
    Strajki, obrady okrągłego stołu i inne 

 prawdy historyczne prowadzące do końca 

,,Czerwonego Imperium’’ 

 

Moja praca jest kontynuacją zadania konkursowego z ubiegłego 

roku. Inspirację do niej zaczerpnęłam z nieopublikowanej autobiografii 

przyjaciela mojej rodziny Antoniego Damazego Rąbcy, pt. ,,Droga 

donikąd” / Autobiografia ,,Żołnierz czterech armii’’ / ,,Los syna 

Kaszub’’/.  

Postać porucznika Antoniego przybliżyłam w poprzedniej pracy, 

którą można znaleźć na stronie internetowej IPN-u, więc tym razem 

nie będę przytaczała opisu barwnej postaci autora autobiografii,  

a bardziej zainteresowanych - dociekliwych odbiorców, zapraszam na 

stronę IPN-U dotycząca XIV konkursu ,,Narysuj historię dziadków’’   

z ubiegłego roku. 

Moja praca zawiera ilustracje faktów historycznych, które  

w moim odczuciu doprowadziły bezpośrednio lub pośrednio do 

rozpadu Polski Ludowej i upadku ustroju komunistycznego. Do moich 

rysunków dołączam fragmenty rękopisu Antoniego Damazego Rąbcy, 

aby potencjalni odbiorcy posiadali pełen obraz przedstawionych 

faktów historycznych oraz emocji, osobistych odczuć i przemyśleń 

autora autobiografii. 



 Pierwszą stronę komiksu narysowałam na postawie opisu 

porucznika Antoniego, nie mającego w tamtej chwili pojęcia  

o zbliżającym się wprowadzeniu „Stanu wojennego”, kiedy dnia 12 

grudnia 1981 roku wracał on późnym wieczorem od znajomych, 

pociągiem z Krakowa do Rzeszowa. Scena ta rozegrała się na dworcu 

PKP w Krakowie. 

 

 

 



 

 

 Na drugiej stronie mojej pracy narysowałam strajk robotników  

w Nowej Hucie i krwawe stłumienie manifestacji przez władzę 



„robotniczą” oraz ogłoszenie w 1986 roku amnestii, dzięki której mury 

więzień opuściło 13 tysięcy więźniów politycznych. 

 



 Kolejna strona z rysunkami pokazuje „Obrady Okrągłego Stołu”, 

które zaczęły się 6 lutego 1989 roku i trwały do 5 kwietnia oraz 

wydarzenia, które miały miejsce w Chinach. Paradoksalnie o ile  

w naszej ojczyźnie zbliżał się upadek komunizmu, to w tym samym 

czasie w Chinach na „Placu Niebiańskiego Spokoju” dochodzi do 

krwawego stłumienia przez chińskie władze komunistyczne, 

manifestacji studentów, żądających swobód obywatelskich.  



 

 



 

 

 

 



 Ostatnia strona mojej pracy przedstawia nam aktorkę Joannę 

Szczepkowską, która w tym samym czasie, kiedy dochodzi do mordu 

studentów w Chinach na ekranie naszych telewizorów, spontanicznie 

po swoim krótkim wywiadzie telewizyjnym radośnie ogłosiła:  

„Dzień 4 czerwca 1989 roku, to KONIEC KOMUNIZMU W POLSCE”! 

 

 Niniejszą pracę dedykuję pamięci porucznika Antoniego 

Damazego Rąbcy, który po raz kolejny zainspirował mnie do 

zilustrowania fragmentów jego autobiografii. 


