  na paznokciu, a na lewej nodze du y ciemny
pieprzyk.  Tak  naprawd ,  gdybym  od  razu  nie  rozpozna a  jego  krótkich  szortów  i  bia ych  slipek,  wtedy  ju   szarych,  oraz
br zowych skórzanych sanda ów na nogach (otrzyma  je od ojca po nie yj cym dziadku), na pewno powiedzia abym: to nie on.
Samo cia o  i twarz by y nie do  rozpoznania. Pami tam pierwsz  my l, która mi wtedy przelecia a przez g ow : Emil nie móg
przej  na drug  stron  Wis y, bo przecie  nigdy w  yciu nie wszed by w tych sanda ach do wody, ba by si  je zniszczy . Bardzo
je lubi , dba  o nie...

Spodenki mia  mocno pomazane jakim  smarem, który znajdowa  si  tak e na slipach. Zastanawia am si  pó niej, sk d móg
si  wzi . Hubert mia  na to takie wyt umaczenie: kiedy jechali autobusem, wsiad a do niego jaka  pani z wózkiem. Emil si  o
niego  opar   i pobrudzi   si   o ko a.  Rozumia am,  e musia  ukucn   i  wtedy mog y mu si  ubrudzi   wierzchnie spodenki, ale
jakim cudem pobrudzi  majtki? Na to pytanie Hubert nie umia  odpowiedzie . Jaki  czas pó niej w zeznaniach Huberta pojawi a
si  inna wersja: to chyba nie by  wózek, to móg  by  rower... Ale on ju  tego dobrze nie pami ta.

Sprawami  zwi zanymi  z  organizacj   pogrzebu  zaj a  si   Krystyna.  Prawie  we  wszystkim  mnie  zast pi a.  16  czerwca  w
ko ciele  w. Jacka przy ulicy Freta odby a si  msza  obna, któr  odprawi  dominikanin o. Krzysztof Kasznica, by y kapelan AK.

W ko ciele byli prawie wszyscy koledzy syna. By  te  dyrektor liceum, profesor Kali ski, a tak e wi kszo  nauczycieli. Nad
grobem Emila pochyli y si  sztandary szko y. Przyszli przedstawiciele Komitetu Prymasowskiego, przybyli tak e ci, którzy byli
obecni na sali s dowej i pami tali zeznania Emila na sprawie Tomka i Marka. Ludzie znajomi i zupe nie mi obcy wype niali po
brzegi ogromny ko ció .

Na pogrzebie nikt nie widzia  Huberta.
Wieczorem odby a si  w naszym domu tradycyjna stypa, któr  zorganizowali nasi przyjaciele. Ma o z niej pami tam, chyba

by am ci gle w szoku. Zapami ta am jedynie wizyt  u Huberta, któr  z am mu oko o godziny 22.00.
By  sam, poniewa ona i dziecko przebywali w tym dniu w domu jego te ciów. Rozmawia am z nim w cztery oczy. Pu ci y

mi nerwy. Do tej pory zawsze by am w stosunku do niego grzeczna, stara am si  nie by  napastliwa. Teraz przysz am i z gniewem
za da am od niego prawdy. Zareagowa  jak zwykle, bardzo spokojnie. Mówi : „A czy pani chce, by spotka  mnie taki sam los,



jak  pani  syna?  Ja  mam  on   i  dziecko.  Czy  pani  chce,  abym  zap aci yciem,  jak  Emil?  Czy  to  zwróci  pani  syna?”.  By am
bezsilna. Zapyta am jeszcze tylko: „Czy pan, panie Hubercie (tylko z nim jednym by am na «pan», z reszt  kolegów syna by am
na «ty»), ma poczucie winy?”. — „Nie —  odpar . — Tak jak pos ugiwano si  Emilem, tak i mn .”

Trzy  dni  po  mierci  syna  przysz o  na  jego  nazwisko  wezwanie  z  s du.  Mia   si   stawi   jako  wiadek  na  spraw   Tomka
Sokolewicza i Marka Marciniaka... Sk ad s du by  nowy. Sprawa zosta a przeniesiona z cywilnego s du na Lesznie i odby a si  w
gmachu przy ulicy Cha ubi skiego. S d wojskowy mia  rozstrzygn , czy to zeznania Emila s  fa szywe, czy te  rzeczywi cie w
ledztwie pope nili przest pstwo funkcjonariusze SB.

17  czerwca,  dzie   po  pogrzebie,  pojecha am  o  8.00  rano  do  s du.  By am  w  obie,  ca a  ubrana  na  czarno.  Zapyta am
dziego, czy pozwoli mi zeznawa  za syna, którego wczoraj pochowa am. Natychmiast wyrazi  zgod . My ,  e nie umia  mi

odmówi . Zeznaj c, przywo am protokó  z zezna  Emila z 17 maja. Powtórzy am wszystko, co powiedzia  Emil tamtego dnia, a
tak e to, co jeszcze wiedzia am lub czego si  domy la am. Opowiedzia am o perfidii dzia ania esbeków, o metodach stosowanych
przez nich w dniach, kiedy syn czeka  w Zak adzie Poprawczym na Ok ciu na swoj  spraw  w s dzie dla nieletnich. Siedmiu czy

miu wojskowych siedzia o za sto em i wszyscy mieli spuszczone g owy.  aden z tych m czyzn nie patrzy  mi w oczy.
Czu am,  e ju  nic wi cej nie mam do stracenia. Straci am syna, widzia am, jak jedz  go robaki... Có  wi cej mog  mi zrobi ?

Mog  tylko mnie zabi .
Spraw   Tomka  Sokolewicza  skierowano  do  rozpatrzenia  przez  s d  cywilny.  24  czerwca  zapad   wyrok:  dwa  lata  w

zawieszeniu. Oskar enie Tomka zosta o rozbite w puch. Marek Marciniak  tak e dosta  wyrok w zawieszeniu  i obowi zek prac
spo ecznych w ogrodach publicznych za zniszczenie pomnika Feliksa Dzier skiego. D ej nie siedzia , lecz nie wolno mu by o
wróci  do swojej  szko y. Matur  móg  zrobi   w wieczorówce, ale  szybko  wzi to go do  wojska. Natomiast Tomek wyszed  25
czerwca, dziewi  dni po pogrzebie Emila.

Kilka dni po pogrzebie prokuratura podj a dochodzenie z urz du w sprawie okoliczno ci  mierci Emila —  w celu ustalenia,
czy by o to zabójstwo, czy wypadek.

Trzy  miesi ce  po  mierci  syna,  we  wrze niu  1982,  oboje  z  m em  otrzymali my  ask   cudownego  nawrócenia.  Dzi ki
Krystynie pojechali my  do  jej  znajomych  górali,  do  Ma ego  Cichego  ko o  Zakopanego.  Poszli my  na  Wiktorówki  do  kaplicy
Matki Bo ej Jaworzy skiej, Królowej Tatr i Podhala. Wrócili my stamt d ca kiem odmienieni.

W  grudniu  1982 napisa am  w  o wiadczeniu  dla  prokuratury,  e  odst puj   od  dochodzenia  prawdy  w  sprawie okoliczno ci
mierci  syna,  którego  zw oki  wy owiono  z  Wis y  pó   roku  wcze niej.  Odda am  t   spraw   w  r ce  Boga.  Nie  chc   ju   d ej

upomina  si  o sprawiedliwo  ludzk  na tej ziemi.

Relacj  nagra a i przygotowa a do druku
Izabela GórnickaZdziech

Ostatnie z trzech  ledztw dotycz cych  mierci Emila Barcha skiego zosta o, jak poprzednie, umorzone w 1995 roku. (Red.)

Emil Barcha ski:
Nazywam  si   Emil  Barcha ski.  6  czerwca  1982  sko cz   siedemna cie  lat.  13  grudnia  1981  dla  milionów  Polaków  by

pot nym ciosem w ty  g owy. Jedni, upad szy, zostali pojmani, inni jedynie si  skulili, przykucn li i teraz próbuj  nadal, cho  w
kuckach, porusza  si  do przodu. S   te   tacy, którzy upadli  i,  cho  nie zostali pojmani,  trwaj  nadal w  tej  samej pozycji. Ale
najsmutniejsze  jest,  e  s   te   tacy,  którzy  zostali  pojmani,  ale  teraz  sami  z  ukrycia  zadaj   takie  ciosy,  jakie  zd yli  otrzyma
wcze niej.

Ja nale  do tych, którzy próbuj   stawia  kroki do przodu nawet w trudnej pozycji, w kuckach. Niestety, nied ugo mog em
podejmowa   wraz z  innymi  te usilne próby. Wpad em w sid a najzwyklejszego prowokatora,  rzec by mo na —  agenta S by
Bezpiecze stwa.  Przez  niego  lub  dzi ki  niemu  rozpocz em  t   340godzinn   podró ,  bardzo  pouczaj ,  ale  jak e  okrutn   i
bolesn .

Szymona  [Pochwalskiego]  zna em  ju   wcze niej.  By   to  zwyk y,  mo e  mniej  lub  bardziej  sympatyczny  kumpel,  z  którym
czy y  mnie  jedynie  zwyk e  towarzyskie  rozmowy  na  tzw.  tematy  nie  zobowi zuj ce  nikogo  do  niczego.  Przypuszczam,  e

dopiero moja obecno  na mszy odprawianej 28 lutego 1982 w ko ciele przy ulicy Krasi skiego, mszy w intencji wi zionych po
13 grudnia —  internowanych i aresztowanych —  oraz ich rodzin, pozwoli a Szymonowi zaufa  mi i zaproponowa  co , na co nie
ka dy w obecnej sytuacji by si  zgodzi .

Chodzi o o druk; powielanie, jak si  pó niej dowiedzia em, broszury Adama Michnika. Mia o mi to da  nie tylko mo liwo
poznania  ludzi,  których  zawsze  chcia em  pozna ,  ale  tak e  mo liwo   przeczytania  czego ,  co  —   jak  przypuszcza em  —   na
pewno mnie zainteresuje. Cztery dni pracy w pe nej konspiracji i odizolowaniu mia o mi przynie  4000 z otych.

Zabezpieczaj c si  odpowiednio i uprzedzaj c rodziców, uda em si  z Szymonem nast pnego dnia, to jest 1 marca

1982,  na  umówione  wcze niej  spotkanie.Do  mieszkania,  w  którym  mieli my  pracowa ,  zaprowadzi   nas  cz owiek  znany
wcze niej Szymonowi. Tam czeka  inny m czyzna. Przedstawi  si  jako Andrzej. Jego Szymon zna  bardzo krótko [...].

W mieszkaniu le y przygotowane wcze niej: papier,  farba, matryce i wszystko to, co potrzebne jest do druku. Po krótkim
omówieniu szczegó ów pracy  i ogólnych zasad, którymi mieli my si  kierowa  przy powielaniu, a  tak e warunków, na  jakich
mieli my si  tym zajmowa , obaj panowie wyszli z mieszkania, zabieraj c klucze.

Pracowali my prawie non stop z krótkimi przerwami na papierosa, jedzenie i sen. Mieli my sko czy  do czwartku 4 marca.
Mimo ci kiej harówy, zarówno jako , jak i ilo  naszej pracy nie by y zadowalaj ce. Ostatni raz Andrzej przyszed  w  rod

oko o godziny 11.00. Wpad  na chwil , po czym zaraz wyszed . Wiedzieli my,  e si  nie wyrobimy do czwartku, on zapewni  nas,



e  to  nic  nie  szkodzi,  a  poniewa   w  czwartek  wraca  w cicielka,  przeniesiemy  si   do  innego  mieszkania,  gdzie  sko czymy
powielanie.

Po up ywie oko o dwóch godzin, gdy ja po trzygodzinnym  nie przygotowywa em si  do roboty, a Szymon w nie wyszed
do  azienki, us ysza em pot ny,  t py  odg os uderzenia. Powtórzy o si   to dwa  razy.  Upewniwszy si ,  e  to kto  dobija  si  do
drzwi, po sekundzie wahania, a w ciwie bez  adnego wahania dosta em si  na balkon. Tak jak sta em, zacz em przeskakiwa  z
balkonu na balkon, wci  jednak na tym samym poziomie. Na którym  z nich przykucn em, trz c si  ca y, mniej z zimna, a
bardziej ze strachu.

Nie  by em  jednak  do  ko ca  pewien,  czy  moje  przypuszczenia  s   prawdziwe.  Mo e  to  tylko  psychoza...  Mo e  mi  si   tylko
zdawa o. W g owie mi si  nie mie ci o, i  to mo liwe, nigdy nie zastanawia em si  nad tym,  e i ja mog  wpa ,  e i mnie dostan
kiedy   w  swoje  apy.  Niesamowita  pogo   my li,  ba agan  umys u  nie  pozwala y  mi  na  ocen   sytuacji  i  szans  kontynuowania
ucieczki. Te kilka minut wyda o mi si  bardzo d ugie. Trzeba by o co  robi  —  czy jest sens schodzenia balkonami w dó ? A je li
dom jest otoczony? Trzeba zobaczy .

Wychyli em  si   przez  barierk ,  zerkn em na  tamten  balkon  i  wtedy... „Jest,  mam go!  — Wracaj,  bo  zastrzel   jak  psa!  —
Wracaj albo skacz!” Pistolet gotowy do strza u, przera aj cy krzyk, okrutne oczy, zdeterminowana twarz. „Jedna sztuczka i jeste
na dole. Wracaj!”

Zacz em wraca , nie powiem,  e ufnie, ale na pewno nie wiadomie. Co  jakby mnie rewidowali, ale to by  u amek sekundy:
„Przy sobie nie ma”. Mia em wra enie, jakbym lata  mi dzy  cianami. Wszystko w ruchu, ból chwilami by  tak ci y,  e nast pne
ciosy by y prawie nieodczuwalne.

Rzucili  mnie  na  cian ,  potem  tapczan,  rega ,  jakie   twarde  pod e  —   pod oga,  chwila  stabilno ci,  mój  wzrok  zacz
rejestrowa  konkretne obrazy, nieruchome. Trudno powiedzie ,  e  si  rozgl da em, ale w ka dym razie stara em si  zobaczy ,
gdzie Szymon. Le  tak samo, jak ja —  na brzuchu, nogi rozkraczone do maksimum wytrzyma ci, piek cy ból w kroku; to tak,
jakby skóra p ka a. R ce pocz tkowo na ziemi, otwarte d onie.

ysz ,  e  kto   co   mi  mówi.  Ka e  co   zrobi ,  ale nic nie  mog   zrozumie .  Wtedy  zobaczy em  ci ki  but na  swojej  r ce.
Zobaczy em  ból.  Ja nadal nie  rozumiem,  o  co  mu chodzi,  but  przechodzi na policzek  i  to  samo  ugniatanie: „Na  kark  apy!”.
Zaplot em  d onie  na  karku,  spojrza em  na  Szymona,  on  nadal  le y,  r ce  ma  ju   na  karku,  wtedy  czub  innego  buta  uderza  z
piekieln  si  w jego  ebra. Odg osu, jaki wyda  Szymon, nie mo na nazwa  krzykiem ani j kiem —  to po prostu ból, ten d wi k
jakby wyszed  z  dka, z samych p uc. „Kto tu przychodzi ? Mów, bo jak ... w jaja, to si  ju  nie podniesiesz!” Wtedy nie ból, a
co , na co nie ma wystarczaj co mocnego s owa, poczu em w kroku, gdzie  z g bi moich wn trzno ci wydoby  si  charkot, który
niemal wyplu em z gor , g st  i lepk lin .

Pot ny  cios  w kr gos up,  taki  sam,  jaki  otrzyma em zaraz  po  tym,  jak  znalaz em  si  na  pod odze.  Nie  wyda em  adnego
wi ku,  bo  ju adnego  w  sobie  nie  mia em.  Czu em  si   jak  wbijany  w  ziemi ,  wygi ty  do  granic  wytrzyma ci  mojego

kr gos upa.  Musia em  zmieni   pozycj   cho   na  chwil .  Krzykn em,  e  powiem,  i   przychodzi   tu  taki  jeden...  Pozwolili  mi
usi .  Powiedzia em  o  Marku,  chcia em  da   zna   w  jaki   sposób  Szymonowi,  co  b   mówi .  [...]  Przez  t   chwil   mog em
zobaczy  co  wi cej ni  buty i pod og .

Robili  zdj cia,  oczywi cie  rewizj ,  nie  zd em  si   dobrze  rozejrze , z  powrotem  rzucili mnie na  pod og .  Jakby  dopiero
wtedy do mnie dotar o,  e s  po cywilnemu,  e nie by o tam ani jednego mundurowego, chyba  e mundurami mo na by nazwa
wyprasowane garnitury z szerokimi, chamskimi krawatami. Na twarze nie patrzy em, ba em si , po prostu nie wiedzia em, czy
wolno, czy za takie spojrzenie nie zaczn  znów kopa .

Gdy  okaza o  si ,  e  jestem  m odszy  od  Szymona,  wzi li  mnie  pierwszego.  Wsta em,  który   z  ty u  kopn   mnie  w  krzy ,
polecia em  troch   do  przodu. apy!”,  zwi zali  mnie  jakim   paskiem. „Niech  we mie  sweter!”  — „Po  co  mu  sweter?”  —
miech. „S uchaj —  nie us ysza em imienia — on jest twój, to twoja w asno , zrób z nim co , ale  eby dojecha  tam do nas.” Na

twarzy adresata tych s ów grymas, który mia  by  u miechem.
Przyjrza em si  temu cz owiekowi. To ten sam, który zauwa  mnie na balkonie. Oko o 25 lat, wysoki, dobrze zbudowany.

Mia  na sobie ogrodniczki ze zw anymi nogawkami, tzw. pumpy, w osy zaczesane do ty u, przerzedzona bródka —  po prostu
cz owiek,  którego  gdybym  spotka   wcze niej,  uzna bym  za  jakiego   „hybrydowca”,  dyskotekowego  ch opca...  A  by   to
funkcjonariusz S by Bezpiecze stwa. Podobnie zreszt  jak pozostali.

W  towarzystwie  jeszcze  jakich   dwóch  wyprowadzili  mnie  do  windy.  Przy  windzie  sta a  kobieta  z  jakim   starszym
czyzn . To mieli by  niby ci, którzy nas wydali, jacy  s siedzi. Da em si  nabra . Wepchn li mnie do windy.

W  windzie  by o  ciemno,  ma o  widzia em;  czu em  i  s ysza em  tylko: „Teraz  czekaj   ciebie  takie  niespodzianki.  Ca y czas.
Wiesz za co? Za to,  e ucieka ”. Dostawa em ciosy w  dek, a gdy si  kuli em, w kark. Kilka razy z otwartej d oni bi  mnie po
twarzy i po g owie.

Wysiedli my  z  windy.  Szed   troch   z przodu, moje  zwi zane  r ce  trzyma   pod  pach ; „Bo  po co  ludzi  denerwowa ...”.  A
ludzie swoje i tak widzieli —  by em ca y w farbie drukarskiej, a przed domem sta  milicyjny radiowóz, nysa. Lecz nie do niej
wsiad em, tylko do drugiego samochodu. By  to gazik wojskowy. Wepchn  mnie do  rodka, na tylne siedzenie, usiad  obok mnie.
Ruszyli my.

Przez  ca   drog   spotyka y  mnie  ró ne  „niespodzianki”.  Wtedy  najwi cej  by em  bity  po  twarzy  i  ebrach.  Gdy
przeje ali my  ko o  przystanku  lub  blisko  kraw nika,  mia em  spokój,  ale  w  tunelu  Trasy  WZ  pod  placem  Zamkowym  ani
chwili spokoju nie da . Bi  seryjnie, bez przerwy, to by a jedna d uga „niespodzianka”. Ka dy cios to ból. Znienacka, pojedyncze
uderzenia  bol   bardziej  od  ci ego  bicia,  kiedy  po  chwili  niczego  si   ju   fizycznie  nie  czuje,  bo  wtedy  góruj   udr ka  i  ból
psychiczny.  Oczy  szczypi ,  t py  ból  g owy,  ciemno  przed  oczami,  uczucie  golizny,  nie  ma  skóry,  s   tylko  nerwy,  ch ód  i
uci liwy ból w karku pod ogromnym ci arem g owy.

Nie wiedzia em, gdzie jedziemy, nie zastanawia em si  nad tym. Wiadomo, nie do domu... Skr camy w Nowotki. Ju  wiem —
to Pa ac Mostowskich. Wje amy na podwórze. D ugie korytarze, co metr —  drzwi. Klosz wisz cy na  cianie informuje: „Nie
wchodzi . Przes uchanie”. Przy ko cu korytarza jaka  wn ka, w niej drzwi. Pierwszy pokój... W drugim pod wp ywem silnego
kopni cia osuwam si  wzd ciany na pod og .



Przede mn  stoi sze ciu drabów, ka dy pod krawatem,  apy jak moja twarz, metr osiemdziesi t wzrostu... „Ucieka , skurwiel!”
— „A to ... jego ma !” Bili, jak popad o. Ka dy z nich chcia  uderzy , kopali, bili po twarzy, w  dek. Ci e obelgi, obra ali
wszystko, co mog o by  dla mnie wa ne. W  miechu który  wpada  w sza  i bi , a  upadn . W twarz nie kopali, bo „to zostawia
lady”.

Potem do nast pnego pokoju. Tu mia o si  rozpocz  w ciwe przes uchanie. Upada em cz sto. Bili inni, ale za to samo... Za
to,  e mam szesna cie lat, za to,  e jestem chudy „jak szkapa o wi cimska”,  e ucieka em i wreszcie za to,  e jestem za grzeczny,
czyli jednym s owem — „gdybym móg , to powiesi bym ich wszystkich wraz z ca ymi rodzinami”. Bili te  za to,  e robi  ba agan
w pokoju, w którym oni pracuj ,  e  ci gam dywan... Bili, bo chcieli.

Po jakiej  godzinie zacz o si  „normalne” przes uchanie z bardziej metodycznym biciem. W pokoju wci  siedzia o czterech,
pilnowali  okna,  a  raczej  szyb.  Zadawali  pytania,  lecz  wcale  nie  oczekiwali  odpowiedzi.  Mimo  e  stara em  si   natychmiast
odpowiedzie , otrzymywa em ciosy. Pope nia em b dy, nie mia em  adnej wersji. Bili i pytali. Ca y przebieg przes uchania, wraz
ze szczegó ami dotycz cymi ich metod, sposobów, blefów, zapisz  osobno. Ca y czas straszyli i blefowali.

Do bardzo metodycznych sposobów bicia nale y pa owanie po pi tach. [...] Wk adali palce mi dzy drzwi. Straszyli w eniem
der w szuflad ; borowaniem z ba —  lecz nie tak, jak stomatolog, lecz tu  przy nerwie przednich z bów;  amaniem r k i jak

„japo sk  metod ”, o której  wiem ma o, ale brzmia o  to gro nie. By  mo e  blef... Bili pa  po d oniach  i kolanach,  straszyli
zgaszeniem papierosa na powiece...

Trudno  mi  to  wszystko  wypisywa ,  bo  wiem,  e  to  „nieprawdopodobne”  i  boj   si ,  e  gdybym  zacz   wylicza   to,  czym
straszyli lub to, co wobec mnie zastosowali, to wtedy po prostu by mi nie uwierzono, bo ja sam te  bym nie uwierzy .

Relacja spisana w marcu 1982 —  jedyny
ocala y fragment wspomnie  Emila
Barcha skiego Od grudnia do maja


