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Książka autorstwa znanego krakowskiego polonisty, slawisty, dziennikarza 

„Gazety Krakowskiej” (w pamiętnym roku 1981 z okresu względnie „niezależne-

go”), byłego członka PZPR (który oddał legitymację partyjną we wrześniu 1981 r. i 

wypisał się z partii komunistycznej), usuniętego z pracy w stanie wojennym i 

objętego zakazem wykonywania zawodu dziennikarskiego do końca PRL – Stefa-

na Maciejewskiego pt. Wojna polsko-polska : dziennik 1980-1983 jest dziełem nie 

tylko literackim, ale i w pewnym sensie historyczno-dokumentacyjnym, uchwytu-

jącym na gorąco zapis wydarzeń, w jakich uczestniczył autor w latach 1980-1983 

lub o jakich miał informacje od wiarygodnych świadków lub z ówczesnej prasy lub 

dokumentów. Dziennik zaczyna się zapisem pod datą 6 lutego 1980 r., a kończy się 

formalnie tekstem zanotowanym 26 grudnia 1983 r. (a faktycznie 28 grudnia 1983 

r., jak wynika z treści końcowej uwagi). Dzieło zostało podzielone na cztery zasad-

nicze części, chronologicznie, według lat (oryginalne tytuły rozdziałów są oznacze-

niami lat kalendarzowych): 1980, 1981, 1982, 1983. Autor w treść swojego barw-

nego dziennika opisującego znane mu środowisko intelektualne wplata wypowie-

dzi cudze: utwory poetyckie, dialogi, dokumenty, fragmenty wystąpień, etc. Twórca 

uzupełnił treść swego dzieła o dane z materiałów archiwalnych IPN.  

Publikacja została zaopatrzona w Słowo wstępne autorstwa znanego kra-

kowskiego historyka Tomasza Gąsowskiego. Książka zawiera indeks osobowy 

oraz liczne, obszerne przypisy. Na tylnej okładce pomieszczono kolorowe zdjęcie 

autora oraz jego syntetyczną biografię twórczą. Książka może być pomocna dla 

historyków, badaczy regionu, literaturoznawców, medioznawców, nauczycieli 

historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie jako materiał pomocniczy w 

edukacji historycznej, edukacji regionalnej, na lekcjach języka polskiego jako 

ilustracja atmosfery tamtych dni z okresu „karnawału Solidarności” i „nocy stanu 

wojennego”. Książka może być interesująca także dla miłośników historii najnow-

szej, studentów, uczniów, mieszkańców Krakowa i Małopolski. Pisana z polotem 

żywym, barwnym językiem – przykuwa uwagę czytelnika, dostarczając poza 
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walorami poznawczymi i edukacyjnymi także satysfakcji estetycznej. Autor jest 

członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zatem nie tylko jego dziennikarskie 

umiejętności, ale i pisarskie zdolności zostały uznane przez środowisko literackie, 

co warto zaznaczyć, charakteryzując typ książki pisanej w formie dziennika. Mamy 

do czynienia nie tylko ze świadkiem epoki, ale i samoświadomym pisarzem zwra-

cającym uwagę nie tylko na treść, ale i na formę przekazu. 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Polish-Polish War : A Diary 1980-1983 

 

Abstract (Summary): 
 

The book entitled The Polish-Polish War : A Diary 1980-1983 (in Polish: Wojna 

polsko-polska : dziennik 1980-1983) is a literary memoir written by Stefan 

Maciejewski, a writer and a journalist from Cracow, a former member of the Polish 

United Workers' Party and of the trade union “Solidarity”. The book concerns 

Polish history at the time of "Solidarity" (1980-1981) and of martial law (1981-84). 

The author describes the struggle against totalitarianism in Poland, especially in the 

context of journalism in Krakow, e. g. with reference to the milieu of "Gazeta 

Krakowska" ( “Krakow Newspaper") where he worked at that time. The book has 

been published in Polish.  
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