
Wywiad przeprowadzony przez Klaudię Wąsik z dziadkiem. 

Klaudia Wąsik: Drogi dziadku  dziękuję ci, że zgodziłeś się odpowiedzieć na kilka pytań 

dotyczących stanu wojennego. Ile miałeś lat kiedy rozpoczął się stan wojenny? 

Tadeusz Wąsik: Urodziłem się w 1951 roku a stan wojenny rozpoczął się w 1981 roku, więc 

miałem 30 lat. 

K.W.: Co stało się w niedzielę rano? 

T.W.: Rano z  12-13 grudnia powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, która wprowadziła 

stan wojenny na terenie całego kraju. Nie działało radio, telefony i telewizory, gdyż wojskowi nie 

chcieli aby ludzie dowiedzieli się o wprowadzeniu stanu wojennego. 

K.W.: Czy telewizja w ogóle odbierała? 

T.W.: Tak. W telewizji można było obejrzeć jedynie w określonych godzinach 

dzienniki(wiadomości). 

K.W.: Co robiliście w czasie stanu wojennego? 

T.W.: Wszystko było tak jak przedtem, prawie nic się nie zmieniło. 

K.W.: Dlaczego będąc w Wojciechach lub poza nimi, trzeba było nosić przy sobie dowód osobisty? 

T.W.: Milicja sprawdzała tożsamość, bo powstał nowy związek zawodowy „Solidarność”. Ludzie 

bez dowodów byli aresztowani, gdyż władze nie były pewne, czy są spiskowcami, czy też 

zwykłymi obywatelami. Milicjanci znali niektóre nazwiska spiskowców. 

K.W.: Czy wprowadzono godziny w których można było wychodzić z domu? 

T.W.: Tak. Została wprowadzona godzina policyjna, która trwała od 22.00 do 6.00. 

K.W.: Dlaczego nie można było wychodzić z domu po godzinie 22.00? 

T.W.: Wtedy obowiązywała godzina policyjna, a gdy cię zobaczyli od razu myśleli, że wracasz z 

jakiegoś „tajnego” spotkania. 

K.W.: Co było ze szkołą i pracą? 

T.W.: Do szkoły i do pracy chodziło się normalnie. 

K.W.: Dziadku to już ostatnie pytanie. Powiedz, co się wydarzyło w Stoczni Gdańskiej? 

T.W.: W Stoczni Gdańskiej odbywały się w 1970 roku pierwsze strajki, które były tłumione przez 

milicję i wojsko. Zginęło wiele osób. Jednego z zastrzelonych niesiono przez całe miasto. To było 

państwo totalitarne. 

K.W.: Dziadku bardzo dziękuję ci za to, że odpowiedziałeś na moje pytania. 

T.W.: Nie ma za co. 
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