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Grupa projektowa.

"Mając wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie
byłby w pełni szczęśliwy? "
                                       - drogi Polski do wolności. 

   „Solidarność” i jej wpływ na losy Polski i Polaków.

  Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie
„Opowiem Ci o wolnej Polsce”.  Patronat nad
pracami sprawują: Instytut Pamięci Narodowej,
Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Tytuł naszego, szkolnego 
projektu to : „Mając wolność, kwiaty, książki i
księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy? "- drogi
Polski do wolności. „Solidarność” i jej wpływ na
losy Polski i Polaków. Naszym zadaniem było
znaleźć świadka historii, przeprowadzić z nim
wywiad, dokonać transkrypcji wywiadu. Zanim
przystąpiliśmy do przeprowadzenia wywiadu,
wykonaliśmy pod kierunkiem pani Danuty Gill kilka
ćwiczeń. Zapoznaliśmy się z kartami pracy
przygotowanymi  dla potrzeb kursu „Opowiem Ci o
wolnej Polsce”  takimi ,jak: „Przygotowanie do
spotkania”, „Rozmowa”, „Transkrypcja”.
Wyposażeni w nowe informacje przystąpiliśmy do
przeprowadzenia rozmowy ze świadkiem historii. 

   
   W projekcie biorą udział udział uczniowie klasy 5 b : Maja, Jagoda, Zuzanna, Hanna,
Katarzyna, Dominika, Wiktoria i  Szymon. Ich praca została doceniona i 25 i 26 maja
trzy najbardziej aktywne osoby wezmą  udział w konferencji podsumowującej projekt,
która odbędzie się w Warszawie. Tam zaprezentują swojego świadka historii,
przygotują stanowisko prezentujące dorobek grupy w ramach projektu i wezmą udział
w rozmowie z ekspertem z Instytutu Pamięci Narodowej.

Spotkanie.
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Spotkanie.

„(..)warto było, i powtórzyłabym to jeszcze raz.  To znaczy, nie żałuję ani jednej swojej decyzji
podjętej przed wprowadzeniem stanu wojennego, w czasie prowadzenia stanu wojennego i teraz
. Zrobiłabym to drugi raz, czyli przeciwstawiłabym się każdemu, kto uderza w prawa człowieka,
w godność człowieka, jego honor i w honor ojczyzny, bo SOLIDARNOŚĆ ma się w sercu.” 
                                                                                                                                E. Paluszek
Naszym świadkiem historii jest pani Ewa Paluszek działaczka związku zawodowego "Solidarność" na
terenie Zakładów Chemicznych "Pollena" w Bydgoszczy. 
   Ewa Paluszek była od września 1980 roku członkiem Komitetu Założycielskiego Związku
Zawodowego „Solidarność”, łączniczką KZ z MKZ oraz KKK Chemików. W latach 1980-1981
kolportowała  niezależne pisma, książki, gazetki. W okresie  od czerwca do sierpnia 1981 pani Ewa
Paluszek była delegatką na I WZD Regionu Bydgoskiego,a we wrześniu 1981 obserwatorką  z ramienia
ZR na I Krajowy Zjazd Delegatów. W nocy z 16 na 17 XII 1981 była uczestniczką akcji plakatowania
miasta i rozprowadzania ulotek przypominających o wydarzeniach Grudnia ’70 i protestujących przeciw
pacyfikacji KWK Wujek. W okresie od lutego do marca 1982 kilkakrotnie była zatrzymywana. 18 III
1982 aresztowana, przetrzymywana w areszcie KW MO w Bydgoszczy, następnie osadzona w
Zakładzie Karnym  w Fordonie . 6 VII 1982 skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę. Zwolniono ją z aresztu 7 lipca 1982 r..Od 1994
roku pani Ewa Paluszek przebywa na rencie; pracuje jednocześnie w prywatnej firmie. Pani Ewa
Paluszek jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w
Bydgoszczy. W 2006 roku została odznaczona Krzyżem Semper Fidelis.
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16.12.1981 r. 
  Postanowiłam zająć się produkowaniem i kolportowaniem plakatów. To ważne, by podsycać w
społeczeństwie ducha walki. Szczególnie dzisiaj, w szesnastą rocznice GRUDNIA 1970 roku. Treść
ich podporządkowałam hasłom:  „Uwolnić więźniów politycznych’’ ,  „Łączymy się z więźniami
politycznymi’’, „Zakończyć stan wojenny”. Pisałam hasła, na czym się tylko dało.  Wykorzystałam
karton, wszystkie większe arkusze papieru. Wśród rysunków był m.in. orzeł z koroną, biało-czerwona
flaga. Udałam się do centrum miasta. Bardzo się bałam, że ktoś może mnie przyłapać na nielegalnej
działalności. Ale udało się! Wróciłam cała i zdrowa do domu  
25.12.1981r.
Zarząd Regionu znalazł się w zakładzie karnym w Potulicach. Razem z Teresą postanowiłyśmy zrobić
świąteczną paczkę i ja tam zawieźć. Nie była specjalnie bogata. Smarowanie, cebula, żywność. To, co
mogłam zdobyć. Zapakowałyśmy w karton i pojechałyśmy PKS-em do Potulic. Udało się nam bez
przepustki, bo dzisiaj świeto. Nie było kontroli na rogatkach. Dotarłysmy do więziania. Pukałyśmy do
drzwi zakładu karnego. Otworzył nam funkcjonariusz.
-Czego?- warknął.
-Przyniosłyśmy paczkę dla osadzonych dla działaczy „Solidarności”.
-Proszę poczekać.
  Wziął dowód osobisty, spisał dane.
Weszłyśmy przez wielką bramę, szłyśmy długim korytarzem.
-Może wejść tylko jedna!- znów warknięcie.
-Ewa, to ty idź- powiedziała Teresa.
-Dobrze.
Wzięłam paczkę przeszłam przez korytarz. Strażnik otworzył mi drzwi i weszłam do potężnej sali, w
której odbywały się spotkania osadzonych z rodzinami.
Funkcjonariusz zobaczył, kto nie dostał jeszcze paczki. Padło na kolegę Zygmunta Pulikowskiego.
  Weszłam na salę i zrobiła się cisza.
-O jeny! Ewucha!
Wręczyłam mu paczkę. Byłam tak rozkojarzona, że zostawiłam torebkę.
-Jak zostawiłaś tam torebkę to tam wrócisz!- złowieszczym szeptem oznajmiła Teresa.
-Ale to nie jest więzienie dla kobiet!
Wróciłam po torebkę i pojechałyśmy do domu.
15.02.1982r.
  Szłam do pracy w  ,,Pollenie’’.  Nagle  zauważyłam obecność służb bezpieczeństwa na terenie
zakładu. Bałam się. ,,Pewnie chcą kogoś zabrać’’ – pomyślałam. Moje obawy się sprawdziły.
Przyjechali po mnie! Czterech mężczyzn zameldowało się u dyrektora naczelnego mojej firmy. 
Sekretarka dyrektora wezwała mnie do gabinetu. W pomieszczeniu siedziało dwóch mężczyzn.
Wiedziałam, że jest to służba bezpieczeństwa. Dyrektor powiedział, że  przyjechali po mnie.
-Przepraszam, kim panowie są? – spytałam.
-Jesteśmy z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej – odpowiedzieli. Poprosiłam ich o okazanie
legitymacji. To im się nie spodobało!. Zabrali mnie do komendy wojewódzkiej na ul. Powstańców
Wielkopolskich. Trochę przetrzymali. W końcu wypuścili. Dowiedziałam się, że w moim zakładzie
pracy i w „Zachemie”  była rewizja.  Zabrali moich kolegów z „Zachemu. Do tej pory ich nie wypuścili.
Widać, ja miałam szczęście. Muszę być ostrożniejsza!
18. 03. 1982 r.
  Dzisiaj był piękny dzień. Do pracy ubrałam nowe szpilki i moją ulubioną sukienkę. To nie był dobry
pomysł. Właśnie dzisiaj służby specjalne przyjechały po mnie do pracy. Aż dwa samochody
wypełnione funkcjonariuszami! Po jedna kobietę! Żałosne! Koleżanki i koledzy, gdy zobaczyli, że
przyjechali po mnie , wyszli na dziedziniec i zaczęli wołać: „Ewa! Nie jesteś sama! Jesteśmy z tobą! ".
Bezpiece to się bardzo nie spodobało. Próbowano uciszyć krzyczących. Wykorzystałam sytuację.
Podeszłam do kolegi, mojego kierownika. Poprosiłam , że gdybym nie wróciła w ciągu 48 godzin, żeby
udał się pod adres, który zapisałam mu na karteczce i powiadomił o moim aresztowaniu. Zaraz potem
zabrali mnie do aresztu. Na miejscu rozpoczęło się przeszukanie osobiste. Na szczęście to kobiety
mnie rozbierały, ale i tak było to upadlające.
Po przeszukaniu rozpoczęło się długie przesłuchanie. W zasadzie to chyba nie przesłuchanie, bowiem
nikt nic do mnie nie mówił. Tylko wchodzili i wychodzili. Chcieli mnie złamać, ale im się nie udało.
Zostałam zatrzymana. No to czekam na kolejny dzień. Muszę jeszcze wyprać bieliznę. Nie mam
żadnej na zmianę, a higienę trzeba zachować

20.03.1982 r.

  Jestem w kilkuosobowej celi. Wczoraj mnie tu
wprowadzili. Wciąż nie mogę przywyknąć do
myśli, że zostaję tu aż na trzy miesiące. Trzy
długie miesiące. Dotychczas nie wiedziałam, jak
czuje się człowiek bezprawnie pozbawiony
wolności. Już wiem! Czuję się źle, bardzo źle! Nie
wiem, jak wytrwam.
21.03.1982 r.
  Dzisiaj byli u mnie rodzice. Aby się tu dostać,
potrzebowali specjalnej zgody od prokuratora.
Było o nią bardzo trudno. Opowiedziałam
rodzicom o zatrzymaniu na 48 godzin, o tym jak
kapitan Pawłowska mnie przeszukiwała i jak
bardzo upadlające to dla mnie było.
Opowiedziałam też o wielu innych rzeczach.
Bardzo mi współczuli. Strażnik nagle ogłosił
koniec widzenia. Nie zdążyłam powiedzieć o wielu
innych sprawach. Szkoda. Człowiekowi lżej, kiedy
czuje zrozumienie u bliskich.
22.03.1982 r.
  Dzisiaj rozmyślałam o tym o tym, że będę tu
jeszcze tak długo. Wytrwam, muszę wytrwać!
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