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Grudzień ́ 70  
po pięćdziesięciu latach
Z prof. Jerzym Eislerem rozmawia Ewa Tylus.

Pół wieku temu, w grudniu 1970 r., Polską wstrząsnął głęboki kryzys 
polityczno-społeczny. Była to zarazem jedna z największych tragedii 
w naszym kraju po II wojnie światowej, która obciąża rządzący 
wówczas obóz polityczny. Władze zrobiły potem wiele, aby społeczna 
pamięć o tamtych wydarzeniach nie przetrwała. Do końca istnienia 
PRL w oficjalnym obiegu prawie nie ukazywały się większe teksty 

na ten temat.
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Pół wieku temu, w grudniu 1970 r., Polską wstrząsnął głęboki kryzys 
polityczno-społeczny. Była to zarazem jedna z największych tragedii 
w naszym kraju po II wojnie światowej, która obciąża rządzący 
wówczas obóz polityczny. Władze zrobiły potem wiele, aby społeczna 
pamięć o tamtych wydarzeniach nie przetrwała. Do końca istnienia 
PRL w oficjalnym obiegu prawie nie ukazywały się większe teksty 

na ten temat.

Czołg na ul. Mariackiej w Szczecinie,  
grudzień 1970 r. Fot. AIPN
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obiegu wydawniczym w kraju – często pod pseudonimami – publikowano 
co prawda niezbyt liczne, ale za to solidnie przygotowane, rzetelne książki 

na temat grudniowej tragedii. Sytuacja uległa zmianie po przemianach ustrojowych 
zainicjowanych w Polsce w 1989 r. Od tej pory głównie (choć nie wyłącznie) w dziesię-
cioletnim cyklu „okrągłych rocznic” ukazywały się kolejne książki i broszury na temat 
Grudnia. Do dzisiaj opublikowano ich łącznie ponad osiemdziesiąt – w całości poświę-
conych tej problematyce. Jednocześnie trzeba pamiętać, że o Grudniu wspomina się 
w setkach najróżniejszych książek historycznych, w tym w syntezach, podręcznikach, 
tomach dokumentów, wydawnictwach wspomnieniowych, biografiach…

Czy po pięćdziesięciu latach można powiedzieć, że jesteśmy bliscy poznania wszyst-
kiego, co dotyczy Grudnia  ’70?
Na pewno nie wiemy wszystkiego. Historycy pozna-
ją tylko – mniejszą lub większą – część tego, co kiedyś  
się wydarzyło. Trzeba tutaj zresztą zachować sporo poko-
ry i pogodzić się z tym, że często odtwarzamy przeszłość 
niekoniecznie taką, jaka ona w istocie była, ale taką, jaką 
obecnie jesteśmy w stanie zrekonstruować – w zgodzie z do-
brą wolą i warsztatem historyka – w świetle zachowanych  
do naszych czasów i aktualnie dostępnych dla badaczy: do-
kumentów, wspomnień i relacji, „prasy z epoki”, materiałów 
fotograficznych, filmowych i dźwiękowych itd. Być może 
nowe istotne informacje znajdują się w ciągle nie w pełni 
dostępnych dla badaczy archiwach posowieckich w Rosji. 
Nie wydaje się jednak, żeby w realnie przewidywalnej przy-
szłości mogło się coś w tym względzie zasadniczo zmienić.

Symbolem ofiar Grudnia ’70 stał się Janek Wiśniewski 
(właśc. Zbigniew Godlewski)…
Wydaje się, że autor Ballady o Janku Wiśniewskim wybrał jed-
no z najczęściej nadawanych w Polsce męskich imion i jedno 
z najpopularniejszych nazwisk, aby stworzyć – jak gdyby 

Demonstranci niosą ciało zabitego przez wojsko Zbigniewa 
Godlewskiego, Gdynia, 17 grudnia 1970 r. Fot. AIPN
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na wzór Grobu Nieznanego Żołnierza – postać symboliczną, umowną, ale zarazem 
konkretną i prawdziwą. Wiele wskazuje zresztą na to, że takich ofiar, młodych mężczyzn 
niesionych przez demonstrantów na drzwiach, jak i takich pochodów było w Gdyni  
17 grudnia 1970 r. więcej. Nieżyjąca już gdyńska dziennikarka Wiesława Kwiatkowska, 
której roli w badaniach grudniowej tragedii – zwłaszcza w Gdyni, ale nie tylko – nie spo-
sób przecenić, doszła do takiej konkluzji, zestawiając ze sobą relacje różnych naocznych 
świadków oraz konfrontując je z „podsłuchanymi” radiowymi rozmowami prowa-
dzonymi przez przedstawicieli „sił porządkowych”. W opisach zabitych niesionych  
przez demonstrantów występują tak znaczące różnice, że Kwiatkowska uznała, iż 
świadkowie opisywali różne pochody, w różnych miejscach i o różnym czasie. Nie jest 
to zresztą kwestią kluczową. Najważniejsze jest – moim zdaniem – to, że pół wieku 
temu milicja i wojsko na ulicach polskich miast zabijały bezbronnych ludzi w biały dzień.
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Czy coś nowego możemy powiedzieć dziś o grudniu 1970 r.?
Największym przełomem, tym, co naprawdę mogłoby zmienić moją ocenę Grudnia  ’70,  
nie byłaby informacja o tym, że gdzieś znaleziono zbiorową mogiłę, a w niej kolejne 
ofiary, o których dotychczas nic nie wiedzieliśmy, chociaż na pewno odkrycie takie 
miałoby wielkie znaczenie dla rodzin ofiar. Wydaje się, że radykalny przełom może, 
ale – rzecz jasna – nie musi się dokonać, gdy historycy (także zagraniczni) uzyskają 
swobodny dostęp do archiwów posowieckich w Rosji.

Już teraz mamy pewną śladową wiedzę o ówczesnych reakcjach Moskwy na to, 
co działo się w Polsce. Gdy zajmowałem się zawodowo kryzysem z grudnia 1970 
i stycznia 1971 r., to bardzo zaskoczyła mnie informacja o tym, że 17 grudnia 1971 r.  
nad zrewoltowaną Gdynią latał śmigłowcem wiceminister obrony narodowej  
gen. Grzegorz Korczyński i osobiście strzelał z kałasznikowa do demonstrantów. To nie była  
prawda. Rzeczywiście w Gdyni strzelano ze śmigłowców do ludzi, ale nie robił tego 
gen. Korczyński, który natomiast rzucał z helikoptera w grupy demonstrantów środki 
chemiczne. Zdaniem pilota śmigłowca rzucał celniej i skuteczniej od milicjantów.

Prawdziwym szokiem było jednak dla mnie to, że wiadomość, jakoby gen. Kor-
czyński latał śmigłowcem nad Gdynią i „sam strzelał do tłumu z karabinu maszynowe-
go”, była znana na Kremlu już 17 grudnia około 13.00–14.00. Znaczyłoby to, że Sowieci 
mieli niemal bezpośredni przekaz informacji ze zrewoltowanej Polski. Świadczyłoby 
to też jednak o tym, że ktoś w Polsce – na odpowiednio wysokim szczeblu – przeka-
zywał „radzieckim towarzyszom” (celowo lub bezwiednie) nieprawdziwe informacje. 

Milicja na ulicach Gdyni, 17 grudnia 
1970 r. Fot. AIPN 
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Wiadomo, że były kanały łączące polskie i sowieckie służby bezpieczeństwa, połą-
czenia „po linii wojskowej” oraz kontakty międzypartyjne: PZPR – Komunistyczna 
Partia Związku Sowieckiego. Niestety, nie wiemy, kto i którym kanałem przekazywał 
do Moskwy nieprawdziwe informacje oraz czy robił to w pełni świadomie, czy może 
częściowo bezwiednie. Świadomie, żeby „towarzyszy radzieckich” pobudzić do jeszcze 
bardziej zdecydowanego działania i bardziej aktywnego włączenia się w polski konflikt: 
niekoniecznie zresztą militarnego, lecz być może także militarnego – na wzór Węgier 
w 1956 r. czy Czechosłowacji z 1968 r.

Czy były wtedy bezpośrednie rozmowy między władzami PRL i ZSRS?
Sekretarz generalny KC KPZS Leonid Breżniew skarżył się, że sam musiał zatele-
fonować do Władysława Gomułki, skoro przywódca PZPR nie odzywał się przez 
kilka dni. Jest taka ich rozmowa telefoniczna z 17 grudnia, znana z trzech przekazów 
źródłowych, w której Gomułka mówi do Breżniewa, że to kontrrewolucja. Ale Breż-
niew go uspokaja, próbuje rozwiać jego obawy i stara się go przekonać, że to nie jest 
kontrrewolucja. Gomułka jest jak nakręcony i przekonuje, że to jednak kontrrewolucja, 
a z kontrrewolucją się nie dyskutuje, tylko się do niej strzela. I wyciągając leninowski 
argument, mówi: „Pamiętacie Kronsztad?1 My tu mamy kontrrewolucję i musimy ją 
zwalczyć za wszelką cenę”. Są to straszne słowa w ustach człowieka, który czternaście 
lat wcześniej był wielką nadzieją milionów Polaków.

Breżniew w trakcie tej dramatycznej rozmowy telefonicznej powiedział Gomułce: 
„Strzelacie do robotników? Do klasy robotniczej? […] to z kim będziecie budować 
socjalizm, towarzyszu Gomułka?”. Będący w amoku przywódca PZPR odpowiedział 
Breżniewowi: „Tam nie ma normalnych robotników, normalni robotnicy nie podnoszą 
ręki na władzę ludową, powtarzam wam, to kontrrewolucja”. Na pewno to, co tutaj  
się działo, dwa lata po spacyfikowaniu Praskiej Wiosny przez wojska Układu War-
szawskiego, musiało niepokoić sowieckich przywódców.

Dlaczego więc te informacje były słane do Moskwy? Czy władze PRL chciały  
się przypodobać przywódcom Związku Sowieckiego?

1  Bunt marynarzy floty bałtyckiej z Kronsztadu w Rosji przeciwko władzy komunistycznej 
wybuchł w marcu 1921 r.
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Wspomniałem już, że kwestię komunikacji między Warszawą a Moskwą trzeba 
rozdzielić na kilka nurtów: „po linii partyjnej”, „po linii wojskowej” i „po linii aparatu 
bezpieczeństwa”. Niestety, nadal daleko nie wszystko w tej kwestii jest rozpoznane. 
Pewne rzeczy jednak już wiemy. Na przykład na posiedzeniu Biura Politycznego  
KC PZPR w Warszawie w sobotę 19 grudnia ówczesny minister obrony narodowej 
gen. Wojciech Jaruzelski postraszył towarzyszy (potem przyznawał, że zrobił to w celu 
przyspieszenia decyzji o odwołaniu Gomułki) i powiedział coś takiego: „Towarzysze 
radzieccy są bardzo zaniepokojeni”. Oczywiście nie wiemy do końca, co grało w du-
szach Breżniewa i innych sowieckich przywódców, ale faktem pozostaje, że Gomułka 
był dla nich trudnym partnerem.

Jak daleko mogły sięgać w grudniu 1970 r. sowieckie ingerencje?
W żadnym razie nie zamierzam usprawiedliwiać polskich komunistów, ale przecież 
nie ulega wątpliwości, że stale kluczową rolę nie tylko w powojennej Polsce, lecz w ogó-
le w całym „bloku sowieckim” odgrywali Sowieci. To oni trzymali wszystkie karty. 
Kontrola nad całym blokiem była skuteczna, a interwencje na Węgrzech w 1956 r. 
i w Czechosłowacji w 1968 r. studziły zapał wszystkich chcących to testować. Kwe-
stia ta powróciła zresztą w innej skali i w innym zakresie w Polsce w 1981 r. Armia 
Sowiecka – jak wiadomo – także wówczas nie wkroczyła do Polski, ale niewątpliwie 
w pełnej gotowości wspierała z pewnej oddali przygotowania do stanu wojennego 
i umożliwiła w ten sposób jego realizację. Zdaniem wielu historyków nie ulega 
wątpliwości, że było to znacznie więcej niż tylko przyzwolenie i werbalna zachęta. 
Zawsze, gdy ktoś mówi, że w ogóle czy to w roku 1970, czy też w 1981 r. nie było z so-
wieckiej strony chęci przeprowadzenia interwencji zbrojnej w Polsce, odpowiadam, 
żeby sobie przez moment spróbował wyobrazić wojnę domową, z akcentem na słowo 
„domową”, gdzie Kowalski walczy z Wiśniewskim, a nie z Iwanowem, a przecież jest 
to kolosalna różnica. Gdyby naprawdę miała to być wojna domowa i nikt z zewnątrz 
nie ingerowałby w nią, to przecież jest wielce prawdopodobne, że władza PZPR 
załamałaby się w ciągu kilku tygodni. Tylko czy ktokolwiek o zdrowych zmysłach 
wyobraża sobie, że w tym czasie „towarzysze radzieccy” przyglądaliby się temu 
spokojnie z Moskwy? Przecież przez Polskę prowadziły wszystkie drogi do NRD, 
gdzie stacjonowało 420 tys. żołnierzy Armii Sowieckiej. Dodatkowym argumentem 
mogłaby być jeszcze troska o los ok. 100 tys. sowieckich żołnierzy stacjonujących 



B I U L E T Y N  I P N  N R  1 2  ( 1 8 1 ) ,  g r u d z i e ń  2 0 2 0

w Polsce. Historia – w odróżnieniu od „gdybologii” – jest nauką o tym, co było, 
a nie o tym, co ewentualnie mogło być.

Dlatego też w odniesieniu do stanu wojennego od lat powtarzam, że gen. Ja-
ruzelski miał gigantyczne zasługi w Moskwie i zasłużył tam na wszystkie możliwe 
odznaczenia, ponieważ zimą 1981/1982 r. Sowieci w Polsce nie tylko nie przelali 
ani kropli własnej krwi, lecz w praktyce również ani kropli własnej benzyny, ponie-
waż ich czołgi i wozy pancerne wcale nie musiały wyjeżdżać z baz stacjonowania. 
W obu „grudniach” – w 1970 i 1981 r. – użyto tylko polskiego sprzętu bojowego 
i angażowano polskich żołnierzy.

Jak mamy dziś nazwać ataki na demonstrujących w grudniu 1970 r. w Gdyni, Gdań-
sku, Szczecinie i Elblągu?
Zawsze byłem przeciwny używaniu takich eufemizmów, jak „wypadki” lub „wyda-
rzenia grudniowe”. Wypadek można mieć na motocyklu, na nartach, w fabryce stracić 
rękę, ale jak się rzuca na ulicę kilkadziesiąt tysięcy milicjantów, żołnierzy, setki czołgów, 
transporterów opancerzonych, śmigłowce, samoloty itd., to nie są to ani wypadki, 
ani wydarzenia. Wydarzeniem może być teatralna premiera, koncert, konferencja 

Blokada wiaduktu przy stacji SKM Gdynia Stocznia; stamtąd  
wojsko strzelało do robotników idących do pracy; zdjęcie zrobiono  
z pomostu dla pieszych nad torami, 17 grudnia 1970 r. Fot. AIPN
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naukowa, spotkanie, ale nie strzelanie do ludzi ani nie rzucanie butelkami z benzyną 
w czołgi i transportery. To jest zupełnie inny ciężar gatunkowy.

Przy czym o ile w Gdańsku i Szczecinie (częściowo w Elblągu) mieliśmy do czy-
nienia z gwałtownymi walkami ulicznymi, o tyle w przypadku Gdyni nie mam oporów, 
aby użyć słowa: masakra. W Gdańsku i Szczecinie spalono gmachy komitetów woje-
wódzkich partii i wiele innych budynków publicznych. Naturalnie kamienie i butelki 
z benzyną nie równoważą czołgów i wozów pancernych. To jest jasne. Niemniej jednak 
była to obustronna walka.

Natomiast w Gdyni ludzie szli do pracy, a wojskowo-milicyjna blokada była 
prawie kilometr od stoczni i uniemożliwiała nie tylko dojście do Stoczni im. Komuny 
Paryskiej, lecz do wszystkich zakładów, które z racji swojego charakteru muszą przy-
legać do morza. Przed szóstą rano, a było wówczas jeszcze zupełnie ciemno, Szybka 
Kolej Miejska na przystanek Gdynia Stocznia dowoziła kolejne grupy pracowników, 
którzy chcieli się udać do swoich zakładów pracy. „Siły porządkowe” informowały 
przez głośniki, że stocznia jest zamknięta, droga do portu też, i że nie wolno przejść, 
że będą strzelać. I istotnie o godzinie szóstej padł wystrzał z działa czołgowego, który 
w praktyce odegrał rolę sygnału do otwarcia ognia. W Gdyni zginęło najwięcej ludzi. 
Według oficjalnych danych było to 18 osób. Pamiętać przy tym należy, że w tym mie-
ście nie było wcześniej żadnych zniszczeń: nie wybijano szyb, nie podpalano sklepów, 
nie rabowano. Jest taka teza, że Gdynia 17 grudnia zapłaciła za to, co się wydarzyło 
dwa dni wcześniej w Gdańsku, gdzie przedstawicielom władzy komunistycznej i „sił 
porządkowych” śmierć zajrzała w oczy.

Ciekawe jest przy tym to, że najgwałtowniejsze walki uliczne były tam, gdzie naj-
dłużej – bo jeszcze dekadę temu – była największa niewiedza na temat Grudnia, czyli 
w Szczecinie. Warto przypomnieć, że połączone straty materialne w Gdańsku, Gdyni 
i Elblągu wyniosły 105 mln ówczesnych złotych. W samym Szczecinie było to zaś blisko 
300 mln zł. To pokazuje, że tam na ulicach było najgoręcej. I rzeczywiście niemało zdjęć 
„grudniowych”, które publikowano potem w książkach i w prasie, było błędnie podpi-
sanych: Gdańsk, podczas gdy w rzeczywistości ukazywały walki uliczne w Szczecinie.

Szczecin dopiero po latach jest odkrywany…
Ale Szczecin jest bardzo ważny z jeszcze jednego powodu. 18 grudnia w strajkującej 
Stoczni im. Adolfa Warskiego utworzono Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, który 
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w szczytowym momencie działania skupiał ok. 120 zakładów aglomeracji szczeciń-
skiej i stał się de facto najwyższą władzą na tym terenie. To było coś niebywałego, 
że na tramwajach i autobusach, które nie mogły strajkować, bo ludzie musieli prze-
cież się przemieszczać, były umieszczane napisy: „strajk solidarnościowy”, „strajk 
ze stoczniowcami”. Podobne napisy pojawiały się także na samochodach dostawczych, 
gdyż sklepy także musiały być czynne, żeby ludzie mogli robić zakupy.

Mało tego. Do stoczni, do Ogólnomiejskiego Komitetu Strajkowego przybyli 
drukarze z pierwszym sygnalnym egzemplarzem niedzielnego „Kuriera Szczeciń-
skiego” i pytali, czy mogą go w tym kształcie skierować do druku. Było to pytanie, 
które w „normalnych czasach” kierowano do Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Nigdy 
w historii PRL, na bieżąco, w trakcie polityczno-społecznego kryzysu, nie ukazał się 
tak rzeczowy, spokojny i zobiektywizowany oficjalny komunikat jak ten. Nie było tam 
mowy o żadnych chuliganach, bandytach, podpalaczach, wichrzycielach itp.

W końcu to także w Szczecinie w trakcie negocjacji OKS z przedstawicielami 
lokalnych władz pojawił się postulat utworzenia niezależnych związków zawodowych, 
cokolwiek miałoby to wówczas znaczyć. Naprawdę nie wiadomo, co strajkujący pod 
tym pojęciem rozumieli w 1970 r. – czy chodziło im o nowe wybory do istniejących 
związków zawodowych, czy o to, żeby weszło tam więcej robotników i osób bez-
partyjnych. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie o to samo, co dekadę później, 
w sierpniu 1980 r. Ale ogromnie ważne jest samo to, że na ten temat podjęli rozmowy 
z przedstawicielami władz.

Popełnili zresztą poważny błąd, którego już nie powtórzyli dziesięć lat później. 
Otóż o ile w grudniu 1970 r. pierwsza runda rozmów toczyła się w szczecińskim 
Technikum Budowy Okrętów, czyli można powiedzieć, że na neutralnym terenie, 
o tyle druga odbywała się już w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej, czyli na terenie władzy. I to był koszmarny błąd, bo gdy delegacja wróciła 
do stoczni i powiedziała, że jest porozumienie, a dotyczyło ono jedynie niektórych, 
mniej ważnych punktów, to w kierownictwie OKS pojawił się kryzys nie tylko 
o charakterze personalnym. Na marginesie trzeba przypomnieć, że – podobnie jak 
dziesięć lat później – przedstawiciele władz najchętniej zgadzali się na spełnianie 
postulatów, które można by nazwać niesprawdzalnymi. W sierpniu 1980 r. w czasie 
strajków na Wybrzeżu władza najchętniej godziła się na przykład na takie ustępstwa: 
„poprawić sytuację w służbie zdrowia”. Minęło czterdzieści lat od Sierpnia i dalej 
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mówimy o poprawianiu sy-
tuacji w służbie zdrowia.

Kilka dni wcześniej niż 
w  Szczecinie, 15 grudnia 
1970  r., został utworzony 
Główny Komitet Strajkowy 
dla Miasta Gdyni. Przewod-
niczący Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej Jan 
Mariański podpisał pierw-
sze w  PRL porozumienie 

ze strajkującymi robotnikami. Pozwolił nawet obradować komitetowi strajkowemu 
w Zakładowym Domu Kultury należącym do Zarządu Portu Gdynia. Tam po kil-
kunastu godzinach wtargnęli jednak funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów 
Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa i przerwali obrady: brutalnie (pra-
wie) wszystkich pobili i zabrali do komisariatów MO.

Czy gdyby nie ta brutalna akcja, strajki mogłyby potoczyć się inaczej?
Myślę, że nie. Zenon Kliszko, sekretarz KC PZPR, na jednej z partyjnych narad 
mówił, że jest to kontrrewolucja i nic nie szkodzi, jak się zniszczy stocznię i zginie 
iluś tam ludzi, wszak „na gruzach tej zbuduje się nową stocznię”. To były jakieś bar-
barzyńskie, zbrodnicze pomysły.

Według jakich źródeł liczy się ofiary Grudnia ’70?
Formalnie na liście ofiar – której w sposób skuteczny nikt nie podważył – figuruje  
45 osób zabitych, w tym dwóch funkcjonariuszy milicji, ale na przykład nie ma na niej 
czterech żołnierzy, którzy zginęli wówczas w wypadkach samochodowych w czasie 
przegrupowywania się. Znajduje się natomiast na tej oficjalnej liście szer. Stanisław 
Nadratowski, który zginął w Szczecinie w bardzo tajemniczych okolicznościach. 
Rodzina uważa, że to było morderstwo, zemsta za niewykonanie rozkazu, część 
osób sądzi, że raczej samobójstwo młodego człowieka, który nie był w stanie znieść 
tego wszystkiego, co się dookoła rozgrywało. On był niecałe dwa miesiące w wojsku, 
a wcześniej był stoczniowcem w „Warskim”. Jego rodzice pracowali w stoczni, więc była 

Edward Gierek obok Edmunda Bałuki – przewodniczącego 
komitetu strajkowego Stoczni  Szczecińskiej, 24 stycznia 1971 r. 
Fot. Maciej Jasiecki/AIPN 
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duża presja. A trzecia wersja jest taka, że był to nieszczęśliwy wypadek. Nie umiem 
powiedzieć z pełnym przekonaniem, jak było naprawdę.

Szokujące były pogrzeby ofiar, pod osłoną nocy i przy blasku latarek, gdy jednego dnia 
o jednej porze dowożono na cmentarz rodziny zabitych i dokonywano pochówku. 
Na jakiej zasadzie formalnie odbywały się te pogrzeby?
W Archiwum Wojewódzkim w Gdańsku znalazłem informację mówiącą o tym, 
że bodajże Wydział Administracyjny polecił „zabezpieczyć” udział katolickich księży 
w pochówkach osób, które zostały zabite w grudniu 1970 r. I rzeczywiście, sprawu-
jącymi ceremonie pogrzebowe byli prawdziwi księża katoliccy, a nie – czego bały się 
rodziny zabitych – jacyś „przebierańcy”.

W archiwach IPN są dokumenty wskazujące na to, w jaki sposób SB i milicja roz-
prawiały się z osobami, które brały udział w strajkach w grudniu 1970 r.
W Gdyni 17 grudnia w gmachu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w tym samym, 
w którym dwa dni wcześniej Jan Mariański podpisał porozumienie z protestującymi 
robotnikami, zorganizowano prawdziwą katownię: znęcano się tam nad ludźmi, 
wyjątkowo brutalnie ich traktowano. W swojej monografii Grudnia ’70 – po długim 
namyśle – zdecydowałem się napisać, że to katowanie przypominało metody gestapo, 
NKWD i polskiej bezpieki z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Opowieści 
osób więzionych i katowanych w gmachu Prezydium MRN 17 grudnia 1970 r. są 
naprawdę makabryczne i żadne słowa nie są zbyt mocne, aby określić te okrucieństwa.

Ilu spośród ówczesnych decydentów poniosło jakąkolwiek odpowiedzialność?
Prawnej odpowiedzialności nie poniósł nikt.

Jerzy Eisler (ur. 1952) – historyk, prof. dr hab., dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 
pracownik Instytutu Historii PAN. Autor książek: Polski rok 1968 (2006); „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL 
(2008); Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje (2012); Siedmiu „wspaniałych”. Poczet pierwszych 
sekretarzy KC PZPR (2014); Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL (2016); Czterdzieści pięć lat, które 
wstrząsnęły Polską. Historia polityczna 1944–1989 (2018) i in.


