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PRL A Praska Wiosna

Praska Wiosna – terminem tym zwykło się nazywać okres politycznej liberalizacji 
w Czechosłowacji. 

Trwający od początku stycznia do sierpnia 1968 r. proces stopniowego wprowadzania reform 

rozpoczął się wraz z mianowaniem 5 stycznia 1968 r. na I sekretarza Komunistycznej Partii 

Czechosłowacji (KPCz) Alexandra Dubčeka, a zakończył razem z wejściem do Czechosłowacji wojsk 

Układu Warszawskiego w ramach operacji „Dunaj”. W interwencji uczestniczyły siły zbrojne Związku 

Socjalistycznych Republik Radzieckich, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej (ze względu na obawy co do skutków natury psychologiczno-propagandowej 

niemieckie oddziały wojskowe nie wkroczyły do Czechosłowacji – znaleźli się tam jedynie ich 

przedstawiciele, zwłaszcza oficerowie łącznikowi), Węgierskiej Republiki Ludowej oraz Bułgarskiej 

Republiki Ludowej. Ze strony Polski w operacji brała udział 2. Armia Wojska Polskiego pod 

dowództwem gen. bryg. Floriana Siwickiego, w sile ponad 26 tysięcy żołnierzy.

Alexander Dubček zmierzał do wprowadzenia „socjalizmu z ludzką twarzą”. Nie oznaczało 

to rezygnacji KPCz z kierowania krajem, jednakże próbowano wprowadzić elementy pluralizmu. 

W Czechosłowacji odradzało się życie społeczne, powstawały liczne kluby polityczne i organizacje 

społeczne, kwitło życie kulturalne, zniesiono cenzurę prewencyjną, w nowy sposób działała prasa 

i telewizja. Rozpoczęły się procesy rehabilitacyjne osób skazanych przez władze komunistyczne.
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Mieszkańcy Pragi siedzą na radzieckim czołgu, 21 sierpnia 1968 r., plac Wacława przed gmachem głównym Muzeum 
Narodowego

AKGi Reporter/East News
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Zniszczenia na ulicach Pragi, 21 sierpnia 1968 r.

AKGi Reporter/East News
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Oddziały Wojska Polskiego w miejscowości Hradec Králové

Fot. Leszek Łożyński.

AKGi Reporter/East News

4



Praska Wiosna nie pozostała niezauważona w PRL. Zarówno władze komunistyczne, jak 

i społeczeństwo żywo zareagowały na wydarzenia u południowego sąsiada. Mimo wysiłków propagandy 

reakcje rządzących i rządzonych nie były jednak zbieżne. Wpływ na to miały niedawne wydarzenia 

marca 1968 r. w Polsce.

Prowadzona od 1967 r. kampania antysyjonistyczna oraz coraz wyraźniejsze ograniczanie wolności 

słowa (którego symbolem stało się zdjęcie w końcu stycznia 1968 r. z afisza Teatru Narodowego 

przedstawienia „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dejmka) były dla społeczeństwa polskiego znakiem 

ostatecznego odejścia ekipy Władysława Gomułki od haseł Października '56. A już na pewno silnie 

kontrastowały z reformami w Czechosłowacji i nie wskazywały na skłonność polskich władz 

do podobnych kroków.

Potwierdzeniem takich przewidywań stały się brutalne pacyfikacje manifestacji studenckich 

w Warszawie 8 i 11 marca 1968 r., a następnie w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Gliwicach 

i Katowicach. Pojawiło się wówczas hasło: „Cała Polska czeka na swego Dubczeka”. Było ono nie tylko 

przejawem solidarności z czechosłowackimi przemianami, ale też nadziei na to, że mimo wszystko dzięki 

oporowi wobec władzy podobny scenariusz możliwy jest także w Polsce. W końcu to studenckie 

protesty w Pradze w końcu października 1967 r. otworzyły drogę do zmian w kierownictwie partii 

i do reform.
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Zdjęcie operacyjne Służby Bezpieczeństwa z manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
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Zdjęcie operacyjne Służby Bezpieczeństwa z manifestacji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
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Zresztą protesty polskich studentów cieszyły się sympatią mieszkańców Czechosłowacji. Wiele 

uczelni przyjęło rezolucje solidarnościowe, a w czechosłowackiej prasie zamieszczano artykuły 

potępiające represje władz PRL wobec studentów i osób pochodzenia żydowskiego.

Protesty studentów i intelektualistów objęły cały kraj, jednak do końca marca 1968 r. zostały 

spacyfikowane przez władze. Z uczelni usuwano studentów (setki z nich wcielono karnie do wojska) 

i profesorów (wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego otrzymali propozycję pracy od swoich czeskich 

kolegów z Uniwersytetu Karola w Pradze), ograniczono niezależność szkół wyższych, a niepokornych 

akademików zastępowano poprawnymi politycznie. W mediach prowadzono nagonkę na „wichrzycieli” 

i „syjonistów”, których obarczano winą za „oszukanie i sprowadzenie studentów na fałszywą drogę”.

Drodzy i szanowni Towarzysze.

W ciągu ostatnich dziesięciu dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Nie mała część 

młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została 

oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę.

Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się 

metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży, parły do wywoływania starć ulicznych, 

do przelewu krwi. 

Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie: o co 

chodzi, dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym?

Próba wykorzystania poezji Mickiewicza – zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw 

carskiemu uciskowi – dla szkalowania Polski Ludowej jest politycznym szalbierstwem wypacza 

bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza.

Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym, socjalistycznym narodem 

rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski – jest 

naszym obowiązkiem, nie wypaczając w niczym historii i nie mając powodu do jej wypaczania, 

wykorzeniać z umysłów przeżytki starych i na zawsze minionych przeciwieństw, a nie zaś 

umacniać je i rozjątrzać. Taki jest nakaz patriotyzmu i internacjonalizmu – dwóch cech, które 

należą do najpiękniejszych tradycji polskiego narodu i polskiej klasy robotniczej.

Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 r. zamiast „ciemniaków” 

doszliby do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez Ziem Zachodnich, skłócona ze 

Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw 
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imperialistycznych, byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby  

w ogóle miejsca we współczesnej Europie.

Fragment przemówienia Władysława Gomułki z 19 marca 1968 r.

I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka od samego początku Praskiej Wiosny 

był nastawiony do niej negatywnie. Przestrzegał Alexandra Dubčeka przed niebezpiecznymi skutkami 

wprowadzanych reform. Obawiał się dekonstrukcji bloku socjalistycznego, dlatego zapewne w miarę 

rozwoju wydarzeń za południową granicą stawał się zagorzałym zwolennikiem interwencji wojsk Układu 

Warszawskiego.

W kraju na szeroką skalę prowadzono antyczechosłowacką kampanię propagandową. Wykorzystując 

cały aparat medialny (prasę, radio, telewizję), straszono konsekwencjami czechosłowackich reform, 

a przede wszystkim zagrożeniem ze strony „zachodnioniemieckich rewizjonistów”. Masowo 

organizowano zebrania podstawowych organizacji partyjnych (POP). Głoszono na nich, 

że za reformami wprowadzanymi u naszych południowych sąsiadów stoją „syjoniści” i „rewizjoniści”, 

których jedynym zamiarem jest likwidacja „socjalistycznej władzy”.
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Okładka publikacji propagandowej

Zbiory prywatne. Materiał wykorzystany w albumie Petra Blažka „Ryszard Siwiec 1909–1968”, Warszawa 2010.
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Nie miejsce tu na entuzjazm ani na fanfary. Jest miejsce na troskę taką ot, jak u rodziny, która 

czuwa przy łożu chorego, aby stanął na własnych nogach. Jest determinacja taka, z jaką się 

ratuje tonącego aby żył – przyjdzie czas, kiedy rekonwalescent będzie widział i rozumiał, kto go 

ratował, a kto chciał go wciągnąć w topiel. 

Z ufnością patrzymy w przyszłość. Właśnie dlatego, że ku wściekłości imperializmu 

i międzynarodowej reakcji z zachodnioniemiecką na czele, że pokrzyżowaliśmy w porę działania  

wspieranej przez nich kontrrewolucji w Czechosłowacji. 

W ten sposób realizujemy hasło: „Nigdy więcej Monachium! Nigdy więcej września” „Za waszą 

wolność i naszą”. Niech żyje nasza ojczyzna – Polska Ludowa! Niech żyje ludowe wojsko 

polskie! Niech żyje bratnia Czechosłowacja! Niech żyje nierozerwalna przyjaźń polsko-radziecka!  

Niech żyje pokój!

Fragment wystąpienia premiera PRL Józefa Cyrankiewicza z 31 sierpnia 1968 r.

Po interwencji w Czechosłowacji, mimo odpowiednio przygotowanych przez aparat propagandowy 

informacji, w Polsce dominowały głosy oburzenia i potępienia. Służba Bezpieczeństwa, która w ramach 

akcji kryptonim „Podhale” skrupulatnie ewidencjonowała wszelkie wystąpienia mające na celu poparcie 

Czechów i Słowaków, tylko pomiędzy 21 a 31 sierpnia odnotowała 2147 ulotek oraz 86 „wrogich” 

napisów z protestem przeciwko inwazji. SB przechwyciła setki anonimów protestujących przeciwko 

interwencji. Zatrzymano około 80 osób, kilkaset zostało wezwanych na „rozmowy profilaktyczno-

ostrzegawcze”, w sądach zapadło kilkanaście wyroków skazujących na kary do trzech lat więzienia.
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Napis na murze zwrócony przeciwko czechosłowackiej polityce Władysława Gomułki

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej

Jedna z wielu ulotek, w których protestowano przeciwko interwencji

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
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Formą protestu i okazania solidarności było składanie kwiatów pod czechosłowacką ambasadą.

Protestowali ludzie kultury i intelektualiści, choć raczej były to akcje indywidualne. Najgłośniejszy 

był list wybitnego pisarza Jerzego Andrzejewskiego do prezesa Związku Pisarzy Czechosłowackich 

prof. Eduarda Goldstückera.

List Jerzego Andrzejewskiego

Zbiory Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
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Przebywający w Paryżu Sławomir Mrożek opublikował swoje oświadczenie w dzienniku „Le 

Monde”. List otwarty ogłosił również malarz i grafik Jan Lebenstein. W paryskiej „Kulturze” „List 

otwarty do muzyków czeskich i słowackich” zamieścił kompozytor i publicysta Zygmunt Mycielski. 

Kazimierz Wierzyński, znakomity poeta, opublikował wstrząsający wiersz „Na śmierć Jana Palacha”.

Na śmierć Jana Palacha

W Sajgonie podpalali się Buddyści

nikt nie przeszkadzał im płonąć do końca

ludzie stali na placu dookoła

patrzyli aż wyschnie

na ogniu

czarny

siedzący w kucki

kościany strup

myśleliśmy, że to religia znieczula im śmierć

że można umierać z wyboru

z własnej woli iść w pożar

by wcześniej o kwadrans

osiągnąć niebyt wieczysty

myśleliśmy, że oni są inni

że to gdzie indziej

tam inaczej
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i mało kto gotów był biec przez ocean

dopaść ich jeszcze żywych 

odczytać twarz zwęgloną

i zapisany w niej sens

ale teraz wiemy już wszystko

teraz ten pożar jest nasz

tu pali się ktoś za siebie

i za nas

pali się z własnej woli

pośrodku własnego narodu

nikt z odludnego świata

nie przeszkadza mu płonąć do końca

pośnięci w kucki czekają na placach

aż poszczerbiony żużel rozpadnie się w proch

nikt nie dopada żywych

nie chce odczytać, co napisane na twarzy Pragi

tam dopełniła się nagle przysypana popiołem tradycja ognia

Złote Miasto 

nie odprowadzaj młodego człowieka

do gnilnej ziemi
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na cmentarz

oddaj go nam 

upiornym cmentarzom

naszego życia

on spłonął i płonie

umiera i żyje

świeci pośrodku

chce jak najwcześniej wyjść 

poza pogrzeb z całopalenia

wmieszać się w przyszłość

w idący tłum

nie oddawaj go ziemi

nie wstrzymuj w drodze

nam go potrzeba

może napadnie nas ogniem

wszystkich pośniętych 

uderzy nim w naszą noc

Niektórzy pracownicy naukowi wyższych uczelni i Polskiej Akademii Nauk demonstracyjnie oddali 

legitymacje partyjne. Z PZPR wystąpili m.in Bronisław Geremek, Krystyna Kersten i Tadeusz 

Łepkowski.

Najbardziej dramatycznym protestem przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego 

w Czechosłowacji był czyn Ryszarda Siwca.
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Samospalenie

Idea samospalenia – silnie związana z tradycją buddyzmu i hinduizmu – jest tak naprawdę obca 

kulturze judeo-chrześcijańskiej, która traktuje samobójstwo jako zło wyrządzane samemu sobie 

oraz własnej wspólnocie, a także jako wykroczenie przeciwko Bogu – dawcy życia. Dlatego każdy 

przypadek odebrania sobie życia przez kogoś (zwłaszcza w sposób publiczny) staje się na długi 

czas tematem ożywionych dyskusji, w których docieka się jego przyczyn. 

11 czerwca 1963 r. wietnamski mnich Thich Quang Duc podpalił się w Sajgonie, na ruchliwym 

skrzyżowaniu w centrum miasta, chcąc w ten sposób zaprotestować przeciwko dyktaturze katolickiego 

prezydenta Ngo Dinh Diema i prześladowaniom buddyzmu w Wietnamie Południowym. Nie było 

to ani pierwsze, ani ostatnie samospalenie buddyjskiego mnicha (lub mniszki) w historii – stało się ono 

jednak znane na całym świecie dzięki szeroko kolportowanej fotografii, wykonanej przez Malcolma 

Browne'a. W buddyzmie samospalenie, pozostając aktem niezwykłym i bynajmniej nie powszechnym, 

jest akceptowane – zwłaszcza w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Trzeba przy tym pamiętać, 

że czyn ten, będący samodestrukcją, rozumiany jest nie jako wyraz rozpaczy i bezsilności, ale świadectwo 

zaangażowania i odwagi. Wybierając tę drogę, buddysta porzuca bierność wobec zła i zniszczenia. 

W sposób aktywny, ale pozbawiony przemocy wobec innych, ostrzega przed zagładą, której symbolem 

staje się samospalenie. Jest to też przestroga i próba powstrzymania innych przed pójściem drogą 

zniszczenia. Można więc samospalenie rozumieć jako krzyk, lecz nie rozpaczy, ale ostrzeżenia, oraz – 

w tym kontekście kulturowym – ofiarę złożoną przez jednostkę dla dobra wspólnoty.
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Samospalenie mnicha buddyjskiego Thich Quang Duca

Everett Collection/East News

Wykonane 11 czerwca 1963 r. zdjęcie otrzymało tytuł fotografii roku w konkursie World 

Press Photo (1963), przyniosło też Malcolmowi Browne'owi Nagrodę Pulitzera (1964). 

Sam Malcolm Browne tak wspominał okoliczności jego powstania:

To była noc 10 czerwca 1963 roku. Duc zadzwonił do mnie, mówiąc: Panie Browne, 

proszę przyjść do takiej i takiej pagody jutro o szóstej rano. Wydarzy się coś naprawdę 

istotnego. Od razu wiedziałem, że jest nietypowo – zgromadził się tam tłum buddyjskich 

mnichów i mniszek, wiele z nich płakało. Dwóch młodych mnichów wyciągnęło plastikowy 

kanister z benzyną, polało nią starszego i zrobiło krok w tył. Thich Quang Duc zapalił 

zapałkę, którą trzymał na brzuchu, i podpalił się. Oniemiałem, oblał mnie zimny pot, 

z najwyższym trudem skupiłem się na ostrości, naświetlaniu, robieniu zdjęcia. Byłem 

przerażony. Wielokrotnie pytano mnie, czy mogłem powstrzymać samobójstwo. Nie 

mogłem. Stała tam zwarta grupa około dwustu mnichów gotowych zablokować mnie, 

gdybym spróbował się ruszyć. Kilku z nich rzuciło się pod koła wozu strażackiego. Po latach 

mam jednak poczucie, że przyczyniłem się do tej śmierci. Że starszy mnich nie zrobiłby 
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tego, gdyby nie był pewny obecności reportera, który przekaże relację światu. [cytat 

za:wikipedia.org]

Fotografia była kolportowana na całym świecie nie tylko w mediach, ale też 

za pośrednictwem rządu chińskiego, który usiłował stworzyć z tego kadru symbol 

„amerykańskiego imperializmu” (podobnie wykorzystywano zdjęcia innych mnichów 

i mniszek buddyjskich dokonujących samospalenia jako sprzeciwu wobec wojny 

w Wietnamie).

Samospalenia mnichów buddyjskich były wykorzystywane przez propagandę państw bloku 

komunistycznego, jako symbol walki z amerykańskim „militaryzmem” i wojną w Wietnamie. Szeroko 

komentowane w oficjalnych mediach obrazy docierały do obywateli państw socjalistycznych, gdzie poza 

wydźwiękiem, na którym zależało władzy, stały się inspiracją dla osób poszukujących możliwości 

poruszenia zindoktrynowanych społeczeństw i wykrzyczenia swojego sprzeciwu przeciwko 

komunistycznej polityce.

Mnich buddyjski dokonując aktu samospalenia decydował się na ofiarę pełną bólu. Chciał w ten 

sposób krzykiem swoim ogłosić, że ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. Nic na świecie tak 

nie boli jak oparzenie. Mnich buddyjski decydując się na taką ofiarę, dokonywał aktu 

samozniszczenia, ale w tym akcie było także coś twórczego.

ks. prof. Józef Tischner o buddyjskiej idei samozniszczenia 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”

W kontekście wydarzeń w Czechosłowacji najbardziej znanym stało się samospalenie 16 stycznia 

1969 r. 21-letniego studenta Uniwersytetu Karola – Jana Palacha (więcej o samospaleniach można 

przeczytać w serwisie internetowym www.janpalach.cz ). Bez echa natomiast pozostał wcześniejszy, tak 

samo radykalny protest Ryszarda Siwca.

Swój czyn Ryszard Siwiec starannie przygotował: spisał testament, a na 3–4 dni przed wyjazdem 

zdobył przepustkę na uroczystości dożynkowe odbywające się na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. 

U fotografa zrobił zdjęcie; rodzina odebrała je już po jego śmierci. Kupił rozpuszczalnik i przygotował 

ulotki, które zabrał ze sobą do Warszawy. Dzień przed podróżą udał się na zamek w Przemyślu 

i w towarzystwie dwójki przyjaciół nagrał na taśmę magnetofonową swoje przesłanie. 7 września rano 

pożegnał rodzinę. Wziął niedrogi zegarek syna, zostawił mu na pamiątkę swój, znacznie cenniejszy. 
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Jadąc pociągiem do Warszawy, nad ranem 8 września napisał pożegnalny list do żony (przejęty przez 

Służbę Bezpieczeństwa dotarł do adresatki dopiero po wielu latach):

Kochana Marysiu! Nie płacz! Szkoda sił, a będą ci potrzebne, jestem pewny, że po to, dla tej 

chwili, żyłem 60 lat, wybacz, nie można było inaczej, po to, żeby nie zginęła prawda, 

człowieczeństwo, wolność – ginę. A to mniejsze zło – jak śmierć milionów, nie przyjeżdżaj 

do Warszawy, mnie już nikt, nic nie pomoże, dojeżdżamy do Warszawy, piszę w pociągu 

i dlatego krzywo. Jest mi tak dobrze, czuję taki spokój wewnętrzny – jak nigdy w życiu!
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Kadry z filmu nagranego przez funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa por. Tadeusza Czyżewskiego, a następnie włączony  
do dokumentów sprawy operacyjnej kryptonim „Wawel”. W latach późniejszych dodano podkład muzyczny i komentarz lektora,  

a fragment włączono do cyklu dwunastu filmów służących do szkolenia pracowników aparatu bezpieczeństwa. W filmie pojawia się  
nieprawdziwa informacja, jakoby został on nakręcony w 1969 r. Najprawdopodobniej był to zabieg mający na celu uniknięcie  

skojarzeń z interwencją w Czechosłowacji oraz wydarzeniami marca 1968 r.

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
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Kilka godzin później na Stadionie Dziesięciolecia – w obecności stu tysięcy osób, w tym władz – 

z Władysławem Gomułką na czele – rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Dokładnie o godzinie 12.15 

w trzynastym sektorze stadionu, położonym w pobliżu trybuny honorowej (karta uczestnictwa 

pozwalała wejść do sektora nr 37), Ryszard Siwiec oblał się rozpuszczalnikiem i podpalił. Płonął, stojąc. 

Krzyczał m.in.: „Niech żyje wolna Polska!”, „To jest okrzyk konającego, wolnego człowieka!”, „Nie 

ratujcie mnie, zobaczcie, co mam w teczce!”. Osoby w pobliżu niego odsunęły się na kilka metrów, 

obserwując go z bezpiecznej odległości.

Ugaszono go dopiero po paru minutach; sam to zresztą utrudniał, uciekając i broniąc się przed 

gaszącymi. Mimo że spłonęło na nim całe ubranie, nie stracił przytomności. O własnych siłach, 

niezdarnie podtrzymywany pod ręce przez milicjantów, zszedł z trybun. Do szpitala zabrała go nie 

karetka, lecz nieoznakowany samochód Służby Bezpieczeństwa.

Uroczystości nie zostały przerwane ani na chwilę, na płycie stadionu cały czas trwały tańce, 

z głośników płynęła muzyka. Na stadionie pozostała teczka Siwca, w której znaleziono m.in. biało-

czerwoną flagę z napisem: „Za naszą i Waszą wolność. Honor i Ojczyzna” oraz ulotki zaczynające się 

od słów: „Protestuję przeciw niesprowokowanej agresji na bratnią Czechosłowację...”.

W wyniku rozległych oparzeń (poparzenia II i III stopnia obejmujące 85 procent powierzchni ciała) 

Ryszard Siwiec zmarł 12 września 1968 r. w Szpitalu Praskim w Warszawie.

I 

Rozpoczęliśmy drugą część naszego sprawozdania, drugą część transmisji, która była 

zdecydowanie trudniejsza, ale dla sprawozdawcy również i bardziej wdzięczna. 

Trudniejsza o tyle, że opowiadać w radiu o tańcach to rzecz rzeczywiście karkołomna, ale 

wykombinowaliśmy sobie ze Sławkiem Szofem, bo z nim robiłem tą transmisję, że będziemy 

mówili w takt muzyki. 

A więc jeżeli na płycie boiska pojawił się korowód, który tańczył poloneza to myśmy chcieli 

mówić posuwistym krokiem, żeby te zapaski, żeby te wszystkie kolorowe, wspaniałe stroje 

opisywać w rytmie właśnie poloneza. A gdy był walczyk, mówiliśmy na trzy i tak dalej i tak 

dalej. 

Raptem usłyszałem szum, szum niepokojący taki, jaki czasami się słyszy, kiedy jest się na meczu 

piłkarskim, i uwaga kibica jest skupiona na tym, co się dzieje na boisku, raptem gdzieś, ktoś, 

zaczyna się bić. Ale najpierw pojawia się ten szum, ten niepokój, dopiero potem człowiek zwraca  

uwagę, kieruje swoją uwagę w tamtą stronę i rzeczywiście obserwuje, że coś się tam dzieje. 
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II 

W momencie kiedy składany był wieniec dożynkowy, poniżej sektoru, którego siedziałem, 

zauważyłem, że ludzie się rozlecieli i nastał jakiś potężny słup czarnego dymu. 

III 

To był zupełny przypadek, że ja się na tym stadionie znalazłam. Nie bardzo śledziłam, co tam 

się działo, natomiast pamiętam, że był przepiękny dzień, niebieskie niebo, młodzież tańczyła, 

grała muzyka i nagle w sąsiednim sektorze wybuchł ogień. 

IV 

Młodzież przygotowywała się do występu w tunelu obok. I w pewnym momencie, jeden 

z członków zespołu zawołał: 

Mamciu, coś się pali! 

Wybiegłam przed segment i zobaczyłam słup dymu, i osobnika, który właśnie płonął. 

V 

Miałem kamerę oczywiście w ręku, na statywie z obiektywem 180 mm. Popatrzyłem przez 

obiektyw, zobaczyłem to bliżej, bo to działo się po drugiej stronie stadionu i zobaczyłem 

wyraźnie, że pali się człowiek. 

III 

Ludzie zaczęli uciekać, mówili – wódka, wódka się na facecie zapaliła. Zobaczyłam tego 

człowieka, wyrywał się innym mężczyznom którzy próbowali go gasić. 

IV 

Ludzie uciekają, krzyczą, piszczą, prawda, no a ja muszę pilnować tej mojej młodzieży, żeby się  

nie wysuwała do przodu, żeby tam nie szli, bo po co. 

II 

Wziąłem marynarkę, zeskoczyłem szybko, znaczy zbiegłem, i starałem się tego człowieka ugasić, 

poprzez zarzucenie marynarki na głowę. 

Udało mnie się to, dwie, trzy sekundy przytłumiłem ogień, w momencie kiedy poczułem straszne  

gorąco od spodu. 
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VI 

On w tym czasie tam krzyczał: „Precz z komuną! Precz z Gomułką!” i tak dalej na Sowietów 

i tak dalej, to wszystko było tam w jego repertuarze. Trudno jest mi dokładnie w tej chwili 

powiedzieć, niemniej jednak, jak zarzuciłem mu marynarkę na twarz to już był tak poparzony, 

że po prostu skórę z włosami, to wszystko z niego po prostu zeszło miałem to wszystko 

na marynarce. Pokrwawione i tak dalej, no widok był wstrząsający bo tak: 

Z oczu cieknie krew, z uszu krew, tu cały jest pooparzany, po tego mieszane to wszystko skóra 

włosy i tak dalej, że to jest taki wstrząsający widok. Ale tym sposobem go ugasiłem, tylko, 

że jeszcze na nim zostało z odzieży, to tylko to, co trzymał pasek od spodni. 

II 

Człowiek płonął, no to jest coś strasznego. Widziałem jak zmieniał się jak kolory wszystkie, jak 

kameleon poprzez fiolet, zieleń do czerwoności. 

Włosy stały pionowo tak jak maszty. 

Płonął, wokół ludzie krzyczeli – wariat, wariat! 

III 

Siedzący koło mnie faceci w cywilu, którzy tam pobiegli przynieśli czarną teczkę, którą 

przeglądali, tam były maszynopisy, w których pisało, że ten człowiek zrobił to w proteście 

o Czechosłowację. 

Ja wiedziałam to od razu i jeden z nich nawet powiedział, że gdyby mógł to by go zastrzelił. 

Gdyby miał pistolet. 

I 

Ja przez chwilę czułem wyraźne drżenie. Właściwie mrowienie. 

Coś czego jeszcze nie doświadczyłem i nigdy nie chciałbym tego doświadczać. Ale było 

to przeżycie, którego ja do końca tych dni nie zapomnę… swoich dni nie zapomnę. 

Trzeba było się wziąć w garść, no bo transmisja musiała iść dalej, mieliśmy zresztą teksty więc 

skupiliśmy się na tekście. Kolejny taniec, kolejny kolorowy obrazek, zaczęliśmy przekazywać. 
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III 

Wyjechała karetka i ludzie próbowali go do tej karetki zapędzić, ale bali się go dotykać. Lekarz 

też, taki w białym fartuchu człowiek, też coś chciał z nim robić, ale bał się go dotknąć. 

On dłuższy czas był poniżej mnie i wołał coś. Ale grała muzyka i myśmy niesłyszeli co on wołał. 

Wołał dużo... 

Wypowiedzi świadków wydarzeń na Stadionie Dziesięciolecia 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”
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Człowiek

Ryszard Siwiec urodził się 7 marca 1909 r. w Dębicy. Tutaj ukończył szkołę podstawową. 

Po śmierci ojca przeniósł się wraz z matką do Lwowa.

Kontynuował naukę najpierw w Gimnazjum im. Jana Długosza, a następnie na Wydziale 

Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, który ukończył z tytułem magistra filozofii. 

Po studiach podjął pracę w Urzędzie Skarbowym we Lwowie. W 1936 r. przeniósł się do Urzędu 

Skarbowego w Przemyślu.

Zdjęcie klasy, do której uczęszczał Ryszard Siwiec w gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, lata dwudzieste XX wieku

Zbiory Rodziny Siwców
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Na koloniach letnich w Petlikowicach koło Buczacza, 1926 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Legitymacja studencka Ryszarda Siwca z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec (pierwszy z prawej) w czasach studiów we Lwowie

Zbiory Rodziny Siwców
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W czasach studenckich

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec (trzeci od lewej) w wojsku

Zbiory Rodziny Siwców
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Z przyjaciółmi, lata dwudzieste XX wieku

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec (z prawej), lata trzydzieste XX wieku

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec (stoi drugi od lewej) z pracownikami Urzędu Skarbowego, Przemyśl, 1937 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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W czasie okupacji niemieckiej porzucił pracę w urzędzie podatkowym, nie chcąc – jak mówił – 

zbierać podatków dla okupanta. Zatrudnił się jako pracownik fizyczny w zakładzie zieleni miejskiej. 

Został zaprzysiężony w szeregi Armii Krajowej, przez kilkanaście miesięcy ukrywał się w rejonie 

Zbydniowa w powiecie tarnobrzeskim. W 1942 r. powrócił do Przemyśla i podjął pracę w hurtowni 

owoców i warzyw Olff Köpke & Co.

Jako pracownik fizyczny przy pielęgnacji zieleni miejskiej w Przemyślu, lata 1940–1941

Zbiory Rodziny Siwców

36



Jako kierownik punktu skupu warzyw i owoców w Przemyślu (siedzi), czwarta z lewej stoi jego późniejsza żona Maria, lata  
1942–1945

Zbiory Rodziny Siwców
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Jako kierownik punktu skupu warzyw i owoców (stoi drugi z lewej), pierwsza z lewej siedzi jego późniejsza żona Maria, lata  
1942–1945

Zbiory Rodziny Siwców
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Arbeitskarte (karta pracy) Ryszarda Siwca

Zbiory Rodziny Siwców
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Po zakończeniu wojny odrzucił posadę nauczyciela, twierdząc, że nie będzie uczył bzdur. Od 1946 r. 

wspólnie z Janem Wojnarowiczem prowadził wytwórnię wina. Po znacjonalizowaniu zakładu w 1952 r. 

pracował w nim nadal, już nie jako współwłaściciel, lecz zwykły pracownik – na stanowisku radcy 

prawnego i głównego księgowego. Aż do tragicznej śmierci.

Fotografia ślubna Marii i Ryszarda Siwców, 1945 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec ze Stanisławem Łąckim, prawnikiem i przyjacielem ze Lwowa, oraz córkami Elżbietą i Innocentą na Lipowicy  
(przedmieścia Przemyśla), lata pięćdziesiąte XX wieku

Zbiory Rodziny Siwców
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Jan Wojnarowicz (pierwszy z lewej) i Ryszard Siwiec – byli współwłaściciele Wytwórni Wina i Miodu – wraz z pracownikami,

sierpień 1959 r.
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Rodzina Siwców (od lewej: Innocenta, Mariusz, Ryszard, Adam, Elżbieta, Maria) wraz z przyjaciółmi (lotnikiem z Dywizjonu  
303 Witoldem Łukociewskim i Mariuszem Maciebachem) przed wejściem do kamienicy w Przemyślu, w której Siwcowie  

mieszkali, czerwiec 1961 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec na zamku w Przemyślu, wiosna 1968 r.

Zbiory Rodziny Siwców

44



Ryszard Siwiec, 1968 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Ostatnie zdjęcie Ryszarda Siwca, odebrane od fotografa po jego śmierci

Zbiory Rodziny Siwców
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Ryszard Siwiec wychowywał pięcioro dzieci. Jak wspomina rodzina, był humanistą, katolikiem 

i gorącym patriotą, kultywował narodowe tradycje. Pasjonował się literaturą, jego księgozbiór liczył 

około 3 tysięcy woluminów. Miał również pokaźną kolekcję fajek. Był sportowcem, doskonale jeździł 

na nartach i pływał. Przed wojną grał w hokeja w pierwszej drużynie „Czarnych” Lwów. Przez wiele lat 

pisał na swojej prywatnej maszynie „Erica” ulotki, podpisywał je pseudonimem Jan Polak. Wrzucała 

je do skrzynek pocztowych córka, Elżbieta, studiująca we Wrocławiu. Ryszard Siwiec nie pogodził się 

z sytuacją polityczną, jaka nastała w Polsce po wkroczeniu Sowietów. Odrzucał ideologię komunistyczną 

i system totalitarny, czego ostatecznym dowodem stały się dramatyczne wydarzenia z 8 września 1968 r.

Tadeusz Kamiński (kuzyn) 

Ryszard, przez długie lata był człowiekiem milczącym. Nie ujawniał swoich głębokich myśli 

i swoich przeżyć, swoich doznań. 

Aż w roku… po roku 1960 nagle Ryszard zaczął dzielić się swoimi myślami. Zaczął się dzielić, 

ze swoim otoczeniem swoimi przeżyciami, swoimi doznaniami. 

Trochę mi to przypomina erupcję wulkanu, który przez długie lata milczy, gromadzi się i nagle 

wybucha. Tak Ryszard wybuchł nagle, nagle zaczął ujawniać swoje myśli. 

I kiedy przyszedł rok 1968 i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, byli pałowani przez milicję 

i tak zwanych robotników, to on poczuł jako osobistą klęskę i osobistą porażkę.

On poczuł się znieważony, on poczuł, zapewne poczuł, że czyni się gwałt na nim samym. 

Janusz Janiszewski (znajomy) 

Ja uważam, że to była idea fix. 

Że on postanowił, że to było jego ideą fix, dlatego żeby, to jest takie moje przekonanie, żeby 

właśnie poświęcić się, żeby przeorać sumienia tych ludzi którzy są Polakami, a którzy się 

sprzedali po prostu. 

To był jego bunt na tym tle. 

Uważam, jestem przekonany na podstawie rozmów tych, trudno jest powtórzyć te rozmowy, ale 

one się… one były, one krążyły ku jednego tematu, prawda. To znaczy atmosfery wówczas 
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panującej. Atmosfery niezadowolenia, niewolnictwa, upokorzeń, niesprawiedliwości społecznej. 

To może są takie bardzo wyświechtane ale proszę pana, to był człowiek mocny, zdecydowany. 

Tadeusz Kamiński (kuzyn) 

Liczył na to, że całe społeczeństwo, za pośrednictwem ludzi zgromadzonych na Stadionie 

Dziesięciolecia, dowie się o tym, że należy walczyć w jakiś sposób z istniejącym reżimem. 

Z obłudą, z fałszem, zakłamaniem. Należy walczyć o sprawę polską. 

Maria Siwiec (żona) 

Powiedział mąż, że jest najpierw Bóg, ojczyzna i rodzina. Myślał takimi kategoriami. 

Innocenta Siwiec (córka) 

Ojciec był bardzo prawym człowiekiem. Takim prawym, że czasem trudno to było znieść. 

Adam Siwiec (syn) 

Gdyby historia się wróciła i znając mojego ojca, podejrzewam, że zrobił by tak drugi raz. 

Ryszarda Siwca wspominają rodzina i znajomy. 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”

Intelektualną formację i przekonania Ryszarda Siwca najlepiej oddają jego własne słowa nagrane 

na dzień przed wyjazdem do Warszawy:

Narodzie polski! Nie pozwólmy na czwarty rozbiór Polski!

Nigdy nie wolno zapomnieć potwornej zbrodni w Katyniu.

Nie pozwólmy zabijać naszej narodowej tradycji, kultury, historii i patriotyzmu!

Bez ingerencji obcych imperiów Polska też może być wolna i demokratyczna.
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Nie pozwólmy sobie wydzierać wiary naszych ojców i matek Polek!

Nie pozwólmy zatruwać naszej wspaniałej młodzieży jadem obcej ideologii, która się nigdy 

u nas nie przyjmie!

[...]

Protestujmy przeciwko udziałowi naszego wojska w zajęciu Czechosłowacji, co jest niezgodne 

z naszym narodowym honorem!

Nie przykładajmy ręki do zbrodni ludobójstwa!

Nie pozwólmy wszczepiać w nas jadu antysemityzmu!

Niech żyje wolna i niepodległa Polska!

[...]

Dzisiaj Wy wysyłacie czołgi na Czechosłowację za to tylko, że jej cały naród domaga się, 

o zgrozo, o hańbo wieczna dla XX wieku i dla Was wolności słowa [...]. Wolności od strachu, to 

jest ograniczenia wszechwładzy organów bezpieczeństwa. I że chce budować ludzki postępowy 

socjalizm. Na 14 milionów Czechów i Słowaków dokonały inwazji wojska reprezentujące 

prawie 300 milionów ludzi. Dokonali inwazji bez cienia pozoru na kraj mały, pokojowy, 

bezbronny, niestawiający żadnego oporu militarnego. Hańba tego czynu mówi sama za siebie. 

Po wieczne czasy zostanie jedną z najczarniejszych plam na Waszej historii. A macie wiele 

takich plam. Hańba tego czynu pada czarnym cieniem na całą ludzkość. Cały świat wydał już 

swój sąd. Potępili Was wszyscy. 

[...]

Ludzie! Ludzie! Opamiętajcie się! [...] Nie dajcie się mordować! Żeby taka czy inna grupa ludzi 

zdobyła władzę totalną! [...]

Usłyszcie mój krzyk! Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą 

wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie! Opamiętajcie się! Jeszcze nie jest za późno!

Fragment nagrania z 7 września 1968 r.
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Ryszard Siwiec – Fragment przesłania
Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”

Do władców i właścicieli Związku Radzieckiego. 

Do mas pracujących chłopów i robotników Związku Radzieckiego. Do literatów, 

intelektualistów Związku Radzieckiego. Do młodzieży, przyszłości wszystkich narodów. 

Lenin powiedział – każdy kraj który ujarzmia inne narody musi upaść, to nic nowego, to stare, 

obowiązujące, wieczne prawo historii, prawo rozwoju. Czy sądzicie, że wasze imperium nie 

upadnie tylko i wyłącznie dlatego, że ujarzmienie innych narodów nazwaliście wyzwalaniem? 

Że kłamstwo nazywacie prawdą, że niewolę nazywacie wolnością, że totalną tyranię 

nieodpowiedzialnej kliki rządzącej, demokracją? Że zastąpienie wyzysku człowieka przez 

człowieka, totalnym wyzyskiem przez jednego molocha kapitalistę, państwo, nazwaliście 

socjalizmem? Że waszą walkę o panowanie nad światem nazwaliście walk a o pokój? Pytam – 

dlaczego jesteście pewni, że właśnie wam, tylko i jedynie wam, w ciągu całych dziejów ludzkości 

uda się zbudować i utrzymać imperium oparte na przemocy, krzywdzie i niesprawiedliwości? 

Jaki kraj, jakie państwo mające możność prawdziwego wyboru, wybrało ustrój wzorowany 

na waszym? Żaden kraj, żadne państwo. Albowiem ustrój, wasz ustrój zawieszony na bagnetach 

i zawieziony na czołgach Armii Czerwonej do innych krajów, ustrój narzucony im brutalną siłą  

i tą siłą utrzymywany, nie jest ani dyktatorem proletariatu, ani komunizmem, ani socjalizmem,  

ani demokracją. Nie ma ceny, której nie warto by zapłacić żeby taki ustrój nie zapanował 

nad światem. Ludzie, ludzie, opamiętajcie się! Młodzieży, przyszłości narodu, nie daj się 

mordować co 20 lat, żeby na świecie zapanowały, lub nie zapanowały rozmaite izby. Nie daj się  

mordować, żeby taka czy inna grupa ludzi zdobyła władzę totalną. Ludzie, którzy nie 

zapomnieliście jeszcze najpiękniejszego słowa na ziemi – matka! Ludzie w których jeszcze może 

tkwi iskierka ludzkości, uczuć ludzkich, opamiętajcie się! Usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, 

zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, 

ponad własne życie. Opamiętajcie się jeszcze nie jest za późno.
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Działania SB

Uroczystości tak wielkich rozmiarów, jak ogólnopolskie dożynki, w dodatku z udziałem władz 

partyjnych i państwowych, były już na etapie organizacji ochraniane przez Służbę Bezpieczeństwa.

Na stadionie oprócz milicjantów przebywało wielu funkcjonariuszy w cywilu. Impreza była 

fotografowana i nagrywana na taśmę filmową. Dzięki temu w dokumentacji SB przechowywanej 

obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej odnaleziono film, który pozwolił na częściową rekonstrukcję 

wydarzeń na Stadionie Dziesięciolecia.
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Fragmenty materiałów Służby Bezpieczeństwa zgromadzonych w czasie śledztwa „w sprawie rozpowszechniania ulotek  
o antypaństwowej treści przez Ryszarda Siwca”

Zbiory Instytutu Pamięci Narodowej
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Pierwsze działania, jakie podjęli funkcjonariusze SB bezpośrednio po podpaleniu się Siwca 

to zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Ponadto zakazano fotografowania i skonfiskowano kilka 

negatywów. Dalsze działania miały miejsce już poza stadionem. Już 8 września 1968 r. wszczęto 

dochodzenie skierowane przeciwko Ryszardowi Siwcowi, oskarżając go o „publiczne rozpowszechnianie 

ulotek zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji polityczno-społecznej w PRL, mogące wywołać 

niepokój publiczny”. Dochodzenie prowadzili funkcjonariusze SB z Komendy Stołecznej MO 

w Warszawie, najpierw kpt. Kazimierz Masewicz, a po nim por. Tadeusz Wirkowski. Jeszcze tego 

samego dnia SB dokonała rewizji w domu rodzinnym i miejscu pracy Ryszarda Siwca. W szpitalu 

Ryszarda Siwca odizolowano od pozostałych pacjentów, a dostęp do niego miały jedynie wyznaczone 

osoby z personelu medycznego, którym zakazano o tej sprawie z kimkolwiek rozmawiać. Spotkanie 

z Siwcem utrudniano nawet rodzinie. W szpitalu pacjent był nieustannie nadzorowany, a także 

nagrywany.

Moje życie jest niczym wobec zagrażającej ludzkości zagłady. Moja śmierć i śmierć mojej 

rodziny jest zerem. Niech żyje prawda, niech żyje wolność, niech żyje człowieczeństwo, niech 

żyje demokracja, niech żyje Konstytucja! Niech zginie totalny terror, opanowujący cały świat! 

Nie mam żadnych inspiratorów, nie mam żadnych wspólników. Protestuję sam, jeden, jedyny. 

Ktoś musi zawołać wielkim głosem: dość! Nie! To ja wołam, sam jeden – nie!!!

Fragment stenogramu wypowiedzi Ryszarda Siwca nagranej w szpitalu 10 września 1969 r.

Ostatecznie dochodzenie umorzono dopiero 16 października 1968 r. ze względu na śmierć Ryszarda 

Siwca. Służba Bezpieczeństwa nałożyła całkowitą blokadę informacyjną na wydarzenia, do których 

doszło na Stadionie Dziesięciolecia. Chciano ukryć motywy postępowania Siwca, a jednocześnie 

rozpowszechniano pogłoskę o jego rzekomej niepoczytalności.

I 

Gdy przyjmuje się chorego, oparzonego, do rutynowych pytań należy jak to się stało, że się 

oparzył? Chory odpowiada, że się podpalił no to proste, logiczne następne pytanie jest a po co 

to zrobił? I wtedy chory wyjaśnił z jakiego powodu oblał się benzyną i podpalił. 
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II 

W oddziale szum, hałas, bieganina, wszyscy zajęci. 

Zajrzałam do sali, pacjent był odseparowany od całego oddziału, leżał w sali, która była dotąd 

opatrunkową. Łóżko odsunięte od ściany, naokoło stojaki, kroplówki, pacjent spowity cały, jak 

mumia w bandaże, przytomny. 

I 

Podczas gdy kolega, powiedział właśnie z jakiego powodu nastąpiło to oparzenie, rozległy się 

głosy – wariat, psychopata – i temu podobne. 

Jeden z kolegów, słysząc to, powiedział zdenerwowanym głosem, że tak został wychowany naród 

Polski, tak już zostaliśmy wszyscy indoktrynowani, że w momencie, gdy w ramach protestu palą 

się mnisi buddyjscy, to uważamy ich za świętych, natomiast jeżeli u nas ktoś podpala się 

z jakichś powodów, powiedzmy politycznych, to mówimy psychopata, wariat. 

II 

Każdy miał zapowiedziane z pracowników że należy rejestrować wszystko to, co powie pacjent, 

powtarzać. Należy obserwować kto przychodzi i jeżeli przyjdzie jakiś gość z wizytą, wtedy należy  

natychmiast zadzwonić. 

Cyfrą umowną telefonu było zero, po wykręceniu tego numeru, natychmiast odzywał się ktoś 

w Pałacu Mostowskich. 

Nasz stosunek do tego był różny, ale głównie nikt nie podniósł nigdy tej słuchawki. 

III 

Kilka tygodni po wydarzeniu na stadionie zostałem wezwany, po prostu zaproszony, razem 

z biorącymi udział strażakami w gaszeniu tego człowieka, do komendy stołecznej gdzie było 

spotkanie. Gdzie nam po prostu podziękowano przy lampce koniaku, gdzie otrzymaliśmy, ja 

otrzymałem gratyfikację pieniężną, chłopcy otrzymali książeczki oszczędnościowe. 
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IV 

No i oczywiście tam też przypomniano nam jeszcze ponownie, żeby rozumieć jaka to jest 

sytuacja, że należy trzymać język za zębami. 

Jeżeli chodzi o tego pana, który się spalił, powiedziano nam, że po trzech dniach zmarł. 

Że to był dziwak z Przemyśla, że niezbyt, no, zdrowy na umyśle, że w sumie nie był taki biedny,  

ale coś mu tam zaczęło odkręcać i dlatego, że był wrogiem, po prostu, naszego ustroju.

Wydarzenia z pierwszych dni po 8 września wspomina personel szpitala oraz milicjant i strażak, którzy byli 

obecni na Stadionie Dziesięciolecia. 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”
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Echa wydarzeń

Czyn Ryszarda Siwca nie trafił do mediów, nie wstrząsnął opinią publiczną, pozostał bez echa. 

Działania SB mające zapobiec przeciekowi jakichkolwiek informacji okazały się skuteczne.

I 

Gdyby… gdybym był bliżej zdarzenia może bym się tym zainteresował, ale jednak z takiej 

odległości widać tylko… widząc tylko sylwetkę człowieka palącego się o prostu nie miałem 

do tego jakiejś takiej emocjonalnej… emocjonalnego do tego zdarzenia jakiegoś… postawy 

emocjonalnej. 

II 

Tak w ogóle nie zwracano na to uwagi, bo my skupiliśmy się w swojej sprawie, prawda, a tamto  

to uważaliśmy że incydent jakiś, prawda, przeszło już. 

III 

Radiosłuchacze nie usłyszeli w naszej relacji nic o tym wydarzeniu. Dlaczego? Dwa słowa 

wyjaśnienia, przede wszystkim dlatego, że cały czas w podkładzie dźwiękowym mieliśmy skoczne  

kujawiaki, krakowiaki, i jak w tym momencie mówić, że coś się pali, coś się dzieje? Gdyby 

orkiestra natychmiast przestała grać, to sprawozdawca musi zareagować, musi powiedzieć, 

dlaczego orkiestra przestała grać i już ma punkt odniesienia i my byśmy to relacjonowali. 

IV 

No, tak nas trochę szkolono w tym wypadku, że robić to co do nas należy, a nie to co nie należy, 

bo i tak nikt tego ani nie wydrukuje, a mogą być tylko ewentualnie jakieś nieprzyjemności. 
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III 

Nas zatkało, mało tego, my nie potrafiliśmy dokładnie opisać, no ja bardzo przepraszam, ale czy  

pan by opisał śmierć płonącego człowieka? 

V 

Największym dla mnie szokiem było to, że wszystko wróciło do normy, że z tunelu wypuszczono 

nową, świeżą młodzież, która w radosnym jakimś tańcu, nie pamiętam, może mazur, zaczęła 

tańczyć. 

Że niebo nadal było niebieskie i że nadal grała muzyka, i pamiętam gołębie...

...pamiętam gołębie... 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”

O wydarzeniach na stadionie zapewne opowiadali ci, którzy je widzieli, jednakże o tym, jak skromne 

to były wieści i jak plotkarski miały charakter, może świadczyć fragment „Dzienników” Stefana 

Kisielewskiego:

Wciąż mówią, że na dożynkach w obecności Wiesia i Józia ktoś się oblał benzyną i spalił. Nie 

wiadomo tylko, „po jakiej linii” to się stało – oczywiście prasa o tym ani słowa. Komuchy mają 

twarde serca – przykładem Ho Szi Min, który rzuca naród na zniszczenie i nic mu nie żal. 

Politique d'abord – oto ich hasło. A Amerykanów trzymają w szachu, bo mają bomby H (h jak 

huj, chociaż to się podobno pisze chuj. Coraz częściej myślę, że Amerykańcy to właśnie chuje). 

Nowe święto w Wietnamie: niedziela napalmowa.

Stefan Kisielewski, „Dzienniki”, Warszawa 1996, s. 98. 

Wiesio to Władysław Gomułka, pseudonim „Wiesław”, Józio – premier Józef Cyrankiewicz

Pierwsze wiadomości o tragedii na Stadionie Dziesięciolecia, które mogły dotrzeć do szerszego grona 

osób, ukazały się za żelazną kurtyną:
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Okładka francuskiego tygodnika „Le Nouvel Observateur” i wzmianka o wydarzeniach

z 8 września 1968 r.

Zbiory Biblioteki Sejmowej
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27 stycznia 1969 r. francuski tygodnik „Le Nouvel Observateur” opublikował wzmiankę, 

przedrukowaną później w wydawanym w Londynie tygodniku „The New Statesman and Nation”. Było 

to już po szeroko komentowanej w mediach śmierci Jana Palacha, który podpalił się w Pradze 16 

stycznia 1969 r.
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Strona tytułowa angielskiego tygodnika „The New Statesman and Nation” wraz z fragmentem artykułu i listem powątpiewającym  
w prawdziwość informacji o samospaleniu

Zbiory Biblioteki Sejmowej
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Dopiero w kwietniu 1969 r. dość mocno wypaczona wiadomość o samospaleniu Ryszarda Siwca 

została umieszczona w londyńskim piśmie „Na Antenie”, w którym przedrukowywano teksty 

wybranych audycji Radia Wolna Europa:

Polska Żywa Pochodnia 

Francuski tygodnik lewicowy „Nouvel Observateur” był pierwszym pismem, które w swym 

numerze z dnia 27 stycznia br. w artykule K.S. Karola ujawniło, że na szereg miesięcy przed 

samobójczą śmiercią Palacha, w czasie uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia 

w Warszawie nieznany mężczyzna oblał się benzyną czy też alkoholem i podpalił się zapałką, 

wznosząc przy tym jakieś okrzyki. Miało się to zdarzyć bezpośrednio po przemówieniu Gomułki 

uzasadniającym sierpniową napaść zbrojną na Czechosłowację – dokładnie w chwili, gdy 

rozpoczęła się widowiskowa część dożynek. Płomień wzniósł się na kilka metrów i wokół ofiary 

zrobiła się natychmiast pustka. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa ugasili płomień 

i odnieśli samobójcę do ambulansu, który przewiózł go do szpitala. 

Artykuł K.S. Karola został następnie powtórzony w wersji angielskiej w socjalistycznym 

tygodniku londyńskim „The New Statesman and Nation” z 7 lutego. 

W tym samym piśmie w dziale listów do redakcji William Woods wyraził wątpliwość, czy 

dramatyczne samobójstwo opisane przez Karola istotnie miało miejsce. 

Jest oczywiście możliwe – pisze Woods – że inżynier z Przemyśla spalił się żywcem na stadionie 

warszawskim, ale gdyby to się stało, cała Warszawa wiedziałaby o tym w ciągu kilku godzin. 

Miasto huczy od pogłosek i plotek wszelkiego rodzaju, a Radio Wolna Europa (Polacy nazywają 

je Warszawa Zachodnia) ma przedziwne sposoby zdobywania wiadomości i wysyłania ich 

z powrotem na użytek tych, którzy ich jeszcze nie słyszeli. Nie mogę po prostu uwierzyć, aby nie 

dotarło do Radia Wolna Europa albo prasy zachodniej to, co znane jest całej Warszawie. 

Zawstydzeni tą pochlebną opinią musimy niestety przyznać, że rację w tym wypadku ma p. K.S.  

Karol, a nie p. William Woods. 

Wiadomość o samobójstwie przez podpalenie się na Stadionie Dziesięciolecia dotarła do RWE 

wkrótce po tym tragicznym wypadku. Wydała się jednak tak nieprawdopodobna, że nie została 

powtórzona w programie Rozgłośni. Rozumowaliśmy podobnie jak p. Woods. W jaki sposób tego  

rodzaju scena mogła przejść niezauważona przez spore grono cudzoziemców – dyplomatów 
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i korespondentów zagranicznych – znajdujących się na trybunach? Zagadka wyjaśniła się 

później. 

Samobójca, którym był 50-paroletni inżynier ze Śląska – a nie, jak pisał K.S. Karol, młody, 30-

letni mężczyzna z Przemyśla – chciał, by jego protest przeciwko inwazji Czechosłowacji 

zauważony był przede wszystkim przez Gomułkę. Umieścił się zatem tuż pod trybuną 

Pierwszego Sekretarza PZPR, na wprost tunelu, przez który wychodzą na stadion 

współzawodnicy. W miejscu tym znajduje się wgłębienie i demonstrujący mężczyzna nie mógł 

być zauważony przez tych, którzy znajdowali się na bocznych trybunach. Gdy ogarnęły go 

płomienie, biec zaczął w głąb tunelu i znikł z oczu tłumów znajdujących się na stadionie. 

Dopiero w tunelu dopadli go funkcjonariusze bezpieczeństwa i ugasili na nim ogień. Czy 

istotnie zmarł w cztery dni później w szpitalu, jak o tym donosi publicysta „Nouvel 

Observateur” – nie wiadomo. W każdym razie samobójcza ofiara Polaka protestującego 

przeciwko napaści na Czechosłowację przeszła bez żadnego echa, niezauważona ani w Kraju, 

ani w świecie.

„Na Antenie” nr 72, 30 marca – 6 kwietnia 1969 r.

Winieta „Na Antenie”

Zbiory Biblioteki Sejmowej
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Pamięć

W Polsce pierwszą próbę dotarcia do społeczeństwa i przypomnienia o Ryszardzie Siwcu podjęła 

jego rodzina, wydając w 1981 r. w drugim obiegu poświęconą mu broszurę. Jednak dopiero 

przemiany 1989 r. pozwoliły przywrócić zbiorowej pamięci jego dramatyczny czyn. 

We wrześniu 1990 r. na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie wmurowano upamiętniającą go 

tablicę. Po rozebraniu tego stadionu i wybudowaniu w tym miejscu Stadionu Narodowego nie 

zapomniano o bohaterze. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się poświęcony Siwcowi 

monument i ulica nosząca jego imię.
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Broszura wydana w 1981 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Dawna tablica na Stadionie Dziesięciolecia

Fot. Autorzy
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Współczesny obelisk na ulicy Ryszarda Siwca przy Stadionie Narodowym

Fot. Jacek Adamiak
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Współczesny obelisk na ulicy Ryszarda Siwca przy Stadionie Narodowym

Fot. Jacek Adamiak
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Współczesny obelisk na ulicy Ryszarda Siwca przy Stadionie Narodowym

Fot. Jacek Adamiak
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W 1991 r. powstał film „Usłyszcie mój krzyk” oraz słuchowisko radiowe „Testament”. Oba 

dokumenty wyreżyserował Maciej Drygas. Próbował odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że tak 

wielka tragedia została przemilczana. Dlaczego tak dramatyczny, radykalny protest, który wydarzył się 

w obecności tłumów, okazał się daremny?

I

A potem, gdy się zakończyła transmisja, zaczęliśmy się zastanawiać. Dlaczego właśnie 

na tańcach, na tym pokazie, a nie w czasie Gomułki ten człowiek się spalił. Bo gdy Gomułka 

miał przemówienie, jestem przekonany, że ten szum tego stadionu, to co się stało musiałoby go 

również, tak jak i nas, wytrącić z równowagi.

To była normalna ludzka reakcja. Przemówienie byłoby przerwane, cały świat by się dowiedział  

o tym. 

II

Wydarzenie z Siwcem miało takie znaczenie, jak wypadek pociągu. Ja nigdy nie… on nie był 

wmontowany w moje samodzielne myślenie. Nie miało, dla mnie nie. Nie potrafię tego 

wytłumaczyć… po prostu. Może dlatego, że samobójstwo dla Polaka to jest coś obcego dla naszej 

kultury. Nie wiem.

I

Ten protest, tak tragicznie zakończony, dla mnie był protestem nieskutecznym. On się rozpłynął 

w tych tańcach ludu polskiego. W tych kolorowych wstążkach, o których myśmy opowiadali. 

II

Pomyślałam sobie, że chyba lepiej dla niego, żeby umarł. Że wszystko to, co go może w życiu 

spotkać, to lepsza chyba śmierć jest.

I teraz po latach zastanawiam się, skąd ja to wiedziałam? Bo przecież nie wiedziałam zupełnie 
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o eksterminacjach, o Katyniu, o tym co ten system wyrabiał z ludźmi. O wszystkim tym 

dowiedziałam się później, a jednak w podświadomości, mimo, że nigdy o tym nie słyszałam, 

wiedziałam, że za coś takiego musi być kara.

I chyba myślę, że to też jest jedna z przyczyn dla których ta śmierć była taka daremna. Ta 

nasza… to nasze pogodzenie się ze straszną stroną tego systemu, podświadome pogodzenie.

...on się rozpłynął w tych tańcach ludu polskiego... 

Fragment pochodzi z filmu dokumentalnego Macieja Drygasa „Usłyszcie mój krzyk”

Ryszard Siwiec doczekał się należnego mu uznania ze strony władz państwowych. W 2001 r. 

prezydent Czech Václav Havel nadał mu pośmiertnie Order Tomáša Garrigue Masaryka. Godne uwagi 

jest również to, że w Republice Czeskiej pamięć o czynie Siwca jest stale żywa. Niemały udział w jej 

pielęgnowaniu ma Instytut Polski w Pradze. Z jego i filharmonii czeskiej inicjatywy odbył się w 2008 r. 

koncert ku pamięci Ryszarda Siwca. W tym samym roku ukazała się w Czechach pierwsza poświęcona 

mu monografia, autorstwa Petera Blažka. W 2009 r. – przy wsparciu ówczesnego burmistrza Pragi Pavla 

Bema i Instytutu Badania Reżimów Totalitarnych – ulicę Havelkovą w praskiej dzielnicy Žižkov, przy 

której znajduje się Instytut Polski, przemianowano na Siwiecovą. Rok później przed siedzibą Instytutu 

odsłonięto ufundowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa pomnik upamiętniający czyn 

Ryszarda Siwca (jego kopią jest pomnik w Warszawie).
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Nadanie imienia Ryszarda Siwca ulicy w dzielnicy Žižkov w Pradze, 13 lutego 2009 r.

Zbiory Instytutu Polskiego w Pradze
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Odsłonięcie pomnika Ryszarda Siwca, 20 czerwca 2010 r.

Zbiory Instytutu Polskiego w Pradze
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Odsłonięcie pomnika Ryszarda Siwca, 20 czerwca 2010 r.

Zbiory Instytutu Polskiego w Pradze

92



Koncert w Czeskiej Filharmonii Narodowej „Muzyka dla Pragi. In memoriam Ryszard Siwiec”, 8 września 2008 r.

Zbiory Instytutu Polskiego w Pradze
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Koncert w Czeskiej Filharmonii Narodowej „Muzyka dla Pragi. In memoriam Ryszard Siwiec”, 8 września 2008 r.

Zbiory Instytutu Polskiego w Pradze
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W 2003 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej nadał 

pośmiertnie Ryszardowi Siwcowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Rodzina zdecydowała 

się odebrać odznaczenie dopiero w 2007 r., z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W 2006 r. 

prezydent Słowacji Ivan Gašparovič przyznał Siwcowi Order Białego Podwójnego Krzyża.

O Ryszardzie Siwcu pamiętają również przemyślanie. Jego imieniem nazwano jeden z mostów, 

a w 2008 r. na ścianie kamienicy, w której mieszkał, wmurowano pamiątkową tablicę. Rok później, 

w setną rocznicę urodzin, tablicę pamiątkową ufundowano w Dębicy – umieszczono ją na murze szkoły 

podstawowej, do której uczęszczał.

Prezydent Czech Václav Havel wręcza Elżbiecie Siwiec-Szabadze order Tomáša Garrigue Masaryka, którym pośmiertnie  
odznaczony został jej ojciec, 28 września 2001 r.

Zbiory Rodziny Siwców
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Order Tomáša Garrigue Masaryka (Czechy, 2001 r.)

Zbiory Rodziny Siwców
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Order Tomáša Garrigue Masaryka (Czechy, 2001 r.)

Zbiory Rodziny Siwców
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Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2003 r., odebrany przez rodzinę w 2007 r.)

Zbiory Rodziny Siwców
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Medal Świętego Wacława (2004 r.)

Zbiory Rodziny Siwców
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Medal Świętego Wacława (2004 r.)
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Order Białego Podwójnego Krzyża (Słowacja, 2006 r.)

Zbiory Rodziny Siwców

101



Grób Ryszarda Siwca w Przemyślu

Fot. Petr Blažek
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Tablica odsłonięta 7 marca 2009 r. w Dębicy

Fot. Petr Blažek
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O projekcie

Projekt „Krzyk szarego człowiek. Ryszard Siwiec 1909–1968” powstał jako rozwinięcie tradycyjnej 

wystawy o tym samym tytule. W jego skład wchodzą: strona internetowa, e-booki, a także płyta 

z zawartością polskiej edycji serwisu internetowego, przeznaczona dla placówek oświatowych.

Mamy nadzieję, że dzięki elektronicznej formie opowieść o Ryszardzie Siwcu dotrze do szerszego 

grona odbiorców, a o jej bohaterze będą pamiętać nie tylko Polacy, ale też Czesi i przedstawiciele innych 

narodów.

Dziękujemy za to, że zechcieli Państwo zapoznać się z tym tematem. Jednocześnie pragniemy 

podziękować wszystkim osobom i instytucjom, bez których powstanie tego projektu byłoby skazane 

na porażkę:

Rodzinie Siwców

Maciejowi Drygasowi

Petrovi Blažkowi

Agnieszce Andrzejewskiej

Instytutowi Polskiemu w Pradze

Bibliotece Sejmowej

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Wytwórni Filmów Oświatowych

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Radio Free Europe/Radio Liberty

Serwisowi kronikarp.pl

Agencji EastNews

oraz wszystkim tym, którzy służyli nam radą, pomocą i cennymi uwagami. 

Autorzy
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Teksty: 

Jakub Izdebski, dr Marcin Krzanicki

Oprawa graficzna i skład: 

dr Marcin Krzanicki
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