
Wywiad z Teresą Ferszt zamieszkałą w Szkotowie na 

temat stanu wojennego w 1981r. 

 

- Babciu, czy mogę przeprowadzić z tobą wywiad o stanie wojennym? 
- Oczywiście, że tak. 
- Jak wyglądał pierwszy dzień stanu wojennego? 
- W niedzielę 13 grudnia 1981r, w telewizji Wojciech Jaruzelski poinformował wszystkich o 

wprowadzeniu stanu wojennego. Tego dnia Twój dziadek kończył 28 lat, dlatego był to 
dla nas szok. Wszędzie stało wojsko i milicja pilnując porządku. Pojawiła się godzina 
milicyjna - można było wychodzić do godziny 22:00. Ten dzień był najgorszym dniem w 
naszym życiu. Przepisy zakazywały jakichkolwiek strajków oraz manifestacji, dlatego 
byliśmy zmuszeni do zaakceptowania tych zasad. 

- Babciu, bardzo się bałaś? 
- Tak, myślałam, że wjadą wojska i będą do nas strzelać. Tyle razy słyszałam o strasznych 

rzeczach dziejących się podczas wojny, np. od swojej babci, że strach rósł z każdym 
następnym dniem. Bałam się nawet najcichszego dźwięku. 

- Co groziło za nieprzestrzeganie zasad? 
- Milicja takich ludzi aresztowała. Bardzo często chodzili po domach i sprawdzali nas. 
- Ile miałaś lat, gdy wprowadzili stan wojenny? 
- 26. Miałam dwoje małych dzieci. Twój wujek miał ponad rok, a Twoja mama 8 miesięcy.  
- Jak wyglądały w tamtym okresie zakupy i artykuły spożywcze? 
- Z tym było bardzo ciężko. W sklepach nie było dużej ilości produktów. Kolejki były bardzo 

długie. Wszystkie rzeczy były na kartki np. mięso, czekolada, cukier, kasze. Bardzo często 
ludzie wymieniali się lub sprzedawali takie kartki. 

- Babciu, dotknęły Ciebie represje ze strony władz?  
- Nie, ja zazwyczaj siedziałam w domu, bo się bałam. Wolałam się nie wychylać.  
- Czy pamiętasz zdarzenie w kopalni “Wujek”? 
- Tak, dowiedziałam się przez ogłoszenie w wiadomościach telewizyjnych. Zginęło dużo 

górników. Z tego co pamiętam, zginęli poprzez strajki.  
- Czy należałaś do jakiejś podziemnej organizacji? 
- Nie, ale znałam kilka osób, które tam należały. Rozdawali oni ulotki i namawiali ludzi do 

strajkowania. 
- Dziękuję za wywiad, dowiedziałam się wielu cennych informacji. 
- Proszę, cieszę się, że mogłam pomóc. 


