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Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
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redakcja Opinii składa

Naszym współpracownikom 
i czytelnikom

życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności



Warszawa, 10.10.2021 r.

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracamy się do Pana Prezydenta z serdeczną prośbą w poczuciu spełniania tym 
wystąpieniem naszego moralnego obowiązku.
Zwracamy się oto by zechciał Pan Prezydent uchonorować śp. Gen. Ryszarda 
Kuklińskiego Orderem Orła Białego.
Wojsko Polskie w ostatnim sześćdziesięcioleciu nie ma większego bohatera niż generał 
Kukliński. Jego zasługi dla Polski, Jego wielkie poświęcenie dla Polski, Jego postawa 
ofi cera wojska polskiego o godności nie-niewolniczej, czynią właśnie Jego osobą, jak 
najbardziej predystynowaną do najwyższego odznaczenia państwowego.
Odznaczenie śp. Generała Ryszarda Kuklińskiego pośmiertnie Orderem Orła Białego 
będzie miało charakter symboliczny, ważny dla wszystkich środowisk patrotycznych 
i niepodległościowych, wskazujący na przywracanie właściwej miary ocenom 
kulminacyjnych wydarzeń historii Polski.
Nie ma lepszego momentu na dokonanie tego aktu niż 13 grudnia 2021 r., dzień 
40 rocznicy wydarzeń tzw. stanu wojennego. Śp. Gen. Ryszard kukliński jest bowiem 
największym z pozytywnych bohaterów tamtego czasu.
Wiemy, że nie jesteśmy pierwsi z tym apelem do Pana Prezydenta. W tym roku 
pismo w tej sprawie kierował do Pana Prezydenta Instytut Historyczny Nurtu 
Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego, wcześniej, inne organizacje. 
Tym bardziej mamy przekonanie, że działamy w słusznej sprawie, sprawie, która ma 
rangę ponad środowiskową, ogólnopolską. 
Prosimy o przyjęcie wyrazów szacunku,

Piotr Perszewski     Zbigniew Jackiewicz
Prezes Instytutu      Sekretarz Instytutu



SPIS TREŚCI

Premiera Filmu „Chocim 1621”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Inauguracja nowego roku akademickiego w Wojskowym Instytucie Medycznym. . . . . . . . . .12

ZBIGNIEW ANDRZEJ ADAMCZYK

Marsz ku zdrowiu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

„Artyści na szlaku” w 80. rocznicę sformowania Armii Wndersa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Prace ekshumacyjne Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Edwarda Śmigłego-Rydza . . . . . .36

Urodziny ks. dr Stanisława Tylusa SAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

DR DARIUSZ MACIEJ GRABOWSKI

O ekonomii i nie tylko…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

DR WOJCIECH BŁASIAK

O fasadowej demokracji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

ŁUKASZ PERZYNA

Polskość... Nie na biegunach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

ANTONI ANUSZ

O Wincentym Witosie
Z powodu oświadczenia Marszałka Piłsudskiego
Podstawy wychowania obywatelskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

BOGDAN BORUSEWICZ

O Tadku Jedynaku wspomnienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157

ŁUKASZ PERZYNA

Na czasy najtrudniejsze. Rzecz o Tadeuszu Jedynaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159



6

Spis treści

JERZY WOŹNIAK

Szaniec niezwyciężony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201

PIOTR WÓJCIK

Osobista historia porozumienia centrum Andrzeja Anusza – „o antykomunizmie skutecznym” 
– drobna glosa wspomnieniowa „obserwatora współuczestniczącego” Część II . . . . . . . . . . .216

DR BOHDAN URBANKOWSKI

Pocałunek stalina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Z cyklu „kątem oka”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

„DOBRZE BYĆ DZIECKIEM WŁASNEJ OJCZYZNY”
Marek Michalik, Karol Chylak, „Dobrze być dzieckiem własnej ojczyzny”. Janusz Kenic – 
wspomnienia i dziennik więzienny. 
Zapowiedź.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276

DR HAB. LESZEK OLEJNIK

Recenzja pracy pt. „Dobrze jest być dzieckiem swojej ojczyzny. Janusz Kenic. Wspomnienia 
z „ruchu” i „solidarności”, pod red. Karola Chylaka i Marka Michalika . . . . . . . . . . . . . . . .280

KS ROMAN INDRZEJCZYK

Myśli zebrane 1961–2010 (Cz. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283



WYDARZENIA
I

UROCZYSTOŚCI



8



9

PREMIERA FILMU „CHOCIM 1621”

30 września 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się 
przedpremierowy pokaz fi lmu dokumentalnego „Chocim 1621” w reżyserii 
Leszka Wiśniewskiego. Film wyprodukowany został przez Telewizję Polską 
i Centralną Bibliotekę Wojskową. Obraz opowiada o jednej z największych 
wiktorii w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, której 400. rocznicę ob-
chodzimy w tym roku. 

W uroczystościach wzięli udział między innymi przedstawiciele władz pań-
stwowych, samorządowych, reprezentanci Wojska Polskiego i służb munduro-
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Premiera filmu „Chocin 1621”

wych, a także duchowieństwo i przedstawiciele organizacji społecznych oraz 
mediów. Wśród przybyłych znaleźli się:

- Barbara Fedyszak-Radziejowska, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej,

- Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych,

- prof. Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Marta Hołownia-Woźny, Dyrektor Departamentu Administracyjnego 

Ministerstwa Obrony Narodowej,
- płk Cezary Reginis, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Pol-

skiego,
- gen. bryg. Bogdan Dziewulski, reprezentujący Dowódcę Generalnego 

Rodzajów Sił Zbrojnych,
- płk Sławomir Kaczor, reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów 

Sił Zbrojnych,
- gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeń-

stwa Cyberprzestrzeni,
- płk Mariusz Bednarz, reprezentujący Dowódcę Garnizonu Warszawa,
- wiceadmirał Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich – 

Dowódca Komponentu Morskiego,
- gen. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego In-

stytutu Medycznego,
- płk Grzegorz Kaliciak, Prorektor ds. Wojskowych Wojskowej Akademii 

Technicznej,
- ks. płk Andrzej Piersiak, reprezentujący Metropolitę Białostockiego i Ad-

ministratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego,
- JE ks. mjr Marcin Makula, Ewangelicki Biskup Wojskowy,
- ks. Zbigniew Kras, Kapelan Prezydenta RP
- płk Dariusz Kaluga, reprezentujący Komendanta Głównego Straży Gra-

nicznej,
- Ryszard Wojtkowski, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-

stwowych,
- Bogusław Nizieński, Przewodniczący Rady Kombatanckiej przy Szefi e 
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Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kanclerz Kapitu-
ły Orderu Orła Białego,

- st. sierż. w st. spoczynku Tadeusz Kurcyk, Prezes Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”,

- płk pil. w st. spoczynku Kazimierz Pogorzelski, Prezes Stowarzyszenia Lot-
ników Polskich,

- Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego reprezentowany 
był przez Prezesa Instytutu Andrzeja Chyłka, Członków Zarządu oraz Człon-
ków Kapituły Krzyża Andrzeja Anusza i Krzysztofa Lancmana. Na wniosek 
Instytutu Kapituła nadała Krzyż Służby Niepodległości następującym osobom: 
Dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie Prof. dr hab. Wojciechowi 
Fałkowskiemu, Dyrektorowi TVP Historia Piotrowi Legutce oraz reżyserowi 
fi lmu Leszkowi Wiśniewskiemu.

Uchwałę odczytał Prezes Instytutu NN Andrzej Chyłek, aktu dekoracji do-
konali Członkowie Kapituły Krzyża Krzysztof Lancman i Andrzej Anusz.
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INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W 
WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

7 października 2021 roku w auli Wojskowego Instytutu Medycznego odby-
ła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022. W uro-
czystości uczestniczyli między innymi: Generał Rajmund T. Andrzejczak - 
Szef Sztabu Generalnego, Barbara Brodowska Mączka - Dyrektor Generalny 
w Kancelarii Prezydenta RP, Gen. Dyw. Pilot Dariusz Malinowski - Zastęp-
ca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Płk. Prof. Przemysław 
Wachulak - Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Gen. Bryg. Robert 
Kosowski - Rektor Akademii Sztuki Wojennej, Inspektor Iwona Klonowska 
- Komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, oraz przedstawiciele Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego.
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Inauguracja nowego roku akademickiego ...

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego reprezentowali 
Krzysztof Lancman - członek Zarządu i członek Kapituły Krzyża Służby Nie-
podległości oraz Zbigniew Jacek Jackiewicz członek Rady Programowej Insty-
tutu.

Na wniosek Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsiane-
go uchwałą Kapituły nadano Dyrektorowi WIM Gen. Dyw. Prof. Dr. Hab. 
N. Med. Grzegorzowi Gielerakowi Krzyż Służby Niepodległości. Uchwałę 
odczytał Zbigniew Jackiewicz członek rady programowej instytutu, a deko-
racji dokonał Krzysztof Lancman - członek Kapituły Krzyża Służby Niepod-
ległości.
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Inauguracja nowego roku akademickiego ...

Wykład Inauguracyjny pt. Rok Chirurgii Robotycznej w WIM wygłosił 
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Generał Dywizji Grzegorz Gie-
lerak. Podczas Inauguracji roku akademickiego pracownikom cywilnym i woj-
skowym instytutu WIM zostały nadane stopnie naukowe oraz wręczone liczne 
nagrody i wyróżnienia.
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ZB I G N I E W AN D R Z E J  AD A M C Z Y K

MARSZ KU ZDROWIU!

Augustów 2021

W drugiej połowie października kolejna grupa działaczy opozycji niepod-
ległościowej skorzystała z okazji podreperowania swojego zdrowia uczestnicząc 
w turnusie rehabilitacyjno – zdrowotnym w Augustowie.

Świetne warunki zakwaterowania, wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne za-
pewnił nam znany w regionie obiekt Pałac na Wodzie kierowany przez mał-
żeństwo Ewę i Bogusława Falkowskich co sprawiło, że z żalem opuszczaliśmy 
to miejsce. Przemiły i fachowy personel dopełnił reszty pozytywnych wrażeń. 
Można było skorzystać z okładów borowinowych, laseroterapii, krioterapii, 
masaży, ultradźwięków, pola elektromagnetycznego i wielu zabiegów z wyko-
rzystaniem prądu elektrycznego. Mieliśmy dostęp do sauny japońskiej, fi ń-
skiej, jacuzzi i basenu z czego ochoczo korzystaliśmy.
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Popołudniami, już po zabiegach często wybieraliśmy się na spacery do mia-
sta kilka razy zachodząc do osławionego w wielu piosenkach lokalu Albatros.

„Zaprasza” do niego znana z piosenki Janusza Laskowskiego piękna Be-
ata, której rzeźba siedzi na ławce tuż przed wejściem. Oczywiście chyba wszy-
scy zrobiliśmy sobie z nią zdjęcia. Myślę, że w pełni sezonu ustawia się tam 
kolejka.

Dwukrotnie mieliśmy rejs wielką gondolą ( silnik spalinowy ) pływając po 
rzekach Netta oraz jeziorach: Necko, Białym i Rospuda.

Wpłynęliśmy także kilka kilometrów w bieg rzeki Rospuda. Niesamowite 
widoki, naturalność i dzikość otaczającej jej brzegi przyrody robią naprawdę 
wielkie wrażenie!

Wieczory najczęściej spędzaliśmy w kameralnej sali na oglądaniu na dużym 
ekranie ciekawych fi lmów i dyskusjach po ich projekcjach.

Repertuar „kina” przygotował Zbyszek Jackiewicz, który niegdyś był ak-
tywnym uczestnikiem znanego od lat 50-tych ubiegłego wieku Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego ZYGZAKIEM, a obecnie czyni starania jego reaktywacji.

Poza powyższym, uczestnicy turnusu wzięli udział w kilku zewnętrznych 
uroczystościach i imprezach.

Na początku - już w dniu przyjazdu - skorzystaliśmy z zaproszenia nowo 
powstałego Augustowskiego Oddziału Instytutu Pileckiego do obejrzenia 
fi lmu pt. Nazajutrz w kinie Iskra.

Po projekcji miała się odbyć dyskusja, do której jednak nie doszło.
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marsz ku zdrowiu!

Owszem, na scenie trzy osoby z tytułami naukowymi oraz prowadzący wy-
mieniały opinie na różne tematy, jednak nie dotyczyły one fi lmu. Publiczności 
do głosu nie dopuszczono, a szkoda, gdyż fi lm wywołał wiele kontrowersji 
i mieliśmy dużą ochotę na wyrażenie swoich opinii. Moja była i jest zdecydo-
wanie negatywna.
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Październik to miesiąc, w którym należy pamiętać o porwaniu i tragicznej 
śmierci księdza Jerzego Popiełuszko.

Wybraliśmy się zatem 19 października do Suchowoli, gdzie na rynku pod 
pomnikiem Błogosławionego Ks. Jerzego odbyła się uroczystość złożenia 
hołdu temu niezwykłemu Kapłanowi.

Przybył Szef Urzędu Kombatantów i osób Represjonowanych minister 
Jan Józef Kasprzyk, który w swoim przemówieniu podkreślił, że nauczanie ks. 
Jerzego skupiało się wokół trzech wartości: wiary, nadziei i miłości:

– Tutaj, w Suchowoli, ks. Jerzy Popiełuszko wzrastał w miłości do Boga, Rze-
czypospolitej i wolnej Polski. Jesteśmy dziś pod pomnikiem przy jego rodzinnej pa-
rafi i wraz z tymi, którzy walczyli o wolność w latach 70-tych i 80-tych: z przed-
stawicielami środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej – ludzi, którzy tak 
jak ksiądz Jerzy, nie stracili nigdy wiary, nadziei i miłości. Tego uczył bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko: nie tracić wiary w Boga i w wolną Polskę, nie tracić nadziei, że nasz 
kraj odzyska wolność i nie utracić miłości do Boga, Rzeczypospolitej i drugiego czło-
wieka. To przykazanie najpełniej wyrażało się w głoszonych przez niego słowach 
„Zło dobrem zwyciężaj!” – ocenił.

– Ksiądz Jerzy Popiełuszko był kapłanem, który dawał Polakom moc i siłę 
w czasach komunistycznego zniewolenia, nauczając, że strach należy pokonywać. 
To kolejny w naszych dziejach kapłan-męczennik, który poniósł ofi arę życia w imię 
dobra, jakim jest niepodległość wspólnoty narodowej i państwowej – zauważył szef 
UdSKiOR.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz samo-
rządowych:

- Starosta Augustowski pan Jarosław Szlaszyński
- Burmistrz Suchowoli pan Michał Matyskiel
- Proboszcz Parafi i Świętych Apostołów Piotra i Pawła Ks. Tomasz Ma-

łyszko oraz mieszkańcy.
Po złożeniu wieńców i kwiatów odwiedziliśmy cmentarz w Suchowoli, 

gdzie pokłoniliśmy głowy w miejscu pochówku Rodziców Ks. Jerzego oraz 
pod pomnikiem i symbolicznymi grobami Ks. Jerzego Popiełuszki oraz 
Ks. Stanisława Suchowolca.

Kolejnym etapem była wizyta we wsi Stara Kamienna, gdzie tuż obok 
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drewnianego kościoła z początków XVII wieku, położony jest grób generała 
Nikodema Sulika.

Po przemówieniach ministra Jana Józefa Kasprzyka, który powiedział – 
Oddajemy dziś hołd gen. Nikodemowi Sulikowi – jednemu z tych, którzy okry-
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li chwałą polskie sztandary w czasie kampanii włoskiej w latach 1944–1945. 
Zgodnie z jego wolą jego prochy powróciły z Anglii do ojczyzny i spoczywają tutaj, 
w Kamiennej Starej. Generał Sulik z Wojskiem Polskim związany był od najmłod-
szych lat: walczył o niepodległość Rzeczypospolitej, w wojnie polsko-bolszewickiej, 
a także w Wojnie Obronnej 1939 roku. Jako dowódca 5. Kresowej Dywizji Piecho-
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ty wchodzącej w skład 2. Korpusu Polskiego walczył we Włoszech o Monte Cassino, 
Ankonę i Bolonię – przypomniał minister Kasprzyk, dziękując za to, że „dzięki 
niemu i ludziom takim jak on możemy dziś żyć w wolnej Polsce”.

Po wystąpieniu pana Bogusława Falkowskiego złożyliśmy wieńce 
i kwiaty. 

Następnie udaliśmy się do Dąbrowy Białostockiej, gdzie jest umiejsco-
wiony poświęcony Mu pomnik.

Chyba nie muszę dodawać, że tam także minister oraz nasze grono złożyliś-
my wiązanki kwiatów.

Generał Nikodem Sulik był jednym z najbardziej wybitnych i zasłużonych 
dla Polski ofi cerów Wojska Polskiego.

To wielki patriota któremu przyszło umrzeć w 1954 roku na obczyźnie. 
Polska ziemia powitała Go dopiero w 1993 roku, do której powrócił wraz 

z żoną Anielą. 
Zainteresowanych tą niezwykłą postacią odsyłam do dostępnych w inter-

necie źródeł. Warto.
Miłym akcentem turnusu były uroczyste wręczenie odznaczeń Krzyży 

Służby Niepodległości przyznanych na wniosek Instytutu Historycznego 
NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego oraz Złotych Krzyży Honorowych 
Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym przypadku Prezes IHOO pan Andrzej Chyłek odczytał 
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Zbigniew Andrzej Adamczyk

tekst uchwały, a odznaczenia wręczył członek Kapituły Służby Niepodległo-
ści pan Krzysztof Lancman.

Odznaczeni zostali:
- Pan Marek Kisz
- Pan Józef Melak

W drugim zaś Generał Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Pol-
skiej pan Józef Melak odznaczył:

- Pana Krzysztofa Lancmana
- Pana Wojciecha Lesiaka.

Gratulacje dla wszystkich odznaczonych!
Wyżej wymienione uroczystości cieszyły się sporym zainteresowaniem lo-

kalnych mediów oraz TVP 3 i TV TRWAM.
Turnus został zorganizowany z inicjatywy Zarządu Instytutu Histo-

rycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego przy wsparciu ze środków 
pochodzących z Funduszu Pomocy Pieniężnej na Leczenie Uzdrowiskowe 
działającego przy Urzędzie Do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych.
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OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
W WARSZAWIE

Uroczystości 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się mszą 
św. za Ojczyznę odprawioną w Świątyni Opatrzności Bożej z udziałem Pary 
Prezydenckiej. Mszy przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz. Tego dnia po raz kolejny w Świątyni Opatrzności zapłonęła też Świeca 
Niepodległości, podarowana przez papieża Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, aby 
została zapalona w wolnej Polsce.

O godzinie 11,45 rozpoczęły się Uroczysta Odprawa Wart dla uczczenia 
Narodowego Święta Niepodległości z udziałem Pary Prezydenckiej. 
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W swoim przemówieniu Pan Prezydent Andrzej Duda powiedział;
– Wolność zawdzięczamy sobie sami. To był zbieg wydarzeń i okoliczności hi-

storycznych, niektórzy mówią  –  cud. Ale to było także męstwo, nieustępliwość, 
głęboka wiara w to, że Polska wróci na mapę, że odzyskamy niepodległość… 

– Przyszedł taki czas, że dzisiaj patriotyzmem jest nie tylko, jak mówiliśmy 
przez lata, praca dla Ojczyzny, pamięć historyczna, wizja tego, jaka Polska po-
winna być w przyszłości, jej rozwijanie, myślenie o jej sprawach, budowanie jej 
siły, czczenie bohaterów – mówił Prezydent, dodając, że przyszedł też czas, że 
trzeba bronić Ojczyzny. – Na szczęście nie trzeba jej bronić z bronią w ręku – 
zaznaczył.

– Ale trzeba – jak podkreślał Andrzej Duda – bardziej, niż dawniej – strzec 
jej granic. – Trzeba to robić z poświęceniem, z nieprzespanymi nocami, w chłodzie, 
w trudzie, w bardzo niewdzięcznej sytuacji, do jakiej zmusiły nas hybrydowe dzia-
łania reżimu białoruskiego przeciwko Polsce i przeciwko Unii Europejskiej – po-
wiedział Prezydent. – Dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam funkcjonariusze 
Straży Granicznej, żołnierze, policjanci – mówił. 

Podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza została podnie-
siona na maszt fl aga państwowa, a także odśpiewano Hymn RP. Następnie zo-
stał odczytany Apel Pamięci oraz oddany salut narodowy z 21 salw armatnich. 
Później odbyła się uroczysta odprawa wart. 
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We wspólnym świętowaniu wzięli udział między innymi kombatanci – 
w tym Kazimierz Klimczak, ps. „Szron”, najstarszy żyjący uczestnik Powstania 
Warszawskiego – oraz przedstawiciele opozycji antykomunistycznej w tym In-
stytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

Marsz Niepodległości



26

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie

103 lata temu, po ponad stu dwudziestu latach nieobecności na mapach 
Europy i świata, Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada 
2021 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Józef Kasprzyk oddał w Warszawie hołd współtwórcom niepodległego państwa 
polskiego oraz tym, którzy w obronie jego wolności stracili życie. Ulicami 
Warszawy przeszedł około 150 tysięczny Marsz Niepodległości.

Minister Kasprzyk wspólnie z ppłk. Leonardem Kapiszewskim i działaczami 
opozycji antykomunistycznej w tym bardzo liczną reprezentacją Instytutu 
Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego złożył kwiaty przy 
tablicy w hołdzie Polakom pomordowanym przez Niemców w czasie II wojny 
światowej przy Al. Jerozolimskich 37 oraz przed popiersiem Ignacego Jana 
Paderewskiego – jednego z ojców naszej niepodległości – w stołecznym Parku 
Skaryszewskim. To pod jego wpływem prezydent Stanów Zjednoczonych 
Woodrow Wilson postanowił uzależnić podpisanie traktatu wersalskiego 
od dodania w nim punktu gwarantującego utworzenie niepodległej 
Rzeczypospolitej. Szef UdSKiOR oddał również hołd Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu, składając wieniec przed pomnikiem Naczelnika Państwa przy 
Belwederze.

Podczas uroczystości przed popiersiem Ignacego Jana Paderewskiego Jan 
Józef Kasprzyk przypomniał, że mimo różnic, które dzieliły polskich polityków 
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przed stu laty, potrafi li oni dążyć wspólnie do jednego celu, jakim było 
odzyskanie przez Rzeczpospolitą niepodległości:

– 103 lata temu zdarzył się cud przywrócenia Polski na mapę Europy i świata, 
który nie byłby możliwy, gdyby nie jedność Polaków i wspólne myślenie o Polsce. 
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I choć tak wiele różniło ojców naszej niepodległości co do tego, jak powinna 
wyglądać Rzeczpospolita, jaki powinna mieć kształt, ustrój czy granice, tym, co ich 
łączyło, była miłość do ojczyzny oraz przedkładanie interesów wspólnoty narodowej 
i państwowej nad interes prywatny. Choć tak wiele ich dzieliło, potrafi li ze sobą 
rozmawiać i wspólnie służyć Polsce – zauważył Szef Urzędu, podkreślając, że jest 
to przykład, z którego powinniśmy czerpać również współcześnie.

– Stoimy dziś pod pomnikiem jednego z ojców naszej niepodległości, Ignacego 
Jana Paderewskiego, który wspólnie z Marszałkiem Piłsudskim, Romanem 
Dmowskim, Wincentym Witosem, Ignacym Daszyńskim i Wojciechem Korfantym 
poprowadził naród ku zjednoczeniu, tak bardzo potrzebnemu w roku 1918, po 
to, aby dwa lata później, w roku 1920, obronić Rzeczpospolitą przed inwazją 
komunizmu. Jest to lekcja, która musi płynąć z historii również na współczesność: 
że w chwilach trudnych musimy być razem, musimy być zjednoczeni. Ci, którzy 
Polsce dobrze życzą, muszą być razem, muszą się wspierać – powiedział minister 
Kasprzyk.

– Cieszę się, że tak wielu Polaków mogło dzisiaj przybyć na Marsz 
Niepodległości i w spokoju pokonać tę tradycyjną trasę, której organizatorami od 
lat są społecznicy, maszerując pod biało-czerwoną fl agą. Chciałem w tym miejscu 
bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Marszu, Wojsku Polskiemu, 
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wszystkim służbom zabezpieczającym Marsz: policji, Żandarmerii Wojskowej 
i Straży Marszu. Dziękuję żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, kombatantom 
i działaczom opozycji antykomunistycznej za to, że są dziś razem z nami. Raz 
jeszcze dziękuję, że swoją obecnością pokazaliśmy, że chcemy wielkiej i dumnej 
Polski, że jesteśmy zjednoczeni pod biało-czerwoną fl agą w imię tych wartości, 
które zawsze były fundamentem tworzącym Rzeczpospolitą. Chwała bohaterom, 
chwała twórcom wolnej Polski i tym, którzy dziś jej służą i bronią jej granic! – 
zakończył Szef UdSKiOR.

---------------------------------------------------------------------------------------------
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu 
władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego 
samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 
11 listopada został również rozbrojony okupacyjny garnizon niemiecki 
w stolicy. Wolne były Kraków, Lublin, Cieszyn. Z mroków okresu zaborczego, 
z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się nowa Polska. Dzień 
później, 12 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski wydał rozkaz do polskich sił 
zbrojnych: – Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, gdy serce 
w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce 
swobody w całym jej blasku! Z Wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny 
dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra 
Ojczyzny i szczęścia jej obywateli!

Zdjęcia i relacja za stronami internetowymi Prezydenta RP i UdSKiOR 

KONCERT
Obchody Święta 11 listopada członkowie Instytutu Historycznego 

NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego zakończyli wysłuchaniem koncertu 
barda Konfederacji Polski Niepodległej, środowisk niepodległościowych 
i Solidarności Leszka Czajkowskiego.

W trakcie wydarzenia Krzysztof Lancman Członek Kapituły Krzyża Służby 
Niepodległości oraz Andrzej Chyłek Prezes Instytutu Historycznego NN im. 
Andrzeja Ostoja Owsianego uhonorowali za zasługi dla niepodległości Polski, 
Leszka Czajkowskiego Krzyżem Służby Niepodległości. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Leszek Paweł Czajkowski (ur. 1967) – polski piosenkarz, poeta, kompo-

zytor i publicysta nazywany „bardem polskiej prawicy”, nawiązujący m.in. do 
twórczości Jacka Kaczmarskiego. W latach 1987-1989 był kolporterem pra-
sy podziemnej na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, 
„PWA”, następnie „Orzeł Biały”, pism podziemnych KPN, książek i innych 
przedmiotów i rzeczy które ukazywały się w drugim obiegu). Uczestnik manife-
stacji i wieców protestacyjnych. Brał udział w akcjach ulotkowych i malowania 
napisów na murach. Od 1987 roku członek Organizacji Akademickiej Orzeł 
Biały. Brał czynny udział w odbudowie i budowie struktur Okręgu I Warszaw-
skiego Konfederacji Polski Niepodległej. W latach 1988 – 1991 członek NZS 
na UW, w 1988 uczestnik strajku; współorganizator manifestacji (m.in. 21 II 
1989 w sprawie wolnych wyborów). 
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„ARTYŚCI NA SZLAKU”
W 80. ROCZNICĘ SFORMOWANIA ARMII ANDERSA

W ramach przypadającej w tym roku 80. rocznicy sformowania Armii gen. 
Władysława Andersa 14 listopada 2021 r. w Warszawskim Domu Technika 
wystawiono spektakl ,„Artyści na Szlaku”, opowiadający o losach artystów, 
którzy z 2. Korpusem Polskim przeszli cały jego szlak bojowy. Aktorzy Kra-
kowskiego Teatru Komedia – ku uciesze zgromadzonych w sali balowej wetera-
nów – zaprezentowali repertuar przedwojennych piosenek i pieśni czasu wojny.

W szeregach 2. Korpusu Polskiego walczyli nie tylko ofi cerowie i żołnierze. 
Na jego szlaku działali również artyści i fi lmowcy, którzy do polskiej armii 
dołączyli jeszcze w ZSRR. Śpiewali dla Polaków w ekstremalnych warunkach, 
nagrywali kronikę fi lmową. Swoim działaniem nadawali sens codziennej walce 



33

„Artyści na szlaku” w 80. rocznicę sformowania Armii Andersa

podkomendnych gen. Władysława Andersa, którzy na kartach polskiej i eu-
ropejskiej historii zapisali się m.in. dzięki zwycięskiej bitwie o Monte Cassino 
w maju 1944 roku.

W ten niedzielny wieczór uczciliśmy również jubileusz Józefa Walaszczyka, 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, który dzień wcześniej, 13 listopada, 
świętował 102. rocznicę urodzin. Minister Kasprzyk złożył na ręce Szanow-
nego Jubilata najserdeczniejsze życzenia oraz bukiet kwiatów jako wyraz pa-
mięci o jego poświęceniu i bohaterstwie w czasie II wojny światowej. Józef 
Walaszczyk z narażeniem życia uratował w czasie niemieckiej okupacji ponad 
pięćdziesięciu obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. I my dołączamy 
się do życzeń: 200 lat, Panie Józefi e!

Spektakl obejrzeli, poza zgromadzonymi kombatantami liczni przedstawi-
ciele Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Spektakl „Artyści na Szlaku” powstał za sprawą fascynującej historii, która 

wydarzyła się naprawdę. Oto, gdy wybucha wojna – artyści, gwiazdy przed-
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wojennej Warszawy i Lwowa dołączają do Armii Andersa, aby w atmosferze 
śmierci, głodu i walki dodać otuchy swoimi występami. To świat, którego już 
nie ma, to piosenki, które na długo zostają w pamięci. Czterech aktorów pro-
wadzi widza przez drogę, która swój początek ma jeszcze w wolnej Polsce, gdzie 
kawiarniane sceny uginają się od kabaretów i recitali. Śledzimy losy naszych 
bohaterów, którzy kroczą dumnie przez niemal cały świat pod dowództwem 
generała Andersa, aby koniec tej przebytej ścieżki zastać w Londynie.

Scenariusz i reżyseria: Mateusz Dewera; przygotowanie wokalne, muzy-
ka: Dorota Wasilewska; kostiumy i scenografi a: Alicja Margolin-Gałczewska.

Obsada: Adrian Gawlik, Natalia Pietrasz, Joanna Jucha, Jakub Reizer.

Wolą zgromadzonych widzów spektakl poświęcono obrońcom wschod-
niej granicy Rzeczypospolitej Polskiej
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PRACE EKSHUMACYJNE
MARSZAŁKA POLSKI I NACZELNEGO WODZA 

EDWARDA ŚMIGŁEGO-RYDZA

15 listopada br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfi kacji IPN przeprowadził 
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie prace ekshumacyjne, których ce-
lem jest ostateczne wyjaśnienie wątpliwości związanych z miejscem pochówku 
Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Edwarda Śmigłego-Rydza.

Prace ekshumacyjne zostały przeprowadzone w związku z inicjatywą skie-
rowaną do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej przez Instytut Historyczny 
NN im. Andrzeja Ostroja Owsianego oraz Szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. 
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Okoliczności śmierci Marszałka Śmigłego-Rydza oraz miejsce jego po-
chówku owiane były przez lata tajemnicą i wątpliwościami, również w związku 
z istniejącymi hipotezami dotyczącymi rzekomej ekshumacji w latach 60-tych 
XX w. szczątków Marszałka na zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
Mieczysława Moczara.

Prace przeprowadzono na terenie Cmentarza Powązkowskiego w War-
szawie, w kwaterze 139, gdzie w 1941 r. miał zostać pochowany Marszałek 
Edward Śmigły-Rydz. W wyniku działań na głębokości ok. 2,5 metra ujawnio-
no murowaną kryptę grobową, a w niej ocynkowaną trumnę, w której znajdo-
wały się szczątki mężczyzny. W okolicach klatki piersiowej spoczywał ryngraf 
z orłem i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Zachowały się także 
liczne elementy odzieży.

Podjęte szczątki zostaną poddane oględzinom antropologicznym oraz bada-
niom genetycznym, celem ostatecznego potwierdzenia tożsamości.
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URODZINY KS. DR STANISŁAWA TYLUSA SAC

19 listopada obchodziliśmy urodziny 
ojca duchowego i opiekuna członków oraz 
kapelana naszego Instytutu ks. Stanisława 
Tylusa SAC.

W trakcie uroczystości Krzysztof Lanc-
man Członek Kapituły Krzyża Służby Nie-
podległości oraz Andrzej Chyłek Prezes 
Instytutu Historycznego NN im. Andrzeja 
Ostoja Owsianego uhonorowali za zasługi 
dla niepodległości Polski, Ks. dr Stanisława 
Tylusa SAC Krzyżem Służby Niepodległości.
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---------------------------------------------------------------------------------------------
Ks. dr Stanisław Tylus SAC – syn Stefana i Janiny z domu Chmiel, ur. się 

19.11.1956 r. w Janowie Lubelskim. Po ukończeniu w 1975 r. szkoły śred-
niej maturą uzyskaną w LO w Sulejówku, szukając drogi swego powołania, 
wstąpił tego roku do nowicjatu franciszkanów konwentualnych, a następnie 
w latach 1976-1978 studiował fi lozofi ę w Wyższym Seminarium Duchownym 
OO. Franciszkanów w Krakowie. Ostatecznie wybrał charyzmat Stowarzysze-
nia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni) i w latach 1982-1986 odbył studia 
teologiczne w Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Po 
święceniach kapłańskich, które otrzymał w 1986 r. w Ołtarzewie, powierzono 
mu funkcję wikariusza w parafi i pallotyńskiej w Rynie w diecezji warmińskiej. 
W latach 1987-1992 studiował w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale 
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał w 1989 r. magiste-
rium i licencjat na podstawie rozprawy pt. Patrocinia kościołów parafi alnych 
w archidiecezji (halickiej) lwowskiej do końca XVI wieku. Doktoryzował się 
w 1998 r. po przedstawieniu rozprawy pt. Edycja i analiza dokumentów funda-
cyjnych parafi i w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej. 

W latach 1991-1992 był pracownikiem Pallotyńskiego Biura Pielgrzymko-
wego w Warszawie, a następnie przełożonym domu studenckiego Księży Pallo-
tynów w Lublinie (1993-1996). Od jesieni 1993 r. rozpoczął wykłady historii 
Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołta-
rzewie, które prowadzi do dziś. 1 maja 1993 r. został zatrudniony na stano-
wisku asystenta w Ośrodku Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL 
(jako redaktor naczelny czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
do 2001 r., a następnie jako redaktor do 2012 r.), a od września 1998 r. zo-
stał przeniesiony na stanowisko asystenta do katedry Historii Kościoła w Śre-
dniowieczu, w Instytucie Historii Kościoła KUL, po przedstawieniu rozprawy 
doktorskiej. W 2001 r. został adiunktem przy wyżej wymienionej katedrze, 
a w latach 2005-2009 pełnił funkcję sekretarza Instytutu Historii Kościoła 
KUL. W latach 2006-2008 był redaktorem „Roczników Teologicznych” KUL, 
z. nr 4: Historia Kościoła. W latach 2007-2011 był wykładowcą w Archidiece-
zjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Od 2011 do 2014 r. 
był pracownikiem naukowym w Instytucie Leksykografi i KUL.
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W 2014 r. został przeniesiony do domu Zarządu Prowincjalnego w War-
szawie i jako pracownik naukowy został skierowany do Archiwum Prowincji 
Chrystusa Króla. W 2017 r. został mianowany dyrektorem Pallotyńskiego In-
stytutu Historycznego i dyrektorem Archiwum Prowincjalnego.

Ks. Stanisław Tylus jest autorem trzech książek: Fundacje kościołów parafi al-
nych w średniowiecznej archidiecezji lwowskiej, Lublin 1999; Leksykon polskich 
pallotynów 1915-2012, Ząbki 2013; Materiały do genealogii szlachty wołyńskiej, 
t. 1: A-D, Kolbuszowa 2013. Jest też współredaktorem trzech książek: Śre-
dniowieczny Kościół polski. Z dziejów duszpasterstwa i organizacji kościelnej, 
Lublin 1999 (współautorstwo z Markiem Tomaszem Zahajkiewiczem); Kościół 
i historia – drogi i wzajemne powiązania. Księga pamiątkowa ku czci Księdza 
Profesora Anzelma Weissa, Lublin 2001 (współautorstwo z Janem Walkuszem); 
Historia świadectwem czasów. Księdzu Profesorowi Markowi Tomaszowi Za-
hajkiewiczowi, Lublin 2006 (współautorstwo z Włodzimierzem Bielakiem). 
Jako redaktor czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (półrocz-
nik), przygotował do druku 36 tomów (t. 62-98, 1993-2012), i jako redaktor 
„Roczników Teologicznych” KUL, z. nr 4: Historia Kościoła (t. 53-55, 2006-
2008). Ponadto jego autorstwo jest ok. 300 artykułów naukowych i popu-
larno-naukowych, bibliografi i, recenzji i haseł encyklopedycznych – zwłaszcza 
w Encyklopedii Katolickiej KUL. Opracował ponad 600 biogramów zmarłych 
pallotynów i pallotynek – napisanych i zamieszczonych na stronie interneto-
wej: https://libermortuorum.pl/zmarli_index.php (z ciągłą aktualizacją stro-
ny).

Od 2021 roku Ks. Stanisław Tylus jest kapelanem Instytutu Historycznego 
NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego i Koła Krajowego „Opocznik” Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
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O EKONOMII I NIE TYLKO…

OBUDŹ SIĘ POLSKI PRZEDSIĘBIORCO

Ten okrzyk – „Obudź się…” wznoszą polscy przedsiębiorcy, głównie mali 
i średni zgromadzeni 1 października na konferencji w Warszawie. Są z nimi 
także prawnicy, lekarze, wojskowi, uczeni i intelektualiści. Ludzie różnych za-
wodów i przekonań zgromadzili się i są zgodni, że przyszedł czas, by polscy 
przedsiębiorcy zabrali głos w fundamentalnych sprawach dotyczących przy-
szłości państwa i narodu. 

Przedsiębiorcy, pracownicy i inteligencja mają niezbywalny obowiązek brać 
odpowiedzialność za Polskę. Troska o wolność, dobro państwa i narodu jest im 
zadana. 

Kim jest dziś polski przedsiębiorca? 
Komuna likwidowała „prywaciarzy”, przedsiębiorców za indywidualizmu. 

Gdy nadeszły nowe czasy ekipa Leszka Balcerowicza indywidualizm wyniosła 
na piedestał, a w przedsiębiorcach tępiła próby organizowania się, współdzia-
łania. 

Po ponad trzydziestu latach od upadku komuny mówimy z dumą, że jest 
nas ponad 2 miliony. Są wśród nas samozatrudnieni, a przede wszystkim mali 
i średni przedsiębiorcy. Zatrudniamy ponad 7 milionów pracowników. 

Postawmy dwa pytania: jako zbiorowość – jak oceniamy 30 lat, które za 
nami oraz jak postrzegamy przyszłość, która przed nami. 

Porównując dzień dzisiejszy z czasem komuny każdy bez wahania stwierdzi, 
że dokonany został postęp, staliśmy się zamożniejsi, wyzbyliśmy się komplek-
sów. 
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Jednakże porównując osiągnięcia Polski z sukcesami innych krajów, które 
w tym samym czasie co my zaczynały z podobnego poziomu musimy z pokorą 
przyznać, że nie zdobyliśmy wiele a postęp jest relatywnie niski. To Chiny, Ko-
rea Południowa i szereg innych krajów każą nam zejść na ziemię i nie wpadać 
w samozachwyt.

A jednak bezcenny jest fakt, że ponad 2 miliony Polaków postawiło na 
własną pomysłowość, twórczość, ma odwagę zaczynać od zera. To, czego im 
brakuje to podmiotowość w kontaktach z władzą polityczną, organizacjami 
i instytucjami społecznymi i gospodarczymi. Do dziś polscy przedsiębiorcy 
jako grupa to w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym wielki niemowa. 

Jaka przyszłość rysuje się przed polskimi przedsiębiorcami? 
Przed 30 laty władzę przejęli ci, a większość Polaków niestety im zaufała, 

którzy wmówili, że wiedzą lepiej, „że nie ma alternatywy”, że ich terapia szoko-
wa jest dla Polski zbawienna. Dziś wiemy, że była to nieprawda. 

Po ponad 30 latach u władzy są ich następcy i kontynuatorzy, którzy wyko-
rzystując napięcia społeczne i gospodarcze spowodowane epidemią i kryzysem 
pod pretekstem „troski o obywateli o niskich dochodach”, chcą pozbawić pol-
skich przedsiębiorców resztek wpływu na sprawy gospodarcze. 

Temu ma służyć centralizujący władzę w rękach biurokracji i nomenkla-
tury partyjnej program zatytułowany Polski Ład. Podobny cel ma osiągnąć 
ubezwłasnowolnienie samorządu terytorialnego oraz pseudorefor ma służby 
zdrowia, wymuszone zmiany w polskiej energetyce – ostatnim bastionie suwe-
renności w gospodarce i wiele innych trudnych do racjonalnej oceny decyzji 
rządu. 

Dokonajmy punktowej analizy krytycznej Polskiego Ładu. Twierdzę z całą 
stanowczością, że Polski Ład to na polskiego przedsiębiorcę i rolnika… bat. 

Oto argumenty:
1. Powstał bez udziału przedsiębiorców. To nie jest strategiczny, a partyj-

no-urzędniczy i propagandowy dokument.
2. Zamiast łączyć – dzieli i skłóca społeczeństwo. Dochody jednych mają 

wzrosnąć kosztem drugich. 
3. Wzrost gospodarczy ma zostać osiągnięty nie poprzez inwestycje pol-

skich przedsiębiorców, a poprzez konsumpcję.
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4. Fundusze inwestycyjne uzyskane z UE i budżetu państwa mają trafi ć 
nie do polskich przedsiębiorców, a do zagranicznych fi rm, które będą realizo-
wały wielkie kontrakty infrastrukturalne. Sens tych budów jest wątpliwy. 

5. Zubożeją samorządy terytorialne.
6. Przyspieszona zostanie na szereg lat infl acja, wzrośnie zadłużenie pań-

stwa.
7. Zamiast ograniczać uprzywilejowanie kapitału zagranicznego, jego zy-

ski wzrosną, ich transfer zagranicę także (deklarowane przez premiera opodat-
kowanie kapitału zagranicznego na kwotę około 2 mld zł rocznie jest śmieszne 
wobec wytransferowanej w roku 2020 kwoty ponad 130 mld zł. A przy założe-
niu ponad 4% stopy wzrostu PKB oraz ponad 5% stopy infl acji w roku 2021 
szacunek zysków tego kapitału zwiększy się o co najmniej 10 mld zł).

Dlatego reakcją polskich przedsiębiorców na Polski Ład jest powołanie Ru-
chu Społecznego Powszechnego Samorządu Gospodarczego. 

RZĄD CHCE    RUCH SPOŁECZNY CHCE
zlikwidować podmiotowość  przywrócić podmiotowość
polskich przedsiębiorców  polskich przedsiębiorców

uniemożliwić powstanie  utworzyć organizację
organizacji przedsiębiorców

skłócić i podzielić przedsiębiorców  scalić i połączyć

wyeliminować z decydowania  nadać im obowiązek
o gospodarce  współdecydowania o gospodarce

scentralizować i zbiurokratyzować  przywrócić jej samorządność
administrację terenową

stworzyć nową nomenklaturę  ruchu samorządowego i tworzymy
ruch społeczny
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Ruch Społeczny PSG przygotował ustawę, w której są jasno rozpisane kom-
petencje, a między innymi udział przedsiębiorców w tworzeniu prawa podat-
kowego, sądownictwie gospodarczym, szkolnictwie zawodowym. Ustawa to 
efekt pracy profesorów prawa Uniwersytetu Poznańskiego i przedsiębiorców.

Ruch Społeczny PSG chce być partnerem samorządu terytorialnego. 
Rzucamy hasło i wychodzimy z inicjatywą wypracowania Nowej Umowy 

Społecznej. To, co za nami i to, co przed nami nakazuje razem i zgodnie -śro-
dowiskom, grupom społecznym, organizacjom i wszystkim ludziom dobrej 
woli odbyć debatę o przebudowie ustroju państwa tak, by przyszłość była bez-
pieczna i dostania.

Jako członkowie Ruchu Społecznego PSG wzywamy wszystkich, którym 
dobro polskich przedsiębiorców i pracowników leży na sercu – wesprzyjcie 
nas w zbieraniu podpisów pod projektem ustawy tak, byśmy mogli go złożyć 
w Sejmie i zabiegać o jego uchwalenie. 
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O FASADOWEJ DEMOKRACJI

(Fragment przygotowywanej do druku mojej nowej książki 
„Fasadowa demokracja. Ustrój polityczny partyjnej oligarchii wyborczej 

III Rzeczypospolitej a republikańska demokracja obywatelska”)

Zrozumienie, a potem pojęcie faktu, iż żyję w ustroju fasadowej demokra-
cji, zajęło mi blisko trzy lata. Pierwsze wolne wybory parlamentarne w 1991 
roku, przyjąłem jako nastanie rzeczywistej demokracji. W 1993 roku zosta-
łem posłem na Sejm II Kadencji z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej. 
Jako socjolog i ekonomista, będący pracownikiem naukowym, miałem rzadką 
okazję do zastosowania najważniejszej socjologicznej metody badawczej, czyli 
„obserwacji uczestniczącej”, dla analizy życia politycznego polskiego parlamen-
tu. To co zrozumiałem już w pierwszych miesiącach bycia posłem, to był fakt, 
iż polski poseł nie reprezentuje polskich wyborców. Obserwowałem bowiem 
z początkowym wręcz rosnącym zdumieniem, iż posłowie głosują w jaskra-
wej sprzeczności z widocznymi gołym okiem interesami swoich wyborców. Ich 
obiektywne interesy mieli sobie za nic. Potem odkryłem, że w istocie liczą 
się tylko ze zdaniem liderów swoich partyjnych klubów parlamentarnych. Tak 
więc mój wstępny wniosek, zwany w nauce hipotezą, był dla mnie samego 
zdumiewający - posłowie w Sejmie nie reprezentują swoich wyborców lecz re-
prezentują swoje partie polityczne, a ściślej mówiąc kierownictwa tych partii. 
I im dłużej byłem w Sejmie posłem, tym silniejsza była moja hipoteza.

W 1994 roku poznałem śp. Profesora Jerzego Przystawę. Był on przywód-
cą założonego przez siebie w 1993 roku Obywatelskiego Ruchu na rzecz Jed-
nomandatowych Okręgów Wyborczych. To dzięki niemu pojąłem ostatecznie 
w 1994 roku dlaczego posłowie nie reprezentują swoich wyborców. I nigdy ich 
reprezentować w ordynacji proporcjonalnej nie będą, gdyż nie są od nich bezpo-
średnio zależni. Szybko otrząsnąłem się z liberalnej ideologii, pojmując, iż dzięki 
tej ordynacji jestem pozbawiony swoich podstawowych praw obywatelskich. Nie 
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mam biernego prawa wyborczego, gdyż nie mogę kandydować do Sejmu jako 
obywatel. Czynne zaś prawo wyborcze jest fasadową fi kcją, gdyż mogę głosować 
tylko na już wybranych na partyjnych listach wyborczych kandydatów.

A potem zacząłem kojarzyć sytuację tej partyjnej oligarchii wyborczej z wy-
przedażą majątku narodowego kolejnych rządów, aż po rozbiór gospodarczy 
polskiego przemysłu i bankowości. Zacząłem kojarzyć brak bezpośredniej za-
leżności posłów od wyborców z ich bezkarnością i korupcją polityczną partyj-
nych elit władzy. Pojąłem ścisły związek tego oligarchicznego ustroju z kom-
pradorską polityką gospodarczą wszystkich bez wyjątku rządów. Aż po dziejący 
się obecnie na moich oczach zamach na bezpieczeństwo energetyczne Polski 
rządu Morawieckiego, co nosi znamiona zdrady narodowej, przy którym to 
zamachu blaknie przestępczy charakter tzw. planu Balcerowicza.

Jestem związany z Ruchem JOW po dziś dzień. Jego celem jest zmiana 
ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wzorowanych na brytyjskim 
systemie wyborczym jednomandatowych okręgów wyborczych, zamiast obec-
nej tzw. ordynacji proporcjonalnej. Jego celem jest w istocie likwidacja obecnej 
fasadowej demokracji, jaką jest polski ustrój partyjnej oligarchii wyborczej. 
Jego celem jest w istocie wprowadzenie republikańskiej demokracji przedsta-
wicielskiej. To ordynacja wyborcza do Sejmu bowiem o tym decyduje.

Książka, którą Państwu przedstawiam jest podsumowaniem nie tylko mo-
jego dorobku intelektualnego, tak publicystycznego, jak i naukowego w tym 
zakresie, ale również w pewnym sensie dorobku całego Ruchu JOW. Moje 
poglądy, wnioski i analizy powstawały bowiem w bezpośrednich i pośrednich 
interakcjach intelektualnych i ideowych z uczestnikami Ruchu, w tym szcze-
gólnie z Profesorem J. Przystawą. I on, i oni są również dyskretnymi współau-
torami moich tekstów.

To co było niezmienne przez te blisko już 30. lat, to bezwzględna zmowa 
milczenia i bezwzględna cenzura publiczna, medialna i naukowa na temat skut-
ków tej ordynacji wyborczej i możliwości jej zmiany. Tu się nic nie zmieniło 
od 1993 roku. Zmowa milczenia i cenzura obowiązuje w akademickiej nauce 
politologii, socjologii i prawie konstytucyjnym. Nauki te po prostu legitymizu-
ją obecną partyjną oligarchię wyborczą jako demokrację. Te nauki wypełniają 
funkcję klasycznej ideologii i nie mają nic wspólnego z uprawianiem nauki. 
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Zmowa milczenia i cenzura obowiązuje we wszelkich mediach elektronicznych 
i prasowych niezależnie od ich opcji politycznych. Znakomici i uznani publi-
cyści, nie mówiąc o redaktorach naczelnych prasy, radia, telewizji i czołowych 
portali internetowych, udają iż nie istnieje problem pozorowania demokracji 
politycznej w Polsce. A o polskich politykach mówić już nie warto, gdyż po 30. 
latach negatywnej selekcji reprezentują wręcz kompromitujący poziom.

To milczenie jest wszakże głęboko przemyślane i uzasadnione. Jest uzasad-
nione strachem. Strachem przed wyrzuceniem obecnego establishmentu po-
litycznego, a szerzej publicznego na śmietnik polskiej historii. Milczący mają 
bowiem pełną świadomość tego, że po zmianie ordynacji wyborczej właśnie 
tam byłoby ich miejsce. 

Nie jest to wszakże tylko milczenie. To jest równolegle celowe dezawuowa-
nie, przeciwdziałanie i dezorganizowanie wszelkiej działalności na rzecz takiej 
zmiany. To jest wręcz bezwzględna walka polityczna, która toczy się w ukry-
ciu przed opinią publiczną. Toczy się w całkowitej ciszy publicznej. Ciszy nie-
ustannie produkowanej przez struktury państwa. W 2017 roku przekazano mi 
wiarygodnie informację, że moje nazwisko zostało w 2002 roku wpisane przez 
służby specjalne, czyli jak rozumiem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
na listę osób stanowiących zagrożenie dla polskiego państwa. Założono mi 
podsłuch w mieszkaniu i samochodzie oraz monitorowano moje zachowania. 
W tym okresie nie prowadziłem żadnej działalności politycznej, a moją jedyną 
aktywnością publiczną było pełnienie funkcji jednego z czterech krajowych ko-
ordynatorów Ruchu JOW. I dopiero po jakimś czasie skojarzyłem to z faktem 
sześciokrotnego zwolnienia mnie z pracy, każdorazowo w nagłych i zaskakują-
cych dla mnie okolicznościach, na państwowych i prywatnych uczelniach wyż-
szych w latach 2002 - 2015. Tak się w praktyce tajnej policji politycznej ABW 
załatwia głębokie milczenie o JOW. I tak państwo III RP tajnie i nielegalnie 
zwalcza legalny ruch obywatelski na rzecz demokracji.

Tak funkcjonuje fasadowa demokracja w codziennej praktyce politycznej 
III Rzeczpospolitej.

Życzę Państwu poważnej lektury.
Z szacunkiem

Wojciech Błasiak



52

ŁU K A S Z PE R Z Y N A

POLSKOŚĆ... NIE NA BIEGUNACH

Koń na biegunach nie zarży. To nie Kasztanka. Jechać na nim też się nie 
da. Zaś taki z jednym biegunem - nawet nie ustoi.

Zgadzam się z główną tezą cennego i wnikliwego szkicu Wojciecha Błasiaka 
„O tożsamości narodowej polskich polityków” („Opinia” nr 132, jesień 2021 r.), 
która - zapewne dobrze ją odczytuję - brzmi: polskości jest za mało. Zwłaszcza 
w obiegu publicznym. Pewnie także w nas samych. Różnimy się za to z byłym 
posłem Konfederacji Polski Niepodległej w ocenie, kto za to odpowiada.

Słusznie utyskuje dr Błasiak na sprzedajność i indyferentyzm polity-
ków i celebrytów, ale to nie za ich działania jesteśmy w świecie oceniani 
i... doceniani. 

Sukces Polski w ostatnich trzydziestu latach zbudowany został dzięki ta-
lentom i pracowitości polskiego przedsiębiorcy oraz klasy kreatywnej. Chociaż 
państwo pracujących na swoim doiło a nie wspierało - tworzyli miejsca pracy, 
także dla zwalnianych z zamykanych przez władze kopalń, hut i fabryk - ale 
i trwałe wartości, od konkurujących na światowych rynkach marek komercyj-
nych po ponadczasowe dzieła artystyczne, zaświadczające, że nad Wisłą, Odrą 
i najbliższą drowi Błasiakowi Brynicą wcale nie Orwellowscy proleci zamiesz-
kują.

Miliony pracujących na swoim uformowało klasę średnią - pierwszą po wo-
jennym spustoszeniu od czasów sanacyjnych. Rażą nas jej niektóre nawyki, od 
oklaskiwania pilota za udane lądowanie w kurortach w trakcie wycieczek last 
minute po kibolskie porykiwania w restauracjach i pubach, wystawiających 
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podczas mundiali i euro ekrany z meczami - ale to z niej i dzięki niej żyje dziś 
państwo polskie. Dalekie od marzeń ale własne.

I podobnie jak w tamtej II Rzeczypospolitej nie oceniano nas za Brześć, 
Berezę Kartuską ani anszlus Zaolzia, lecz za sprawą piękna poezji skamandry-
tów, geniuszu Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta i Juliusza Kaden-
-Bandrowskiego oraz olimpijskich zwycięstw Haliny Konopackiej i Janusza 
Kusocińskiego - tak i dziś wcale nie działania polityków, trudno, nazwijmy ich 
kompradorskimi za drem Błasiakiem, tworzą obraz Polski w świecie.

Przez 30 ostatnich lat, tu się zgodzę, nie udało nam się państwo. Wzmoc-
niło się za to społeczeństwo, konkretnie zaś ta jego część, która nie ogląda się 
na socjal lecz w ślad za fl agowym hasłem początków transformacji ustrojowej 
bierze swój los we własne ręce.

Niedawne dwa miliony studentów - benefi cjentów boomu edukacyjnego, 
a więc więcej niż powojenna Polska w swoich początkach w ogóle miała ludzi 
z wyższym wykształceniem, to nie fantom lecz fakt. Z wymiany Erasmusa wy-
nika, że nasi żacy nie ustępują poziomem orientacji we współczesnym świecie 
młodzieży z najstabilniejszych demokracji zachodnich jak francuska czy bel-
gijska.

Nie są też fatamorganą laury dla fi lmu „Katedra” Tomasza Bagińskiego, 
Oscar dla „Idy” Pawła Pawlikowskiego, wprawdzie za granicą wychowanego, 
ale twórczo myślącego po polsku i o Polsce. Podobnie trzy złote medale olim-
pijskie skoczka narciarskiego Kamila Stocha, chętnie i publicznie podkreśla-
jącego przywiązanie do wypróbowanych rodzimych wartości. Także geniusz 
Roberta Lewandowskiego, zarabiającego wprawdzie kasę w Bawarii, ale bramki 
strzelającego również dla biało-czerwonej narodowej drużyny. 

Przez 45 lat rządów komuny Nobla literackiego otrzymał jeden tylko Polak 
i to emigrant, Czesław Miłosz. W krótszym o jedną trzecią czasie niepodległo-
ści krajowym już autorom ta sama nagroda przypadła dwukrotnie: Wisławie 
Szymborskiej i Oldze Tokarczuk. Ta ostatnia reprezentuje już pokolenie prze-
łomu, w PRL zdążyła tylko studiować. Jej debiut, opowiadanie „Numery”, 
którego publikację w „Czasie kultury” zawdzięczamy perfekcyjnemu zmysło-
wi Rafała Grupińskiego, przypada na moment już po przełomie ustrojowym 
a rzecz traktuje o losach emigrantów zarobkowych w Wielkiej Brytanii, więc 
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od rzeczywistości nie ucieka. Z takiej „nowej Polki” możemy zapewne być 
dumni, nawet jeśli nie wszystkie jej szczegółowe poglądy podzielamy. 

O sprawności polskiej myśli świadczą laury dla młodych informatyków 
znad Wisły i Odry w międzynarodowych konkursach. I wdrożenie studenckie-
go projektu marsjańskiego łazika.

Buzuje te rodzima refl eksja również na łamach tej samej „Opinii”, gdzie na 
mizerię powszechną skarży się Wojciech Błasiak. Znajdujemy tam doskona-
łe opowiadania Ewy Różyckiej, pokazujące, że Polska to nie tylko bezduszny 
„mordor” biurowców gdzie przy kompach męczą się korpoludki ani aparta-
mentowce z kodem dostępu do bramy, lecz wrażliwi i współczujący rodacy 
mieszkają również w starych dzielnicach Łodzi, gdzie sąsiedzi od dziesięcioleci 
znają się doskonale i rozumieją nawzajem, jak potrafi ą. Przeczytamy tam także 
wnikliwe szkice Dariusza Grabowskiego, pokazujące ludzką twarz ekonomii 
i upominające się o polskich przedsiębiorców, żeby mogli zarobić sami, zapła-
cić z tego podatek, żywiący państwo, a innym dać miejsca pracy. Zamieszcza 
„Opinia”, której sama nazwa zobowiązuje także czytelnika do własnej refeksji, 
również eseje Andrzeja Anusza i wyimki z jego książek, analizujących fenomen 
„nielegalnej polityki” z lat 80 oraz sprzeniewierzenie wywodzącego się z niej 
potencjału przez późniejszych już naziemnych liderów, jak Jarosław Kaczyński, 
co skandował wprawdzie chętnie „czas na zmiany”, ale zarazem doprowadził 
do upadku „rząd przełomu” Jana Olszewskiego dla mirażu nie skonsumowanej 
koalicji z Unią Demokratyczną, czy utrącił KPN-owski projekt ustawy „O re-
stytucji niepodległości”, pozwalający odciąć się od PRL.

Jako krytyk literacki z wykształcenia, żyjący od lat z opisywania polity-
ki, staram się postrzegać te zjawiska w całej ich złożoności. Za to dr Błasiak 
w moim przekonaniu popełnia typowy błąd politologa, chociaż w tej branży 
zawodowcem pozostaje wytrawnym: przypisuje krytykowanym zresztą przez 
siebie politykom moc, którą realnie nie dysponują. Zarówno pandemia jak 
kryzys z imigrancką inwazją pokazały przecież, jak ograniczone pozostają ich 
możliwości wpływania na rzeczywistość bardziej złożoną niż liczenie głosów 
w Sejmie lub miliardów, pozyskanych z prywatyzacji bądź upartyjnienia ma-
jątku wspólnego. 

Trudno się nie zgodzić z drem Błasiakiem, gdy pisze, w ślad za Tadeuszem 
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Łepkowskim - to autor mnie również bliski - że w czasach PRL istniały dwa 
bieguny. Przy czym „robotnicza rewolucja społeczna Solidarności odbudowała 
i rozbudowała biegun ideowej tożsamości narodowej” i niepodległościowego 
patriotyzmu (właśnie w KPN najmocniej się on ujawnił), zarazem „redukując 
bezideowy biegun polskości obyczajowo-państwowej (..) z ideą lojalizmu wo-
bec radzieckiego imperium i akceptacją podległości polskiego państwa” [1].

Sprzeciw budzi za to diagnoza dra Błasiaka, dotycząca czasów obecnych: 
„Mamy do czynienia z jednym już tylko biegunem tożsamości narodowej 
i niepodległościowego patriotyzmu. Tworzy go ideowa wyobraźnia narodowa, 
rozwijana społecznie dyskursem narodowym (..). I tylko dzięki temu obecnie 
partia o patriotycznej fasadzie typu PiS może rządzić państwem” [2].

Za to - konkluduje były poseł KPN - „komunistyczny biegun polskiej toż-
samości obyczajowo-państwowej już nie istnieje, gdyż przestała istnieć polska 
biurokracja komunistyczna” [3]. Skoro tak, to dlaczego Polska, choćby pod 
rządami tegoż PiS, co do którego Błasiak uznaje, że przynajmniej fasadę ma pa-
triotyczną, w istotę się nie wgłębiając - nie stała się krajem mlekiem i miodem 
płynącym, z ideową i odporną na korupcję władzą... Dlaczego, chociaż jeszcze 
niedawno zestawiano nas z zamożną i cieszącą się sympatią światowej opinii 
Hiszpanią, dziś porównuje się nas już tylko z Turcją, Węgrami a nawet - jak 
czyni to najpotężniejszy światowy przywódca Joe Biden - z Białorusią, tą samą, 
co nam fałszywych uchodźców podsyła...

Wojciech Błasiak pewnej odpowiedzi udziela, tyle, że wydaje się ona nie-
wystarczająca: „Biegun ideowej tożsamości narodowej i tworząca go ideowa 
wyobraźnia narodowa są wszakże aktywnie zwalczane, banalizowane i ośmie-
szane przez wielość ośrodków, środowisk i grup o kompradorskiej tożsamości 
społecznej (..). Dla nich ideowa polskość to przede wszystkim nienormalność 
(..). Te wielorakie ogniska kompradorskie są umiejscowione przede wszyst-
kim w strukturach polskiego państwa od sejmowych partii politycznych na 
czele z postkomunistami i liberałami, aż po partyjne biurokracje ministerstw 
i urzędów centralnych. Te ogniska (..) są nadal bardzo silne w świecie mediów, 
z „Gazetą Wyborczą” i TVN w roli głównej. Paradoksalnie wspiera je swym 
żenująco niskim poziomem profesjonalnym i ideowym obecna publiczna tele-
wizja i radio” [4].
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Do listy winnych dodaje politolog i b. poseł również wielu samodzielnych 
pracowników nauki, fi lmu, teatru i literatury. Ale także „zagraniczne agentury 
wpływu” [5]. Tutaj zresztą ocena dra Błasiaka spotyka się z wysnutą z odmien-
nych przesłanek ideowych diagnozą Tomasza Piątka, demaskującego liczne 
uwikłania Antoniego Macierewicza, odpowiedzialnego - przypomnijmy - bez-
pośrednio za upadek „rządu przełomu” Mecenasa Olszewskiego, rozłam w mo-
gącym stać się partią skutecznej zmiany Ruchu Odbudowy Polski i wreszcie 
klechdę o zamachu smoleńskim, od lat ponad jedenastu infekującą polskie 
życie społeczne a nie tylko politykę [6].

Wojciech Błasiak trafnie diagnozuje przywary polskiego życia publicznego: 
prywatę i sprzedajność, brak troski o majątek narodowy, bezideowość.

Ocenę tę potwierdziły dwie afery: mailowa, w której okazało się, że twar-
dogłowemu ministrowi-szefowi Kancelarii Premiera Michałowi Dworczykowi 
podpowiadał chwyty marketingowe, jak otumaniać w pandemii opinię pu-
bliczną żurnalista niby to opozycyjnej stacji TVN Krzysztof Skórzyński - oraz 
ta z urodzinami Roberta Mazurka, kiedy to okazało się, że na „pięćdziesiąt-
ce” pisowskiego propagandysty zarabiającego niegdyś w partyjnym „Nowym 
Państwie” a teraz w niemieckim ale nadającym po polsku radiu RMF, bratali 
się przy kielichu politycy PO-KO Borys Budka i Tomasz Siemoniak oraz PiS 
Marek Suski i Łukasz Szumowski, na co dzień z trybuny Sejmu oskarżający się 
nawzajem o zdradę lub korupcję.

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Czuję się przyjacielem wszystkich 
wywodzących się z KPN analityków w tym dra Błasiaka, ale większym prawdy, 
chciałoby się powiedzieć w ślad za mądrością starożytnych.

Z tymi biegunami bowiem... coś nie tak.
Koń na biegunach, jeśli jeden z nich odpadnie czy do reszty zmurszeje, 

przewróci się niezawodnie.
My jednak stoimy wprawdzie w miejscu, z czego cieszyć się trudno - ale nie 

padamy.
Wprawdzie piszę ten tekst między dwoma kolejnymi dzień po dniu bez-

zasadnymi najściami policji na moje mieszkanie a terminem przesłucha-
nia w bzdurnej sprawie (wyrzucanie rzeczy oknem - to nie żart - w dodatku 
w charakterze świadka, chociaż niczego takiego nie widziałem ani nic o tym 
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nie wiem), na które mnie wyzwali sukcesorzy Milicji Obywatelskiej ale czy-
nię to jednak na wolności. Także mój oponent dr Błasiak, chociaż do stacji 
telewizyjnych głównego nurtu nie dopuszczany, wciąż ma na szczęście gdzie 
publikować.

Niezapomniany Kubuś Puchatek z powieści Aleksandra Milne’a znalazł 
kiedyś w kałuży biegun od dziecinnego konia. Rychło wytłumaczył ujętemu 
jego erudycją Prosiaczkowi, że biegunów jest więcej. Istnieją bowiem północny 
i południowy. A także wschodni i zachodni, chociaż - jak zastrzegł - ludzie nie 
bardzo lubią o nich mówić.

Rozprawianie dra Błasiaka o jednym biegunie, który przetrwał, wydaje się 
zachowywać zbliżoną logikę. I chociaż sam wiem, że starszemu koledze z KPN 
a niegdyś zasłużonemu i pracowitemu posłowi chodzi o Polskę - niezręczności 
jego rozumowania mogą wytworzyć wrażenie, że kolejny autor chce się PiS-
-owi podlizać. Krzywdzące dla politologa...

Jak pisał 221 lat temu autor zapewne drowi Błasiakowi bliski, bo przy-
wiązujący wielką wagę do polskiej wytwórczości i górnictwa Stanisław Staszic: 
„Pierwsze fundamentalne prawo: aby cały Naród do układania kontraktu, czyli 
praw, wchodził” [7]. 

Pomimo zachowania demokratycznych instytucji - 40 procent Polaków re-
gularnie abdykuje ze swoich praw wyborczych.

Prezydenta Andrzeja Dudę wybrało więc naprawdę 35 proc społeczeństwa, 
sejmową większość z PiS wyłoniło 27 proc Polaków. Tylu zostaje po odliczeniu 
tych, co byli przeciw lub na głosowanie nie poszli.

Zazdrośnie strzegący swoich przywilejów politycy, tu się z drem Błasiakiem 
zgadzamy, zbudowali bariery, eliminujące niezależnych i zniechęcające dużą 
część Polaków do głosowania.

Co do biegunów zaś - to znów mamy po przeciwnych stronach klasę poli-
tyczną i społeczeństwo. My i oni, całkiem jak przed 1989 r. 

Natchniona paplanina ciotek rewolucji z „Gazety Wyborczej”, ogłaszają-
cych za rządów Tadeusza Mazowieckiego, że teraz zaczną kasować bilety w au-
tobusie, bo to przecież państwo nas wszystkich - nie przełożyło się na odczucia 
powszechne.

Państwo łupieżcze, nawet w pandemii nie umarzające podatków, spekula-
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cyjne bo preferujące zagraniczne banki, absurdalnie represyjne wobec boha-
terów (skazanie na podstawie wątłych dowodów Józefa Piniora) ale gorsząco 
wyrozumiałe dla korupcji politycznej (nie spotkały Adama Lipińskiego prawne 
represje za niemoralne propozycje, składane Renacie Beger) - to dla zwykłych 
ludzi wciąż państwo ich, polityków, a nie nasze.

Jednak w 1989 r. komuniści przy Okrągłym Stole też przeforsowali ordy-
nację wyborczą w ich własnym mniemaniu dla PZPR korzystną. Prolongatę 
władzy miały zapewnić „zielone” czyli rolnicze województwa, skąd senatorów 
wybierano tylu co z Gdańskiego lub Poznańskiego, a gdzie nie było czasem 
nawet aktywnej opozycji solidarnościowej. 4 czerwca 1989 r. okazało się, że 
właśnie tam komuniści ponieśli klęskę największą, bo ludzie kierowali się tym, 
że mają dosyć - a nie przesłanką, kto dysponuje strukturami na ich terenie. 

Wielkie przełomy zwykle mają to do siebie, że politologowie nie są ich 
w stanie przewidzieć.

Tak, jak zawodowi progności nie ostrzegli przed pandemią koronawirusa 
ani wywiady - to ulubiony konik Błasiaka, skoro tyle o biegunach było mowy 
- przed tym, co się działo w chińskich laboratoriach.

„Wolność człowieka zasadza się na wolnym używaniu swoich własności wo-
bec prawa. Prawo w towarzystwie jest wyrokiem woli wszystkich. Do ustano-
wienia prawa każdy obywatel albo przez siebie, albo przez swojego posła należy. 
Prawo, czyli woli powszechnej wyrok, nie powinno zakazywać, tylko czynności 
takie, [co] prawu wszystkich (..) są szkodliwe” [8] - te postulaty Stanisława 
Staszica z dzieła wydanego rok po rewolucji francuskiej i na rok przed naszą 
Konstytucją 3 Maja wciąż w ojczyznie autora pozostają niespełnione. Ale też 
jego twórczość i praktyczna działalność pokazują, że Polaków stać było nie tyl-
ko na odrodzenie w upadku, jak mawiano o Prawie Trzeciego Maja. Ale także 
na nadrobienie zaniedbań z czasu dłuższego niż 32 lata. Pierwsza Solidarność 
również naprawiała Polskę po zapaści liczonej na dziesięciolecia, dając impuls 
do nieodwracalnej przemiany ówczesnego - dwubiegunowego przypomnijmy 
- świata. Zaś koń, jaki jest, każdy widzi...

Ważne też, żeby się nie uśmiał z tego, jak go opisujemy my, koniarze.
Z tego też punktu widzenia od jedynego bieguna dra Błasiaka wolę te Ku-
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busia Puchatka, zwłaszcza wschodni i zachodni, gdzie zapewne nie tylko cie-
plej, ale i bardziej optymistycznie... 

Nie odbierajmy ludziom nadziei, a znów nas, jak w czerwcu 1989 r. zasko-
czą...

[1] Wojciech Błasiak. O tożsamości narodowej polskich polityków... „Opi-
nia” nr XXXIV (132), jesień 2021, s. 194 

[2] Błasiak, op. cit, s. 198-199
[3] Błasiak, op. cit, s. 199
[4] ibidem
[5] ibidem
[6] por. Tomasz Piątek. Macierewicz i jego tajemnice. Arbitror, Warszawa 

2017, s. 20 i nast.
[7] Stanisław Staszic. Przestrogi dla Polski. Ossolineum, Wrocław 2003, s. 

210
[8] Staszic, op cit. s. 22
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1 Antoni Anusz (ur. 28 maja 1884 w Latowiczu, zm. 21 grudnia 1935 w Warszawie) 
– działacz niepodległościowy, polski polityk, bankowiec i publicysta, poseł na Sejm 
Ustawodawczy oraz I i II kadencji w latach 1919–1928, zastępca członka Rady Obro-
ny Państwa w 1920 roku. Bliski współpracownik i propagator zasług Józefa Piłsudskie-
go. Publikacje książkowe:
„Z krainy dzikiej, pustej i otwartej”. Rzecz o stosunkach rosyjskich, Warszawa 1919
„Do władzy przez kłamstwo, krew i niedolę ludu”, Warszawa 1920
„Zdrajcy i krzywdziciele polskiego ludu”, Warszawa 1920
„Naród, Armja i Wódz”, Warszawa 1920
„Z wiary waszej wola wasza – z woli waszej czyn wasz będzie”, Warszawa 1920
„Ziarno i plewy w ruchu robotniczym” – zbiór artykułów, Warszawa – Lublin- Łódź – Poznań 

– Kraków 1921
„Józef Piłsudski”, Warszawa 1923
„O Wincentym Witosie”, Warszawa 1925
„Polska to wielka rzecz”, Warszawa 1925
„Rola Józefa Piłsudskiego w życiu narodu i państwa”, Warszawa 1927
„Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski budowniczy i wskrzesiciel państwa polskiego”, War-

szawa 1927
„Marszałek Józef Piłsudski wskrzesiciel i budowniczy państwa polskiego”, Warszawa 1928
„Z powodu oświadczenia Marszałka Piłsudskiego z dnia 1 lipca 1928 r. Przypomnienia i uwagi”, 

Warszawa 1929
„Podstawy wychowania obywatelskiego”, Warszawa 1930
„Józef Piłsudski 1926 – 1929. Przemówienia, wywiady, artykuły”. Zebrane i do druku przygoto-

wane przez Antoniego Anusza i Władysława Pobóg-Malinowskiego, Warszawa 1930
„O dobrą społeczną wolę i poszanowanie prawa”, Warszawa 1935

Odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyżem 
Niepodległości i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

W 1951 jego prace zostały wycofane przez władze komunistyczne z polskich bi-
bliotek i objęte cenzurą. W Opinii poświęcone mu były dotychczas dwa artykuły:
Andrzej Anusz: Antoni Anusz współpracownikiem Józefa Piłsudskiego „Opinia” nr. 2 wiosna 

2014, s. 17–40.
Antoni Anusz: Wybór z wystąpień sejmowych i publicystyki 1919–1935, w wyborze i opraco-

waniu Andrzeja Anusza „Opinia” nr. 4 jesień 2014 s. 101–143.

AN T O N I  AN U S Z 1

O Wincentym Witosie
Z powodu oświadczenia marszałka Piłsudskiego

Podstawy wychowania obywatelskiego
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BO G D A N BO R U S E W I C Z

O TADKU JEDYNAKU WSPOMNIENIE

Poznałem go w okresie stanu wojennego. Poszukiwaliśmy wiosną 1983 r. 
przedstawiciela ze Śląska do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 
"Solidarność" (TKK), która kierowała podziemiem w skali całego kraju. Jerzy 
Buzek, który pod pseudonimem reprezentował ten region w TKK, ze względu 
na chorobę córki, która musiała był leczona za granicą, musiał się wycofać. 
Po konsultacjach w regionie zaproponował Jedynaka, który w grudniu 
1982 r. został zwolniony z internowania. Nie wahał się działać w TKK pod 
własnym nazwiskiem. Od czerwca 1983 zaczął się ukrywać. Był wówczas 
przewodniczącym RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wcześniej go nie 
znałem, słyszałem tylko o tym, że był jednym z sygnatariuszy Porozumień 
Jastrzębskich, wiceprzewodniczącym Regionu Śląska i Zagłębia, delegatem na 
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" i członkiem Komisji Krajowej 
"Solidarności". Niewielu decydowało się działać w podziemiu i sygnować 
swoim nazwiskiem odezwy oraz uchwały podziemnej "Solidarności". Trzeba 
było się ukrywać i przestrzegać wszystkie zasady konspiracji. Wielu odmawiało, 
natomiast Tadek zgodził się od razu. 

Z Tadkiem spotykałem się na obradach TKK, które odbywały się 
w Trójmieście bądź na Kaszubach we wsi Węsiory, gdzie obrady mogły trwać 
nawet kilka dni. Bowiem w tej wsi za Kartuzami rodzina Puszów miała kilka 
domków i latem, kiedy wszędzie wkoło było pełno letników, nie wzbudzaliśmy 
podejrzeń, choć przyjeżdżało ze 30 osób. To się zmieniło dopiero wówczas, 
gdy w pobliżu Puszów domek w Węsiorach kupił Lech Wałęsa. Nie było już 
bezpiecznie.

Tadek organizował spotkania TKK na Śląsku. Tylko raz tam pojechałem, 
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poza Gdańsk z reguły wysyłałem Bogdana Lisa. W Gdańsku czuliśmy się 
o wiele bardziej bezpiecznie. Podsłuchiwaliśmy rozmowy SB, pomagał nam 
kpt. Adam Hodysz. Na posiedzeniu TKK u Tadka, na którym byłem, szybko 
zorientowałem się, że oparł się on na na przedwojennym środowisku harcerskim 
Górnego Śląska. Obradowaliśmy w dużej willi z ogrodem gdzieś na uboczu. 
W domu były dwie młode dziewczyny w wieku licealnym i ich rodzice. Jedna 
z dziewczyn miała blizny po oparzeniu. Próbowaliśmy jej pomóc, chcieliśmy 
znaleźć odpowiednią klinikę. Siedzieliśmy w środku domu, nie wychodziliśmy. 
Taką bowiem przyjęliśmy zasadę, że w przypadku odbywania zebrań TKK 
w mieście nie wychodzono na zewnątrz. 

Tadeusz nie przebywał na Śląsku, cały czas był w Warszawie. Ze swoim 
regionem kontaktował się przez łączników, albo wpadał tam na chwilę. 
Mieszkał w Warszawie u starszej pani w okolicach Żelaznej Bramy. O tym 
jednak dowiedziałem się dopiero po jego aresztowaniu w czerwcu 1985 r. 

Na posiedzeniach TKK Tadek nie mówił dużo. Nie rozwodził się, mówił 
sensownie, starał się nie zbaczać z tematu. Miał zdrowe, racjonalne, robotnicze 
podejście na otaczającą rzeczywistość. Nie fantazjował, twardo chodził po 
ziemi. Jego obecność na zebraniach była bardzo ważna, bo po aresztowaniu 
Frasyniuka, potem Bednarza, TKK stała się grupą bardzo inteligencką. 
Jedynak był wśród nas  obok Zbigniewa Bujaka jedynym robotnikiem. Czasem 
używał ostrego, mięsistego języka. Dodawało to uroku posiedzeniom TKK, 
choć nie musiało odpowiadać dwóm profesorom purystom, którzy bywali na 
zebraniach: Jerzy Zdrada, prof historii z UJ oraz Jerzy Buzek z Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach. Tadek był bardzo inteligentny, ale miał wówczas tylko 
średnie wykształcenie. Nie zdziwiło mnie wcale, że w 2010 roku ukończył 
studia wyższe ochrony środowiska w Radomiu.
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NA CZASY NAJTRUDNIEJSZE 
RZECZ O TADEUSZU JEDYNAKU

W Sierpniu 1980 Tadeusz Jedynak jak co dzień wyszedł z domu do pra-
cy na swoją zmianę w kopalni „Manifest Lipcowy” i wrócił dopiero, gdy 
strajk się zakończył, już we wrześniu. Ponieważ dobrze mówił, zyskał sobie 
opinię rozważnego i miał mir wśród kolegów – wybrano go do komitetu 

Strajk w Warszawie na rondzie przy Rotundzie. Lato 1981 r. Pierwszy po prawej Tadeusz Jedynak, obok Marek 
Mazur
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strajkowego a potem międzyzakładowego. Dwa i pół roku później, nie-
dawno zwolniony z internowania jako jeden o ostatnich związkowców, po 
potajemnym spotkaniu z wciąż ukrywającym się Zbigniewem Bujakiem, 
w domu zostawił żonie kartkę: „Musiałem zejść do podziemia. Odezwę 
się. Nic się nie martw”. Maria Jedynak zrozumiała doskonale. Zawsze go 
wspierała. Zaś latem 1988 r. wrócił po paru dniach z Australii, gdzie miał 
załatwioną pracę, żeby włączyć się do kolejnych strajków, które utorowały 
drogę do odebrania władzy komunistom. 

1. Ile razy Śląsk o losach Polski rozstrzygał

Na Śląsku wtedy wszystko było bardziej wyraziste. Wyższe zarobki 
i surowsze represje. Wreszcie charyzmatyczni liderzy. Tadeusz Jedynak 
z ówczesnej kopalni Manifest Lipcowy, dzisiaj Zofi ówki, wyrastający ze 
środowiska górniczego, chociaż na Śląsk przyjechał za chlebem, wpłynął 
nie tylko na los regionu, ale całej Polski w najtrudniejszych momentach. 
Jego biografi a zawiera w sobie wielkie doświadczenie Solidarności: straj-
ki, które stały się kamieniem węgielnym, niecałe półtora roku legalnego 
działania dziesięciomilionowego Związku, najbardziej dramatyczny okres 
działalności podziemnej, a wreszcie przejęcie władzy po kolejnych zwycię-
skich protestach i odnajdowanie się w nowej rzeczywistości.

Śląskie kopalnie odegrały przełomową rolę w historii Polski zarówno latem 
1980 r, kiedy to ich dołączenie się do strajku skłoniło władzę do podpisania 
Porozumień Gdańskich – Jastrzębskie sygnowano trzy dni później – otwie-
rających drogę legalnego działania niezależnym i samorządnym związkowm 
zawodowym. Aż do momentu, gdy do strajku dołączyli górnicy, władza rów-
nolegle z prowadzeniem negocjacji szykowała możliwość użycia siły. Protest 
w tej branży, która za rządów ekipy Edwarda Gierka przesądził o pokojowym 
rostrzygnięciu i zmianie u steru państwa.

Śląsk zapłacił za to wysoką cenę w stanie wojennym, kiedy szturm sił bez-
pieczeństwa na kopalnię Wujek 16 grudnia 1981 r. zakończył się śmiercią dzie-
więciu górników. Represje w regionie były najbrutalniejsze w kraju.

Za to w kolejnym strajkowym roku 1988, po tym jak pierwsza fala prote-
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stów w maju i kwietniu okazała się nieskuteczna, kolejna już z udziałem straj-
kujących kopalń zmusiła władze do podjęcia rozmów. Podobnie jak w 1980 r. 
głównym ośrodkiem oporu był Manifest Lipcowy, kopalnia Tadeusza Jedyna-
ka. Także w grudniu 1981 r. stawiano tam zacięty opór. Zaś Jedynak, zwolnio-
ny z internowania jako jeden z ostatnich, w przeddzień wigilii 1982 r, niedługo 
potem zszedł do podziemia, by reprezentować Górny Śląsk w składzie TKK, 
kierownictwa zdelegalizowanej Solidarności.

2. Kontakt przez płot

Maria Jedynak zawsze chętnie przytacza opinię prof. Andrzeja Friszke, że 
gdyby nie Śląsk, wtedy w sierpniu 1980 r. nie doszłoby do podpisania przez 
włedzę porozumień w Gdańsku.

Andrzej Anusz w książce „Kościół obywatelski” wykazuje, że jeszcze 
26 sierpnia 1980 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało „Propozy-
cje sztabu MSW operacji Lato 80”, zakładające przymusowe uruchomienie straj-
kujących portów przez marynarkę wojenną, blokadę Stoczni Gdańskiej przez 
ZOMO z wezwaniem do jej opuszczenia, odcięcie telefonów i izolację grup an-
tysocjalistycznych. „W istocie była to instrukcja wprowadzenia stanu wojenne-
go” – kwituje dr Anusz [Andrzej Anusz. Kościół obywatelski. Akces, Warszawa 
2020, s. 324]. Zarzucenie przez władze rozwiązania siłowego przypisuje autor 
„Kościoła obywatelskiego” głównie wzmożonej wtedy pomimo sędziwego wieku 
aktywności prymasa Stefana Wyszyńskiego. Liczący sobie już 79 lat kardynał jed-
nego i tego samego dnia 25 sierpnia spotkał się zarówno ze Stanisławem Kanią, 
kilkanaście dni później miał na fali przełomu zostać nowym I sekretarzem KC 
PZPR, jak z wciąż jeszcze pełniącym tę funkcje Edwardem Gierkiem, a nazajutrz 
wygłosił z Jasnej Góry pojednawczą homilię. Znawca tematu doktor Anusz nie 
neguje też wpływu strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”, który zaczął się 28 
sierpnia, a zwłaszcza zawiązania już następnego dnia Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego, „którego członkowie odbyli spotkanie na plebanii parafi i św. 
Katarzyny w Jastrzębiu” [Anusz, op. cit, s. 325]. 

Co do ciężaru gatunkowego strajków w górnictwie wątpliwości nie miał też 
Jerzy Holzer („Solidarność. Geneza i historia”). „Rozmowy gdańskie podjęto po-
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nownie dopiero 26 VIII, a rozmowy szczecińskie 27 VIII, zwłoka nie okazała 
się korzystna dla władz. Od 26 VIII coraz szerzej zaczęła się rozlewać po kraju 
solidarnościowa fala strajkowa (..). Po raz pierwszy ruch strajkowy objął górnic-
two węglowe. Zastrajkowała kopalnia Th orez w Zagłębiu Dolnośląskim, a na-
stępnego dnia dołączyły do niej dalsze kopalnie i inne zakłady przemysłowe tego 
regionu. (..) Rozpoczęli strajk solidarnościowy górnicy kopalni węgla Manifest 
Lipcowy w Jastrzębiu na Górnym Śląsku. W ślad za nim zastrajkowało wiele 
górnośląskich kopalń, hut i innych zakładów przemysłowych” [Jerzy Holzer. So-
lidarność 1980-81. Geneza i historia. Rytm, Warszawa 1986, cz. I, s. 101].

Śląsk pozostawał dla władzy najważniejszy, bo w Katowickiem I sekretarzem 
Komitetu Wojewódzkiego pozostawał przez czternaście lat przed objęciem ste-
ru PZPR w kraju w 1970 r. sam Edward Gierek. Zaś jego następcą w regionie 
był Zdzisław Grudzień uchodzący za wszechmocnego, przezywany ze śląska 
«decymbrem” albo wręcz „cysorzem”, bo cały dwór wokół siebie stworzył. 

Teraz im obu wyzwanie rzucili młodzi robotnicy, wśród nich 31-letni Ta-
deusz Jedynak. 

Gdy Tadeusz został na tym pierwszym strajku, kontakt mieliśmy przez płot. 
A ściślej siatkę, która okalała kopalnię – wspomina Maria Jedynak. Przywozi-
ła jedzenie i czyste ubrania. Jechała autobusem pracowniczym jak z pierwszą 
zmianą z Żor do Jastrzębia, a jak z drugą wracała. Gdy górnicy byli cały czas na 
terenie kopalni, przeznaczone do podwózek autobusy wypełnione były przez 
ich rodziny, dowożące prowiant i środki czystości. Żony jechały na kopalnię 
z tobołami.

Dla Jarosława Szczepańskiego, który na wiadomość o strajku w śląskich 
kopalniach przyjechał tam z Warszawy z nadzieją, że artykuł o tym wydrukuje 
w „Expressie Wieczornym”, chociaż udało się mu to dopiero po roku w „Tygo-
dniku Solidarność” – przywódca górników Tadeusz Jedynak stał się pierwszym 
ale też wyjątkowo precyzyjnym źródłem informacji.

„- Zaczęło się tu w „Manifeście”. W czwartek 28 sierpnia trzecia zmiana 
odmówiła zjazdu. Ludzie zebrali się i powiedzieli, że chcą gadać z dyrektorem. 
Ten początek był bardzo niemrawy. Dyrektor Duda przyleciał z krzykiem. Parę 
godzin później był już na kopalni minister Lejczak – opowiada Tadeusz Jedy-
nak, górnik z „Manifestu”. – Chcieli nam dać podwyżkę i żebyśmy od razu do 
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roboty poszli. Widać jednak było, że ani minister, ani dyrekcja nie bardzo wie-
dzą co z nami robić. Był i krzyk, i groźby. Rano, nim się zaczęła pierwsza zmia-
na, wiedzieliśmy już, że stoją następne kopalnie Rybnickiego Zjednoczenia. 
Przyjechali do nas z Boryni” [Jarosław Szczepański. Przed rokiem w Jastrzębiu. 
„Tygodnik Solidarność” z z 4 września 1981 r. także w: Grażyna Pomian. Pol-
ska Solidarności. Instytut Literacki, Paryż 1982, s. 97] – odnotował przybyły 
z Warszawy reporter. Wpuszczono go za bramę „Manifestu...” po długich na-
mowach. Górnicy bowiem mediom nie ufali. 

„ – W sobotę 30 sierpnia podano w telewizji, w dzienniku, że stoją kopal-
nie. Oglądałem ten dziennik i nic takiego nie słyszałem – mówię” – kontynu-
uje Szczepański. Od górników wtedy usłyszy:

„- Nam się wydawało, że coś w tym dzienniku nie gra. Za często odbierał 
spiker telefon, kręcił coś – dodaje Grzegorz Stawski, sztygar co do strajku przy-
łączył się jako pierwszy z dozoru.

Dopiero w Warszawie dowiedziałem się, że to wydanie dziennika było nie-
zwykle skomplikowane, na Śląsku mówiono o strajku kopalń, a reszta kraju 
oglądała fi lm o wczasach żaglowych” [Szczepański, op.cit, s. 98].

Dwa dni przed porozumieniem człowiek się już nie bał, widać było, że mili-
cji mniej niż wcześniej – zapamiętała Maria Jedynak. Zanim nastała rozstrzyga-
jąca noc z 2 na 3 września, pani Maria miała jakieś przeczucie i zdecydowała się 
zostać. Mama, która przyjechała jej pomóc, została z Renatką. A ona pojechała 
wieczorem jakby z drugą zmianą. I z ciepłą kawą. 

- Zostałam już do momentu porozumienia.
Porozumienie podpisano w cechowni kopalni „Manifest Lipcowy” 3 wrze-

śnia 1980 r.
Potem ruszył pochód z kopalni, na górkę, na mszę do ks. Czarneckiego – 

wspomina Maria Jedynak. – Nagle zaczął padać deszcz i w tym deszczu tam 
doszliśmy, szczęśliwi. 

O tym, jak przyjęto porozumienie w innych kopalniach, opowiada 
w książce „Użyto broni” Adam Skwira, wówczas 45-letni cieśla górniczy 
z katowickiego Wujka: „(..) 3 września nasi delegaci Strzelecki i Winczewski 
przywieźli tekst porozumienia. Ogłosiliśmy zaraz przez głośniki, że w łaźni 
łańcuszkowej odczytamy Porozumienie Jastrzębskie całej załodze (..). Wybra-
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liśmy łaźnię łańcuszkową, bo to jest nasze robotnicze pomieszczenie, w któ-
rym zmieściła się cała załoga, łącznie z kobietami, z sortowni. Głowa przy 
głowie. Dla mnie była to chwila niezapomniana. Postawiliśmy na środku 
stół, na stole stanął Strzelecki i odczytał tekst Porozumienia Jastrzębskiego. 
Pamiętam zwłaszcza kobiety zatrudnione w sortowni, których zjawiło się tam 
ponad sześćset. Kiedy czytano punkt o tym, że znosi się system czterobryga-
dowy brawom nie było końca. Radość i łzy wzruszenia. Tak reagowała pierw-
sza zmiana sześcioipółtysięcznej załogi „Wujka”. Było wtedy w tej łaźni ze 
trzy tysiące ludzi” [Użyto broni. Zebrał i opracował Jacek Cieszewski. Most, 
Warszawa 1991, s. 58]. 

Na Śląsku los Polskiego Sierpnia rozstrzygnął się paradoksalnie dopiero we 
wrześniu. Trudno się temu dziwić, zważywszy, że pertraktowano z władzą, któ-
ra nawet rocznicę rewolucji październikowej zwykła obchodzić w listopadzie. 
Ale oczywiście to święto miało znaczenie dla władz państwa, od nowelizacji 
konstytucji sprzed kilku lat ofi cjalnie już socjalistycznego, ale nie dla państwa 
Jedynaków.

3. Poznali się na zabawie pierwszomajowej

Byliśmy piękni i młodzi. Poznaliśmy się w przedziwnych okoliczno-
ściach, bo na zabawie na 1 maja – wspomina Maria Jedynak. Takie to były 
czasy. Tadeusz nie był ze Śląska, ale kończył służbę wojskową w Katowi-
cach. Przeszedł tu do pracy. Wtedy w 1973 r. miał jeszcze tylko pokój 
w hotelu robotniczym. Po zabawie 1 maja odprowadził Marię do domu. 
Potem spotykali się regularnie.

Tadeusz olśnił mamę Marii, którą zawsze pytał, czy może dziewczynę za-
brać na kolejne zabawy. Podobał się, że taki kawaler zadbany, odprasowany. 
I w dodatku jeszcze z książeczką mieszkaniową. 

Z tą książeczką jednak było tak, że gdy pojechali oglądać, gdzie ta szansa na 
własny kąt – w pobliskim Wodzisławiu Śląskim zobaczyli tylko dziurę w ziemi pod 
budowę bloku. Gdy Tadeusz przeszedł do pracy w kopalni Zofi ówka wtedy noszącej 
imię Manifestu Lipcowego przystąpił tam w 1975 r. do spółdzielni. W 1976 r. 
otrzymali mieszkanie w Żorach, ładniejsze niż to, na które można liczyć w Jastrzę-
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biu. Żory uchodzą za spokojniejsze. Tadeusz pracował wtedy na dole w kopalni. 
Przez dwa lata mieszkali z Marią u jej mamy.

Maria i Tadeusz pobrali się bowiem 8 czerwca 1974 r. Śląsk nie żył 
wtedy polityką, tylko pierwszym po wojnie udziałem Polski w Piłkarskich 
Mistrzostwach Świata. Dwa dni przed ślubem Jedynaków reprezentacja 
Kazimierza Górskiego niespodziewanie pokonała Argentynę 3:2, a w skła-
dzie byli piłkarze ze Śląska. Z Górnika Zabrze Andrzej Szarmach i Jerzy 
Gorgoń, zaś z Ruchu Chorzów Zygmunt Maszczyk. 

Tadeusz był pięć lat starszy. Jako kawaler płacił bykowe, takie wtedy były 
podatki, śmiałam się, że nie chce dłużej tego robić – opowiada Maria Jedynak.

Wybrał Śląsk, chociaż urodził się na Mazowszu: 16 kwietnia 1949 r. w Nie-
sadnej koło Garwolina. Skończył w Płocku technikum budowlane i pracował 
w Naftobudowie, wznoszącej tam rafi nerię. Zaś od 1972 r. w Przedsiębior-
stwie Budownictwa Przemysłowego w Jastrzębiu-Zdroju, a później jako górnik 
w Kopalni Węgla Kamiennego «Manifest Lipcowy» później noszącej nazwę 
«Borynia-Zofi ówka-Jastrzębie” [Tadeusz Jedynak. Dzieje.pl z 14 lutego 2021].

Śląsk okazuje się dla przybyszów życzliwy. Od 1967 r. rządzi tu wielka pły-
ta. Masowo powstają ogromne osiedla mieszkaniowe. Jastrzębie-Zdrój z ma-
łego uzdrowiskowego miasta szybko staje się wielkim i stutysięcznym. Wiele 
betonu tam wylano.

Mowa śląska przysparza niekiedy trudności. Kierowniczka z pracy Marii 
Jedynak zwraca się do niej:

- Weź mantel na bigiel i powieś na szrank.
Na początek zrozumiałe wydaje się tylko pierwsze słowo, z czasem przyjdzie 

się nauczyć, że chodzi o to, żeby powiesiła płaszcz na wieszaku. 
Za Gierka, który inwestuje w region i cały przemysł wydobywczy jako wi-

zytówkę Polski standard życia pozostaje tu wyższy niż w reszcie kraju. Zwłasz-
cza kierownicy i sztygarzy robią majątki.

Jedynakowie mają już oprócz mieszkania działkę. Rodzi im się córka. To 
najczęściej na działce Tadeusz słucha Wolnej Europy. Wieczorem w ciszy i spo-
koju siedzi tam z psem, chłonie dostęp do swobodnej informacji. I szykuje na 
tej działce piwnicę. Masywną, zalewa betonem. Pani Maria tylko się domyśla, 
co tam trzyma. Górny Śląsk nie okazuje się najpoważniejszym ośrodkiem dzia-
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łalności opozycyjnej, ale bibuła tam trafi a. Aktywni są m.in. założyciel miejsco-
wych wolnych związków zawodowych Kazimierz Świtoń oraz Antoni Piekał-
kiewicz, potem po przenosinach zasłużony dla krakowskiej KPN. 

Amerykańska klasa średnia z interioru w reakcji na komunizm masowo 
buduje wtedy w ogródkach schrony przeciwatomowe. Polski górnik ze Śląska 
szykuje kryjówkę chroniącą wolne słowo.

4. Czuło się bliskość. Było biednie, ale wesoło

Wybierają się wtedy na wakacje nad morzem. Ale na wczasy z FWP wraz 
z dzieckiem Jedynakowie w sierpniu 1980 r. nie pojadą. Wybierali się na nie 
w sobotę. A w piątek Tadeusz poszedł do pracy i został na strajku. Pani Maria 
wiedziała, że tak trzeba, żałowała tylko okazji, żeby morska aura pomogła pię-
cioletniej Renatce na zatkane zatoki. Oboje jej rodzice wiedzieli jednak to samo:

- Jak górnicy nie staną, będzie źle. Bez strajku w kopalniach nie ma szans na 
porozumienie na Wybrzeżu. 

Stanęła nocna zmiana, przyjechał minister Lejczak i komisja z wojewódz-
twa. Tadeusz Jedynak zostaje wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Ko-
mitetu Strajkowego w Jastrzębiu. Wiedzą, że potrafi  mówić i jest lubiany. 

Słowo „solidarność” skandowano już na jastrzębskim strajku, zapamiętała 
Maria Jedynak. Pojawiały się też transparenty je zawierające. Chociaż nie wie-
dziano, że stanie się nazwą własną niezależnego samorządnego związku zawo-
dowego. – Wszystko ku temu zmierzało. To spontanicznie wyszło. Cała Polska 
stanęła, a na bramach krzyczeli: „solidarność, solidarność”.

Czuło się bliskość. Biednie było ale wesoło. Jeden drugiemu pomagał. Ro-
dzina rodzinie – charakteryzuje ten czas Maria Jedynak. 

5. Człowiek, który załatwił Polakom wszystkie soboty wolne

Porozumienie Jastrzębskie podpisano w cechowni kopalni „Manifest Lip-
cowy” w środę 3 września 1980 r. o 5,45 rano. Jedynak znajduje się wśród jego 
sygnatariuszy. Umowa liczy 29 punktów. Przewiduje, że wszystkie soboty będą 
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wolne już od początku 1981 r. Potem władza będzie próbowała przekonywać, 
że ustalenia te dotyczą wyłącznie górnictwa, ale będzie zmuszona ustąpić po 
akcjach protestacyjnych w tym strajkach. 

Najkrótsza odpowiedź co polscy pracownicy zawdzięczają Tadeuszowi Jedy-
nakowi brzmi więc: wszystkie soboty wolne.

W Jastrzębiu umówiono się, że praca w dni wolne nie może być przymusowa.
Oznaczało to nie tyle likwidację systemu czterobrygadowego, w praktyce 

oznaczającego, że pracować trzeba również w niedzielę – lecz, ze załogi kopalń 
same zdecydują, czy go chcą. Wyszło na to samo: śląskim rodzinom przywró-
cono normalność. Po wojnie w kopalniach pracowali także jeńcy niemieccy. 
W czasach stalinowskich – bataliony odsługujących pod ziemią wojsko żoł-
nierzy-górników, dobierane zwykle spośród osób o niesłusznym pochodzeniu 
społecznym: wystarczyło, że ojciec poborowego miał za dużo ziemi, więc został 
uznany za kułaka. Później również nie respektowano prawa do niedzielnego 
wypoczynku, stosowano różne materialne zachęty, ale też i przymus. Ustą-
pił on dopiero za sprawą jastrzębskiej umowy społecznej, trzeciej wielkiej po 
Szczecinie (30 sierpnia) i Gdańsku (31 sierpnia).

Wstępnie przyjęto, że górnicy mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach 
pracy pod ziemią ale musi to jeszcze potwierdzić Sejm PRL. Pylicę uznano im 
za chorobę zawodową. Świadczenia rodzinne dla wszystkich zrównano z tymi 
dla wojska i milicji. 

Porozumienia zapowiadały racjonalne gospodarowanie złożami węgla oraz 
ograniczenie zatrudnienia w administracji górnictwa. 

Zaś Tadeusz Jedynak z dnia na dzień staje się gościem w domu. – Wszystko 
na moich barkach – wspomina ten czas żona. Robi się coraz trudniej, uprzy-
wilejowany wcześniej za cenę niebezpiecznej i ciężkiej górniczej pracy Śląsk 
podobnie jak reszta kraju odczuwa teraz braki w zaopatrzeniu.

Niedawny wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowe-
go bez reszty angażuje się w działalność związkową.

- Nie pytał mnie, czy się zgadzam. Po prostu zdecydował.
W tej euforii myślało się, że wszystko musi się dobrze skończyć, skoro 

podpisano porozumienia. Jedynakowie jednak rzadko rozmawiają o przy-
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szłości rodzącego się ruchu związkowego, bo gdy Tadeusz wpada do domu, 
jest mnóstwo innych, rodzinnych spraw. Zaś pani Maria woli czytać książki, 
niż gazety, zresztą te ostatnie chociaż się nieco zmieniły wciąż nie mają naj-
lepszej opinii. 

Przy tym pan Tadeusz ma swoje zasady, którym pozostanie wierny.
- On kochał wszystkich. Nigdy nie mówił źle o kolegach. I nie dał złego 

słowa powiedzieć innym – zaznacza Maria Jedynak. Często gdy ktoś ostrzega 
działacza przed którymś ze współpracowników, skłonny jest szukać dla niego 
usprawiedliwień: – Miał zły dzień. Albo: – On po prostu taki jest. Ale to dobry 
chłopak – mawia wtedy Tadeusz Jedynak. 

Wyjątkiem okazuje się Jarosław Sienkiewicz, lider Międzyzakładowego Ko-
mitetu Strajkowego. Ekonomista. Górnicy widzą w nim inteligenta, który po-
może załatwić konkretne sprawy. Do czasu.

- Szybko go rozszyfrowaliśmy – wspomina Maria Jedynak. 
Sienkiewicz jako związkowy inteligent zostanie regionalnym liderem, ale 

szybko wychodzi na jaw, że poluje z sekretarzami PZPR: to zresztą nie tylko na 
Śląsku ulubiona rozrywka partyjnych dygnitarzy. 

W PZPR trwa szeroko reklamowana odnowa, ale lider partyjnych struk-
tur poziomych Zbigniew Iwanow z toruńskiego Towimoru szybko bo jeszcze 
w 1980 r. zostaje z szeregów przewodniej siły usunięty. W Katowicach funkcję 
sekretarza wojewódzkiego po wszechwładnym w czasach Gierka Zdzisławie 
Grudniu obejmie Andrzej Żabiński. Szybko okaże się, że znajduje swój po-
mysł, jak poradzić sobie z Solidarnością.

Jak opisuje Jerzy Holzer: „(..) działania władz były dobrze przemyślane 
i w pierwszym rzędzie skierowane na wewnętrzne rozbicie nowych związków. 
Odsłonił to częściowo I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowi-
cach Andrzej Żabiński, 26 IX podczas spotkania z aktywem partyjnym milicji 
i służby bezpieczeństwa. Taśma z jego wystąpieniem dostała się później w ręce 
działaczy Solidarności (..)” [Jerzy Holzer. Solidarność 1980-81. Geneza i hi-
storia. Rytm, Warszawa 1986, cz. I, s. 116]. Żabiński opowiada tam, że wielu 
związkowców dostaje białej gorączki, gdy się ich kojarzy z KOR. Potrzeba więc 
oświadczeń, że się odcinają. Zaś na przykładzie działaczy z Huty Katowice se-
kretarz wykazuje: «(..) ja im współczuję, bo to są kochane, niekiedy młode 
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chłopaki, a wdali się w tę wielką politykę (..). Muszą wiedzieć, co to znaczy 
smak władzy. Należy im wszędzie udostępniać lokale. Najbardziej luksusowo 
urządzać, jak tylko można. Ja to już ciągle mówię, ale jeszcze raz powtórzę 
w tym gronie: nie znam człowieka, którego by władza nie zdemoralizowała, 
to tylko kwestia jak szybko, nie w jakim stopniu. To się już u nich obserwuje, 
łatwy dostęp do pieniędzy, taksówkami do Gdańska, telefony, kontakt z sekre-
tarzem KW, z wicepremierem; jeżdżą i po prostu zaczynają szastać pieniędzmi 
(..) a więc jest to kierunek słuszny” [Holzer, op. cit, cz. I, s. 117].

To Tadeusz Jedynak storpeduje realizację planu Żabińskiego w budującym 
dopiero struktury Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ „Solidarność”. Wielo-
letni współpracownik Jedynaka Marek Mazur potwierdza, że to on doprowa-
dził do odsunięcia Sienkiewicza, którego uwikłania pozostawały niejasne, cho-
ciaż jak zaznacza historyk Andrzej Friszke w polskich archiwach przynajmniej 
żaden ślad po nich nie pozostał.

- To Tadek Jedynak wtedy problem rozwiązał. Doprowadził do odejścia 
Sienkiewicza z funkcji przewodniczącego zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego Solidarności – rozstrzyga Marek Mazur [Tadeusz Jedynak. Człowiek na 
trudne czasy. Rozmowa z Markiem Mazurem. wio.waw.pl z 29 września 2021].

Zaś Adam Słomka, wtedy młody działacz opozycji niepodległościowej, po-
czytuje to wręcz Jedynakowi za główną zasługę. Chociaż życzliwy ludziom, nie 
okazał się łatwowierny.

Jak wykazuje Holzer, „na początku listopada ujawnił się publicznie kon-
fl ikt między czołowymi przywódcami Solidarności a kilkoma działaczami 
MKR Jastrzębie, skupionymi wokół Jarosława Sienkiewicza. Nie ma pełnej 
jasności co do motywów, które kierowały Sienkiewiczem. Od 18 lat był on 
członkiem PZPR. Czy próby prowadzenia przez MKR Jastrzębie ugodowej 
polityki wobec władz, a jednocześnie rozszerzania swoich wpływów w całej 
Polsce i atakowania gdańskiego kierownictwa oraz jego ekspertów wynikały 
jedynie z poglądów ekipy Sienkiewicza?” [Holzer, op. cit, cz. I, s. 128] – za-
pytywał historyk.

O co jej chodziło? Autor książki o genezie i historii pierwszej Solidarności 
odnotowuje „rozbijające wszelkie podziały terytorialne próby ekspansji regio-
nu Jastrzębie” i zaznacza, że „ze względu na stosunkowo duże środki materialne 
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i duży ciężar gatunkowy najpotężniejszej grupy zawodowej – górników – nie-
kiedy udawały się one” [ibidem]. 

Jarosław Sienkiewicz atakuje gdański MKZ i osobiście Lecha Wałęsę za 
politykierstwo, podważa reprezentatywność Krajowej Komisji Porozumiewaw-
czej oraz – jak się wyraża – narzucanie przez Gdańsk decyzji całemu krajowi. 
Publicznie żałuje, że w Porozumieniach Gdańskich znalazł się zapis, gwarantu-
jący uwolnienie więźniów politycznych. Ubolewa, że chociaż Komitet Obrony 
Robotników tym samym utracił rację bytu, jego działacze żeby wpływać na 
gdański MKZ pozakładali przy nim biura.

Chociaż z reguły regionalne centra rodzących się związków przedstawiają 
się jako międzyzakładowe komitety założycielskie, jastrzębska Międzyzakłado-
wa Komisja Robotnicza używa pretendującej do czegoś więcej nazwy Komitet 
Założycielski NSZZ „Solidarność”. Oznacza to wątek rywalizacji z Komitetem 
Założycielskim utworzonym jeszcze 17 września 1980 r. w Gdańsku, w którym 
zresztą Sienkiewicz też się znalazł. Oświadczenia jastrzębskie powołują się na 
3 miliony związkowców, których ta struktura ma reprezentować. Gdy trwa 
walka o rejestrację Solidarności, do której statutu sąd warszawski dopisał for-
mułę o uznaniu kierowniczej roli PZPR w państwie – niektórzy działacze z Ja-
strzębia całkiem jak władza potępiają siły antysocjalistyczne [por. „Dziennik 
Zachodni” z 6 listopada 1980]. Kontakty mają nie tylko z PZPR ale także 
z nowym przewodniczącym sojuszniczego wobec niej ale odnawiającego się 
Stowarzyszenia PAX Ryszardem Reiff em.

Autor książki „Solidarność. Geneza i historia” nie wyklucza, „iż część przy-
wódców partyjnych i państwowych myślała o wprowadzeniu po rozprawie 
w Sądzie Najwyższym i odrzuceniu odwołania Solidarności postanowień stanu 
wojennego oraz wykorzystaniu Sienkiewicza i jego ekipy z Jastrzębia jako licen-
cjonowanej Solidarności – przeciw dotychczasowemu Komitetowi Założyciel-
skiemu”. Wszakże „(..) Sienkiewicz wkrótce znalazł się w konfl ikcie nie tylko 
z KKP ale z większością kierownictwa własnego regionu. 26 I 1981 roku Sien-
kiewicz po rezygnacji z kierowania regionem ogłosił napastliwy „list otwarty”, 
potem zaś zamilkł. Na powierzchni życia publicznego pojawił się ponownie po 
wprowadzeniu stanu wojennego” [Holzer, op. cit, cz. I, s. 130-131].

Sienkiewicz obok Stanisława Zawady z Małopolski uchodził za najbardziej 
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ugodowego wobec władz regionalnego lidera pierwszej Solidarności. Zawa-
da ze stanowiska zrezygnował jeszcze w 1980 r. W stanie wojennym wystąpił 
w rządowej telewizji.

O tym zaś, jakim człowiekiem był Jarosław Sienkiewicz, wiele mówią jego 
późniejsze wypowiedzi już po 13 grudnia 1981 r, że „w pewnym momen-
cie w Gdańsku powstało swoiste „biuro polityczne” z udziałem działaczy KSS 
KOR i KPN. Na bazie Solidarności zaczęli oni rozgrywać sprawy, nie mające 
nic wspólnego z walką o ludzkie warunki życia i pracy”. Były przewodniczący 
zarządu regionu chwalił stan wojenny: „Dekret ten uchronił nas przed wojną 
domową (..)” [cyt. wg Jerzy Holzer, Krzysztof Leski. Solidarność w podziemiu. 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990, s. 25]. Dążyć mieli do niej przywódcy 
NSZZ „Solidarność”.

Dla Tadeusza Jedynaka zaczyna się droga do ścisłego kierownictwa Związku. 
Jak opisuje Jerzy Holzer w książce „Solidarność. Geneza i historia”: „Na czele 
Solidarności stała Krajowa Komisja Porozumiewawcza z siedzibą w Gdańsku. 
Jej przewodniczącym był Wałęsa, towarzyszyła mu najpierw nieformalna „Je-
denastka”, a od 12 lutego 1981 powołane przez KKP Tymczasowe Prezydium. 
Wchodzili do niego obok Wałęsy jako wiceprzewodniczący Gwiazda z Gdań-
ska i Kalinowski z Elbląga, jako członkowie Bujak z Mazowsza, Jedynak z Ja-
strzębia, Rulewski z Bydgoszczy, Słowik z Łodzi i Wądołowski ze Szczecina, 
ponadto bez prawa głosu sekretarz Celiński i rzecznik prasowy Modzelewski” 
[Jerzy Holzer. Solidarność 1980-81. Geneza i historia. Rytm, Warszawa 1986, 
cz. 1, s. 134]. Ci ludzie wezmą na siebie odpowiedzialność za historyczny eks-
peryment: pierwsze w dziejach legalne funkcjonowanie w państwie komuni-
stycznym niezależnego i samorządnego związku zawodowego.

Nie zostanie za to Jedynak szefem swojego regionu. Jak się wydaje, specjal-
nie się do tego nie pali. Poza tym specyfi ka jest taka, że kandydaci z Jastrzębia 
mają mniejsze szanse niż z Katowic. O okolicznościach decyzji związkowców 
opowiada niezawodny współpracownik Jedynaka Marek Mazur:

- W wyborach (..) wygrał Leszek Waliszewski, drugi był Andrzej Rozpło-
chowski, trzeci ktoś związany z KPN, dopiero czwarty Jedynak. Wynikało to 
z faktu, że Tadek specjalnie się do tej funkcji nie pchał, przesadnie o nią nie za-
biegał, a w dodatku istotna pozostawała geografi a regionu. Jedynak wywodził się 
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z Jastrzębia. To Rybnicki Okręg Węglowy, a wiadomo, że przewagę w wyborach 
regionalnych zyskał „stary” Górny Śląsk, po prostu ludzie z Katowic. Wraz ze 
Zbigniewem Bujakiem przyjechaliśmy wtedy z Warszawy, co oczywiste z popar-
ciem dla Tadka, jednak na miejscu dano nam do zrozumienia, że to wcale nie 
musi jemu pomóc w wyborach” [Tadeusz Jedynak. Człowiek na trudne czasy. 
Rozmowa z Markiem Mazurem, op. cit] – objaśnia Marek Mazur. 

W dziesięciomilionowej pierwszej Solidarności panuje wtedy rozbuchana 
demokracja. Ludzie się nią zachłystują. Wszystko drobiazgowo się proceduje 
i głosuje. Czasem kandydat z charyzmą na zasadzie impulsu chwili czy za spra-
wą jednego zgrabnego przemówienia oponenta przegra ze zgłoszonym z sali.

W trakcie I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” jesienią 
1981 r. liczebność Związku oblicza się na 9,5 mln członków. Region Śląsko-
-Dąbrowski, macierzysty dla Tadeusza Jedynaka, pozostaje największy z 1,4 
mln związkowców, Mazowsze ma ich 911 tys, zaś Dolny Śląsk 900 tys. Regio-
nów jest 38. Timothy Garton Ash zwraca uwagę w swojej książce „Solidarność. 
Polska rewolucja”, że pochodzeniem robotniczym legitymowało się 47 proc 
delegatów na historyczny zjazd w gdańskiej hali Olivii, ale aż 71 proc przed-
stawicieli Górnego Śląska. Przeważali wśród nich młodzi robotnicy o rozbudo-
wanych aspiracjach.

Młode robotnicze pokolenie, do którego przynależy 32-letni wtedy Tade-
usz Jedynak, brytyjski historyk Garton Ash charakteryzuje: „Z mlekiem matki 
wchłonęli wspomnienia i legendy walk narodowych. W przeciwieństwie do 
rodziców nie doświadczyli terroru (ani hitlerowskiego ani stalinowskiego) na 
własnej skórze. Nigdy nie żyli w strachu. W przeciwieństwie do rodziców nie 
mogli też spodziewać się gwałtownego awansu społecznego. Pierwsze pokole-
nie chłopskich synów twardo zasiadło na swoich stołkach. Następne, chociaż 
lepiej wykształcone, musiało liczyć się z tym, że spędzi całe życie przy tej samej 
pracy, w tej samej fabryce. Jednocześnie aspiracje materialne tego pokolenia 
gwałtownie wzrosły po „wielkim skoku” Gierka (..). Po purytańskiej stagnacji 
z ostatnich lat Gomułki sklepy nagle zapełniły się jedzeniem, dżinsami, radia-
mi tranzystorowymi, magnetofonami kasetowymi z Zachodu (..). Tymczasem 
owe zwiększające się aspiracje spotkał zawód. Wszystko świadczyło o obniżaniu 
się stopy życiowej. Kiedy załamała się gospodarka, niedostatki stawały się coraz 
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częstsze i bardziej irytujące (..)” [Timothy Garton Ash. Polska rewolucja. So-
lidarność 1980-81. Res Publica, Warszawa 1990, s. 140] – tak doświadczenie 
generacji kreśli Timothy Garton Ash. 

6. Za pięć dwunasta

Późną jesienią 1981 r. Tadeusz wraca z Warszawy. – Wiesz, sytuacja w kraju 
nie jest ciekawa – przyznaje żonie. Oboje obawiają się jednak bardziej inter-
wencji sowieckiej. Czegoś takiego jak stan wojenny nigdy przedtem w powo-
jennej Polsce nie było (w 1956 i 1980 r. władza co najwyżej nosiła się z zamia-
rem jego wprowadzenia), więc nikt sobie tego w szczegółach nie wyobraża.

10 grudnia 1981 r. Tadeusz Jedynak wyjeżdża do Warszawy na posiedze-
nie zespołu do spraw Śląska i górnictwa, wspólnego rządowo-związkowego. 
Stamtąd zaś do Gdańska. Nie wie jeszcze, że minie ponad rok zanim do domu 
wróci.

Zresztą to dla Jedynaków zły czas. Pani Maria dostaje telegram. Zmarła 
babcia. Postanawia, że na pogrzeb pojedzie wraz z Renatką do Wrocławia. 
W ostatniej przed długą rozłąką rozmowie przez telefon z Tadeuszem o tym 
właśnie mówią. Smutny temat pozostanie w pamięci.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Krajowej Solidarności, w drugim dniu 
obrad 12 grudnia 1981 r. Tadeusz Jedynak zapowiada, że będzie występował 
krótko i dotrzymuje słowa: „O wszystkim się mówi, a nie mówi się o najważ-
niejszej sprawie, jaka szczególnie nasz region dotyczy (ja tu mówię o Rybnic-
kim Okręgu Węglowym): zaopatrzenie. My tu możemy podejmować uchwa-
ły, różne prawdopodobnież. Trzy tygodnie minęło jak stanęła Moszczenica. 
Udało się Moszczenicę zgasić, żarcie się nie poprawiło – 10 proc pokrycia na 
kartki, nadal ten stan rzeczy się utrzymuje, jeszcze spada. Staną nam załogi 
górnicze, nie będzie siły na to” [Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Po-
siedzenie w dniach 11 – 12 grudnia 1981. Archiwum Solidarności. Nieza-
leżna Ofi cyna Wydawnicza „NOWA”, Warszawa 1986, s. 148] – przestrzega 
resztę kierownictwa przedstawiciel Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”. 

Jedynak postuluje kontrolę numeracji i dystrybucji kartek. Bo od obsługi 
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sklepów wiadomo, że „Milicja, wojsko, jeszcze inne te organizacje mają kartki 
ponad stan – podwójne, potrójne nawet” [ibidem]. Z kolei dzięki inspekcji 
związkowej na przejściu w Zebrzydowicach, dowiedział się, że wywozi się za 
granicę mięso: wieprzowinę i baraninę.

Tadeusz Jedynak nie bujał więc wtedy w obłokach, jak inni co wobec obser-
wowanej słabości władzy, chcieli już tworzyć rząd koalicyjny.

Związkowy lider ma poczucie, że warto przygotować się na zagrożenia, choć 
nie wie jeszcze, jak szybko nastąpią. W trakcie gdańskiego posiedzenia Jedynak 
wskazuje: „Jeszcze mam jedną sprawę (..). Jest to tworzenie tych policji czy mi-
licji robotniczych. Proszę państwa, ja daję przykład z kopalni Manifest Lipco-
wy: samorzutnie, bez decyzji związku powstał 700-osobowy oddział tej milicji. 
Tylko nie wiedzą, co mają na hełmach napisać: czy policja czy milicja, to tylko 
taki mają problem. Więc ja myślę, że te oddziały już trzeba powoływać, ale ich 
zakres działalności żeby był tylko na terenie zakładów pracy. W sporadycznych 
wypadkach tam gdzie te grupy są plakatowe (..) w obronie żeby oni wychodzili 
(..). Jeszcze tylko chcę powiedzieć, że konsultacje z zakładami pracy, z komisja-
mi zakładowymi... Ludzie są zdeterminowani, pójdą na wszystko, tylko czekają 
na decyzję KK. To jest to, co powiedziały załogi” [Komisja Krajowa... op. cit, 
s. 149] – przedstawia Jedynak. 

Gdy odczytano projekt uchwały, „aby wszystkie rozmowy, prowadzone 
między rządem a NSZZ „Solidarność” przeniesione zostały z zacisznych ga-
binetów ministerialnych do zakładów pracy, z bieżącym transmitowaniem ich 
przebiegu dla obecnych w zakładach załóg”, co wiązało się z nierzetelnością 
środków masowego przekazu, wykoślawiających relacje na niekorzyść Związku 
z podobnym zacięciem, jakie dziś przejawia TVP Jacka Kurskiego – Tadeusz 
Jedynak proponuje zdroworozsądkowo: „Przecież (..) musi druga strona też 
chcieć tego. Uważam, żeby już tego nie dyskutować, to zalecenie przegłosować 
i mamy sprawę z głowy” [Komisja Krajowa... op. cit, s. 210]. 

Pod koniec obrad przewodniczący Lech Wałęsa oznajmia, że „telefony są 
z Gdańskiem zerwane. Dopiero rano może odblokują, może nie. Ale spokoj-
nie” [Komisja Krajowa... op. cit, s. 268], a Henryk Wujec dodaje „(..) nie tylko 
telefony, ale i również teleksy są odcięte” [ibidem], zaś prowadzący posiedzenie 
wiceprzewodniczący NSZZ „S” Mirosław Krupiński pomimo to, być może 
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pod wpływem zmęczenia, zabiera głos zaraz po Wujcu w sposób następujący: 
„Dobrze. Życzę państwu w związku z tym dobrej nocy. Dziękujemy państwu. 
Komisja Krajowa dzisiejsza jest zakończona [ibidem]. Jak się okaże, nim na-
stępny raz zbierze się legalnie, minie siedem i pół roku.

Wtedy jeszcze w Gdańsku dosłownie za pięć dwunasta przewodniczący 
zarządu Regionu Ziemia Łódzka Andrzej Słowik rzuci z sali coś, czego mi-
krofony nie nagrają, a w odpowiedzi mu Krupiński wypowie pamiętne: „Nie 
kracz, Słowik” [ibidem]. Na tym kończy się zapis posiedzenia. Wkrótce służby 
bezpieczeństwa, milicja i wojsko przystąpią do wyłapywania jego uczestników.

Noc grudniowa potrwa prawie dekadę. 
- Breżniew żył dwa lata za długo – podsumuje pod koniec tamtego dziesię-

ciolecia Lech Wałęsa [Lech Wałęsa w debacie telewizyjnej z Alfredem Miodo-
wiczem. 30 listopada 1988 r. Telewizja Polska]. 

O tym, że nie była to dekada dla Polski stracona, rozstrzygną tacy ludzie jak 
Tadeusz Jedynak, nawet jeśli na początku nie wymkną się z pierścieni obławy.

7. Byli pewni, że stoi cały kraj

Opór przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego najsilniejszy okazał się na 
Górnym Śląsku. W katowickiej kopalni Wujek po szturmie ZOMO 16 grud-
nia 1981 r. padło dziewięciu zabitych. Strajkujący pod ziemią górnicy z ko-
palni Ziemowit wyjechali na powierzchnię dopiero przed wigilią, 22 grudnia, 
ich koledzy z Piasta już 28 grudnia po Świętach, a więc protestowali najdłużej 
w Polsce. Jak rzecz ujmował Tadeusz Jedynak: Ślązacy byli pewni, że stoi cały 
kraj. 

Hutę Katowice, gdzie pozostało po dziesięciu dniach 2 tys spośród 8 tys na 
początku tam strajkujących, spacyfi kowano z użyciem śmigłowców w przed-
dzień wigilii. Na Śląsku najsmutniejszej od czasów wojny. W rodzinach górni-
czych przypominała tę stoczniowców Wybrzeża z 1970 r.

- Znowu będą mówić grudzień – kwitował bard Jan Krzysztof Kelus.

„Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta,
Pora chłopcy opuścić tę dziurę.
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Baby płaczą napiekły wam ciasta
Złota klatka uniesie Was w górę.

Wyjeżdżajcie już szychta skończona
Pielęgniarki i lekarz są w szatni.
Porozwożą Was suki po domach.
Mają wszystkich Wasz szyb jest ostatni”

„(..) Ślązak to taka przekora, że jak już coś uzna za swoje, nie popuści” 
– zauważał w kwietniu orwellowskiego 1984 roku w wypowiedzi dla książ-
ki „Konspira” Tadeusz Jedynak, wtedy ukrywający się członek podziemnego 
kierownictwa Solidarności – Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, w której 
reprezentował Górny Śląsk.

„Dlatego opór był u nas tak mocny, dlatego polała się krew. Strzelając 
do ludzi, władza popełniła wielki błąd, bo uśpiony dotychczas Górny Śląsk 
przeszedł (..) chrzest bojowy w PRL (..). Zabici w kopalni Wujek zostali bo-
haterami, ci zaś co ocaleli, zapamiętali na zawsze bestialstwo ZOMO-wców 
i późniejsze represje komuny wobec niepokornych. [Maciej Łopiński, Marcin 
Moskit, Mariusz Wilk. Konspira. Rzecz o podziemnej Solidarności. Editions 
Spotkania, Paryż 1985, s. 165]. 

Co roku będzie się później starał Tadeusz Jedynak rocznicę Wujka uczcić, 
poległych kolegów upamiętnić, również wówczas, gdy się ukrywa, chociaż każ-
da taka akcja mnoży ryzyko. Inny lider podziemia Władysław Frasyniuk powie 
w tym czasie, że jeśli organizuje się demonstrację, trzeba iść na jej czele. 

Zupełne niemal ciemności, które z takich obchodów zapamiętał Adam 
Słomka sprzyjały ich uczestnikom, za to sojusznikiem władzy był siarczysty 
piętnastostopniowy mróz. Jedynak wtedy pozostawał w ukryciu, ale pod Wuj-
ka przyszedł. Znaleźli się tam też Kazimierz Świtoń, Anna Walentynowicz, 
Danuta Skorenko. Spotkanie miało podniosły, modlitewny charakter. Prze-
mawiali na nim i Jedynak i Słomka. Gdy siły bezpieczeństwa przystąpiły do 
wyłapywania uczestników, ci uciekali pomiędzy blokami. Kopalnię otaczały 
bowiem osiedla mieszkaniowe. 
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Uciekaliśmy przez podwórka – wspomina Słomka. Dwudziestolatek biegł 
szybko, ale wiedział już, że na plecach ma ścigających zomowców. 

- Jedynak nagle wskoczył do otwartego piwnicznego, takiego, do którego 
się zwykle węgiel wrzuca – relacjonuje Adam Słomka. – Wychylił się i chwycił 
mnie za nogę: Wskakuj! Ja za nim. Ułamki sekund...

Na tym węglu, w tej piwnicy przesiedzieliśmy jak płazy na górce pryzmy 
węgla coś około dwóch godzin. Nasłuchując.

Czas w takich wypadkach biegnie powoli. Obaj słyszą głosy z milicyjnych 
radiotelefonów. Traf sprawi, że milicja nie zabrała psów tropiących, przydat-
nych w podobnej sytuacji. Gdyby MO je miała, działacze byliby ugotowani. 
A tak najbardziej doskwierał mróz. Węgiel grzeje przecież, ale nie wtedy, kiedy 
się na nim siedzi lub leży. 

Uratował mnie wtedy Tadeusz Jedynak – nie ma po latach wątpliwości 
młodszy działacz.

Zatrzymanie dla znanego służbom działacza oznaczało w ówczesnych wa-
runkach trzy lata więzienia w wypadku Słomki. Dla Jedynaka zaś – koniec 
planów związanych ze skuteczną działalnością w podziemiu.

Ukrywający się Jedynak miał wtedy swoją metę również na Śląsku, cho-
ciaż przeważnie korzystał z mieszkań konspiracyjnych w Warszawie. Gdy 
wreszcie wylezą z tą piwnicy przez to samo okienko, którym do niej wsko-
czyli, zaoferuje gościnę towarzyszowi ucieczki. Jednak Słomka woli oddalić 
się własną drogą. 

Wybiegamy jednak nieco w przyszłość. W stanie wojennym Jedynak nie 
uniknie schwytania przez władze, co uda się wtedy m.in. Zbigniewowi Buja-
kowi, Władysławowi Frasyniukowi oraz Zbigniewowi Janasowi.

Oddajmy znów głos Tadeuszowi Jedynakowi, przecież nikt nie opowiadał 
lepiej niż on również o zdarzeniach już wtedy strasznych a z dzisiejszego punk-
tu widzenia niepojętych.

„Kiedy tuż po 13 grudnia siedziałem przez kilka tygodni w policyjnym 
areszcie, do cel wrzucano górników z kopalń „Piast” i „Ziemowit”, którzy przez 
kilkanaście dni strajkowali pod ziemią. Byli półprzytomni, zasrani, granatowi 
od bicia. Później, przechodząc kolejno trzy obozy dla internowanych, widzia-
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łem jeszcze wielu ludzi ciężko pokaleczonych. Utkwił mi w pamięci człowiek 
z głową, oskalpowaną przez pocisk, a także inny z plastykową kulą w kręgosłu-
pie” [Konspira, op. cit, s. 165-166]. 

Brutalne fi zyczne represje nie były jedynymi. Tylko z najdłużej strajkującej 
kopalni „Piast” zwolniono po grudniu 2 tys pracowników.

8. Najtrudniejszy rok w życiu rodziny Jedynaków 

Dla rodziny Jedynaków tamten grudniowy czas jeszcze przed trzynastym 
okazał się trudny, za sprawą śmierci babci. Pani Maria wraz z Renatką pojecha-
ła na pogrzeb do Wrocławia. Nie wiedziały jeszcze, jakim exodusem stanie się 
ta podróż, jak długo potrwa i jak okrężną drogą przyjdzie im wracać.

W nocy z 12 na 13 grudnia trwa długa rodzinna rozmowa. Nic wesołe-
go, jak to po pogrzebie. W ich gronie jest kuzynka pracująca we wrocławskiej 
komendzie milicji. Niedawno dostała 150 tys zł „na zagospodarowanie się”. 
Władza dba o swoich ale ich we wszystkie plany nie wtajemnicza. Siostrzenica 
z Austrii przyjechała, chyba ona mówi do tamtej: – Jakby co, będziesz po innej 
stronie barykady. My po tej drugiej.

W szczegółach nikt sobie tego jednak nie wyobraża. Pani Maria od czasu 
umów w Jastrzębiu uważa, że skoro porozumienia jednak podpisano a za So-
lidarnością opowiedziało się tylu ludzi, nie ma co z góry zakładać najgorszego. 
Pamięta jednak niepokój pana Tadeusza.

Zasiedzieli się wspólnie do trzeciej, jak to w rodzinie. Rano córka Renata 
u cioci zauważa: – Telewizor nie gra.

Milicji dużo, a przed kościołem też tłum. Siostra włączyła radio. Akurat 
tak, żeby trafi ć na koniec przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Słowa 
„stan wojenny” da się jednak usłyszeć. Zresztą niedługo cała generalska mowa 
zostanie nadana jeszcze raz. 

Stan wojenny, a tu brat bez dowodu. Nie wziął go po prostu. Dworzec jak 
wymarły. W siódemkę w dużym fi acie siostry pojadą do rodziny do Często-
chowy. 

W słynnym fi lmie „80 milionów” Waldemara Krzystka opowiadającym 
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o bohaterstwie Józefa Piniora i jego kolegów z Solidarności ratujących związko-
we pieniądze przed konfi skatą, którego akcja dzieje się na Dolnym a nie Gór-
nym Śląsku jest taka scena, że żona jednego z działaczy przebywająca w szpitalu 
słyszy hurgot z ulicy. Wraz z innymi pacjentkami wyglądają przez okna. Widzą 
czołgi. Chwila wahania. 

- Ruskie?
- Nie, nasze.
Ulga.
To oczywiście fi kcja, ale trochę oddaje ówczesne nastroje. 
Powrót jest trudny, chociaż nie samotny, bo na rodzinę zawsze można li-

czyć. Mijając Katowice, widzą czołgi i transportery idące na Hutę Katowice. 
Zresztą zakładu jeszcze wtedy nie zdobędą, opór potrwa dziesięć dni. Wszyscy 
siedzący w samochodzie uświadamiają sobie wtedy właśnie skalę wojskowo-
-milicyjnej operacji. Powrót do domu okaże się trudny i jeśli tak rzec można 
– nie dosłowny.

Przez dwa tygodnie pani Maria mieszka u siostry na osiedlu w Żorach. 
Renatkę zostawi we Wrocławiu. Wiadomo przecież, że po mieszkaniach będą 
chodzić i nękać. Szwagier wyprowadza psa. Esbecy go nie znają, a stale stróżo-
wać pod drzwiami niewygodnie. Lepiej w samochodzie pod blokiem.

Drzwi mieszkania Jedynaków na dziesiątym piętrze bloku nikt nie roz-
bija, może dlatego, że dzielny sznaucer rozgłośnie naszczekuje a sąsiedzi na 
klatkę zerkają, gdy tylko słychać, że ktoś się kręci. W nocy z 12 na 13 grudnia 
już byli, dobijali się, ale pies poszczekiwał tak, że zrezygnowali. Spojrzenia 
sąsiadów też się do tego przyczyniły – dowie się później pani Maria. – Gdyby 
nie te gapie, drzwi byśmy rozwalili – powie potem esbek, jak relacjonuje pani 
Jedynak. 

Liczy, że mąż jeśli wymknął się obławie, dojedzie jakoś z Gdańska, albo 
sygnał co z nim przekaże.

15 grudnia 1981 r. pani Maria, żeby dowiedzieć się czegoś o losach męża, 
jedzie do kopalni „Manifest Lipcowy”. Pojechała przewozem jak górnicy do 
pracy. Na miejscu zastaje czołgi. Kopalnia jest po pacyfi kacji. Siedziba zakła-
dowej Solidarności zamknięta i opieczętowana. Przed ludźmi strasznie płacze 
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jakiś kapitan. Opowiada ludziom, że oni też tu stoją o głodzie i chłodzie. Wi-
dać, że działy się tam rzeczy okropne. Z późniejszych danych Międzynaro-
dowej Organizacji Pracy wynika, że w trakcie rozbijania przez władzę strajku 
w „Manifeście...” zginęły dwie osoby. Wcześniej Radio Wolna Europa poda 
wiadomość o śmierci jednego górnika od rany postrzałowej. 

W tak poważnej sytuacji Maria Jedynak dowie się jednak nieco więcej. 
Przewodniczący komisji zakładowej, górnik o nazwisku Bożek, był świadkiem 
zatrzymania jej męża na dworcu w Katowicach. Nie uda się z nim spotkać i po-
rozmawiać. W chaosie, jaki w kopalni panuje po ataku, ktoś przekaże jednak 
pani Marii jego słowa, kto inny potwierdzi. 

W pierwszy czwartek stanu wojennego Maria Jedynak udaje się na komen-
dę w Żorach. Wcześniej udało się jeszcze wystać w kolejce kubańskie pomarań-
cze: będą dla męża, jeśli odnajdzie go szybko. 

Na milicji w Żorach jednak wciąż nic o Tadeuszu Jedynaku nie wiedzą. 
W Jastrzębiu też co z nim nie słyszeli.

W pobliskiej Szerokiej jest zakład karny. Maria Jedynak zawczasu pisze po-
danie o widzenie. Wiele godzin czekania na próżno.

Leszek Demczuk, przyzwoity człowiek, który również po 13 grudnia nie za-
cznie udawać, że Jedynakowie są dla niego obcy oznajmi pani Marii: – Gdyby 
tu był, to przecież bym powiadomił.

W Katowicach pani Jedynak szuka męża na Mikołowskiej i na Lompy. 
Wcześniej tę drugą lokalizację chciała Solidarność zabrać milicji na szpital, 
bo bardziej potrzebny. Teraz tam właśnie trzyma władza internowanych. Pani 
Maria pojedzie ze szwagrem. 

Wie, że trzeba naszykować to, co się nie zepsuje: kiełbasę i smalec. Zaś dla 
przekupnej drugiej strony pół litra wódki i karton papierosów. Bierze szwagra 
ze sobą i w drogę.

Pochodzi do pierwszego z zomowców przy koksowniku.
- Tu jest internowany mój mąż.
- Skąd pani wie? 
Dogadają się jak Polak z Polakiem, kiedyś to było ulubione powiedzenie też 

teraz internowanego Lecha Wałęsy.
Szwagier dyskretnie odchodzi na stronę. Pani Maria wyciąga paczkę dla 
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męża oraz pół litra i karton fajek dla rozmówcy. Stanie się on zaraz uczynny. 
Paczka do męża dotrze. 

Wracają ze szwagrem do Żor. Pisze podanie o widzenie z mężem do gen. 
Jerzego Gruby, komendanta wojewódzkiego milicji, który teraz pacyfi kuje Ka-
towickie a po latach to samo robić będzie w Krakowie.

Dopiero w lutym Jedynakowie się zobaczą. – Wzięłam córkę i pojechali-
śmy. Wzięli kiełbasę, chleb, nawet cebulę. 

Ja, córka, mąż i troje ubeków w tym jedna kobieta – tak skład spotkania 
zapamiętała Maria Jedynak. O czym tu mówić, skoro o sprawie nie można. 

- Patrzyliśmy na siebie. Jak wariaci. I na wszystko było 10 minut.
Tak wyglądało ich pierwsze w stanie wojennym spotkanie, na Lompy. 
Maria Jedynak dowie się później, że gdy męża zatrzymano 13 grudnia 1981 

r. na dworcu w Katowicach, to dopiero w dniu następnym, czternastego dostał 
kubek gorącej kawy. I kaszankę całkiem zamarzniętą. Kawę wypił i czekał, aż 
kaszanka odtaje. 

Dopiero 3 stycznia 1982 r. zamiast w poniedziałek 14 grudnia dzieci wró-
ciły do szkoły, tyle, że ani na Śląsku ani w żadnym innym regionie Polski nikt 
się z przedłużenia ferii świątecznych nie cieszył. Córka państwa Jedynaków 
Renata nie ma jeszcze siedmiu lat, chodzi do pierwszej klasy. Rano pani Maria 
odprowadza ją do szkoły, dziewczynka je tam obiad, potem zostaje w świetlicy. 
Mama odbiera ją po pracy. Nawet dla małej to trudny czas.

Służba bezpieczeństwa zaczęła bywać u niej w szkole – opowiada Maria 
Jedynak.

Kiedyś córeczka opowiedziała jej, że przyszło dwóch panów. Zabrali ją ze 
sobą do bloku Jedynaków. Powiedzieli Renacie, że chcą zobaczyć, jakie tata ma 
w domu książki. Dziewczynka jednak miała przykazane, żeby zarzekać się, że nie 
ma klucza. Nie weszli więc. Pies ujadał. Sąsiedzi wyglądali. Co gorsza, potem sy-
tuacja się powtórzyła. I wyglądało na to, że może tak się dziać w nieskończoność.

Maria Jedynak udaje się do dyrektorki szkoły.
- Dlaczego nie ma pani pieczy nad dzieckiem?
- Mogę tylko powiedzieć przepraszam – sumituje się jej rozmówczyni.
Pani Jedynak to oczywiście nie wystarczy. – W Żorach mieliśmy komisarza 

wojskowego, rezydował na rynku w urzędzie miasta. Do niego poszłam.



182

Łukasz Perzyna

Komisarz zarzeka się, że nie może nic pomóc. 
- Co to dziecko zrobiło? – dopytuje się Maria Jedynak.
- Jest stan wojenny. Oni mogą wszystko – odpowiada komisarz.
- Nawet mnie zastrzelić? – gorączkuje się pani Maria.
- Tak – pada lakoniczna odpowiedź.
Komisarz doda jednak: – Postaram się, żeby już dziecka ze szkoły nie za-

bierali.
Osobiste szykany trudno znieść. Zwłaszcza, gdy kipisz przed widzeniem 

w komendzie na Lompy dotyka zarówno żonę jak małą córkę Tadeusza Jedy-
naka. Atmosfera grozy na Śląsku zaznacza się od początku. Strzały w kopalni 
Wujek okażą największą tragedią nie tylko dla regionu ale całej Polski. Zaab-
sorbowana poszukiwaniem męża Maria Jedynak o tym, co się stało, dowie się 
dopiero następnego dnia, od kuzyna.

- Czy wiecie, co się stało na Wujku? Strzelali, tylu zabitych.
- To jakaś plotka – taka będzie pierwsza reakcja pani Jedynak. Szczegóły 

docierać będą stopniowo, przebijając się przez charkot zagłuszarek, nakładający 
się na przekaz Wolnej Europy i innych nadających po polsku stacji. 

- Tadeusz jeździł potem co roku na Wujek – podkreśla Maria Jedynak.
Na razie jednak mąż przebywa wciąż za kratami. W ośrodku internowania 

Zabrze-Zaborze. I Nowym Łupkowie: – Z Jurkiem Stępniem i Antkiem Ma-
cierewiczem – wspomina pani Maria. Potem jeszcze Rzeszów-Załęże. W ośrod-
ku internowania czasu nie marnuje, wydaje tam pismo pod tytułem – a jakże 
– „Nasza krata”. Świetnie oddaje on jego poczucie humoru, nie opuszczające 
go w najtrudniejszych momentach.

Tadeusz Jedynak odzyska wolność jako jeden z ostatnich, dopiero w przed-
dzień wigilii. Chociaż będą to trudne Święta, to lepsze niż rok wcześniej. 

Siedział ponad rok. 23 grudnia 1982 r. przywieźli go na komendę na Lom-
py do Katowic.

Stamtąd wziął taksówkę. – Do nas. Nie dowierzał. Liczył się z tym, że zaraz 
go znowu wsadzą – opowiada Maria Jedynak.

Już po Nowym Roku 1983 r. poszedł z zamiarem ponownego podjęcia 
pracy do kopalni „Manifest Lipcowy”. Dyrektor oznajmia, że pomimo najlep-
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szych chęci nie może go dalej zatrudniać. W innych dużych zakładach usłyszy 
to samo. 

Na jakiś czas znajduje zajęcie jako konserwator w spółdzielni mieszkanio-
wej. Naprawia ławki. Zwyczajne zajęcie. Kontakt z ludźmi mu odpowiada. 
Ale bezpieka wciąż krąży wokół. Węszy i bruździ. Wiadomo, że skończy się to 
zwolnieniem. Szykują się.

W tym klimacie odbywa potajemne spotkanie ze Zbigniewem Bujakiem. 
Potem zostawi żonie słynną kartkę, o czym była już mowa. Tadeusz Jedynak 
schodzi do podziemia. 

9. Urodzony konspirator

Decyduje się na to w najtrudniejszym dla zdelegalizowanej „Solidarności” 
momencie w 1983 r., gdy władzy udało się pojmać kolejnych ukrywających 
się członków TKK, co tak ujmują jej kronikarze Krzysztof Leski i Jerzy Holzer 
(„Solidarność w podziemiu”): „Przed 23 kwietnia zatrzymano [Józefa] Piniora, 
zaś 19 sierpnia – [Władysława] Hardka. W drugim przypadku cios był tym 
silniejszy, iż Hardek zgodził się wystąpić w TV i wesprzeć argumenty władz 
dotyczące bezsensu dalszej działalności podziemnej. Natomiast wzmacniało 
TKK podpisywanie jej oświadczeń przez przedstawiciela Regionu Górny Śląsk 
– Tadeusza Jedynaka” [Jerzy Holzer, Krzysztof Leski. Solidarność w podziemiu. 
Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1990, s. 69-70].

W podziemiu Jedynak nie tylko oświadczenia podpisuje. Objawia mrówczą 
pracowitość. I okazuje się urodzonym konspiratorem. 

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” pierwsze pod-
ziemne ogólnokrajowe kierownictwo zdelegalizowanego Związku powstała 
22 kwietnia 1982 r. celem skoordynowania oporu w stanie wojennym. Ten 
jednak słabł. Udały się demonstracje 1 i 3 maja 1982. Jednak już 31 sierpnia 
tego samego roku w trakcie ogólnopolskiej akcji ulicznej na rzecz Solidarności, 
w Lubinie na Dolnym Śląsku władza zabija trzech manifestantów. Znów – jak 
po masakrze w kopalni Wujek – pojawia się pytanie o cenę, jaką za sprzeciw 
przyjdzie zapłacić. W październiku władza delegalizuje NSZZ „Solidarność” 
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(dotychczas Związek pozostawał formalnie zawieszony), a w Nowej Hucie 
w trakcie demonstracji ginie zastrzelony przez esbeka dwudziestoletni robotnik 
Bogdan Włosik. W listopadzie zwolniony zostaje z internowania Lech Wałęsa. 
Jedynak, jak wiemy, posiedzi jeszcze dłużej.

Po uwolnieniu stanie się w TKK przedstawicielem regionu, symbolizują-
cego opór społeczny w pierwszym okresie narzucenia stanu wojennego. Na-
suwa się oczywiste pytanie, czemu wcześniej Górny Śląsk nie był w krajowym 
kierownictwie podziemia reprezentowany. Przecież był to największy region 
legalnej pierwszej Solidarności, skupiający 15 proc wszystkich jej członków 
w kraju. Przed 13 grudnia 1981 r. jego władze wyróżniały się radykalizmem. 
Znalazło to wyraz w stanowisku zajętym na posiedzeniu władz Solidarności po 
prowokacji bydgoskiej – ciężkim pobiciu działaczy przez siły bezpieczeństwa 
w marcu 1981 r. Brzmiało ono po prostu: – Strajk generalny. Z rządem w ogó-
le nie rozmawiać.

Jednak w stanie wojennym przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dą-
browskiego Leszek Waliszewski przyjmie paszport emigracyjny. Wyląduje aż 
w amerykańskim stanie Tennessee. Powróci dopiero do wolnej Polski. I jak 
powie po latach Zbigniew Bujak, dobrze się jej zasłuży jako przedstawiciel Ge-
neral Motors. Doradza m.in. żeby nie budować montowni samochodów, raczej 
fabryki silników, bo to one wiążą się z nowoczesną myślą techniczną.

Później wyjedzie także jego zastępca w śląsko-dąbrowskim regionie Andrzej 
Rozpłochowski, któremu przyjdzie przeżyć niezwykłą tragedię rodzinną: do-
nosi na niego druga żona. Również w kraju – pomimo bohaterskiego grudnia 
1981 r. – represje zniechęcają wielu śląskich działaczy. Dopiero Jedynak przy-
czyni się do odrodzenia działalności podziemnej w regionie. Ale do niego nie 
ogranicza swojej aktywności.

- Sygnowanie własnym nazwiskiem dokumentów po uprzednim uzgodnie-
niu ich treści, ustalanie reguł działania, kierunków, w jakich ma być prowa-
dzone: na tym polegała aktywność w kierownictwie podziemia – wylicza jeden 
z najbliższych współpracowników Jedynaka, Marek Mazur: – Zbigniew Bujak, 
kiedy po latach o tym rozmawialiśmy, wspomniał o mądrym działaniu bez 
użycia siły (..). Bujak powiedział mi: gdybyśmy wtedy zaczęli strzelać, oni by 
nas rozjechali. Jedynak na bieżąco podzielał ten pogląd. Tadek był zawsze prze-
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ciwny użyciu przemocy, nawet wówczas, gdy sam padał jej ofi arą, wystrzegał 
się spekulacji, żeby zacząć odpowiadać tym samym. Wiedział, że to do niczego 
pozytywnego nie doprowadzi. W szarpaninie przed kościołem w Jastrzębiu, to 
było jeszcze w stanie wojennym, w 1983 roku, ubecy złamali mu rękę. Sam 
Jedynak uchodził za kozaczka, ale odwet był mu obcy [Rozmowa z Markiem 
Mazurem, op. cit].

- Na Jedynaka liczyliśmy. Wiedzieliśmy, że rozumie naszą postawę. Nie za-
wiedliśmy się – podsumuje po latach w rozmowie ze mną przywódca podziemia 
Zbigniew Bujak. Nie ukrywa, że Górny Śląsk, region liczebnie największy, był 
też dla TKK najważniejszy, bo tam doszło do zdecydowanej obrony Solidar-
ności włącznie z ofi arami „na Wujku”. Jednak bezpieka pozostawała na Śląsku 
znakomicie rozwinięta. Gdy tworzyły się struktury podziemne, wprowadzała 
do nich własnych agentów. Nakłaniali oni do integracji z innymi organizacja-
mi, a przy okazji tych spotkań konspiratorów wyłapywano. Metody władzy 
pozostawały brutalniejsze niż gdzie indziej, z torturami włącznie. I masowym 
zastraszaniem.

- Potrzebny był ktoś, kto Śląsk dobrze zna. Kto będzie wiedział, jak dzia-
łać i się ukrywać – podkreśla członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej 
Zbigniew Bujak. Nie chodziło o projekty specyfi czne dla Śląska, tylko żeby 
owiany legendą grudniowego oporu region miał mocny głos w sprawach opo-
ru w całym kraju. Bujak nie ukrywa też, że Tadeusz Jedynak spełniał wysokie 
standardy, stawiane członkom TKK. 

Przyjęto bowiem zasadę, że sygnatariusze oświadczeń TKK występują 
z imienia i nazwiska. Bujak nie ma wątpliwości, że zezwolenie na pseudonimy 
otwierałoby możliwość infi ltracji. Ludzie zasiadający w kierownictwie podzie-
mia musieli więc nie tylko się ukrywać, ale skoro ich nazwiska pozostawały 
znane – liczyć z szykanami wobec najbliższych. Efekt? 

- Chętnych i zaufanych osób było... bardzo mało – nie ukrywa po latach 
Zbigniew Bujak. Tadeusz Jedynak stał się jedną z nich. 

Odkąd wieloletni górnik został członkiem ogólnokrajowego kierownic-
twa Związku, TKK chętniej podejmuje sprawy społeczne. W oświadczeniu 
z 28 lipca 1983 r. opowiada się za obroną interesów ekonomicznych pracow-
ników w sytuacji braku uzdrowienia gospodarki i spowodowanej marazmem 
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w tej dziedzinie pauperyzacji społeczeństwa. TKK zachęca do walki o doda-
tek drożyźniany, rekompensujący wzrost środków utrzymania. Widać w tym 
rękę Tadeusza Jedynaka. Wezwanie do walki z komuną już nie wystarczy. Pol-
ska jest już po drugiej pielgrzymce papieskiej w czerwcu 1983 r. W Tatrach 
Ojciec Św. spotyka się z Lechem Wałęsą. Stan wojenny, wcześniej zawieszony 
od Nowego Roku – ta dziwaczna formuła prawna wiąże się ze stanowiskiem 
Jana Pawła II, że do Ojczyzny nie przyjedzie, póki obowiązuje w niej stan 
wyjątkowy – zostaje zniesiony na święto państwowe PRL 22 lipca. Tadeusz 
Jedynak czuje zmieniające się nastroje, chociaż nie zaniedbuje też detali pod-
ziemnej działalności. 

- Rozwaga wielka go cechowała, skoro skutecznie rozprowadzał sprzęt 
z zagranicy, chociaż oczywiście „ministrem spraw zagranicznych” w ówczesnej 
TKK był Bogdan Lis – zapamiętał Marek Mazur [Rozmowa z Markiem Ma-
zurem, op. cit]. 

Zaś Bujak przyznaje, że w stanie wojennym był całkowicie przekonany, że 
Jedynak to Ślązak z urodzenia. Tak bardzo, że nawet o to nie pytał. Pan Tade-
usz wprawdzie nie mówił gwarą śląską na co dzień, ale bez problemu się nią 
posługiwał, gdy przyszło się w tym dialekcie porozumiewać albo za sprawą jego 
znajomości zdobyć zaufanie lub sympatię, co dla działacza związkowego ma 
pierwszorzędne znaczenie.

W stanie wojennym rozmawiali we dwóch, Bujak z Jedynakiem, o swoich 
marzeniach o wolnej Polsce i roli jaką w niej odegra polski węgiel. Jednak po 
Okrągłym Stole nie znaleźli się w grupie trzymającej władzę jak podkreśla dziś 
jedyny z nich, który dzisiaj może nam o tym opowiedzieć. 

10. „Tadeusz, staraj się, żeby cię nie złapali”

Wtedy, w czasach podziemia mówiliśmy mu: „Tadeusz, staraj się, żeby cię 
nie złapali. Jeśli na to nie pozwolisz, to stanie się to zachętą do działania dla 
innych” – wspomina Zbigniew Bujak.

W kwestii ukrywania się Jedynak preferuje własną metodę, różniącą się od 
strategii innych, znajdujących konspiracyjne lokale przeważnie w macierzy-
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stych regionach: Bujak w Warszawie, Frasyniuk we Wrocławiu, Lis i Boru-
sewicz w Trójmieście. Bazą Jedynaka staje się natomiast stolica, chociaż gdy 
trzeba, na Górnym Śląsku nie tylko się pojawia, ale wykazuje tam perfekcyjną 
skutecznością. 

Symboliczne znaczenie ma zorganizowanie spotkania TKK na Śląsku. To 
oczywiście robota Jedynaka.

Gdy zaczynają się wakacje, Maria Jedynak bierze Renatkę i jadą do domu 
cioci w Rościsławicach pod Wrocławiem. Trzech cywilów wsiada z nimi do 
pociągu. Potem, już po przesiadce jeszcze dwóch. W drodze do Obornik męż-
czyzn, którzy im towarzyszą jest już pięciu.

To dopiero przedsmak tego, co zdarzy się na miejscu.
Po godzinie pod dom cioci zajeżdżają samochody, z których wysypują się 

szturmowcy ZOMO. Wpadają do środka w pełnej gotowości. 
- Myśleli, że tam będzie Tadeusz – objaśnia ich zaciekłość Maria Jedynak. 
Wieś nie posiada się ze zdumienia. Wszyscy gadają o tym, co się dzieje 

u Kaźmierczaków. Cztery godziny trwa przeszukanie. Jeden stoi na czujce, 
reszta przewraca wszystko, co w domu, do góry nogami.

Pani Maria zostawia Renatkę u ukochanej cioci. Wraca do pracy. Ale tam 
do Fadomu coraz częściej przyjeżdża służba bezpieczeństwa. Przychodzą już 
o 6,30 rano. Zabierają o 7,30 do Katowic, na Lompy. Sadzają na krześle, pro-
ponują herbatę, kawę, pani Jedynak zawsze odmawia. Raz gospodarze gmachu 
wprowadzają jakiś zomowców, którzy ostentacyjnie przyglądają się pani Marii.

Słyszy drwiny:
- Patrzcie, bohaterka narodowa.
- Krew się buzowała – wspomina. Nie płakać...
Dopiero po godz. 16 przyjdzie jakiś kapitan.
- Puścić panią Jedynak – rozkaże swoim.
- Pieniądze na bilet poproszę – domaga się przesłuchiwana.
- Jak to, przecież Ameryka pani śle – oponuje kapitan SB.
Tak dzieje się aż do jesieni. Wtedy Maria Jedynak pójdzie do kierownika. 
- Wy mi płącicie za pracę. A ja nie pracuję. Widzicie co się dzieje. 
- To ja zainterweniuję – obiecuje tamten.
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Jednak w grudniu tamci wiozą ją na przesłuchanie aż do Warszawy. Samo-
chód zmieniają w Katowicach. 

Zatrzymują się po drodze w zajeździe. Chcą postawić obiad. Maria Jedynak 
odpowie, że na ze sobą kanapki.

Przyjeżdżają do Pałacu Mostowskich. Tam składają ofertę. Pojawia się wyż-
szy ofi cer.

- Damy państwu spokój. Jeden warunek: żeby wystąpiła pani w telewizji. 
Powie pani, żeby mąż wyszedł z podziemia. Damy potem paszport. Dokąd 
będziecie chcieli. 

- Nie wybieramy się na emigrację – odpowiada Maria Jedynak.
Zaproszenie na obiad. I odpowiedź jak zwykle: – Mam kanapki. W torbie.
Niemoralna propozycja, jaką esbecki ofi cer składa Marii Jedynak, to pokusa 

jakiej nie oparło się wielu twardych działaczy. Wielu po pokutnym wystąpieniu 
telewizyjnym nie wyjechało później z Polski. Wstydowi przyszło im stawiać 
czoła do końca życia. Taki był los przewodniczącego zielonej Solidarności czyli 
NSZZ „S” Rolników Indywidualnych Jana Kułaja. Jeszcze w grudniu 1981 
r. ugnie się Zdzisław Rozwalak szef jednego z najpoważniejszych regionów: 
Wielkopolski. Najpierw powie w TV wszystko, czego chcą esbecy, potem 
zwoła konferencję dla dziennikarzy zagranicznych i oznajmi, że działał pod 
przymusem. W międzyczasie odbywa tajemniczą misję polityczną, spotyka się 
kolejno z Mieczysławem Rakowskim i więzionym wtedy Wałęsą, do którego 
zostanie dopuszczony: władzy marzy się reaktywacja wolnej od ekstremistów 
Solidarności, bo przecież wiadomi, że kiedyś stan wojenny przyjdzie znieść. 
Ukorzą się szefowie regionów ze Słupska, Piotrkowa i Leszna. Sprzeda siebie 
i kolegów Marek Brunne naukowiec z Polskiej Akademii Nauk pochopnie po-
wołany na rzecznika Solidarności. Ugnie się nawet twardy robotnik z Nowej 
Huty Władysław Hardek, wydawało się, dzielny członek podziemnej TKK. 
I on w rządowej telewizji nie wystąpi. Maria Jedynak nie. Chociaż nie wie jesz-
cze, że z czasem oferta zostanie ponowiona w okolicznościach znacznie bardziej 
dramatycznych: ale z również zerowym skutkiem.

Nękanie nie ustaje. W nowym roku powiozą ją znów do Katowic. Śmieją 
się, że jest ubrana w modną spódnicę dżinsową. Widać nieźle się jej powodzi.

- Pan też ma dżinsy – mówi Maria Jedynak do esbeka.
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Wpłacała na fi ata 126p. – Mieliśmy już garaż, od czegoś trzeba było zacząć.
Dyrektor małego banku spółdzielczego w Żorach mówi jej: – Ubeki przy-

chodzą. Każą mi pani książeczkę zlikwidować. 
A było już blisko przydziału samochodu.
Dyrektor okaże się porządnym człowiekiem. – Ja się nie dam – zapewnia 

Marię Jedynak. – Pani jest obywatelem jak każdy inny.
Sznaucerka Jedynaków Czata, ta co nie dopuszczała esbeków do mieszka-

nia, donośnie alarmując sąsiadów, że obcy zbierają się, by je szturmować, zosta-
je otruta na działce przez nieznanych sprawców.

Zaś teraz służba bezpieczeństwa próbuje Marię Jedynak wraz z córką wy-
rzucić z mieszkania. Pod pretekstem, że jej mąż, główny lokator, pod tym ad-
resem nie mieszka. Chociaż obie z córką są pod tym adresem zameldowane. 
Włóczą po sądach. Przychodzą nakazy eksmisji. Pomoże mec. Jan Olszewski.

- Proszę udowodnić, że pan Jedynak nie zamieszkuje w lokalu – takie stano-
wisko wywrze na sądzie wrażenie. Trwa to jednak aż do 1986 r. 

Gdy Tadeusz Jedynak ukrywa się, żona nie jest jednak pozbawiona wia-
domości o tym, co się z nim dzieje. Tworzy się cały system przekazywania 
informacji i pomocy, w który angażuje się środowisko lekarskie ze Śląska. Pani 
doktor przyjeżdża do siostry, tam zostawia wiadomości, dopytuje się, czy rodzi-
na ma pieniądze, zostawia co trzeba. W ten łańcuch ludzi dobrej woli angażuje 
się Elżbieta Seferowicz z Zabrza, Maria Klimowicz z Katowic oraz Krzysztof 
Rajpert z Gliwic. Obejmą oni również rodzinę Jedynaków niezbędną opieką 
medyczną. Gdy potrzeba dentysty – zaraz pomoże ktoś zaufany. Wspomaga 
ich także ks. Jan Siemiński. Kiedyś pani Jedynak wraca z przesłuchania. Godz. 
20. Ktoś siedzi na schodach. Reaguje nieprzychylnie, bo myśli, że to ciąg dal-
szy. Ale to ksiądz przyjechał się dowiedzieć, czy czegoś nie potrzeba. 

Z czasem jednak przyjdzie Marii Jedynak usłyszeć tę najgorszą wiadomość. 
Tę samą, którą kronikarze podziemnej Solidarności Holzer i Leski ujmują na-
stępująco: „TKK poniosła poważną stratę. 17 czerwca [1985] aresztowany zo-
stał przedstawiciel Górnego Śląska, Tadeusz Jedynak. Prokuratura wojskowa 
postawiła mu zarzut zdrady ojczyzny, zagrożony karą od 10 lat więzienia do 
kary śmierci” [Holzer, Leski. Solidarność w podziemiu... op. cit, s. 101].

Paradoksalnie do zatrzymania Jedynaka przyczyni się jego wzmożona ak-
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tywność. Wzorowe „BHP” w warszawskich kryjówkach nie pomoże. Zresztą 
Jedynak chętnie jeździ po kraju. Przez pewien czas ukrywa się we Włocławku 
u łączniczki Teresy Zasadzińskiej. Pamięta o swoim regionie. Dla Śląska ze 
współpracownikami wydaje nielegalne pismo „Bajtel” jak w miejscowej mowie 
określa się wyrośniętego nastolatka. Przedmiotem dumy pozostaje inny tytuł, 
„Górnik Polski”. Niestety to z jego sprawą bezpieka trafi  po nitce do kłębka. 
Doskonale wiedzą, kto to wydaje. Nad „Górnikiem...” pracują faktycznie trzy 
osoby: sam Jedynak, jego wierny druh Marek Mazur i Jarosław Szczepański, 
ten sam, który przed laty pojechał do Jastrzębia napisać reportaż o pierwszym 
strajku.

Współpracująca blisko w podziemiu z Jedynakiem Teresa Szopówna za-
trudniona w stołecznym Teatrze Współczesnym kolportuje w Warszawie „Gór-
nika Polskiego”. Esbecy chodzą za nią wiele dni aż do skutku. Wkraczają do 
jednego z mieszkań. Tadeusz Jedynak jest ucharakteryzowany, teatralne znajo-
mości przydały się do maskowania. Trochę więc potrwa, aż esbecy potwierdzą, 
kogo mają w ręku [por. Rozmowa z Markiem Mazurem, op. cit]. 

- Przyjechali do mnie do pracy o 7.30 rano. Do auta i do Katowic. A tam 
drugie auto. „Dzisiaj na wycieczkę do Warszawy”, zapowiedzieli – zapamiętała 
Maria Jedynak. Po drodze postój w Piotrkowie i wiozą do Kiszczaka do Pałacu 
Mostowskich. I znowu propozycja: ma nakłonić męża, żeby wystąpił w telewi-
zji i powiedział, że podziemie to fi kcja.

- Mąż jest dorosły, wie, co robi – odpowiada Maria Jedynak. 
Wtedy esbecy wprowadzają Tadeusza Jedynaka. To już trzeci dzień od jego 

zatrzymania. Pozwalają się przywitać.
- Nie ma o czym mówić – podsumowuje Jedynak esbecką ofertę telewizyj-

nego występu.
Jego żonę odwiozą do Katowic. Dalej musi sobie radzić sama. Ostatni auto-

bus ma o godz. 22. Córka zaś w dzienniku telewizyjnym usłyszy jako pierwszą 
wiadomość informację o aresztowaniu ojca. 

Tadeusz Jedynak siedzi na Rakowieckiej. Maria Jedynak raz w miesiącu 
odwiedza męża. Oboje wiedzą o oskarżeniu z artykułu, przewidującego nawet 
karę śmierci. 

W przygotowaniu trzykilogramowej paczki bo taka jest dozwolona poma-
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ga Hanna Fedorowicz z Warszawy. Zakupy robią razem. W paczce musi się 
zmieścić cebula, smalec i sucha kiełbasa. Gdy pani Jedynak jest w Warszawie 
mieszka u Wujców, gości ją i doradza jej pani Ludwika.

Z Żor do Warszawy na szczęście jest też bezpośredni autobus. Gdy Ma-
ria Jedynak zbiera się odwiedzić po raz kolejny męża, ze swojej klatki wyłazi 
chomik, staje przy przygotowanej już torbie z paczką jakby jej pilnował. Gdy 
Tadeusz był w domu, zawsze brał go na ręce, bawił się ze zwierzakiem. A teraz 
– chomik jakby rozumiał. Pani Maria uśmiała się wtedy serdecznie pomimo 
całej grozy sytuacji.

Po eksplozji w radzieckiej siłowni jądrowej w Czarnobylu w kwietniu 1986 
r więźniowie z Rakowieckiej dostają niespodziewanie sałatę. Dziwią się, skąd 
nagle ta dbałość o nich. Ale kryminalni już krzyczą przez kraty, żeby tego nie 
jeść.

To wciąż trudny czas. We wrześniu 1986 r. Tadeusz Jedynak ma sprawę 
w sądzie wojskowym o zdradę państwa. Władza słabnie, ale zarzuty wciąż sta-
wia na wyrost. Maria Jedynak przyjeżdża do Warszawy, mieszka u Teresy Go-
ściniak. Początek rozprawy wyznaczono na godz 11. A tu mija 11,15, potem 
11,30 i w sądzie wojskowym nic się nie dzieje. Po 45 minutach żona oskarżo-
nego podchodzi do ofi cera.

- Co się dzieje?
- Rozprawa się nie odbędzie.
Dopiero po powrocie na Śląsk Maria Jedynak dowie się o ogłoszonej przez 

ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka amnestii dla wszyst-
kich więźniów politycznych. W zamyśle ogłoszona 16 września decyzja ma roz-
broić opozycję, odebrać jej działaczom status męczenników, ale dla Tadeusza 
Jedynaka oznacza powrót do domu. Zostaje wypuszczony trzy dni później.

11. Nigdy nie przyjeżdżał z pustymi rękami

Tadeusz z więzienia trafi ł najpierw do mieszkania róg Chłodnej i Żelaznej. 
– Syn cioci Paweł Gościniak zabrał go na bazar na Polną, zrobił z nim zaku-
py, bo on nie chciał wracać do domu z pustymi rękami – wspomina Maria 
Jedynak. Chciał córce ten powrót umilić. Jakby tata wracał z zagranicy a nie 
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zza krat. Na Polnej zaopatrują się wtedy dyplomaci, artyści i profesorowie wy-
jeżdżający regularnie na Zachód, dobrze zarabiający adwokaci czy lekarze. Do 
Żor Tadeusz Jedynak zawiezie masę czekolad, wędlin, owoców.

Zwalniana z więzień opozycja próbuje się policzyć na wolności. W trakcie 
niedawnej ekspozycji w Senacie wystawiono fotografi ę Jedynaka ze spotkania 
w jednym z mieszkań, w towarzystwie Adama Michnika i Zbigniewa Bujaka. 
Lwem salonowym jednak nie zostanie. Zaraz weźmie się do dalszej pracy.

Zresztą Maria Jedynak lepiej zapamiętała inne spotkanie: z rodziną Ken-
nedych w warszawskiej rezydencji amerykańskiego ambasadora. Przy małej 
uliczce Zawrat, w bok od Idzikowskiego. W pobliżu na Ikara mieszka gen. 
Wojciech Jaruzelski. Obstawiają jego dom milicyjne samochody. A tu pod 
amerykańską placówkę podjeżdżają kolejne luksusowe wozy zorganizowane 
przez gospodarzy. A w nich całe podziemie. Zabawny kontrast. 

Błyskawicznie wyłania się nowe kierownictwo Związku. Nowe i jawne. Pod 
pretekstem urodzin Lecha Wałęsy 29 września 1986 r. spotyka się u niego Tym-
czasowa Komisja Koordynacyjna. Jak opisuje w swoim cennym kalendarium 
Andrzej Anusz: „Lech Wałęsa powołał pierwszą od stanu wojennego jawną 
i działającą otwarcie strukturę kierowniczą związku – Tymczasową Radę NSZZ 
„Solidarność” w składzie: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław 
Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior” [An-
drzej Anusz, Łukasz Perzyna. Konfederacja. Rzecz o KPN. Akces, Warszawa 
2009, s. 61]. Wkrótce także „powstaje kilkanaście jawnych rad regionalnych, 
a w kilku dużych zakładach przemysłowych (Stocznia Gdańska, Huta im. Le-
nina) jawne rady zakładowe [ibidem].

Już 4 grudnia tego samego 1986 roku to Jedynak a nie Wałęsa jest gospo-
darzem spotkania podobnie ważkiego, za to w szerszym gronie. Jak opisuje 
dr Anusz „uroczyście obchodzą święto Barbórki wszystkie kopalnie w Polsce. 
Największa uroczystość odbywa się w Jastrzębiu. Na zaproszenie proboszcza 
jastrzębskiej parafi i ks. prałata Czarneckiego oraz Tadeusza Jedynaka, wypusz-
czonego niedawno z więzienia przewodniczącego Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go Solidarności na mszę przybywają oprócz górników śląskich przedstawiciele 
Zagłębia Miedziowego i Zagłębia Lubelskiego, a także Szczecina z Marianem 
Jurczykiem oraz Anna Walentynowicz z Gdańska, Andrzej Słowik z Łodzi, 
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Zbigniew Bujak z Regionu Mazowsze oraz reprezentanci KPN i PPN” [Anusz.. 
op. cit, s. 62]. 

Przed trzecią pielgrzymką Papieża to znów Wałęsa zaprosi, tym razem do 
Warszawy, nie tylko Jedynaka ale jeszcze kilkadziesiąt osób, wśród których 
znajdą się związkowi liderzy jak Zbigniew Bujak i Janusz Onyszkiewicz, auto-
rytety społeczne jak Marek Edelman i Jerzy Turowicz, intelektualiści jak Ry-
szard Kapuściński oraz przyszli koledzy pana Tadeusza z Unii Pracy Wojciech 
Lamentowicz i Ryszard Bugaj wreszcie zaś cenieni aktorzy jak Andrzej Łapicki 
i Andrzej Szczepkowski. Nobliwe grono wydało wspólne oświadczenie. Jak 
opisują Leski i Holzer: „w trzech akapitach, rozpoczynających się niezmiennie 
słowami: „Polacy – jak każdy naród świata mają prawo do...” wspomniano 
o niepodległości, życiu w demokracji, wolności, prawdzie, poszanowaniu pra-
wa, samodzielnym kształtowaniu ładu gospodarczego” [Holzer, Leski... op. cit, 
s. 130]. Potwierdzono po raz kolejny wyrzeczenie się przemocy jako metody 
działania. Spotkanie stało się zaczątkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu 
Wałęsie, który dwa lata później fi rmować miał zwycięskie wybory czerwcowe. 

Do tego oczywiście jeszcze daleko.
Pamiętamy też, że to oczywiście tylko jedna strona rzeczywistości. 
Jedynak w 1987 r. szuka pracy. Pomoże ktoś wpływowy z Fadomu. Zatrud-

nią go za niewielkie pieniądze jako ślusarza. Na chleb wystarczy. W tej fabryce 
domów oczywiście wkrótce zostanie wybrany przewodniczącym zakładowej 
Solidarności.

Za to Henryk Sikora, który z internowania wyjechał do Australii, zapropo-
nował, że go tam zaprosi. Wizę Jedynak otrzymuje bez problemu w maju 1988 
r. Pani Maria pojedzie z nim do Warszawy, odprowadzić na lotnisko. 

- Samolot KLM godzinę opóźnili, tak go trzepali, z rewizją osobistą włącz-
nie – wspomina Maria Jedynak.

W Australii Tadeusz Jedynak dojeżdża samochodem do pracy na budowie.
- Podobało mu się. Ale dowiedział się, że strajkują górnicy – podkreśla żona. 

Dawni kompani Jedynaka mówią, że wrócił po dwu, trzech dniach, co Maria 
Jedynak nieco urealnia: pewnie tam był miesiąc.

Po miesiącu dzwoni do niej z Paryża Mirosław Chojecki. Nie znają się wca-
le.
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- Cześć! Czy dotarła do ciebie paczka?
Pani Jedynak odpowiada zdawkowo. Ale okaże się, że to ważny sygnał. 
Na drugi dzień wraca z pracy. A to w przedpokoju duża torba. Doskonale 

jej znana.
- Tata wrócił.
Córka powie jej tyle, że przywiózł go taksówkarz. I że tata od razu pobiegł 

do kopalni. W garniturze, w którym przyjechał, prosto na strajk górników.
Przez płot nie skacze. Machnie jakąś legitymacją, pewnie starą pracowniczą 

i to wystarczy, żeby go przepuszczono przez okalający strajkujący zakład kor-
don, bo siły porządku mają przecież zakodowane, że skoro macha, to pewnie 
ma prawo. 

Mniejsza o to. Znów jest wśród swoich.
- To ja jestem Tadeusz Jedynak. Wróciłem z Australii – mówi z jakiegoś 

podwyższenia. Odpowiada mu owacja. 
Czekolady, pomarańcze, wszystko co z tej Australii przywiózł dobrego, bo 

w kraju przecież utrzymuje się gospodarka niedoborów, trafi ą do strajkujących 
górników. Wiadomo przecież, że nigdy nie wracał z pustymi rękami.

12. Manifest... sierpniowy, czyli jak władzę zmuszono do ustępstw

Nad strajkującą kopalnią „Manifest Lipcowy” krążył w sierpniu 1988 r. 
milicyjny helikopter. Oświetlał protestujących refl ektorami. 

Z helikoptera nadawali przez głośniki, że będą strzelać.
- Strzelajcie do braci – odpowiadał im Tadeusz Jedynak. I mówił, że są przy-

gotowani do odparcia ataku.
Pojawiały się esbeckie ulotki, że szpieg. Dopiero co wrócił z Australii. 
Esbecy wyprodukowali również klepsydry. Nekrolog Tadeusza Jedynaka. 
Teren kopalni próbowali szturmować przez płot bojówkarze ubrani po cy-

wilnemu, jednak zostali odparci przez strajkową straż górniczą. Wobec użycia 
siły przez władze w innych kopalniach wyposażoną też w styliska od kilofów. 
Ale wcale nie w tym tkwi źródło siły tego protestu. 

Strajkujący modlili się. – Dzięki Tadkowi przetrwali. On się nie bał – pew-
na jest Maria Jedynak.
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Znowu jeździła z jedzeniem na strajk górniczym „przewozem” jak nazywa 
się autobusy pracownicze. 

Kopalnie strajkowały już wiosną 1988 r, ale tylko w Bełchatowie oraz Za-
głębiu Miedziowym (Rudna i Polkowice): Śląsk się wtedy jeszcze nie ruszył. 
Inaczej działo się w trakcie drugiej fali protestów, którym towarzyszyły już 
zakulisowe negocjacje przedstawicieli władzy i opozycji, jak członka kierow-
nictwa PZPR Józefa Czyrka z Andrzejem Stelmachowskim. Przystępujący do 
strajków robotnicy jednak o nich nie wiedzieli. Nie wszystkim zresztą by się 
podobały.

Strajk w kopalni Manifest Lipcowy był drugim tamtego lata. Pierwszy 
w lipcu udało się władzy poskromić bez interwencji, za cenę płacowych obiet-
nic. A ściślej – cofnięcia „regulacji płac” faktycznie obniżającej górnicze zarob-
ki o 10 tys ówczesnych złotych. Drugi zaczął się 15 sierpnia 1988 r. Po drugiej 
zmianie zaczęło się zgromadzenie i przemówienia w cechowni. Trzecia zmiana 
nie zjechała już na dół. Kolejnego dnia dołączyły pozostałe [por. Holzer, Leski. 
Solidarność w podziemiu... op. cit, s. 154]. Postulatów było 22 a pierwszym 
z nich stała się ponowna legalizacja Solidarności. Górnicy domagali się także 
likwidacji gwarectw i nadania kopalniom samodzielności. „Manifest...” znów 
stał się jak w 1980 r. siedzibą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Sta-
wały kolejno Moszczenica, kopalnie Jastrzębie i XXX-Lecia PRL. Z czasem 
strajkowało ich już czternaście [por. ibidem].

Jak relacjonuje działacz KPN z Krakowa Ryszard Bocian: „(..) przesadziłem 
płot kopalniany i znalazłem się na terenie strajkującej kopalni (..). Zastałem 
tam, na wielkim placu, zaraz za bramą kopalni, obozowisko namiotów i szała-
sów, w których koczowało ogromne mrowisko strajkujących górników” [Ry-
szard Bocian. Trzy epizody z historii działań Pozaobszarowych konfederatów II 
Obszaru KPN pod koniec komuny. „Opinia” nr XXXI (129), wiosna 2021, s. 
89]. Rolę Jedynaka Bocian jasno określa: „Dobry mówca, jeden z tych, który 
zagrzewał strajkujących do wytrwania” [Bocian, op. cit, s. 90]. I sam wytrwał 
do końca. 

Na strajku w „Manifeście...” nie było o to łatwo. W międzyczasie inne ko-
palnie szturmowało ZOMO albo same kończyły strajk. Górników straszono 
powołaniem do wojska. Dla młodych była to realna groźba. Ale w między-
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czasie wyrosło młode pokolenie robotników, któremu obca była trauma stanu 
wojennego, zaś Solidarność stała się legendą, o której powrót przyszło im teraz 
powalczyć. 

Górnicy znowu uratowali Stocznię Gdańską strajkującą od 22 sierpnia 
1988 r. Władza pomimo wcześniejszego wprowadzenia godziny milicyjnej 
w Jastrzębiu, Wodzisławiu Śl. i Żorach oraz rozbijania kolejnych kopalń decy-
duje się na rozmowy. 

31 sierpnia 1988 r. przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa spotyka się 
w Warszawie z Czesławem Kiszczakiem, wicepremierem i szefem MSW, obec-
ni są również biskup Jerzy Dąbrowski oraz Stanisław Ciosek z kierownictwa 
PZPR przed laty negocjujący z Solidarnością. Po spotkaniu Wałęsa zapowiada 
rozmowy przy Okrągłym Stole o legalizacji Związku. To przełom. Przez sześć 
lat władza wedle sławetnej formuły rzecznika Jerzego Urbana uznawała Lecha 
Wałęsę wyłącznie za „osobę prywatną”. 

2 września do Manifestu przyjechał Lech Wałęsa. Wezwał do przerwania 
strajku. Starał się przekonać do wymarszu z kopalni. 

- Nie opuścimy kopalni bez pisemnych gwarancji bezpieczeństwa osobiste-
go i pracowniczego oraz terminu negocjacji postulatów górniczych – odpowia-
dali strajkujący. 

To w „Manifeście..” na Wałęsę czekają taczki, których przygotowanie przy-
pisuje się późniejszemu posłowi KPN Andrzejowi Andrzejczakowi i górnikom 
z Morcinka (bo strajkujący z rozbitych kopalń chronili się w ostatniej, która się 
utrzymała). Ale nikt nie uczyni z nich użytku. Chociaż gwizdy się zdarzają, po-
kojowy Nobel nie pomaga. Strajkowali zbyt długo, żeby ktokolwiek z zewnątrz 
narzucał im, kiedy mają skończyć.

Późnym wieczorem zaczynają się konkretne rozmowy z władzami. Poro-
zumienie podpisano już nad ranem, milicja, prokuratura i dyrekcja udzielały 
żądanych gwarancji bezpieczeństwa. 

Górnicy wyszli z kopalni „Manifest Lipcowy” 3 września 1988 r. o szóstej 
rano, gdy mijało dokładnie osiem lat od pierwszego Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Tym razem nieśli ze sobą ogromny transparent Solidarności, która wte-
dy pojawiała się wśród haseł strajkowych ale nie stała się jeszcze nazwą własną 
związku zawodowego. Teraz to oni przesądzili o jego ponownej legalizacji.
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13. Nie pchał się do pierwszego szeregu

Przy Okrągłym Stole Tadeusz Jedynak jest obecny, uczestniczy w obradach 
podzespołu górniczego. Dla niego to naturalna kontynuacja wieloletniej dzia-
łalności związkowej. Nie zalicza się z pewnością do grona uczestników, nego-
cjujących główne porozumienie polityczne.

Zbigniew Bujak zapamiętał liczne spotkania z udziałem Tadeusza Jedyna-
ka oraz naukowców z Politechniki Gliwickiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, 
w trakcie których mówiono, że najgorsze co można zrobić z węglem jako naj-
cenniejszym minerałem – to go spalić. Interesowały go technologie związane 
z pozyskiwaniem wartościowych komponentów z węgla, zawierającego około 
siedmiuset składników. 

W nowej Polsce Tadeusz Jedynak nie pcha się do pierwszego szeregu, ni-
gdy wcześniej też tego nie robił, ale nie da się go określić mianem polityka 
nie spełnionego czy zapoznanego. Dwukrotnie zostaje wybrany do Sejmu. Za 
pierwszym razem z listy Solidarności w 1991 r. I ponownie już z Unii Pracy, 
co koresponduje z jego wrażliwością społeczną, chociaż do samej partii się nie 
zapisze. Ten kolejny mandat zdobędzie w 1993 r, kiedy wyborcy okażą się nad-
zwyczaj surowi dla identyfi kowanych z obozem Solidarności polityków: progu 
pięcioprocentowego nie przekroczy m.in. lista związkowa. Uznaje, że związki 
zawodowe powinny oddzielić obronę spraw pracowniczych od aktywności po-
litycznej. W Sejmie Jedynak zajmuje się konkretnymi sprawami, pomaga m.in 
niepełnosprawnym. Wspiera i promuje ruch paraolimpijski, będzie to czynił 
również później, nie sprawując już mandatu. Zasłuży się też w działaniach na 
rzecz Polaków na Wschodzie. Potem jeszcze parę razy, ale już bez sukcesu pró-
buje sił w wyborach: w 2001 z własnego komitetu do Senatu, potem z listy PO 
do Sejmu w 2007 r. z poparciem PSL w 2011 r. do Senatu.

Tadeusz Jedynak pracuje w Polskim Towarzystwie Reasekuracji (1998-99), 
Totalizatorze Sportowym (1999-2000) oraz PZU-Życie (2001-2). Uzupełnia 
wykształcenie. Pomaga żonie w działalności gospodarczej. Aktywnie uczest-
niczy też w spotkaniach Konwentu dawnych opozycjonistów, oczywiście 
w znacznej mierze nostalgicznych ale przybierających też nierzadko postać 
grupy refl eksyjnej. 
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Zapada jednak na zdrowiu. Chociaż pierwsze diagnozy uspokajają, potem 
jest coraz gorzej aż Maria Jedynak usłyszy od lekarzy nieubłagane: – Zostały 
mu dwa tygodnie. Pierwsza jej myśl jest taka sama, jak wówczas gdy usłyszała 
o tragedii w kopalni Wujek: – To niemożliwe. Tadeusz Jedynak odchodzi na 
zawsze 31 maja 2017 r. w szpitalu w Sosnowcu, pod doskonałą opieką lekarzy. 
Maria Jedynak zapamiętała ten dzień: najpierw piękna pogoda, potem rozsza-
lała się burza. Mąż powiedział jej, żeby pojechała do domu. Posłuchała go wte-
dy, chociaż w tym ostatnim czasie zdarzało się jej pozostawać w szpitalu także 
na noc. W kolejnym roku, w rocznicę Porozumień Jastrzębskich plac przed 
kopalnią „Zofi ówka” („Manifest Lipcowy” w czasach PRL) nazwany zostanie 
imieniem Tadeusza Jedynaka.

Jan Rulewski, legendarny opozycjonista zestawia Tadeusza Jedynaka z Le-
chem Wałęsą. Bo wyrósł jako przywódca z robotniczego środowiska i miał 
w życiu publicznym wyjątkowy zmysł. Zaznacza zarazem obecność u Jedyna-
ka tych cech, których Wałęsie pomimo pokojowej nagrody Nobla zabrakło: 
przede wszystkim był ciepłym człowiekiem. Serdecznym i otwartym.

Przyjaciele potwierdzają, że pamiętał zawsze o urodzinach czy imieninach. 
A miejscem, jakie zajął w historii, nigdy się nie chwalił. 

- Dwa razy postawa śląskich górników zmusiła władze do porzucenia pla-
nów rozwiązania siłowego. W 1980 r. i po ośmiu latach. To Tadeusza wielka 
zasługa – podkreśla Marek Mazur. 

O wielu dawnych opozycjonistach mówi się, że stali się twórcami wolnej 
Polski. W wypadku Tadeusza Jedynaka pozostaje to całkowitą prawdą. Im 
sytuacja okazywała się trudniejsza, tym bardziej stawał się aktywny. Jeden 
z liderów strajku w Jastrzębiu, potem ważna postać w pierwszej Solidarności 
w najgorszych warunkach stał się charyzmatycznym przywódcą podziemia i to 
wtedy najpełniej rozwinął swoje talenty. Człowiek na czasy najtrudniejsze...
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Od prawej: Agnieszka Umeda, Jurek Zasadziński (mąż Krysi Zasadzińskiej, łączniczki Tadeusza), Zbigniew 
Janas, Andrzej Strawa (Lublin), Zbigniew Bujak, Wojciech Borowik, Marek Mazur.

Wyprowadzenie trumny z domu do Kościoła.
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Z podziękowaniem dla przyjaciela Maćka Kaczmarskiego, 
który wspierał Tadeusza w ciężkich chwilach i dopomógł 
w ukazaniu się powyższego tekstu.

W drodze na cmentarzu – 
kompania honorowa WP 
i poczty sztandarowe ze śląs-
kich kopalni.
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W tym roku przypada czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojenne-
go. Jest ona okazją na przypomnienie i upamiętnienie szeregu wydarzeń, które 
wpłynęły na najnowsza historię Polski. Krwawa pacyfi kacja w katowickiej ko-
palni „Wujek” z 16 grudnia 1981 były jedną ze najbardziej powszechnie zna-
nych komunistycznych zbrodni wpisująca się w dramatyczne dzieje polskiej 
drogi do wolności i niepodległości. W „Wujku” od kul jednostki specjalnej 
zomowców zginęło dziewięciu górników, a 23 kolejnych zostało rannych. Jed-
nym z uczestników tych wydarzeń był ówczesny dwudziestotrzylatek zatrud-

Fot. Jerzy Woźniak
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niony w katowickiej kopalni od 1979r. Nazywał się  Bogusław Dziatko. Pozna-
liśmy się w okolicznościach można powiedzieć wyjątkowych, podczas XXI (6) 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, którego formuła przypominała mo-
bilną manifestację środowisk opozycji antykomunistycznej ze wszystkich re-
gionów kraju. Boguś był wtedy postrzegany przez uczestników Marszu jako 
prawdziwy bohater. Nie ze względu na swój udział w pamiętnym strajku 

z 1981r. tylko przede wszystkim dlatego, że na Marsz Kadrówki przyjechał 
praktycznie rzecz biorąc prosto z… więziennej celi. 16 lipca 1986 opuścił wię-
zienie w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej gdzie odbywał karę 1 roku 
i 2 miesięcy pozbawienia wolności za udział w kolportażu niezależnych wy-
dawnictw. Po powrocie do rodzinnego Drawna na Pomorzu „przebrał się”, 
spakował plecak i przyjechał 6 sierpnia 1986 pod pomnik w Michałowicach 
skąd ofi cjalnie ruszał XXI (szósty po 1939 r.) Marsz z Krakowa do Kielc. 
Stwierdzenie, że podczas tej „imprezy” kobiety go kochały, a mężczyźni podzi-
wiali jest oczywiście grubą przesadą ale byłem świadkiem, że ten skromny, ni-
skiego wzrostu chłopak stał się bardzo szybko chyba jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych postaci z całej ponad siedemdziesięcioosobowej grupy uczestników 
„pielgrzymki” szlakiem żołnierzy Piłsudskiego. Okazji do rozmów, zdobywania 
nowych kontaktów było wtedy bardzo dużo. Sposobność taka się pojawiała 

Fot. Jerzy Woźniak
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podczas wędrówki oraz przy wieczornych ogniskach. Z naszą grupą Boguś za-
przyjaźnił się bardzo szybko. Koleżeństwo z „weteranami” opozycji niepodle-
głościowej z Warszawy do których należeli m.in. śp. Wiesław Gęsicki czy Jaros-
ława Maćkowiak mogło by się zainspirować do tworzenia prawdziwej powieści 
z przesłaniem „przyjaźń na zawsze” chociaż jak to zwykle bywa takie relacje 
zazwyczaj nie są w stanie przetrwać próby czasu. Wtedy większość z nas nie 

zastanawiała się nad ta-
kimi sprawami, bo każ-
de było niepoprawnym 
idealistą i chciało czer-
pać z życia pełnymi 
„garściami”. Ja również 
tak myślałem bo nie 
mogłem w tym środo-
wisku należeć do wy-
jątków. Rok później 
ponownie się spotkali-
śmy w trakcie kolejne-
go XXII Marszu. Po-
stanowiłem wtedy 
złożyć Bogusławowi 
propozycję. Dotyczyła 
ona publikacji jego re-
lacji z tragicznych wy-
darzeń w 1981r. w na-
szym pisemku „Świt 
Niepodległości”, które 

od września 1986 wydawaliśmy jako grupa afi liowana przy Konfederacji Polski 
Niepodległej. Bez problemu uzyskałem zgodę i zadowolony z sukcesu natych-
miast planowałem w głowie rozmieszczenie tekstu na stronach gazetki. Pomysł 
był rewelacyjny i zapachniało prawie sensacją. Teksty publikowane w pismach 
podziemnych autorzy (poza znanymi i liczącymi się „zawodowymi” opozycjo-
nistami) podpisywali inicjałami lub pseudonimem. Bogusia „ochrzciliśmy” rok 

Fot. Jerzy Woźniak
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wcześniej przezwiskiem nomen omen „Górnik” ale on uważał, że bądź co bądź 
materiał o tej wadze historycznej jakim będzie relacja świadka z „Wujka” powi-
nien się ukazać bez względu na ewentualne konsekwencje pod jego prawdzi-
wym nazwiskiem. Byłem przekonany, że taki zabieg doda sporo powagi a być 
może nawet prestiżu naszemu pismu. Pomysł aby materiał „poszedł” do druku 
w szóstą rocznicę masakry w Katowicach wydawał się optymalny. Niestety pla-
ny pokrzyżowała śmierć jednego z liderów KPN, naszego „rzecznika”, mentora 
i opiekuna, powstańca warszawskiego, więźnia Rawicza, Strzelców Opolskich 

Fot. Jerzy Woźniak
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oraz Mokotowa, współzałożyciela Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywate-
la Andrzeja Szomańskiego. W związku z tym, nie waham się tego napisać, dla 
nas traumatycznym wydarzeniem cały kolejny 4 numer „Świtu Niepodległo-
ści” (druk Wydawnictwo Polskie KPN) postanowiliśmy poświęcić pamięci 
zmarłego. Później nastąpił etap „dojrzałości”, który oznaczał samodzielne wy-
dawanie pisma bez pomocy „centrali”. Zakończyło się to małym „niewypałem” 
ponieważ numer 5 wykonany metodą sitodruku ręcznego w mieszkaniu byłe-
go żołnierza I Brygady Legionów Kazimierza Rosen Zawadzkiego okazał się 
delikatnie mówiąc mało czytelny. Ponownie pomoc starszych i doświadczo-
nych kolegów okazała się nieodzowna. Dzięki kontaktom ze środowiskiem 

skupionym w Mu-
zeum Archidiecezji 
Warszawskiej na Sol-
cu miał się rozpocząć 
się kolejny cykl wy-
dawania „Świtu Nie-
podległości”. Druk 
i skład obiecał wyko-
nać Robert Nowicki 
(działacz KPN), któ-
ry od początku stanu 
wojennego współor-
ganizował podziem-
ną poligrafi ę na tere-
nie Warszawy za co 
Sąd Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego 
w Warszawie skazał 
go w 1982 na karę 
ośmiu miesięcy po-
zbawienia wolności 

w zawieszeniu na okres 3 lat (drukował m.in. „Wiadomości”, „Tygodnik Ma-
zowsze”, pismo wydawane przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny 

Instalacja upamiętniająca górników z KWK Wujek, Muzeum Śląskie
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„Wola”). Mając zapewnione profesjonalne zaplecze drukarskie postanowiliśmy 
przygotować matrycę kolejnego szóstego numeru gazetki, która miała według 
planu ukazać się na początku 1988r. Wiedziałem, że tym razem relacja ze straj-
ku w „Wujku”, którą normalną (legalną) drogą pocztową przesyłał na mój do-
mowy adres Bogusław Dziatko, na bank musi się pojawić w kolejnym „Świcie 
Niepodległości”. Autor zaproponował tytuł „Szaniec niezwyciężony”, który na 
pierwszy rzut oka był bardzo wymowny i symboliczny. Jednak i te plany zosta-
ły ponownie pokrzyżowane przez historię. W styczniu 1988r. jako grupa mło-
dzieżowa afi liowana przy Konfederacji uzyskaliśmy „dotację” od Kierownictwa 
Akcji Bieżącej KPN na zorganizowanie wyjazdu na Podkarpacie, gdzie dzięki 
życzliwości działaczy jasielskiej opozycji (bezpośredniego wsparcia udzielił 
Wiesław Tomasik emiter podziemnego Radia „Solidarność”, członek Komisji 
Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” oraz dwóch innych działa-
czy, których nazwisk nie pamiętam) mieliśmy zapewniony „lokal” w miejsco-
wości Cieklin koło Dębowca. Nasz starszy kolega i przyjaciel Roberta Nowic-
kiego Wiesiek Gęsicki zaproponował, że w tym miejscu będzie dobra okazja do 
poligrafi cznego szkolenia i wydrukowania kilku „technicznych” ulotek a być 
może kolejnego numeru naszego pisma. W tym celu zabrał ze sobą stosowne 
narzędzia, wałek, ramkę drukarską oraz farbę, która dostarczał mu regularnie 
z drukarni „Domu Słowa Polskiego” jego ojciec Witold Gęsicki. Wiesiek był 
doświadczonym konspiratorem. Do KPN-u należał od 1981r. i wydawał 
wspólnie z Robertem Nowickim pismo „Nie chcemy komuny”. Dalsze wyda-
rzenia z lutego 1988r. związane z naszymi „feriami” w Cieklinie zostały już 
kilkakrotnie opisane przez dziennikarzy. Dla przypomnienia – najście Służby 
Bezpieczeństwa z polecenia prokuratora Stanisława Piotrowicza w asyście lo-
kalnego dzielnicowego z komisariatu w Dębowcu, przerwało nasze ambitne 
plany „wydawnicze” i skutkowało bezpowrotną utratą mienia nie tylko „przy-
borów” do domowej poligrafi i ale również bezdebitowych książek historycz-
nych, publikacji o zarysie ustroju niepodległej Polski Leszka Moczulskiego pt. 
„Trzecia Rzeczpospolita” i innej wrogiej ustrojowi „bibuły”. Trzy osoby zostały 
zatrzymane i stanęły przed obliczem prokuratora, kolejna czwórka otrzymała 
wezwania na przesłuchanie na które nie poszła. Tak więc „Szaniec niezwyciężo-
ny” musiał znowu trochę poczekać na to aby mógł trafi ć do czytelników. Na 
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szczęście tym razem niezbyt długo. Gazetka ukazała się miesiąc później w mar-
cu 1988r. Na pierwszej stronie znalazła się obszerna „prezentacja” grupy afi lio-
wanej przy KPN „Świt Niepodległości” z podanym adresem Biura Rady Poli-
tycznej KPN (Krzysztof Król, Warszawa ul. Lumumby 14 m.26) za 
pośrednictwem którego można było nawiązać kontakt z naszą organizacją. 
W części informacyjnej wiadomością numer jeden była relacja z wtargnięcia 
SB na posesję w Cieklinie w dniu 04.02.1988. Na stronie czwartej „ruszyła” 
długo oczekiwana relacja świadka wydarzeń z KWK „Wujek”. Na samym koń-
cu numeru ambitnie dołączyliśmy informację, że pismo od „marca bieżącego 
roku będzie ukazywało się raz w miesiącu”. Dzięki Robertowi Nowickiemu 
i Wiesławowi Gęsickiemu ten „kurs” wydawniczy udało się utrzymać przez 
kolejny kwartał. W kwietniu 1988r. spod wałków drukarskich wyszło kolejne 
pięćset egzemplarzy „Świtu Niepodległości”. Tym razem kontynuacja tekstu 
Bogusława Dziatko była zamieszczona na stronie redakcyjnej. W związku 
z tym, że była bardzo obszerna jej zakończenie znalazło się na stronie czwartej. 
Publikację tekstu ozdobiła grafi ka wykonana przez działacza podziemnej „Soli-
darności” z Ursusa, byłego internowanego, fotografa i dziennikarza „Wolnego 
Głosu Ursuasa” Ireneusza Barskiego. Na podstawie tego materiału został wyda-
ny później podziemny znaczek „pocztowy” upamiętniający ofi ary „Wujka”. 
Zakończenie relacji „Szaniec Niezwyciężony” miało miejsce w majowym, 
ósmym wydaniu „Świtu”. Bogusław Dziatko podsumował swój tekst bardzo 
emocjonalnym zdaniem: „Winni śmierci górników nigdy nie zostali ukarani – 
świadek ich ofi ary i dokonanej zbrodni”. W imieniu redakcji pod tekstem zamie-
ściłem swego rodzaju apel o przedrukowywanie całości tekstu w innych pi-
smach opozycyjnych ze względu na jego „ogromną wartość” i przede wszystkim 
dlatego, że o „zbrodni dokonanej na górnikach w katowickiej kopalni 
w d.16.12.1981 powinni wiedzieć wszyscy”.

Do chwili obecnej relacja Bogusława Dziatko nigdy nie ukazała się dru-
kiem w całości. Jest ona cenna, ponieważ przekazuje ją bezpośredni uczestnik, 
naoczny świadek tamtych wydarzeń, a nie osoba, której wiedza na ten temat 
płynie ze źródeł historycznych, opracowań czy książek. Jestem bardzo zbudo-
wany faktem, że nadszedł wreszcie czas kiedy ujrzy ona światło dzienne i stanie 
się źródłem historycznym, na które będą mogli się powoływać przyszli badacze 
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dziejów Polski końca XX w. Dla porządku muszę dodać, że w tym konkretnym 
przypadku historia naprawdę zatoczyła koło. Tekst Bogusława Dziatko jest 
dzisiaj publikowany w kwartalniku „Opinia”, którego skład, łamanie i druk 
wykonuje Agencja Reklamowo Wydawnicza „Akces”. Jej właścicielem jest... 
Robert Nowicki. Ta fi rma jest kontynuacją poligrafi i podziemnej z lat osiem-
dziesiątych. W ten oto sposób Robert Nowicki po raz drugi wziął bezpośredni 
udział w „akcji” upamiętnienia ofi ar komunistycznej dyktatury z czasów stanu 
wojennego.

Do kopalni „Wujek” jeździłem z Bogusiem dwukrotnie. Pierwszy raz by-
liśmy tam razem w drodze powrotnej z Marszu Kadrówki w 1988r. Z wypie-
kami na twarzy słuchałem jego opowiadania o tym skąd atakowało ZOMO, 
gdzie rozwalony był przez czołg mur kopalni. Wykonałem wtedy zdjęcie krzyża 
upamiętniającego śmierć górników. Pamiętam również mały incydent kiedy 
podczas robienia fotografi i zaczepił nas jakiś prymityw, ostro oznajmiając – Tu-
taj się zdjęć nie robi! Po raz drugi – już w wolnej Polsce, „pielgrzymowaliśmy” 
wspólnie do „Wujka” w grudniu 2011r w towarzystwie mojego kolegi Przemy-
sława Sypniewskiego, byłego drukarza podziemnej „Solidarności” z Poznania. 
Okazją były obchody 30 rocznicy strajku organizowane przez państwo, insty-
tucje samorządowe oraz górniczą „Solidarność”. 

Fot. Jerzy Woźniak
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Obok tekstu autorskiego ze „Świtu Niepodległości” (bez skrótów i popra-
wek) do rocznicowego materiału zostały  zamieszczony życiorys Bogusława 
Dziatko opublikowany na stronie Instytutu Pamięci Narodowej – odznaczeni 
Krzyżem Wolności i Solidarności oraz archiwalne strony pisma „Świt Niepod-
ległości” z okresu marzec – maj 1988 r. w których ukazywała się relacja.

Jerzy Woźniak

Szaniec Niezwyciężony. Bogusław Dziatko – kopalnia „Wujek” 13 – 16 
XII 81r. cz.1

Zbliża się północ 12 grudnia 1981r. W warsztacie dzwoni telefon wewnątrz 
– zakładowy. To przewodniczący „Solidarności” Jan Ludwiczak dzwoni, że pod 
drzwiami stoi dwóch cywilów i dwóch ofi cerów milicji, żądając otwarcia drzwi. 
Na „odsiecz” przewodniczącemu biegnie kilku ludzi z warsztatów. Po przybyciu 

Fot. Jerzy Woźniak
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przed mieszkanie milicjanci i cywile odjeżdżają „Polonezem”. Ludwiczak mówi 
do ludzi, idźcie do pracy, na dzisiaj dadzą mi spokój. Około wpół do pierwszej 
znów telefon do Ludwiczaka. Tym razem mówi że zomo otoczyło blok i wyłamują 
drzwi. Około 10 ludzi znów biegnie na „odsiecz”. Teraz „wita” ich oddział zomo, 
który łapie ich, każe kłaść się na ziemi (padał deszcz ze śniegiem). Po wrzuceniu 
przewodniczącego tylko w piżamie do „budy”, zomo bije pałami i kopie leżących 
na ziemi, potem odjeżdża. Pobici górnicy wracają na teren kopalni i mówią co 
się wydarzyło. Trzech trzeba odwieźć do szpitala. Na skutek pobicia jeden do-
znał wstrząsu mózgu, inni inne urazy głowy. Krew górników kopalni „Wujek” 
w obronie „Solidarności” polała się już kilkanaście minut po wprowadzeniu stanu 
wojennego. Tymczasem, powiadamiania się telefonicznie (linia telefoniczna wew. 
zakładu nie została przerwana) pracujących na dole o natychmiastowym przerwa-
niu pracy.

Około godz.3.00 prawie całą pracująca załoga jest już na górze i wie o aresz-
towaniu Ludwiczaka i pobiciu kolegów. Wchodzący w skład Komisji Zakładowej 
„Solidarności” kol. Strzelecki ogłasza strajk. Nikt z załogi nie opuszcza terenu ko-
palni. O godz.6 przez radiowęzeł zostaje puszczone przemówienie Jaruzelskiego. 
Po przemówieniu kol. Strzelecki odwołuje strajk jako nielegalny po wprowadzeniu 
stanu wojennego i opuszcza teren kopalni. Przeważająca część załogi kontynuuje 
strajk. Przed godz. 9 przybywa ks. Henryk Bolczyk, który odprawia mszę świę-
tą w łaźni przy przenośnym krzyżu zdobionym przez górników na mszę połową 
1.XI.1980. Ksiądz Bolczyk prosi o zachowanie spokoju i mówi o obowiązku trwa-
niu przy ludziach i ideach, którym się zaufało i o obowiązku obrony tych ludzi 
i idei. Vice przewodniczący związku Haśnik i Wielgus puszczają załogę do domów, 
a na kopalni zostają tylko służby porządkowe strajku. W poniedziałek od pierw-
szej zmiany załoga strajkuje. Powstaje komitet strajkowy, który ogłosił trzy żąda-
nia: 1.uwolnić przewodniczącego Jana Ludwiczaka 2. zniesienie stanu wojennego 
3. realizacja porozumienia z Jastrzębia.



211

Szaniec niezwyciężony

Szaniec Niezwyciężony. Bogusław Dziatko – kopalnia „Wujek” 13 – 16 
XII 81r. cz.2

Po południu przychodzą kurierzy i mówią o pacyfi kacji kopalni „Wieczorek” 
i „Katowice” oraz Uniwersytetu Śląskiego. Na teren kopalni przyszli pracownicy 
Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa i przyłączyli się do strajku. Wia-
domości o pacyfi kacjach nasuwają jeden wniosek: trzeba się zbroić żeby się móc 
obronić przed gazami i pałkami. W kuźni zaczyna się produkcja stalowych dzid 
długość 2 do 2.5 m. Na uzbrojenie przeznacza się trzonki kilofów, śruby, noże 
kombajnowe, płaskowniki dystansowe długości 1 m, cegły, złom. Tarcze robi się 
z siatki MM, ciętej z blachy o grubości 0.5 mm. Wymiar tarczy siatkowej 100/60 
cm. Wieczorem msza święta i do północy pełny stan gotowości bojowej. Co kilka-
dziesiąt minut podjeżdża buda zomo, suka lub ubecka nysa. Nie wolno przeby-
wać w łaźni ani w innych pomieszczeniach aby nie dać się zaskoczyć. Od północy 
czuwają tylko wystawione posterunki. O gdz. 6 zbiórka całej załogi. Ktoś podaje 
najnowsze wiadomości. Mówi o przyłączeniu się wojska do strajkujących w Gdań-
sku i w Krakowie, że w Szczecinie powstał nowy Tymczasowy Rząd. Wiadomości 
te wszystkich podniosły na duchu. Stanisław Płatek prowadzący zbiórkę intonuje 
hymn, Boże coś Polskę i Rotę. W południe przychodzą nowe wiadomości o pacyfi ka-
cji Huty Baildon i kopalni „Staszic”. Całe Katowice patrzą na „Wujek”, ostatni nie 
zdobyty dotąd szaniec „Solidarności”. Zaczyna się coraz większe napięcie. Ubecy 
ciągle obserwują przez lornetki teren kopalni z budynku dyrekcji, coraz częściej 
przejeżdżają przed kopalnią wozy milicyjne różnego rodzaju. Zaczynają się kło-
poty z żywnością. Milicja nie dopuszcza ludzi i rodzin do ogrodzenia aby podać 
paczkę. W ten wtorkowy wieczór ksiądz Wojciech w napiętej sytuacji odmawia ró-
żaniec przerwany okrzykiem „jadą” jednego z wystawionych na wartę. Wszyscy na-
tychmiast wybiegają. Odjechali. Wracamy zakończyć różaniec. Wychodząc z łaźni 
ksiądz udziela ogólnego rozgrzeszenia na wypadek śmierci... Nie ma mowy o spa-
niu. Ciągłe czuwanie na zewnątrz budynków. Zimno brak snu oraz głód potęgują 
zmęczenie. O północy część załogi idzie spać (w łaźni na betonowych posadzkach), 
nie na długo o godz. 2 okrzyki „jadą” i znowu wszyscy jesteśmy na mrozie i śniegu. 
Zostajemy już do rana. Środa zaczęła się zbiórką załogi podziałem na stanowiska 
obrony. To, że pacyfi kacja będzie dzisiaj nie było wątpliwości. Rano zamknięto na 
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dla ruchu ulicę Mikołowską na której parkowały budy zomo z Katowic, Bielska, 
Opola Kopalnia otoczona została gęstą szeregiem samochodów pancernych i czoł-
gów. Przed głównym wejściem ustawiono 4 czołgi. Jadącym czołgom drogę zagro-
dziły kobiety z dziećmi ale szybko zostały rozpędzone gazami i pałkami zomo. Od 
rana dyrektor kopalni Zaręba apeluje przez radiowęzeł do załogi o zaprzestanie 
strajku. Kilkudziesięciu ludzi opuszcza zakład wejściem głównym wśród gwizdów 
i wyzwisk pozostających. Inni, którzy chcieli wyjść chyłkiem przez płoty, długo 
nosili na plecach ślady węży hydraulicznych, którymi obdzielili ich koledzy za brak 
odwagi wyjścia przez bramę i opuszczenie zagrożonych kolegów. Około godz.10 na 
teren kopalni przyjechał komisarz wojskowy i kilku ofi cerów żądających natych-
miastowego zaprzestania strajku, odrzucając jednocześnie 3 postulaty załogi (patrz 
6 nr. Świt N. część 1). Komitet strajkowy zadecydował: w razie wejścia na teren 
kopalni wojska, należy zachować bierny opór i nie używać siły jeżeli nie zostanie 
użyta przemoc ze strony wojska. 

Najpierw do szturmu ruszyły samochody z wyrzutniami gazów, helikopter 
zrzucający gaz i petardy oraz dwa działka wodne. Aby uniemożliwić przejazd 
tym pojazdom chłopcy wyciągnęli na ulicę i przewrócili barakowóz. Po trwającym 
2 godz. gazowaniu do ataku ruszyły czołgi. Rozbijają barykadę przy bramie głów-
nej i przejeżdżają przez magazyn z żarówkami i innym sprzętem oświetleniowym. 
Za czołgami idą zomowcy...

cdn.

Szaniec Niezwyciężony. Bogusław Dziatko – kopalnia „Wujek” 13 – 16 
XII 81r. cz. 3

Jeden z czołgów wjeżdża na barykadę przy bocznicy kolejowej i zawisa bez 
możliwości dalszego przemieszczania się. Zomowcy bardzo ostrożnie pod-
chodzą do barykady. Po obrzuceniu ich cegłami i innymi kawałkami żela-
znymi ruszamy biegiem na zomowców, którzy natychmiast rzucają się do 
ucieczki. Trzem z nich nie udało się uciec. W nasze ręce dostają się: chorąży, 
kapral, szeregowiec. Chorążemu odebrano pistolet, który następnie przekaza-
no ofi cerom wojskowym stojącym przed portiernią. Teraz cała siłą uderzenia 
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zomowców skierowana jest na bramę główną. Dwa czołgi robią przejście dla 
idących za nim zomowców. Gdy czołgi wjeżdżają na ok.50 m za bramę wy-
wiązuje się bezpośrednia walka wręcz. Hałas i zamęt jest tak wielki, że nie 
słychać nawet krzyków rannych padających z obu stron. Wybuchające pe-
tardy i pojemniki z gazem dopełniają obrazu bitwy. W tej fazie walki grupa 
17 zawodowych ofi cerów i chorążych MO, która była utworzona do dowodze-
nia podległymi oddziałami ZOMO otworzyła ogień maszynowej typu „rak”. Od 
strzałów zginęło na miejscu 7 górników, ósmy zmarł w szpitalu po kilku dniach, 
dziewiąty umarł 28 stycznia. Około czterdziestu jest rannych od postrzałów. Po 
odparciu ataku następuje przerwa w bitwie. Do bramy przyszedł lekarz z ko-
palnianej stacji ratowniczej i powiedział o zabitych i rannych od broni pal-
nej. Moment użycia broni nie został przez nikogo z załogi kopalni zauważony. 
Do stacji ratowniczej przybywa komisarz wojskowy naocznie stwierdzając fakt 
użycia broni palnej. Karetki pogotowia z katowickich szpitali są wzywane do 
rannych. Nie są dopuszczone na teren kopalni. Załogi karetek zmusza się do 
zabierania najpierw rannych zomowców. W tym czasie w wyłomie muru przy 
bramie ustawiony zostaje krzyż z zapalonymi lampkami górniczymi. Poległych 
i rannych przeniesiono do budynku dyrekcji gdzie fotografowani są przez SB 
i skąd są przewożeni do szpitali. Karetki w drodze do szpitali zatrzymywane były 
przez zomo, które zrywało z rannych bandaże aby naocznie sprawdzić prawdzi-
wość ran. Stojący w obronie rannych lekarze, sanitariusze czy kierowcy byli bici 
pięściami i pałkami. 

Około godziny 17 delegacja strajkujących górników uzgadniania z komisarzem 
wojskowym warunki opuszczenia kopalni. Po godzinie 20 pieczę nad kopalnią 
przejmuje wojsko ale na teren kopalni nie wchodzi zomo. Strajk w obronie „So-
lidarności” w kopalni „Wujek” został złamany ale kopalnia zdobyta nie została. 
Obrona kosztowała dziewięciu poległych, kilkudziesięciu rannych, czterech skaza-
nych na wyroki 4,5 do 3 lat więzienia.

Winni śmierci górników do dzisiaj zostali bezkarni!
Świadek złożonej ofi ary i dokonanej zbrodni.

Bogusław Dziatko
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Bogusław Dziatko
ur. w 1958 roku w m. Drawno 

Odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności zostało nadane postanowieniem 
Prezydenta RP nr 58/2015 

W 1979 r. podjął pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. We 
wrześniu 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidar-
ność” w KWK „Wujek”. W stanie wojennym zaangażował się w działalność konspiracyj-
nych struktur najpierw Konfederacji Polski Niepodległej, a następnie Polskiej Partii Nie-
podległościowej. W sierpniu 1985 r. uczestniczył w Rajdzie szlakiem 1 Kompanii Kadrowej 
J. Piłsudskiego, zorganizowanym przez KPN i PPN. 3 października 1985 r. SB przepro-
wadziła przeszukanie w Domu Górnika w Katowicach, w pokoju, w którym zamieszkiwał 
odnaleziono kilkadziesiąt różnych wydawnictw bezdebitowych: książki z drugiego obie-
gu, wydawnictwa i ulotki sygnowane przez NSZZ „Solidarność”, „Solidarność Walczącą”, 
KPN i PPN. Między innymi odnaleziono kilkadziesiąt egzemplarzy ulotki z karykaturą 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, które Bogusław Dziatko zamierzał rozpowszechnić w Kato-
wicach, przed wyborami do Sejmu PRL z 13 października 1985 r. Tego samego dnia został 
zatrzymany, a 5 października 1985 r. Prokuratura Wojewódzka w Katowicach zastosowała 
wobec niego tymczasowe aresztowanie do 3 stycznia 1986 r. Został osadzony w areszcie 
śledczym w Katowicach. Po uwięzieniu SB proponowała mu zwolnienie z aresztu za cenę 
współpracy. Propozycję tę kategorycznie odrzucił. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kato-
wicach z 28 lutego 1986 r. został skazany na 1 rok i 2 miesiące pozbawienia wolności, po-
krycie kosztów postępowania sądowego i opłatę w kwocie 6000 zł. Postanowieniem Sądu 
Wojewódzkiego w Katowicach z 16 lipca 1986 r. został zwolniony z odbywania reszty kary. 
Areszt opuścił 25 lipca 1986 r. Postanowieniem z 28 lipca 1986 r. Prokuratura Wojewódz-
ka w Katowicach umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie, na podstawie 
ustawy z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych 
przestępstw. Po wyjściu na wolność utrzymywał kontakty z członkami KPN i PPN. 11 li-
stopada 1986 r. w Krakowie uczestniczył w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości, 
organizowanych przez KPN.

---
https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/b93eb340-b650-4707-8006-120784e8c2ae
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OSOBISTA HISTORIA POROZUMIENIA CENTRUM AN-
DRZEJA ANUSZA – „O ANTYKOMUNIZMIE SKUTECZNYM” 

– DROBNA GLOSA WSPOMNIENIOWA „OBSERWATORA 
WSPÓŁUCZESTNICZĄCEGO” 

CZĘŚĆ II 
Skąd się wzięliśmy i jak trafi liśmy do PC – huśtawka nastrojów lat 80-tych. 

Reaktywacja NZS i nasza koncepcja NZS-u jako „polskiego Fideszu” – czyli 
jak nie być tylko wyborczym „mięsem armatnim” Solidarności, a wywalczyć 
miejsce NZS-u w „dużej” polityce. Kampania wyborcza Solidarności i wybory 
w czerwcu 1989.

Z tych moich lat osiemdziesiątych pozostało mi wrażenie bardzo dużej 
„amplitudy drgań” – skrajności przeżyć. Od poczucia bezsilności i klęski „stanu 
wojennego”, obrzydzenia wobec azbestowej szarzyzny i brzydoty krajobrazu 
peerelowskiej codzienności i stanu gombrowiczowskiego „upupienia”, aż do 
ocierającego się o „stany euforyczne” poczucia siły, zadowolenia z „ bycia po 
właściwej stronie”, przekonania, że robimy co trzeba, nie damy się zgnoić i nasz 
sprzeciw prędzej czy później coś da…. 

To co z tego czasu uważam za niezwykle ważne i co nas w istotnym stopniu 
budowało i formowało – to przeżywanie w wielu różnych sytuacjach poczucia 
bliskości, wspólnoty, solidarności i odpowiedzialności za innych, czasami 
nawet zupełnie obcych ludzi…

Takie dwie ilustracje – pierwsza – 1 maja 83 – jedna z największych „zadym” 
lat osiemdziesiątych w Warszawie. W odróżnieniu od starć majowych z 82 
roku „waaadza”, ubecja i zomo – nie dali się się już zaskoczyć i na Starówkę 
wchodziliśmy już przez ich kordon… 

Na rynku był przez dłuższy czas pat – po Stronie Zakrzewskiego – zomo za 
ścianą tarcz, pośrodku „ziemia niczyja” a my od Strony Dekerta….

Byłem tam wtedy razem z kolegami z liceum – Witkiem Iwaszkiewiczem, 



217

Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza...

Piotrkiem Radeckim i jego dziewczyną (słabo ją znałem i nie pamiętam 
nazwiska) a także wspominanym wcześniej Andrzejem Grabowskim 
„Lumpem”. Był gorący majowy dzień, po dłuższym czasie, jak wyrzuciliśmy 
na zomowców wszystkie dostępne z kawiarnianych ogródków szklanki, 
talerzyki i popielniczki, zachciało się nam czegoś napić i poszliśmy do odległej 
o dosłownie kilka kroków kawiarni na Nowomiejskiej – to był „Murzynek” 
lub bar obok – wchodziło się do kawiarni przez dość długi szeroki korytarz 
prowadzący na patio kamienicy i na końcu tego korytarza w lewo były drzwi 
wejściowe do knajpki…

Pierwsi weszli tam Radecki z dziewczyną, my byliśmy o 5 kroków za 
nimi. Wchodzimy z Witkiem w ten korytarz, za nami Andrzej …i …widzę 
kilku jakichś niskich gości w cywilnych zwykłych ciuchach ciągnących za ręce 
i włosy leżącą na posadzce dziewczynę Piotrka… Piotrka już nie ma w tym 
korytarzu… Bez słów z Witkiem rzucamy się w ich kierunku… W tym 
momencie konus najbliżej nas – o dwie głowy niższy od Witka- nerwowym 
ruchem, jakby w samoobronie, wyciąga do nas wyprostowaną trzęsącą się rękę 
w której …trzyma… ni mniej ni więcej tylko… piiistolecik… Po prostu, ze 
strachu wyciągnął służbowe „P-64”... 

Stanęliśmy jak wryci… i na szczęście najbardziej przytomny okazał się 
Andrzej „Lump”, który natychmiast zaczął nas ciągnąć do wyjścia mówiąc coś 
w rodzaju…- zostaw… nic nie poradzimy. 

Witek dużo później potem powiedział mi – że wtedy jak ten ubek wyciągnął 
gnata to skojarzyło mu się zabójstwo Bogdana Włosika w Nowej Hucie – ubecy 
aby osłaniać zabójcę, który strzelał wtedy żeby zabić, rozpuszczali taką wersję, 
że uciekał przed demonstrantami i strzelał… ze strachu i przypadkowo trafi ł 
Włosika … 

Piotrek i jego dziewczyna zostali pobici… a my …mogliśmy tylko potem 
zebrać pieniądze na ich „wykupienie” po kolegium.

Zomo zaczęło nas spychać z rynku w kierunku Nowego Miasta. Nie bardzo 
mogli sobie poradzić bo było nas wciąż bardzo dużo. Pamiętam, że ktoś rzucił, 
że idziemy Mostową do Prochowni, potem na błonia nad Wisłą i na Żoliborz 
– w kierunku Św. Stanisława Kostki i do Huty…

Byliśmy już nad Wisłą, pod skarpą na wysokości Kościoła Najświętszej Marii 
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Panny – tam gdzie teraz są te piękne, podświetlane fontanny… Było nas tam 
wciąż na pewno ponad tysiąc osób. Nagle …dość szybko… Wisłostrada oraz 
ul. Sanguszki, już za Fabryką Papierów Wartościowych zaczęły się wypełniać 
milicyjnymi sukami – nyskami, starami i łazikami. Od razu stało się jasne, 
że nas odcinają od Żoliborza i chcą otoczyć, bo mieliśmy ich też za plecami, 
od strony Starówki. Wzdłuż i w górę skarpy – od Sanguszki aż do ogrodzenia 
kościoła Najświętszej Marii Panny wiedzie dość szeroki brukowany chodnik, 
między ogrodzeniem Kościoła a willowymi segmentami z ulicy Rajców jest 
wąski przesmyk – drugie, oprócz schodów po drugiej stronie Kościoła, wejście 
ze skarpy na Nowe Miasto.

O ten przesmyk stoczyliśmy regularną bójkę z zomowcami i ubekami 
po cywilu. Zaczęło się od tego, że ktoś zauważył, że zomole jadą łazikiem 
od Sanguszki chodnikiem, aby odciąć przejście obok Kościoła. Rzuciliśmy 
się pod górę, aby ich odepchnąć zanim nas odetną. Było nas kilkadziesiąt 
osób – w większości młodych ludzi, wtedy jakoś pogubiliśmy się Witkiem 
i Andrzejem… Zaczęła się przepychanka i ci zomowcy z gazika zatrzymali 
się i po dłuższej chwili zaczęli cofać … Niestety w przejściu między willami 
a ogrodzeniem kościoła wciąż byli ubecy/zomowcy po cywilu i pałowali 
ludzi. Pamiętam jak dziś, że kopali i okładali pałami jakąś dużo starszą od nas 
kobietę… rzuciliśmy się na nich – było nas kilkunastu facetów i po chwili 
uciekli… Tę pobitą Panią ktoś odprowadził do Kościoła. Nasze „zwycięstwo” 
potrwało zaledwie 2 – 3 minuty, bo dosłownie kilka chwil później zomowcy 
pojawili się znowu kilkadziesiąt metrów dalej u wylotu ulicy Rajców przy 
ogrodzeniu Fabryki Papierów Wartościowych… i ruszyli w naszym kierunku…

Na Rajców mieszkał do chwili swej ucieczki pułkownik Kukliński, mieszkała 
rodzina Państwa Dejmków, Mellerów a także Państwo Kryspinowie… 
Wspominam tych ludzi …. bo w chwili, którą właśnie opisałem, z domów 
na tej ulicy zaczęli wychodzić ich gospodarze, co najmniej kilkanaście osób 
i zapraszać ludzi, żeby schronili się u nich …..To było niesamowite… 
Pamiętam piękną dziewczynę… Dorotę Kryspin – świeżo upieczoną studentkę 
muzykologii (moją licealną pierwszą „wielką miłość”) jak wołają – stojąc obie 
z mamą na środku ulicy – proszę państwa zapraszamy do nas !… chodźcie 
wszyscy !… Wbiegliśmy po schodkach do domu, w którym znalazło się około 
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dwudziestu paru nieznających się zupełnie osób – uczestników „zwycięskiej 
bitwy” z zomolami… 

Przypominam sobie jak stałem w drzwiach tarasowych z widokiem na 
Wisłostradę i zaciągając się nerwowo papierosowym dymem patrzyłem, 
z bezsilną wściekłością, na naszą rozbijaną manifestację, kopanych, pałowanych 
i wpychanych do suk ludzi. Usiadłem na schodach prowadzących na piętro 
do pokoju Doroty, rozdygotany z przewalającymi się przed oczami scenami 
tego dnia… Usiadła obok mnie, wzięła za rękę i powiedziała coś takiego – 
popatrz ile tu jest teraz osób… Przecież nie znamy się… ale jesteśmy raaazem 
… Kiedyś wygramy…

Można by zapytać co właściwie łączy tę, w gruncie rzeczy banalną nawet, 
sytuację z tamtego czasu z Andrzeja Anusza „Osobistą historią PC”…. Otóż… 
tym łącznikiem jest obecność jednej z tych zupełnie mi wtedy obcych osób, 
uczestników manifestacji, którzy byli wtedy ze mną w domu moich przyjaciół 
na Rajców. Tą osobą był… Jarosław Kaczyński… z którym wspólnie udało się 
nam z Andrzejem później, nawet kilka razy z komuną wygrać… choć trzeba 
gwoli prawdy przyznać, że zdarzyło się nam też przegrać.

Druga ilustracja –późną jesienią 83 roku, w 40 – tą rocznicę zamordowania 
przez Niemców, w ulicznej egzekucji na Nowym Świecie, Andrzeja 
Trzebińskiego (jednego z genialnych twórców pokolenia Kolumbów redaktora 
jednego z najważniejszych polskich pism podziemnych okresu II wojny 
światowej -Sztuki i Narodu), przygotowałem z moją, wspominaną wcześniej 
licealną koleżanką „Natalią” – Moniką Dzierżanowską – studentką polonistyki 
i aktorem śp. Janem Janga –Tomaszewskim, spektakl poświęcony twórczości 
Trzebińskiego.

W klubie „Sigma” do którego schodziło się schodkami zaraz po wejściu 
na „mały dziedziniec” Uniwersytetu, na scenie udało nam się zrobić 
improwizowana scenografi ę nawiązującą do atmosfery ówczesnych wojennych 
– warszawskich „domowo” – konspiracyjnych, literackich spotkań…

Czytaliśmy fragmenty „Pamiętnika” Andrzeja, jego genialne liryki prozą, 
fragmenty artykułów i wspomnienia jego przyjaciół i recenzujących go twórców 
i krytyków literackich …
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Była też w tle ilustracyjna, sącząca się cicho muzyka z międzywojnia, trochę 
jazzu…

Impreza była zorganizowana… „na krzywy ryj”, zupełnie nieofi cjalna, 
zaproszenia pocztą pantofl ową… ale jakimś trafem zebrało się prawie setka 
osób i był zupełny ścisk – większość stała… Na koniec czytaliśmy wspomnienie 
Miłosza o Trzebińskim z takim fragmentem – cytuję z pamięci – „(…) ten 
nasz młody piękny polski Nietsche …jak umierał …usta miał zagipsowane…” 
…W tle sączył się „Th e End ” Dorsów z „Czasu Apokalipsy”… 

Powstała między nami wszystkimi zgromadzonymi w tym miejscu i czasie 
jakaś absolutnie wyraźnie wyczuwalna więź… wspólnota… Ktoś po chwili 
ciszy i potem oklasków… zaczął grać na gitarze i za chwilę śpiewać „Mury” 
i wszyscy to spontanicznie podjęli. Nikomu nie trzeba było niczego tłumaczyć 
…Wieczór trwał jeszcze długo….

Dla mnie najgorszym czasem był okres 86 i 87 roku. Od początku 86 –
go gdy aresztowany został Bogdan Borusewicz ukrywający się od początku 
stanu wojennego, nadchodziły po sobie regularnie kolejne hiobowe wieści 
o zatrzymaniach, aresztowaniach działaczy podziemia i opozycji. Zaraz po 
Borusewiczu trafi li do więzienia działacze Ruchu Wolność i Pokój – wśród nich 
Jacek Czaputowicz, potem były wyroki więzienia w procesie działaczy KPN 
– m.in. Leszka Moczulskiego, Adama Słomki, Dariusza Wójcika. Na wiosnę 
– chyba w maju wsadzono Seweryna Jaworskiego za organizowanie bojkotu 
„wyborów” oraz aresztowano RKW Mazowsze Solidarności – Ewę Kulik, 
Zbigniewa Bujaka i Konrada Bielińskiego. To był rok „szczytowych” osiągnięć 
jaruzelsko-czekiszczakowej esbeckiej i wojskowej bandyterki w zwalczaniu 
opozycji. 

Jednak już pod koniec jesieni 86, po nowej ustawie amnestyjnej, czekiszczaki 
rozpoczęły z opozycją rodzaj gry uwalniając z więzień część działaczy opozycji.

Jednocześnie waliła im się gospodarka, nie potrafi li zupełnie sobie z tym 
dać rady, tzw. reformy rządu Messnera skończyły się niczym, a co najważniejsze 
„ toaysze radzieccy” zdali się wariować i pod przywództwem Gorbaczowa robili 
jakieś absurdalne czystki i pierestrojki powodując stan absolutnej niepewności 
– utraty „oparcia” i zagrożenia… Najwyraźniej już wtedy jaruzele i czekiszczaki 
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przeczuwali /wiedzieli, że głównie z powodów gospodarczych, Gorbaczow 
zostawi ich samym sobie i odetnie pępowinę i zaczęli się przygotowywać.

Na dodatek mieli jeszcze problem z wizytą Papieża, która odbyła się 
w czerwcu 87 i była ewidentnym bodźcem dla podtrzymania ducha oporu, gdy 
Karol Wojtyła wyraźnie akcentował podmiotowość Polaków jako obywateli, 
którzy mają prawo do demokratycznego wpływu na polityczną i gospodarczą 
codzienność i przyszłość swojego kraju.

Równocześnie jednak MSW /SB i wojskowe służby WSW bardzo zaostrzyły 
działania, prowadząc między sobą nawet swoistego rodzaju rywalizację, skupiły 
się m.in. na walce z Solidarnością Walczącą, z którą, dzięki jej specyfi cznej 
strukturze i metodom podziemnego działania, nie mogli sobie poradzić od 
początku stanu wojennego. Wreszcie, po ponad 5 latach bezskutecznych 
usiłowań, późną jesienią 87 – go udało im się zatrzymać Kornela Morawieckiego 
i potem Andrzeja Kołodzieja….

Ja, oprócz tego co się działo w Polsce i na Uniwersytecie, przeżywałem 
wtedy kulminacyjny moment, toczonej przez kilka ostatnich lat, walki mojej 
Mamy z rakiem, zakończonej niestety Jej śmiercią we wrześniu 87 w wieku 49 
lat …Moja Mama … nauczyciel historii w XVI L.O. na Żoliborzu… Już od 
młodości i Jej studiów na historii UJ, przylgnął do niej jakoś na trwale, nadany 
przez jednego z wykładowców, jak to dzisiaj mówimy – taki nick – „Piękna 
Helena”- tak mawiano o niej w rodzinie i wśród koleżanek i kolegów z pracy… 

Bardzo skromna osoba, mająca wspaniały kontakt z młodzieżą,bardzo 
lubiana. Jak wspominałem zaangażowana w nauczycielską Solidarność, 
kolportowała pismo podziemnej nauczycielskiej „S” „Tu teraz” i już od śmierci 
ojca w 82 r. zmagała się długo i dzielnie ze śmiertelną chorobą… Domyślała się 
oczywiście mojej aktywności, nigdy nie próbowała w to ingerować…, a ja cały 
czas miałem wtedy i mam do dziś, okropne poczucie, że mimo starań, wciąż 
jest/było mnie dla niej za mało… 

Już gdzieś od końca 87 i na początku 88 roku zaczęliśmy wyczuwać dość 
wyraźnie, że komuna popada w coraz większy „dekadencki dryf” i marazm, że 
po prostu nie radzą sobie z rzeczywistością. Co prawda Urban – jako wierny 
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pies łańcuchowy i bard peerelowskiego smrodliwego wychodka – ujadał ze 
zwykłą zajadłością, ale coraz powszechniej czuło się, że to przede wszystkim on 
musi trzymać jeszcze fason.

Już wtedy – w początkach 88 roku w obrębie Uniwersytetu działalność NZS 
i reaktywowanego nieofi cjalnie samorządu studenckiego miała praktycznie 
charakter półjawny.

Pamiętam, że po spotkaniu w „Bratniaku”, poszliśmy z Antkiem 
Łepkowskim gdzieś na piwo na Starówkę i wtedy Antek zaczął mi opowiadać 
jakieś sensacyjnie brzmiące rzeczy o rzekomych tajnych kontaktach Kiszczaka 
z opozycją, do których miało dojść za pośrednictwem Kościoła i jakiegoś 
rodzaju negocjacjach władzy z tzw. „umiarkowaną” częścią opozycji… Brzmiało 
to wszystko nieco zbyt sensacyjnie dla mnie wtedy, jednak – jak się później 
okazało – ewidentnie było coś na rzeczy.

W marcu, kluczowym wydarzeniem była zorganizowana przez podziemny 
jeszcze NZS wiec-manifestacja w rocznicę wydarzeń marcowych 68 pod 
hasłem „NZS wraca”. Ogłoszono Deklarację Programową i ujawniono komitet 
założycielski NZS. Wśród przemawiających był Paweł Lisicki i Andrzej Anusz 
– stali na murku zaraz w lewo od bramy Uniwersytetu. Byłem w tłumie na dole, 
parę metrów od nich na chodniku i pamiętam jeszcze Piotra Ciompę, Tomka 
Ziemińskiego, Mariusza Kamińskiego, Pawła Porucznika, Lecha Zakrzewskiego, 
Andrzeja Papierza… Ten wiec był wielkim sukcesem, było pewnie sporo ponad 
tysiąc osób i ludzie masowo podpisywali imieniem i nazwiskiem z adresem 
swój akces do ujawnionego NZS. W jeden – dwa dni zapisało się, jak 
mówili mi koledzy, ok. dziewięćset osób co było ewidentnym, pozytywnym 
zaskoczeniem nawet dla czołówki NZS. Andrzej Anusz w wywiadach i swoich 
książkach – „Wokół Marszałka” i także „W osobistej historii Porozumienia 
Centrum” opisuje dokładnie te wydarzenia, łącznie ze szczegółami relacji 
drugiego podziemnego Zarządu NZS z osobami ujawnionymi w Komitecie 
Założycielskim, bo należy wspomnieć, że świadomie podjęto decyzję o tym, 
że tylko część osób z Zarządu się ujawnia. Do tej pory nikt nie przywiązywał 
wagi do jakichś zapisów, legitymacji itp. Od 8 marca zaczęło to mieć istotne 
znaczenie, bo NZS „wrócił” i bardzo wymownie pokazał na UW swą siłę, co było 
bardzo istotnym faktem politycznym. W dniach 2-5 maja ta dynamika działań 



223

Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza...

i polityczne znaczenie jeszcze wzrosło – bo NZS zorganizował i przeprowadził 
strajk okupacyjny na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami Nowej 
Huty, w którym na samym UW wzięło udział już wiele tysięcy studentów. 
Mnie „zapisał” do NZS formalnie, właśnie w tym czasie, kolega z Prawa UW, 
członek Komitetu Założycielskiego – Lech Zakrzewski…

Ten powrót NZS na scenę jawnego, czy pół-jawnego życia politycznego 
odbywał się oczywiście także w innych ośrodkach akademickich, w których 
Zrzeszenie podejmowało akcje solidarnościowe ze strajkującymi robotnikami, 
jak w Gdańsku, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i innych miastach. 
Można śmiało stwierdzić, że wiosenne strajki studenckie były bardzo istotną 
fala podtrzymującą wystąpienia robotnicze i odradzanie się Solidarności, że 
bez nich ta fala strajkowa nie miałaby tej siły, która doprowadziła później do 
przyspieszenia wydarzeń i procesu negocjacji okrągłostołowych.

We wrześniu 88 roku w Gdańsku odbył się III Zjazd NZS, gdzie w Krajowej 
Komisji Koordynacyjnej znaleźli się z Warszawy m.in. Tomek Ziemiński 
z Prawa UW, Mariusz Kamiński z Historii UW, Robert Pastryk z Socjologii, 
Robert Bitner z Politechniki.

Z wiosną 88 r „czuliśmy” nadchodzące zmiany – taką ilustracją 
nastrojów niech będzie miłe wspomnienie z tej wiosny – pamiętam dobrze 
naszą happeningową, wspieraną przez Pomarańczową Alternatywę, zabawę 
w „zdobywanie” baraków studium wojskowego UW na Żwirkach koło 
gmachu Geologii. Oglądałem niedawno sporo kapitalnych zdjęć z tego czasu 
zamieszczonych w internetowym archiwum Pana Tomasza Dolińskiego – 
zasłużonego działacza Podziemia związanego w wydawnictwem „Przedświt”…

Było nas tam wtedy kilkaset osób, były „czołgi” z tektury i „kawaleria” 
na rowerach, mnóstwo „odjechanych” transparentów np. „Żyta i Oliwy! 
Baryła”- gra słów nazwiskami „ginierałow” WRONY, „Major na PAL, Generał 
na SECAM”, „Rambo z nimi”, plakat – „Obwieszczenie o …Stosunkowo 
Wielkich Manewrach krypt „ANTY – MON Sb”… zamanifestujemy naszą 
bezgraniczna miłość do armii (…)” itp. Przez tuby megafonowe rozlegały się 
„wezwania” do załogi studium – „Jesteście otoczeni… Wychodzić z rękami na 
karkach !” Zabawa trwała parę godzin, w trakcie odwiedziło nas zomo w sile 
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jednego czy dwu plutonów na „Starach”… Wysiedli …popatrzyli na nas, 
dość bezradnie pokręcili się chwilę …i… pożegnani gwizdami i kpinami… 
odjechali. Byliśmy naprawdę zawiedzeni …Jak to? Żadnej, nawet małej, próby 
„odsieczy” dla oblężonych „toayszy” z MON-u, żadnych wezwań do rozejścia 
się? Może ta cała sytuacja nie miała wielkiego realnego znaczenia, ale miała 
niewątpliwie znaczenie symboliczne – mieliśmy wtedy dojmujące wrażenie, że 
komuna jednak naprawdę gnije i jest się z czego cieszyć. 

Tak jak już wspominałem wcześniej w naszej kanciapie „Bratniaka” – zaraz 
obok klubu „Szafot” w piwnicach budynku Prawa UW zawsze był ruch, pełno 
ludzi i wiele dyskusji. Oprócz kolegów z Prawa bywało u nas stale wiele osób 
z Historii, Polonistyki, Dziennikarstwa czy Socjologii… Pamiętam, że jakoś 
w drugiej połowie 88 roku, spotkałem tam/poznałem bliżej, Andrzeja Anusza, 
który był jedną z najważniejszych postaci najpierw tajnego Zarządu NZS 
i ujawnionego w marcu Komitetu Założycielskiego NZS UW oraz redaktorem 
i animatorem podziemnego popularnego na UW i w Warszawie pisma „ Kurier 
Akademicki”. Wtedy poznałem też – przez Andrzeja – Tomka Roguskiego – 
jednego z kilku osób – założycieli i liderów Federacji Młodzieży Walczącej, 
która ściśle wtedy współpracowała z NZS w wielu działaniach m.in. w majowej 
akcji strajkowej 88 roku. 

Razem z kolegami z prawa – Jankiem Popowskim i Leszkiem Zakrzewskim 
– to było chyba w zimie z 88 na 89 rok, rozmawialiśmy z Andrzejem z na temat 
przyszłości NZS. Dyskutowaliśmy o tym wciąż, w różnych konfi guracjach 
personalnych zastanawiając się co dalej – zarówno w perspektywie mikro 
– struktury i funkcjonowania naszej organizacji uczelnianej jak i makro – 
o problemie rejestracji ogólnopolskiego NZS, która była ewidentnie blokowana 
przez „waadze” i była też elementem gry komuchów z opozycją, jak i szerzej 
– o naszym udziale w dziejącej się już zmianie, o relacjach z Solidarnościową 
„górą” i po prostu o wpływie NZS na dziejącą się już „dużą politykę”.

Po jakiejś z naszych kolejnych dyskusji – to było wczesną wiosną 89 roku – 
Andrzej Anusz zaproponował mi, żebym przygotował/napisał projekt statutu 
komisji uczelnianej NZS. Od tego momentu zaczęliśmy dość blisko i stale 
współpracować. 
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Starałem się, aby był to statut w możliwie rozwiniętej formie 
„pełnokrwistego” stowarzyszenia z osobowością prawną i rozbudowanymi 
strukturami władz – po to, aby mógł być podstawą uzyskania już na poziomie 
komisji uczelnianej pełnej prawnej podmiotowości – co było od początku 
jednym z naszych głównych postulatów. Ten projekt statutu był jednym 
z ważnych przedmiotów debat i walk „frakcyjnych” na komisji uczelnianej 
NZS UW. To pisanie statutów i projektów innych „aktów normatywnych” 
do mnie przylgnęło i później musiałem to robić zarówno w strukturach 
komitetów obywatelskich Solidarności, odrodzonego w 90 roku samorządu 
warszawskiego oraz w Porozumieniu Centrum….

W trakcie wyborów delegatów na IV Nadzwyczajny Zjazd NZS, którego 
pierwsza tura odbyła się w kwietniu 89 we Wrocławiu „nasza frakcja” 
uzyskała 3 z 4-ech mandatów delegatów komisji uczelnianej UW na Zjazd. 
Liderami i delegatami byli wtedy Andrzej Anusz z historii, Andrzej Jankowski 
z Dziennikarstwa i Lech Zakrzewski z Prawa. Koledzy zaprosili mnie na Zjazd 
jako swego rodzaju „cosigliere prawnego”. Na Zjeździe omawiano przede 
wszystkim sprawy związane z rejestracją NZS- u oraz ale także stosunek NZS 
do udziału w polityce i ewentualnych przyszłych wyborach. Przypominam 
sobie, że właśnie wtedy długo rozmawiałem ze śp. Piotrkiem Czerwcem ( 
z którym później współpracowałem w komitetach obywatelskich i warszawskim 
samorządzie) i Robertem Bitnerem z NZS Politechniki Warszawskiej na temat 
tego, że NZS został, delikatnie to określając, wyrolowany przez Wałęsę i tzw. 
solidarnościową ”górę” w trakcie okrągłostołowych negocjacji z jaruzelo- 
czekiszczakami, bo nie załatwiono rejestracji NZS, a nasi przedstawiciele – 
tak jak Robert czy Piotrek, także Piotr Ciompa brali udział tylko w pracach 
podstolika „młodzieżowego”. Nie było natomiast nikogo z reprezentujących 
formalnie NZS przy głównych decyzjach „ głównym stole”. 

Zostaliśmy potraktowani niejako jak swoiste „mięso armatnie” w bitwie ( 
a raczej jak się potem okazało głównie w „magdalenkowaniu” i „blatowaniu”) 
tzw. „konstruktywnej” części kierownictwa Solidarności z komuną. 

Za to zresztą, nieszczerze – jak się okazało przy układaniu list kandydatów 
„drużyny Lecha” do Sejmu – przepraszał NZS Wałęsa podczas swojego wielkiego 
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spotkania ze środowiskiem „S” i NZS UW w marcu 89 roku w uniwersyteckim 
Audi-Maxie, na kilka zaledwie tygodni przed wyborami czerwcowymi. 

Nie byliśmy wtedy jakoś szczególnie politycznie wyrobieni, oczywiście nie 
dysponowaliśmy nawet w małej części wiedzą dostępną dziś, ale nasze działanie 
było przede wszystkim bardzo świadomym wyborem tego, że trzeba jeszcze 
mocniej przeciwstawić się komunie i sowieckiemu porządkowi, bo Wolność 
jest najważniejsza, niezbędna jak tlen i w dodatku możemy sobie ją wywalczyć. 
Andrzej, ja i koledzy z „naszej frakcji” NZS UW mieliśmy jasne przekonanie, 
że trzeba zabrać komunie to co dziś daje, a jutro strajkować o więcej, że musimy 
„rozepchnąć” się na scenie i wejść jeśli trzeba „z drzwiami” na „salony tzw. dużej 
polityki”, bo inaczej NZS i młodzi ludzie na nic nie będą mieli wpływu i będą 
tylko biernymi przedmiotami decyzji podejmowanych nad naszymi głowami. 

Staraliśmy się przekonać naszych kolegów w NZS-ie, że powinniśmy 
stworzyć na bazie NZS polski „Fidesz” – nie jako partię pokoleniową młodych 
z limitem wieku dla członków, tylko kierowaną przez nas samodzielną, 
niepodległościową formację polityczną, która wystartuje wspólnie 
z Solidarnością już w najbliższych – nadchodzących wtedy wyborach i która 
zdobędzie dla ludzi z NZS-u mandaty w Sejmie. Nie dla stołków, tylko po to 
aby uzyskać realne instrumenty polityki dla odzyskiwania Polski.

Niestety nie udało nam się przekonać na tyle wielu kolegów, aby taki ruch 
w tak szybkim czasie powołać, tak aby mógł zaistnieć niejako w kilka miesięcy. 
Oczywiście pomysł ten, choć kierunkowo (nadal tak uważam) słuszny, okazał 
sie niestety swoistą „mrzonką” z kilku (nie tylko braku czasu) powodów. 

Niedawno odbyliśmy na ten temat bardzo długą i ciekawą rozmowę podczas 
tegorocznej, naszej cyklicznej Konferencji Świętokrzyskiej organizowanej 
przez Instytut Nurtu Niepodległościowego im. A. Ostoi-Owsianego. Po latach 
oceny pierwszego Przewodniczącego NZS – Jarka Guzego, Andrzeja Anusza, 
Krzysztofa Lagi, czy moje – okazały się dużo bardziej zbieżne niż wcześniej.

NZS był organizacją wewnętrznie bardzo pluralistyczną przez co oczywiście 
niejednorodną politycznie i ideowo; choć na pewno łączył nas wszystkich 
żywiołowy antykomunizm.

 Bardzo duża część działaczy uważała, że nie można iść na jakiekolwiek 
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negocjacje z komuną, tylko trzeba strajkować i dalej -przysłowiowo – „rzucać 
kamieniami”. Co ważniejsze, taki plan byłby trudny do zrealizowania także 
ze względu na szczególną wrażliwość cywilnej i wojskowej bezpieki na temat 
NZS-u, który był odbierany jako duże zagrożenie dla systemu i pewne było 
bardzo aktywne przeciwdziałanie resortów siłowych wobec tak zorganizowanego 
wystąpienia NZS jako struktury przekształcanej w stronnictwo polityczne. 
Ponadto wielu z nas myślało, że jesteśmy taką młodą „Solidarnością” 
i dla tej „dorosłej” Solidarności powinniśmy być usługowym, wiec jednak 
podporządkowanym, zapleczem.

Wreszcie, aby podsumować ten wątek postawię tu tezę, którą niektórzy 
uznają pewnie za kontrowersyjne czy brutalne stwierdzenie, ale wynika ona ze 
stanu obecnej wiedzy, której zupełnie nie mieliśmy wtedy. 

Otóż stopień zaawansowania prowadzonej przez czekiszczaków operacji 
podzielenia opozycji na „konstruktywną” (czytaj uzależnioną agenturalnie 
lub już zblatowaną na współrządzenie z komunistami) i „ekstremistyczną – 
awanturniczą” (czyli domagającą się niepodległości bez żadnych warunków 
wstępnych i bez niedemokratycznych kompromisów) był już wtedy (czyli 
w początku 89 r.) bardzo mocno zaawansowany. W tym miejscu przytaczam 
za autorem, wydanej w 2015 r. biografi i kiszczaka, Lechem Kowalskim bardzo 
ciekawy fragment, zawarty jako przypis nr.68 na stronie 662 jego książki : 

„Ocena pracy Departamentu III MSW w zakresie zwalczania działalności 
opozycyjnej i planowane kierunki działalności operacyjnej, tajne specjalnego 
zanczenia. 18.11.1988 r.; A.Dudek, >>Zmierzch dyktatury<<, op.cit.,s. 349–
375. 

18.12.1988 r. w podziemiach kościoła Bożego Miłosierdzia powstał Komitet 
Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. Listę 135 osób 
zaproszonych na grudniowe spotkanie ustalili Geremek, Kuroń i Michnik.Według 
MSW w skład komitetu weszło: 71 „postsolidarnościowców”. 37 „postkorowców” 
i 27 „katolików-chadeków”. Z analizy MSW wynikało, że z tej grupy można było 
prowadzić dialog z 63 członkami KO, których nazwano „opozycją konstruktywną” 
i na takich stawiał Kiszczak. Natomiast 40 zaproszonych uznano za ekstremistów, 
którzy nie kwalifi kowali się do rozmów, a 22 zakwalifi kowano do grupy osób bez 
znaczenia (sic!). Pozostałych 10 było prawdopodobnie odnotowanych w aktach 
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MSW jako TW. Do jakiej grupy specjaliści z MSW zakwalifi kowali Lecha Wałęsę 
? Zob.A.Dudek, >>Reglamentowana rewolucja<<, op.cit., s. 233–234.”

W tym kontekście nie dziwi obecnie, że NZS także dla części Solidarnościowej 
„góry” był tylko balastem i problemem, bo nie dało się go kontrolować. Bardzo 
podobnym problemem, czy balastem po wyborach czerwcowych 89 r. roku 
okazały się komitety obywatelskie, które były silne, liczne i kierowane najczęściej 
przez świadomych, zaangażowanych ludzi, chcących pełnej demokratycznej 
zmiany, a przez to również bardzo niewygodne do politycznego sterowania. 
Dlatego NZS zarejestrowano dopiero „po wszystkim”, czyli już po powstaniu 
rządu Mazowieckiego, a komitety obywatelskie „Solidarność”, zaraz po 
wyborach 4 czerwca, wiodąca część ówczesnego Komitetu Obywatelskiego przy 
Lechu Wałęsie w osobach Geremka, Michnika, Kuronia czy Wielowieyskiego, 
chciała od razu rozwiązać.

Uważam dziś, że także z powodu utraty kontroli nad solidarnościowymi 
strukturami związkowymi i strukturami komitetów obywatelskich operacja 
przejęcia/odzyskania pełni władzy przez jaruzelo-czekiszczaków za pomocą ich 
własnej agentury w szeregach byłej opozycji, udała się, na szczęście dla Polski, 
tylko częściowo i w ograniczonym stopniu. 

Naturalnie o tym, my – wtedy dwudziestoparolatkowie nie mieliśmy pojęcia 
– wiedzieliśmy jednak, że trzeba wejść aktywnie w ten proces zmian i zdobyć 
instrumenty politycznego działania po to, aby uprawiać antykomunizm 
skuteczny.

Wiosną 89,stosunkowo niedługo przed zapowiedzianymi na początek 
czerwca wyborami „kontraktowymi”, zaraz po zakończeniu budowania list 
kandydatów tzw.”Drużyny Lecha Wałęsy”, Andrzej Anusz powiedział mi, że 
dostał propozycję poprowadzenia kampanii wyborczej Jacka Kuronia. Zapytał 
czy chciałbym z nim tę kampanię poprowadzić. Nie zastanawiałem się zbyt 
długo. Uznałem, że wobec faktu, że NZS raczej nie ma już szans samodzielnego, 
podmiotowego zaistnienia w wyborach, jest to doskonała okazja do budowania 
struktur jako instrumentu politycznego działania na przyszłość. Ponadto, 
że dostajemy w ten sposób realne szanse sprawczo zaistnieć w generalnym 
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„wykopaniu” komuny i że mamy instrumenty w postaci zorganizowanej ekipy 
co najmniej kilkudziesięciu ludzi z NZS-u UW, Politechniki i ATK – czyli jest 
to wykonalne.

Weszliśmy w to „na całego”. Zasuwaliśmy przez cała kampanię 
w entuzjastycznym nastroju całymi dniami, śpiąc po 3 -4 godziny najwyżej. 
Nie mieliśmy wtedy żadnych politycznych dylematów, że robimy dla „lewicy” 
czy „prawicy” – pracowaliśmy dla „Solidarności” idącej do starcia i walki 
z komuną i to nam zupełnie wystarczało, choć była to „tylko” walka bez 
przemocy (przynamniej z naszej strony). 

To, że „przeciw” nam kandydował też, jako niezależny kandydat, mecenas 
Siła –Nowicki przyjęliśmy właściwie z zadowoleniem, szanowaliśmy Go, przez 
całą kampanię mieliśmy z jego ekipą poprawne relacje. Uważaliśmy, że to my 
na Żoliborzu mamy „modelowe” prawdziwie demokratyczne w pełni wybory, 
bo rywalizuje ze sobą w uczciwy sposób dwóch kandydatów „Solidarności”. 

Zorganizowaliśmy sztab wyborczy we współpracy z ludźmi „S” z zakładów 
pracy Żoliborza, gdzie jednymi z najbardziej zaangażowanych były silne 
struktury „S” z Instytutu Chemii Przemysłowej, także „S” nauczycielskiej. 
Bardzo aktywnie działał z nami Grzegorz Strzemecki – przewodniczący KZ 
„S” IChP, Józef Menes z IChP wydelegowany przez „Solidarność” radny 
rady narodowej na Żoliborzu, dawał nam rozpoznanie zamiarów i nastrojów 
czerwonych. Była ( i jest) to bardzo ważna dla nas i wielce dla Warszawy 
zasłużona osoba – po wyborach samorządowych w 90- tym r. został pierwszym, 
demokratycznie wybranym „solidarnościowym” burmistrzem Żoliborza, 
a w czasie warszawskiej prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego, w jego zespole 
doradców był sekretarzem zespołu eksperckiego, który przygotował bardzo 
ważny, choć do dziś niestety niewykorzystany, raport na temat strat wojennych 
Warszawy wyrządzonych przez Niemców w II wojnie światowej. 

Bardzo aktywną i wręcz niezbędną osobą okazała się dyrektor biura naszego 
komitetu wyborczego Teresa Zimowska. Współpracowała z nami śp. Alina 
Janowska, śp.Jerzy Wertenstein – Żuławski i wiele osób z Żoliborza, Bielan, 
z opozycji, zgłaszało się wielu ochotników… Mieliśmy też oczywiście naszą 
studencko – licealną ekipę „uderzeniową” – stale – dosłownie dzień i noc, 
plakatowało dla nas w kilku zmianach 50 do 70 osób. Nic dziwnego, że 
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wykleiliśmy „tunelowo” na Żoliborzu ponad 10 tys. wielkich plakatów B1 
w 2 wersjach z wizerunkiem kandydata, nie licząc pozostałych druków i ogólnych 
plakatów „Solidarności”, które odbieraliśmy z „Niespodzianki”. Byliśmy 
tam często u szefa- Krzysztofa Mordzińskiego jednego z zapomnianych dziś 
bohaterów tamtych wydarzeń. Nazywali nas z Andrzejem w „Niespodziance” 
– „hunwejbini z Żoliborza” bo ciągle czegoś od nich chcieliśmy i wszędzie 
nas było pełno. Ta kampania była dla nas świętem i rodzajem karnawału, 
cieszyliśmy się wspólnie z całą naszą, sporo ponad stuosobową, ekipą każdym 
dniem. Choć może to zabrzmi nieco nieskromnie, nadaliśmy tej kampanii nasz 
charakter i duży rozmach, który został zauważony nie tylko w Warszawie, ale 
też w skali kraju.

Przypominam sobie kilka fajnych sytuacji, które są symbolem tego czasu 
i mam je przed oczami jak kilka „pocztówek” czy fi lmowych kadrów…

Jechaliśmy „czołgiem” naszej kampanii, moją wygraną w karty 
w „Szafocie” na UW, małą, stareńką, ledwie zipiącą i wściekle seledynową 
Toyotą Starlet – ja, dwóch chłopaków i dwie dziewczyny z naszej NZS –
owskiej ekipy. Mieliśmy rozdawać ulotki pod Halą Marymoncką – było to 
ok. 16-ej czy 17-ej, gdy kłębił się tam największy tłum ludzi. Zatrzymuję 
auto przy przystanku autobusowym obok Hali, wyjmujemy ulotki wyborcze 
„S” (mieliśmy ich dużo) i zaczynamy rozdawać przechodniom, którzy 
w zdecydowanej większości chętnie i z uśmiechem zabierali je nam także 
po kilka czy kilkadziesiąt sztuk. Rozłożyliśmy ich też sporo na ławkach na 
przystanku… Po chwili podchodzi patrol milicyyyjii w składzie czterech 
czy pięciu… Jeden mądrala zaczyna coś bełkotać, że zaśmiecamy miasto, że 
mandat, drugi… klepiąc się po dłoni pałką służbową… zaczyna że mamy to 
sprzątać i spadać …itp. Byłem w bardzo dobrym humorze i spontanicznie 
wyjąłem z auta 2 czy 3 paczki ulotek i idę na nich z uśmiechem, wpycham 
najbliższemu te paczki z ulotkami do rąk prawie krzycząc -coś mniej więcej 
tak – Masz…. zabieraj do domu i rozdaj kolegom… Wooolność idzieee….! 
Może też do was….

Patrzę, a moi oraz ludzie z przystanku, biorą te ulotki i dalej do tych 
milicjantów wpychać im ulotki za pazuchę …Ci… od razu zbaranieli… 
Potem, jak gdyby nigdy nic powpychali ulotki do kieszeni, wcale nie wyrzucili 
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tych paczek do kosza, tylko je zabrali… Odwrócili się …i odeszli… Myślę, że 
może, nie kolegom z pracy, ale znajomym i rodzinom coś z tego rozdali… 

Kolejna anegdota – w trakcie kampanii przychodziło do nas mnóstwo ludzi. 
Lokal mieliśmy na Bielanach, w istniejącym do dziś blaszanym niebieskim, 
piętrowym pawilonie handlowo-usługowym przy ulicy Jarzębskiego, prawie na 
rogu Broniewskiego i niedaleko pętli tramwajowej na Galla Anonima… Nie 
pamiętam już dzisiaj kto przyprowadził do mnie faceta który ( jego nazwiska 
też nie pamiętam) powiedział, że chciałby pomóc przy obsłudze technicznej 
kampanii i może załatwić sprzęt video który być może będziemy chcieli i umieli 
wykorzystać… Zaintrygowany zacząłem z nim gadać i od słowa do sowa …
pojechałem z nim gdzieś do Łomianek, czy Dąbrowy zobaczyć to cudo….

Okazało się, że facet ma ….naprawdę duży ekran- telebim z całym 
osprzętem do projekcji, taki że można wyświetlać nie tylko w pomieszczeniach 
ale i przy pochmurnej pogodzie w terenie… Zatkało mnie, ale natychmiast 
powiedziałem że to rezerwujemy na wyłączność i możemy zapłacić za używanie 
itd. Pieniędzy chyba nie chciał, umowy dotrzymał i z tego telebimu zrobiliśmy 
naprawdę dobry użytek…

Zaraz po tym jak to obejrzałem pojechaliśmy z Andrzejem do mieszania 
Jacka, żeby się pochwalić nowym nabytkiem i ustalić z nim jak będziemy 
mogli zrobić jego fi lm reklamowy do kampanii, który będziemy pokazywać 
na spotkaniach wyborczych, a nawet na ulicach… Potrzebowaliśmy kontaktu 
do red. Truszczyńskiego z „Solidarności” w TVP. U Jacka spotkaliśmy Renatę 
Mazur, urokliwą i bardzo dynamiczną osobę, zresztą laureatkę festiwalu fi lmów 
dokumentalnych w Oberhausen, i z Nią, od razu zaczęliśmy przygotowanie 
do nagrań i wyprodukowania tego „dzieła”. Było z tym wiele przygód, Urban 
blokował praktycznie zupełnie możliwości skorzystania ze sprzętu w TVP. 
Z odsieczą przyszedł nam mój kumpel z Prawa UW (dzisiaj znany dystrybutor 
i producent fi lmowy właściciel „Monolith Films”) Mariusz Łukomski. Miał 
kamerę VHS i stół montażowy i oddał je nam do dyspozycji, pomagał 
w montażu…

Nakręciliśmy kilka scen z Jackiem – kilka poważnych i kilka nieco 
zabawnych… Renata to wszystko skomponowała z archiwalnymi zdjęciami: 
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Jana Pawła II z pielgrzymek, fragmentami homilii, ujęciami pokazującymi 
potęgę tłumów słuchających i wiwatujących Papieżowi, były fragmenty 
z Mahatmą Ghandim, Martinem Lutherem Kingiem, zdjęciami księdza Jerzego 
Popiełuszki i tłumów z Mszy za Ojczyznę ze Św. Stanisława Kostki, w tym 
wszystkim ludzie Solidarności i Jacek. Idea „non violaence”, potęga dobra 
i pokojowej rewolucji i zapowiedź polskiego solidarnościowego zwycięstwa… 
W tle muzyka Ennio Morricone z „Misji”….

„Premiera” tego „dzieła” miała miejsce podczas jednego z kluczowych 
momentów naszej kampanii – w dniu debaty Jacka z Mec. Siłą – Nowickim 
w kinie Wisła. Było tam wtedy ok. 300 miejsc a wliczając z „miejscami” 
stojącymi, można było wpuścić jeszcze ok. 100-150 osób. Zorganizowaliśmy 
własna „służbę porządkową” w białych koszulkach z napisem „Jacek Kuroń 
naszym posłem” w składzie ok. 60 osób i była ona bardzo potrzebna, bo do 
kina weszło ponad 600 osób, a mnóstwo ludzi dosłownie szturmowało wejście 
i musieliśmy zrobić kordon, żeby zabezpieczyć to wejście, żeby nie poszły szyby 
w drzwiach i nie było jakiegoś wypadku. Ponadto połączyliśmy kablami stojący 
na placu Wilsona telebim z salą kinową, tak aby móc prowadzić transmisję na 
żywo z debaty. Na placu zgromadził się spory tłum – myślę ponad 1000 osób – 
tak, ze na pewien czas zatrzymał się ruch. Puściliśmy na początku nasz opisany 
wyżej „fi lm reklamowy”…. Ludzie zaczęli wiwatować, klaskać… Byłem cały 
czas na zewnątrz kina, na placu – na zmianę – przy telebimie i naszej starzy 
porządkowej, próbując nad tym panować… Naprawdę bardzo wiele osób 
z tłumu spontanicznie nam dziękowało, gratulowało itp. Niektórzy mieli 
autentycznie łzy w oczach… Kilka lat potem pewien starszy Pan – ojciec jednej 
z moich znajomych, żołnierz AK „Żywiciela” w Powstaniu Warszawskim, 
powiedział mi, że był tam wtedy z nami na placu, oglądał ten fi lm i bardzo 
to przeżył – powiedział, że był to dla niego taki moment wzruszenia jaki miał 
chyba w 1944 r, gdy przez głośniki na placu Wilsona nadana została audycja 
Biura informacji i Propagandy AK… Był to dla mnie najwspanialszy wyraz 
docenienia tego co zrobiliśmy…

Ostatni krótki fl ash z kampanii… W nocy wyborów siedziałem w komisji 
w szkole na Bielanach jako mąż zaufania… Strasznie chciało mi się spać… bo 
przez ostatnie dni prawie nie zmrużyliśmy oka. Ale paliłem co chwila papierosy, 
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zapijałem kawą plujką i dzwoniłem ze stacjonarnego telefonu do naszego biura 
bo tam, nadchodziły prognozy i wstępne wyniki, z początku z obwodów 
zamkniętych… Jakoś szybko uwinęliśmy się z liczeniem, przyjechałem do nas 
gdzie Andrzej powiedział mi, że wygląda na to jest nie tylko u nas …ale wszędzie 
w całym kraju zapowiada się kolosalny sukces… Wsiedliśmy w moją toyotkę, 
która prawie zupełnie zmieniła kolor i wygląd bo była całkowicie wyklejona 
naszymi plakatami, pojechaliśmy „w miasto” w poszukiwaniu „małmazji” 
którą moglibyśmy to uczcić. Pod tym względem „organizacyjnie”daliśmy 
zupełnie ciała, bo nic nie mieliśmy czasu przygotować… Właściwie nie wiem 
na co liczyliśmy… bo było już tak późno, że nawet bardzo nieliczne sklepy 
nocne powinny być zamknięte… I były… Zatrzymaliśmy się jednak przy 
takim sklepie, który był – pamiętam- na dzisiejszej Al.Solidarności, tuż przy 
placu bankowym, niedaleko kina Muranów. Kraty opuszczone …ale widać, 
ze wewnątrz tli się jakieś światełko… Zaczęliśmy łomotać i wrzeszczeć… 
Oootwieaaać ! Solidarność wygrałą wyboryyy !!. Otwieraaaać !!!…i o dziwo 
otworzyli...Pamiętam to jak dziś …. Wykupiliśmy chyba cały „naklad”… Co 
najmniej cztery skrzynki czerwonego ruskiego „szampana” ….. „Sowietskoje 
Igristoje”. Zawieźliśmy to do biura, gdzie wciąż prawie wszyscy nasi kumple 
i przyjaciele się jeszcze wspólnie cieszyli …. 

Posnęliśmy rano jak było zupełnie widno, na siedząco…. z głowami 
w chmurach i ….na blatach biurek…

Niech pointą tego wątku będzie fragment autobiografi i Jacka Kuronia, 
cytowany przez Andrzeja na końcu jego książki „Wokół Marszałka” na str. 892:

„(…) Jest to moment, z jednej strony naturalnego podziału szerokiego obozu 
Solidarności, z drugiej jednak dla samych uczestników bardzo dramatyczny. 
Jacek Kuroń w swojej „Autobiografi i” opublikowanej w 2009 roku opisuje tamte 
wydarzenia. Pozwolę sobie zacytować obszerne fragmenty:

>>Andrzej – historyk, jasny, wylewny i pogodny. Piotr – prawnik, czarny, 
zawsze zabiegany, bardzo pracowity, trochę formalista.

(…) Zaproponowałem jakieś wynagrodzenie Andrzejowi Anuszowi – 
stanowczo odmówił. (…) Trochę mi tam zapłacili za jakieś wywiady, Andrzej 
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jednak pieniędzy nie przyjął. (…) Andrzej i Piotrek pracowali 24 godziny na dobę. 
Nie tylko organizowali mi spotkania z wyborcami, drukowali znaczki i koszulki, 
własnoręcznie rozlepiali nocami plakaty na żoliborskich płotach. Bardzo im jestem 
za to wdzięczny. Podkreślam to, bo za chwilę będzie „wojna na górze” i obydwaj 
staną po przeciwnej stronie. (podkreślenie moje – P.W.)(…) Podczas kampanii 
i wyborów bardzo zbliżyliśmy się z moim sztabem wyborczym. Codziennie 
wieczorem, po zebraniach, spotykaliśmy się u mnie w domu. Dziewczyny, 
chłopaki, trochę śpiewaliśmy, trochę piliśmy. Dobrze nam było ze sobą. (…) Do 
czasu Okrągłego Stołu Andrzej i Piotrek działali w nielegalnym jeszcze wówczas 
Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Chyba w jego liberalizującym skrzydle, 
w każdym razie nie w chrześcijańsko-narodowym. W kwietniu 1989 roku 
dowodzili moja kampanią wyborczą przeciw Sile-Nowickiemu, wspieranemu 
przez zjednoczone siły chrześcijańskie.

O żoliborskiej kampanii pisano w prasie, że prowadzona jest w światły 
i nowoczesny sposób. W trakcie jej trwania chłopcy dwa razy przeprowadzili badania 
przedwyborcze, których wyniki trzymaliśmy w tajemnicy, ale wykorzystaliśmy do 
modyfi kacji kampanii. W rezultacie wynik wyborów nie zaskoczył nas. Wygraliśmy 
zasłużenie.

Potem ich porzuciłem, można nawet powiedzieć – zdradziłem. (…) Przez te 
trzy miesiące znaleźli się w centrum gry o państwo. Czy po tym wszystkim mieli 
wrócić do skryptów? Byłem im bardzo potrzebny, chociaż żeby poradzić, a mnie 
z nimi nie było.

Rozumiem ich zawód. Rozumiem też, że nie chcieli odejść od wielkiej 
polityki. (…) Jak mogli owej zimy 1989/90 postrzegać sprawy kraju Andrzej, 
Piotrek i ci wszyscy, których wokół siebie skupili? Wygrali wybory i doprowadzili 
do powołania solidarnościowego rządu. Jakby na to nie patrzeć, dokonała się 
rewolucja. (…)

Andrzej Anusz, gdyby chciał poprawić swoją osobistą sytuację, wyjechałby na 
Zachód. Z jego talentem i inteligencją na pewno świetnie dałby sobie radę. Skoro 
jednak nie wyjechał, a zabrał się do nielegalnej pracy w NZS-ie i potem w kampanii 
wyborczej, to oznacza, że chciał zabrać w tę podróż całe społeczeństwo. Wygrał 
wybory, ma swój rząd i co? Kiedy zwycięska rewolucja nie wynosi rewolucjonisty do 
władzy, to jego osobista sytuacja pogarsza się radykalnie. (…)



235

Osobista Historia Porozumienia Centrum Andrzeja Anusza...

Gdyby Andrzej i Piotrek wrócili do roli studentów, byłoby tak, jak gdyby 
porzucili  pole bitwy, która wcale się jeszcze nie skończyła. (…)

Gdybym umiał znaleźć czas na rozmowę z nimi, wyznaczył zadania wciągające 
ich w przemiany…

Nie chodziło o stanowiska, oni ich nie chcieli. Szło o udział w budowie nowego. 
Mówię o Andrzeju i Piotrku, bo po tym, co wspólnie ze mną i dla mnie zrobili, 
praca z nimi była moim obowiązkiem. Wszystkim takim Andrzejom i Piotrkom 
potrzebne były w tym momencie propozycje sensownego udziału w tworzeniu 
nowego ładu społecznego, gospodarczego, politycznego<< ”.

W tym miejscu potrzebne jest jeszcze kilka słów komentarza do tego co 
wyżej przedstawiłem, a także zarysowanie następstw i skutków naszych działań 
w NZS i kampanii Solidarności w wyborach 4 czerwca 89, które doprowadziły 
nas do współtworzenia Ruchu Komitetów Obywatelskich Solidarność na 
poziomie warszawskim i krajowym. 

Ten właśnie ruch komitetów obywatelskich był bardzo istotnym 
fundamentem i niejako „żyzną glebą” dla kształtowania się w Polsce normalnego 
systemu demokratycznego opartego na partiach politycznych, który to proces 
rozpoczął sie w latach 89–91. Jego bardzo ważnym elementem okazało się być 
Porozumienie Centrum, w którego powstaniu od samego początku wspólnie 
z Andrzejem miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć.

O tym, a także o wyborach samorządowych 90 roku, budowaniu PC, 
pierwszych w pełni wolnych wyborach parlamentarnych 1991 r., rządzie Jana 
Olszewskiego oraz jego strategicznych decyzjach które określają do dziś naszą 
rzeczywistość w NATO i UE, opowiem już w kolejnym fragmencie moich 
wspomnień.

Cdn.

Listopad 2021
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POCAŁUNEK STALINA

Osoby:

Stalin 
Kilku wszechobecnych czekistów. 

Leningrad: Siergiej Kirow
Leonid Nikołajew
Milda Draule
Iwan Zaporożec
Naczelnik – wysoki aparatczyk z Leningradu
Jelizawieta – sekretarka, zakochana w szefi e
Towarzysz Dolny – grabarz,- przewodniczący sekcji bezbożnych pochówków
Strażnik 

Moskwa
Władimir Zatonski 
Łazar Kaganowicz
Jagoda i Jeżow 
Jakub Wajnsztok major NKWD – (rozstrzelany w 1939 roku). 
Pułkownik
Dwóch milczących enkawudzistów
Głosy spikerów z megafonów i radia, muzyka prorządowa.
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1. Telefon i komandirowka
W ciemności głośny lecz powolny odgłos skradających się kroków, strzały z pistoletu.
Krzyki: Morderca, morderca. Szybki tupot, na który nakłada się dzwonek tele-
fonu. 
Światło wydobywa z ciemności jakieś biurko 
Major: Pułkownik podnosząc słuchawkę: Major Jakow Wajnsztok. Staje na 
baczność. Tak toczno … Odkłada słuchawkę i zwraca się do podwładnego: Puł-
kowniku, wam trzeba natychmiast w Leningrad. 
Pułkownik: Co się stało?
Major: To właśnie musicie zbadać. No, bystro! Bystro!
Pułkownik salutuje i znika. Światło przygasa – pisk opon odjeżdżającego samo-
chodu. 

2. Leningrad, czyli ballada o zakochanym Nikołajewie
Gdy scena się rozjaśnia widzimy staroświecki gabinet, na stole mogą być kieliszki, 
za stołem musi być Starszy Aparatczyk. Naczelnik. Przed stołem Pułkownik z Mo-
skwy. 
Naczelnik: Gratuluję! My jeszcze nie wysłaliśmy zawiadomienia a Moskwa już 
przysyła człowieka. Pewno nawet z dokładnym opisem wydarzeń,. 
Pułkownik: Zabito pierwszego sekretarza Komitetu w Leningradzie, to ja-
sne, że sprawa polityczna. Był bolszewikiem więc wrogów trzeba szukać wśród 
mieńszewików, trockistów a może nawet zwolenników caratu. Kirow robił też 
rewolucję na Kaukazie, wyrżnął trochę potencjalnej opozycji, co ułatwiło nam 
przyłączenie Gruzji do bratnich republik, lecz przyjaciół mu nie przysporzyło... 
Kupa roboty, ale wielkość mierzy się ilością wrogów – jak mawiał nasz ruski 
prekursor Marksa – Stieńka Razin. Trzeba wytypować wraże grupy, to i mor-
derca się znajdzie. 
Naczelnik: Rzecz w tym, że mordercę już mamy. 
Pułkownik: Jak to?
Naczelnik – wykonując wreszcie gest zapraszający do siadania: Niejaki Leonid 
Nikolajew. Przyznał się. 
Pułkownik: Rozumiem, jak w tym kawale o zachodnich naukowcach i mu-
mii.
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Naczelnik: Nie znam kawału, ale powtarzam: przyznał się zanim dostał w mor-
dę, przyznał się, nawet jakby czekał na pochwały. Tylko, że … 
Pułkownik: Tylko, że …
Naczelnik: Mówił na tyle dziwnie, że trzeba było jego zeznania utaić. Zażądał 
obecności Zaporożca. 
Pułkownik: Co za jeden.
Naczelnik; Iwan Zaporożec, zresztą przysłany od was, powinniście lepiej go 
znać. Najpierw myśleliśmy, że to tylko znajomy ale może ofi cer prowadzący. 
Najpierw przesłuchiwali Nikołajewa w kilku, nie, nie bili, potem towarzysz 
Zaporożec zażądał, by pozostali wyszli, więc już nie wiem jak było. W sumie 
efekt chudy jak żona kołchoźnika. 
Pułkownik: Ale czy wskazał jakąś grupę, albo konkretnego człowieka, za któ-
rym taka grupa mogła stać?
Naczelnik: Będziecie zaskoczeni, ale nie. Zaporożec zaraportował, że śledz-
two poprowadzi w dwóch kierunkach, pierwszy – obwiniony to jakiś pojeb 
genetyczny, wariat, którego trzeba zamknąć w psychuszce, drugi kierunek – 
zdradzany mąż. No i teraz szaleją dyskusje, pytania głupie jak na zebraniach 
partyjnych, zaczynają się tworzyć dwie frakcje, jedna za wersją, że wariat, druga 
– że zbrodnia z miłości. Za tą wersją są głównie kobiety. 
Pułkownik: I dzięki temu nikt nie szuka trzeciej. A wy do której się skłaniacie. 
Naczelnik, niepewnie: Mamy świadków, że Kirow …
Pułkownik, przerywając: Towarzysz Kirow!
Naczelnik: Mamy świadków, że towarzysz Kirow, a jeśli sobie życzycie to-
warzysz Kostrikow, miał coś z żoną Nikołajewa, towarzyszką Mildą Draule. 
A poza protokołem mówiąc, Sierioża, żadnej nie przepuścił, nie ma kobiet 
brzydkich – powiadał, jest tylko za mało wódki. Zaczęliśmy już przesłuchiwa-
nia sekretarek. 
Pułkownik: A ta Milda?
Naczelnik: Taka sobie. Mówią, że byli krótko po rozwodzie. Zresztą brali ślub 
tylko partyjny, więc można powiedzieć, że nie musiała się czuć żoną. Lecz 
z drugiej strony Nikołajew ostatnio stracił pracę, czekał na nowy przydział, 
dlatego godzinami wystawał to w Smolnym, to w Pałacu Taurydzkim, a Milda 
gotowała i w ogóle ich utrzymywała, mógł myśleć, że między nimi jest znów 
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dobrze, że ślub nie jest potrzebny, zresztą taki partyjny, sami wiecie, wart tyle 
co prawo jazdy na rowerze, często już używanym. I nagle Nikołajew dowiaduje 
się, że jego żona z Kirowem ... Jedno już z niego wyciągnęliśmy. 
Pułkownik: Co mianowicie?
Naczelnik: Zabójstwo, którego dokonał ów „zdradzany mąż” było zaplano-
wane, ale i trochę przypadkowe. „Zdradzany mąż” – mówię to w cudzysłowie, 
chciał dokonać zemsty w Pałacu Taurydzkim, dowiedział się, że Kirow będzie 
tam 1 grudnia wieczór, postanowił iść tam z pistoletem. Ale Kirow odwołał 
spotkanie w Pałacu, bo wypadło mu jakieś posiedzenie w Smolnym, podjechał 
samochodem, jakimś trafem jego ochroniarz Borisow został przy samochodzie, 
Kirow sam wszedł do budynku. 
Pułkownik: Ale przecież Nikołajew o tym nie wiedział. 
Naczelnik: O czym?
Pułkownik: Że Kirow zamiast do Pałacu Taurydzkiego przyjedzie do Smol-
nego. 
Naczelnik: Wiedział nie wiedział – sami widzicie, jakby diabeł się wdał. Oczy-
wiście nasz świecki diabeł. Nikołajew kręcił się koło pałacu Taurydzkiego, ale 
zimno, do spotkania kupa czasu, trafi ł się kolega z samochodem, Nikołajew 
udaje się do Smolnego czy nie mają dla niego jakiejś roboty. I tam, zupeł-
nie nieoczekiwanie, na korytarzu, trafi a na Kirowa. Ten jest, jak zaznaczyłem 
bez ochroniarza, warunki jak na strzelnicy. Nikołajew władował mu kilka kul 
w plecy, obdukcje jeszcze trwają. 
Pułkownik: Więc ten morderca nie dość, że dał się złapać, to jeszcze się przy-
znał.
Naczelnik: Mówiłem, że w tym jest coś dziwnego. 
Pułkownik: Tak, tylko jutro będzie tu delegacja z Moskwy, do tego czasu dziw-
ności muszą się wyjaśnić.
Naczelnik: A może lepiej, żeby nie. Niech ludzie dyskutują, aż się dyskusje 
wypalą. I ludzie.
Pułkownik: Wasz leningradzki oportunizm! Gadać, żeby nic nie powiedzieć, 
niech Moskwa zdecyduje. A jakie jest wasze osobiste zdanie, towarzyszu Na-
czelniku? 
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Naczelnik; Wersja „zazdrosny mąż” lepiej porusza ludzi a poruszonych łatwo 
ruchać dalej! śmieje się. 
Pułkownik: Z tego można zrobić nawet fi lm dla mas: poniżony mężczyzna 
zastaje władcę Leningradu w łóżku żony, mści się, ale sędziowska „Trójka” go 
usprawiedliwia … 
Naczelnik; Nie słuchaliście dokładnie. To się stało na korytarzu Instytutu 
Smolnego, około 16. 30.. 
Pułkownik; Jak Nikołajew dowiedział się o zdradzie?.. 
Naczelnik: Tak zwani przyjaciele otworzyli mu oczy, podprowadzili go pod 
dom Kirowa, pokazali samego Kirowa, resztę domalowała wyobraźnia tego 
biedaka. Męki piekielne, trójkąt, który tylko Dostojewski mógłby opisać. Ni-
kołajew opuścił się, znikał z pracy, nawet mordy nie golił, że wyglądał jak picz 
starej tatarki. Zupełnie jakby był nie zakochanym a wariatem. 
Pułkownik: Jedno drugiego nie wyklucza, to może nawet lepsza wersja. Szale-
niec przeżywa dramat miłosny tak mocno, że zabija żonę i kochanka i siebie.
Naczelnik: Ale on zabił tylko Kirowa. 
Pułkownik: I to jest błąd. Spogląda na zegarek. No, u mnie jeszcze kilka spo-
tkań. 
A z mumią było tak. Wykopali ją spod piramid Anglicy, wyglądała na trzy 
tysiące przed naszą erą, ale jeszcze poprosili o konsultację Francuzów, ci badają 
miesiącami, w końcu mówią, że najwyżej dwa, może półtora. Dla pewności 
poprosili naszych, radzieckich specjalistów. Następnego dnia otrzymali odpo-
wiedź rok 2221 przed nową erą. 
 - Jak żeście to ustalili?. 
 - Priznałsja. NKWD. Tradycyjne metody bywają skuteczniejsze. 
Drzwi się otwierają, wpada Sekretarka a z nią Grabarz ze Związku.. 
Sekretarka Jelizawieta: On się pchał … mówiłam, że trwa narada ...
Naczelnik: Ale kto?
Sekretarka Jelizawieta: To towarzysz Dolny ze związku …
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3. Towarzysz Dolny ze Związku Grabarzy – Ateistów.
Dolny: Nie ja się pchałem, to wyście mnie wzywali w trybie pilnym. A tu już 
grudzień i możemy nie wyrobić z planem. Do obecnych i widowni: Matwiej 
Dolny, przewodniczący Sekcji Bezbożnych Pochówków.
Sekretarka: Grabarzy ateistów, nasz człowiek u nich. 
Naczelnik: Wiemy. Może nawet pomożemy wam z tym planem. Mamy dla 
was zadanie partyjne. Sytuację znacie. 
Dolny: Znam. Towarzysz Kirow, nieboszczyk pierwszej kategorii. 
Naczelnik: Więc trzeba zmobilizować towarzyszy od was i z bratnich związ-
ków. Jakaś muzyka, jakieś płyty nagrobne, może nawet rzeźby. Kiedy ci z Mo-
skwy przyjadą to z zaskoczenia wytrzeszczu oczu dostaną, że my tak błyska-
wicznie, można rzec przed terminem. Nieboszczyk zasłużony towarzysz, więc 
i opakowanie musi być godne. 
Dolny: Ale skąd brać? Co lepszych nieboszczyków Moskwa rozszabrowała, 
Gogol, Czechow, cała kupa leży pod murem: Dzierżyński, Swierdłow, Frunze 
nawet Inessa Armand. A taki Wernadski na Nowodiewiczym ma grobowiec za 
szkłem. A u nas? Starocie!
Pułkownik: Nie rozpędzajcie się, Wernadski umrze za dziesięć lat, a póki co 
też macie w Leningradzie zaciszne cmentarze i prima sort grobowce, taki Do-
stojewski na ten przykład. 
Dolny: Dostojewskiego pół Rosji odwiedza, poza tym ten krzyż. 
Naczelnik: Może przeciągnąć jakie płyty i rzeźby z innego ważnego grobu, 
na przykład Czajowskiego, ustawić wysoką piramidę z otworem na świeckie 
wsuwanie, oczywiście oczyścić glaspapierem. 
Dolny: U Czajkowskiego też krzyż i jeszcze dwa anioły! Poza tym leży na Mi-
trofaniewskim!
Naczelnik: No to co? 
Sekretarka; Przepraszam, towarzyszu naczelniku, że przypomnę, ale towarzysz 
naczelnik właśnie na Mitrofaniewskim, zaplanował pochówek Kirowa. 
Naczelnik: Dalej nie rozumiem. 
Sekretarka: Towarzysz Stalin lubi słuchać Czajkowskiego. Jak po Kirowie 
przespacerują się do Czajkowskiego, jak zobaczą że brakuje płyt, to sprawa się 
wyda. 
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Dolny: Ja miałbym taki pomysł; leży tam taki wielki kamień, ludzie już mówią 
Sołowieski, więc może słusznie żeby zniknął. Tablicę w jedną noc się dorobi, 
dzień – dwa i grobowiec czeka jak nowy.
Naczelnik do Pułkownika: Co wy na to towarzyszu Pułkowniku.
Pułkownik: Na pewno będzie zaskoczenie. 
Równocześnie:
Sekretarka Jelizawieta do Dolnego: Az tym grobowcem Czajkowskiego, to 
ludzie mówią …
Dolny do Sekretarki. Podobno wciąż słychać, ale jakoś dziwnie, coraz dziwniej 
… 
Sekretarka: No. umarł ze czterdzieści lat temu…
Dolny: Nie to jakieś pogłosy, echa… Zresztą chętnie towarzyszkę zaproszę … 
Na razie na mnie czas, towarzysze czekają w trupiarence. 
Wychodzi, w drzwiach zderza się z Zaporożcem. Przepraszają się kilkoma jobami, 
Dolny znika, Zaporożec wbiega na scenę. 
Naczelnik: Co jest do kurwy nędzy! Stukać do drzwi nie umiecie? 
Do Pułkownika: To właśnie wspominany Iwan Zaporożec. Co jest???
Zaporożec: Moskwa przyjeżdża. 
Naczelnik: Już? Kto?
Zaporożec: Sam Josif Wissarionowicz, Jagoda, Kaganowicz, cała Moskwa. To-
warzysz Stalin chce przesłuchać Nikołajewa osobiście, potem ochroniarzy Ki-
rowa, zwłaszcza Borysowa i szofera, a potem może i nas. Dlatego przybiegłem 
zawiadomić. 
Naczelnik: Musimy się naradzić. 
Pułkownik: Ja bym radził najpierw pobiec na peron. Towarzysza Stalina na 
pewno ucieszą kwiaty. 
Kieruje się do drzwi. Wyciemnienie. W ciemności słychać męskie śpiewy, jakby chór 
Aleksandrowa o Czapajewie albo równie pięknie. 

4. Po przyjeździe Wodza. 
Korytarzyk przed zamkniętymi drzwiami Pułkownik, Naczelnik i snujący się en-
kawudyści. Niektórzy śpiewają romanse tworząc piękne tło rozmowy. 
Naczelnik: Dlaczego w gabinecie Kirowa a nie w celi? Nikt mnie nie informo-
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wał. Najpierw ten Nikołajew, potem jakiś Borysow, ledwie transport zorgani-
zowałem.
Zaporożec: Towarzysz Stalin dopiero w ostatniej chwili zmienił miejsce prze-
słuchań – dla bezpieczeństwa. 
Naczelnik: To znaczy, pozwólcie, że wyrażę troskę, że będzie absolutnie bez-
pieczny?
Zaporożec: Towarzysz Stalin?, oczywiście, na korytarzu przypadkiem ćwiczy 
cały chór enkawudystów. Za to Nikołajew …
Pułkownik: Co Nikołajew?
Zaporożec: Musiał coś ważnego powiedzieć, bo towarzysz Stalin przez drzwi 
kazał natychmiast dowieźć Borysowa. Dobrze, że na wsiakij pożarnej słuczaj 
jeszcze w nocy go przymknęliśmy. Lada chwila tu będą. 
Naczelnik: Coś więcej?
Zaporożec: Jeden z enkawudzistów, niby wyszedł się odlać, pobiegliśmy obok, 
też niby się odlać, wygadał, że Nikołajew ukląkł i przysięgał, że zrobił to na 
polecenie partii, Josif Wissarionowicz się wściekł, krzyknął i po raz pierwszy 
się ukazał.
Śpiew milknie. Drzwi się uchylają, jakieś ręce wyrzucają Nikołajewa.
Stalin: Zabrać tego kutasa i dać mu nauczkę. Borysowa przywieźli? 
Zaporożec: Jeszcze nie towarzyszu Stalin.
Stalin znika w gabinecie. Śpiew wraca, enkawudziści biją Nikołajewa, potem 
stukają do drzwi w odpowiedzi słychać głos Stalina: 
Głos Stalina: Wprowadzić. Enkawudziści wrzucają Nikołajewa na powrót do 
salki przesłuchań. W głębi korytarzyka zjawia się poraniony Strażnik, plamy krwi 
na mundurze, w ręku trzyma jakiś pręt, i bełkoce: Nie wyrobiłem na zakręcie, ale 
tak jak trzeba, szoferką, on był na miejscu obok …
Zaporożec; dając mu w pysk Mówcie po kolei! Co z Borysowem?
Wiozłem go tu z więzienia, kazali żeby szybko, więc dociskałem i na zakręcie 
zawadziłem o mur szoferką, oczywiście od strony pasażera, jak to ja teraz za-
melduję, nie wiem komu zameldować, komu ufać, ale Borysow martwy, nic 
nie powie. 
Zaporożec: Zostawcie to mnie, ja zamelduję. 
Naczelnik: A wy szybko musicie do miedpunktu, niech was opatrzą. 
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Szofer rusza i zatacza się. Naczelnik go podchwytuje i pomaga wyjść. Wyciemnie-
nie. 

5. Uroczystości w Leningradzie – wyjazd do Moskwy
Na scenie pojawia się dwóch spikerów z czerwonymi tubami.
Spiker I: Drugiego grudnia ogłoszono specdekret, a 3 grudnia ciało Kirowa 
wystawiono w Pałacu Taurydzkim, w skromnej kurtce, jak widzicie w końcu 
tam trafi ł. Stalin wymyślił, żeby obstawiono go palmami, pianiści grali mar-
sza Szopena – tak tworzy się materialistyczne sacrum, Stalin dał nam wzór 
dla przyszłych pogrzebów... Towarzysz Stalin oraz inni przywódcy pełnili parę 
minut wartę. Wódz wygłosił nawet piękne, poruszające przemówienie, tak po-
ruszające, że osobiście płakał. 
Spiker II:
„Towarzysze!
Wrogowie, którzy przynieśli podłego zabójczego mordercę, mając nadzieję, że 
doprowadzi to do zamieszania w naszych szeregach, zdenerwowali szeregi na-
szych wojowników. Oni się przeliczyli! Nasze szeregi stały się jeszcze silniejsze! 
Jesteśmy zwycięzcami! I jesteśmy pewni naszych dalszych skrzydlatych zwy-
cięstw.
Będziemy bardziej stanowczo radzić sobie ze złymi wrogami, którzy strzelają 
od tyłu w sam środek rewolucji proletariackiej!
Będziemy jeszcze bardziej czujni i dzięki naszej walce, dzięki naszemu zaan-
gażowaniu, zapewnimy zwycięstwo sprawy, dla której walczył całe świadome 
życie rewolucyjne, towarzysz Kirow. Towarzyszu Kirow, obiecujemy ci zwycię-
stwo komunizmu na całym świecie!”
Spiker I: Potem, nadal 3 grudnia, cholernie długi dzień, odbyło się zebranie, 
na którym Stalin mianował szefem partii w Leningradzie swojego zaufanego 
towarzysza Żdanowa. 
Spiker II: Około godziny 22 -ej trumnę z ciałem ułożono na lawecie i kon-
dukt ruszył w stronę dworca. Dzięki spóźnionej porze dnia i roku nasi partyjni 
aktywiści mogli swoimi pochodniami dorównać a nawet przewyższyć marsze 
w zaprzyjaźnionej Germanii. 
Naczelnik: Ja też byłem na dworcu, ale na peron nas nie wpuścili.
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Zaporożec: Mnie się udało. Osobiście wprowadził mnie Jagoda, Stalin to jak 
się żegnał osobiście mnie pocałował, chyba przez pomyłkę. Jagodę i Tucha-
czewskiego zresztą też. W ogóle był rozradowany. Wsiadł do swojej salonki, 
Kirowa też przeładowano i wkrótce po północy pociąg odjechał w stronę Mo-
skwy. Stalin był w swojej salonce a w sąsiednim wagonie, jak zdobycz, wieziono 
zwłoki Kirowa.
 
6. Gabinet Naczelnika
Sekretarka kręci się po pomieszczeniu, stawia kwiaty na stole, wchodzi Naczelnik. 
Naczelnik: Coś się działo jak mnie nie było?. 
Sekretarka Jelizawieta: Zaglądał Dolny ze Związku Grabarzy, że należą mu 
się nadgodziny, bo rozpoczęli demontaż Czajkowskiego i dodatek bhp, bo pa-
dał śnieg z deszczem, pół zmiany przesiedzieli w trupiarence. 
Naczelnik: W trupiarni?
Sekretarka: Nie to knajpka od tyłu, nawet zapraszał, ale odrzuciłam. 
Naczelnik: Trzeba to wszystko powyjaśniać, najlepiej przy pomocy autopsji. 
Gdybyście towarzyszko zechcieli mi towarzyszyć… Rozkleja się na moment, lecz 
po chwili przybiera ofi cjalną postawę i pyta. Coś jeszcze? 
Sekretarka: Poza tym dzwonił Zaporożec, że Nikołajew zmienił zeznania, nie 
chciał powiedzieć na jakie, ja to mu w ogóle nie ufam, wiadomo, że to Jagoda 
przysłał go z Moskwy a Jagoda to same organy…
Naczelnik – Tak nie można, towarzyszeńko. Ma wiekopomne zasługi, zakładał 
obozy nawet na Syberii, budował Białomorski Kanał. 
Sekretarka: O tym słyszałam. Podobno na końcu kanału kazał postawić swój 
własny posąg i to taki wielki, że aż Wódz się zdenerwował. A wracając do Za-
porożca …
Naczelnik przerywając: Ja też mu nie do końca ufam, żadnych bliższych wię-
zów z nim nie mam.
Sekretarka: To dlaczego towarzysz nie pochwalił się, że Stalin was też kiedyś 
pocałował. Powietrze by z niego uszło, jak z przekłutego balonika, że nie tylko 
jego…
Naczelnik znów przerywając: Dawno i nieprawda – włączając radio – Zobacz-
my co u towarzysza Kirowa
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7. Moskwa. Sprawozdanie radiowe z pogrzebu (Głosem Lewitana, albo 
dwóch)
Spiker I; Pięknego dnia 5 grudnia trumnę wystawiono w Sali Kolumnowej 
Pałacu Zjazdów. Były sztandary, pochodnie i palmy, zagrano Marsza żałobne-
go Szopena i przywódcy zaczęli podchodzić, by żegnać się z Kirowem. Ludzie 
z obsługi chcieli zamknąć trumnę, lecz Stalin zatrzymał ich ręką, pochylił się 
i pocałował Kirowa w usta. Potem pomógł zasuwać wieko. Zamkniętą trumnę 
zaniesiono pod krematorium gdzie dokonano spopielenia. Przywódcy nie byli 
przy kremacji, Wódz ich zaprosił na późny obiad do Kuncewa. 
Wstawka taneczna: Stalin tańczy z Jagodą, Kaganowicz z Zatonskim, potem 
się zmieniają, Jagoda z Jeżowem, odbijanego, walc angielski, kozak, mogą tań-
cząc po Sali, na balkonach itp. 
Spiker I; Następnego dnia Stalin i inni przywódcy pokonując słabość odnieśli 
wspólnie urnę. 
Spiker II; Josif Wissarionowicz Stalin i drudzy przywódcy niosą wspólnie urnę 
pod mur kremlowski. Stalin ubrany jest w prosty żołnierski płaszcz i znaną 
z wielu rysunków spiczastą czapkę z gwiazdą... Niesie urnę na noszach, czap-
kę w ręku i płacze. Wszyscy płaczą. Łazar Mojsiejewicz Kaganowicz wygłasza 
wzruszające przemówienie: 
Spiker I naśladując Kaganowicza i nieco żydłacząc.
Towarzysze!
 Wrogowie, którzy przynieśli podłego fuj jakże podłego mordercę, ma-
jąc nadzieję, że doprowadzi to do zamieszania w naszych zdecydowanych szere-
gach, zdenerwowali szeregi wojowników. Oni się przeliczyli! Nasze szeregi stały 
się jeszcze silniejsze! Jesteśmy zwycięzcami! I jesteśmy pewni naszych dalszych, 
skrzydlatych zwycięstw.
 Nie tylko nie zdenerwujemy naszych szeregów na sekundę, nie tylko 
nie dopuścimy do zamieszania, ale zgromadzimy się jeszcze bliżej naszego Ko-
mitetu Centralnego, wokół naszego Stalina. 
 Będziemy jeszcze bardziej czujni i dzięki naszej walce, dzięki naszemu 
zaangażowaniu, zapewnimy zwycięstwo sprawy, dla której walczył całe nasze 
świadome życie rewolucyjne. Kirow, zapewnimy zwycięstwo komunizmu na 
całym świecie! 
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8. Spiker II 
Przemówienie zostało potem powtórzone w innych miastach, obiegło a raczej 
obeszło żałobnym ale dziarskim, bolszewickim krokiem cały Kraj Rad, 

8a. Spiker I 
Towarzysze!
 Wrogowie, którzy przynieśli podłego zabójczego mordercę, mając na-
dzieję, że doprowadzi to do zamieszania w naszych szeregach, zdenerwowali 
szeregi wojowników. Oni się przeliczyli! Nasze szeregi stały się jeszcze silniejsze! 
Jesteśmy zwycięzcami! I jesteśmy pewni naszych dalszych zwycięstw.
 Nie tylko nie zdenerwujemy naszych szeregów na sekundę, nie tylko 
nie dopuścimy do zamieszania, ale zgromadzimy się jeszcze bliżej naszego Ko-
mitetu Centralnego, wokół naszego Stalina. 
 Będziemy bardziej stanowczo radzić sobie ze złymi wrogami, którzy 
strzelają zza węgła w sam środek rewolucji proletariackiej.
8b. Spiker II 
Towarzysze!
 Wrogowie, którzy przynieśli od tyłu zdradzieckiego mordercę, mając 
nadzieję, że doprowadzi to do zamieszania w naszych szeregach, zdenerwowali 
szeregi wojowników. Oni się przeliczyli! Nasze szeregi stały się jeszcze silniejsze! 
Jesteśmy zwycięzcami! I jesteśmy pewni naszych dalszych skrzydlatych zwy-
cięstw.
 Nie tylko nie zdenerwujemy naszych szeregów na sekundę, nie tylko 
nie dopuścimy do zamieszania, ale zgromadzimy się jeszcze bliżej naszego Ko-
mitetu Centralnego, wokół naszego Stalina. 
8c i następne. Spiker II i Spiker II 
Towarzysze!
 Wrogowie, którzy przynieśli od tyłu podstępnego mordercę, mając 
nadzieję, że doprowadzi to do zamieszania w naszych szeregach, zdenerwowa-
li szeregi wojowników. Oni się przeliczyli! Jesteśmy zwycięzcami! I będziemy 
jeszcze bardziej, a poprowadzi nas towarzysz Stalin. Nowy czas się dopiero za-
czyna, nie tylko nie zdenerwujemy naszych szeregów, nie tylko nie dopuścimy 
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do zamieszania, ale zgromadzimy się jeszcze bliżej naszego Komitetu Central-
nego, wokół naszego Stalina. 
Fragmenty nakładają się na siebie, przekrzykują. Światło się zapala i przygasa. Na 
kilku wycinkach sceny a nawet na widowni widać szlochające dokoła radioapara-
tów sylwetki tysięcy ludzi. Światło ze smutkiem przygasa, nic nie będzie takie jak 
było, kiedy się znów zapali to tylko do połowy. . 

9. Leningrad. Nowe pogłoski. 
Gabinet Naczelnika. Sekretarka układa kwiaty, minę ma jakby tłumiła wzrusze-
nie. Dzwoni telefon. Scena powoli się rozjaśnia. Sekretarka podchodzi do telefonu. 
Tak tu Jelizawieta Piotrowna … głośniej tak, twoja Liza,… prosiłam, żeby nie 
dzwonić. 
To co, że połączyli, robią to żeby podsłuchiwać. 
Nie szefa o nic nie poproszę, nawet nie jesteśmy po imieniu. On ma dziesięć 
lat więcej, ja dwadzieścia lat mniej i jesteśmy z dnia na dzień bardziej starzy. 
Też tego nie rozumiem. 
Żyjemy nie ponad czasem, ale pracą dnia codziennego, przywaleni tysiącem 
prac, dlatego żadnej wieczności nie zauważamy.
Też bym chciała, ale gdzie w Leningradzie można znaleźć kawałek wieczności. 
Do tego intymnej, do której ani sąsiad, ani Bóg nie zagląda. Tak, wciąż jestem 
starą panną, ale za tego listonosza z pierwszego piętra na pewno nie wyjdę, 
sama wyjdź.. . 
Muszę kończyć, on zaraz przyjdzie, jest punktualny jakby jadał na śniadanie 
zegarki. Nie ani tego mu nie powiem, ze wstydu bym się spaliła. To ty mamo 
przyjedź do Leningradu. 
W drzwiach staje Naczelnik. Muszę kończyć. Odkłada słuchawkę. 
Naczelnik: Coś się działo jak mnie nie było?. 
Sekretarka: Tak – była noc. Ale mam i lepszą wiadomość, na mieście mówią, 
że dzień będzie coraz dłuższy. Na nowy rok barani skok. 
Naczelnik: Co jeszcze mówią na mieście, ze spraw ważnych dla nas? 
Sekretarka: Słyszałam, że coś dziwnego dzieje się w sprawie Nikołajewa, oczy-
wiście to tylko plotki. 
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Naczelnik: Też słyszałem. Nikołajew sam wyśmiał swoją opowieść o miło-
ści dorzucił, że z Mildą od kilku miesięcy nie żyje, że to łotewska nacjo-
nalistka. Na koniec ogłosił, że zabił Kirowa na rozkaz „Leningradzkiego 
Centrum”, wymienił kilka nazwisk – nawet członków rodziny i szkolnych 
kolegów. w sumie trzynaście osób i tyle było wyroków śmierci. Wszystkich 
ich rozstrzelano 29 grudnia, także Mildę Draule, także jej brata i siostrę. Na 
ogół rozstrzeliwani krzyczeli – Niech żyje Stalin, a tylko Nikołajew krzyknął; 
„oszukali, oszukali”! 
Sekretarka: Jak towarzysz uważa, będą następne aresztowania? 
Naczelnik: Może nie.
Sekretarka: Na mieście mówią, że ochroniarz Kirowa, Borysow, ten, który 
zginął w czasie przewożenia z więzienia do Smolnego, prawdopodobnie zginął 
zatłuczony żelaznymi prętami przez szofera i ochroniarza. Żadnego wypadku 
miało nie być, wypadek przy pracy jak mówią. 
Naczelnik: Sprawy nie udało się wyjaśnić do końca, bo kilka dni później zgi-
nęli konwojenci. Macie coś jeszcze? 
Sekretarka: Na mieście mówią, że wśród aresztowanych znalazł się Iwan Zapo-
rożec, zastępca szefa leningradzkiego NKWD. 
Naczelnik: Nie wierzcie plotkom. Zaporożec został nawet skazany na 3 lata – 
i natychmiast po procesie zwolniony. Dostał order, został najpierw pierwszym 
zastępcą szefa Dyrekcji Transportu „Dalstroi”, a może teraz już szefem. Nie 
siedział ani dnia.
Sekretarka: To nie na moją głowę.
Naczelnik: Bo to trzeba rozebrać dialektycznie. Może Nikołajew był rzeczy-
wiście chory psychicznie, nie wiadomo co mógł wygadać, więc zamknięto mu 
usta. A Zaporożec, zdyscyplinowany ofi cer NKWD żadnego zagrożenia nie 
stanowił, będzie mógł żyć długo i szczęśliwie.
Włącza się ogłuszający głos Spikera 

Spiker: Leningradzkie procesy uratowały Kraj Rad przed terrorem. Okazało 
się, że za Leningradzkim Centrum stało Moskiewskie centrum, na którego 
czele stali zaprzańcy, dawni nawet towarzysze Lenina, Zinowiew i Kamieniew. 
Dlatego już dnia 2 grudnia 1934 towarzysz Stalin dalekowzrocznie ogłosił de-



253

Pocałunek Stalina

kret o terrorze, nakazujący „tryb przyśpieszony” w sprawach o „akty terrory-
styczne, ich przygotowanie, podżeganie i pomocnictwo.”
Akcja przenosi się do Moskwy. 

10. Moskwa. Rozmowa Majora z Pułkownikiem.
Major: Sam ogłosił, bez konsultacji i głosowania w Politbiurze, Co wy na to?
Pułkownik: Sam nie wiem co myśleć, co ludzie pomyślą? Jeśli dekret został 
ogłoszony, to znaczy, że ktoś napisał go wiele dni wcześniej, jeśli zaczęto aresz-
towania, to znaczy że listy proskrypcyjne sporządzono już wcześniej. 
Major: Nic nie pomyślą. Przełknęli Leningradzkie Centrum przełkną i Mo-
skiewskie, potem przełkną procesy. To dopiero początek
Pułkownik: Dlaczego tak uważacie? Za jednego Kirowa tylu …
Major: Nie o jednego Kirowa tu chodzi, wy nic nie rozumiecie. 
Pułkownik: Czego? Przecież zabójstwo Kirowa, Nikołajew, Centrum Lenin-
gradzkie, Centrum Moskiewskie – to się składa, w to ludzie uwierzyli. 
Major: I o to właśnie chodziło. W to, żeby zacząć opowieść od morderstwa 1 
grudnia i skończyć sprawiedliwymi procesami. 
Pułkownik: A jest inaczej?
Major: Tak. Historia piękna i nieco tajemnicza jak gacie krasnoarmiejca, tylko 
trzeba ją zacząć od prawdziwego początku, od końca stycznia 1934 roku, to 
jest od XVII Zjazdu Partii. 
Pułkownik: Wiem, słynny Zjazd Zwycięzców i Przeciwnicy Stalina, nawet 
Zinowiew czy Kamieniew złożyli samokrytykę, zjazd wybrał na wodza Partii 
naszego kochanego wodza towarzysza Stalina. Zjazd Zwycięzców! 
Major: Zjazd Zwycięzców to nazwa ukuta przez propagandę. Potem nazwano 
go Zjazdem Rozstrzelanych. I tu docieramy do źródła grudniowych wydarzeń 
i jeszcze paru lat historii. 
Od początku tego zjazdu działo się coś dziwnego. Najpierw witano PRZYBY-
SZY, mówię to dużymi literami, oklaskami powitalnymi. Najhuczniejsze brawa 
zebrał Kirow. Stalin takie jak wystrzał „Aurory”, o którym różnie mówią. Potem 
zaczął się rytuał wygłaszania referatów. Treść nie ważna, wszyscy, nawet wrogowie 
wysławiali Stalina i sukcesy gospodarki kolektywnej. Nikt nie pieprzył głodnych 
kawałków o milionach ofi ar głodu na Ukrainie. Zinowiew, który zapowiadał 
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krytykę gospodarki – podlizywał się, aż ślina ściekała z referatu na mównicę, we 
włazidupstwie prześcignął go tylko Kamieniew. Referat Kirowa był może bar-
dziej powściągliwy, nie było w nim niczego buntowniczego; buntownicze były 
jednak oklaski poprzedzające wystąpienia. Przemówienie Kirowa poprzedziła 
10-minutowa owacja zamiast zwyczajowej 5-minutowej! Nie róbcie takiej miny, 
jak dziewica zaskoczona istnieniem chuja, to była demonstracja, bo 10 – mi-
nutowa owacja przysługiwała tylko Stalinowi. Kirow wiedział, że coś się dzieje 
i wiedział nawet dlaczego. Przed zjazdem dostał propozycję od stronników – cały 
Leningrad, część Moskwy, nawet ta pierdolona Ukraina – wszyscy chcieli go po-
przeć, by zajął miejsce Stalina. W trakcie przerwy poprzedzającej wybory Kirow 
popełnił największy błąd życia: pochwalił się Stalinowi.
Światło wycina z boku sceny dwie sylwetki.
Wstawka z tamtej przeszłości
Kirow; Miałem propozycję startowania na pierwszego, ale wiem, że nie był-
bym lepszy od was. 
Stalin: No, kadry trzeba odmładzać. Ale kto by was wspierał? 
Kirow; Konkretnie to proponował mi Kosior, ale w imieniu grupy ukraińskiej, 
szczerze mówiąc mu nie ufam. To on razem z Kaganowiczem wygłodzili Ukra-
inę na śmierć. 
Powrót z przeszłości.
Stalin ucałował Kirowa – nie po raz ostatni w tej historii. Potem odbyły się 
wybory członków Komitetu Centralnego. Na pozór były formalnością, było 
tylu kandydatów ile miejsc – dokładnie 1966. Tym razem jednak rytuał trwał 
długo za długo. Wreszcie do gabinetu, w którym odpoczywał Stalin wpadł 
przewodniczący komisji Władimir Zatonski za nim Kaganowicz: 
Znowu wstawka z przeszłości
Stalin siedzi w fotelu. Na scenę wpadają Zatonski z Kaganowiczem. 
Zatonski; bąka niemal z płaczem przeciwko Stalinowi jest aż 292 głosy inni 
członkowie biura też mają ponad sto skreśleń. 
Stalin: A Kirow? 
Kaganowicz: Tylko trzy przeciw. Tego nie można podać. 
Stalin: Towarzysz Lenin powtarzał; nie ważne kto jak głosuje, ważne kto liczy 
głosy. Co proponujecie, Kaganowicz? 
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Kaganowicz; Może przeciw wam trzy, przeciwko Kirowowi ze sto.
Stalin: Durak. Przeciwko Kirowowi tylko cztery
Znowu powrót.
Major: I tak ogłoszono. Kirow gratulował Stalinowi, Stalin Kirowowi, nawet 
go pocałował. No i Kirow został sekretarzem, a Stalin sekretarzem general-
nym. Prawie całą noc ucztowali a rano Stalin odprowadził Kirowa na pociąg 
do Leningradu. I żegnając pocałował go w usta. Jak wiemy nie był to ostatni 
pocałunek. 
Pułkownik: Mógł być autentycznie wzruszony, ostatecznie on został zwycięz-
cą, Kosior, Kirow i inni przeciwnicy Stalina przegrali. 
Major: Takie jest wasze zdanie czy coś kombinujecie towarzyszu pułkowniku? 
Pułkownik: Nie kombinuję. Ale to kojarzy mi się z czymś innym. Berliński 
pożar Reichstagu, niedawno, w 1933 roku. Głównym bohaterem jest holen-
derski komunista van der Lubbe, właściwie wariat, ale nikt normalny by się 
nie podjął. A pożar miał być hasłem do wystąpienia komunistów – i do świa-
towej rewolucji – tak mu przynajmniej wmówili jacyś agenci, którzy przynieśli 
mu broń i benzynę … Podpalił w poczuciu wypełniania misji, komuniści nie 
wystąpili, a Hitler potraktował pożar jak okazję do oskarżenia i pozamykania 
swoich rywali, zwłaszcza komunistów. 
Major: Lecz w czym tu podobieństwo do zabójstwa Kirowa? 
Pułkownik: Że nic w tej historii nie jest a wszystko się wydaje. 
Major: Możecie jaśniej? Bo pieprzycie jak pijany agitator. 
Pułkownik: Pożar nie jest pożarem, tylko podpaleniem, podpalacz sam nie wie 
co robi, myśli, że jest ofi arnym komunistą, lecz podpala nie dla komunistów, 
podpala dla hitlerowców – i parę dni potem hitlerowcy go zabijają. I tak dalej, 
i tak dalej. Tu realizuje się jakby inna wola, o której działający nie wiedzą, to 
już mroczna metafi zyka Dostojewskiego. 
Major: Jeśli metafi zyka to nasza, ateistyczna i materialistyczna – KONKRET-
NA, co mówię dużymi literami... 
Pułkownik: Czy teraz wy możecie jaśniej?
Major: Oczywiście van der Lubbe mógł stać się natchnieniem, wzorcem nawet 
dla naszych władz najwyższych, ale nie jest powiedziane, że został przez nas 
wynaleziony. Ten mały, popierdolony Holender był, miał swoje racje. Nikoła-
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jew też nie trafi ł się przypadkiem jako pretekst, Nikołajew był przez NKWD 
prowadzony – z Moskwy przez Jagodę, a na miejscu przez Zaporożca po to 
by zabił kogo mu wskazano i zeznawał co mu kazano. Popatrzcie jak to szło: 
najpierw improwizował jak Puszkin po nieświeżym bigosie, potem do nazwisk 
szkolnych kolegów i rodziny zaczął dorzucać nazwiska polityków. Na polecenie 
Stalina przynoszono mu z restauracji kurczaki i nowe nazwiska. Wierzył, że 
gdy odegra swą rolę na procesie – zostanie wypuszczony, a może nagrodzony 
wysokim stanowiskiem w NKWD. Deklamował, co mu kazali, dodatkowo 
upiększał od siebie – nie wykazując przy tej okazji żadnych zaburzeń umysło-
wych. Gazety rozpowszechniały jego opowieści po całym ZSRR. Jako mor-
derców Kirowa aresztowano kilkadziesiąt tysięcy osób – nikt nie protestował.
Pułkownik: Ale na tym się nie skończyło.
Major: Bo nie miało się skończyć. Kiedy ludzie przełknęli już łgarstwa o „Le-
ningradzkim Centrum” – ogłoszono, że jeszcze groźniejsze było „Moskiewskie 
Centrum” na czele z Zinowiewem i Kamieniewem. Ich nazwiska, może pod 
wpływem tortur, ale raczej za obietnicę uwolnienia wymienił także Nikołajew. 
Kamieniew został już 16 grudnia 1934 aresztowany i skazany na 5 lat w proce-
sie tego właśnie wynalezionego Moskiewskiego Centrum. Potem raz jeszcze po-
wrócono do sprawy i wlepiono mu 10 lat. Dopisano mu nawet próbę zamachu 
na Stalina, a w miarę łagodny wyrok przedstawiano jako wynik interwencji 
samego Wodza ze względu na dawne zasługi. W sierpniu 1936 Kamieniew 
był kolejny raz sądzony przed Kolegium Wojskowym – razem z Zinowiewem. 
Pułkownik: To znaczy, że załapał się na tak zwany Pierwszy Proces Moskiew-
ski? 
Major: Oczywiście. Przed procesem Stalin kazał doprowadzić do swego ga-
binetu tego drugiego pseudo bolszewika, zakłamanego przyjaciela Lenina, to 
znaczy Zinowiewa. Powiedział, że grozi mu śmierć, ale on go pamięta jako 
zasłużonego towarzysza, i naprawdę nie o niego chodzi. Niech się przyzna, że 
organizował kontrrewolucję z poduszczenia Trockiego, to go wypuszczą. Zino-
wiew wszystko na procesie potwierdził i dostał wyrok śmierci za KIEROWA-
NIE KONTRREWOLUCYJNĄ ORGANIZACJĄ TERRORYSTYCZNĄ, 
co mówię dużymi literami. Wrócił do celi – w nocy wyprowadzono jego i Ka-
mieniewa, Zinowiew nie mógł uwierzyć. Kamieniew szedł sztywny, zaciskał 
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pięści i milczał. A Zinowiew rozpaczał, błagał całował buty enkawudzistów, 
czepiał się ścian – dosłownie doniesiono go na miejsce egzekucji. Obydwu 
własnoręcznie zastrzelił Jagoda, tak się przynajmniej przechwalał. Jak relikwie 
nosił dwie kule klejone karteczkami „Kamieniew” i „Zinowiew’. Oczywiście 
historia na tym się nie skończyła. Po Kamieniewie rozstrzelano żonę, dwóch 
synów i rodzinę brata.
Pułkownik: Dlaczego?
Major: Dobry kaukaski wynalazek, DOBRY – mówię dużymi literami. Po-
zwala przerwać pasmo krwawych odwetów, co nakazywał obyczaj. Jak rodzinę 
i sąsiadów wyrżnięto – nie było się komu mścić. Spalenie zwłok Zinowiewa, 
Kamieniewa i paru innych starych konkurentów, zakopanie ich prochów za ja-
kimś wysypiskiem śmieci podyktowane było także tą samą mądrością. Chodzi-
ło o to, by nie było miejsca kultu, miejsca spotkań potencjalnych spiskowców 
i zabójców. Tak przerywa się łańcuch zła. 
Pułkownik: Tak, to dużo wyjaśnia. 

12. Cmentarz Mitrofaniewski
Naczelnik z Sekretarką stoją przed grobem Czajkowskiego
Naczelnik: Stoicie jakbyście coś słyszeli.
Sekretarka: Bo słyszę. Ten Dolny nie kłamał.
Naczelnik: A czemu ja nie słyszę?
Sekretarka: Bo nie wiecie jak słuchać. Bierze go za rękę i przyciąga do płyty – 
jakby tylko o takie przybliżenie chodziło. A teraz towarzysz słyszy?
Naczelnik: Teraz tak.
Sekretarka puszczając jego rękę: A teraz? 
Naczelnik: Nie. Nieśmiało chwyta ją za rękę. A teraz tak.
Sekretarka: Jaki stąd wniosek.
Naczelnik: Że towarzyszowi Dolnemu należy się od partii za nadgodziny. 
A może i coś od nas. Trzeba tu częściej przychodzić.
Sekretarka: Tak, cmentarze to najpiękniejsze miejsca w Rosji. Jedyne miejsca 
do życia. 
Scena wygasa jakby tworzyła romantyczny nastrój. Psuje go dwóch spikerów. 
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13. Wiadomości dobre czy złe ale zawsze prawdziwe (I)
Spiker I
Reasumując: na rozkaz najwyższych władz ZSRR obezwładniono przez roz-
strzelanie większość uczestników Zjazdu Zwycięzców: na 1966-u delegatów, 
po zjeździe zlikwidowano 1108-u. Na pierwszy ogień poszedł sam aktyw, bo 
pastuchami z Kazachstanu i kulawymi śpiewaczkami z Tambowskich lasów, 
których zaszczytnym zadaniem było upiększanie Zjazdu NKWD się nie zaj-
mowało. I stąd właśnie ta druga nazwa: Zjazd Rozstrzelanych.

Spiker II: 
Oczywiście na likwidacji uczestników Zjazdu się nie skończyło. Aresztowano 
i zesłano na Syberię bądź do Arktyki około czterdziestu tysięcy leningradczy-
ków – morderców, a właściwie świadomych czy nieświadomych morderców 
Kirowa. Po głębszym śledztwie aresztowano podejrzanych o trockizm i w ogóle 
potencjalnych wrogów. Bo nie sztuka uśmiercić wroga gdy się ujawni, sztuka 
uśmiercić zanim się ujawni, wytypować potencjalnych wrogów. 
Wstawka taneczna: Stalin tańczy z Jagodą, Kaganowicz z Zatonskim, potem 
się zmieniają, Jagoda z Jeżowem, odbijanego, walc angielski, kozak. Mogą tań-
czyć po sali, na balkonach itp. 
Spiker I; 
Jak słusznie zauważył towarzysz Spiker II na likwidacji uczestników Zjazdu się 
nie skończyło. Zorganizowano – jak zostało powiedziane – Proces Szesnastu, 
ale po nim jeszcze dwa procesy moskiewskie: Siedemnastu i Dwudziestu Je-
den. Łatwo zapamiętać, te liczby idą w górę. Nie tylko te liczby. Prócz wrogów 
sądzono ich bliższych i dalszych krewnych oraz dzieci – jeśli już odpowied-
nio dorosły. Za przykładem Moskwy zaczęto oczyszczać prowincję, powoła-
no specjalne „Trójki”. Samo społeczeństwo przyczyniło się entuzjastycznie do 
wyłapywania wrogów, okazywało się, że wrogiem był sąsiad, nawet partyjny, 
szef w pracy, czasem ktoś z rodziny. Natychmiast po aresztowaniach z wyroku 
„Trójek” NKWD rozstrzelano około miliona ludzi, do tego trzeba dorzucić 
jeszcze ze dwa miliony zmarłych, zatłuczonych i rozstrzelanych w łagrach, do 
tego słuszną politycznie choć nużącą Operację Polską NKWD Głos spikera 
cichnie. 
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14. Rozmowa po jakimś, nie do końca przeszłym czasie. 
Pułkownik: Proces Szesnastu, proces Dwudziestu jeden, nie mogę sobie tego 
poukładać. 
Major: Dla porządku przypomnę, że między nimi był jeszcze proces Siedem-
nastu z Piatakowem, byłym sekretarzem Ukrainy i Radkiem, byłym propagan-
dzistą, Żydem, zresztą. Ten proces organizował również nasz nowy szef Jeżow. 
Czy powiedziałam coś śmiesznego? 
Bynajmniej.
 - To czemu towarzysz się śmieje. 
Przypomniał mi się kawał z tamtych czasów. Można?
 - Proszę, może i ja się pośmieję. 
 - Więźniowie na Łubiance wypytują się nawzajem dlaczego siedzą. 
Krytykowałem towarzysza Radka – mówi pierwszy. 
 Chwaliłem towarzysza Radka – mówi drugi. 
  A wy – pytają trzeciego.
 - Ja jestem towarzysz Radek. 
 - No tak, na pozór śmieszne. Ale … Z Łubianki poszedł na 10 lat do 
łagru – gdy skończył mu się wyrok – zatłukli go współwięźniowie, takich rze-
czy nie robi się bez najwyższego polecenia.
I wracając do chronologii. Dopiero po procesie Radka odbył się proces Dwu-
dziestu Jeden. Ten z Bucharinem, byłym premierem Rykowem i posłuchaj-
cie, posłuchajcie – naszym ulubionym towarzyszem Henrykiem Jagodą. Przy 
okazji zlikwidowano polskich jeńców trzymanych od 1920 roku, od napaści 
polskich panów na młodą Republikę Rad. 
Pułkownik: To rozumiem, polskich jeńców nie było sensu ich utrzymywać.
Major: Dla pełności obrazu trzeba prowadzoną jakby w cieniu tych zdarzeń 
„Akcję polską” a właściwie przeciwpolską, aresztowano ze dwieście tysięcy, 
część na Sybir, część trzeba było rozstrzelać. Do tego tysiące chłopów, zwłasz-
cza na Ukrainie. 
Pułkownik: To nadludzkie! To ogromny wysiłek organów. Ile kul! Ile karabi-
nów! To fi zycznie niemożliwe!
Major: Potrzeba jest matką wynalazków. Nie zawsze rozstrzeliwano, czasem 
topiono na łodziach, zimą polewano ofi ary wodą, w Moskwie użyto samo-
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chodów z gazem, ten pomysł splagiatowali potem Niemcy wykańczając Ży-
dów w obozach. Oczywiście ja też się poświęcałem, dlatego awansowałem na 
starszego majora. Stalinu. Ciężka praca, wymagająca twórczego, stalinowskie-
go podejścia. Jak zadra pozostała mi w pamięci scena z miasta Iwanowa. Do 
rozstrzelania kilkanaście tysięcy gdzie rozstrzeliwać? Gdzie grzebać? Nie zgad-
niecie: połapanych wrogów rozstrzeliwano w pomieszczeniach łaźni miejskiej 
– nagich, bo buty i odzież zawsze się przydadzą. Strzelający też się rozbierali do 
naga, bo krew, szkoda mundurów. Prysznice były na miejscu, oczywiście tylko 
dla żywych. Nieboszczyków układano jednych na drugich i grzebano na dzie-
dzińcu więzienia, ale wkrótce zabrakło miejsca. Więc rzucano te nagie trupy do 
rzeki Uwodz, niektóre dopłynęły nawet do Klaźmy.
Na scenę, może nawet do rozmawiających dołącza dwóch spikerów.

15. Wiadomości dobre czy złe ale zawsze prawdziwe (II)
Spiker I
Oczywiście na uczestnikach Zjazdu ich rodzinach i potencjalnych rodzinach, 
sympatykach i potencjalnych sympatykach nie można było zakończyć. Zlikwi-
dowano przy okazji różnych uchodźców i pseudouchodźców, z różnych partii, 
nawet pseudokomunistycznej, wykończono duchowieństwo, parę setek, nie-
którzy z nich udawali chłopów a nawet robotników, nawet organa nie są pewne 
ile tego się uzbierało ale jak mówił pewien francuski prekursor komunizmu, 
towarzysz Arnaud: Pan Bóg rozpozna swoich. 
Spiker II
No, czas na coś bardziej pogodnego: epilog. 

16. Epilog, czyli szczęśliwy koniec komunisty. 
Pułkownik: À propos co się dalej działo z Kosiorem? Bo w 1935 roku został 
odznaczony orderem Lenina za sukcesy w rolnictwie. 
Major: Nie wiem czy wam powiedzieć. 
Pułkownik: Ja nikomu nie powiem. 
Major: To wiem. Lepiej niż wy. 
Pułkownik: Więc? 
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Major: Ten co uruchomił tę lawinę, ten Kosior, rzeczywiście przejściowo był 
awansowany ale w trzydziestym ósmym został szurnięty i po przerwie rozwalo-
ny z zarzutu o ORGANIZACJĘ SZPIEGOWSKO-POWSTAŃCZEJ I DY-
WERSYJNO-SZKODNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA UKRAINIE I KIE-
ROWANIE OŚRODKIEM SPISKOWYM W ŁĄCZNOŚCI Z POLSKĄ 
ORGANIZACJĄ WOJSKOWĄ, co też mówię dużymi literami. Ciało spalono 
w krematorium na Cmentarzu Dońskim, prochy pieprznięto do wspólnego 
dołu, nie ma co go żałować. To Kosior rozpętał walkę z kułactwem, a „roz-
kułaczonych” skazał na śmierć, bo odebrał im wszystko, a nie zezwolił nawet 
wstąpić do kołchozów, nawet na robotników. „Kułaka nie wolno dopuszczać 
do kołchozu nawet na odległość strzału”. – to jego rozkaz. To Kosior i jemu 
podobni gdy chłop nie mógł wydać ziarna, odbierali mu wszelką inną żyw-
ność. To oni ustalili listę „czarnych tablic” wsi które za niewywiązanie się były 
karane w ten sposób, że obstawiano je przez wojska OGPU uniemożliwiając 
zaopatrzenie. Żadna furka z pomocą nie mogła się prześlizgnąć, strzelano bez 
ostrzeżenia. To była kara śmierci przez wygłodzenie, stosowana zbiorowo. Ko-
siora otrzymał nie karę, lecz sprawiedliwą zapłatę. Może ci, co ją wymierzali nie 
byli aniołami, lecz jak wiecie aniołów nie ma. 
Pułkownik: Tylko czy to wszystko prawda? Te wszystkie przestępstwa ukara-
nych. 
Major: A skąd mam wiedzieć. Ale żeby żyć trzeba mieć jakieś prawdy, choćby 
nieco brudne i dziurawe – jak gacie krasnoarmiejca. Macie jeszcze jakieś py-
tania.
Pułkownik: Mam kilka. 
Major: Pozwólcie, że zgadnę: Tuchaczewski.
Pułkownik: Jak byście w myślach czytali. 
Major: Dlatego jestem w specsłużbach a wy tylko w armii. Jestem starszym 
majorem, ale gdybym chciał przejść do armii to od razu dostaję jakiego chcieć 
generała. Takie to nasze służby. A odpowiadając szybciej niż zapytacie: Tucha-
czewski nie zginął w żadnym z wielkich procesów, nie miał związku ze sprawą 
Kirowa, choć nasza prasa próbowała o tym przekonywać. Zwłaszcza zanim 
ustalono na górze, że szpiegował dla Niemiec i przez lata był agentem Polski. 
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Musicie przyznać, że to pomysł godny podziwu, a poza tym wyjaśniał masom 
dlaczego przesraliśmy wyprawę za Wisłę, na wyzwolenie Europy. Winny był 
polski agent Tuchaczewski. Był zbrodniarzem!
Pułkownik: Był? 
Major: Był w tym sensie, że już go nie ma. A chodziło o to, że zaczął zagrażać 
Wodzowi jak przedtem Kirow. W armii szerzył się kult Tuchaczewskiego, choć 
był nieudacznikiem. Najważniejszą wojnę, tę z Polakami przegrał, a zasługiwał 
się takimi gównianymi represjami jak wymordowanie zbuntowanych mary-
narzy Kronsztadu, czy zbuntowanych chłopów Tambowszczyzny. Wytruł ich 
gazami bojowymi sam Lenin był zachwycony. Mówi się o pięćdziesięciu ty-
siącach. Miał krew na rękach, to mówię w czasie przeszłym, choć jeśli istnieje 
wieczność – ma ją nadal... 
Pułkownik: To brzmi szokująco. 
Major: Uspokoję wasze sumienie i opowiem jak umarł. Najpierw zrobili go 
dowódcą Okręgu Nadwołżańskiego, żeby odizolować. Potem wezwali do Mo-
skwy i tuż przed Moskwą pociąg stanął na małej, pierdolonej stacyjce. Chłopcy 
zabrali go na Łubiankę, udawał zdziwionego, zaprzeczał ale wzięli go w obroty 
fachowcy z NKWD. Bito go gumowymi pałkami, wiązano w kabłąk, pluto 
mu twarz, przypalano płytkami, oddawano na leżącego mocz. Po takiej obrób-
ce Tuchaczewski naturalnie przyznał się do wszystkiego. Na znajdujących się 
w moskiewskich archiwach protokołach z przesłuchań do dziś można zobaczyć 
plamy krwi. Zgodził się na wszystko. A przyznanie się to caryca dowodów. 
Swoje zeznania na procesie Tuchaczewski rozpoczął od słów: „Gorąco kocham 
Armię Czerwoną i Związek Sowiecki”, potem zaczął się kajać, siedzący na sali 
ofi cerowie czuli się zażenowani – niewiele mu to pomogło. Musiał zginąć. 
Pułkownik: Podobno podczas egzekucji krzyczał: „Nie do mnie strzelacie. 
Rozstrzeliwujecie Armię Czerwoną”.
Major: To legenda. Towarzysz Stalin próbował zapobiec jej powstaniu lecz nie 
do końca mu się to udało. Żeby ostatecznie uciąć jej rozrost, zlecił sprawę 
zaufanemu kapitanowi z naszych służb, Błochinowi. Kapitan Wasilij Błochin 
w towarzystwie klawisza zaczęli otwierać drzwi celi Tuchaczewskiego. 
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Wstawka z przeszłości
Błochin do klawisza – w mundurze enkawudysty: 
Szybciej z tym otwieraniem! 
Klawisz otwiera – Błochin zaczyna krzyczeć:
towarzysz Tuchaczewski, towarzysz Tuchaczewski na posiedzenie Biura Poli-
tycznego!. Natychmiast.
Tuchaczewski do klawisza: Mówiłem, że to absurdalne oskarżenia, że zostaną 
cofnięte. 
Błochin podchodzi od tyłu, strzela w kark. 
Powrót
Major: Kula trafi ła między kręgi szyjne, natychmiastowa śmierć, może trochę 
niesprawiedliwa, bo za lekka. 
Pułkownik: Dziwna ta wasza a może nasza sprawiedliwość, także trochę dziu-
rawa i brudna, jak mówiliście.
Major: Lepszej nie mamy, cieszcie się choć taką. Ciało Tuchaczewskiego zosta-
ło wrzucone do wykopu na placu budowy i zalane. Jest takich budów w Mo-
skwie więcej, taka nasza sowiecka Pompea. Macie jeszcze jakieś pytanie?
Pułkownik: Towarzysz major zgodził się na trzy pytania. Przysługuje mi jesz-
cze jedno. 
Major: Za dużego pożytku z tego nie będziecie mieli, ale pytajcie. 
Pułkownik: A ten nasz znajomy z Leningradu, ten któremu się poszczęściło? 
Ja nikomu nie powiem…
Major: Raczej wasz znajomy, niż mój – Iwan Zaporożec. Rzeczywiście się 
poszczęściło: został aresztowany także w trzydziestym siódmym i prawie na-
tychmiast rozstrzelany. Przy okazji przypomniano sobie, że z miesiąc przed 
zamachem został złapany koło jego domu przez ochroniarzy – i, że został wy-
puszczony na rozkaz z góry. Jakby Zaporożec go chronił. Ale ten trop zarzu-
cono. Może prowadził wyżej, do tych, którzy go z Moskwy przysłali. Został 
rozstrzelany 1 maja, ten kto to zarządził miał poczucie humoru. 
Pułkownik: Same złe wiadomości
Major: Mam także dobrą wiadomość. Jagoda, który dowodził pierwszą fazą 
terroru w 1936 roku i organizował „proces szesnastu”, ten z Kamieniewem 
i Zinowiewem w rolach głównych …
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Pułkownik: Pamiętam, Jagoda wziął obie kule.
Major: Tak. Został skazany na śmierć w „procesie dwudziestu jeden” robionym 
już przez jego następcę, Jeżowa. Jeżow zabrał mu obydwie kule, „Zinowiewa” 
i „Kamieniewa” i dodał do nich trzecią – „Jagodę”. Gdy Jagodę aresztowano, 
znaleziono je u niego w biurku. Oczywiście Jeżowa też potem stracono. Jak 
widzicie zawsze gdzieś trochę dobra i sprawiedliwości się przebije.
Pułkownik: I tym optymistycznym akcentem …
Major: Nie tak szybko. 
W drzwiach staje dwóch enkawudzistów. Światło gaśnie. W ciemności głośny lecz 
powolny odgłos kroków, strzały z pistoletu. Szybki tupot, na który nakłada się coraz 
głośniejszy dzwonek telefonu. Nikt nie odbiera. Cisza. 

17.01.2020
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ŚWIĘTO CHOPINA 

Pusto i głucho zrobiło się po zakończeniu 18. Konkursu Chopinowskiego 
(2-23.X.2021). Odbiorniki telewizyjne, radiowe i inne rozbrzmiewały muzyką 
Chopina każdego wieczoru. Były rozmowy i emocje. Gala była uwieńczeniem 
trzech tygodni zmagań konkursowych. Był to konkurs wyjątkowy ze względu 
na wysyp talentów pianistycznych. Zgłosiło się ok. 500 osób, do konkursu 
zakwalifi kowano 85. Wybór był arcytrudny, jury pracowało do godziny 
2 w nocy.  Czuć było, że trudno wypracować kompromis, myślałem, że będzie 
votum separatum niejednego jurora. 

Werdykt rozczarował nie tylko mnie. Jak można było nie nagrodzić Evy 
Gevorgyan (Rosja/Armenia) i Hao Rao (Chiny). Mówiono, że są młodzi (po 
17 lat) i że mają czas. Dobrze że przynajmniej nagrodzono zjawiskową Aimi 
Kobayashi z Japonii. Ale można było nagrodzić ją wyżej. 

(W nawiasie i toutes proportions gardées. Udzielałem się jako radny przy 
konkursie dzielnicowym, gdzie przyznawaliśmy coroczne Nagrody w dziedzinie 
Kultury. To była przyjemność, a jeszcze większa na gali wręczania nagród. 
Wiem, co to dyplomatyczne „forsowanie” swojego kandydata).

Ważnym uczestnikiem Konkursu była świetna Orkiestra Filharmonii 
Narodowej pod batutą sympatycznego Andrzeja Boreyki, który wykazywał 
wiele empatii dla młodych pianistów. 

Chciałbym podkreślić znakomite studio chopinowskie w TVP Kultura, 
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które prowadzili dziennikarze Radiowej Dwójki Agata Kwiecińska i Adam 
Rozlach. Podziwiałem ich kompetencję i kulturę, w czym wtórowali im 
zaproszeni do studia goście, doświadczeni pedagodzy i pianiści. Jakiż to 
był oddech od naszej codzienności, zatruwanej przez politykę. Pewnym 
mankamentem byli tłumacze, którzy musieli symultanicznie tłumaczyć 
wypowiedzi zapraszanych przed kamerę pianistów. Nie radzili sobie z tym. 

W nocy dobrze mi się spało, bo sny miałem muzyczne, a nie szarpane 
zdrowiem i codziennością

Zastanawiałem się, dlaczego Chopin ma takie wzięcie w Azji i dlaczego 
nie w Afryce. W Japonii to wiadomo, oni słyszą w Chopinie coś więcej niż 
my. W którym momencie muzyka Chopina pojawiła się w Japonii? Czy to 
było przy okazji walki o niepodległość w roku 1918 i wcześniej? Piłsudski miał 
z nimi dobre relacje, może na to konto odbywały się koncerty chopinowskie? 
Miał w tym udział Paderewski? U Amerykanów i w Europie miał, ale czy 
w Japonii też? Nie wiem.

Co po konkursie? Dobra zapowiedź, że odbędzie się już za 4 lata, aby 
nadrobić zakłóconą przez pandemię cykliczność. Postaram się dotrwać.

Nasłuchałem się Chopina, naładowałem akumulatory jego wspaniałą 
muzyką. Znam ją od dawna.  W domu rodzinnym miałem płyty, w tym 
z koncertami fortepianowymi e-moll i f-moll. Płyt słuchałem w ciemności leżąc 
na kanapie w maleńkim pokoju. Z upodobaniem słuchałem sonaty b-moll, 
a w niej szczególnie marsza żałobnego. Nie wiedziałem, że to była reakcja 
Chopina na klęskę powstania listopadowego. Ale słyszałem w niej przejmujący 
dzwon i werble.

DOBRA WIADOMOŚĆ 

Zacznij od tego dzień, od miłego słowa i dobrej wiadomości. Wyszukaj 
ją na siłę, postaraj się, masz problem znaleźć, tak jesteś zasypany chłamem 
i spamem, brudem i nieszczęściem  całego świata, media wyszukują, kumulują 
i prześcigają się w przekazach złych, smutnych  dołujących wiadomości. W tak 
zaprogramowanej wizji świata – w strachu i panice – łatwiej manipulować sta-
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dem. Można się na to uodpornić, trzeba, dla zdrowia, dla radości życia. Być 
wolnym.

MNIEJ WIĘCEJ 

Mniej mówienia i pisania – więcej słuchania i czytania.

MOJE PODGÓRZE 

Po przyjeździe do Krakowa zamieszkałem w Podgórzu, w kawalerce przy 
Krasickiego 10, na pierwszym piętrze, z widokiem na wieżę telewizyjną i ko-
ściół Redemptorystów.

Zamieszkałem z Marcinem Rybczykiem, studentem germanistyki, którego 
współlokator akurat kończył psychologię na UJ. (Marcin był potem jednym 
z 8 moich świadków przed IPN, dzięki czemu otrzymałem status kombatanta). 
Uczyłem się samodzielnego życia. Centrum to była ulica Kalwaryjska, wów-
czas Pstrowskiego. Tam i na uliczkach sąsiednich było wszystko, co do życia 
potrzebne, m.in. piekarnia, sklep warzywno-spożywczy, apteka, kiosk Ruchu, 
fotograf, sklep papierniczy, fryzjer, a także mój ulubiony bar koktajlowy Loluś, 
gdzie przesiadywałem, czytałem i pisałem. No i skwer Serkowskiego, przepięk-
ny o każdej porze roku, szczególnie jesienią. Niedaleko było do bulwarów wi-
ślanych, gdzie trochę biegałem wte i wewte. Wędrowałem po Krzemionkach 
i starym cmentarzu. Odkrywałem Podgórze i byłem nim zachwycony.

MIŁEGO DNIA 

W lokalnym hipermarkecie kolejka przed okienkiem pocztowym. Stoi 
z dziesięć osób, pomiędzy okienkiem a klientami stoi ławka, na której można 
przysiąść, ale kolejkowicze raczej z niej nie korzystają, stoją spięci i zniecier-
pliwieni, bo czas obsługi pocztowej nie jest krótki, tym bardziej że w kasie 
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pracuje tylko jedna pani, choć okienka są trzy. Do mężczyzny stojącego za 
mną podjeżdża dziewczyna na wózku inwalidzkim, pyta kto jest ostatni, obaj 
odpowiadamy jej, aby stanęła bez kolejki. Nie chcę, chcę tak jak wszyscy – 
mówi niewyraźnie, jest dysfunkcyjna. Piękne oczy w okularach, unika wzro-
ku. Mówię: proszę jednak podjechać bliżej okienka. Robi to nie do końca, 
staje z boku tak, że nie rzuca się w oczy. Ciemne długie włosy upięte z tyłu, 
za plecami do wózka zawieszony plecaczek. Stoimy i czekamy. Gdy kolejka 
przesunęła się o kilka osób, podchodzę do tych z przodu i pytam, czy nie wpu-
ściliby tej pani na wózku. Pytaliśmy, ale nie chciała, odpowiadają. Dziewczyna 
komentuje: wszyscy są równi, nie ma lepszych i gorszych. Większość starszych 
osób, niektóre przysiadły na ławce (też usiadłem), nogi zbolałe i opuchnięte. 
Może siedzieć jedna, góra dwie osoby. Uśmiecham się do dziewczyny. Pyta: 
to w końcu za kim ja byłam? Za mną, odpowiadam, bo w międzyczasie facet 
z tyłu zrezygnował ze stania. Dziewczyna czeka zajęta komórką, coś tam sobie 
przegląda. Nasza kolej, puszczam ją przed sobą, ja będę za panią. Dziękuję 
panu, uśmiecha się, podjeżdża do okienka, wózek dużo poniżej parapetu. Wy-
ciąga z teczki dużą kopertę, musiała mieć to w plecaczku. Proszę poleconym, 
mówi niewyraźnie, i podaje banknot dziesięciozłotowy, odbija się od okienka 
i zaczyna kręcić wózkiem szukając czegoś na ziemi. Podchodzę bliżej, bo wszy-
scy stoimy w dystansie, i patrzę pod wózek, ale niczego nie ma. Dziewczyna 
wraca pod okienko. Pani wydaje jej resztę, ale ona nie czeka, odjeżdża i mówi 
do widzenia państwu. Podchodzę do okienka i biorę resztę, podaję dziewczy-
nie, to się przyda, miłego dnia. 

PILOCI 

Już jechałem z nimi tym nocnym pociągiem na trasie Kraków – Szczecin, 
wtedy byli w oddzielnych przedziałach. Ja ich poznałem, ale teraz o tym nie 
powiedziałem, oni albo nie pamiętali, jeżeli jeżdżą częściej niż ja, albo udawali, 
bo wtedy też ich zagadałem. Myślałem, że dojeżdżają na prace sezonowe lub zle-
cone. Teraz zajęliśmy razem cały przedział sypialny, ja na dole, ten chrapiący po-
środku, a ten najwyższy na samej górze, zapytałem go jak tam sobie dał radę, bo 
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miejsce skurczone, ale on pogodny był i uśmiechnięty. Narzekałem, że zimno, 
tak, na dole najzimniej, potwierdzili, te regulatory nic nie dają, stan wagonów 
taki sobie, dlatego biorę na górze, tam zawsze jest ciepło, odpowiedział wysoki 
i pogodny. Wysiadali w Stargardzie. Wcześniej pani sypialna (jak powiedzieć na 
konduktorkę wagonu sypialnego?) przyniosła trzy kawy, ja nie zamawiałem, oni 
zamówili dla siebie, niech pan wypije, jest gratis, zachęcali. Panowie chyba czę-
sto jeździcie na tej trasie, zagadałem, uśmiechnęli się, tak, dwa razy w tygodniu 
tam i z powrotem. Ten środkowy z Rabki: Luboń przeorany, tunel w Skomiel-
nej, wodę dowożą, mówi. Sprawia wrażenie ważniejszego,  albo przez niski głos, 
albo przez powagę, albo starszy szarżą. Jak tam z tym smogiem w Rabce, pytam, 
daj pan spokój, macha ręką,  ma pan dywersyfi kację ogrzewania, pytam, tak, 
odpowiada, jest gaz, jest kominek, a sprzedają węgiel brunatny jako kamienny, 
Bełchatów tak robi, czarne dymy nad Rabką. Kończymy rozmowę, bo wraca ten 
wysoki z góry, siedzimy i popatrujemy przez okno, wcześniej złożyliśmy kanapy 
i tego ze środka zachęciłem, aby usiadł na mojej pryczy, ten wysoki znalazł sobie 
rozkładane krzesło z boku. Robią te inwestycje kolejowe, gołym okiem widać, 
mówię, gdy mijamy nowe perony i wiaty w Choszcznie, potwierdzają. Jaka bę-
dzie pogoda, pytam, ten wysoki odpowiada szczegółowo, gdy to zauważam, re-
fl ektuje się, że pogodynki wszędzie są dostępne. Pociąg przyjeżdża co do minuty. 
Żegnamy się. Czy to byli piloci?

Po przyjeździe do Szczecina googluję lotnisko koło Stargardu, jest wojsko-
we w Kluczewie. Szczęśliwych lotów panowie, tyle lądowań, ile startów wam 
życzę. 

JUTRZENKA MOJA 

To była moja idea fi xe, dziewczyna-kobieta marzeń: piękna, mądra i dobra. 
Projektowałem ją, modelowałem w oderwaniu od życia. Pisałem o niej wiersze, 
były nawet śpiewane, teraz wiem, że były nic nie warte, papierowe. Miotałem 
się, kochałem te, które mnie nie kochały, nie kochałem, które mnie kochały. 
Skrzywdziłem wiele osób, taki nadwrażliwiec ze mnie, wrażliwy głównie na 
swoim punkcie. To nie jest samokrytyka, to jest podsumowanie.
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Tak jak Stachura miał swoją Gałązkę Jabłoni, tak ja miałem Jutrzenkę moją. 
Każdy ją ma, każdy na swoją miarę. Nie wiem, czy ona o tym wiedziała, nie 
wiem, czy istniała. Szukałem jej rozgorączkowany. Raz jeden podsumował 
mnie przyjaciel na psychologii, wytykając boleśnie mój feler: masz zimne serce 
i gorącą głowę. Czy jest sens rezygnowania z takiej idei? Tak, są idee fi xe, które 
nadają się do kosza. Trzeba się z nich wyzwolić. Jest lżej, jest lepiej, być otwar-
tym, można przeżyć całą jaskrawość.

Nie trzeba rezygnować, palić mostów za sobą. Jutrzenka moja, oprócz wy-
mienionych cech, ma jeszcze jedną, bardzo ważną: ma poczucie humoru, bez 
tego nie da się żyć. Ona jest moim przeznaczeniem, moją śmiercią. Ale – tak 
mi się wydaje i tak wierzę – powierzyła mnie Matce Boskiej, za co jestem jej 
wdzięczny. Amen.

JAK U MROŻKA 

Dzwonek do drzwi. – Listonosz do ciebie – woła żona. Widzę go na kory-
tarzu, dystans musi być, podtyka mi do podpisania tablecik, kopertę zakrywa 
jak zręczny magik, to są ich sposoby, aby adresat nie widział od kogo przesyłka, 
byleby podpisał. Machnąłem się podpisem, ręka nie zadrżała, listonosz skrzy-
wił się, bo już ze mną miał takie numery, ale tym razem postarałem się zmieścić 
w małym ekraniku czytelnym odręcznym podpisem. To nie koniec, podtyka 
mi awizo, gdzie też wymusił autograf. Daje mi pismo i umyka. W domu patrzę, 
a to od Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze „Ponaglenie dłużni-
ka zajętej wierzytelności”. Rozcinam kopertę i czytam zdumiony. Zobowiąza-
nie dotyczy (…) klienta, który się reklamował w naszej gazecie w czerwcu br., 
osobowa fi rma remontowo-budowlana, mimo ponagleń nie zapłacił za usługę. 
A zażyczył sobie, aby mu gazetę z reklamą i fakturą wysłać na krakowski adres. 

Zdenerwowałem się. Dzwonię na podany w piśmie numer skarbówki i wy-
jaśniam sprawę, że nie ja jestem mu winien, lecz on mi, pani rozumie, lecz 
mówi, abym napisał pismo. W pisaniu pism mam wprawę, zaczynam od tego, 
że powołuję się na numer sprawy i zaczynam „W odpowiedzi na zawiadomie-
nie z dnia 8.10, które odebrałem 20.10 (…)”. Do tego załączyłem kopię nie 
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zapłaconej przez bankruta faktury. Poleciałem na inną pocztę (nie tę, z której 
wyszedł listonosz) i nadałem polecony priorytet. Koszt 8,40 zł. Szkoda mi go-
ścia, ale mógł się nie reklamować, a teraz jego problemy odbijają się rykosze-
tem po ludziach i psują im nerwy.

BURSZTYN 

W drodze ze Szczecina do Krakowa wiedziałem, że będę z nim w przedzia-
le, gdy przewędrował tam i z powrotem wzdłuż składu pociągu pogwizdując 
i gadając do siebie. Taki pociągowy sowizdrzał. Czekaliśmy na podczepienie 
wagonów w nocnym przemyskim do Krakowa, który przyjechał ze Świnouj-
ścia. Umościł się na pryczy nade mną, stanął w korytarzu, przygotowany do 
sprawdzania biletów i zaczął mówić nie oczekując odpowiedzi. Gdy ruszyliśmy 
i przejeżdżaliśmy przez Pomorzany wskazał na dalekie kominy elektrociepłow-
ni i powiedział, że Niemcy w czasie alianckich nalotów chowali je pod ziemią, 
nic nie powiedziałem, spojrzałem na potężne kominy i pomyślałem, że do 
Niemców to podobne, ale czy możliwe. Spytałem go, gdzie będzie wysiadał, 
odpowiedział, że w Rzeszowie, dalej pan pojedzie do Lwowa, spytałem z głupia 
frant. Nie, ja jeżdżę po Polsce, teraz byłem nad Bałtykiem, pochwalił się. A ja 
byłem z rodziną jeden dzień, gdzie, na Wolinie, dokładnie w Międzywodziu, 
jeden dzień pogody, aura sztormowa. Pomyślał, pomyślał podśpiewując sobie 
i popatrując w dół gdzie siedziałem, pogmerał w kieszeniach i podał mi mały 
bursztyn. Byłem zdziwiony. Niech pan to da jakiejś pani, położyłem bursztyn 
na wspólnej półce nie zamierzając go zabierać, bo nie znałem intencji sowi-
zdrzała. Kontrola biletów i uprawnień. Tak, ojciec, który jest w przedziale obok 
też na dole i ja mamy ulgę kombatancką. Sowizdrzał skomentował, brakuje 
medali, co konduktorzy i ja puściliśmy mimo uszu, ale spodobała mi się ta 
złośliwość sowizdrzała. Jakiś wojskowy, na emeryturze? Już nie podejmował 
tematów, wybrał się do warsu z wiadomych powodów, będę miał święty spo-
kój, ucieszyłem się. Powrócił późną porą, pogwizdując i zagadując do siebie. 
Wdrapał się na swoją półkę, sprawnie wykorzystując drabinkę, widziałem jego 
gołe stopy, jak machnęły pod koc. W Krakowie, gdy o świcie wysiadałem, 
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sowizdrzał spał tak mocno, że musiałem przesunąć jego ręce, którymi jakby 
obejmował drzwi od przedziału, jak on to zrobił, nie wiem.

FIGURKA 

W sklepie osiedlowym sieci „Stokrotka” znalazłem się przez przypadek, po 
drodze mi było w tegodziennej mojej trajektorii. Idę z koszykiem, pakuję z pół-
ek to, co mam zadane i sam sobie zadałem na zadanie domowe. Dołożyłem 
klawiaturę „maverick”, którą Stokrotka podsunęła w promocji za 20 zł (sic!), 
obejrzałem ją wcześniej na wszystkie strony, czy to aby nie podpucha jakaś, ale 
nie, dobra jest i będę miał w zapasie, bo od mojego walenia w klawiaturę literki 
dostają popłochu i znikają z pola widzenia (też tak  macie?). 

Od samego początku widziałem ją w moim wstecznym lusterku, że idzie za 
mną i obserwuje. Starsza pani w okularach dochodzi do mnie i pyta wprost: 
– Czy robi pan zakupy za ponad 50 zł? – Zgłupiałem, a moja mina też była 
głupia, bo kobiecina pospieszyła z pomocniczym wyjaśnieniem. – Bo widzi 
pan, mój wnuczek (tu wymieniła jego imię) zbiera fi gurki, które dostaje się 
przy kasie. – Nie zrobiło to na mnie wrażenia, ale babcia nie ustępuje. Postę-
puje za mną, widać obliczyła kwotowo wartość moich zakupów, według niej 
mam szansę na „ponad 50 zł”. Wkurzyło mnie to trochę, bo nie lubię takich 
presji. Ustawiam się w kolejce do kasy, a babcia tuż za mną i dopowiada: – Mój 
wnuczek oszalał na punkcie tych fi gurek, to jest taka seria Harry’ego Pottera. – 
Dobre sobie, jeszcze trafi ła mi się ofi ara tej toksycznej, mrocznej bajki, dziecko 
i jego babcia. Aby przyspieszyć załatwienie transakcji wypatruję jakiejś luki 
w kolejce. Jest, podchodzi nowa kasjerka, więc ruszyłem cwałem w stronę jej 
stanowiska. Babcia prawie uczepiona mojego koszyka, ale ma też swój, w któ-
rym coś symbolicznego jest na dnie. – Niech pan jej powie, żeby wzięła fi gurkę 
z dna – podpowiada scenicznym szeptem. Nie wiem o co chodzi. Ale kasjerka 
widząc babcię, kojarzy jej walkę o fi gurki i bez dyskusji sięga na dno kartonu 
i podaje mi wraz z paragonem coś, co w jednej chwili capnęła babcia. Zostałem 
uwolniony. Gdy pakowałem się po odejściu od kasy, widziałem i słyszałem 
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szaloną babcię, jak zaczepia i dopytuje klientów, czy zrobią zakupy za ponad 
50 zł. Prawie wszyscy ją znali.

SZANTAŻ EMOCJONALNY

To co się dzieje na granicy z Białorusią, wpisuje się w scenariusz szantażu 
emocjonalnego. Kto jest szantażystą a kto szantażowanym, wydaje się oczywiste, 
ale nie wszystkim, ponieważ strony sporu zostały wciągnięte w podgrzewany 
spór emocjonalny, gdzie argumenty racjonalne są spychane na dalszy plan. 
Ofi arami tego jak zwykle są ludzie. Nie pomagają w tym politycy, a już 
najmniej media, które żerują na emocjach i zbijają na tym swoją oglądalność 
i klikalność. Szantaż emocjonalny to jeden z cynicznych elementów wojny 
hybrydowej.

WRZESIEŃ 1939 

Moi Rodzice zapytani, jakie zabawne wspomnienie zapamiętali z Września 
1939 roku, odpowiedzieli: Mama (Toruń, rocznik 1932). W sierpniu 1939 
wychodziła z koleżanką z ochronki prowadzonej przez ss. elżbietanki, nie miały 
daleko do domu. Ta koleżanka była rozrabiara i namówiła mamę, aby machała 
na przejeżdżające wojsko. Mama tak się do tego zapaliła, że weszła na ulicę i za-
trzymała wojskową kolumnę. Odciągnął ją żandarm i przyprowadził do domu, 
gdzie dostała straszne lanie od babci, czyli swojej mamy. Zapamiętała to lanie 
na całe życie. Tata (Ogrodzieniec, rocznik 1930). Zapamiętał manewry z roku 
1938, gdy ułani stacjonowali w Ogrodzieńcu. Tata patrzył na nich zafascyno-
wany. Jeden ułan podjechał bliżej i zapytał, czy tata chce usiąść na siodle, tata 
potwierdził, koń z wolna ruszył i po chwili... tata został w miejscu trzymając 
się kurczowo sztachety.



274

Jarosław Kajdański

Z BOGIEM 

Ilekroć jestem w centrum Krakowa, zaglądam do kościoła oo. Francisz-
kanów. Na skwerku pomiędzy kościołem a pałacem biskupim są dedykowa-
ne zdobione ławki. Przy okazji chciałem je sfotografować, szczególnie jedną, 
z polskim orłem, dedykowana śp. „Ince” Siedzikównej. Ta ławka zlokalizowana 
najdalej, pod żywopłotem... 

Po wyjściu z kościoła, widziałem go z daleka. Siedział na tej ławce, obok po-
stawiony termos i jakieś kanapki. Do termosu nalał sobie coś do picia, zagryza 
kanapkę, zimno, trzeba się rozgrzać. Nie jest żebrakiem ani bezdomnym, tylko 
gołe stopy w sandałach, zimno mi się zrobiło. Inteligentny wyraz twarzy, na 
nosie okulary. Gdzieś z brzegu chlebaczek, zauważyłem chyba paczkę papiero-
sów. Pewnie pielgrzym, on z daleka, a ja z bliska. Tak to poczułem. Zasilę jego 
budżet, to leżało przy ławce, mówię, uśmiecham się do niego i kładę najwięk-
szą monetę. Nie chciałem mu przeszkadzać. Nie broni się, mówi, dzięki, dobry 
człowieku, niech ci Bóg wynagrodzi. Z Bogiem, odpowiadam. 

ZŁOMIARZE 

Wsiedli do tramwaju przy Dauna na Woli Duchackiej, zadowoleni i gło-
śni, widać wykiprowali swoje znaleziska w punkcie skupu złomu, coś zarobili 
i wracają. Jeden głośny, drugi z tyłu. Obaj pchają wózki dziecięce, przodownik 
śmieje się z tego przy wejściu do tramwaju, bo zajmują miejsca dla wózków. 
Głośno i sympatycznie zaczepiają pasażerów. Rozmawiają: wysiądziemy na pę-
tli, tam kupimy sobie fl aszkę, przypomina ten drugi, przewodnik oponuje, ma 
inne plany, jest inteligentny i bystry, od obu czuć alkohol. Komentują: zobacz, 
a ci posłowie dostają 17 tysięcy, mają darmowe mieszkanie i jeszcze im mało, 
a ja nie mam nawet 1800. Czy to możliwe z tym jego 1800, myślę sobie. Do-
jeżdżają do pętli, tarabanią się z wózkami, bo na nich są przewieszone rzeczy, 
w tym jakaś ciepła kurtka. Widzę, że ten pierwszy zablokował się w drzwiach, 
kółko o coś przyhaczyło, podchodzę do niego i pomagam z tym wózkiem, 
bo na pętli motorniczy spieszą się z pasażerami, aby odpocząć. Podziękował 
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wylewnie, drugi jakoś sam sobie poradził... Później widziałem ich na parkingu 
przy Halszki, czy byli już po fl aszkę w dyskoncie, tego nie wiem. Posuwali do 
altany, przewodnik szybko coś zrobił, drugi się guzdrał, przewodnik usiadł na 
ławce z wózkiem na oku, drugi zaparkował przy nim. Przewodnik mnie zauwa-
żył, a może poznał od tej sytuacji przy tramwaju. Przygląda mi się, zastanawia 
i głośno komentuje: ten gość tak stoi i patrzy, coś tam myśli... 
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DZIECKIEM WŁASNEJ OJCZYZNY”. JANUSZ KENIC - 
WSPOMNIENIA I DZIENNIK WIĘZIENNY. 

ZAPOWIEDŹ.

Działalność Janusza Kenica obejmuje obszerny fragment współczesnej hi-
storii Polski od połowy XX wieku aż po trzecią dekadę XXI wieku. Okres 
to niezwykle ciekawy zawierający komunistyczną historię czasu gomułkowsko 
– gierkowskiego z wybuchem Solidarności i wielkich nadziei wolnościowych, 
ciemnym okresem stanu wojennego grzebiącym te nadzieje i wreszcie wolno-
ścią i niepodległością kolejny raz odzyskaną po jej utracie w 1939 roku. W 
odróżnieniu od odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 roku tym ra-
zem był to inny splot wydarzeń międzynarodowych i wewnętrznych. Przede 
wszystkim słabnięcie imperium sowieckiego, działania amerykańskie za pre-
zydentury Ronalda Reagana,  ale też działalność polskiej opozycji antykomu-
nistycznej począwszy od lat 60. („Ruch”), 70. (KOR,  ROPCiO i KPN ), 80. 
(Solidarność, środowiska niepodległościowe np. Solidarność Walcząca). I wła-
śnie przywołany Janusz Kenic był od końca lat 60. do końca lat 80. działaczem 
niepodległościowym, potem solidarnościowym w kontrze do kolejnych władz 
komunistycznych, gotowym do poświęceń i działań przeciw komunie, wspie-
rającym i tworzącym opozycję niepodległościową. 

Był w Ruchu, ROPCiO i Solidarności. Za działalność w Ruchu  skazany 
i osadzony w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie i na Kraszewskiego w 
Łodzi. Z tego też okresu zachowały się jego zapiski więzienne, które po raz 
pierwszy zostały opublikowane. Uratowały się dziwnym zbiegiem okoliczności, 
bowiem w zasadzie zachować się nie powinny. Służba więzienna może tolero-
wała takie pisanie w więzieniu ale z pewnością nie pozwalała tych rzeczy zabie-
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rać do domu. Co prawda niewiele tam odnajdziemy różnego rodzaju faktów,  
odważnych przemyśleń czy osądów rzeczywistości. Niemniej jednak uważny 
czytelnik znajdzie tam różne informacje o życiu codziennym osadzonego z wy-
rokiem za działalność polityczną. Co prawda  takiej kategorii aresztowanych 
system penitencjarny w ówczesnej Polsce nie przewidywał i nie akceptował, ale 
sam Janusz Kenic starał się o tym mówić i na to powoływać. Wreszcie w owym 
dzienniku można znaleźć wiele informacji o autorze, jego codziennym życiu 
więziennym, uczuciu do narzeczonej, które pozwalało mu przetrwać bardzo 
trudne chwile w celi i podczas przesłuchań. Lektura dziennika pozwala ocenić 
hart ducha, wytrwałość i wytrzymałość więźnia politycznego Janusza Kenica. 
Ów dziennik  jest unikatowym źródłem. 

Janusz Kenic nie był szefem ani wiceszefem w  Ruchu, podobnie było w 
łódzkiej Solidarności. Miał jednak realny wpływ na ich wewnętrzne funkcjo-
nowanie, na ich działalność. Za działalność w Ruchu został  jednym z oskar-
żonych i skazanych w procesie politycznym. Przebywa ł w więzieniu dziewięć 
miesięcy. Więzienie na Rakowieckiej odcisnęło się głęboko na jego psychice o 
czym opowiada w wywiadzie. Śledztwo było brutalne. 

W łódzkiej Solidarności pełnił już istotne, formalne funkcje. Był członkiem 
ścisłego grona decyzyjnego czyli Prezydium Zarządu Regionu Solidarności Zie-
mi Łódzkiej. Ponadto kilkanaście miesięcy w pierwszym okresie stanu wojen-
nego skutecznie się ukrywał przed służbą bezpieczeństwa. Najdłużej spośród 
wszystkich eksponowanych członków Prezydium tej organizacji. Informacje z 
tego okresu są niezwykle ciekawe pokazujące duże zaangażowanie osób poma-
gających w ukryciu Janusza Kenica. Na uwagę zasługuje też postawa ówcze-
snego arcypasterza diecezji łódzkiej księdza biskupa Józefa Rozwadowskiego.

Za działalność w Solidarności przyszło Januszowi Kenicowi zapłacić wyso-
ką cenę. Tym razem nie było to więzienie, ale najpierw długie i wyczerpujące 
ukrywanie się a następnie coś co było jeszcze trudniejsze do zwalczenia - per-
fi dna gra bezpieki uderzająca w jego uczciwość, prawdomówność, poświęcenie 
dla idei Solidarności, a wreszcie uderzająca też w jego patriotyzm. W wyniku 
operacji kombinacyjnej bezpieki, w środowiskach opozycyjnych, została roz-
kolportowana informacja poddająca w wątpliwość działalność w ukryciu J. 
Kenica. Twierdzono, że to niemożliwe żeby tak długo się ukrywał, że pomaga 
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mu bezpieka. Przypomniano, że był ofi cerem straży pożarnej a więc służby 
mundurowej. Szczegółów tej operacji nie znamy, ale w materiałach archiwal-
nych zachowanych w IPN skutek działań bezpieki jest bardzo wyraźny. Janusz 
Kenic w wyniku działań bezpieki stał się wątpliwym  bohaterem, niepewnym 
działaczem Solidarności. Spotkała go infamia.

Po latach, w szczególności po wejściu w życie ustawy lustracyjnej – owa nie-
sława okazała się w pełni niezasłużona i niesprawiedliwa. W tej sytuacji Kenic 
zakończył ukrywanie się a potem po wielu przemyśleniach zdecydował się na 
emigrację do Szwecji. Okoliczności wyjazdu pokazały że bezpieka do końca 
mu nie odpuściła porywając go z ulicy  przesłuchując i szantażując.

W Szwecji nie wszystko się udało i powiodło. Życie emigranta niekoniecz-
nie jest  usłane różami. Nie udało się pracować w straży pożarnej, który to za-
wód pokochał. W zamian ciężko pracował we własnym sklepie, udowadniając 
że można i tutaj odnieść sukces – sukces fi nansowy, który zawdzięczał swojej 
pracy i rodzinie. Okres szwedzki to też proces adaptacji do nowych warunków 
życia, spotkania z Polakami  przyjeżdżającymi do Szwecji a także nieco nowych 
informacji o życiu i działalności polskich osiedleńców solidarnościowych w 
Szwecji. 

Wywiad kończy się powrotem do kraju, próbą powrotu do polityki i zbu-
dowaniem nowego życia w kraju. Te oceny są już naznaczone doświadczeniami 
wcześniejszymi także ze Szwecji.

Autorzy publikacji mając do wyboru formę przedstawienia postaci Janusza 
Kenica, wybrali wywiad, dzięki któremu możliwe było zaakcentowanie postaci 
jako prowadzącej nadal aktywny tryb życia, nie stroniącej od polityki, wyraża-
nia ocen na temat bieżących wydarzeń. Prace nad publikacją trwały długo, nie-
mal dwa lata. Przeprowadziliśmy z Januszem Kenicem wiele kilkugodzinnych 
rozmów. Gościny udzielał nam Hortex, aż wreszcie naszą kawiarnię zamknięto. 
Gdzie teraz będziemy przeprowadzali następne wywiady do kolejnych prac? 
Jeszcze nie wiemy.

Książka ta uzupełnia lukę historyczną i wiedzę na temat czołowych działa-
czy łódzkiej Solidarności. Dostępne są już publikacje na temat Andrzeja Słowi-
ka (wywiad), artykuł o Kazimierzu Bednarskim, książka autorów o Pawle Wie-
lechowskim, publikacje o Grzegorzu Palce,  Zapis protestu J. Kropiwnickiego 
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o okresie uwięzienia w Barczewie. Jest także zapowiedź przygotowania nowej 
pozycji J. Kropiwnickiego o okresie działalności 1980-1981. Jest też wiele in-
nych opracowań  łódzkich historyków napisanych o tym okresie. To całkiem 
niemało, ale z pewnością jeszcze wiele relacji czołowych działaczy łódzkiej So-
lidarności  czeka na publikację.

Należy pamiętać, że wywiad z Januszem Kenicem odzwierciedla jego po-
glądy. Autorzy jedynie dyskutowali o faktografi i pozostawiając opinie bohatera 
ocenie czytelnikowi. Na uwagę też zasługuje zgromadzony materiał fotogra-
fi czny w większości będący własnością Janusza Kenica.

Oddajemy wspólnie w ręce czytelników trzecią pracę. Pierwszą opracowa-
liśmy  na 30-lecie powstania Konfederacji Polski Niepodległej i dotyczyła jej 
łódzkiej historii. Druga była biografi ą Pawła Wielechowskiego, przedwcześnie 
zmarłego działacza łódzkiego Prezydium NSZZ Solidarność, następnie KPN a 
po odzyskaniu niepodległości pierwszego prezesa Instytutu Historycznego NN 
im. Andrzeja Ostoja Owsianego. Trzecią zaś, jest wywiad z Januszem Kenicem 
i edycja dziennika więziennego. Wyrażamy nadzieję, że ta lektura  pozwoli 
lepiej zrozumieć (niektórym tylko przypomnieć) tamten bardzo trudny okres. 
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Janusz Kenic (ur. w 1947 r.) należy do grona łodzian, niedocenianych w peł-
ni, mimo niewątpliwych zasług w działalności społeczno-politycznej na rzecz 
tego środowiska. Lokalna społeczność ma raczej ograniczoną wiedzę o tym 
skromnym działaczu, który był bezkompromisowy i bardzo zaangażowany 
w walce o prawa człowieka i prawa pracownicze oraz w zmaganiach o wolną 
i suwerenną Ojczyznę. 

Przygotowywana do edycji publikacja obejmuje trzy części: wywiad z Ja-
nuszem Kenicem, jego „Zapiski więzienne” (128 stron) oraz zestaw fotografi i. 
Pierwsza część planowanej publikacji pełni ważną rolę, przybliża nam bowiem 
życiorys naszego bohatera. Bez tej wiedzy nie moglibyśmy zrozumieć dalszych 
części pracy. Przedstawione tu zostały kwestie dotyczące rodziny Kenica, jego 
edukacji szkolnej, nauki w Wyższej Szkole Pożarnictwa w Warszawie i pierw-
szych kontaktów z duszpasterstwem akademickim, z o. Tadeuszem Boguckim 
i o. Hubertem Czumą. W kolejnym fragmencie wywiadu poznajemy działal-
ność Janusza Kenica w konspiracyjnej, antysystemowej organizacji „Ruch”, 
gdzie współpracował m.in. ze wspomnianym o. Hubertem Czumą, jego bra-
tem Andrzejem, z Markiem i Stefanem Niesiołowskimi, Andrzejem Woźnic-
kim, Wojciechem Mantajem. Ten etap aktywności politycznej Kenica kończy 
się aresztowaniem w końcu czerwca 1970 r. i pobytem w aresztach śledczych 
wpierw na ul. Rakowieckiej w Warszawie, a następnie przy ul. Smutnej w ro-
dzinnej Łodzi. Dalej opisany został proces sądowy, wyrok 1,5 roku więzienia 
i jego reperkusje dla Kenica, w tym utrata pracy na etacie ofi cerskim w ko-
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mendzie wojewódzkiej straży pożarnych. Interesujące są opisy i opinie Kenica 
o „wzięciu go w kamasze” w 1976 r. w związku z sytuacją społeczno-polityczną 
okresu epoki „gierkowskiej”. W drugiej połowie dekady Janusz Kenic nawią-
zuje kontakty z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). 
Ważnym etapem w jego życiorysie były lata „solidarnościowej rewolucji” opi-
sane w kolejnym fragmencie wywiadu.. Kenic był współorganizatorem komór-
ki NSZZ „Solidarność” w macierzystym zakładzie – w „Elcie”, uczestnikiem 
regionalnego zebrania założycielskiego w dniu 4 września w mieszkaniu Grze-
gorza Palki przy ul. Nawrot, następnie wchodził w skład władz regionu jako 
członek Prezydium ZR, był też delegatem na I Zjazd „Solidarności” w Gdań-
sku. W stanie wojennym początkowo ukrywał się w pałacu biskupa łódzkie-
go ks. Józefa Rozwadowskiego, a następnie czynnie włączył się w działalność 
podziemia „solidarnościowego”, zaangażował się szczególnie w prace struktury 
występującej pod nazwą Tymczasowy Tajny Zarząd Regionu, jako jedna z jego 
kluczowych postaci ( w niektórych źródłach uznawany był za przywódcę tej 
struktury). W kręgu działaczy z nim związanych byli m.in. Kazimierz Bednar-
ski, Włodzimierz Bogucki, Ryszard Wojciechowski, Bogdan Stasiak. Był w tym 
czasie stale w kręgu zainteresowania łódzkiej SB, która przeciwko niemu się-
gnęła po perfi dne metody rozpowszechniając pogłoski o jego rzekomej współ-
pracy agenturalnej, mające skompromitować go w jego środowisku. W 1983 
r. Janusz Kenic zdecydował się na emigrację do Szwecji. Bardzo ciekawy jest 
fragment wywiadu opisujący losy politycznego emigranta, jego problemy ze 
znalezieniem swojego miejsca w nowej rzeczywistości społecznej, podtrzymy-
wanie więzi z krajem. W ostatniej części wywiadu znajdujemy opis aktywności 
Kenica po powrocie do kraju w 1995 r. Działał w różnych organizacjach po-
litycznych o charakterze prawicowym. Jakiś czas stał na czele struktur regio-
nalnych Ruchu Społecznego AWS w Łodzi. W 2007 r. w uznaniu zasług na 
polu działalności społeczno-politycznej został uhonorowany przez prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bardzo ciekawym, wręcz unikatowym źródłem historycznym są „Zapiski 
więzienne”. Rzadko można znaleźć w literaturze tak wiele szczegółów ilustru-
jących pobyt w miejscu odosobnienia. Janusz Kenic drobiazgowo – dzień po 
dniu – odtworzył swój pobyt w aresztach warszawskim i łódzkim w przeciągu 
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zaznaczonych w dzienniku („Zapiski”...) 275 dni. To niezwykle szczera relacja 
młodego człowieka, pozbawionego wolności i nadziei na jej szybkie odzyska-
nie. Relacja odnosząca się przeważnie do codziennych spraw funkcjonowania 
więźnia – wyżywienia, kąpieli (higieny), paczek i korespondencji od rodziny 
i bliskich, wizyt na „spacerniaku”). Nie brak w niej także intymnych odniesień 
adresowanych do ukochanej naszego bohatera – jakże przejmująco brzmią wie-
lokroć powtarzane na kartach „Zapisków” słowa tęsknoty „Maleńka – kocham 
Cię”. Bohater publikacji nie unika deklaracji swego przywiązania do Kościoła, 
religii, te aspekty są silnie zaakcentowane na kartach „Zapisków”.

Zdaniem recenzenta, zasadne byłoby podzielenie „Zapisków więziennych” 
na część dot. pobytu Kenica w areszcie w Warszawie i w Łodzi. Można by np. 
odredakcyjny śródtytuł wprowadzić.

Opisywaną publikację wzbogaca zestaw zdjęć ilustrujących losy Janusza 
Kenica. Praca ma bardzo rozbudowany aparat naukowy, wyróżnić tu należy 
bogate przypisy wyjaśniające i odsyłacze do literatury. Szczególnie bogate są te 
zawierające biogramy postaci występujących na kartach publikacji.

Z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku wspomnianą pracę biorąc 
pod uwagę szczególnie jej walory poznawcze, ale i społeczno-wychowawcze. 
Mam nadzieję, iż publikacja o Januszu Kenicu, na bazie głównie jego wspo-
mnień i wywiadu z nim, będzie inspiracją do pogłębienia wśród łodzian zainte-
resowania najnowszymi dziejami kraju i regionu. Wgłębiając się w lekturę wraz 
jego bohaterem odbywamy pasjonującą wędrówkę po tej historii.
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(CZ. 4)
Podda  si  Bogu 

 
 
 
"Czy jeste my grzesznikami?" autor Wolfgang Wickler. Taki jest tytu  ksi ki... 
Za co jeste my winni? 
"Zmie my na lepsze, cokolwiek nie wiadomie uczynili my" jak subtelnie, 
z szacunkiem liturgia, która zwraca si  do nas... 
W prawdzie stan  przed Bogiem 
     "Sprawiedliwo  ludzka pozostaje dot d, dopóki si  w ni  wierzy –  
a potem cz owiek pozostaje sam dla siebie. Sam jest swym s dzi " (T. 
Rttner). 
 
Przed prawd  uciec nie mo na 
Przed Bogiem cz owiek nie mo e si  ukry ... 
Podda  si  Bo ej m dro ci tzn. za du o nie "filozofowa " bo "boja  Bo a 
pocz tkiem m dro ci..." 

czy jeste my grzesznikami? – skrucha! 
Chrze cijanin ma by  m dry i silny. 
Silny wiar , dlatego radosny, pogodny. 
Pokusa zniech cenia atakuje raczej ludzi doros ych. M odzi maj  inne 
problemy, inne niebezpiecze stwa. 
Trzeba wytrwa . (Potrzebna jest) si a woli, pokora, potrzebna aska Bo a... 
  powinni my i  przez wiat trzymaj c si  r ki, Bo ej! 
 
Ko ció  jest spo eczno ci  ludzi, którzy si  modl  
Ko ció  uto samia modlitw  z mi o ci ... 

„tym co si  modli jest mi o " 
Jedynym sposobem modlenia si  jest modli  si , a eby modli  si  dobrze, 
nale y modli  si  du o! 
 
Jak si  modli ? 
Ka da modlitwa jest dobra 
Nie dajcie si  wci gn  w ponure, pesymistyczne roztrz sanie trudno ci. 
Spokojne prze ywanie swego ycia, cz owiecze stwa jest.. 
 
Rado ! abstrahuj c od nadprzyrodzonych uzasadnie , e Bóg, nagroda, 
niebo itd. 
to d ugo jeste my m odzi, wiele mamy radosnych chwil, jest wiele pi kna,  
a cz owiek ma sporo mo liwo ci... 
 

Trzeba uzna  grzech, naprawia  z o, wierzy  w sens poddania Bogu 
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Jedno  chrze cijan 

 
 
 
Wielka tragedi  chrze cija stwa jest brak jedno ci... 
Jest 820 000 000 chrze cijan, w tym: 460 000 000 ?  katolików /55,4%/ 
        170 000 000 prawos awnych 
        160 000 000 protestantów 
           50 000 000 anglikanów 
 
Ekumeniczna Rada Ko cio ów w Genewie zrzesza 171 „ko cio ów" 
 
Mi dzynarodowa. Rada Ko cio ów Chrze cija skich w Amsterdamie zrzesza 
60 „ko cio ów" 
 
Zjednoczeniowy ruch rozpocz  si  w a ciwie u braci „od czonych" 
/pocz tek XX wieku/ 
1899 r. – szturm modlitw do M. Bo ej Zjednoczycielki zainicjowa  pastor 
anglika ski Paul James Francis /USA/ 
1905 r. – pastorzy anglika scy Pawe  Wattson i Spencer Jones rozpocz li 
Tydzie  Modlitw o zjednoczenie Ko cio a Chrystusowego  
1910 r. – w Edynburgu odby a si  Konferencja Protestanckich Towarzystw 
Misyjnych 
1910 r. – Zwi zek Misyjny – 
1919 r. – ycie i czyn 
1913 r. – Wiara i ustrój 
1948 r. – powstaje Ekumeniczna Rada Ko cio ów, o rodek porozumienia 
i wspó dzia ania chrze cijan 
 
Ka de z wyzna  posiada obok w asnych cech, cechy Ko cio a 
Powszechnego. 
Ale zjazdy ekumeniczne dowiod y, e jedno ci chrze cijan nie da si   
osi gn  ludzkimi tylko rodkami. Ludzie mog  by  tylko narz dziami Ducha 

w. 
Jedno  chrze cija stwa trzeba wymodli  i wys u y . 
 
„Bóg zjednoczy to, co ludzie rozcz onkowali... Naszym zadaniem jest 
przygotowa  ten chwalebny powrót do jedno ci, budz c we wszystkich 
potrzeb  wzajemnego zrozumienia si  i ukochania" – tak mówi protestancki 
pastor Tomasz Fallot. 
 
Niebezpiecze stwo tu si  kryje: ka dego nie mo na usprawiedliwia , nie 
mo na uto samia  i równa  wszystkich wierze . 
 
Szanuj c cz owieka, utrzymuj c kontakt przyjacielski z b dz cym nie mo na 
stosowa  „pojednania" co do zasad... 
  mi o  cz owieka, ale i mi o  prawdy! 
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"Bóg wierzy w cz owieka" 

 
 
 
Stare jak wiat jest w tpienie, niedowierzanie... 
W tpi cz owiek w obliczu nawet sprawdzonych prawd, nie dowierza 
cz owiekowi, ideom, Bogu, nie chce przyj  bez zastrze e . W tpieniem 
swoim cz owiek odkrywa nowe rzeczy, buduje post p ale te  bardzo 
komplikuje sobie ycie, bo nie mo e zanegowa  wszystkiego! 
S  pewne prawdy, które maj  utrzyma  wiat i cz owieka w pewnym adzie 
i prowadzi  we w a ciwym kierunku. 
 
Bóg rozumie w tpienie cz owieka, przypomina, podtrzymuje, ukazuje 
prawd , wysy a ci gle tych, którzy maj  poucza  i karci . 
 „...id  i g o ... a nawet, je li ci  nie pos uchaj  to jednak b d  
wiedzieli, e jest prorok..." 
 
Czasem bardziej nawet Bóg wierzy w cz owieka, w jego mo liwo ci i w jego 
dobro duchowe, ni  on sam w siebie i w innych ludzi 

bo przecie  tak s aby jest cz owiek, 
bo przecie  tak wiele jest z a, przewrotno ci, 

bo przecie  ten wiat jest ci gle okrutny i na skraju 
przepa ci 

ale i przecie  bardzo silny jest cz owiek i tak wiele jest dobra, pi kna, 
wspania o ci ma ten wiat, ma ci gle tak wiele perspektyw. 
 
„Wystarczy ci mojej aski" 
        –  mówi Pan 
dasz rad  cz owieku 

„w s abo ci moc si  doskonali" 
trzeba uwierzy , e Bóg wierzy w si  cz owieka, w mo liwo ci 

ludzkie! 
 

Bóg nie przestaje zabiega  o cz owieka! 
    /nie "zniecierpliwi" si  Bóg/ 
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Wiara w yciu… 
 
 
 
B. Marshall – "Pary owi podzwonne" 

(autor) w do  lekki, niepowa ny sposób przedstawia psychologiczny 
proces prze ywania religii... Postaw  cz owieka wierz cego, z pewn  
doz  humoru 
Migou – w Ko ciele jest pe en szlachetnych wzlotów, przyrzecze , 
postanowie , pokory, pobo no ci, wiary. Kocha Boga – nawet p acze  
z alu  za swoje winy... 
Po wyj ciu z Ko cio a jego gorliwo  s abnie, rozlu nia si  atmosfera 
moralna /przy kieliszku/ i w cza si  w nurt ycia "normalnego", bo – 
jak mówi – nie mo na religii traktowa  równie powa nie w Ko ciele, 
jak poza  Ko cio em... 

Ciekawie wygl da jego spowied  po 10 latach… 
Nie b dziemy czyta  ca ej ksi ki ale czy to nie jest obraz ycia ka dego  
z nas? 
Czy powa nie traktujemy Bo e sprawy? 

Mo e tak, ale czy tak g boko? 
L. Risner – „Przygoda ycia" 

"upór wzbrania mi czyni  wszystko to, co Ko ció  doradza i czego 
da... Powstrzymuje mnie od tego wstyd, mieszny niepokonalny 

wstyd". 
Na ogó  dostrzega to ka dy, ale przechodzi do porz dku dziennego. 
Przyzwyczai  si  do tego. 
 

Zatrzymajmy si , to nie mo e by  co  normalnego! 
 
Podstaw  ycia ma by  jednak wiara, ywa wiara. Zapomnieli my o tym, e 
Bóg odbiera nam, tylko to, czego nieposiadanie daje nam szcz cie a poza 
tym w niczym nas nie ogranicza. 
To prawda, e aby kocha  Boga tak bez zastrze e , wierzy  arliwie, bez 
wyrachowania trzeba by  albo niefrasobliwym dzieckiem, albo bardzo silnym, 
wiadomym i wewn trznie wielkim cz owiekiem. 

Ewangelia dzisiejsza daje nam t  w a nie nauk  – na ódce miotanej burz  
spokojni mogli by  przecie  nie „normalni" ludzie, ale opanowani niezwykle 
albo po prostu naiwnie, szczerze ufaj cy swemu Bogu. Ufno ci takiej niczym 
nie zachwianej Chrystus od nas wymaga. Wymaga si y przekona , która nie 
liczy si  z konwenansami, która jest zdecydowana Boga wyznawa  i spe nia  
Jego wol  nawet wbrew ca emu porz dkowi... A wi c! 
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wiat o Chrystusa 
 
 
 

W historii wiata by o ju  du o rewolucji, wojen…
By a te  – przez Chrystusa  zapocz tkowana – rewolucja przeciwko ciemno ci, wojna  
wiat a przeciw z u. 

Nie trzeba udowadnia  czym jest wiat o dla ludzi. Bez wiat a, bez ognia, bez s o ca 
byliby my pogr eniu w przera aj cych ciemno ciach. Trudno sobie wyobrazi  ycie  
w rozpaczliwej, bezdennej, ciemnej otch ani… 
 
Nie trzeba dowodzi  czym jest Chrystus dla wiata. Chrystus – to wiat o 
/w liturgii dzisiejszej/ 
 

– bo Chrystus zapali  wiat o i wzi  w r k  p on c  agiew, aby rozja ni  ycie 
ludzkie, aby rozbudzi  wiat i poprowadzi  do walki o zbawienie, o prawdziwy 
post p, o szcz cie o pokój i dobrobyt

 
– to jest dopiero jedyna m dra wojna, 
jedynie zbawienna rewolucja 

 
– to jest jedyna droga walki o wolno , równo  i braterstwo i o prawd   
i rado . 
 

Trzeba nam wzi  w r k  ten p omie  od Chrystusa i podpali  nim wszystko, co spotkamy 
na drodze.
Wci  za ma o jest w ród nas – za ma o jest w nas samych Bo ego wiat a, a tak du o 
trzeba rozja ni , pobudzi , wypali … 
 
Jedyn  moc , ostoj  i ratunkiem przed ostatecznym  upadkiem  w ka dym spo ecze stwie 
s  zawsze ludzie, którzy nios  wiat o Bo e i innym je zapalaj ,             a nie ci, którzy 
sami nie maj  i jeszcze innym je gasz .
 

– a  dziwne si  wydaje, e jest „gatunek ludzi” gaszeniem wiat a si  zajmuj cy…
 
To sobie dobrze zapami tajmy, e najwi cej dobra czyni  ludzie ze wiat em                    
w sercach, oczach, ustach, w ca ej swej postawi, a nie ludzie ciemni, zgaszeni.
 
Zgaszone wiat o to odebrany Bóg, to zatracenie adu moralnego, zagubienie sensu ycia. 
Gdy tracimy sens wiat a ewangelicznego wszelkie b dy i absurdy wydaj  si  do 
przyj cia. Nie da si  utrzyma  adna moralno , adna etyka…
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Pi kno prostoty 
 
 
 

Kiedy uwalniamy si  od niewoli grzechu, 
Kiedy zrywamy wi zy niewolnictwa i zale no ci od pragnie , spraw, okoliczno ci, 
przypadków, 
kiedy amiemy p ta konwenansów i opinii –
  – wtedy okazuje si  cz owiek w ca ej swej krasie i pi kno ci. 
 
 
 – wtedy wida  jego g bok  kultur  ludzk  
 
„Nie wypada” si  schyli  i podnie  papierka
 
   – niech to zrobi „ni szy” 
   / a czy s  ludzie „ni si”?/ 
 
„Nie wypada pierwszemu ust pi  i przeprosi  
   – bo co powiedz  … 
Pami tam kleryk po wod  chcia  i  swoim rodzicom – i „nie wypada” /k ócili si  z nim/ 
k óci  si  to „wypada o”
 – co prawda on poszed   
W tym samym podwórku ch opiec po maturze w a nie powiedzia  mamie,
e wi cej do studni po wod  nie pójdzie… 

R ki podw adny nie mo e pierwszy u cisn  
Jak mo na? trzeba czeka  – musi si  zgi  i honor odda . Prze o ony jest po
To, aby ruga  i wymy la  
 – prostota? bezpo rednio ?
 mi o  bratnia? 
Zanika szlachetno , bo nie wypada 
Zdradza si  Boga – bo tak wypada… 
Zasady towarzyskie wypieraj  si  i zast puj  mi o  Bo  
 – Czas zerwa  te p ta, t  niewol
przeciwko temu trzeba walczy ! 
 

mieszni jeste my w tym swoim braku prostoty
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Walczy  o dobro

 
 
 

Ciekaw jestem, co by cie powiedzieli lub napisali
na temat „Katolicki styl ycia”… 
 
 – bo chyba zrozumia e, e katolik
 powinien mie  jak  formacj  duchow  
 jaki  okre lony, sta y sposób post powania,
 swój styl ycia, katolicki 
 
Jak okre limy postaw  cz owieka wierz cego, 
Jakie postawimy mu wymagania, czego mu zabronimy, 
a czego b dziemy si  po nim spodziewali? 
Zostawiam ten problem otwarty…
 – ale has o rzucam: KS  
            katolicki styl ycia 
 
Pragn  Was zapali  my l  buntu, walki 
Chc  Wam da  do r ki miecz, – niepokój twórczy! 
 
   – w spokoju gnu nieje 
   zamieraj  si y /a szkoda!/ 
Trzeba troch  wi cej – du o wi cej aktywno ci, 
Bo z o si  szerzy, a my pimy… 
  I nieprzyjaciel zasiewa k kol 
Tak ju  jest, e tam, gdzie nie wykorzysta si
swych si  na rozsiewanie ziarna Bo ej prawdy, 
natychmiast zjawia si  ukradkiem ziarno k kolu
Nie mo na oboj tnie spojrze , r ce w kieszenie w o y  
mo e jeszcze cynicznie splun  i machn  r k  
Z jak  zadziwiaj c  precyzj  potrafimy wytyka  
wszystko, ale za ma o jest dzia ania ku naprawie…
Tylu ludzi walczy, odmienia si  i przeobra a, narzuca swe przekonania i swój styl ycia 
innym, a my… stoimy, czekamy, patrzymy i nic.
Trzeba wi cej dyskutowa , szuka , czyta , przekonywa  siebie i innych, modli  si                
i pokutowa , trzeba walczy  o moc charakteru, trzeba innych pobudza , podtrzymywa , 
napomina
 – niech si  wreszcie co  dzieje, niech jaka  akcja nas wci gnie – na mi o  
Bosk … 
J. Parandowski – „Niebo w p omieniach”– Teofil z jak  pasj  rozwi zuje swoje problemy– 
on tym yje – 
a u nas tyle zagadnie  przechodzi i wymyka si …” 
Problem dobra i z a /pszenicy i k kolu/ musi nas intrygowa . 
 



290

Ks. Roman Indrzejczyk
 

Uzna  grzech 
 
 
 

Niewola grzechu nas przyt acza… 
  Wszyscy grzesz  i wszyscy j cz  w tej niewoli 
Na pewno zastanawiali my si  nie raz... czy to tylko 
my mamy trudno ci, czy tylko my grzeszymy, czy tylko my jeste my niewolnikami 
w asnych nami tno ci?
Czy kiedy  byli lepsi? 
Boles aw Krzywousty – król /XII/ swego w asnego brata o lepi , aby pozby  si  konkurenta 
do tronu 
– doprowadzi o to do mierci 
– ale potrafi pokutowa , chodzi  we w osienicy,
    publicznie mod y odprawia  
w Tygodniku Powszechnym by  kiedy  artyku  o pokutniku 
Strzemboszu, który kamienie na taczkach wozi  
    mo na dyskutowa
          zastanawia  si , czy to w a ciwe
ale faktem jest, e ci ludzie potrafili uzna  grzech

    wstydzili si  
    pokutowali
    walczyli z nim 
 

mieli wi cej pokory            
         prostoty                        
       wi cej ducha pokuty     
 
 
A u nas w a ciwie to zanika 
– nie przyznajemy si  do grzechu 
za du o si  t umaczymy 
z prostych rzeczy czynimy sytuacje  powik ane
ze zwyk ych nic nie znacz cych spraw stwarzamy mnóstwo 
             mnóstwo problemów 
 
Pokora to bezpo rednie rzeczowe podej cie do wszystkiego 
~ panoszy si  powierzchowno  i p ytko
wzywamy wiat do opami tania, do zdobycia pokory 
      wiat ? – ka dego z nas! 
Nie afiszowa  si  sw  dzia alno ci
Nie stwarza  sytuacji na pokaz, dla podziwu 
Nie che pi  si  swymi przymiotami 
Nie trzeba by  za m drym 
Przyzna  si  do b du 
Przyj  napomnienia i przykre s owo 
 
        za du o jest „m drych” /którzy nie ust pi  ze swego/ 
Trzeba uzna  sw  win  i pokutowa , naprawia ! 
     – bo inaczej zatracimy poj cie z a, grzechu... 
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11.II.62      
Przeciw prawu Bo emu 

 
 
 
Jedna jest ciekawa cecha /wszystkich zreszt / ludzi,
Która si  powtarza przez ca  histori  – to duch buntu 
Sprzeciw przeciwko prawom, przepisom 
      przeciwko rzeczywisto ci 
 
Na ka dym kroku spotykamy amanie jakiego  prawa –
a ile by o w ci gu wieków, buntów, rewolucji… 
 
To prawda, e s  nieraz dziwne prawa, niesprawiedliwe 
– albo wydaje si , e s  „nie dla cz owieka” 
To prawda, e nie mo na uzna  z a, e trzeba si  i zbuntowa

– nie po to, aby za wszelk  cen , swobod  zdoby , 
ale po to, aby w a nie prawo zaprowadzi . 

Bo czym jest prawo, je eli nie u atwieniem ycia? 
  – wcale nie ograniczeniem i skr powaniem! 
 
Wyobra my sobie, e kupujemy jakie  urz dzenie techniczne
– motor, telewizor, radio, lodówk … 
ani przez umys  nie przejdzie nam, eby nie zastosowa  si  
do instrukcji i przepisów okre lonych przez konstruktorów. 
– mamy do nich zaufanie – s  fachowcami tej dziedzinie 
musz  zna , skoro budowali 
 
  – trzeba si  zgodzi  z  rzeczywisto ci
Czy nie my leli my, e Naczelny Konstruktor  wiata 
da  nam prawo, które spe nia rol  takich w a nie    
instrukcji. Wykonanie ich daje mo no  zdobycia
porz dku, dobrobytu i szcz cia na wiecie. 
   – a tego pragniemy 
 
Z amanie prawa = grzech – poci ga za sob  cierpienie 
 
Prawa moralne Chrystusowe maj  stworzy  to królestwo Bo e, tak pot ne, szerokie, 
obejmuj ce wszystko i wszystkich
    – pragnie ono przepoi  wszystkie przejawy ycia, 
   przetworzy , przeobrazi  i udoskonali . 
Przeciwko instrukcjom, pouczeniom, wskazówkom, nikt roztropny 
nie buntuje si …
Czy prawa moralne trudne s  do wype nienia? 
 za uwypuklamy trudno ci wykonania prawa
           i potem si  za amujemy. 
Nie trzeba si  zastanawia , lecz po prostu wykonywa … 
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7.III.62        
Prochem jestem 

 
 
 
Rozwa amy kilka my li z uroczysto ci Popielca…:
Paradoxalnie brzmi w Ewangelii: „ Nama  g ow  swoj
        obmyj oblicze swoje” 
bo przecie  wo a  Ko ció : „Pami taj, e jeste  prochem”– nad 
ka d  g ow  ludzk  /nawet najlepsz  i najm drzejsz / 
„Pami taj, e jeste  prochem i w proch si  obrócisz – s owa 
te skierowane by y do najm odszego nawet dziecka, do cz owieka
w pe ni si  i ywotno ci. 
 
 – „W proch si  obrócisz”… czy by zapowied  mierci?
W Lekcji sam P. Bóg wo a: „ Nawró cie si  do Mnie w po cie
p aczu i alu” – niech si  zbior  wszystkie stany w  tej 
zbiorowej pokucie                               (taka jest rzeczywisto )
 
 – ale „ gdy po cicie, nie b d cie smutni…” 
Oto r ka Ko cio a zazwyczaj b ogos awi ca dzi  rzuca w nas
popio em – wyci ga si  nad ka dym z nas i ka e nam g owy
pochyli , nakazuje nam uzna  swoj  nico  [ludzko  jest
            taka wspania a] 
  – w a nie nico  – mimo, e jeste my wielcy,
  pot ni, pi kni, zdrowi, pe ni ycia, m dro ci 
       bo wszystko jest w konsekwencji prochem                                                i 
niczym – oprócz dobroci!
Tylko liczy si  „cz owiek dobry” – jaki  czar, pozostawiamy po
     Osobowo ci cz owieka… 
– urok ludzkiej dobroci – 
i dlatego nadszed  czas na odnowienie duszy
Ka dy cz owiek zdrowo my l cy uznaje przecie , e bez alu, 
bez pokuty i odmiany ycia nie ma odpuszczenia grzechów, 
nie ma spokoju sumienia, nie b dzie adu spo ecznego ani 
post pu, ani dobrobytu. 
Trzeba pokutowa  – proch na g owach ma nauczy  pokory 
i w a ciwej oceny rzeczywisto ci.
Umyj si  cz owieku, u miechnij si , pokrop perfumami – czemu nie?
ale pokutuj, a uj i poprawiaj swe winy, przeobra aj si . 
  bo inaczej, to tylko proch zostanie 
Rz d  si , jak chcesz, korzystaj ze wszystkich zdobyczy techniki 
i ze wszystkich przyjemno ci ale w parze z tym 
ma i  praca wewn trzna – bo je li nie… to nie ud  si
jeste  tylko prochem, w proch si  obrócisz i nie pozostanie nic. 
Nie powiemy: „ Nie jestem winien” – i z przekonaniem, z zapa em
Z rado ci  wprost podejmiemy post, al i wytrwa  popraw  /samokrytyk / ale koniecznie 
z pogodn  postaw !
gdy pokutujecie, umartwiacie si , po cicie… – nie b d cie
smutni – wtedy dopiero dokona si  rzeczywista poprawa

ycia 
– nie ma sensu uprawia  pokuty, je li ma to by  
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ród em smutku i goryczy 
 – przecie  to ma by  radosna twórczo  
    warto ci niezniszczalnych, 
  – ma to by  ofiara i po wi cenie dla 
    kochanej Istoty. 

 Rozstanie z mi o ci
 
 

 
Up ywa szybko ycie... /jak w piosence/ 
 

Czas – rozstanie… i co dalej? 
 

Prze yte chwile maj  nas „trzyma ”, zawi zana jest jeszcze jedna wie  
                                                   (wi ) wielkiego braterstwa
Mamy wzajemnie si  wspiera ! 
 

wiadomo , e b dziemy wspominani przez tyle osób, e b dziemy P(anu) Bogu 
polecani, ma wzmacnia .
Serca nasze si  powi kszy y o now  rodzin  
 

Surcum corda! 
                                                         nie jeste my sami, jest nas wi cej 

a mi dzy nami i w nas jest On! 
 
Wszyscy jeste my bra mi 
Wszyscy jeste my dzieci jednego Ojca 
Mi dzy nami Bo a mi o  i aska, 
                                                    a wi c spokój, ufno  
                                                    rado , optymizm 
Z u miechem, cierpliwie trwamy. 
 

On, nasz dobry Ojciec ma moc rozwi za  wszystkie problemy... 
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Osamotniony Chrystus 
 
 
 
Dyskusja bardzo powa na toczy si  w ród psychologów, teologów, w ród moralistów 
i wychowawców... 

dlaczego jest tyle z a, grzechów, b dów, przest pstw? 
Co jest motywem dzia ania ludzi? 

Z o, czy bezmy lno . Lekkomy lno ...? 
 

Lombrozzo – w oski socjolog – twierdzi, e cz owiek to urodzony zbrodniarz. 
                                                                             To ju  za mocno! Nieprawda! 
 
Grzechy bior  si  ze s abej, leniwej, lekkomy lnej woli /ciekawe (s ) malowid a 
redniowieczne: cz owiek ucieka, goni  go zjawy, koszmary, biegn c zbli a si  do 

przepa ci. (I widzi) krzak nad urwiskiem ma pi kne jagody – czy dobre? – zapomina  
o niebezpiecze stwie, wyci ga r k  – run  w dó .../ 
Jak lekkomy lni jeste my i bezmy lni, musimy to sobie mia o powiedzie  /bo by my 
skrzywdzili siebie twierdz c, e li jeste my z istoty swej/. 
W swej lekko ci ducha nie dostrzegamy tak wielu spraw i problemów... 
 
Oto Chrystus, Syn Bo y podejmuje za nas odpowiedzialno , podejmuje pokut , m k , 
cierpienia 
podejmuje prac , wysila aby odwróci  oblicze ziemi aby ka demu lekkomy lnemu 
cz owiekowi da  mo liwo  zdobycia szcz cia i rado ci w yciu. 
I wydaje si , e na pró no... 
Spróbujmy wczu  si  i rozwa y , jak prze ywa Chrystus t  nasz  ludzk  niewdzi czn  
i zbuntowan  lekkomy lno ... 
 
Kl czy Pan Jezus w Grójcu, dooko a ciemna noc, a w sercu? a  trudno okre li … 
                                                                                      uczucia granicz ce z rozpacz ! 
Jaki bezmiar cierpie . Nie wida  wprost pociechy na kart  zbawiaj cej mi o ci. Prawie trzy 
lata nie liczy  si  z adnym wyrzeczeniem i po wi ceniem. Naucza , uzdrawia , zm czony  
i wyczerpany u miecha  si  do ludzi, pociesza , poucza . Otoczony lud mi krzykliwymi, 
sk óconymi, stawiaj cymi wy ej swoje ziemskie interesy i korzy ci od sprawiedliwo ci  
i praw Bo ych – potrafi  zawsze zdoby  si  na opanowanie, rzeczow  odpowiedz i ludzkie, 
serdeczne podej cie. Kocha  tych ludzi zawsze gotów do najbardziej uci liwej pos ugi. 
Któ  policzy zm czenie nóg, te noce nieprzespane, a ofiarowane modlitwie  
i rozmy laniom. 
A te niewygody, tu aczka, spanie na twardych deskach, gdzie  w trawie, czy stogu, 
od ywanie od przypadku do przypadku, niewyszukane – ale nie mówimy wi cej. Do ! 
Je li by mo na by o co  wi cej uczyni , Chrystus by si  nie waha ... Przecie  swoim 
Aposto om nawet nogi umywa ... 
A tymczasem ludzie Go i tak nie rozumiej . Oskar aj , e ma swoje jakie  tam cele, e 
ludzi zwodzi i buntuje, zarzucaj , e amie prawo Bo e. Powiedz  Mu nawet, e dzia a  
w imi  Belzebuba, ksi cia czartowskiego. 
 
Czy rozumiemy gorycz uczu  Jezusa? Prze ywa zdrad  najbli szych, niesprawiedliwy 
s d, prze ywa i widzi nienawi  t umów, dzikie fanatyczne oblicza, s yszy krzyki  
i z orzeczenia tych, którym przecie  zawsze dobrze czyni  i jeszcze wi cej by uczyni ... 
                                                                 …a  do unicestwienia siebie. 
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„Smutna jest dusza moja” skar y si  Chrystus. Jak straszna to bole  wiedz  dobrze ci, 
którzy niedocenieni przez innych  za swe po wiecenie zostali zlekcewa eni  i wymy lani, 
lub pos dzeni o robienie interesów na akcji, do której w a nie dok adali. Mog  zrozumie  
stan Chrystusa, na modlitwie w Ogrójcu, ci którzy pracuj c usilnie, wytrwale, z ca ym 
wyrzeczeniem, zdarli sobie zdrowie na tej pracy dla idea ów, a wydaje si , e wszystko na 
marne, bez skutku – jeszcze mo e karnie przenios  ich do innego zaj cia? 

a mo e proces wytocz ? 
Chrystusa cierpi cego nad lekkomy ln  bezmy lno ci  rozumiej  ci wszyscy, którzy 
zostali niezrozumienie, a za sw  prostot  i czysto  intencji, za swe dobre ch ci 
podejrzani o ob ud i faryzeizm, albo wprost spotykaj cy si  z zarzutem g upoty  
i naiwno ci... 
 
Wszystko to w wi kszym jeszcze stopniu spotka o naszego Zbawiciela. 
Natura Jego bardziej wra liwa odczu a (to) dotkliwie a przecie  sz o o tak wa ne sprawy 
si gaj ce swoimi konsekwencjami wieczno ci! 
I có ? Buntowa  si ? 
W tym ostatecznym wyczerpaniu Chrystus omdla y, spocony, krwi  zalany, s aniaj cy si  
na nogach zdobywa si  na wysi ek woli. 

 
Modlitwa Go podtrzymuje…   „Nie moja wola...” 

Zgadza si  
Powraca uspokojenie...                 

Ludzi nie jest atwo pocieszy , przekona ... 
ale trzeba! 
 

Czy atwo wmówi  w cz owieka sens ycia? 
W to trzeba uwierzy ! 

Ale kiedy cz owiek si  wmy li, zrozumie i uwierzy zobaczy sens ycia, nawet tych trudnych 
spraw, których ch tnie unika 

i zaczynie widzie  pi kno ycia... 
zaczynie by  spokojny 

                                            a wi c m dry! 
 
M dro  i wielko  cz owieka zaczyna si  wtedy 

kiedy jest silna wiara 
kiedy potrafi si  Bogu podda  

kiedy umie powiedzie  „Nie moja, ale Twoja wola” 
zaczyna by  pogodny, radosny 

zaczyna by  „normalny”. 
 

 
Kogo nazwa  „normalnym” cz owiekiem? 
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18.III.1962 
Zdrada… 

 
 
 
Jak straszliwie sam, opuszczony i zdradzony jest Chrystus. 
W czasie swojej m ki na dziedzi cu Kajfasza patrzy w oczy swego Piotra… 
Judasz, aposto owie, t um oboj tny czy wprost wrogi, nienawistny. Nawet ci, którym tyle 
dobrodziejstwa wy wiadczy , których uzdrowi , nakarmi , pocieszy , gdzie  s ? Kryj  si … 
 
Zdrada! przykre, okrutne s owo. Jak mog o do tego doj ? 
Za zdrad  ka dy cz owiek najszlachetniejszy gotów jest pot pia , kara , zabija , „odziera  
ze skóry”. /S d wojskowy przewiduje kar  mierci bez apelacji!/ 
 
Ale mam zamiar dzi  broni  w a nie zdrajców… 
Zdrajcy to s , czy ludzie nieszcz liwi, zagubieni, zdezorientowani? 
Co  „nie wysz o” w ca okszta cie ich ludzkiej psychiki, w tym delikatnym „mechanizmie”. 
Du o (jest) przyczyn (zdrady): 

zm czenie fizyczne 
wyczerpanie psychiczne 

   warunki, okoliczno ci 
        za amanie 
         zawód uczu  
       ca a tajemnica… 
 
kap an – apostata, przedtem gorliwy a  do „zdarcia” zdrowia 
samobójczyni – religijna kobieta 
     Kto ich pot pi? A przecie  zdrajcy! 
 
Nie zawsze (do zdrady prowadz ) tak subtelne prze ycia i za amania. Cz sto jest (to) 
zwyk a, prymitywna, brutalna zdrada. 
Ale czy to rzeczywi cie jest zawsze takie proste? 
W zdradzie zawsze dokonuje si  ca y psychologiczny proces, gromadzi si  ca e mnóstwo 
problemów i nieraz drobnych, niedostrzegalnych zastrze e . 
Chrystus uszanowa  ich, swoich zdrajców. Mówi  do nich „Przyjacielu”, spogl da  na nich  
z mi o ci , da  si  jeszcze poca owa , modli  si  za nich „aby nie usta a ich wiara” 
   „Ojcze odpu  im, bo nie wiedz , co czyni ” 
Piotr gromko p aka  i wróci  ale nie wszyscy skorzystali z mo liwo ci poprawy, z tej 
przyja ni Chrystusa. 
Zdrada, opuszczenie, dezercja sprowadza si  do pytania,które ju  stawiali my sobie  
i rozwa ali my: 
   z o czy lekkomy lno ? 
   zdrada czy dezorientacja? 
Kto powie o sobie, e jest zdrajc  Chrystusa i jego zasad? 
 przecie  tyle grzechów i to miertelnych! 
 bo rzadko mówi si  „b d  wola Twoja” 
 bo lekko si  traktuje prac  nad sob  
  lekkomy lnie przechodzi si  obok grzechu, 

  bezmy lnie nie obserwuje si  procesów psychologicznych zachodz cych we 
w asnej 
  duszy, 

  za ma o si  my li, 
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  za ma o si  mówi powa nie na co dzie  o tych sprawach, 
  za bardzo si  tylko na siebie liczy i powtarza si  „ moja wola…” 

a potem zdrada… 
Piotr Aposto , pierwszy w ród grona dwunastu, taki by  silny, ognisty, taki wierny, kocha  
Pana Jezusa bezgranicznie, gotów by  do ka dego czynu z mi o ci do niego, co zreszt  
zapewnia , e nawet „gdyby si  wszyscy zaparli, ja si  nigdy nie zapr ”. 
Jeszcze w Ogrójcu za miecz chwyta, aby broni , aby si  bi , walczy  za swego Mistrza… 
a potem ucieka, boi si , nie przyznaje, zapiera. 
Judasz trzy lata chodzi  z Chrystusem, by  oddany Mu, ale zawiód  si . Bo czego innego 
oczekiwa  i jego szacunek do wielko ci i autorytetu Chrystusa przeszed  w ch  zemsty. 
Do tego dochodzi „umi owanie grosza”, potem zdrada. 
 
A ludzie, te setki i tysi ce, którym Chrystus imponowa , któremu ho dy sk adali, bo widzieli 
w nim moc Bo , dobro  i po wi cenie dla nich? 
Oni zastraszeni, zdezorientowani, otumanieni z o liw  propagand  przeciwko 
Zbawicielowi, niektórzy przekupieni, milcz co przymykaj  oczy. Zdradzaj , opuszczaj  
Chrystusa. 
Pi at – co go obchodzi? Nawet chcia  broni , ale szkoda wysi ku, bo widzi, e ydom 
bardzo zale y. Troch  si  chyba ba … 
 

Tak to jest z t  zdrad … 
  szacunek wobec „zdrajców” (trzeba zachowa ) 

(starajmy si ) nie dopu ci  do tak skomplikowanego stanu duszy aby 
nie narazi  si  na mo liwo  zdrady. 
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Niewola grzechu 
 
 
 

Tak ju  jest, e nast pne, powtórne upadki w ten sam b d, w ten sam grzech s  ci sze, 
trudniejsze, bardziej niebezpieczne i nieszcz liwe… 

mówi o tym dzi  Chrystus w Ewangelii: 
„gdy duch nieczysty opu ci cz owieka, b ka si … bierze siedmiu duchów gorszych 
od siebie… i staj  si  pó niejsze sprawy gorsze”. 
 

Pan Jezus zna dobrze psychik  ludzk . 
Pan Jezus zna dobrze rzeczywisto  walki szatana ze wszystkim co dobre. 
A szatan tak szybko nie ust puje, wie on, e cz owiek nie jest wytrwa y i cierpliwy, e si  
zniech ca. 

  Szatan jest „sprytny”. 
Trzeba nam liczy  si  z niebezpiecze stwem upadku nawet po najbardziej szczerych  
i mocnych postanowieniach. 
Wypada oby u y  najm drzejszych argumentów filozoficznych, pos u y  si  
krasomówstwem i poezj , zadokumentowa  jakim  cudem, aby przekona  i utwierdzi  
(cz owieka) w konsekwencji dzia ania. 
 
Grzechowi nie mo na zaufa ! 

Wiemy co to znaczy „niewola”… 
niewolnicy materii, grzechu i siebie 

niewolnicy spraw, okoliczno ci, przypadków, 
w asnych niezrozumia ych d e , 

niewolnicy serca, my li, pragnie , które do czego  
t skni  i wygl daj . 

 
Obok nas gin  ludzie i my sami giniemy w ród innych ludzi a wiat si  toczy „i nie wie  
o tym wcale, 
   e komu  krzywda sta a si  pewnego dnia”. 
 
Nie mo emy przyjmowa  jak normaln  rzecz, e kto  jest w niewoli z a! 

Gin  ludzie zal knieni, zaszczuci, przepracowani. 
  Trac  Boga, wiar , nadziej , godno , degeneruj  si . 
 

(Pami tajmy, e) dla 10-ciu sprawiedliwych Bóg chcia  uratowa  
Sodom … 
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Tajemnica z a… 
 
 
 

Wielka jest tajemnica z a, grzechu, niegodziwo ci – mysterium iniquitatis 
Bo rzeczywi cie, jak straszliwa i dziwna jest ta si a, a  nie mo na zrozumie . Trzeba chyba 
ob du dosta  je eli si  chce j  bada , obserwowa , rozumie … 
 
Jak nieujarzmione si y przyrody: 

ogie , powietrze, woda 
niszczycielska moc ludzkiej nami tno ci 

wojny, nienawi , chciwo , zmys owo  
   a mi o , po danie? 

 jak pot na si a… 
 

Cz owiek, to istota nieznana. 
Sk d si  bierze tyle i takiej nienawi ci? 
„Winien jest mierci” – taki wyrok. Pi at chce uwolni  – przekonany o niewinno ci. 
„Nie, ukrzy uj!” 
Ukara  Chrystusa, ubiczowa  i zlanego krwi  ukazuje, aby poruszy  sumienia, lito  
wzbudzi … 
„Nie, ukrzy uj! 
Usi uje broni  Go, wysy a do Heroda. Chce skorzysta  z prawa aski na wi to Paschy. 
Za lepiony fanatyzmem wo a „Ukrzy uj”. 
Wybiera nawet zbójc  Barabasza, bo ju  nie panuje nad sob … 
 
Sam widzia em „rozprawianie si ” krwawe z nauczycielem niemieckim po wojnie… 
Prze ladowanie chrze cijan, obrazoburstwo… 
A literatura: Katarzyna z „Na wschód od Edenu” J. Steinbecka: syn nie wszed  do ko cio a 
na pogrzeb w asnego ojca, po co to mówi ? Ka dy wie. A  ciarki przechodz ! sk d tyle 
niegodziwo ci? 
Nieujarzmiony, nieopanowany ywio ; rozbija , niszczy , gubi … 
 
Nami tno ci, które wymykaj  si  z pod w adzy rozumu i woli, z pod kontroli, staj  si  
ród em tragedii ycia. I najstraszniejszych grzechów. S  niszczycielsk  si , która nale y 

opanowa , zerwa  z lekkomy lno ci  
 
 
Bo: 

Nie zrozumiemy z a 
  Brakuje nam hamulców moralnych 
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31.III.1962 
Trwa  mimo s abo ci 

 
 
 
Chrystus powo uje, wzywa, zach ca, zaprasza… 
Nie zmusza, a cz sto jak gdyby odradza.   
     Stawia trudno ci 
„Pójd  za mn ” …ale „nie ogl daj si  wstecz…”( k 9,5t-6z) 
 
Cz owiek podejmuje zaproszenie i teraz zaczynaj  si  trudno ci. 

ycie wydaje si  ci kie, bardziej trudne ni  jest w rzeczywisto ci. Zw aszcza dla osób 
szczerze Bogu oddanych. Nie mo na powiedzie  do ko ca, e ju  umiem dobrze y . 
Ile kosztuje cz owieka taki wybór, taka decyzja? 
     wybór wolny? 
      decydowanie, opowiadanie si  za lub przeciw? 
        nawrócenia, próby, powroty…? 
 
„Czasem ma si  do  s uchania tych pi knych teorii” – pisze kto . 
Mimo pragnienia Boga – czasem ogromnego pragnienia – dobra, doskona o ci, ycie 
ludzkie pe ne jest grzechu, z a, bólu. 
Nie b dy s  najwa niejsze, ale to, e si  trwa, e si  idzie  naprzód, dalej, naprzód  
w kierunku w a ciwym. /mimo b dów, s abo ci/ 
 
„Panie, pójd  za Tob , dok dkolwiek si  udasz…” 
 
Problem w tym „ eby wiara opiera a si  nie na m dro ci ludzkiej lecz na mocy Bo ej”  
I Kor.2,1 – 10 
Wtedy mimo „s abo ci, boja ni, wielkiego dr enia” przy wieca nadzieja „ani oko nie 
widzia o, ani ucho nie s ysza o, ani serce cz owieka nie zdo a poj , co Bóg przygotowa …” 
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1.IV.1962 
Ludzie dobrzy 

 
 
 
Na drodze krzy owej Chrystusa spotykamy ró nych ludzi. Byliby my w b dzie, gdyby my 
pozostali przy wra eniu t umów krzycz cych z nienawi ci : „Ukrzy uj Go”, 

Aposto ów uciekaj cych i Chrystusa opuszczonego i pogardzanego tylko… 
 

Chrystus spotka  wspó czucie, ch  pomocy i sam  pomoc… 
Pi kny gest Weroniki, nic wielkiego, ale przesz a do historii. 
         nie cofn a wyroku, ale okaza a dobro . /przynajmniej ul y  
chcia a/ 
 
Klaudia – ona Pi ata – zainteresowa a si  pragn c wp yn  na uwolnienie Chrystusa /co 
prawda sny j  trapi y, widocznie bardzo si  przej a t  spraw ! / 
 
Jest Szymon z Cyreny. Zmuszony stawia opór, buntuje si  ale „ruszy o” go, zaczyna 
rozumie  i z serca pomaga . 
Niewiasty jakie  wprost p acz  i narzekaj . Panu Jezusowi nie by y oboj tne te zy 
wspó czucia… 
By o jeszcze du o by o tych, co to odwagi nie mieli okaza  swych ci ni tych serc ale by  
spazm alu i wspó czucia, uczucie yczliwo ci. 
 
Nie musimy wspomina  najbardziej yczliwej osoby, Jego Matki, która Go przecie  na krok 
nie odst pi a… 
 
Wielka jest rola uczucia w yciu religijnym a w a ciwie czynu p yn cego z uczucia. 
Byli dobrzy ludzie 
Dobrzy ludzie s ! 
Oby tylko sw  dobro  ch tnie i nieustannie okazywali nie wstydz c si  jej… 
     Wi cej gestów dobroci! 

post pujmy tak jak Weronika. 
 

Tak jak do Szymona nale a oby powiedzie  do ka dego z nas: Gdyby  wiedzia , gdyby  
zna  prawd  komu pomagasz i jak wielkie s  skutki tej najdrobniejszej us ugi ludzkiej 
/nawet niewygodnej…/ 
Chrystus czeka na uczucie, na wspó czucie, na dobro  

„Cokolwiek uczynili cie jednemu…”  / wy cig dobroci / 
 

On potrafi oceni  i nagrodzi  ka dy gest dobrego serca. 
Nawet gdyby wydawa o si  (nam), e (wko o) sama nienawi  – musimy by  

dobrzy! 
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Nowy Cz owiek 
 
 
 

Czego w a ciwie Bóg od nas oczekuje? 
 „… aby cie ju  nie post powali tak jak poganie z ich pró nym my leniem 
 …trzeba porzuci  dawnego cz owieka, który ulega zepsuciu 
 …odnawia  si  duchem w waszym my leniu 
 …przyoblec si  w nowego cz owieka 
    stworzonego na obraz Boga 
 …troszczcie si  nie o ten pokarm, który ginie, 
    ale o ten, który trwa na wieki 
 …aby cie uwierzyli 
 …kto do mnie przychodzi, nie b dzie akn , 
     kto we mnie wierzy nigdy pragn  nie b dzie…” 
Do  cz sto w liturgii Ko cio a jest mowa o s abo ci ludzkiej. 
Pismo wi te – zw aszcza w Starym Testamencie 
– wspomina z e czyny ludzi, z e post powanie narodu 
i wci ga te opowiadania w histori  zbawienia. 
 – a  przykro czasami czyta  te przewrotno ci 
 ca a kopalnia wiedzy o cz owieku, o jego psychice, 
 o mentalno ci, o z u ca ego narodu 
ale… Bóg to widzi i rozumie 
 z kart Pisma wi tego wida , e Bóg odpowiada 
 na ludzkie szemrania swoj  ask  
Prorocy wykrzykuj  na lud, e s  „ludem opornym”, 
„o bezczelnych twarzach”, „zatwardzia ych sercach” 
ale Bóg nie opuszcza – nawet karze – ale cierpliwie przypomina, 
troszczy si , nawet cudownie rozwi zuje ludzkie trudno ci. 
 – wzywa si  do innego spojrzenia na ycie 
 „troszczcie si  nie o ten pokarm…” 
To prawda, e potrzebny jest „ten pokarm” 
 prawda, e cz owiek jest niecierpliwy i szemrze, 
   gdy go nie ma, bardzo narzeka 
tak jak prawd  jest, e gdy cz owiek ma szans  dominacji, 
 czy jak ma uraz  nie potrafi by  bezstronny, sprawiedliwy… Bóg to wie! 
„trzeba porzuci  starego cz owieka” – mówi Bóg 
trzeba uwierzy    Nie bój si  – wystarczy Ci aski… 
„Kto do mnie przychodzi nie b dzie akn ” 
    – skorzysta  z tej szansy!



303

Myśli zebrane 1961–2010 (cz. 4)

Nie p aczcie nade mn … 
 

W rozwa aniu M ki Zbawiciela osi gamy punkt kulminacyjny 
– zbli amy si  do kresu… 

piewamy Chrystusowi, e „ al dusz  ciska, serce bole  czuje” 
Rozwa ania o M ce Pa skiej nazywamy „Gorzkimi alami”, – 
Na tym tle naszego wspó czucia, naszego alu i p aczu 
zastanawiaj ce s  s owa Chrystusa: „Nie p aczcie nade mn ” 
Czy by to by o Mu niemi e? 
Wiemy, e nie s  Chrystusowi oboj tne nasze uczucia… 
Po prostu On nie my li o sobie, On nie yje dla siebie 
 tak, jak przez ca e ycie, jeszcze w ostatnich chwilach udziela nauki, 
 pe ni swe pos annictwo 
 wyja nia, czym ma by  uczucie w yciu duszy 
Zjednoczenie z Bogiem nie polega na „wzlotach” tylko 
wspó ycie z lud mi to nie jest tylko sprawa pi knych s ów /i to „w oczy…”/ 
Wspó czucie Jezusowi cierpi cemu to nie jest ezka,  
sentyment, kilka westchnie  i … koniec 
 uczucie jest drog  do czynu 
  ród em odmiany ycia 
 z uczucia ma wyrosn  wi to  i si a woli 
     – niepokalana moc 
 
Patrzymy na Chrystusa: smutek, cierpienie, uczucia 
nie za ama y Go, nie doprowadzi y do „zgorzknienia”… 
Piotr po zdradzie gorzko p aka  i „wyprostowa  si ” – 
bo al nie mo e pozosta  jako zmartwienie… 
Nad sob  p aczcie – napomina Zbawiciel 
  i nad synami waszymi 
 p aczcie nad sob  wy wszyscy, którzy nad bohaterem 
 powie ci i filmu potraficie si  rozczula , 
 którzy  wzruszacie si  cierpieniem zwierz cia 
 – a oboj tnie  przechodzicie obok konkretnego nieszcz cia… 
Wiele osób z po ród nas op aka o ju  swoje 
grzechy w spowiedzi wielkanocnej – wiele osób ju  znów ma za co p aka ... 
P aczmy nad sob , aby wytrwa o  i wierno  wzmocni  
 
 eby us ysze : „Radujcie si  i weselcie” 
    bo po to przecie  yjemy... 
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Nie b d  niewierny... 
 

„Nie b d  niewiernym, lecz wierz cym”… 
 – zdanie to skierowane nie tylko do Tomasza, ale 
 do ka dego z nas – ma swoje „pokrycie” 
     i zastosowanie 
Nasza wiara tak pe na problemów, a za ma o realna 
za ma o „rzeczowa”– jest albo sentymentalna, albo jest 
   „cudowna”, albo oboj tna 
   – za bardzo jest ludzka… 
Tomasz – typ cz owieka „trze wo” patrz cego na wiat 
/troch  XX wieczny cz owiek/ – jak zobaczy, sprawdzi, 
to uwierzy… sceptyk „materialista” 
  wiadomo: umar  Chrystus, a wi c koniec! 
   przem czeni s  aposto owie – a wi c 
   maj  przewidzenia 
„Nie b d  niewiernym, lecz wierz cym”, 
  – m drze wierz cym! 
Ca a troska w tym, aby odej  od tego, co nie jest 
prawd , co zniekszta ca Boga, co obra a Jego wielko  
a nie odej  od Niego 
 – aby znale  Boga i w tej pie ni, co si  nie podoba, w rze bie, 
  w sztucznej formie modlitwy, w kazaniu niezrozumia ym… 
  we wszystkim tym nawet co jest nieautentyczne i troch  bezmy lne… 
  w „pl taninie ycia”, w którym zawsze co  do szcz cia brakuje... 
Kto  wierzy, praktykuje, spowiada si , a krzywdzi 
innych – b d  m drze wierz cym, nie tra  wiary z tego powodu 
 
Pob dzi  kto  komu zaufali my /autorytet!/ – 
kap an nie wykona  dok adnie swoich funkcji, 
przeczytamy o jakim  formalnym przest pstwie duchownego 
– spójrz krytycznie, trze wo i nie tra  wiary, odrzu  b d, ale zostaw Boga, 
pozosta  wierz cym 
 „Co wam ka , czy cie – wed ug ich uczynków nie post pujcie” 
Zarz dzenie, którego nie rozumiesz… – przyjd , podyskutuj 
   spytaj, szukaj – ale b d  wierz cym 
Odejd  od wszystkiego, co jest bezmy lnym przyj ciem narzuconego rygoru 
– oczy  wiar , ale j  zachowaj 
Nawet gdy co  „nie wyjdzie” – /”a my my si  spodziewali”/ 
– b d  m drze wierz cym 
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      Cicha dobro  
 

S  pewne sprawy, o których musimy sobie bardzo 
cz sto przypomina  – bo zapominamy 
     bo pami taj c uciekamy od nich 
     bo trudno nam w nie uwierzy  
np. pokora, prostota, skromno  
 ka dy z nas pragnie by  czym  wi cej, 
 ni  zwyk ym, normalnym, przeci tnym cz owiekiem 
  – boimy si  by  wmieszani w ród innych 
  chcemy si  wyró nia , co  znaczy , panowa , decydowa … 
Dobry objaw – tak trzeba! – ale nie za wszelk  cen  
Raczej trzeba pozosta  tym zwyk ym, skromnym cz owiekiem 
Przypomnijmy sobie tak dobrze znan  prawd  o bardzo skromnym, 
ukrytym cz owieku – o Maryi, Matce Boga 
Wybrana do wielkiego dzie a zbawienia, 
do programu pocieszania i wychowywania ludzko ci… 
 Teologia mówi – Zes a  Bóg Syna Zrodzonego z Niewiasty 
 – Bóg wybiera po prostu niewiast , cz owieka, 
   osob  skromn , cich , nieznan  
Ogromne zadanie 
Bóg potrzebowa  matki, jej troskliwej opieki, 
jej pe nej po wi cenia mi o ci, potrzebowa  jej wp ywu, 
jej wskazówek, przyk adu… pragn  serca, 
pragn  zrozumienia, ludzkiej dobroci, u miechu 
– Dlatego w a nie wybra  cz owieka zwyk ego 
Gdzie mia  szuka  dobroci ludzkiej? 
 – czy mo e u pysza kowatych m drców, 
 doktorów, rabinów, kap anów, faryzeuszów? 
 – czy mo e u bogatych kupców, potentatów finansowych 
 ogarni tych tylko dz  zysku? 
 – czy mo e u zblazowanych, pró nych, zarozumia ych, 
 lekkomy lnych, prze artych ch ci  u ywania? 
         przyjemno ci? 
Szuka  Bóg cz owieka prostego i dobrego… 
W naszym yciu oparcia te  szukamy w cz owieku 
Nas szuka Bóg 
Szukaj  nas inni ludzie – wniosek?... 
    Prostota i skromno
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13.V.62 
Rozmowa… 

 
Jak ogromn  moc posiada w sobie s owo ludzkie… 
Wielk  pot g  jest rozmowa – ile mo e zbudowa  lub zniszczy  
     zasia  dobra lub z a 
     wychowa  lub ograniczy  
Po jednej rozmowie mo na nieraz ca  powie  /dzie o/ napisa   
– bywa te , e rozmowy ko cz  si  „burd ”, awantur  
– bo rozmowa „ aduje” nas wewn trznie, o ywia g ow  i serce 
       rozmowa „zapala”, wzmacnia i zaostrza emocjonalno  
Po jednej rozmowie mo na ca kowicie zmieni  swoje ycie,  
przestawi  ca kiem sw  ideologi , wiatopogl d… 
Tysi ce i miliony ludzi psychicznie „zmarzni tych” chodzi po wiecie 
dlatego, e nie potrafi  rozmawia , e z nimi inni nie umiej  mówi  
„Nasze czasy” zdoby y nadzwyczajn  swobod  i atwo  rozmowy 
   /swobod  kulturaln , polityczn , obyczajow / 
– a przecie  w naszych kontaktach s ownych istnieje tyle 
bezsensownych przemilcze , tyle nieszczero ci, fa szu wprost i ob udy 
tyle niedopowiedze , skr powania, nieporozumienia 
Umiemy pi knie, kwieci cie mówi , a nie mo emy, nie potrafimy 
podzieli  si  wielu sprawami – pog bia si  to poczucie osamotnienia 
jest przyczyn  prawie wszystkich wrogo ci, zerwa  itd. 
 – a wi c tragedia? 
Dostrzegamy wa no  zagadnienia: piel gnacja s owa! 
– …aby rozmowa nasza by a nacechowana serdeczn  prostot , 
      aby czy a bezpo rednio ludzi, aby wychowywa a i budowa a,  
      aby likwidowa a kompleksy i wiadomo  samotno ci, 
      aby rozerwa a ci ce brzemi  niezrozumienia i wrogo ci. 
Rok wychowania w naszych planach odnowy Ojczyzny! 
Wiedz c, e pod wp ywem rozmów rozwija si  styl my lenia, sposób 
odczuwania i dzia ania, e z m drego cz owieka jednym ironicznym, 
z o liwym s owem mo na uczyni  g upca i miesznego,  
e rozmow  mo na znudzi , zdenerwowa , poni y , jak równie  

nape ni  dobrem, urobi  opini  ca ych grup spo ecznych… 
Wiedz c o tym – z poczuciem odpowiedzialno ci  
       stara  si  wychowywa  ka d  rozmow  
Nie zapominajmy, e warto ciowa rozmowa jest skuteczniejsza 
od dobrej literatury czy filmu… 
Wiedzmy te  o tym, e wypowiadane s owa tworz  nas tak samo, 
jak my je tworzymy. A wi c – samowychowanie!
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20.V.62 
S owo Zbawcze 

 
Pos uga s owa w Ko ciele – ca a dzia alno ! 
  – wsz dzie, w konfesjonale, na ambonie, 
  przy o tarzu, przy ka dej okazji – s owo! 
ale „niech ka dy b dzie skory do s uchania…” 
      „przyjmijcie s owo, które mo e zbawi  dusze…” 
Ka dy z nas si  do s owa przyzwyczai  
 – w wielu wypadkach s owo ju  nie dzia a 
 / mówi si  o tzw. „dewaluacji s owa” / 
W ród obfito ci ludzkich s ów s  te  Bo e s owa 
Lekcja Mszy w. dzisiejszej mówi – wzywa, aby my  
raczej byli ch tni do s uchania 
  a powolni do mówienia /i do gniewu/ 
 niech ka dy z nas s ucha, nads uchuje, 
   ucha nadstawia, niech szuka s ów Bo ych, 
  niech szuka prawdy 
 niech ka dy b dzie krytyczny, ale niech s ucha 
  niech przyjmie zbawcze s owo 
Na innym miejscu tak skar y si  Chrystus i boleje 
„Je li prawd  mówi , czemu mi nie wierzycie?” 
Czemu nie wierzycie w s owo, które ma moc, 
    chce i mo e zbawi  dusze? 
   w s owo, które chce i mo e da  
    spokój, wolno , rado  
    równo  i braterstwo? 
A przecie  wiecie, gdzie jest prawda! 
Czy  tak wielkiej potrzeba m dro ci, aby si  zorientowa , 
gdzie jest rzeczywista prawda? 
Czy jeszcze mo na pow tpiewa  w prawdziwo  naszej religii? 
W prawdomówno  pos annictwa Ko cio a? 
Czy naprawd  nie mo na dostrzec, e s owo przez nas rzucane 
chce i mo e zaprowadzi  do szcz cia? 
Narzekamy: jest le! 
  a tak cz sto „targujemy si ” ze S owem 
  Ostro ni – nie chcemy przyzna  racji… 
Nie mo na chowa  g owy i zbola ym g osem 
mówi : Nie wiem! 
Przyjmijmy s owo, Bo e s owo i ka de dobre, ludzkie s owo. 
     – ono zbawi dusze nasze! 
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Wykonywa  S owo... 
 

Paradoksalnie brzmi: Bóg jest jedyn  nasz  otuch  
   ale równocze nie stanowi najwi ksz  
   nasz  obaw  – jest tym, czego 
   najbardziej potrzebujemy i tym, 
   przed kim chcemy bardzo si  ukry . 
Wiara bowiem ogromnie du o daje – 
 ale te  stawia powa ne wymagania. 
W prawie moralnym Chrystusa nie ma pob a liwo ci 
– jest jaka  elazna surowo ... 
 Nakazuje post powa  w sposób prawy bez wzgl du na to 
 jak to jest bolesne, niebezpieczne czy trudne... 
 ale nie mo e by  inaczej! 
Ca a trudno  w tym, e ca  sw  istot  solidaryzujemy si  
z Bogiem w stawianiu wymaga , 
z pot pianiem przez Niego ludzkiej chciwo ci, wyzysku, 
oszuka stwa, zbrodni i ka dego z a. 
Nieraz chcemy, aby Bóg zrobi  dla nas wyj tek 
i uchyli  prawo, przebaczy  z o – ale w g bi duszy 
w pe ni zdajemy sobie spraw , e gdyby Bóg nie brzydzi  si  z em, 
nie by  by Bogiem dobrym. 
Wiemy z drugiej strony, e ta najwy sza dobro  
i doskona o  musi si  w takim razie brzydzi  
wi kszo ci  naszych czynów. 
  – okropno  naszego po o enia 
Na skutek naszego post powania stajemy si  wrogami 
tej Dobroci i ma o jest prawdopodobie stwa, 
eby my jutro post powali lepiej. 

Nie mo emy oby  si  bez Boga, a przecie  tak trudno 
jest si  Mu „przypodoba ”. 
 dlatego „B d cie wykonawcami s owa 

a nie s uchaczami tylko...” 
2 rzeczy: modlitwa 
      wykonywanie s owa 
Dotychczas nie by o modlitwy / to by a zabawa / 
„Pro cie a otrzymacie”... „Dotychczas nie prosili cie”... 
i „b d cie wykonawcami”... 
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28.V.62 
Bóg kocha „s ug ” 

 
Ka dy, kto kocha prawdziwie przestaje by  egoist  
 / przynajmniej dla osoby ukochanej przez siebie / 
– nie my li o sobie tylko, gotów si  po wi ca , 
 „niewyczerpany” jest w pomys owo ci, by da  to, co najlepsze, 

najcenniejsze, by ofiarowa  wielkie dobro jakie posiada... 
 i to jest ród em jego rado ci, szcz cia, 

zapa u yciowego 
   przykro , bole  rodzi si  dopiero, 
   gdy zobaczy si  „oszukany”, zawiedziony, 
   gdy nie doceni  i nie uszanuj  jego mi o ci    
Kto kocha, gotów jest zapewni  szcz cie, obsypa  przywilejami, 
na jakie mo e si  tylko zdoby  – 
Nic dziwnego, e Bóg przyrzeka hojn  nagrod  
  i ci gle askami obsypuje... 
 „Gdzie ja jestem, tam b dzie te  i s uga mój” 
Zachwycamy si  wspania ym przywilejem M(atki) Bo ej 
     Wniebowzi ta! z dusz  i cia em... 
Matka Bo a – ale któ  lepiej, wierniej, wytrwalej s u y  od Niej? 
/Bóg j  kocha/       
    – ona by a dobrym s ug  Boga! 
      dobrze s u y a Bogu samemu – 
      a Bogu s u y a poprzez cz owieka 
„Gdzie ja jestem, tam i s uga mój...” 
   a wi c w niebie! Wniebowzi cie! 
  „op aci o si ” Matce Bo ej s u y  Bogu 
  „op aca si ” – warto s u y  – s yszymy? 
 / Ka da s u ba ludziom, jest s u b  Bogu / 
W ludzkich stosunkach s uga, je li dobrze wykonuje swe prace, 
pan go ceni – gotowy do spe nienia rozkazów, 
a pan daje w zamian nale n  zap at ... Nie ma jednak 
poufa ego obcowania, nie dopuszcza do swych tajemnic, 
nawet przy stole nie jada z nim razem – bo s uga! 
Bóg nie tak traktuje dusz  ludzk  – s ug  swoj  – 
   go , przyjaciel – wi cej cz onek rodziny, dziecko, 
   ukochana oblubienica /nie ma tajemnic, wszystkie 
   najtkliwsze uczucia s  wspólne i dobra s  wspólne/ 
„Rozkosz  Jego by  z lud mi” – bo kocha! 
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Oddanie Królowej 
 

 Maryja – Królowa i Pani 
    „Królowa wiata i Polski Królowa” 
 
  wiemy, e to specjalny rodzaj królowania 
     podda stwa, s u by – mi o ! 
  „Chocia  Pani  nazywamy 
  lecz jak Matk  Ci  kochamy...” 
 przez pe ny miesi c trwa y uroczyste piewy 

i rozwa ania – teraz ma oddawa  „echo” 
„echo” to b dzie g osem sumienia 
    a/. cze  i wierno  Królowej 
    b/. mi o  Dobrej Matce 
  s owem i czynem, postaw , „stylem” ycia 
  dobroci  dla ludzi 
    /dzieci tej samej Matki/ 
 ka da s u ba ludziom, jest rado ci  Matki, 

  jest czci , wierno ci , mi o ci , s u b  dla Niej. 
 
Królowa i Pani wiata, Królowa i Matka Polski 
jest po to, aby „pod wspólnym dachem domostwa naszego 
nie by o g odnych, bezdomnych i p acz cych 
...aby wszystkie dzieci Narodu y y w sprawiedliwo ci i mi o ci, 
w zgodzie i pokoju, aby w ród nas nie by o nienawi ci, 
przemocy i wyzysku... aby ycie Polaków by o bezpieczne... 
aby nie by o lenistwa i lekkomy lno ci, 
marnotrawstwa, pija stwa i rozwi z o ci… 
aby zapanowa a wierno  i sumienno , 
pracowito  i oszcz dno , wzajemne poszanowanie, 
mi o  i sprawiedliwo  spo eczna...” 
 
Pragniemy, aby Matka Bo a mia a „pierwsze stwo 
w narodzie” – tak to okre la Lekcja Mszy w. 
 ma by  pierwsz  „obywatelk ” 
 w znaczeniu w adzy 

i wzoru! 
 
Królowa nasza nie da korzy ci i „popularno ci” 
– kocha i s u y, po wi ca si , chce pomaga . 
Nie oznacza to pob a liwo ci dla z a! – raczej to jest „doping” i zach ta w gór . 
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10.VI.62 
Moc Ducha 

 
M owie bracia! – w ten sposób rozpoczyna  w Piotr 
sw  pierwsz  mow  po Zes aniu Ducha wi tego... 
To nie jest tylko historia 
  Duch w. mo e i dzi  zst pi  na dusze nasze 
  – ze wszystkimi darami 
 potrzeba ducha ofiarno ci i apostolstwa 
  wspó odpowiedzialno ci za losy wiata 
 
Duch wi ty – Duch Bo y – duch mi o ci, pokoju i mocy 
 
Ludzie zawsze mieli problemy: co to jest ufno , 
jaka powinna by , jak si  powinna przejawia ? 
 Kto mnie mi uje, zachowuje nauk  moj  
        przestrzega moich s ów 
        pami ta o moich pro bach 
        sw  postaw  wykazuje mi o  
        ma „mojego ducha”... 
 
Trzeba przepe ni  siebie tym Duchem, chyba e kto  nie mi uje... 
 
O pokój ludzie walcz  i go nie maj  
Bóg zostawia nam pokój inny, daje nam pokój – 
ale niech si  nie trwo y serce ani si  nie l ka 
– ten pokój wymaga hartu ducha, odwagi i mocy, aby go utrzyma  i rozszerzy , 
a nie tchórzliwego wojowania i niszczenia, aby zdoby  w tpliwy pokój... 
 
Duch wi ty – Duch mocy wewn trznej 
  Duch mi o ci i pokoju, 
  Duch m dro ci, odwagi 
 mo e dzi  zst pi  na nasze dusze! 
tylko nie uciekajmy – niech si  serce nie trwo y 
 
Czasem wygl damy jak wojownicy pewni siebie i krzykliwi 
gdy w wielkiej „chwale” id  za uciekaj cym 
– ale gdy przeciwnik nie ucieka, oni pierzchaj  /a przecie  Duch Bo y zwyci y wszystko/.
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Nowe Miasto
Para  a Nawiedzenia N.M.E.
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24.III.63 
Odnowa cz owiecze stwa 

 
Wielki Post – czy to czas „zastoju”, martwoty? 

nic si  nie dzieje?... 
pokuta, post, umartwienie, spuszczone oczy? 

tak si  tylko wydaje! 
Wielki Post = czas walki, dzia ania, akcji, czynu 

rozbijania skorupy z a 
dni dobrej woli, pojednania z Bogiem, ze wiatem 

ma u wiadomi  „ni ” moralny 
ra  i smuc  grzechy, u omno ci, 
  wady, b dy i na ogi 

wzbudzi  wizj  „wy u” cnoty i wi to ci 
pragnienia spe nienia obowi zków, 
 zlikwidowania nieporozumie  
zapewnienia poprawy. 

Pi kno i wspania o  ukazuje si  poza naszymi grzechami 
– wystarczy je tylko usun . 
Ju  chyba ka dy ma do  ludzkich niech ci, skarg, 
z o ci i nerwów swoich i innych bli nich, krytyki 
i „panoszenia si ”, chyba ka dy pragnie ciszy, dobroci, 
przyja ni i opanowania 

– a te pi kne, po dane sprawy 
tak s  blisko, tak tu , tu , zaraz za odrzuceniem grzechu. 

Post, pokuta, umartwienie, al 
 – ale u am akn cemu chleba, 
  pomagaj, zrób co  dobrego, zainteresuj si  
  popraw swój grzech 
  u miechnij si  i obdarzaj nim innych 
  „niech si  w oczach mieje b kit nieba.” 
Wielki Post to wspania a akcja ratunkowa, 
akcja odbudowy ruin ducha, rozbijania skostnia ych, 
niepotrzebnych, szkodliwych gruzów... 
Nie trzeba chyba udowadnia , e ruiny moralno ci i cnoty, 
gruzy rozbitych rodzin, p acz cych, nieszcz liwych, 
e popio y i u le spalonych sumie  i ludzkiej dobroci, 

koszmar z a, zdrady i przewrotno ci 
– e to jest straszniejsze od eksplozji, burz nie nych, trz sie  ziemi, 
cyklonów, epidemii i katastrof. A wi c – zosta  z grzechem? 
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Warszawa
ul. Ratuszowa 21

Para  a Matki Bo ej Lotera skiej
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25.VIII.63 
Wychowanie 

 
 
 
O takich ludziach, jakich wspomina dzisiejsza ewangelia 
zwyk o si  mówi : bez wychowania 
  – widzieli nieszcz cie, cz owiek potrzebowa  pomocy 
  – nie pomogli – przeszli oboj tnie – a wychowanie? 
  sumienie? – serce? – ludzka wra liwo ? 
Rozpoczyna si  rok szkolny – ju  nied ugo... 
Tak ju  jest, e ycie ca ych spo ecze stw uk ada si  
w zale no ci od pocz tku i ko ca roku szkolnego 
Zaczniemy znów uczy , znów wychowywa , 
/ wychowanie jest akcj  nieustann , ale rok szkolny 
daje zwykle inny „wyd wi k” ca emu zagadnieniu /. 
Wychowanie, to nie znaczy zapewnienie mieszkania, 
warunków materialnych, ubrania – to nie jest danie nauki 
  – mówimy nieraz o m drych, wielkich ludziach, 

  e wychowanie szwankuje – o bogatych, dobrze 
  urodzonych, dobrze sytuowanych, o posiadaj cych 
  wysok  pozycj  spo eczn  i „plecy” 
  mówimy cz sto, e brakuje im wychowania 
   e to nie ludzie 
/ mimo, ze ich ludzie powa aj  i boj  si .../ 
jak w ewangelii dzisiejszej – ten kap an ydowski 
– przynajmniej on powinien mie  wychowania – a  przykro. 

 
Domy lamy si , e dzi  chc  mówi  o wychowaniu religijnym 
– pragn  uwra liwi  serca na ujrzenie wa no ci sprawy. 
Najg bsze zasady ludzkiego ycia daje religijne wychowanie. 
W niektórych rodowiskach jest jaka  dziwna nieczu o , 
oboj tno  – „nie ma czasu”, „tak si  zesz o,” „tak jako  si  z o y o” 
– a dusze gin , a ludzie s  potem niewychowani. 

e wychowanie wa n  spraw  – nie trzeba przypomina ... 
 
Wychowanie – ale nie „tresura” 
  wp yw... przygotowanie wychowanków, eby 

 za naszym przyk adem, pod wp ywem naszych 
s ów, naszych do wiadcze  wybierali dobro... 
 

nauczy , wychowa , „otowrzy ” ich...  – wiadomie i dobrowolnie eby uznali 
      wielkie sprawy Boga, wiata, cz owieka 
      – eby „wyczuli” dobro sercem 
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Dzi kowa  Bogu 
 
 
 
Na pewno niejednego uderzy y ciekawe wnioski z obserwacji ludzi: 

wi cej osób umie prosi , b aga … 
mniej potrafi dzi kowa  

Tak jest w yciu codziennym. 
/ewangelia dzisiejsza te  o tym mówi/ 

Wszyscy s  sk onni narzeka  z ka dego nawet urojonego powodu, a ma o kto zachowuje 
wdzi czno  za dobra, nawet wielkie, wspania e. 
A jest za co dzi kowa ! 
 na podobie stwo z tymi tr dowatymi. 
 
Nas Bóg wybra , po o y  na nas r k  swoj . Trzeba si  tym ucieszy ! 

nieustannie dzi kowa ! 
Zawsze i wsz dzie dzi ki czyni ... 

do tego zach ca nas Ko ció  przy ka dej okazji. 
 

w. Piotr Aposto , umieraj c g ow  w dó  na krzy u, dzi kuje P(anu) Bogu za ycie… 
…za ycie w tym momencie! 

   
Nietsche – filozof niemiecki – powiedzia  kiedy , e bardziej by ceni  chrze cija stwo, 
gdyby nie mia o ono tak pos pnych twarzy. 
Gdyby my dobrze rozumieli, czym jest to Bo e wybranie, czym jest i co daje nam kontakt 
z Bogiem, by oby inaczej… 

i dlatego …rzucam pytanie: czy potrzebna nam wiedza religijna 
czy potrzebna silna wiara 

       czy wiara mo e by  „ lepa”? 
 
Jasne, e nie mo na tak stawia  problemu. 
Rok szkolny – nauka religii. 
 
A mo e warto stworzy  w domu bibliotek  religijn ? 
      /podr czniki, ksi ki, czasopisma/ 
Gdyby my wi ksz  mieli wiedz  religijn , bardziej docenialiby my 

warto  wiary, 
aski Bo ej, 

nadprzyrodzono ci 
ycia 

           jest za co dzi kowa ! 
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        Oczyszcza  ycie
 
 
 
Ciekawe, co by my powiedzieli na temat: szatan, diabe , z y duch?

A czy w ogóle szatan istnieje?
 

C. Coccioli – „Niebo i ziemia” /str. 108/ – szatan jest tu realn , konkretn  si , gro n  
i niebezpieczn ...
Z o dzia a, istnieje z y duch!
Swymi z ymi czynami zwi kszamy „ci ar gatunkowy” z a, przechylamy szal  zwyci stwa 
na jego stron .
Dobrymi czynami stwarzamy wi ksz  szans  zwyci stwa dobra, zwyci stwa Boga i Jego 
sprawy...
 
Dlaczego mowa o szatanie?
Prze ywamy obecnie okres wezwania, przedpo cie. Bóg nas wo a!
       Oby tylko nie na pró no!

w historii tak jest: Bóg wzywa a cz owiek ucieka.
„Id cie do winnicy mojej”
  = id cie do winnicy swojej
  = wejd cie do w asnej duszy
  = przy czcie si  do walki ze z em.
 
Bóg zasiewa i czeka na plony.

Bóg otwiera nam oczy i czeka na wiar  i mi o .
 

Wa ny jest cz owiek, „dobijaj  si ” o niego wszyscy:
Bóg, szatan, ludzie, filozofie, ideologie, wiatopogl dy...

Ci gle komu  lub czemu  s u ymy i jeszcze Bóg wzywa. Daje nam szans , chce, aby my 
uporz dkowali ycie
Sprawd  kieszenie, biurko, szaf , bielizn ...
Gromadzi si  kurz, brud, wiele rzeczy ju  niepotrzebnych. Wyrzucisz (je) i zaraz l ej, 
przyjemniej, lepiej.
Sprawd  dusz , sumienie, my li, uczucia, prze ycia, wol ...

Jest co uporz dkowa !  
I b dzie l ej!

Czy nie po to nas Bóg wzywa, aby w a nie by o l ej?
Narzekamy, e nie jest lekko, e jest trudno ale ...czy dokonali my uporz dkowania?
M czy nas nieporz dek, brud w mieszkaniu, w ubraniu… a w duszy nie m czy?
 
O ka dej porze Bóg wzywa!

Rozwa my!
On czeka!
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28.II.64         
Duch pokuty

 
 
 
Ewangelia z pi tku po II Niedzieli W(ielkiego) Postu mówi o problemie zdrady, 
niewdzi czno ci... Bóg im zaufa , dawa  szans , mo e tym razem uszanuj ?

…dokonali zdrady i zbrodni.
Straszna to rzecz! Zdrada, opuszczenie...
Ka dy uczciwy cz owiek buntuje si  przeciwko temu.
 
Przypomnijmy niezapomniane chwile: Chrystus w czasie m ki, Jego okrutne opuszczenie,  
osamotnienie, zdrada

ale... zastanówmy si : ci zdrajcy czy to nie s  ludzie zdezorientowani, nieszcz liwi, 
zagubieni, chorzy?

Aposto owie, Piotr, Judasz, samobójczyni, kap an – apostata
W ka dym grzechu (jest) ca y psychologiczny proces, ca e mnóstwo prze y , problemów, 
my li, zastrze e ...

„co  nie wysz o” – z e „ustawienie”
wyczerpanie, rozgoryczenie, zawód, okoliczno ci...

   tajemnica nieprawo ci
grzech – to nie jest taka prosta rzecz 

!
 

Kto o sobie powie, e jest zdrajc  Chrystusa i Jego zasad?
    a przecie  tyle grzechów wko o, spl tane s  korzenie ycia!
Jak atwo jest dokona  zdrady

 [jak ten Andrzej 14 letni – rozczarowany, za amany, zgorzknia y?
„Szymon Syn Jony” t. I – J. K dziora /str. 221 – 226/ prze ycia Judasza, powaga 
 i szacunek wobec grzesznika]

 
I POKUTA

Je li pokutowa  nie b dziecie, zginiecie...
  B ogos awieni, którzy p acz ...
   Nawró cie si  do Boga – w po cie, p aczu, alu.
 
Grzech to zawsze zdrada Boga, ludzi, zasad moralnych!
  Grzech poci ga (za sob ) stan winy i zas uguje na kar .

Wina nieodpokutowana m czy – cz owiek le si  czuje.
[ex. z literatury: Dostojewski – Zbrodnia i kara, Tadeusz Rittner – „W ma ym domku” – 
lekarz zabija on , wyrok uniewinniaj cy. Ludzie czuja, e jest niewinny, 12-tu przysi g ych 
zatwierdza wyrok ale on wie, e jest inaczej i da ukarania, przyznaje si  do winy.]
 
Sprawiedliwo  ludzka pozostaje dot d, dopóki si  w ni  wierzy a potem cz owiek jest 
s dzi  sam dla siebie!
A gdy cz owiek (zostaje) sam w asnym s dzi ! (to nast puje) przeobra enie.
Zaczyna rozumie , e pokuta jest konieczna, 

rozumie  b d,
      zawstydzi  si ,
       a owa  – nawet zap aka ,
          podj  dzie o poprawy.
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Mo e dlatego, e ta odpowiedzialno  jest taka spl tana... p acz – zrozumienie – 
naprawa… jeste my uk adem zamkni tym i kto  musi cierpie  za szale stwa drugiego, 
kto  musi modli  si  i pokutowa , kto  musi ci ar winy, odpowiedzialno ci i kary przyj . 

wi to  i grzeszno  nie s  tylko prywatn  spraw . 
To nie jest nasza rzecz! 

To wspólna odpowiedzialno ! 
Krzywd , ci ar (grzechów) ponosz  wszyscy. Ma (to) g boki sens spo eczny. 
Ka dy czyn, nawet niezauwa ony, czy te  akt pokuty wp ywa na ludzko . 
Zakony kontemplacyjne – „skarbiec Ko cio a” – surow  pokut , modlitw , umartwieniem 
b agaj  o wspólne dobro, o udzielenie ask i odpusty grzechów.      
        
Doceniamy, czym s  dla wiata ludzie wyrzeczeni, wielcy, ludzie o stalowym charakterze, 
o sile woli, ludzie po wi caj cy si  dla wa nych spraw. 
To jest nasze wspólne bogactwo! 
Je li pokutowa  nie b dziecie, wszyscy zginiecie 
     nie znajdziecie spokoju! 
[jak ten Strzembosz redniowieczny, który sobie na o y  sam pokut  i kamienie na 
taczkach wozi ] 
 
A Bóg daje szans ! 
Chce wybawi , przebaczy , uratowa  tak jak dla 10 sprawiedliwych chcia  ochroni  
Sodom . 
 
Wielkie duchowe korzy ci Bóg nam daje. Co  koniecznego! 
 
Post – pokuta – umartwienie – wyrzeczenie – rezygnacja 
 oczyszcza i podnosi my li w gór  
  ogranicza wady 
   wzmacnia m stwo i si  woli 
    wykszta ca cnoty 
     daje panowanie nad sob  
      uspokaja samopoczucie /porz dek i ad/ 
          daje u miech! 
 
   Pami tajmy oczywi cie  o m drej ascezie i dobrej spowiedzi! 
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29.II.64 
Dobry Ojciec 

 
Jak zwykle nawi my do Ewangelii: /sobota II tygodnia W. Postu/ 
syn marnotrawny – a ojciec kochaj cy przebacza … 
 spotykamy wypadki, e rodzice wyrzekaj  si  dzieci, 
 nie chc  ich zna  /u van der Meersch'a  „Cia a i dusze”/ 
 ojciec ka e wybiera  : ja – Ewelina – zrywa z synem/ 
Najwa niejsze, e mamy do kogo wróci  – mamy Ojca dobrego 
nawet gdy le, grzech, ca a seria grzechów Bóg wci  kocha 
wychodzi na przeciw, bierze w ramiona – daje pier cie  / bo syn / 
daje szat  czyst , adn  – pociesza, przebacza – uczt  urz dza... 
Nie ma tak wielkich grzechów, które nie by yby przebaczone, 
nie ma z a, którego nie mo na naprawi … 
Nie potrzebne wobec Niego formy, strój, specjalne s owa, 
 nie tak jak u ludzi /mankiety bia e na egzamin/. 
On zawsze rozumie – nawet gdy nikt nie zauwa y , 
nawet za po wi cenie i trud ofiary powiedz , ze szukasz korzy ci… 
W Nim nabiera warto ci i sensu ka dy niezauwa ony czyn. 
On jest gwarantem ka dego dobrego czynu / najdrobniejszego! / 
– dlatego warto by  dobrym, warto si  po wi ca … 
 „Niech si  wam nie wydaje pró ne podejmowanie trudu”… 

ycie wystawia nas na pokus  przesadnego akcentowania skali wymaga  Bo ych, 
cierpienia, trudów, k opotów… obowi zków 
 – za ma o doceniamy ogrom Bo ych darów, wielko  tajemnic Bo ych, 
w których uczestniczymy i mo liwo ci wspania e, olbrzymie stoj ce przed nami. 
Trzeba si  nam uradowa  wielk  Ojcowsk  mi o ci  / jak w. Piotr na krzy u dzi kuje P. 
Bogu za ycie /. 
Kocha tak mocno, ze si  a  buntowali   
/ dla kogo wyprawia uczt ? – dla marnotrawcy? / „Szymon syn Jony” – J. K dziora. 
Aposto owie te  dziwili si  z pretensj , e Chrystus 
tak rozmawia ze z o liwymi faryzeuszami ….Przep dzi  ? 
Mamy do kogo wróci . On – dobry Ojciec, my – bracia i siostry 
 
mi o  – ofiara – po wi cenie /trzeba oczy ci /, d wiganie ci arów z mi o ci… 
 
 dlatego o braterstwo, jedno , wspólnot  tak Chrystus walczy  
Ostatnia wieczerza – z jakim uporczywym naleganiem mówi 
o mi o ci i braterstwie / potrzeb  tej wi zi odczuwamy / 
 przypomnijmy ognisko harcerskie – kr g – u cisk d oni, 
  czy mo na d o mi przekaza  mi o ? poczucie przyja ni… 
Nikt sam! Nie mo na si  zniech ci  w trudno ciach. On kocha. 
Zrozumie  potrzeb  trudu – cierpienia – D. Dohen – „Powo ani do mi o ci” 
      str. 73 – Rozczarowania 
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Wiara nasza 
 
„Zwyci stwem, jakie odnosimy nad wiatem, jest wiara nasza…” 
 – ale jaka jest ta nasza wiara? 
 Czy nie taka, jak „Tomaszowa”? 
  / dzi  „nasza „ niedziela / 
  ewangelia o nas… 
Wiara pe na problemów, zastrze e , w tpliwo ci 
 pe na niekonsekwencji 
postawmy sobie pytanie: Czy P. Bóg pozwala nam, 
czy rozumie nasze w tpliwo ci, nasz  niewierno  ? 
czy nas nie pot pia? 
– wprost przeciwnie… 
 do Tomasza specjalnie przychodzi, aby 
 mu da  mo liwo  sprawdzenia 
 
Wspania y przyk ad z Natanaelem / Bart omiejem/ – 
Chrystus go pochwali  publicznie, przed lud mi 
Za co? e nie uwierzy  w Niego… 
 Gdy jego brat, Filip ol niony Chrystusem 
 opowiada o Nim 
/pogardliwy ruch ramion – a Chrystus chwali/ 
Da  mu Chrystus dowód swej Bosko ci 
  i Natanael uwierzy  ! 
A czy my nie mamy dowodów? 
 Czy nie mamy wiadectw, argumentów przemawiaj cych 
  za prawdziwo ci  Bo ej nauki ? 
to dlaczego nasza wiara jest taka chwiejna? 
 
„B ogos awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli…” 
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Pruszków-Tworki
ko ció  p.w. Przemienienia Pa skiego
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2.VIII.1964 
Realizacja pragnie  

 
Mo e s yszeli my, mo e nawet obserwowali my 
Takich ludzi, którzy „mieli zosta ” geniuszami, 
  którzy si  „ wietnie  zapowiadali”… 
/ pami tam koleg  ze studiów – ”Mia em zosta  biskupem”… 
     – ale nie zosta  / 
Niedoszli arty ci, mistrzowie sportu, 
  naukowcy, specjali ci 
   jest ich do  du o 
Bardzo cz sto niedosz ym geniuszom brak o po prostu 
wytrwa o ci, pracowito ci – opanowa o ich 
prozaiczne, prymitywne lenistwo = marnotrawstwo …. 
 – jak w bajce o koniku polnym, który przez ca e lato „podskakiwa ” 
 a w zim  g odowa , bo si  nie przygotowa , bo nie pracowa … 
 nie mo na zmarnowa  aski 
A przecie  i nas te  czeka jaka  przysz o  
 przecie  i my te  si  „zapowiadamy” 
– tylko ca e nieszcz cie, e wielu rzeczy 
nam si  po prostu nie chce dokona  
Nie ubli amy sobie – wgl damy w siebie tak rzeczowo, 
obiektywnie, jak obserwatorzy – tak ju  jest, 
e od pewnych spraw naprawd  uciekamy, wymawiamy si , 

szukamy przyczyn usprawiedliwiaj cych i rzeczywi cie je znajdujemy. 
Nie, nie zawsze jest to lenistwo proste, zwyk e 
– cz sto jest to normalne zm czenie, 
ch  odpoczynku, bywa jakie  zniech cenie, czasem niezdecydowanie 
lub niemo no  wyboru absolutnie bezb dnego rozwi zania 
 – ale… jest lenistwo / albo – powiedzmy – brakuje troch  pracowito ci /. 
Ludzie, którzy dokonali wielkich rzeczy, byli lud mi wielkich pragnie  
/”My lenie ma kolosaln  przysz o ”/. 
My li, pragnienia, t sknoty, marzenia, które hucz  w g owie, 
które si  w ycie wprowadza, za które si  cierpi, walczy… 
one stanowi  o warto ci cz owieka. 
Pragnienia wymagaj  wysi ku – daj  si  i rado ! 
„tak” – nawyk wysi ku wobec dobra /nawet trudnego/ 
„nie” – wobec z a, wobec tego, co szkodliwe, niebezpieczne. 
Mamy si  strzec „s omianego ognia”.   
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11 pa dz. 1964 
Walka i zwyci stwo 

 
Nie atwo jest dobrze y  … Wiemy! 
„Trudniej dzie  dobrze prze y , ni  napisa  ksi g ” 
 – rzeczywi cie Mickiewiczowi atwo przychodzi o 
 pisanie i mo e dlatego tak powiedzia ? 
Faktem jest, e trzeba walk  przeprowadza  
i to cz sto mocn  walk … 
Dobry czyn = zwyci stwo nad sob  
 podobnie unikni cie pokusy do z a 
 
XXI niedziela po Zes . Ducha w. chce nas „uzbroi ” i ka e nam walczy  
 – trudno ci wewn trz nas s  
 okoliczno ci, warunki przeszkadzaj  nam y  uczciwie, wi cie 
Mamy zbroj  za o y  / zbroj  Bo , nie inn !/ 
 przepasa  biodra prawd  
 pancerz  sprawiedliwo ci 
 nogi obu  w Ewangeli  pokoju 
 tarcz  wiary 
 przy bic  zbawienia 
 „miecz ducha /= s owo Bo e/ 
„aluzja” do ubioru redniowiecznego rycerza, staro ytnego o nierza 
 
atwo sobie wyobrazi  – troch  fantazji… 

W tym wietle inaczej wygl da nauka Ewangelii 
/przypowie  o niemi osiernym d u niku/ – 
ju  widzimy, jak trzeba by o post pi , 
nie potrzeba nawet komentarzy… 
 
Zatrzymajmy si  na tym nakazie Bo ym 
Zobowi my siebie nawzajem i niech si  ka dy zbroi 
/takie zbrojenia nie s  zabronione przez adne przepisy mi dzynarodowe/. 
Uzbrojeniem Bo ym b dziemy dokonywa  zwyci stw 
– a na te zwyci stwa nad sob  oczekuje wiat, 
oczekuje Sobór, (Ksi a) Biskupi. Odnowimy oblicze ziemi! 
Ze zwyci stw nad sob  zyskamy „bona superflua1”, 
które przeznaczymy na dzie o pomocy innym... 

 
1Bona superflua ( ac.) – dobra zbyteczne, nadmierne 
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23.V.1965 
Pobo no  a ycie… 

 
„B d cie wykonawcami s owa, 
a nie s uchaczami tylko…” 
 – atwiej jest s ucha  
   i obserwowa  
   i... zapomnie ! 
 – fantastycznie, po mistrzowsku to wykonujemy 
/ nawet swojego s owa nie wykonujemy 
 – które przecie  tak bardzo cenimy – 
a có  dopiero Bo e s owo, s owo Bo ej prawdy ? / 
 
Ogromne skutki w yciu ma ta postawa neutralna 
 – patrze  , s ucha , obserwowa , 
 nie bra  udzia u, „machn  r k ”… 
Rene Masson – „Pantalaskas” str. 15 – bezradny, 
samotny cz owiek, biedny i zagubiony 
usi uje z rozpaczy pope ni  samobójstwo 
– ludzie stoj  i patrz , nikt nie reaguje. 
Kto  u ywa z ych s ów – s uchamy i nic 
/cz sto s  to nawet nasze dzieci/ 
Pami tamy mo e upozorowany wypadek na szosie 
– kilkudziesi ciu kierowców przejecha o obok 
my l c „nie moja rzecz” 
„Sztandar M odych” skar y si  w artykule na kult prywatno ci 
i neutralno ci w sprawie krzywdy innych ludzi… 
 – bo jeste my tylko s uchaczami, 
 a nie wykonawcami , lud mi czynu! 
X. Abp Kominek2 powiedzia  kiedy  w Cz stochowie, 
e pobo no  to nie jest uczestnictwo w obrz dach, 

modlitwach, to nawet nie przyjmowanie Komunii w., 
ale ycie dobre, uczciwe, subtelne, szlachetne, 
to wychodzenie tam, gdzie z o, smutek, krzywda… 
Nie udaj, e ci  nic nie obchodzi, e zgadzasz si  ze z em. 
Gdy nie walczysz ze z em /nie czujesz si  na si ach?/, 
poka , e go nie pochwalasz... To jest prawdziwa pobo no ! 
 

 
2 Boles aw Kominek (1903–1974), arcybiskup metropolita wroc awski w latach 1972–1974, kardyna  od 1973. By  
inicjatorem i autorem listu biskupów polskich do niemieckich z 1965. 
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2.X.1965 
Pomagamy? 

 
Ko czy si  Tydzie  Mi osierdzia… 
   mi osierdzie chrze cija skie trwa! 
 Du o by o modlitw, du o serca, yczliwo ci, 
 darów materialnych, szukanie biednych, 
 kazania, nabo e stwa 
 
Wdzi czno  si  nale y wszystkim, którzy co kolwiek chocia  uczynili 
 
Warto jednak pomy le  tak dog bnie 
Problem – pomaga  ka demu, czy nie pomaga ? 
 / kto  powie, ze jest du o oszustów / 
 jak pomaga ? 
 

le pomagamy prawie zawsze 
 Pomoc nasza jest cz sto upokorzeniem dla potrzebuj cego. 
  Pomoc – jak w filmie hiszpa skim „Wieczór Wigilijny” 
  /zapraszaj cy na wieczerz  biednych i starych „mieli ich do ” 
  i do  swego „mi osierdzia”/. 
 – bywa, e dajemy po prostu „na odczepne” 
 / nawet bez spojrzenia na tego cz owieka / 
 i wcale go nie wychowujemy, 
 ale poni amy, stwarzamy zatwardzia o , 
 kompleksy – to jest czyn bez serca, bez u miechu 
 Dziwimy si , e nas naci gaj … 
 – pomagamy jak cesarze i patrycjusze rzymscy, 
 którzy rozrzucali pieni dze gestem, 
 a lud pcha  si , rozbija , aby zdoby  ten pieni ek… 
 

w. Franciszek z Asy u tr dowatemu sakiewk  z pieni dzmi 
rzuci  / nie zszed  nawet z konia/, 
ale wróci  si , u cisn  r k  biednemu, porozmawia  z nim 
– to dopiero by o mi osierdzie… 
 

le pomagamy, albo nie pomagamy wcale, 
bo cz sto jeste my zdania /mówi c s owami Goethego/, 
e ”lepiej wyrz dzi  krzywd , ni  wprowadzi  nie ad”. 

 
Buduj c co  trzeba fundamenty, podstawy po o y ... 
Trzeba zobaczy  cz owieka, nie zatrzyma  si  na gestach! 
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3.X1965 
„Za co” ludzi szanowa …? 

 
Ju  nareszcie czas sko czy  z oszukiwaniem siebie. 
Nie pope nianie grzechów nie jest jeszcze pe nieniem woli Bo ej. 
Trzeba pozna  co nale y czyni  
– a zacz  trzeba od podstaw, od fundamentów. 
Umie  trzeba rozmawia  
  – wi kszo  umie u ywa  s ów, a nie rozmawia  
  /u ywa  s ów w uk adzie lepszym lub gorszym…/ 

 
Umiemy podchwytywa , ubli a , zbija  z tropu innych, 
denerwowa  si , dochodzi  swych spraw, zaperzeni, 
nie widz cy nikogo i niczego – a rzadko kto 
w tych konfliktowych sytuacjach umie porozmawia , 
wyt umaczy  na czym rzecz polega… a nie dra ni . 
 
Chcemy, aby nas lubiano, szanowano, u miechano 
– spytam, a w a nie, za co? za nonszalancj  i zarozumia o , 
za to, e przychodz c do ludzi nie mamy oblicza przyjemnego… 
Kochaj bli niego, jak siebie samego! 
Tak by  chcia , eby za ciebie zrobiono, 
nawet eby buty ci wyczyszczono i niadanie do ó ka podano. 
Przyjemne i nawet nie z e pragnienia. 
Ale zacznij, cz owieku – od czasu do czasu zrób to sam w stosunku do innych. 
Nie zawsze, nie pozwól si  wykorzysta  – B d  rzeczowy 
Wracaj c do domu, lub id c do ludzi nie my l tylko o telewizji, 
albo o spaniu i dobrym obiedzie, nie my l czy dzi  uda si  wypi  
lub dobrze, / co to znaczy dobrze?/ zabawi , ale pomy l jak wprowadzi  
przyjemny nastrój, jak  drobnostk  mo e przynie  i b dziesz kochany, uwielbiany… 
B dziesz umia  nawet piosenk  u o y  – spróbuj. 
/ Wujek – niadanie do ó ka – ona p acze…/ 
Podziwiamy geniuszów, ludzi silnych, m drych, umiej cych y , 
zdobywa  powa anie – B d my geniuszami! 
„Gdy cz owiek zechce, nawet i na go ym szczycie zakwitn  kwiaty” – przys owie 
kaukaskie... 
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Wiara wieków... 

 
„Najgorszym wrogiem naszym jeste my my sami…” 
  /historia nam to potwierdza/ 
 
Historia ukazuje wiele wspania ych wysi ków, 
wysi ków, które wiat podnosi y, które ratowa y i ratuj  
kultur , cywilizacj , ducha, moralno , dobro, prawd  
Dlaczego ludzie tak si  po wi cali? 
   – z ró nych motywów… 
Po wi my troch  rozwa a  dzie om i po wi ceniom, 
które wysz y z umi owania Bo ej nauki, z umi owania s ów dzisiejszej Lekcji, 
z zastosowania si  do „B d cie wykonawcami s owa, a nie s uchaczami tylko…” 
Ko ció  – ludzie Ko cio a /”mali” i „wielcy”/ zbudowali ten wiat dobra, 
pi kna, prawdy, po wi cenia… 
Ile wysi ków d cych do zaradzenia b dów, 
usuni cia niedomaga . Na gruzach zniszczenia imperium rzymskiego 
buduje si  nowy, chrze cija ski wiat / wiat mi o ci/ 
– a buduje si  w atmosferze l ku, s abo ci, cierpie , krzywdy 
  – heroiczny wysi ek, aktywno  wielka 
  duch odwagi i po wi cenia 
Wieki wiary – ludzie nie polegali na sobie 
  pok adali sw  ufno  w czym  wi cej 
  ni  przyrodzone sprawy, ni  cywilizacja 
 podstawy kultury, sztuki i cywilizacji 
   nowego adu i ycia spo ecznego 
Jest niemo liwe zrozumie  kultur  redniowiecza 
Je li nie wczujemy si  w religi  i nie potrafimy jej nale ycie oceni  
  duch dominika ski – veritas 
   franciszka ski – bonum 
K(o ció ) – obawia si , aby my przypadkiem nie pozostali 
zwyk ymi s uchaczami – lud mi bezmy lnymi 
i zaklina nas, b aga...
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Zaanga owanie w ycie 
 

My l cy cz owiek nieustannie spostrzega, e zawsze kto  lub co  zabiega o nas, 
o nas walczy, komu  na nas zale y / Bóg – szatan – dobro – z o – ludzie – 
– ideologie – poglady – filozofie…/ 
  – zawsze kto  nas szuka… 
  III niedziela podaje dwie si y, które szukaj : 
 szatan / Lekcja / i Chrystus / Ewangelia / . 
  

Podstawowy b d, jaki pope nia przeci tny cz owiek 
– pozwala si  znale  ale nie wychodzi naprzeciw 
   staje si  biernym uczestnikiem 
   – brak oryginalno ci 
   wiadomego zaanga owania 
   krytycyzmu 
 dlatego przestroga „czuwajcie, bo szatan jak lew kr y…” 
 
Zostali my wci gni ci przez si y ycia i idziemy 
cz sto przekonania wewn trznego nie posiadaj c 
/ idee, towarzystwo, „styl ycia”, udzia  w nabo e stwach, 
tradycje, zwyczaje, polecenia, przyk ad, na ladownictwo…/ 
– i m czymy siebie i innych 
– nara amy na niebezpiecze stwo 
– nie znajdujemy pe ni zadowolenia 
– nie sta  nawet na wyj cie z tego kr gu i potem 
„cz owiek zabija nawet to, co kocha” /O. Wilde/ 
 
Trzeba wreszcie sta  si  doros ym 
  – Bóg si  o to upomina 
  – upomina i ycie 
  – wyczuwa to ka dy cz owiek 
Nie mo na zatrzyma  si  na etapie dziecka, 
które idzie przez ycie „popychane”, cz sto lekkomy lnie 
    a nawet bezmy lnie. 
Potrzeba czego  wi cej, ni  tylko biernego przyj cia, 
   „powtarzania za autorytetami” 
jaki pi kny jest cz owiek, gdy pozostanie sob , 
  gdy siebie „w o y” w idee, sprawy, problemy... 
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9.X.1966 
U miech – zbawienie 

 
„Jam jest zbawieniem ludu – mówi Pan…” 
  / Introit XIX niedz(ieli) po Z(es aniu) D(ucha) w(i tego) / 
 
Ka dy cz owiek powinien by móc powiedzie  
to samo / oczywi cie w innych proporcjach /. 
Ja jestem zbawieniem, ucieczk , podtrzymaniem, 
 jestem pomoc , rado ci … 
 
Jak to uczyni ? 
  – a gdyby tak od u miechu zacz , 
  od humoru, rado ci? 
Ewangelia cz sto mówi o uczcie radosnej – 
  porównuje Eucharysti  do uczty. 
Du o si  mówi o wiecznych rado ciach… 
Pan Bóg chce, aby my byli rado ni 
 Modlitwa Mszy w. dzisiejszej prosi 
 „aby my spe niali wol  Bo  ze swobod  serca…” 
 
M drzy ludzie zach caj  do rozwi zywania konfliktów 
mi dzyludzkich humorem i artem. 
Wtedy naprawd  mo emy stwierdzi , e jeste my zbawieniem ludzi… 
 B ogos awiony u miech cz owieka… 
Dobrze by by o uczy  si  dobrego artu 
 – oczywi cie opieraj c to na nadprzyrodzonych podstawach 
 mo emy by  pewni, e nasz humor b dzie doskona y. 
 by aby to przeciwwaga z ego, dwuznacznego humoru 

/który „na ucho” si  opowiada „wybranym”/. 
Wiemy, ile tragedii zosta o rozwianych 
u miechem i humorem? 
Przesta my by  pos pni – Nitsche mówi  o ponurych twarzach chrze cijan... 
U miech jest zdolny ujarzmia  „dzikie zwierz ta” w duszy ludzkiej /jak Orfeusz/. 
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8.XII.1966 
Bóg zaprasza 

 
„Ave... D(omi)nus tecum... benedicta tu inter homines...”3 
  – zwiastowanie, wybór, powo anie 
  przedziwne s  Bo e drogi – Bóg wybiera! 
Bóg szuka ka dego z nas, wybiera, powo uje... 
Do ka dego z nas Bóg w jakim  sensie wysy a Anio a 
– do czego  wybiera, powo uje, zaprasza 
  B d  pozdrowiony 
  Pan z Tob  
  B ogos awiony  bracie w ród innych ludzi 
W ró ny sposób przyjmujemy to zwiastowanie, ten g os, te my li, 
ten uk ad warunków i jako  wypowiadamy to fiat – niech si  tak stanie – 
Czasem z wahaniem, z namys em, czasem si  przekomarzamy, buntujemy, 
czasem z entuzjazmem, czasem z l kiem 
  – i – gorzej lub lepiej wykonujemy 
…ale mo emy nie przyj , mamy t  moc! 
 
Bo ka dy cz owiek jest wra liwy na jakie  sprawy, ka dy ma swoj  „pi t ”, 
ka dego mo na na co  zapali , czym  kupi , zainteresowa , przekona  
 – pieni dzmi, godno ci , „pi knymi s ówkami”, logicznymi wywodami, 
 naukowo ci , p aczem, obietnic , szanta em, pro b  czy gro b  
„Pójd  za mn ” – co to znaczy? 
  powo uje? 
  zmusza? 
  zaprasza? 
 nie ogl daj si  wstecz – podejmij odwa nie! 
 „kto ogl da si  wstecz, przy o ywszy r k  do p uga, 
 nie nadaje si  do królestwa Bo ego... nie jest mnie godzien” 
 
Najpewniejszym sposobem s u enia Bogu  
    jest oddanie si  ludziom 
tak jak najpewniejszym sposobem oddalenia w asnych trosk 
jest ws uchiwanie si  w troski innych... 
Bóg znajduje sposoby, eby zaprosi , powo a  nas 
  – czy to us yszymy? 

 
3( ac.) – Zdrowa ... Pan z Tob ... b ogos awiona jeste  mi dzy lud mi... 
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       Rozwój 
       „Wzrost” cz owieka 
 
Chrystus naucza, przemawia, odpowiada, dyskutuje... 
– ale jako m dry Nauczyciel „trudno” naucza 
     zmusza do my lenia 
     prowokuje do wysi ku intelektualnego 
 
  przyst puje do (Chrystusa) „bieg y w zakonie” /uczony/, 
  pyta – a Chrystus nie odpowiada wprost, chce, 
  eby ten cz owiek sam sobie odpowiedzia  
  /sta  go na to!/ 
  „Co czyni ?..” 
  „Jak napisane w Prawie?” 
  „B dziesz mi owa ...” 
  „Dobrze  odpowiedzia . Rób tak!” 
 W dyskusji sam cz owiek daje trafn  odpowied . 
 Chrystus nie musia  go poprawia  
Dyskutant Chrystusa usi uje si  usprawiedliwia : 
„Kto jest bli nim?” – znów odpowied  nie wprost 
   ale przyk ad, ilustracja nauki /mi osierny Samarytanin/ 
   i zaskakuj ce pytanie 
   „jak s dzisz, który si  okaza  bli nim” 
   oraz druzgoc cy fina  nauki: 
   „Czy  podobnie” 
Cz owiek zawsze powinien wzrasta , uczy  si , rozwija  
Encyklika Paw  VI „Populorum progressio” z 26.III.1967 
mówi, e „ka dy... niezale nie od wp ywów, jakim podlega, pozostaje g ównym sprawc  
w asnego sukcesu lub pora ki”, e „wszyscy otrzymuj  w zal ku pewien zespó  zdolno ci 
i zalet, który powinien przynie  owoc”. 
 
Warto to zapami ta , e za swój rozwój cz owiek odpowiedzialny jest tak, 
jak za swe zbawienie. 
Nawet bardzo trudne wydarzenia, nawet kl ski, 
upokorzenia powinny nas wzbogaca , rozwija , uczy ... 
Nie bójmy si , gdy spotkamy si  z „trudn ” nauk  
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17.XII.67    
Mo na wyprostowa  drogi… 

 
Jana Chrzciciela pytaj : Kim jeste ? 
 
 atwo by o wtedy „podszy  si ” pod któr  z wybitnych postaci, 
 z jakimi go porównywano… Eliasz, Jeremiasz, Chrystus… 
 
Z pokor  i prostot  w jego odpowiedziach i postawie harmonizuje jego misja yciowa, 
któr  g osi: „Prostujcie drog  Pa sk !...” 
 
Rzecz, której tak bardzo potrzeba w naszym ludzkim yciu 
 – za du o jest ob udy, zak amania, udawania, k amstwa 
 za ma o prawdy, prostoty, pokory 
 
Prostujcie drog  Pa sk ! 
Bóg da prostowania, tzn. spostrzega nasze komplikacje, 
krzywizny duchowe i nie dziwi si  

niespodzianki i nieprzewidziane sprawy 
dostaj  si  nawet w drobiazgowo przemy lane plany… 
duch i materia cieraj  si  w nas 
wzloty i porywy z lenistwem i bezw adem 
 

Te wewn trzne sprzeczno ci nie dyskwalifikuj  jednak cz owieka 
– ma on moc do zdobycia 
prostoty i jedno ci /s u ba jednej sprawie/ 
i do wyzwolenia z niezdecydowania i prostactwa 
 
Bóg wlewa w serca nadziej . 
Ka d  drog  mo na naprostowa . 
 
Bezsensowne jest jednoczesne „ ciganie tura i królika” 
jak u H. Malewskiej w opowiadaniu o psie… 
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26.XII.1967 
Dla cz owieka… 

 
W powa ny, ponury, surowy nastrój wprowadza nas 
dzisiejsza Ewangelia 
 – wiele rozwa a  mo na snu … 
Oto mi dzy rado  wdziera si  smutek i z o, 
krzywda wyrz dzona cz owiekowi / bo Szczepanowi wyrz dzono krzywd  / 
Dlaczego tak jest, e w spokojne ycie, 
w szcz cie, dobro, prawd , rado  dostaj  si  z e si y, 
które ami , niszcz , krzywdz , 
komplikuj , niepokoj , odbieraj  u miech, gasz  rado ? 
A w a nie, sk d si  „to” bierze? 
Wiemy doskonale, e to my, ludzie, rozumne istoty jeste my tego przyczyn … 
Bóg sta  si  cz owiekiem mi dzy innymi dlatego, 
eby nikt niepotrzebnie nie by  obra any, 
eby nikt, jak Szczepan, nie musia  gin … 

 
A tymczasem jest inaczej… 
Dziej  si  tragedie. Gin  ludzie, gasn  dobre wzloty w duszach, martwiej  uczucia. 
Mówi si  o wielu wspania ych ideach, u ywa si  wspania ych s ów: 
mi o , przyja , cnota, dobro, dialog, itp. wspó istnienie, koegzystencja 
 

Zanim to zaistnieje, ludzie dobrej woli musz  stworzy  warunki, 
by nawet najs absi mogli swobodnie mówi ! 

„Ludzie dobrej woli” – gdzie ich szuka ? 
Dialog = umiej tno  s uchania 
  /bardziej ni  mówienia / 
 
Vercors – „Milczenie morza”: „Nie mog  spokojnie obra a  cz owieka, 
cho by to by  wróg” 

 – a przecie  przeci tny „dobry, porz dny cz owiek” 
obra a nawet przyjació  
eby tylko „obra a”, „cz owiek cz sto zabija nawet to, co kocha” /O.Wilde/ 
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Cz owiek nie jest s aby… 
 

„Bracia Józefa widz c, e ojciec kocha go wi cej, 
tak go znienawidzili, e nie mogli zdoby  si  na to, 
aby przyja nie z nim porozmawia …” Rdz 37 
     / pi tek II tyg. W(ielkiego) Postu / 
 taki jest cz owiek! 
 jak znienawidzi, jak ma uraz  /nawet urojon / 

nie potrafi czysto przyja nie ju  rozmawia  
nie potrafi by  krytyczny, bezstronny 
nie potrafi by  sprawiedliwy 
 

Chrze cija stwo wzywa do wyj cia poza taki stan, 
do spojrzenia z innej strony 
 – zawsze z szacunkiem wobec cz owiecze stwa 
  z nadziej  w mo liwo  przemiany 
 
Taki jest cz owiek! Kiedy ma szans  panowania nad innymi, 
dominacji, wykorzystania, zabrania, przyw aszczenia, skrzywdzenia… 
     – a wydaje si , e to si  uda, 

to wyci ga s owo, r k  nawet wbrew sobie, 
„zabija nawet to, co kocha” 

– „Nie tak b dzie u was” – mówi Chrystus. 
Cz owiek ma pozosta  twórc , nie krzywdzicielem! 
 
„Tylko to, co uczyni e  dla innych pozostanie z nico ci, 
jak  kiedy  oka e si  twoje ycie” – Dag Hammarskjöld 
 
Ale to nieprawda, e s aby jest cz owiek 
 – chyba, e uwierzy w swoj  s abo , zagro enie, osamotnienie, ma o  
 chyba, e uwierzy w si , wszechmoc si  z a, w które da  si  wpl ta , 
  e „oni” wszystko mog … Nie! 
 chyba, e ufa m dro ci wymy lonej przez cz owieka 

  i nie szuka wsparcia na Bo ej mocy i m dro ci 
Nie jest cz owiek sam, nie jest s aby, nie jest bez pomocy 
Sam Bóg okazuje cz owiekowi solidarno  w zmaganiu ze z em, 
daje nadziej  w zwyci stwo dobra, daje si  do uratowania godno ci ludzkiej 
 
Najwa niejsze, e mamy do kogo wróci , 
  e mo emy liczy  na Jego zrozumienie 
Ten wiat, nasz wiat 
 nasze warto ci, warto ci ludzkie 
  to my, ludzie mamy uratowa  
  my – wype nieni Bo ym duchem, Bo  moc , Bo  m dro ci … 
B d my solidarni z Bogiem, z lud mi… 
w tym zmaganiu ze z em, 

które ma nas podnosi  do godno ci twórców! 
 

Z o ludzi, z o wiata 
– nawet je eli jest wielkie /niemal powszechne/ 
nie mo e nas przerazi , sterroryzowa , nie mo e nam odebra  si  

„specjali ci” od czynienia z a to w a nie chc  osi gn  
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Nie mo emy utraci  rado ci serca 
i wiary w sens i konieczno  godnego ycia! 
 odwagi w przeciwstawianiu si  z u, 
 solidarno ci w obronie wszelkiego dobra 
Chroni  trzeba ka de rodz ce si  dobro, cieszy  si  nim, 
chroni  jak kwiat, nie zdepta , je eli jest jeszcze s aby, 
nik y, najwy ej „chucha ”, eby utrzyma  jego trwanie, 
eby przed u y  jego ywot… 

„Dmucha , aby rozpali  ka d  najdrobniejsz  iskierk  dobra, je eli zab ys a… 
 
Biada wam, je eli odrzucili cie nauk  Pana… 
 którzy z o nazywacie dobrem 
 którzy uwa acie siebie za m drych, 

ale nie umiecie dojrze  sprawy Pa skiej 
i nie widzicie dzie a r k Bo ych… 

Ale – pami tajmy – Bóg w nas wierzy, Bóg nas kocha 
„...chocia  nie umiem powiedzie , czy naprawd  w Ciebie wierz , 
wiem i czuj , e Ty, Bo e, we mnie wierzysz – 
i dlatego Twoja wiara nape nia mnie godno ci  i moc ”… 
 R.Brandstaetter 
  

 z tym pozosta my: Ty, Bo e, we mnie wierzysz! 
 
„Bo e, po stokro  wi ty… dzisiaj, gdy mi tak smutno i ciemno, 
u miechnij si  nade mn ” – x.J.Twardowski 
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Modlimy si  z Tob , Bo e 
 

Stajemy w modlitwie przed Tob , Panie 
 wspominamy Twój pi tek konania 
   Twój krzy  
   i tamt  noc modlitwy 
 w Ogrodzie Oliwnym 
  

Próbujemy si  wczu  w Twoje prze ycia 
Porównujemy… 
Musi by  wielka bole  Twoja, skoro si  przyznajesz 
i skar ysz „Smutna jest dusza moja”… 
 
 – ale osamotniony, zbola y, omdla y 
 trwasz w rozmy laniu, modlitwie 
 i tym oddaniu siebie „Nie moja wola”… 
Wprawdzie wypowiadasz tak bardzo po ludzku 
„Je li mo liwe, Ojcze, oddal ode mnie…” 
„Wszak e nie jako ja chc , ale jako Ty…” 
  – i powraca uspokojenia 
Nasze ycie usi ujemy dopasowa  do Twojego, 
upodobni , zaczerpn  Twego ducha 
W modlitwie, jak Ty, szukamy ukojenia i wzmocnienia 
 
Kaza e  nam y  w tym wiecie, 
który ma tak wiele z a, a  przera enie ogarnia 
Pozwól, Panie, wnie  skarg  s owami poety, 
 ale i pro b , aby serce nie podda o si  rozpaczy 
 i nienawi ci 
   „Modlitwa Pa ska” str.107 
   „Nienawidzie  nie b d ” 108 
   „Ojcze nasz” – 108 
Wierzymy w lepszy wiat 
 i w skuteczno  naszej modlitwy 
    i naszej mi o ci 
   „O krzy  Ci  prosz ” str.168 
Najpewniejszym sposobem oddalenia w asnych trosk i niepewno ci 
jest ws uchiwanie si  w troski innych 
Ty jeste  moim Bogiem, ty we mnie wierzysz... 
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10.08.1985 
Warto „obumiera ”… 

 
Znów m cze stwo w liturgii / w. Wawrzyniec/ 
Jedna z najwi kszych sprzeczno ci ycia, 
w którym jeste my „zanurzeni”: 
 ziarno musi „obumrze ”, aby by  plon 
Zachowuje si  tak przyroda 

wed ug planów, praw wspania ych, 
pi knych, logicznych ale i okrutnych 
/ ycie trwa kosztem innego ycia/ 
 

to nas interesuje stosunkowo najmniej… 
W stosunkach mi dzyludzkich sprawa jest ju  
nie do oboj tnego spojrzenia. Cz sto jest to bolesne pytanie, 
dlaczego do spokojnego ludzkiego ycia, 
w dobro, pi kno, rado , szcz cie ludzi 
dostaj  si  z e si y, które niszcz , krzywdz , 
depc , niepokoj , komplikuj , gasz  rado , 
wyciskaj  zy, przelewaj  krew, zadaj  mier …? 
Ilu ju  by o m czenników? 
 Wawrzyniec – m ody cz owiek, wyrz dzono mu krzywd , 
   zabrano mu ycie 
 ks. Jerzy i tylu innych przed nim 
 
a przecie  Chrystus wszystko robi, 
eby broni  Cz owieka… 

 
Chrystus te  nas nie oszcz dza 
Wyra nie mówi, e te  t  sprzeczno  akceptuje 
„Kto kocha swe ycie, straci je, a kto je nienawidzi na tym wieci, 
zachowa je na ycie wieczne…” 
„Je li ziarno nie obumrze, pozostanie samo 
Je li ziarno obumrze – plon obfity przyniesie”… 

ycie, w którym ci gle jest „obumieranie” 
i to krwawe i to bezkrwawe 
 – które jest trudniejsze? 
Nieustannie trwa „powolne rozdzieranie cz owieka”, 
„powolne zabijanie ducha” 
 – filozofujemy, m drzymy si , g osimy wiele 
    pi knych teorii 
 – ale nigdzie jeszcze na trwa e nie uda o si  
    wytworzy  ycia, gdzie nawet najs absi 
 mogli by czu  si  uszanowani, mogli by y … 
 
Wi c czy ma sens to „obumieranie”, po wi canie? 
 
Chrystusowi tak bardzo zale y na cz owieku, 
a godzi si , eby cz owiek broni  siebie, 
ludzi, warto ci, idei, Boga itp. cierpieniem, 
zami, krwi  yciem 
– ogromna tajemnica ycia ludzkiego 
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 tajemnica umierania, 
   prze ywania 
 
mo e tu jest co  z konieczno ci burzenia starych, 
rozsypuj cych si  budowli, aby zbudowa  nowe, lepsze? 
/ bywa czasem, e kto  si  tak przyzwyczai  do starych budynków, 
tak jak do ró nych starych, nawet zniszczonych rupieci 
i al mu si  ich pozby , cho  ma mo liwo  zdobycia o wiele lepszych /. 
 
Trzeba sia  hojnie 
 „nie a uj c i nie czuj c si  przymuszonym 
 bo radosnego dawc  mi uj  Bóg…” 
widocznie „co ” jest w tym „obumieraniu”, 
        co  wa nego           skoro Chrystus zaakceptowa  
           i sam zreszt  te  „obumar ” 
 
Nasze „hojne sianie” dobra, jest w a nie budowaniem wspania ej budowli, 
jest obron  wiata, cz owieka, jest t  walk  ze z em, 
w której cz owiek zachowuje godno  twórcy. 
 
Nie uda o si  jeszcze wytworzy  tego nowego, 
wspania ego wiata, ale on trwa i mimo wszystko si  rozwija i pog bia dzi ki temu 
„obumieraniu” ró nych ludzi i nas te ... 
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Nie bójcie si … 
 

Dzie  uroczysty wspólnoty – dzie  patrona… 
Radujemy si  wiar  innych ludzi 
  dobrymi czynami 
Dzi ki czynimy Bogu za wiar  innych 
      za dobre ich czyny 
      Kol.1,1–8 
 
tu buduje si  nasze zjednoczenie, wspólnota 
„Powiedzcie ma odusznym: odwagi!” „Nie bójcie si ” 
w dzie  patronalny wspólnoty chc  to powiedzie , 
 pragn  przekaza  swoj  rado  
     z Waszej wiary 
i pokrzepi  tych, co s  przera eni, smutni, 
  zastraszeni, ma oduszni 
 – miejcie tylko moc wiary… 
Cz sto nie ma odpowiedzi na pytania o sens 
ludzkich wysi ków, ez, potu, krwi, mierci, ofiar, 
po wi ce , pomy ek – wiat si  toczy dziwnymi drogami 
– i nie ma innych dróg i mo liwo ci prócz pozostania – „my my uwierzyli”… 
 
Sens dziejów... 
Opatrzno …       mo na t umaczy  
Prawid a ludzkiego post powania…   warto  tych zasad, 
        szuka  uzasadnie … 
  ale przychodzi taki próg, gdzie wiadomo, 
    e Bóg czeka na decyzj , wybór… 
 
os dzamy innych kieruj c si  fa szywymi warto ciami… 
Nie robi  ró nic mi dzy sob ! 
 
ma oduszni jeste my chyba wszyscy – 
  potrzebna umiej tno  zaufania! 
Wiara nie zawsze mo e uleczy  
   ale zawsze mo e postawi  na jednej p aszczy nie 
ca kowite zniesienie    obok siebie „wielkich” i „ma ych”,   
tego kryterium   zdrowych i chorych, bogatych i biednych, 
   mo e odda  utracon  godno  ludzk  
   i poczucie przynale no ci do wspólnoty… 
Wa ne s  wszelkie gesty 
  „okruchy” dobra, wiadczone innym 
co  wi cej ni  tylko przywrócenie sprawiedliwej równowagi 
mi dzy biednymi i bogatymi 
  – chodzi o inny sposób patrzenia 
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PRAWO BO E 
Na miar  cz owieka… 

 
W podstawowych sprawach ludzie maj  pytania, 
maj  w tpliwo ci… 
Do Chrystusa zbli y  si  uczony w Prawie 
 – zna Prawo, obeznany z Ksi gami wi tyni, 
 – mo e przyt acza go wiadomo  posiadanej wiedzy, 
    e nie móg  ju  dojrze  tego. Co jest najwa niejsze? 
 – dobrze wie o wzajemnej zale no ci 
    i donios o ci wszystkich przykaza  
Kiedy Chrystus odpowiada / odpowiada sam uczony / 
– znów pytanie – kto jest bli nim? 
   – kiedy przestaje nim by ? 
   – gdzie s  granice, od których zaczyna si  by  bli nim? 
   – czy mo liwe jest kocha  wszystkich? 
 
Opowiadanie o mi osiernym Samarytaninie wyja nia, 
kto zachowa  si  prawid owo… 
 – id , czy  podobnie! 
Sprawa jest w a ciwie jasna, prosta, zrozumia a… 
Moj esz przypomina „prawo Bo e nie przekracza twoich mo liwo ci 
i nie jest poza twoim zasi giem..” – jest na miar  cz owieka 
Prawo Bo e nie jest czym  zewn trznym, dalekim, 
 – nie jest narzucane z góry si … 
 – jest ci le zwi zane z ca  natur  
 – wypisane jest wsz dzie, 
   a najmocniej w sercu cz owieka. 
Zaniedbanie praw Bo ych czy ich zlekcewa enie 
jest wprowadzeniem nieporz dku nie tylko we w asnym sumieniu, 
ale i w ca ej naturze… 
Samarytanin – cz owiek pogardzany, okaza  si  jako wzór tych, co umiej  kocha  bli niego 
 – zas uguje na pe ny szacunek 
Ponad ró nice, rywalizacje, opozycje, niech ci, 
nienawi ci, trzeba dostrzega  cz owieka – brata 
   i ludzkie problemy, potrzeby... 
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Modlitwa dla Ojczyzny… 
 

Wytrwa o  w modlitwie… Pismo wi te zach ca nieustannie. 
Chrystus wzywa do modlitwy – skoro niesprawiedliwy s dzia 
ust pi  pod naciskiem natarczywych pró b, 
to czy  Bóg nie pos ucha? 
Wzruszaj ce, a  tchn ce prymitywizmem jest opowiadanie 
o Moj eszu modl cym si , kiedy Jozue walczy 
z Amalekitami. Opadaj  mu r ce, ze zm czenia 
ju  nie wytrzymuje, ale trwa, modli si , podk adaj  mu kamie , 
podtrzymuj  r ce, eby si  (nie) przewróci … i zwyci yli. 
Wytrwa a modlitwa w sprawach prywatnych, osobistych, 
ale i w sprawach wspólnych, spo ecznych, za Ojczyzn  
Inspiracja dzia a  patriotycznych powinna pochodzi  od Ewangelii 
 na spotkaniu – zebraniu ludzi przej tych trosk  o dobro kraju… 

mówiono o duchu wiary, o oparciu si  na zasadach Chrystusa 
  – tu jest si a i moc 
   Szansa na odrodzenie narodu 
   droga do wyj cia z kryzysów… 
Czy mo na sta  na uboczu? 
 gdy dzieje si  krzywda? 
 gdy tworzy si  szansa na co  dobrego? 
 gdy rodzi si  solidarno  ludzi? 
ka da okazja ma mobilizowa  do wysi ku 
          do dzia ania 
  albo do modlitwy wytrwa ej 
  / jako do „zaplecza”, do skarbca / 
Niech jedni – jak Jozue – w cz  si  do dzia ania 
 inni – jak Moj esz – modl  si  a  do zm czenia 
 
Chrze cijanin, to cz owiek otwarty, odwa ny, 
ch tny do ka dego dobrego dzia ania, do przetwarzania wiata 
 – to cz owiek wierz cy w sens modlitwy dla wzmocnienia i oczyszczenia tego czynu 
wytrwa a modlitwa mobilizuje te  do wysi ku… 
– mo e i lud wybrany widz c tak  arliw  modlitw  Moj esza 
 potrafi  zdoby  si  na bohaterstwo, i wygra ? 
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Bóg odkrywa wa no  cz owieka 
 

= Historia zbawienia przebiega przez serce cz owieka 
Bóg ingeruje w ludzkie ycie 
 On decyduje o szcz ciu cz owieka 
 – chyba, e cz owieka nie chce przyj  tej wizji 
  /Bóg pozostawia cz owiekowi wolno , 
  decyzja zale y od cz owieka/ 
 
Pozwól Bogu dzia a … On sam wie najlepiej 
On sam pokieruje Twoim szcz ciem 
On Ci  wprowadzi na drog  szcz cia 
On swoj  drog  poprowadzi przez Twoje serce 
 
= Biblijny obraz M drców ze Wschodu, 
którzy z pobudek wewn trznych rozpoczynaj  sw  drog  
/jedyn  w yciu/, gubi  si  na tej drodze, 
gubi  sprawdziany prawdziwo ci swych przekona , 
szukaj , pytaj , id  dalej, odnajduj  i dochodz  do celu 
– ale odnajduj  nie to, czego szukali 
 – to si  okazuje wa niejsze od tego, co szukali… 
Ludzie szukaj cy i znajduj cy Boga… 
  – taka jest tre  wi ta Trzech Króli 
Bóg si  objawia 
 wci ga w histori  zbawienia 
  – cz owiek rozpoznaje siebie, 
     cz owiek odpowiada wiar  
Dokonuje si  co  wa nego, wielkiego… 
 Wiara nie czyni cz owieka beztroskim, 
    ani bogatym, 
 natomiast wiara uczy, e warto y , 
 uczy aprobaty dla warto ci ludzkich 
Bóg staje si  cz owiekiem, aby okaza , 
 e aprobuje cz owieka, wiat, nasz wiat… 
 
„Nie by e  szcz liwy na ziemi, natomiast ziemia 
by a szcz liwa, e  ty po niej chodzi … 
i dzi ki tobie kocha am ziemi ” /Ewa do syna, do Abla 
     M. Meyer „Abel”/ 
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Kto i za co b dzie zbawiony? 
 „Czy tylko nieliczni b d  zbawieni”? o to pytano równie  
 
Chrystus podejmuj c temat cz sto nie odpowiada  wprost, ale rozszerza problem… 
 
Nie szukajcie atwych przej  
 wygodnych dróg 
 
„Wchod cie przez ciasn  bram ” – mówi 
 

wiat ofiaruje, narzuca, reklamuje 
 sukcesy, spe nienia, szerokie drogi, rozkosze, 
 przestronne, atwe przej cia. 
 
Ofiaruje tak e ostry smak walki, intryg i wmawia, e tak trzeba… 
 
Nie spieszcie si , 
 nie wybierajcie wszystkich propozycji, 
   wejd cie czasem w trudne drogi! 
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Wielokrotnie próbowano uchwyci  posta  Chrystusa, przedstawi  Jego osobowo . 
Próbowali teologowie, filozofowie, arty ci ukaza  prawd  o Jego postaci… 
 
Okaza o si  to niemo liwe 
Czyni  zawsze rzeczy niespodziewane. Zaskakiwa  ludzi swoimi s owami, ocenami… 
 
Potrafi  mówi  s owa ciep e, agodne, u miechni te pe ne mi o ci i dobroci 
 
 ale potrafi  mówi  s owa twarde, surowe, rani ce 
 ale zawsze mia  racj  
    „tak trzeba by o” 
 



353

Myśli zebrane 1961–2010 (cz. 4)

Zjednoczeni w duchu… 
 
 
 
Siostry i bracia… 
z ró nych ko cio ów razem ze swoimi pasterzami, pastorami, kap anami, kaznodziejami, 
biskupami… 
Od najdawniejszych czasów ludzie byli przywi zani do miejsc, na których sk adano Bogu 
ofiar  
modlono si  wspólnie. 
Zale a o ludziom, eby mie  swoj  wi tyni , która by a znakiem jedno ci z Bogiem, 
znakiem obecno ci Boga. 
Przywi zani byli do swoich wi ty  tak bardzo, e ci, którzy w tej wi tyni si  nie modlili, 
uwa ani byli cz sto za „innych”, „obcych”, „nieprzyjaznych”, „z ych” nawet je eli czcili 
Boga, tego samego Boga w innym miejscu… 
 
Kiedy chcieli si  ludzie podzieli , odseparowa  budowali cz sto inn , swoj  wi tyni  aby 
ju  nie mie  powodu do czego  wspólnego. W ten sposób powsta o miejsce oddawania 
czci Bogu na górze Garizim w Samarii, eby zerwa  z Jerozolim  i tamt  wi tyni . 
 
Tak by o i jest w ci gu wieków mamy inne miejsca, inne wi tynie, inne wspólnoty. 
Inaczej je nawet nazywamy i czasem wydaje si  nam, e jest to zupe nie co  innego, inna 
rzeczywisto … 
„ani na tej górze, ani w Jeruzalem nie b dziecie czcili Ojca, nadchodzi taka godzina”… 
mówi  Jezus 
„prawdziwi czciciele b d  oddawa  cze  Ojcu w Duchu i w Prawdzie i takich to czcicieli 
chce mie  Ojciec…” 
Dobrze, e dorastamy do tego, aby umie  modli  si  równie  w innych miejscach, tych 
„nie naszych”, e dostrzegamy Ducha i prawd … 
   z pokor  i zrozumieniem i szacunkiem… 
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Dobro przegrywa? 
 
 
 
Jeste my niezadowoleni z tego wiata, bo jest z y. 
 
Chrze cijanin ma Chrystusow  wizj  wiata, ale yje w tym wiecie, który jest … 
 nie „wybrzydza si ” na ten wiat, 
  nie obra a si , 
   próbuje nie utraci  tej Chrystusowej wizji wiata 
       i przemienia  to, co istnieje 
Nawet najgorsze warunki potrafi znie . Musi by  „otwarty” na problemy tego wiata, by  
w ród tych ludzi, którzy cz sto go nie rozumiej . 
Zaakceptowa , rozmawia , polemizowa , utrzyma  dialog, ale kocha ! 
 Nie za ama  si , nie wpa  w zgorzknienie. 
  Nie uwa a , e ju  nie warto”… 
 
Czy dobro musi przegrywa ? 
Wci  nie doceniamy i nie wykorzystujemy twórczego potencja u chrze cija stwa. wiat 
nie potrzebuje chrze cijan p aczliwych lecz twórczych, optymistycznych. 
Na pewno te  nie potrzebuje chrze cijan z o liwych i gniewnych! 
 
Zamiast lamentowa  nad sekularyzacj , upadkiem moralno ci, „sprzedajno ci  z a” nale y 
poszukiwa  takich dróg, które pozwol  by  zaczynem dobra bez uciekania si  do si y, 
w adzy, nacisku… 
 
Prawdziwy wp yw, przemiana duchowa przemiana pochodz  od wewn trz! 
 
Chrze cija stwo nie jest ideologicznym przymusem… 
    jest propozycj  
     zaproszeniem. 
 
Budowa  cywilizacj  na dobru wbrew wszystkim negatywnym do wiadczeniem przesz o ci 
i tera niejszo ci to zadanie chrze cijan. 
 
Potrzebny jest tylko spokój i trze wy optymizm… 
Smutek jest nieuzasadniony. 
 
   Dobro nie musi przegrywa ! 
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ADWENTOWE MEDYTACJE I ROZMY LANIA 
NA CZAS WIELKIEGO POSTU

2008 ROK

Warszawa
kaplica Zwiastowania N.M.P

w pa acu prezydenckim
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ADWENTOWE 
MEDYTACJE

2009 ROK
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ROZWA ANIA 
NA CZAS

WIELKIEGO POSTU

2010 ROK
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Ks. Roman Indrzejczyk

Pos owie

Ksi dz Roman Indrzejczyk nie lubi  s owa „kazanie”. Wola  s owo „homilia”.
Znany ze skromno ci, z wdzi kiem i autoironi  poda  siedem powodów, dla których nie 
nale y prawi  kaza  – cyt:

1. Ka dy z nas sam lubi poucza , ale nie chce by  pouczany.
2. Ci, którzy pouczaj , musz  liczy  si  z tym, e przestan  by  lubiani przez tych, do 

których mówi .
3. Zawsze istnieje niebezpiecze stwo, e mówi si  do m drzejszych od siebie.
4. S owa, które g osi si  z piedesta u, na ogó  denerwuj , czasami ucz , ale i tak 

zgodnie ze star  aci sk  zasad  – „Serba docent, exempla trahunt” – s owa ucz , 
przyk ady poci gaj ; wa niejsze s  te drugie.

5. Nie ma sensu si  trudzi , bo i tak trzeba b dzie powtórzy  to samo jeszcze wiele 
razy cz owiek jednym uchem s ucha, a drugim wypuszcza.

6. Je li si  prawi kazanie i poucza, to powinno si  mówi  do siebie, inaczej nie warto 
w ogóle zaczyna .

7. Ci, którzy s uchaj  naszych kaza , na pewno wcze niej czy pó niej znajduj  powód, 
eby nam wyg osi  kazanie – lepiej wi c z góry tego unikn .

(z wywiadu dla ycia Warszawy, z dnia 8 sierpnia 2001 r.)

Ksi dz Roman szanowa  i kocha  ludzi.
Chcia  s u y  rad  i dobrym s owem. Nie  nadziej  i otuch . Podnosi  na duchu. 
Pociesza .
Kap an o rozleg ej wiedzy, humanista, psycholog, a pod koniec ycia – „m drzec”.
A jednocze nie cz owiek bardzo skromny. Jak ognia unika  „wym drzania si ”. Dlatego 
te  nigdy „nie prawi  kaza ”. Cz sto pos ugiwa  si  anegdot , bajk , przypowie ci . Jego 
przekaz by  prosty, jasny, zrozumia y dla ka dego i bardzo serdeczny.
Homilie ksi dza Romana – to wyja nianie s ów Ewangelii, s  aktualne do dzisiaj i takimi 
pozostan .
Jeste my spadkobiercami dobroci, mi o ci i m dro ci ksi dza Romana.
Niech Jego niezapomniane s owa yj  w nas i s u  nam wszystkim.

Barbara Tymi ska



„Ludwik Muzyczka Benedykt”

Książka Mirosława Lewandowskiego do nabycia.

Cena: 60 zł (w tym koszty wysyłki)
Wpłaty na konto:
54 1440 1231 0000 0000 1075 6251

Mirosław LEwandowski

Ludwik Muzyczka 
„Benedykt”



INSTYTUT HISTORYCZNY NN IM. ANDRZEJA OSTOJA-OWSIANEGO 
jest

organizacją pożytku publicznego

Nasze działania nie byłyby możliwe

bez wsparcia naszych darczyńców i ofi arodawców

Aby przekazać

1%
wystarczy numer KRS – 0000331920

SZANOWNI PAŃSTWO!

Wśród wielu organizacji społecznych realizujących misję użyteczności publicznej, 
które zasługują na wsparcie, szczególne miejsce zajmują te, które nie stawiają sobie 
celów doraźnych, ale inwestują swoją pracę i zaangażowanie wolontariuszy w przy-
szłość Polski i Polaków. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja-Owsianego, 
głosząc za Adamem Skwarczyńskim, że „żaden wysiłek nie idzie z nicości w nicość, 

lecz wrasta w glebę życia jego organizm…”, upatruje swoją misję w pracy organicznej 
na rzecz polskiej tożsamości i polskiej wspólnoty narodowej, przywołując i utrwalając 

pamięć o zdarzeniach, ludziach i miejscach związanych z historią Polski.
Jest nas już wielu, którzy uważają, że warto bezinteresownie angażować się na rzecz 

spraw wspólnych, oddawać swój czas i swoją pracę. Dziś chcemy zaproponować 
Państwu włączenie się w sukces naszego stowarzyszenia przez udział w akcji 1% 
dla Instytutu. Choć nie wymaga to wielkiego wysiłku, to ma to dla nas ogromne 

znaczenie, potwierdzając celowość prowadzonej przez nas działalności.
Środki, które wpłyną do Instytutu w ramach akcji 1% zostaną w całości

przeznaczone na działalność wydawniczą i edukacyjną!

REGON – 100794445
NIP – 7252015134

Konto:
PKO Bank Polski

54 1440 1231 0000 0000 1075 6251


