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Gazeta założona w 2011 roku przez Kornela Morawieckiego, przywódcę Solidarności Walczącej.

Za nami 2022 rok – 365 dni, które przyniosły drastyczne zmiany na świecie. Rosyjski 
najazd na Ukrainę naraził świat na kryzys gospodarczy i co szczególnie boli, spowodował 
cierpienia i tragedie ludzkie. Pożegnaliśmy ten rok i z nadzieją patrzymy – co przyniosą 
nadchodzące miesiące.

Już w styczniu prezent – zapraszamy do pierwszego wydania gazety „Prawda jest ciekawa”, 
która będzie kontynuacją myśli Kornela Morawieckiego. Jest to publikacja w formie PDF, 
którą chcemy rozsyłać mailem do wszystkich zainteresowanych w Polsce i na świecie.

Życzymy, niech 2023 będzie dla wszystkich rokiem pokoju. Niech na stałe będzie 
obowiązywała zasada współistnienia narodów bez wojen. Nam wszystkim niech 
przyniesie nadzieję na pojednanie wielu środowisk w Polsce, również wśród członków 
i sympatyków Solidarności Walczącej. Życzymy korzystania z dobrych zmian w naszej 
Ojczyźnie, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności dla każdego z nas. Dobrych wyborów 
osobistych i tych na karcie wyborczej.

Redakcja

Do Centrum Historii Zajezdnia 
17 grudnia 2022 r. przyjechali 
z wielu miejsc Polski działacze 
i przyjaciele Solidarności Wal-
czącej, aby spotkać się i podzie-
lić opłatkiem oraz co najważ-
niejsze – życzyć sobie nawza-
jem wszelkiego dobra. Modli-
twę poprowadził i tradycyjnego 
błogosławieństwa udzielił ka-
pelan Solidarności Walczącej, 
ksiądz Marcin Werczyński. Na 
spotkanie przybył premier Ma-
teusz Morawiecki, był również 
obecny wojewoda dolnośląski, 
Jarosław Obremski. Uczest-
nikom wigilii głęboko do serca 
trafiły słowa Premiera, który po-
równał naszą obecną sytuację 

z dziejami Polski XVII-wiecznej 
na krótko przed zaborami:

– Ja bym podsumował to tak, 
że elity tamtego czasu miały 
do wyboru, albo Rzeczpospo-
litą, własne państwo, albo wła-
sny folwark i – wybrali własny 
folwark. I te słowa niech nam 
dźwięczą w uszach cały czas, 
dlatego że dzisiaj jesteśmy pod 
ogromną presją zewnętrznych 
sił, a nasi reprezentanci dopie-
ro krzepną, dopiero te patrio-
tyczne elity stają się coraz moc-
niejsze.

Stają się coraz mocniejsze, 
ale wystawione są dzisiaj na 
szczególny czas próby, ponie-
waż tak jak powiedział przyja-

ciel Solidarności Walczącej, je-
den z najwybitniejszych jeśli 
nie najwybitniejszy polski histo-
ryk, pan profesor Andrzej No-
wak w swojej książce o histo-
ria polskiej wolności, to histo-
ria tysiąca lat już dzisiaj z okła-
dem walki o wolność, z despo-
tią ze wschodu, z despotyzmem 
który szedł do nas ze wscho-
du. I trzeba dziś zdawać sobie 
z tego sprawę.

W zestawieniu z takim fun-
damentalnym zagrożeniem dla 
naszej suwerenności, dla na-
szej niepodległości, musimy 
po pierwsze umieć wypraco-
wywać rozwiązania o charakte-
rze polskiej racji stanu, po dru-

gie je realizować. Ale zanim 
o tym powiem, to chcę powie-
dzieć jeszcze o moim Ojcu. Bo 
bardzo często jego wypowie-
dzi interpretowane są jako ta-
kie, które sprzyjały Rosji, a ja 
jestem przekonany, że nic bar-
dziej mylnego. Mój Ojciec całe 
życie walczył z Rosją komu-
nistyczną, z Rosją która nas 
zniewalała. Znał bardzo do-
brze Rosję i obawiał się eska-
lacji i tej eskalacji chciał zapo-
biegać. Jestem przekonany, że 
gdyby dziś tu był z nami, to wal-
czyłby ze wszystkich swoich sił 
i całym swoim sercem o wol-
ną suwerenną Ukrainę. Bo wie-
działby że także tam rozgrywa 

się bój o wolną Polskę. I jeszcze 
pewnie gdyby żył, to pojechałby 
do Kijowa przed pewnymi trze-
ma premierami i jednym preze-
sem. Byłby pierwszy tam na li-
nii frontu.

Dziś rzeczywiście żyje-
my w czasie naprawdę szcze-
gólnym, gdzie nasza wolność, 
suwerenność, po raz kolejny 
jest zagrożona. Zawsze wtedy 
spory, które są ważne, czasa-
mi bardzo ważne, tu w Polsce, 
związane z wymiarem spra-
wiedliwości, nagle stają się 
mniej ważne. W momencie kie-
dy rzecz toczy się o naszą nie-
podległość, kiedy polska spra-
wa jest zagrożona, kiedy wal-
ka o najważniejsze wartości, 
którym poświęciliście Państwo 
swoje życie, być może zno-
wu będzie musiała być naszym 
udziałem.

Trzeba zdać sobie sprawę, 
że czasami jest dobro wyższe, 
że czasami jest priorytet wyż-
szego rzędu, któremu się trze-
ba poświęcić. Że suweren-
ność, niepodległość nie może 
oznaczać naiwnej autarkii, nie 
może oznaczać odseparowania 
Polski, bo tego we współcze-
snym świecie, a w szczególno-
ści w naszym położeniu geogra-
ficznym nie da się zrobić. Dlate-
go musimy mieć tego świado-
mość, że dziś rozwiązanie pew-
nych sporów (…) jest dużo waż-
niejsze niż brnięcie w te spory. 
Bo one po prostu tracą na waż-
ności, tracą na aktualności.

A dziś mamy do czynienia 
z jeszcze jednym zjawiskiem, 
którego nie tak łatwo jest do-
strzec, z którymi nasi przod-
kowie nie mieli do czynie-
nia w XVIII wieku czy w pierw-

Wigilia
 ■ Tradycja dzielenia się opłatkiem jest pięknym starym polskim zwyczajem, który jest również corocznie 

kontynuowany w środowisku Solidarności Walczącej.
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Wiadomo już, że ludobójcza 
agresja Rosji zatrzymać się 
może tylko tam, gdzie spotka 
się z odpowiedzią twardą, zde-
cydowaną, opartą na sile orę-
ża i hartu ducha. Wiadomo 
też, że Putin ma sojuszników 
nie tylko w satrapiach Azji, ale 
i w państwie niemieckim, dla 
którego Rosja to najpierwszy 
partner neo – bismarckowskich 
celów imperialnych. Wszyst-
ko, co w RFN stanowić ma rze-
kome wsparcie dla walczącej 
o swe życie Ukrainy, sprowadza 
się wyłącznie do dymnej zasło-
ny fałszu. A wszystko, co rze-
czywiste, to niecierpliwe wycze-
kiwanie Berlina na klęskę Kijo-
wa i powrót na ścieżkę wydep-
taną paktami Loewenwolda, Ka-
tarzyny II i Fryderyków, Rapal-
lo, Hitlera i Stalina, Putina i An-
geli Merkel. Dziś jest już reali-
zowany kolejny z serii tych jak-
że do siebie podobnych paktów. 
Dla Polski oznacza on, że wła-
śnie teraz, kiedy dźwigamy naj-
większą część pomocy świad-
czonej ukraińskim uchodźcom, 
kiedy ponosimy proporcjonal-
nie największe koszty wspar-
cia Ukrainy i kiedy jesteśmy 
krajem najbardziej zagrożonym 
zagładą, otwarcie przygotowy-
waną nam przez Rosję, Niem-
cy robią wszystko, by Polska 
jak najwięcej ciężarów ponosi-
ła a żadnych należnych jej środ-
ków nie otrzymała.

Unia Europejska w coraz 
szybszym tempie stacza się na 
coraz głębsze dno zwyrodnie-
nia. Od lat twór ten nie ma już 
nic wspólnego ani z istotą euro-
pejskiej cywilizacji ani z czym-
kolwiek, gdzie tlić się mogą ja-
kiekolwiek godne tego miana 
– wartości. Czy to kuriozum, 
nie będące już nawet groteską, 
lecz upiornym monstrum, coraz 
bardziej przepoczwarzającym 
się w narzędzie egoistycznych 
niemieckich interesów, zdoła 
jeszcze zawrócić z kursu ku ka-
tastrofie całego kontynentu?

Bez wątpienia jednak 
i Niemcy i jego marionetki zro-
bią wszystko, by w rozpoczy-
nającym się roku także Pol-
ską znów rządziły siły Pol-
sce wrogie. Te same, które nie 
tak dawno za marne grosze od-
dały Niemcom niemal wszyst-

ko, włącznie z wodociągowymi, 
kanalizacyjnymi i ciepłowniczy-
mi instalacjami wielu polskich 
miast. Ze lwią częścią polskich 
gazet, z Polskimi Nagraniami 
i prawami autorskimi do dzie-
siątek tysięcy tytułów polskich 
pieśni, w związku z czym na-
wet „Czerwone Maki na Mon-
te Cassino” Polacy mieli prawo 
śpiewać jedynie po uzyskaniu 
na to zgody niemieckich wła-
ścicieli. Jeśli zaprzańcy ci po-
trafili naszą ojczyznę wydrą-
żyć w takim właśnie stopniu 
to co zrobią, jeśli uda im się po-
nownie dojść do władzy? Czy 
tym razem dopną także sprze-
daż polskich lasów, dodając do 
tego tereny miejskich parków 
a skoro wcześniej sprzedali au-
torskie prawa do polskiej muzy-
ki to może teraz dorzucą prawo 
do polskiej mowy? Dawno już 
przecież sprzedali wydawnic-
twa zaopatrujące polskie szko-
ły w podręczniki. Skutkiem tego 
młode pokolenia Polaków uczą 
się z tego, w co je zaopatruje 
niemiecka polityka historyczna, 
niemiecka wizja polskiej kultu-
ry i literatury. Tak, jak niemiec-
kie, choć jeszcze polskojęzycz-
ne portale internetowe od lat 
permanentnie szydzą z produk-
tów polskich, równocześnie za-
chwalając niemieckie. Mimo, że 
te niemieckie przeznaczone dla 
Polaków produkowane są z su-
rowców, jakich dla konsumen-
tów niemieckich się nie wytwa-
rza. Bo te dla Polaków mają 
upadlającą jakość, bo niszczą 
środowisko naturalne, bo szko-
dzą zdrowiu konsumentów.

Powrót w Polsce wszystkie-
go, co najgorsze jest możliwy, bo 
tradycja targowicy jest w Polsce 
potężna. W XVIII wieku targowi-
czanie nie mieli takich generato-
rów swej potęgi, jakie mają dzi-
siaj. Nie mieli docierających do 
każdego Polaka wielorakich, 
podstępnych i piekielnie skutecz-
nych mediów. Media dzisiejszej 
targowicy na bohaterów wylan-
sować potrafią nie tylko najpo-
dlejszych antypolskich grabież-
ców, ale nawet tych, którzy ata-
kują obrońców polskich granic. 
Bo jak otwarcie głoszą: „grani-
ce to nie świętość, to tylko linie 
na mapie”. Oczywiście – granice 
Polski, bo spróbuj tak powiedzieć 

o granicach Rosji czy Niemiec. 
Miliony Polaków media te już od-
uczyły odróżniania ekskremen-
tów od twarogu. Już wylanso-
wały idoli otwarcie przekonują-
cych do porzucenia wszystkie-
go, co dla Polski najważniejsze. 
Czy program znikczemnienia 
i odmóżdżenia naszego narodu 
osiągnął więc już stadium, w któ-
rym większość wybierze tych, 
których jedynym rzeczywistym 
programem jest ostateczne 
sprzedanie Polski?

Uaktywnienie się wrogów 
Polski ma jednak swoje po-
wody. Naczelną przyczyną 
jest to, że w ostatnich kilku 
latach Polska odzyskała taki 
stopień swej podmiotowości, 
jakim nie mogła się ona cie-
szyć od letnich miesięcy roku 
1939. I zaczęła osiągać poli-
tyczny i gospodarczy poten-
cjał, jakim nie dysponowa-
ła od stuleci. I stanęła przed 
perspektywami, jakich nie 
miała od „jakże licznych wie-
ków swej potęgi i chwały”. 
Po raz pierwszy od poko-
leń nasza ojczyzna stoi dziś 
przed prawdziwą historycz-
ną szansą. I to z tej przyczy-
ny w sprawę jej klęski w za-
czynającym się właśnie roku 
inwestowane będą takie środ-
ki, jakie na taki cel nie były 
przeznaczane nigdy. Więk-
sze od pięciuset tysięcy du-
katów, jakie w końcówce wie-
ku XVIII Rosja i Prusy wypła-
ciły polskim posłom i senato-
rom za to, że ich decyzją Pol-
ska pozbyła się swojego ist-
nienia. Tym samym wrogom 
Polski – wtedy to się udało. 
A dzisiejsza gra różni się je-
dynie innym kolorytem epoki 
i w naturalny sposób odmien-
nym technicznym instrumen-
tarium. Poza tym jest do złu-
dzenia podobna. Kto wygra 
tym razem? Rozstrzygnąć się 
to może już w 2023 roku.

2023
– rok wielkich zagrożeń, 
rok wielkiej nadziei

 ■ W roku, który się właśnie zaczyna, rozstrzygnąć się może wyjątkowo wiele.

Artur Adamski

Głos mojego niepokoju
Drodzy Przyjaciele, zaniepokoiły mnie wiadomości, według których 
Zarząd Stowarzyszenia zamierza odwołać Alberta Łyjaka z funk-
cji redaktora naczelnego "Gazety Obywatelskiej" oraz powołać na 
jego miejsce inną osobę. Rozumiem, że jeśli tak jest, to celem jest do-
prowadzenie do zakończenie działalności "GO". Zamiar taki dla ni-
kogo nie jest zaskoczeniem, stąd też nie on jest głównym powodem 
mojego niepokoju. Bardziej obawiam się o to, jak tego rodzaju opera-
cja przełoży się na sytuację w Stowarzyszeniu.

W moim odczuciu na naszym ostatnim Walnym Zebraniu już prze-
kroczona została akceptowalna liczba i skala stawianych sobie na-
wzajem zarzutów. Wiele z nich robiło wrażenie wyciąganych "jak za-
jąc z kapelusza", podczas gdy sprawy nie wymagały przecież nagłe-
go publicznego wygłaszania. Przypuszczam, że przynajmniej część 
z nich dałoby się wyjaśnić drogą rozmowy ze sobą zainteresowanych 
osób. Zamiast tego mieliśmy "nawalankę" w jedną czy drugą osobę 
do tego momentu jakby zupełnie nieświadomą tego, że ktoś ma do 
nich o cokolwiek jakieś pretensje. Najbardziej bolesne były zarzuty 
stawiane osobie nieobecnej – Albertowi. I to nieobecnej z powodu 
nagłej, poważnej choroby wymagającej intensywnej terapii szpitalnej. 
Nie podejmuję się rozstrzygania, na ile te zarzuty były uzasadnio-
ne (choć kolejne osoby przekonują, że uzasadnione nie były i brzmi 
to wiarygodnie). Nie rozstrzygam tego, ale nie jestem chyba odosob-
niony w przekonaniu, że w stosunku do osoby nieobecnej z powo-
du ciężkiej choroby i z tej przyczyny nie mogącej odpowiadać, za-
rzuty publicznie wygłaszane być nie powinny. Nie chcę tego roztrzą-
sać, wolę o tym zapomnieć. Jeśli jednak krokiem kolejnym ma być już 
nie tylko wygłoszenie zarzutu wobec osoby nieobecnej, ale jej usunię-
cie z funkcji, którą powierzył jej śp. Kornel – mój niepokój wzrasta.

Gazeta wiąże się z kosztami, co jest argumentem, który oczywiście do 
mnie przemawia. Ma przeciwników, ale też zwolenników, do których 
należy spora część weteranów Solidarności Walczącej o najdłuższym 
stażu organizacyjnym i największych zasługach. Obawiam się skutków 
nazbyt arbitralnego kroku w stosunku do żywego dziedzictwa Korne-
la oraz w stosunku do osoby, której on ten kawałek swego dziedzic-
twa powierzył. Kroku podjętego w sytuacji, w której ta osoba jest nie-
obecna, gdyż walczy o swe zdrowie i elementarną sprawność ruchową. 
Obawiam się o atmosferę w Stowarzyszeniu i o dalszą obecność w nim 
osób, które ze wszech miar powinny do niego należeć.

Rozumiem, że z powodów finansowych "Gazeta Obywatelska" może 
być postrzegana jako ciężar. I to duży. Apeluję jednak o solidne roz-
ważenie, czy nazbyt bezceremonialne kroki w stosunku do tego cię-
żaru (a przede wszystkim w stosunku do człowieka, któremu śp. 
Kornel merytoryczną część tegoż ciężaru powierzył) nie przyniosą 
strat większych od ponoszonych w związku z jego dźwiganiem.

Z najszczerszymi wyrazami szacunku, sympatii i życzeniami wszyst-
kiego dobrego

Artur Adamski 12.12.2022
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szej połowie XX wieku. To ryn-
ki finansowe, które działają jak 
papierek lakmusowy, ocenia-
ją wiarygodność poszczegól-
nych państw, absolutnie bez-
względnie i bezlitośnie reagują 
na słabości, na ryzyka, na za-
grożenia związane z funkcjono-
waniem danego państwa. Mu-
simy zdać sobie sprawę, że je-
steśmy krajem frontowym, kra-

jem za granicą którego to-
czy się wojna, i jako takie je-
steśmy postrzegane, jako pań-
stwo które jest zagrożone. Dla-
tego wszystkie drobniejsze spo-
ry powinny być odłożone do la-
musa, odłożone na bok. Musi-
my skoncentrować się na tym, 
co dzisiaj jest najważniejsze. 
A pozyskanie wszystkich środ-
ków, właśnie na wzmocnie-

nie polskiej obronności, na pol-
skie wojsko, na naszą armię, 
jest najważniejszą polską racją 
stanu.

Ja nie znam historii państw, 
które miały silną armię 
i nie miałyby silnego skarbca. 
Znam w historii kraje, które mia-
ły słabą gospodarkę i silną ar-
mię, to różne imperia łupieżcze, 
nie chcę w to za głęboko wcho-
dzić. Ale w naszym przypad-
ku musimy mieć silny skarb, 
musimy mieć środki, musimy 
mieć pieniądze na jak najszyb-
sze uzbrojenie Rzeczpospo-
litej, bo – „Hannibal ante por-
tas”. Wróg stoi u naszych bram. 
I wy członkowie Solidarności 
Walczącej musicie zdawać so-

bie z tego sprawę. Bo ojczyzna 
może was znowu w krótkim cza-
sie potrzebować. I to niezależ-
nie od tego, że siwizna przypró-
szyła skronie którychś z was, 
oczywiście mężczyzn, bo pa-
nie są cały czas wiecznie mło-
de. Ale wszystkich nas może oj-
czyzna potrzebować.

Drodzy koleżanki i koledzy, 
drodzy przyjaciele, jesteśmy 
dziś na historycznym rozdrożu 
i im szybciej zdamy sobie z tego 
sprawę, tym lepiej dla nas. 
To walka dobra ze złem, która 
przez dzieje toczy się cały czas, 
ale czasami toczy się z więk-
szym natężeniem, a czasami 
nieco mniejszym. Teraz wcho-
dzimy niestety w ten okres więk-

szego natężenia walki dobra 
ze złem. I dobro zwycięży, ale 
zwycięży jeżeli będziemy sta-
rali się pokonywać zło nie tyl-
ko dobrem, ale także walką. 
Mądrością, siłą, wytrwałością, 
determinacją i walką. Car Pół-
nocy przegra, bo ma przeciw-
ko sobie naród, który od tysią-
ca lat broni wolności przed de-
spotyzmem, broni cywilizacji 
przed barbarzyństwem, bro-
ni Europy przez zimnym wia-
trem ze Wschodu. I tego pań-
stwu życzę na Boże Narodze-
nie, żeby car Północy jak naj-
szybciej przegrał, żeby zapano-
wał dobry pokój, wolności i so-
lidarność.

Redakcja

Wigilia
Dokończenie ze str. 1. ►
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Przestarzałe górnictwo

Kryzys energetyczny spowo-
dował, że zapotrzebowanie 
na węgiel znacznie wzrosło. 
Niestety, górnictwo nie było i nie 
jest w stanie zwiększyć wydo-
bycie na tyle, ile wymaga 
tego zapotrzebowanie. Dla-
czego? Pozornie wydaje się, 
że wystarczy zatrudnić wię-
cej górników, zwiększyć na-
kłady na inwestycje, podwyż-
szyć płace, a węgla wystar-
czy dla nas, a nawet dla Euro-
py. Po prostu nasze kopalnie 
są już przestarzałe i ich eks-
ploatacja jest coraz mniej opła-
calna, szczególnie w państwo-
wym systemie organizacyjnym 
tego sektora gospodarki. Jego 
niewydolność widoczna jest na 
każdym kroku. Potwierdzają 
to kolejne informacje płynące 
z górnictwa węglowego o jego 
archaicznych strukturach wła-
snościowych, organizacyjnych 
i wszelkich innych. Ostatnie 
tego rodzaju wiadomości doty-
czą górniczych żądań rozmo-
wy z rządem na temat podwy-
żek płac dla górników! Chciało-
by się zapytać, czy rząd nie ma 
nic innego do roboty, jak zaj-
mować się pensjami górników? 
Podobne żądania rozmów 
z rządem na temat przyszłości 
tej branży mają ten sam cha-
rakter. To kuriozum w europej-
skiej, a być może nawet global-
nej gospodarce. Żaden rząd na 
świecie tego nie robi. Dlacze-
go? Przede wszystkim dlatego, 
że ma poważniejsze problemy 
na głowie. Gdyby rząd w ten 
sposób traktował wszystkie 
sektory naszej gospodarki nie-
uchronnie czekałby nas chro-
niczny kryzys wszelkich niedo-
borów.

Spadek po PRl

Kryzys polskiego górnic-
twa węglowego wynika z or-
ganizacyjnego spadku po cza-
sach PRL. Wtedy odpowied-
ni minister zarządzał górnic-
twem węglowym. Po zmia-
nie systemowej w 1989 roku, 
zmieniono tylko pozory, który-
mi miało być zarządzanie tym 
sektorem nie bezpośrednio 
przez ministra, jak było to po-
przednio, ale przez struktury 
kodeksu handlowego, rad nad-
zorczych powoływanych przez 
tegoż ministra jako właścicie-
la górnictwa. Zmieniono de-

koracje, ale istota rzeczy zo-
stała ta sama. Po prostu pań-
stwo jest nadal właścicielem 
tegoż górnictwa. I tak, jak po-
przednio rozwijano je w sposób 
przekraczający wszelkie grani-
ce rozsądku, tak teraz przez 
minione trzydzieści parę lat li-
kwidowano je zmierzając nie-
uchronnie do zera wydobycia. 
Nic więc dziwnego, że górnic-
two to w chwili zaistniałego 
kryzysu energetycznego znaj-
dowało się już na pozycji bli-
skiej swego końca. Jego od-
budowa jest też bardziej dekla-
ratywna, aniżeli rzeczywista. 
Trzeba sobie zdawać sprawę, 
że polska pozycja w Unii Euro-
pejskiej jest dla rządu znacz-
nie ważniejsza, aniżeli roz-
wój naszego górnictwa, Dla-
tego rząd w kryzysowej sytu-
acji zapewnia o przyszłym roz-
woju tej branży, ale jednocze-
śnie nic nie czyni w tym kierun-
ku. Jego priorytetem stał się 
import węgla z krajów tak eg-
zotycznych jak Kolumbia, Bot-
swana czy Australia i Indo-
nezja.

Ograniczenia techniczne

Natomiast zwiększenie wydo-
bycia w istniejących już kopal-
niach jest niemożliwe, dlatego 
że nie pozwala na to ich struk-
tura transportowa. Przede 
wszystkim są coraz większe 
odległości przodków i ścian 
wydobywczych od szybów, 
którymi węgiel dostarczany 
jest na powierzchnię. Docho-
dzi do tego, że załoga górni-
cza, aby dotrzeć na miejsce 
pracy i z powrotem, potrzebu-
je pół dniówki. Kiedy ma więc 
pracować? Szyby wydobyw-
cze mają określoną przepu-
stowość, która jest z powo-
dów technicznych niemożliwa 
do przekroczenia, niezależnie 
od tego, czego życzy sobie mi-
nister. Jest zatem jak jest i nie-
wiele da się tu zmienić. No-
wych szybów się nie budu-
je, bo przecież górnictwo wę-
glowe ma ulec likwidacji. Sym-
bolem tego kryzysu górnictwa 
węglowego jest nieopanowa-
ny rozwój biedaszybów w re-
jonie dawnego zagłębia wał-
brzyskiego. Trudniący się tym 
górnicy amatorzy opowiadają 
zagranicznym agencjom pra-
sowym, że w ten sposób mają 
oni swój wkład w walkę z kry-
zysem energetycznym.

Rokowania z samym sobą

Siła górniczych związków za-
wodowych polega na setkach 
lat tradycji tego zawodu na zie-
miach polskich. Górnicy za-
wsze posiadali przywileje, któ-
re wyróżniały ich z innych za-
wodów. I tak pozostało po dzień 
dzisiejszy. Ich obrona jest jed-
nym z zadań związkowych. Nie 
krytykują one sytemu zarzą-
dzania górnictwem, ale swo-
jego rządowego właścicie-
la, na którego mają wpływ po-
przez polityczne oddziaływanie 
ich akcji strajkowych. Rząd nie 
chcąc do nich dopuścić, płaco-
wo ustępuje związkom nicze-
go nie zmieniając w najbardziej 
istotnych sprawach. Pewnym 
nadużyciem jest jego medialna 
informacja o górniczych roko-
waniach ze stroną społeczną. 
Tą ostatnią nazywa się związ-
ki zawodowe. To trochę przy-
pomina rokowania z samym 
sobą, wszak zarówno rząd, jak 
i związki zawodowe nie kwe-
stionują państwowego właści-
ciela górnictwa węglowego. 
Dlatego mimo groźnych zapo-
wiedzi związkowych dochodzą 
oni zawsze do porozumienia 
z rządem.

Potrzeba strukturalnej 
reformy

Generalnie można zauwa-
żyć, że państwowy monopol 
górnictwa węglowego istnieje 
od 1945 roku, aż po dzień dzi-
siejszy. I to mimo zachodzą-
cych w tym czasie radykalnych 
przemian politycznych i gospo-
darczych. Światowy, europej-
ski i krajowy kryzys energe-
tyczny wykazał całą anachro-
niczność, niewydolność i kom-
promitującą zależność polskiej 
gospodarki od importu węgla, 
mimo że jego zasoby klasy-
fikują nas na ostatnim miej-
scu w pierwszej dziesiątce naj-
bogatszych pod tym względem 
krajów na świecie. To sygnał, że 
trzeba coś z tym zrobić, aby nie 
popadać w jeszcze gorsze sytu-
acje związane ze sprawnością 
polskiej energetyki. Jest jasne, 
że energetyka węglowa swoje 
najlepsze lata ma już za sobą 
i nic nie jest w stanie przywrócić 
jej do minionych lat świetności. 
Nie oznacza to wcale, że ma 
być ona wyzerowana. Po prostu 
zróżnicowany mix energetyczny 
jest gwarancją naszego bezpie-

czeństwa energetycznego. Jed-
nym z jego filarów winna być 
energetyka węglowa. Być może, 
będzie to filar malejący, ale za-
wsze znaczący. Teraz chodzi 
o to, aby był on nowoczesny 
i pod każdym względem konku-
rujący zarówno z odnawialny-
mi źródłami energii, jak i ener-
getyką jądrową. Pod tym wzglę-
dem strategiczna decyzja nale-
ży do zbycia państwowego mo-
nopolu na górnictwo węglowe. 
Nie musi być ono stu procento-
we, ale też nie może nadal za-
chowywać decydującego pakie-
tu akcyjnego. Ten również przy-

czynił się do kryzysu węglowe-
go poprzez mianowanie poli-
tycznych beneficjentów na naj-
wyższe stanowiska.

Karuzela personalna spowo-
dowana zmiennymi układami 
politycznymi degraduje każ-
de górnictwo. Rząd musi się 
zastanowić jak dokonać tej 
transformacji, aby przestać 
być decydentem w tej bran-
ży. Powinno się w tej sprawie 
zainicjować dyskusję, wszak 
ekspertów od polskiego gór-
nictwa nie brakuje w naszym 
kraju.

Potrzeba reformy górnictwa węglowego
 ■ Po raz pierwszy od wielu lat na polskim rynku zabrakło węgla, zaś jego cena osiągnęła 

nie notowaną dotąd wysokość w granicach 3 tys. złotych za tonę. Doszło do tego 
z powodu z roku na rok zmniejszającego się wydobycia, które w końcowych latach 
minionego wieku dochodziło do 180 milionów ton. Restrukturyzacja tego sektora 
spowodowała, że w minionym roku spadło ono do 55 mln ton. Na terenie Polski węgla 
nam nie brakuje, jego zasoby ocenia się na ok. 64 miliardy ton. To winno nam wystarczyć 
na kolejne setki lat.

Adam 
Maksymowicz

Nowy 2023 rok 
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 ■ Piszę do Państwa po raz sześć-
setny i jakby tego było mało, 
to jeszcze w Sylwestra. Udało mi się zakończyć rok 
takim okrągłym numerem. Może jest to wido-
my znak, że teraz będzie już z górki i należy pa-
trzeć w przyszłość z optymizmem? W takich oko-
licznościach żadna krytyka nie przystoi. Ale w ta-
kim razie o czym pisać? To trochę jak malowanie 
białego kotka na tle śniegu. Musi być jakiś kon-
trast dla uwypuklenia tego, o czym chce się po-
wiedzieć. Może skupić się na pazurach?

A jakby tak zastanowić się, czy ludzkość nie doszła aby do ścia-
ny? Dalsze rozmontowywanie tego, co zbudowano przez wie-
ki, cieszyć może jedynie garstkę dewiantów-rewolucjonistów. 
Reszta wolałaby robić coś pożytecznego. Ale co? Żywność 
jest już produkowana w ilości pozwalającej wykarmić całą ludz-
kość. Produkcję ubrań można by nawet radykalnie zmniejszyć 
nie dodając do materiałów środków powodujących ich szybkie 
darcie się. Wszelkie urządzenia, których przydatność kończy 
się z upływem gwarancji, mogłyby służyć pokoleniom.

Już przy obecnym zaawansowaniu informatyki praca w biu-
rze jawi się jako wielce przestarzała, nie licząc wypicia w biu-
rze kawy z ekspresu. Po co dojeżdżać do jakiegoś biura, kie-
dy wystarczy usiąść przy własnym komputerze, we własnym 
mieszkaniu i wykonać żądane zadanie, tanio i wygodnie, na-
wet w piżamie. Pracodawca może rozliczać za wykonaną pra-
cę, a nie za odsiadkę ośmiu godzin dziennie.

Co więc zrobić z tak olbrzymim potencjałem ludzkich moż-
liwości już teraz? Nauka jest nadal w powijakach zważyw-
szy ogrom niewiedzy. Przestańmy udawać, że anarchiści 
nazywani „ekologami”, czy „klimatologami” mają cokol-
wiek wspólnego z nauką i pozwólmy działać prawdziwym 
naukowcom bez ideologicznych uprzedzeń. Przy obecnej 
łatwości wymiany informacji rozmaite tajemnice są dziś 
już mniej tajemnicze i za chwilę można będzie dokonywać 
prawdziwych cudów!

Małgorzata 
Todd
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Jej szczątki winny znaleźć się 
na polskiej ziemi, wszak całe 
swoje życie poświęciła wal-
ce o niepodległość naszej Oj-
czyzny. Mimo tego, że jej oj-
ciec był rosyjskim oficerem, zo-
stała wychowana w duchu pol-
skiego patriotyzmu, okraszo-
nego rewolucyjnymi przemia-
nami społecznymi. Była to za-
pewne zasługa matki, Marian-
ny Kossakowskiej, która pra-
gnęła, by jej córka nie tylko po-
znała i zachowała umiejętność 
posługiwania się językiem pol-
skim, ale kultywowała ducha 
polskości w codziennym ży-
ciu. Charakter Pustowojtów-
ny w młodym wieku daleko od-
biegał od wizerunku „grzecz-
nej panienki”, raczej wskazy-
wał na to, że wyrasta zbunto-
wana i energiczna panna, któ-
ra nosi w sobie twarde zasa-
dy. Bo i tamte czasy były twar-
de, wymagające silnego cha-
rakteru.

Grafika kolorowana „gen. 
Langiewicz i Henryka Pusto-
wojtówna” na koniach, na cze-
le oddziału kosynierów przed-
stawia ukazanych konno na 
czele wojska dyktatora powsta-
nia styczniowego gen. Mariana 
Langiewicza wraz Anną Hen-
ryką Pustowójtówną (adiutant-
ką generała). Za nimi wycho-
dzący z lasu odział powstań-
czy ze sztandarem. W odda-
li po prawej widoczny oddział 
kozaków. Opisana w jęz. nie-
mieckim pod przedstawieniem, 

sygn."Gez v.G.Bartsch lith v.F. 
Hartwich/ Verlag v. Oswald Se-
ehagen in Berlin/ Druck v.J.Hes-
se in Berlin".

Jest to ciekawy wizeru-
nek nawiązujący do Powstania 
Styczniowego. Jeden z wielu, 
jaki w powstał w Europie, pilnie 
obserwującej wydarzenia na 
polskiej ziemi. Głos wolności, 
jaki był niesiony wraz z meta-
licznymi odgłosami chłopskich 
kos i szabel, płynął do najdal-
szych zakątków kontynentu. 
Śmierć, jakiej doświadczali par-
tyzanci, głód, doznanie chło-
du, niepewności jutra, wycień-
czenia. To była codzienność. 
I w takich warunkach rodziło się 
uczucie dwojga ludzi, którzy po-
rzucili wygody i dostatnie życie 
na rzecz walki o niepodległość 

Polski. Jakże mało jest obra-
zów w literaturze i szacownych 
opracowaniach, świadczących 
o doznaniach miłosnych dwojga 
ludzi w wojennych warunkach, 
kiedy byle zabłąkana kula może 
przerwać życie ludzkie. Także 
o uczuciu Mariana Langiewi-
cza do Anny Pustowojtówny, nie 
ma w opisach źródłowych. Tylko 
skrawki informacji, może jakieś 
ploteczki, które zawsze w ta-
kich okolicznościach pojawia-
ją się. No bo jakże to, by młoda 
dziewczyna została adiutantem 
dyktatora powstania? Jej sła-
wa nie urosła przy boku Langie-
wicza, ale znacznie wcześniej, 
kiedy organizowała demonstra-
cje przed wybuchem Powsta-
nia, kiedy – zesłana w głąb Ro-
sji – przedzierała się do Mołda-

wii, by tam wstąpić do polskich 
oddziałów, a później walczyć 
z bronią w ręku w bitwach pod 
Małogoszczem, Pieskową Ska-
łą, Chrobrzem, Grochowiskami. 
Być może Langiewiczowi impo-
nowało, że kilkanaście lat młod-
sza „dziewczyna z charakte-
rem”, zwróciła na niego swoją 
uwagę?

Prezentowana grafika świad-
czy o jeszcze jednej waż-
nej rzeczy. Powstanie Stycz-
niowe miało swoich boha-
terów. Dziewczyna adiutan-
tem, walcząca z bronią – tak, 
to był ten wątek, który intere-
sował ludzi żyjących w spo-
kojnej Europie. Stąd liczne in-
formacje prasowe, jakie uka-
zywały się w Berlinie, Paryżu, 
Zurychu czy Londynie. Kiedy 

Pustowojtówna, aresztowa-
na przez Austriaków, zosta-
ła przewieziona do Pragi, tłu-
my wiwatowały na jej cześć. 
Udzielała wywiadów do pra-
sy niemieckiej i francuskiej. 
Jej sława wzrosła, kiedy zna-
lazła się we Francji i aktyw-
nie włączyła się w niesienie 
pomocy jako sanitariuszka 
podczas wojny francusko – 
pruskiej oraz w Komunie Pa-
ryskiej. Dopiero w 1873 r po-
ślubiła Stanisława Loewen-
harda, którego znała z cza-
sów Powstania Styczniowe-
go. Możliwe, że to wtedy mło-
dy Loewenhard skierował 
swoje uczucie w stronę Pu-
stowojtówny, która była za-
fascynowana Langiewiczem 
i na późniejszego męża nie 
zwracała uwagi.

Tak się nie 
godzi!

 ■ Każdy, kto w ciągu ostat-
nich dziewięciu lat spotykał 
się z Kornelem Morawieckim, z pewnością zapa-
miętał, że na spotkania przynosił numery Gazety 
Obywatelskiej i ze słowami: „bierz i czytaj”, rozda-
wał obecnym.
Brzmiało to niczym bojowe zawołanie z wojny polsko – jaru-
zelskiej „podaj dalej”. Dlatego likwidację gazety, bo tak infor-
mację o zmianie redakcji Gazety Obywatelskiej należy odczy-
tać, traktuję jako niszczenie dorobku zmarłego we wrześniu 
2019 roku Przewodniczącego Solidarności Walczącej. Jest 
to dla mnie o tyle niezrozumiale, że dokonują tego ludzie, któ-
rzy byli Jego ,Kornela Morawieckiego, bliskimi współpracowni-
kami w najcięższych miesiącach stanu wojennego. Tak się nie 
godzi, Mości Panowie! I proszę nie argumentować tego posu-
nięcia względami finansowymi.

Tym bardziej, że miesięczne koszty wydania Gazety, optu-
ją w granicach paru spotkań towarzyskich niektórych de-
cydentów zasiadających w Stowarzyszeniu.

Andrzej 
Manasterski

Grafika
 ■ Grób Anny Henryki Pustowojtówny znajduje się na paryskim Cmentarzu Montparnasse. 

Na jej pomniku wyryto napis: „1863 Henryka Lewenhard z domu Pustawojtow Pełna Odwagi Energii 
Poświęcenia w Kraju i na Wygnaniu na Polu Bitwy i w Rodzinie 1843 – 1881”.

Andrzej 
Manasterski

Marian Langiewicz. Fot. Wikipedia Anna Pustowojtówna. Fot. Wikipedia
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W czasie I wojny światowej 
obydwaj jego dziadkowie, Wa-
lenty i Krzysztof, należeli do 
Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Potem służyli w straży po-
żarnej, pracowali w Kolejach 
Lwowskich. Po sowieckiej na-
paści na Polskę we wrześniu 
1939 Walenty Szpala, rozpo-
znany przez NKWD jako piłsud-
czyk i przewodniczący związ-
ków zawodowych został aresz-
towany a w czerwcu 1941 za-
mordowany wraz z setkami in-
nych osadzonych w lwow-
skim więzieniu. Wielu innych 
członków rodziny zostało wywie-
zionych na Wschód i często po-
ginęło bez wieści. Ojciec został 
żołnierzem AK, któremu jego 
dowódca, w związku z aresz-
towaniami i wywózkami na Sy-
bir w styczniu 1945 roku do-
radził ochotnicze wstąpie-
nie do II Armii Wojska Pol-
skiego. Swój szlak bojowy za-
kończył więc walcząc m.in. 
na Dolnym Śląsku i uczestni-
cząc w zdobywaniu Berlina, co 
jednak nie uchroniło go przed 
nękaniem przez UB. Akowska 
przeszłość dla władców Pol-
ski zwiezionych do niej na pan-
cerzach sowieckich czołgów 
była winą, której nie zmazywa-
ły nawet bohaterskie czyny, do-
konywane w armii gen. Świer-
czewskiego. Krzysztof uro-
dził się w domu na wrocław-
skich Karłowicach. Tym sa-
mym, w którym jego rodzice za-
mieszkali po wygnaniu ze Lwo-
wa i w którym zamieszkiwał 
przez wiele lat swojego życia. 
Dorastał wśród wspomnień 
o mieście przodków i wie-

lu członkach rodziny, dla któ-
rych oczywistością była walka 
o wolną Polskę. Bywał świad-
kiem tego, jak ojca kolejny raz 
UB wzywało na przesłucha-
nia, by znów dopytać o współ-
pracowników z czasów okupa-
cji, czy któregoś z nich nie spo-
tkał i by uświadomić, że „władza 
ludowa takich jak on zawsz bę-
dzie miała na oku”.

W 1970 Krzysztof rozpoczął 
pracę w budownictwie, równo-
cześnie kończąc technikum. 
Kilka lat później został zatrud-
niony w Pracowniach Konser-
wacji Zabytków, w których po-
znał swoją przyszłą żonę. Ma-
wiał potem, że w swoim życiu 
żałuje tylko jednego. Tego, że 
swojej Wiesi, która towarzyszy-
ła mu do końca życia, nie po-
znał wcześniej. Zawsze intere-
sował się historią, stąd z praw-
dziwą pasją współdziałał z hi-
storykami sztuki i konserwato-
rami, stając się cenionym spe-
cjalistą, angażującym się 
m.in. w odbudowę wrocławskie-
go kościoła św. Elżbiety, uczest-
niczącym w pracach eksporto-
wych m.in. w Tallinie. Jak wspo-
minał – Sierpień 1980 rozpo-
czął wyjątkowy czas, w którym 
załoga jego zakładu przemie-
niała się jakby w jedną rodzi-
nę. Wszyscy jej członkowie 
przekonani byli, że współtwo-
rzą przyszłą niepodległą, soli-
darną Polskę, więc w pracy da-
wali z siebie wszystko. Nie tyl-
ko dbali o jak najwyższą ja-
kość, doskonalili swe kwalifika-
cje, ale starali się też jak najle-
piej wykorzystać każdą minu-
tę dniówki i nie zmarnować ani 

grama zaprawy czy kropli far-
by. Prawdziwy związek zawo-
dowy wszystkim dawał bowiem 
nieznane wcześniej poczucie 
podmiotowości, czego owo-
cem była odpowiedzialność, 
utożsamianie się z członkami 
tej samej zbiorowości, wspól-
na wiara w lepszą przyszłość. 
Wszystko to zostało znisz-
czone w grudniu 1981, wraz 
z otwartą wojną, wypowiedzia-
ną narodowi przez obcy mu, ze-
wnętrzną przemocą narzuco-
ny reżim. Rozbudzone niepod-
ległościowe nadzieje nie zosta-
ły jednak całkowicie zabite. Ja-
sne stało się jednak to, że drogą 
do zrzucenia niewoli musi być 
ostateczne pokonanie komuni-
stycznych wrogów polskiej wol-
ności. Kontakt z prowadzącymi 
z nimi walkę Krzysztof nawią-
zał wiosną 1982 roku dzięki ko-
leżance z Pracowni Konserwa-
cji Zabytków, inżynier budow-
nictwa Annie Grzegorzewskiej. 
Działalność rozpoczął od kol-
portażu prasy podziemnej. Jego 
przełożoną w konspiracyjnej or-
ganizacji była inżynier tej samej 
specjalności Zofia Maciejew-
ska. Latem doprowadziła ona 
do spotkania z Kornelem Mora-
wieckim oraz Hanną Łukowską 
– Karniej. W mieszkaniu przy ul. 
Bzowej złożył wtedy przysięgę 
formalnie zostając członkiem 
Solidarności Walczącej.

Krzysztof był ojcem rodzi-
ny, miał dwie malutkie córecz-
ki. O jego konspiracyjnym za-
angażowaniu i wiążącym się 
z tym ryzykiem wiedzieli jego 
sędziwi rodzice oraz żona. Za-
wsze mógł liczyć na ich wspar-

cie a Wiesia, dozgonna towa-
rzyszka życia, nie raz włącza-
ła się w jego działalność. Zwy-
kle polegała ona na poświęca-
niu trzech lub czterech a cza-
sem nawet wszystkich popołu-
dni w tygodniu. W tym czasie 
Krzysztof do tajnych punktów 
poligrafii dostarczał niezbęd-
ne im partie papieru i farby. By-
wało, że przewozić musiał dzie-
siątki ryz, wnętrze samocho-
du wypełniających aż po sufit. 
Czasem woził też dużych roz-
miarów urządzenia drukarskie. 
Zdarzały się przy tym sytu-
acje, w których wpadka była bar-
dzo blisko. Jesienią 1982 roku 
jechał samochodem wypełnio-
nym materiałami, za posiada-
nie których sądy wlepiały wów-
czas kilka lat więzienia, gdy na 
ul. Poznańskiej natknął się na 
uzbrojony po zęby milicyjny pa-
trol. Miał on charakter ulicznej 
blokady a jeden z funkcjonariu-
szy odzianych w hełm i mun-
dur moro jednoznacznym ge-
stem już nakazywał zatrzyma-
nie się. Być może dzięki temu, 
że Krzysztof zaczął zwalniać 
jego samochód został wyprze-
dzony przez auto marki zasta-
wa, które na widok milicji gwał-
townie się zatrzymała. W efek-
cie patrol zajął się nią a nie po-
jazdem Krzysztofa.

W tamtych czasach podob-
ne sytuacje czyhały na każ-
dym kroku a przynajmniej 
przez połowę dni każdego ty-

godnia Krzysiek woził lub no-
sił jeśli nie ryzy papieru, matry-
ce czy farbę to paczki ze świe-
żo wydrukowanymi gazetkami 
podziemia. Z czasem wypraco-
wał mnóstwo sposobów masko-
wania tego, co miał przy sobie. 
Wiele poznał dzięki Zofii Macie-
jewskiej, co jakiś czas organizu-
jącej szkolenia z zasad i tech-
nik konspiracji. Niektóre były 
dość zabawne i polegały na po-
zorowaniu transportu warzyw, 
pod którymi znajdowały się ma-
teriały poligraficzne, pakunki 
z ulotkami czy broszurami dru-
giego obiegu. W swojej działal-
ności Krzysztof współpracował 
z zaufanymi taksówkarzami, 
ale największy podziw wzbu-
dzały w nim kobiety podziemia. 
Wspominał, że ich odwaga była 
tak wielka, że zdawały się nie 
znać strachu. Zarazem jednak 
zawsze były gotowe na ponie-
sienie wszystkich konsekwen-
cji, czyli jakby były pogodzone 
z tym, że kiedyś za to, co robią 
przyjdzie im bardzo drogo za-
płacić. Mówił, że wszystkie one 
były wspaniałe, szlachetne, mą-
dre i często bardzo wykształ-
cone (wiele z nich pracowa-
ło na uczelniach). Ze śmie-
chem wyrażał przypuszczenie, 
że kobiety Solidarności Wal-
czącej dla wielu młodszych 
i starszych facetów z konspiry 
były wzorem, źródłem inspira-
cji i w różnych sytuacjach, np. 
będąc już w rękach siepaczy 
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z komunistycznych służb, 
nie chcieli się oni okazać gor-
szymi od niezłomnych bohate-
rek podziemia.

Niemal codziennością sta-
ło się dla niego obsługiwanie 
czterech podziemnych drukar-
ni, do których przywoził wszyst-
ko, co było im potrzebne a na-
stępnie odbierał to, co zosta-
ło w nich powielone. Wykorzy-
stywał do tego różne samo-
chody, taksówki, rower, czę-
sto też przemieszczał się tram-
wajami, autobusami i oczywi-
ście pieszo. Dużym wyzwa-
niem były wydarzenia z jesie-
ni 1982 roku, kiedy SB aresz-
towała ponad sto osób zwią-
zanych z Regionalnym Komite-
tem Strajkowym NSZZ Solidar-
ność Dolny Śląsk, który niemal 
całkowicie stracił wtedy możli-
wość wydawania swoich pism. 
Decyzją Kornela Morawieckie-
go drukiem „Z Dnia na Dzień” 
i innych gazetek RKS – u zajęła 
się wówczas Solidarność Wal-
cząca. Dla Krzysztofa ozna-
czało to dodatkową pracę oraz 
konieczność kontaktowania 
się z środowiskami dotykany-
mi permanentnymi aresztowa-
niami. Jeszcze groźniejszy był 
czas największej wsypy w hi-
storii Solidarności Walczącej. 
Wtedy to, w pierwszych miesią-
cach roku 1984, SB przeprowa-
dziła rewizje w ponad stu miesz-
kaniach, a uwięzionych zostało 
kilkudziesięciu działaczy orga-
nizacji Kornela Morawieckiego. 
Do aresztu trafiła także przeło-
żona Krzysztofa Zofia Macie-
jewska. Był to czas wyjątko-
wo wielkiego napięcia. Jak wie-
lu – liczył się z rewizją w swoim 
mieszkaniu czy aresztowaniem, 
do którego dojść mogło w każ-
dej chwili. Nadzwyczaj niebez-
pieczny czas wymagał jednak 
jeszcze większych wysiłków, 
polegających np. na pilnych 
koniecznościach ewakuowa-
nia zagrożonych magazynów 
czy drukarni podziemia. Któ-
rymś razem, wraz z właści-
cielką jednego z mieszkań – 
drukarni, pospiesznie wypeł-
niał wnętrze jej małego fia-
ta, w którym zamaskowane pa-
kunki piętrzyły się aż po dach. 
Jadąc nagle zobaczyli oni za-
trzymującą wybrane samocho-
dy milicyjną blokadę. Ocza-
mi wyobraźni widział już przed 
sobą kraty więzienia, ale nie 
dawał tego po sobie poznać. 
Kątem oka widział też, że pro-
wadząca samochód współpra-
cowniczka również wygląda 
na w pełni panującą nad swoimi 
emocjami. Tymczasem milicjan-
ci jakby w ostatniej chwili zmie-
nili swój zamiar i wybierając do 
kontroli zatrzymali inny pojazd, 
jadący tuż obok. Współpracow-
niczka Krzysztofa przejechała 
jeszcze może paręset metrów, 
po czym swój samochód mu-
siała zatrzymać. Po pospiesz-
nym opuszczeniu pojazdu za-
częła wymiotować. Jak wspo-
minał to Krzysztof: „Nie robi-
ła wrażenia, że się boi, ale wte-
dy naprawdę wszystko wskazy-
wało na to, że zaraz nas złapią. 
Ona doskonale trzymała fason, 

ale tak naprawdę to musiała 
być przerażona. Zapewne tak, 
jak ja, już widziała siebie w wię-
zieniu i myślała o swej córecz-
ce, która przez długie lata nie 
będzie teraz miała matki”.

Podobnymi wydarzeniami 
i tego rodzaju napięciem utka-
na była prawie cała dekada 
lat osiemdziesiątych. Jak wie-
lu ludzi konspiry – przez ko-
lejne lata Krzysztof podziem-
nej pracy poświęcał prawdzi-
wy ocean czasu. A ogromna 
część pism, których w tysią-
cach paczek przetransportował 
całe tony, nie była wydawnic-
twami sygnowanymi przez So-
lidarność Walczącą. Drukarnie, 
z którymi współpracował, mimo 
iż należące do organizacji Kor-
nela Morawieckiego, w wiel-
kiej mierze pracowały dla TKZ 
– ów, czyli różnych tajnych ko-
misji zakładowych NSZZ Soli-
darność. Wśród prasy, którą się 
zajmował, były więc i podziem-
ne gazetki różnych zakłado-
wych struktur Solidarności i So-
lidarności Rolników Indywidu-
alnych a nawet KPN-u i innych 
formacji zmagających się z reżi-
mem. Zgodnie z zasadą prakty-
kowaną przez Solidarność Wal-
czącą – w miarę swych możli-
wości wspierała ona wszyst-
kich nie godzących się z totali-
tarnym ładem komunistycznego 
zniewolenia.

W 1988 roku z niepoko-
jem przyjmował decyzję czę-
ści przywódców Solidarności 
o podjęciu rozmów z komuni-
stami. Zawarcie bardzo ryzy-
kownego i jeszcze bardziej wąt-
pliwego moralnie porozumie-
nia odbierał ze sporym scepty-
cyzmem, ale ciągle liczył na to, 
że wszystko to jest tylko wstę-
pem do budowy wymarzonej 
Polski prawdziwie niepodległej 
i prawdziwie solidarnej. Szyb-
ko jednak trysnął istny strumień 
bolesnych rozczarowań. Naj-
pierw doszło do skandalicznej 
zmiany ordynacji między dwo-
ma turami czerwcowych wybo-
rów, co jednoznacznie dowodzi-
ło, że dla ugodowej frakcji So-
lidarności ważniejsze od praw 
Polaków były interesy komuni-
stów. Potem, z czynnym udzia-
łem niektórych posłów Soli-
darności, prezydentem rzeko-
mo odzyskującej wolność Pol-
ski został Jaruzelski. Prasa So-
lidarności Walczącej, od lat do-
minująca na dolnośląskim ryn-
ku wydawnictw podziemnych, 
nagle znalazła się w cieniu ga-
zet tej części Solidarności, któ-
ra otrzymała od komunistów 
zgodę na oficjalny druk i kol-
portaż. A o tym, jak w tym no-
wym porządku wyglądać mia-
ła wolność słowa, świadczy-
ły wydarzenia opisywane w cią-
gle ukazującej się prasie dru-
giego obiegu. Jeden ze zna-
miennych epizodów miał miej-
sce na Uniwersytecie Wrocław-
skim, gdzie formalnie związa-
ny z Solidarnością Ludwik Tur-
ko, kolportujący wydawnictwa 
Solidarności Walczącej, naka-
zał opuszczenie terenu uczel-
ni. Jak wielu Krzysztof z niedo-
wierzaniem przyjmował publi-

kacje z wypowiedziami profeso-
ra nie wstydzącego się stwier-
dzić, że „Solidarność Walczą-
ca” jest na terenie uniwersy-
tetu tak samo niepożądana, 
jak „Trybuna Ludu”. Po roz-
staniu ze złudzeniami, że rok 
1989 przyniósł Polsce jakąkol-
wiek wolność (Urzędy Ochrony 
Publikacji i Wydawnictw na peł-
nych obrotach działały zresztą 
prawie do połowy 1990 roku), 
przyszły co najmniej równie 
bolesne rozczarowania zwią-
zane z realiami zakładów pra-
cy. Jak Krzysztof wspominał: 
„To, co zaczęto wyprawiać po 
1989 było dokładną odwrotno-
ścią stosunków, jakie królowały 
po Sierpniu 1980. Komunistycz-
na nomenklatura przestała się 
liczyć z czymkolwiek i kimkol-
wiek. Nowa Solidarność oka-
zywała się być albo zbyt sła-
ba albo całkowicie uległa, więc 
oni z ludźmi robić mogli wszyst-
ko, co chcieli.” Krzysztof ni-
gdy nie potrafił biernie przy-
glądać się niesprawiedliwo-
ści, więc stanął w obronie jed-
nego z krzywdzonych pracow-
ników. W efekcie sam też stracił 
pracę. Jak potem o tym mówił: 
„Zatrudnić się wtedy nie było 
gdzie, więc niemal przez całe 
lata dziewięćdziesiąte zmuszo-
ny byłem pracować „na czar-
no”. Często wtedy bałem się, 
że jak zachoruję lub jeśli zda-
rzy mi się jakiś wypadek, to nie 
będę miał skąd wziąć jakich-
kolwiek pieniędzy na utrzyma-
nie mojej rodziny. Z dzisiejszej 
perspektywy oceniam, że prze-
łom roku 1989 i 1990 był po-
czątkiem najtrudniejszej deka-
dy mojego życia. A po niej też 
przez długie lata było bardzo 
ciężko. Rzecz jasna zarówno 
dla mnie, jak i dla chyba wszyst-
kich ludzi, których znałem oczy-
wistością było to, że po poko-
naniu komunizmu i odzyska-
niu wolności bardzo długo bę-
dzie bardzo ciężko. Każdy 
z nas był gotowy na taką ofia-
rę, nikt szybkich owoców wol-
ności się nie spodziewał. Jed-
nak to wszystko, co się w Pol-
sce działo po roku 1989 było 
tak dalekie od elementarnej 
przyzwoitości, że trudno mówić 
o jakiejś satysfakcji z tych prze-
mian. Ich beneficjentami byli ko-
muniści i ci, którzy się z nimi do-
gadali. Dla ubeków były bizan-
tyjskie emerytury po kilkunastu 
latach służby na polską szkodę, 

a dla milionów ludzi Solidarno-
ści, których miejsca pracy po-
sprzedawano za czapkę śli-
wek i zlikwidowano, często brak 
środków do życia.” Najtrudniej-
sze lata Krzysztof przebrnął 
dzięki swojej wielkiej pracowi-
tości, fachowości i zaradności. 
Skutkiem tego zawsze miał ja-
kąś pracę, choć rzadko zwią-
zaną z tym, co lubił najbardziej. 
Rozmiłowany był bowiem w re-
waloryzacji zabytków, a najczę-
ściej trudnić się musiał zwykły-
mi, często bardzo ciężkimi pra-
cami budowlanymi. Po wielu la-
tach względną stabilizację dało 
mu zatrudnienie w odnawiają-
cej dachy spółdzielni „Dekar”. 
W ostatnich kilka latach przed 
emeryturą miał jednak szczę-
ście znów być zatrudnionym 
przy tym, co zawodowo kochał 
najbardziej. Znów bowiem do-
stał pracę w firmie rewalory-
zującej zabytki. Ukoronowa-
niem blisko półwiecza spędzo-
nego przy remontach i na bu-
dowach było uczestnictwo w ol-
brzymim przedsięwzięciu, jakim 
była gruntowna rewitalizacja 
głównego wrocławskiego dwor-
ca kolejowego. Udział Krzysz-
tofa w odtworzeniu piękna tej 
prawdziwej perły dziewiętna-
stowiecznej architektury był na-
prawdę bardzo duży. Wielka 
część tego, co w tym niezwy-
kłym miejscu możemy dziś po-
dziwiać, to owoce pasji i kunsz-
tu właśnie Krzysztofa Szpali.

Zawsze niezwykle skromny 
nie przywiązywał wielkiej wagi 
do tego, czemu szmat zdro-
wia i czasu poświęcił w latach 
osiemdziesiątych. Prawdo-
podobnie do głowy by mu nie 
przyszło, by w ogóle przypomi-
nać o swojej osobie. Jednak Zo-
fia Maciejewska, jego przełożo-
na z podziemnych struktur dru-
ku i kolportażu, niemal zmusiła 
go, by pojawił się na spotkaniu 
z Kornelem Morawieckim, po-
wołującym do życia Stowarzy-
szenie Solidarność Walcząca. 
W jakże typowy dla siebie spo-
sób Krzysztof powiedział wte-
dy, że być może nie zasługu-
je na przynależność, bo w żad-
nych dokumentach jego osoba 
nie istnieje. Nigdy nie był aresz-
towany, więc jeśli nie odnotowa-
ła go SB to nic o nim też prze-
cież nie wie IPN. Zofia Macie-
jewska na słowa te zareago-
wała stwierdzając, że co praw-
da w więzieniu nie siedział, 

ale w podziemiu aktywnie dzia-
łał od roku 1982 aż do same-
go końca lat osiemdziesiątych. 
Z kolei konkluzja Kornela Mo-
rawieckiego była wręcz entu-
zjastyczna: „Jeśli tak wiele lat 
tak aktywnie działałeś i nigdy 
nie wpadłeś to znaczy, że byłeś 
jednym z najlepszych konspira-
torów! Zasługujesz na uznanie 
szczególne jako jeden z tych 
konspiratorów, którzy nigdy nie 
zostali zdekonspirowani!” Wy-
razem podzięki za dokona-
nia w walce o wolność ojczyzny 
był Krzyż Solidarności Walczą-
cej, Krzyż Kawalerski Polonia 
Restituta, Medal Stulecia Nie-
podległości i inne odznaczenia.

Zawsze pragnący służyć in-
nym w ostatnich dziesięciole-
ciach życia pracę dla podzie-
mia zastąpił służeniem pomo-
cą wszystkim, którzy tego po-
trzebowali. Wielką radością 
były dla niego córki a potem 
także wnuczęta. Bardzo aktyw-
nie uczestniczył w życiu Kościo-
ła, angażując się w ruch Odno-
wy w Duchu Świętym i rozmaite 
gremia, działające w jego para-
fii. Religijność łączył z nieskry-
waną radością życia. Cieszył 
się swym małżeństwem z, jak 
mówił, „najwspanialszą kobie-
tą, jaką w życiu spotkał”. Lu-
bił zarówno poważne dysku-
sje, jak i pełen wesołych żar-
tów czas spędzany z przyja-
ciółmi. Z przyjemnością muzy-
ki zarówno słuchał, jak i sam 
umiejętnie grywał na ustnej 
harmonijce. Zawsze troszczył 
się o swoją ojczyznę i ubole-
wał nad złymi drogami, na które 
była wpychana. Z wielkim entu-
zjazmem przyjmował więc kie-
runek, jaki Polska obrała w roku 
2015. O objęciu funkcji premie-
ra przez Mateusza Morawiec-
kiego mawiał, że „jest jednak 
sprawiedliwość na tym świe-
cie a wydarzeń tak wspaniałych 
sam nigdy nawet by nie wyma-
rzył”. W ostatnich latach życia 
mówił, że czuł się wtedy szczę-
śliwy. Takie też sprawiał wraże-
nie, stąd też niewielu wiedziało, 
że zmagał się z ciężką choro-
bą. Jesienią roku 2022 bardzo 
się ona nasiliła, 21 grudnia do-
prowadzając do jakże przed-
wczesnego i dla wielu szokują-
cego, wstrząsającego odejścia 
Krzysztofa z naszego docze-
snego świata.

Nigdy nie trafił w łapska 
SB, więc nie odnotowała ona 
jego działalności i nic w jej 
dokumentach na jego temat 
nie znalazł IPN. Jakże zasłu-
żony status Działacza Opo-
zycji Antykomunistycznej 
przyznany mu został na pod-
stawie relacji współpracow-
ników z podziemia. Biogra-
fia Krzysztofa Szpali może 
być więc jednym z dowo-
dów na to, że pomimo an-
gażowania gigantycznych 
środków służby reżimu nie 
były wszechwładne. Przynaj-
mniej niektórym udawało się 
być ich aktywnym przeciwni-
kiem równocześnie skutecz-
nie wymykając się z pola ich 
obserwacji.

▶
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Dźwięki naszej melodii
Łąka. Jakie to piękne i spokojne miejsce. A przez 

nią idzie jeszcze piękniejsza dziewczyna. Ciemno-
blond włosy opadają jej na ramiona i plecy, biała su-
kienka powiewa na wietrze, dając wrażenie ulotności. 
Tak jakby postać miała zniknąć zabrana przez kolejny 
podmuch powietrza.

Zmierza w sobie tylko znanym kierunku. Ja podą-
żam za nią. Stąpa powoli, cicho śpiewając jakąś pio-
senkę. Melodia jest bardzo przyjemna dla ucha, lecz 
jednocześnie smutna. Nie potrafię wyłapać tekstu, 
ale nie mogę się pozbyć wrażenia, że gdzieś już ją 
słyszałem.

Dziewczyna idzie dalej i wydaje się być napraw-
dę blisko. Wyciągam rękę, ale nie mogę jej dosię-
gnąć. Napotykam tylko nicość. Nie wiem ile do-
kładnie mija czasu, kiedy w końcu przestaje śpie-
wać i przystaje. Gdy się odwraca, zapiera mi dech. 
Jest dokładnie taka, jaką ją zapamiętałem. Wpatru-
je się we mnie oczami w kolorze oceanu, lekko się 
uśmiechając. Podchodzi do mnie i z takiej odległo-
ści wydaje się półprzezroczysta. Nie jest to jednak 
dla mnie zbyt istotne, bo w końcu jest przy mnie.

– Czekałam na ciebie – oznajmia.
A ja się uśmiecham. Bo w końcu wszystko jest 

na swoim miejscu. Nie mogę zwalczyć nieodpartej 
chęci muśnięcia jej policzka, więc się jej poddaję. 
Tylko że kiedy to robię, ona znika.

Otwieram oczy. Widzę biały sufit, słyszę pika-
nie jakichś urządzeń. Szpital? Co ja tu ro –

A potem sobie przypominam. Wypadek. Próbu-
ję przewrócić się na bok, ale czuję silny ból w oko-
licy żeber. Postanawiam zostać w tej samej pozy-
cji, w której się ocknąłem.

A więc to był tylko sen. Jej tu nie ma. Nie pozo-
stało mi po niej nic, prócz wspomnień.

Wybucham gwałtownym płaczem, co wzma-
ga ból w klatce piersiowej. Staram się nie zwracać 
na niego uwagi. Zalewając się łzami, wracam my-
ślami do chwili naszego rozstania. Na łożu śmier-
ci, gdy życie prześlizgiwało się jej między palcami, 
ona słabym głosem zapewniała mnie, że jeszcze 
kiedyś się spotkamy. Wtedy w to wierzyłem. Ale 
gdy światło w jej oczach zgasło, bezpowrotnie za-
brało ze sobą nie tylko cząstkę mnie. Zabrało tak-
że nadzieję.

Każdej nocy budziłem się z krzykiem i zapłaka-
ny błagałem ją, aby wróciła do domu. Nie do koń-
ca rozumiałem, że jej już nie ma. To było takie sur-
realistyczne. Nie mogłem spać na jej stronie łóżka, 
nie umyłem nawet jej ostatniego kubka po herba-
cie. Wiem jak to brzmi. Ale ja po prostu nie chciałem 
dać jej odejść. Kurczowo trzymałem się tego, co już 
minęło. Nie chciałem się pożegnać, bo wiedziałem, że 
żegnam się na zawsze.

A ona choć przeszła na drugą stronę i tak dotrzy-
mała słowa. Choć na krótko, znów byliśmy razem. 
Mimo ogarniającego mnie smutku, uśmiecham się. 
Tyle jej zawdzięczam. To ona pokazała mi, że je-
stem czegoś wart, to ona pomogła mi zrozumieć, że 
żyjemy w chorym świecie, w którym wzorujemy się 
na wymysłach ludzi uważających się za nie wiado-
mo kogo, a znaczących tak naprawdę tyle, ile my sami 
znaczymy. Ona otoczyła mnie miłością, której dozna-
łem w życiu tak niewiele. Dochodzę do wniosku, że 
zostawiła po sobie coś więcej niż tylko wspomnienia.

W końcu uświadamiam sobie, jaką piosenkę nuci-
ła na łące. To była nasza wyjątkowa piosenka. Piosen-
ka, do której po raz pierwszy razem tańczyliśmy i któ-
rą zdławionym głosem śpiewałem na chwilę przed jej 
odejściem do innego świata. Piosenka rozpoczynająca 
i kończąca naszą wspólną ziemską drogę.

Powiedziała, że na mnie czekała. Mam nadzieję, że 
nadal czeka. Odpowiadam jej w końcu. „Ja na ciebie 
też.”

Oczami wyobraźni widzę, jak ona uśmiecha się na 
te słowa.

Przejmująca bezsilność
– Matt, to się musi skończyć – powiedziałem zre-

zygnowany, widząc na progu swojego domu pijane-
go chłopaka. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja. 
Przez ostatnie dwa tygodnie byłem świadkiem takie-
go widoku co najmniej trzy razy. – Obiecałeś.

Mój przyjaciel miał zaciętą minę, ale w jego oczach 
zbierały się łzy. Wiedziałem, że nie chciał doprowa-
dzać się do takiego stanu. Niestety, uzależnienie 
to paskudna rzecz, w którą wplątał się nie do koń-
ca ze swojej winy. Jego żona odeszła, pozostawiając 
mu pod opieką dwójkę małych dzieci. Jeśli miałem 
być szczery, to kamień spadł mi wtedy z serca, ponie-
waż na pierwszy rzut oka było widać, że kobieta się 

nad nim znęcała. I choć wtedy było ciężko, Matthew 
dał sobie jakoś radę. Sytuację pogorszyła wiadomość 
o nagłej śmierci Kaitlyn. Bo mimo każdej okropności, 
której się wobec niego dopuściła, on wciąż ją kochał. 
Patrzenie jak cierpi było po prostu bolesne. Niewiary-
godne było to, jak jedna osoba potrafiła przemienić go 
z radosnego i tętniącego życiem mężczyzny we wrak 
człowieka.

– Ja ne chczałem Luke, ty wiesz, że ja ne chcza-
łem… – zawodził. – To szytsko już mne dobija.

Przytuliłem go, od razu zauważając, jak bardzo 
tego potrzebował. Wczepił się we mnie jak dziec-
ko, którym był kiedy się poznaliśmy i rozpłakał na 
dobre. Mnie samemu kilka łez pociekło po policz-
ku. Ale nie mogłem się rozkleić.

Zaprowadziłem go do środka i posadziłem na 
kanapie. Drżącymi rękami zdjął bluzę, a ja zoba-
czyłem to, czego obawiałem się najbardziej. Na jego 
nadgarstkach obok starych blizn pojawiły się nowe 
cięcia. Podejrzewałem, że niektóre mogły być cał-
kiem świeże. Zauważył, że się w nie wpatruję i na-
tychmiast zakrył przedramiona.

Z bezsilności opadłem na miejsce obok nie-
go i ukryłem twarz w dłoniach. Nie wiedziałem 
co robić. Czułem się bezużyteczny, bo nie potra-
fiłem mu pomóc. Nie żebym nie próbował. Kil-
kukrotnie proponowałem psychologów czy gru-
py wsparcia. Matt reagował na to wybuchami gnie-
wu i agresją. Mówił, że nie chce uchodzić za waria-
ta. Wielka szkoda, że niektórzy postrzegali specja-
listyczną pomoc jako zamknięcie w psychiatryku. 
Miałem nadzieję, że niebawem takie nastawienie 
się zmieni i w końcu ludzie, którzy jej potrzebują, 
będą gotowi ją przyjąć.

Nienawidziłem kobiety, która doprowadziła go 
do tego stanu. Wiedziałem, że o zmarłych nie po-
winno się źle myśleć, ale ja inaczej nie potrafiłem. 
Przy mnie siedział żywy dowód jej okrucieństwa. 
Wszystko byłoby inne, gdyby jej nie poznał. Nic nie 
zraniło – i jak miałem nadzieję już nie zrani – go 
bardziej niż miłość do niej.

Spojrzałem mu w oczy i zobaczyłem, że nadal 
płacze.

– Jestem besznaziejnym ojcem, Lukey – żalił 
się. – Nie wiziałem ich od tygodnia. W końcu za-
pomną, że w ogóle mają ojca.

– Twoja matka na pewno im o tobie przypomi-
na – uspokajałem go. – A ich jedynym beznadziej-
nym rodzicem była Ka…

– Proszę cię, nie kończ – przerwał mi łamiącym 
się głosem. – Tak bardzo za nią tęszknię, wiesz? 
Chszę, żeby wróciła. Nawet żeby na mnie nakszy-

szała, tylko żeby wróciła.
Zamiast odpowiedzieć, objąłem go, nie 

chcąc wywoływać kolejnej kłótni. Nie powinienem 
był wspominać o jego byłej żonie. To tylko wpędzi-
ło go w większą rozpacz. Była dla niego jak narkotyk.

Siedzieliśmy tak kilkanaście minut, a on wypłaki-
wał się w moje ramię. W pewnym momencie przerwał 
ciszę, pozostawiając mnie w głębokim szoku.

– Przemyślałem to, co kiedyś mówieś i… i… 
chszę iść do psychologa. Chrzanić to, że uznają mne 
za wariata. Zrobię to dla dzieczynek. One zasługują 
na szysko, co najlepsze.

Powiedzieć, że rozpierała mnie duma, to mało. 
Mimowolnie wyszczerzyłem zęby w uśmiechu. Na-
reszcie pojawiła się dla niego szansa na lepsze jutro.

NATALIA JURECZKO
(Laureatka naszego konkursu w dziedzinie prozy. Mieszka w Częstochowie. Chodzi do IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Henryka Sienkiewicza. Powiada, że od kilku lat pisze prace prozatorskie, w większości opo-
wiadania. Inspiracje czerpię głównie z muzyki. Brała udział w kilku konkursach literackich. Jej dynamicz-
na wyobraźnia zapowiada kolejną porcję interesujących nowel lub opowiadań. Życzymy powodzenia.) St.S

Stanisław Srokowski
Młode Talenty
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Towarzyszyły mi te pytania przy 
lekturze najnowszej książki Wi-
tolda Gadowskiego „Tajemnica 
spowiedzi”. Czytałem ją z du-
żym zainteresowaniem, zauro-
czony sprawnością warszta-
tową pisarza i jego intelektu-
alną dociekliwością. Wpraw-
dzie zapoznałem się już wcze-
śniej z jego takimi powieściami 
jak „Smak wojny”, „Wieża ko-
munistów”, czy „Szlag trafił”, ale 
dopiero ta zrobiła na mnie sil-
ne wrażenie, odsłaniając całą 
gamę możliwości literackich au-
tora, pokazując głębię psycho-
logiczną postaci, gorzką ironię 
i przewrotną autoironię, grote-
skowe i – wedle potrzeb – dra-
matyczne ujęcia sytuacji, burz-
liwe i zaskakujące zwroty ak-
cji, dynamikę zdarzeń i solidną, 
choć wielce powikłaną fabułę, 
opartą na mocnej argumentacji 
logicznej.

Gadowski w swoich książ-
kach dociera do ukrytych me-
chanizmów zbrodni, prze-
stępstw, zabójstw, mordów, 
grabieży, spustoszeń moral-
nych i duchowych. Bezbłęd-
nie rozszyfrowuje najbardziej 
zamaskowane tajemnice naj-
groźniejszych mafii naszej epo-
ki. To nieustraszony tropiciel 
ciemnych sił w kraju i za grani-
cą, zbieracz sensacyjnych i za-
kulisowych wydarzeń, przenikli-
wy analityk życia społecznego 
i politycznego kraju, cierpliwy 
badacz i dogłębny interpreta-
tor skomplikowanych konfliktów 
międzynarodowych, słowem, 
człowiek z dużą wiedzą, fanta-
zją, wrażliwością i odwagą.

Nic sobie nie robi z tego, 
że wrogowie psy na nim wiesza-
ją. Uśmiecha się z cierpką miną, 
jakby mówił: – „Psy szczekają, 
karawana jedzie dalej”. I istotnie, 
jedzie. A psy nie tylko szczeka-
ją, a wręcz ujadają. „Gadowski 
od dawna jest znany z produ-
kowania i wypuszczania plo-
tek – które mają elektryzo-
wać jego czytelników i słu-
chaczy, sprawiać, że czują 
się oni dopuszczeni do „ta-
jemnej wiedzy”, niedostęp-
nej służbom specjalnym i ar-
miom całego świata, a już na 
pewno polskim mediom i wła-
dzom” – powiada o nim zja-
dliwie Wojciech Mucha, skry-
ba wielu gazet.

Gadowski jednak spra-
wia wrażenie, że nie takie uja-
danie ma już za sobą. Pisze in-
trygujące książki, wiersze, kry-

minały, sensacyjne powieści, 
thrillery, reportaże, zajmuje 
się publicystyką literacką, krę-
ci filmy, zbiera nagrody, a na-
wet bawi się piosenkami i pro-
wadzi regularny program te-
lewizyjny na swoim prywat-
nym kanale informacyjnym. Ma 
też własną księgarnię interne-
tową, wydawnictwo, organizu-
je działania i ruchy społecz-
ne, wspiera Kluby Przyja-
ciół, słowem powstaje coś 
na kształt imperium Ga-
dowskiego. Nie dziwmy się, 
że i wrogów mu nie brakuje. 
Ale jak powiadam, nic sobie 
z tego nie robi, bo uważa, 
że życie otworzyło przed 
nim wielką szansę badania, 
analizowania i interpretowa-
nia rzeczywistości. I on tę 
szansę rzetelnie i znakomi-
cie wykorzystuje, rozszy-
frowując tę rzeczywistość 
na wszystkie możliwe spo-
soby.

Niespokojny duch wiódł 
go przez trudne, często nie-
bezpieczne i groźne werte-
py ciemnej realności, z cze-
go rodziły się wspomnia-
ne wcześniej interesujące 
i ważne książki. Ostatnią 
jednak, „Tajemnicą spo-
wiedzi” zaskoczył chyba nawet 
najbardziej wytrawnych swoich 
czytelników. Bowiem nie jest 
to jedna z wielu powieści, ja-
kie się ukazują na rynku księ-
garskim, to powieść wyjątkowa, 
która łączy w sobie różne ga-
tunki literackie, pogłębioną po-
wieść psychologiczną, powieść 
sensacyjną, kryminalną, oby-
czajową, łotrzykowską, przy-
godową i wręcz fantastyczną. 
I Gadowski sensownie spla-
ta rozmaite motywy, tematy 

i wątki, rozwijając je zgodnie 
z potrzebami narracyjnymi.

Już sam początek wprowa-
dza nas w atmosferę wydarzeń 
kryminalnych. Oto zima, Duna-
jec zaczyna zamarzać, ale dwaj 
śmiałkowie, bracia Krępi, prze-
biją się łódką przez rzekę, pły-
nąc w stronę Jeziora Różnow-
skiego, by tam utopić znajdują-

cego się na łódce i błagającego 
o ratunek mężczyznę. Z zimną 
krwią wrzucają go do lodowa-
tej wody i odpoczywają. Po czym 
jeden z nich, Tomasz, wyrusza 
do Krakowa. I w Krakowie wła-
śnie poznajemy całą galerię po-
staci, spośród których, poza To-
maszem, właścicielem anty-
kwariatu „Cronopis”, wymienić 
trzeba przynajmniej dziennika-
rza, Andrzeja Brennera, boha-
tera wcześniejszych powieści 
i ks. Roberta, którego błyskotli-

wa kariera w Rzymie nagle się 
załamała i ks. Rober powraca 
do Krakowa.

I w Krakowie właśnie pi-
sarz z godną kronikarza spo-
strzegawczością zapozna-
je nas z realiami miasta, pro-
wadząc przez liczne zaułki, uli-
ce, kawiarnie, hotele, sale kon-
certowe, księgarnie, klaszto-

ry, świątynie, galerie i kluby. 
I chociaż sceneria Krako-
wa sama w sobie jest godna 
podziwu, to jednak nie ona 
stanowi jądro wydarzeń, 
a losy wspomnianych wyżej 
postaci, przede wszystkim 
ks. Roberta i Mateusza. Po-
jawiają się też intrygują-
ce postaci kobiece, jak hra-
bina Bettina Quanttalu-
ci w Rzymie z dramatycz-
ną historią i tragiczną śmier-
cią, czy w Krakowie Anna 
Krzepicka, artystka i Karoli-
na Stępniak agentka z ABW. 
Każda z tych postaci nie-
sie ogromny ładunek emo-
cji i wprowadza nas, czytel-
ników, w arkana bulwersują-
cych doświadczeń.

W Rzymie poznajemy 
kulisy życia i tajniki ciemnych 
interesów świeckich i ko-
ścielnych elit, gdzie ks. Ro-

bert szybko pnie się po szcze-
blach wielkiej kariery, z prowin-
cjonalnego księżula przeobraża-
jąc się w światowego dandysa, 
jednak nie do końca pełni służ-
bę zgodnie z potrzebami lokal-
nej arystokracji i podpada wiel-
kim i możnym tego świata, koń-
cząc swoją posługę z niezasłu-
żoną pieczęcią hańby na czole. 
Niestety, nie prawa moralne, ani 
dobre obyczaje, lecz śmietan-
ka towarzyska Rzymu, arysto-
kracja, artyści, biskupi, kardyna-

łowie, korporacje, senatorowie 
i biznes – zwyciężają.

A w Krakowie znowu wcią-
ga księdza Roberta w otchłań 
mrocznych gier i podziemnych 
intryg światek przestępczy, po-
dobnie jak Tomasza, który się 
pragnie z niego wydobyć i Bren-
nera, który zostaje pobity, ale 
nadal żyje i uczestniczy w rozwi-
jającej się akcji snobistycznych 
i ciemnych sił miasta. Zresztą 
nieustannie leje się tu krew, lu-
dzie prawi zamieniają się w ban-
dytów, a bandyci przeobrażają 
się w aniołów. Choć nad jednymi 
i drugimi niesie się czarna chmu-
ra terroru. A Kościół i chrześci-
jaństwo nie wyglądają tutaj naj-
lepiej, podobnie jak nowa świec-
ka władza. Gadowski bez skru-
pułów obnaża i tępi wszelkie 
nadużycia, w tym nadużycia wła-
dzy, pozerstwo, absurdalne ma-
niery, głupotę, cynizm, makiawe-
lizm, pustkę duchową, próżniac-
two, cwaniactwo, handel dzieć-
mi, pedofilię i pychę. To znako-
mita wiwisekcja moralna, obraz 
upodlenia i zdrady.

Świetnie radzi sobie z cha-
rakterystyką kobiecych postaci, 
jako znawca ceremonii, zakuli-
sowych orgii i błazeństwa no-
wych elit, wśród których panu-
ją narkotyki, przemoc, alkohol 
i przestępstwa, a gorzka ironia 
i zjadliwy sarkazm autora zna-
komicie grają z czystym liry-
zmem, tak jak świetnie gra dra-
mat z komedią, groza z miłością, 
a cisza z nadchodzącą śmier-
cią. Tu się wszyscy ze wszyst-
kimi znają, pokrętne losy się łą-
czą, a piękne uczucia przeplata-
ją się z podłością, upokorzenia-
mi i upadkiem. Szkoda tylko, że 
ostatnie rozdziały książki wyda-
ją się zbyt pośpiesznie zary-
sowane, zasługują bowiem na 
głębszy oddech, ale najważniej-
sze, że dostrzegamy w „Tajem-
nicy spowiedzi” piękne znamio-
na języka rewelacyjnej powie-
ści F. Czarnyszewicza „Nadbe-
rezeńcy” i styl szanowanej euro-
pejskiej prozy. Jeżeli więc chce-
my poznać prawdę i kulisy ży-
cia wyższych sfer Polski i Eu-
ropy, a także przeżyć kawał do-
brej literatury i zrozumieć, co się 
dzieje pod powierzchnią niby 
normalnego życia, sięgnijmy po 
nową powieść Gadowskiego, 
a otworzą się nam szeroko oczy.

Witold Gadowski – „Tajemni-
ca spowiedzi”, wydawca: Wi-
told Gadowski, Kraków, 2022

KULTURA

Świat zła, intryg i manipulacji, 
czyli Gadowski w akcji

 ■ Jak się poruszać po współczesnym skomplikowanym świecie? Jak go odczytywać i pojmować? 
Nieustannie zadajemy sobie takie pytania... I szukamy wsparcia, ponieważ chcemy znać prawdę i tylko 
prawdę, bez masek, kostiumów i makijaży. Jak ją zdobyć i komu zaufać?

Stanisław 
Srokowski
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W tym kraju
Nie mów:
w tym kraju.
Mów: w tej
puszczańskiej pełnej
zwierza Krainie
wśród dolin żyznych
bystrych spławnych rzek
na kwietnych łąkach
pośród stawów rybnych.
W Krainie – co nas mlekiem
i miodem przyjęła
karmiła przaśnym
plackiem syciła
mięsiwem.

Nie mów:
w tym kraju.
Mów: pośród tych
ludzi co los swój
ciężki zwykli
przyjmować w pokorze
skłonni do życia mrzonką
zdziwieni jak dzieci
bez chytrego rozumu
i zawiści w sercu.
I bez podwójnej miarki
łatwej dla swojaków
a dla obcego
trudnej.

Nie mów:
w tym kraju.
Mów: na tej boleśnie
doświadczonej ziemi
gęsto zroszonej potem
spłukiwanej krwią
która ufnie wsiąkała
w płaski piach Mazowsza
jezior tonie barwiła
wawelskie wapienie
i kopaliny Śląska
szczodrze i rozlewnie…
Schła na sarmackich stepach
na helskiej mierzei
przy kaplicy Boimów
w zaułkach Wilejki.
I w Karpatach – gdzie
orzeł przedni miał
swe stanowisko.

W tym kraju.
Nie mów tak więcej.
Mów: tutaj u nas
w Polsce.

Waldemar Żyszkiewicz
(1989)

Woronis tak wspomina tamten 
dzień: „Partyzanci sowieccy 
często zaglądali do nas przed-
tem. Zwykle zjawiali się ze sta-
nowczym rozkazem lub rewol-
werem w ręku, byśmy dali kury, 
świniaka lub inną żywność. Po-
tem dokonywali wręcz grabież-
czych napadów, niczym bandy-
ci. Nasi mężczyźni zbuntowa-
li się. Nie mieliśmy czym kar-
mić własne dzieci. U niektórych 
bieda aż piszczała. Kiedy zor-
ganizowano samoobronę, roz-
prawiono się z nami w sposób 
bestialski, stosując mord 
i ogień. Mogłabym zrozumieć 
męskie porachunki, ale mor-
dowania niewinnych ludzi, ni-
gdy! To było gorsze niż woj-
na. Na wojnie ucieka się przed 
kulą. Tych, kogo w Koniuchach 
kula nie trafiła, lub tylko raniła, 
dobito żywcem. Strach i świst 
kul poza plecami, będę pamię-
tać do końca dni. Tak, jak pło-
nącą wieś, daremnie błagającą 
o litość. Wróciliśmy do Koniuch 
nie od razu. Partyzanci sowiec-
cy czuwali i nie daj Boże, jak ko-
goś znaleźli. Tego krwawego 
dnia zginęła też bliska rodzina 
mego męża. Dwudziestoletnia 
Ania Woronis słynęła w okolicy 
ze swej urody. Tak bardzo szko-
da mi chłopaczka Antka Bobi-
na. Młody, piękny, pracowity. 
Nie mieszkał tu, służył u gospo-
darzy gdzie indziej. Ale akurat 
odwiedził rodzinną wieś. Ojciec 
jego był w szpitalu w Bieniako-
niach. A Antek tak niewinnie 
zginął. Podobnie było z rodzi-
ną Pilżysów, która przyjecha-
ła z Wilna, gdyż nabyła tu dom. 
Nie utrzymywaliśmy z nimi bliż-
szych kontaktów, gdyż miesz-
kali dalej, za rzeką. Wiem jed-
nak, że mieli dzieci. Czym, za-
winiły dzieci? Molisowa na 
przykład miała córeczkę w wie-
ku 1,5 roku. Trzymała ją w ręku 
uciekając. Obie padły od kul.”

To jedna z kilku relacji od-
noszące się do tamtej zbrod-
ni. Znamienne jest, że sami 
zbrodniarze chełpili się nimi. 
Jeden z uczestników, Cha-
im Lazer, wspominał po la-
tach: „Sztab Brygady zdecy-
dował zrównać Koniuchy z zie-
mią, aby dać przykład innym. 
Pewnego wieczoru 120 najlep-
szych partyzantów ze wszyst-
kich obozów uzbrojonych w naj-
lepszą broń, wyruszyło w stro-
nę wsi. Między nimi było oko-
ło 50 Żydów, którymi dowo-

dził Jaakow Prenner. O pół-
nocy dotarli w okolicę wioski 
i zajęli pozycje wyjściowe. Mie-
li rozkaz aby nie darować niko-
mu życia. Nawet bydło i niero-
gacizna miały być wybite. Sy-
gnał dano tuż przed wschodem 
słońca. W ciągu kilku minut 
okrążono wieś z trzech stron. 
Z czwartej była rzeka, a jedy-
ny most był w rękach partyzan-
tów. Przygotowanymi zawcza-
su pochodniami partyzanci pa-
lili domy, stajnie, magazyny, gę-
sto ostrzeliwując siedliska ludz-
kie. Półnadzy chłopi wyskaki-
wali przez okna i usiłowali ucie-
kać. Ale zewsząd czekały ich 
śmiertelne pociski. Wielu z nich 
skoczyło do rzeki aby przepły-
nąć na drugą stronę, ale tam 
też spotkał ich taki sam los. Za-
danie wykonano w krótkim cza-
sie. Sześćdziesiąt gospodarstw 
chłopskich, w których mieszka-
ło około 300 osób, zniszczono. 
Nie uratował się nikt.”

Inny żydowski uczestnik na-
padu, Isaak Kowalski pisał min: 
„Nasz oddział otrzymał roz-
kaz aby zniszczyć wszystko co 
się rusza i zamienić wieś w po-
pioły”. Kolejny bandyta, mie-
niący się „partyzantem” – Rich 
Cohen wspominał, że: „Chło-
pi wybiegali drzwiami i bie-
gli drogą. Partyzanci ich goni-
li, strzelając do mężczyzn, ko-
biet i dzieci”.

Czym mieszkańcy Ko-
niuch narazili się sowiecko 
– żydowskim bandom? Wio-
ska leżała w powiecie lideń-
skim, w gminie Bieniakonie, 
na skraju Puszczy Rudnic-
kiej. Mieszkali tu Polacy, Li-
twini, Żydzi. Podczas okupa-
cji Niemcy wraz z współpracu-
jącymi z nimi policjantami litew-
skimi wywieźli mieszkających 
tu Żydów do obozu koncentra-
cyjnego. Mieszkający Polacy 
zmagali się z okupacyjną co-
dziennością, oddając Niemcom 
nakładane przez nich „podat-
ki żywnościowe”. Od 1943 roku 
nasilały się działania sowiec-
kiej partyzantki, wspomaga-
nej przez żydowskich ucieki-
nierów z getta albo uratowa-
nych między innymi przez Po-
laków. Intencje tych żydowskich 
„partyzantów” da się wyczytać 
z nazw ugrupowań, które two-
rzyli, „Śmierć faszystom”, „Ku 
zwycięstwu”. Dla nich, faszy-
stami byli także Polacy, bo-
wiem ich Niemcy oszczędzi-
li, czasowo, podczas żydow-
skiego pogromu. To wystarczy-
ło, aby dokonując nocnych na-
padów na polskie osady, ogra-
biając z żywności i wszelkich 
kosztowności, „karać faszy-
stów”. Kiedy zaś Polacy zaczę-
li stawiać opór, postanowiono 
„dać nauczkę” Polakom, dodat-
kowo uzasadniając zbrodnię, 

jakoby mieszkańcy Koniuch ko-
laborowali z Niemcami. O tym, 
że w Koniuchach nie było Niem-
ców, którzy mieli bronić miesz-
kańców, żydowscy uczestnicy 
nie wspominali. Nawet długo 
po wojnie. Zbrodnia w Koniu-
chach musiała mieć swoje uza-
sadnienie. Dla zbrodniarzy uza-
sadnieniem było kłamstwo, któ-
rego trzymają się po dziś dzień. 
Więcej, żyją w przeświadcze-
niu, że dobrze wykonywali swo-
je „partyzanckie” obowiązki. 
I tak, żydowski dowódca wypra-
wy na Koniuchy, Genrich Ziman 
(ps. „Jurgis”) po wojnie awan-
sował na żydowskiego bojow-
nika, odznaczonego orderem 
Virtuti Militari przez peerelow-
skie władze, a inny uczestnik 
zbrodniczej wyprawy, Abba Ko-
vner, otrzymał medal za walkę 
o niepodległość nadany przez 
Muzeum Holokaustu. Małżon-
ka tego ostatniego „partyzanta”, 
Kempner Kovner, nawiązując 
do działalności w oddziale, mó-
wiła: „Jestem dumna z tego, że 
mogłam walczyć jako Żydówka, 
członkini żydowskiego oddziału 
bojowego, w którym mówiło się 
im wydawało rozkazy w jidysz.”

Zaiste, jak można być dum-
nym z mordowania cywilów? 
Mówiła to osoba, której roda-
cy sami doznali podobnych 
zbrodni od Niemców.

„Czym zawiniły 
dzieci?”

 ■ Retoryczne pytanie zadała Stanisława Woronis na łamach „Naszej 
Gazety”, w wydaniu z 2001 r. Woronis była jedną z osób, które uratowały się 
ze zbrodni dokonanej 29 stycznia 1944 r w Koniuchach.

Andrzej 
Manasterski
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W pierwszych latach swego ist-
nienia „Nowe Życie” wyglądało 
bardzo ubogo. Szarawy bibula-
sty papier, jeden lub dwa kolory 
druku – wszystko to sprawiało, 
że katolickie pismo Polski połu-
dniowo – zachodniej przypomi-
nało nielegalne biuletyny, wyda-
wane przez Solidarność Wal-
czącą. I w pewnej mierze tak 
było, bo każde wydanie pełne 
było dziur po bezwzględnych 
ingerencjach komunistycznej 
cenzury. Jednak nawet te tek-
sty, które przetrwały obróbkę, 
permanentnie przeprowadzaną 
przez nadzorcze macki totali-
tarnej dyktatury, często były na-
prawdę wspaniałe. Do dziś pa-
miętam tę niezłomną moc po-
tęgi ducha, bijącą z nie jedne-
go artykułu. A także niezwy-
kłe ciepło, emanujące z felie-
tonów poświęconych sprawom 
ojczyzny, życia rodzinnego, 
zmagania z trudnym losem. 
Nie było więc dla mnie nicze-
go dziwnego w tym, że czę-
sto spotykałem się ze zwycza-
jem gromadzenia kolejnych 
numerów „Nowego Życia”. 
Bo warto było wracać do tego, 
co się w nich wyczytało mie-
siąc, rok czy parę lat wcześniej. 
Jakby automatycznie sam wte-
dy zacząłem robić to samo. 
Zbiorek starych numerów „No-
wego Życia” odziedziczyłem też 
po moim zmarłym ojcu. Bywa, 
że się nad nim pochylam szu-
kając słów, które w tamtych 
trudnych czasach nie tylko dla 
mnie okazywały się być bar-
dzo ważne.

Na początku XXI wieku sam 
miałem zaszczyt współpraco-
wać z „Nowym Życiem”. Miało 
już wtedy lepszy papier i bogat-
szą szatę graficzną. Redakto-
rem naczelnym był wówczas ks. 
prof. Stanisław Nitecki, składem 
zajmował się mój przyjaciel Ro-
mek Lazarowicz. Artykuły, któ-
re pisałem dla „Nowego Życia” 
miały wyłącznie tematykę hi-
storyczną. Obok cyklu „Z dzie-
jów Kościoła na Dolnym Ślą-
sku”, w którym po prostu przed-
stawiałem historie kolejnych 
świątyń, zamieszczałem teksty 
o toczącej się w naszym regio-
nie po roku 1945 walce o nie-
podległość.

Od kilku lat, w związku z za-
trudnieniem w Warszawie, moja 
obecność w rodzinnym mieście 
jest mniejsza (choć to we Wro-
cławiu jest mój dom, do któ-
rego na pewno wrócę na sta-
łe a nie jedynie na weeken-
dy). Siłą rzeczy ostatnimi cza-

sy rzadziej mi się zdarzało czy-
tywać „Nowe Życie”. Wreszcie, 
z początkiem Adwentu, zasia-
dłem nad kilkunastoma nume-
rami z ostatnich lat. Ucieszy-
ło mnie, że pismo wygląda dziś 
o wiele bogaciej. Z zaintereso-
waniem przeczytałem szereg 
artykułów, poświęconych m.in. 
historii kościołów z różnych za-
kątków mojej mniejszej ojczy-
zny, o sztuce sakralnej, na-
ukach płynących ze słów wiel-
kich postaci chrześcijaństwa. 
Zarazem uderzyła mnie nie-
ustanna obecność na łamach 
bądź co bądź katolickiego 
pisma osoby Jacka Sutry-
ka. W pierwszej chwili przez 
myśl przeleciały mi wypo-
wiedzi Jezusa o tym, że le-
karz grzesznikom jest po-
trzebny a nie tym, którzy 
dobrze się mają. Czy jed-
nak te ewangeliczne mą-
drości mogą oznaczać tak-
że oddawanie łam chrześci-
jańskiego pisma komuś, kto 
tak konsekwentnie przeciw 
chrześcijaństwu występuje? 
Jeśli spojrzeć na daty wyda-
nia numerów "Nowego Ży-
cia", w których pojawia się 
pan Sutryk to okaże się, 

że niemal dokładnie w tym sa-
mym czasie patronował on ob-
scenicznym marszom propagu-
jącym najbardziej wynaturzoną 
seksualną rozwiązłość. A tak-
że ekscesom ruchu spod znaku 
czerwonego pioruna, znanego 
z obrzucania kościołów kamie-
niami i butelkami z farbą, wdzie-
rającego się do świątyń i zakłó-
cającego liturgię, na ścianach 
Domów Bożych smarującego 
napisy w rodzaju „J…ć kler!” 
Ten sam Jacek Sutryk przefor-
sował i wręczył nagrodę mia-
sta, któremu prezydentuje, li-

derce ruchu żądającego prawa 
do zabijania nienarodzonych 
dzieci. Ośmielam się zapytać: 
co osobnik taki robi na łamach 
pisma wydawanego pod skrzy-
dłami katolickiego Kościoła?

W nie jednym już kręgu lu-
dzi podających się za katolików 
zwyciężyła ideologia „róbta co 
chceta”. Mnie na katechezach, 
mszach świętych i w rodzin-
nym domu uczono, że nieste-
ty, ale nie można „róbta wszyst-
kiego”, bo nie raz bywa, że to, 
co „chceta” to niestety grzech. 
O zasadzie tej, a chyba już tak-
że o pojęciu tak „archaicznym”, 
jak „grzech”, dawno zapomnia-
ły niektóre pisma niegdyś ka-
tolickie, choć ciągle używają-
ce tego miana. Takie, jak choć-
by „Tygodnik Powszechny”, dla 
którego okładkowym bożysz-
czem może być nawet niegdy-
siejszy ksiądz, wymyślający 
dziś Kościołowi, w którym bę-
dąc kiedyś kapłanem żył ży-
ciem aktywnego homoseksu-
alisty. A z Kościoła, na który 
teraz rzuca swoje klątwy od-
szedł, bo jednak Kościół ten nie 
zgadza się na kapłanów żyją-
cych w małżeństwie czy konku-
binacie, do tego wraz z osobą 
tej samej płci. Mamy już w Pol-
sce medialne ośrodki, podają-
ce się za katolickie, które stają 
po stronie takich ludzi. Widząc 
na łamach kolejnych numerów 
„Nowego Życia” patrona homo-
parad, antykościelnych eksce-
sów i piewcę nieograniczone-
go prawa do aborcji z przeraże-
niem bronię się przed myślą, że 
być może kolejna katolicka ga-
zeta uśmiecha się w tę samą 
stronę.

Z zainteresowaniem prze-
czytałem też kolejne felietony 
Pawła Skrzywanka, poświęco-
ne naukom świętych Kościoła. 
W tych samych dniach spotka-
łem jednak i inne felietony tego 

samego autora, publikowa-
ne w innych mediach. Je-
den z nich to bardzo stanow-
cze i emocjonalne wystąpie-
nie po stronie Moniki Strzęp-
ki, która zdaniem Pawła na-
dal powinna być dyrekto-
rem jednej z największych 
scen w Polsce – warszaw-
skiego Teatru Dramatyczne-
go. Pomijam to, że insceni-
zacje Strzępki to jedno pa-
smo szyderstw z polskiej 
historii i kultury a w tym, 
co wyprawia ona z klasy-
ką naszego dramatu naro-
dowego, poza tytułami, nie 
sposób doszukać się związ-

ków z Krasińskim czy Mickie-
wiczem. Chociaż – wymienia-
ni są oni jako autorzy kolejnych 
sztuk. Kluczem do interpretacji 
tych wynaturzeń może być nie-
dawny głośny wywiad Strzęp-
ki, w którym ze śmiertelną po-
wagą ubolewała ona nad swoim 
życiem w Warszawie, w której 
czuje się osaczona przez wie-
żowce, kojarzące się jej z opre-
sją czyhających zewsząd wiel-
kich fallusów. Cóż – przy ta-
kim sposobie myślenia nie po-
winien dziwić ani wulgaryzm ani 
homoerotyzm ani też wszystkie 
ciosy zadawane polskim świę-
tościom, ziejące z jej kolejnych 
przedstawień. Dziwi za to sta-
nowczy głos felietonisty kato-
lickiego miesięcznika, używa-
jącego najmocniejszych argu-
mentów dla poparcia dyrektor-
ki teatru, od czasu, kiedy nim 
została, zaopatrzonego w wej-
ście o kształcie wielkiej kobie-
cej waginy, przy swoich mon-
strualnych rozmiarach wiernie 
oddającej anatomiczne barwy 
i detale. Jak wiadomo Strzęp-
ka nie uległa prośbom nawet 
o to, by widokiem takim nie ata-
kować chociaż wtedy, gdy gra-
ny ma być spektakl dla najmłod-
szej widowni. Lecz jak widać 
sprawczyni takiego proce-
deru liczyć może na stanow-
cze wsparcie nawet felietonisty 
katolickiego miesięcznika.

Nikt nie jest bez grzechu, ale 
każdy grzech jest jednak po-
wodem do wstydu. Zwykle 
grzesznik fakt jego popeł-
nienia ukrywa, mówi o nim 
przepraszając, ze spuszczo-
nym wzrokiem, w konfesjo-
nale. To oczywiste, że grzech 
czy po prostu błąd zdarza 
się nawet tym, których naj-
szczerszą intencją jest sze-
rzyć dobro i w dobrych ce-
lach wypowiadać się na ła-
mach pism związanych z Ko-
ściołem. Czy jednak jest do-
brze, gdy łamy takiego pi-
sma udostępnia się ludziom 
otwarcie, na niwie publicz-
nej działającym przeciw fun-
damentalnym zasadom tegoż 
Kościoła? I czy dobrze jest, 
gdy piszą w nim ludzie, któ-
rzy w innych miejscach pi-
szą coś dość zasadniczo in-
nego? Moje wrażenia z lek-
tury nowego „Nowego Ży-
cia” są więc jakby – podwój-
ne. A zastanawiając się nad 
tym, czym jest owa „podwój-
ność” zaczynam się obawiać, 
że być może… moralność…

Nowe „Nowe Życie”
 ■ Świetnie pamiętam pierwsze numery czasopisma, wydawanego pod egidą wrocławskiej 

archidiecezji. Było to w czasach, w których stan wojenny pogrążał nas w najgłębszej 
beznadziei. Jak zawsze w polskiej historii – opoką był Kościół. A z nadludzkim 
trudem wywalczone prawo do wydawania „Nowego Życia” było jednym z ramion, 
umacniających Dolnoślązaków w obliczu coraz bardziej gasnących nadziei.

Artur Adamski
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Dziś przyjdzie mi się ponow-
nie upomnieć o dzieło mego 
Taty, funkcjonujący przez 11 
lat ogólnopolski tytuł prasowy, 
który, póki żył, wręczał każ-
demu spotkanemu człowieko-
wi w geście powitania i zapro-
szenia do dyskusji.

Pierwsze numery ga-
zety obywatelskiej powsta-
ły w związku z kandydowa-
niem Ojca do Senatu w wybo-
rach w 2011 roku z ramienia Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców 
„Wolni i Solidarni” Kornela Mo-
rawieckiego. Mimo niezdobycia 
mandatu senatora, twórca Soli-
darności Walczącej postanowił 
kontynuować wydawanie gaze-
ty. Miał sam o czym pisać i za-
prosił na łamy gazety szereg 
ciekawych autorów. Znów pra-
gnął, aby powstało forum nieza-
leżnego słowa.

Rzeczywiście, ta forma 
przekazu, w postaci dwutygo-
dnika dystrybuowanego przez 
sieci kolporterskie w całej Pol-
sce, była kolejną odsłoną wol-
nej prasy tak wytrwale redago-
wanej przez Tatę w ciągu Jego 
pracowitego i owocnego ży-
cia. Naprzód w PRL w latach 
60. i 70. fotoulotki, potem po-
cząwszy od 1979 roku przez 
dziesięć lat Biuletyn Dolnoślą-
ski, w stanie wojennym przez 
pół roku Z dnia na dzień a na-
stępnie przez osiem lat Soli-
darność Walcząca, u progu 
III RP Dni, wreszcie od jesieni 
2011 roku Prawda Jest Ciekawa 
– gazeta obywatelska.

Do ostatnich swoich dni Kor-
nel Morawiecki pełnił rolę redak-
tora naczelnego. Do każde-
go numeru pisał wstępniak. Se-
kretarzem redakcji od począt-
ku 2012 roku był Albert Łyjak 
a w składzie redakcji przewijały 
się różne osoby: Stanisław Sro-
kowski, Władimir Bukowski, Kry-
styna Jagoszewska, Michał Moń-
ko, Janusz Wolniak, Mikołaj Iwa-
now, Andrzej Gelberg, Paweł Zy-
zak, Iwona Zybała, Paweł Falicki.

Po śmierci Taty dzieło redak-
cji Obywatelskiej ofiarnie kon-
tynuowali Albert Łyjak i Kry-
sia Jagoszewska. Autorzy tek-
stów tworzyli je całkowicie bez-
interesownie nie pobierając żad-
nych wynagrodzeń. Każdy czło-
nek Stowarzyszenia Solidar-
ność Walcząca miał możliwość 

zamieszczania swoich przemy-
śleń i uwag. Na łamach gazety 
komentowano polską i europej-
ską rzeczywistość, sięgano ob-
ficie do historii, zagraniczni ko-
respondencji dostarczali unika-
towych ocen, promowano mło-
dych twórców słowa oraz regu-
larnie przywoływano pisaną 
spuściznę Kornela Morawiec-
kiego. I komu to przeszkadzało?

We wrześniu 2022 roku Al-
bert Łyjak doznał rozległe-
go wylewu. Szybka intensyw-
na terapia na OIOM-ie prze-
ciwdziałały najgorszemu. Po-
byt w szpitalu i do dziś długie 
leczenie szpitalno-rehabilita-
cyjnie wytrąciły go z normalne-
go życia. W tym czasie zarząd 
Stowarzyszenia odebrał mu nie-
wielkie wynagrodzenie a wkrót-

ce arbitralnie pozbawił stanowi-
ska redaktora naczelnego. Nie 
czekano na odzyskanie przez 
niego zdrowia, w czasie Walne-
go zebrania pod jego nieobec-
ność podnoszono rozmaite za-
rzuty, podkreślano nierentow-
ność gazety, koszty jakie gene-
ruje i brak perspektyw rozwoju. 
Spektakl rozpisany na głosy.

Z uwagi na chorobę naczel-
nego prowadzenie redakcji Oby-
watelskiej jesienią ub. r. przeję-
ła Agnieszka Marczak. W poro-
zumieniu z autorami, w kontak-
cie z władzami Stowarzyszenia, 
korektą, składem edytorskim 
i drukarnią kontynuowała dzie-
ło. Nie było przestoju. Regular-
nie w odstępach dwutygodnio-
wych w szeregu kiosków w ca-
łym kraju można było kupić ga-
zetę w cenie 2,40 zł, a prenu-
meratorzy otrzymywali przesył-
kę zarówno na terenie Polski jak 
i zagranicą. Jeden z autorów, 
Paweł Badzio, częsty komenta-
tor TVP Info występował zawsze 
na ekranie z podpisem Gaze-
ta Obywatelska, promując tytuł 
i jego treści. Ciekawsze artyku-
ły ukazywały się także na stro-
nie www.solidaryzm.eu. I komu 
to wszystko przeszkadzało?

W marcu 2020 roku podję-
to pierwszą próbę zamknięcia 
Obywatelskiej. Pandemia do-
starczyła alibi i zadziałano bły-
skawicznie. Prezes Zbigniew Ja-
giełło poinformował redakcję że 
215. numer był ostatnim, a czło-
nek zarządu Andrzej Kisielewicz 
przekazał nas wszystkim decy-

zję o konieczności zawieszenia 
dwutygodnika. Wiadomość spa-
dła jak grom z jasnego nieba. 
Nie było szerokiej dyskusji, po-
szukiwania lepszego rozwiąza-
nia, rozważania możliwych form 
ocalenia gazety. Na szczęście 
donośnie rozległy się wówczas 
głosy w obronie jej istnienia. 
Dzieło kontynuowano, nieste-
ty do czasu. 16 grudnia 2022 r. 
ukazał się jak już wiemy ostatni 
286. numer papierowego wyda-
nia Obywatelskiej. Tym razem 
znów powołano się na problemy 
finansowe i znów wykonawcami 
arbitralnej decyzji byli reprezen-
tanci zarządu, Zbigniew Jagieł-
ło i Andrzej Kisielewicz. Czy za-
pytano o zdanie członków Sto-
warzyszenia? Czy podjęto dia-
log z autorami? Czy skonsulto-
wano ewentualne zmiany formy 
istnienia gazety z dotychczaso-
wą redakcją?

Posłużę się własnymi słowa-
mi z 29.03.2020 roku.

Stowarzyszenie „Solidar-
ność Walcząca” to wspólnota. 
Znamy się i kochamy dzięki Ta-
cie, który nas zintegrował. Mnó-
stwo mu zawdzięczamy. Łączy 
nas bardzo wiele, jesteśmy so-
bie bliscy. Ale warunkiem utrzy-
mania tej więzi są szczere inten-
cje jednych i zaufanie drugich. 
Decyzja zarządu budzi niepokój 
i osłabia naszą wspólnotę. (…)

Proszę ocalmy dzieło Kor-
nela Morawieckiego, które 
z taką pasją i poświęceniem 
budował.

Na początku było Słowo
 ■ Prolog Ewangelii św. Jana uważał Tato za najwspanialszy fragment Dobrej Nowiny. Piękno 

poetyckich strof dorównuje tu głębi myśli i mocy płynącej z wiary. Przypuszczam, że 
to upodobanie brało się także z przekonania Kornela Morawieckiego o potędze słowa jako takiego. Uważał je 
za emanację idei, niemal odrębny byt powołany do opisywania ludzkiej egzystencji i zdolny do kształtowania 
przyszłość. Zatem nie przypadkiem właśnie słowo – pisane, malowane na murach, drukowane, kolportowane 
– traktował jako podstawowy oręż w walce o wolną Polskę i sprawiedliwszy świat.

Marta 
Morawiecka

Rozesłałem wici po braci filmo-
wej i jeszcze tego samego wie-
czoru siedzieliśmy w kazama-
tach „Więziennej”, układając 
precyzyjny plan działania. Dla 
osób spoza branży: dostarcze-
nie materiału emisyjnego dla 
telewizji, w tamtych czasach 
i w tym terminie, było mocno 
skomplikowane technicznie i or-

ganizacyjnie oraz było drogie. 
Postanowiliśmy nagrać Korne-
la na białym tle, z obrotem. Bły-
skawiczny montaż wykorzystu-
jący przebitki z powodzi, nanie-
siona niebanalna warstwa gra-
ficzna, produkcja kaset emi-
syjnych, przesyłka konduktor-
ska do Warszawy, goniec na 
motorze do telewizji, technicz-

ne przyjęcie w TVP i… moż-
na pójść spać. Kornel meryto-
rycznie był świetny, spot oka-
zał się dobry (audyt Stowarzy-
szenia zakończył się opinią pro-
fesora z krakowskiej ASP: cha-
peau bas) ale wybory niestety 
przegrane.

Następny moment: podczas 
protestów ACTA zimą 2012 

dowiedziałem się o Gazecie 
– wtedy „Prawda jest Ciekawa” 
– i zaciekawił mnie ten projekt. 
Moje zdjęcia zrobione kiep-
skim aparatem, który miałem 
przez przypadek przy sobie, zi-
lustrowały duży tekst o prote-
stach. Moje wnioski wykorzy-
stano w przekazie. Zacząłem 
przychodzić do siedziby Stowa-

rzyszenia Solidarność Walczą-
ca na Barlickiego.

Wtedy dopiero zorientowa-
łem się, kim jest Kornel. Zaczę-
liśmy rozmawiać. Okazało się, 
że mamy wiele punktów stycz-
nych, że jest to człowiek wiel-
kiego formatu, a ja potrafię być 
partnerem do dyskusji. Wcze-
śniej znałem Go jako Wujek 

Kornel – chapeau bas
 ■ Działalność filmowa i organizacyjna przy śp. Kornelu Morawieckim zaczęła się prozaicznie. 

W roku 2010 realizowałem reportaż o powodzi dla TVP i spotkałem Go przy młynie Maria we 
Wrocławiu, jak udzielał wywiadu dla jakiejś telewizji. Dowiedziałem się, że kandyduje na 
prezydenta, a za 48 godzin upływa termin przekazania spotu wyborczego. Niestety nie miał 
pomysłu jak ma wyglądać i przez kogo być wykonanym – był natomiast jakiś skromny budżet.

Mateusz 
Jerzmański

►
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Duży Zdzicho, pod takim 
pseudonimem ukrywał się parę 
lat u moich rodziców. Stanowił 
ciekawą postać mojego dzie-
ciństwa, wujek z którym można 
było pogadać na każdy temat. 
Ale wracajmy do lat 2012 – 2014.

W tym okresie odbywały 
się na Barlickiego wielogodzin-
ne rozmowy z różnymi ludźmi, 
na różne tematy. Jednego dnia 
poznawałem generała NATO, 
profesora z antypodów od lase-
rów i filozofa z Ustrzyk Dolnych. 
Zacząłem pełnić rolę quasi se-
kretarza Kornela, robiłem rese-
arch tego co mi zlecił, po czym 
prowadziliśmy różne dyskusje, 
sami lub w gronie gości.

Tutaj chciałbym zwrócić 
uwagę na Kornela jako filozofa. 
Kiedyś z teczki wyciągnął tekst 
pod tytułem „Kierunek” i dał mi 
go do przeczytania. Zaowoco-
wało to półrocznym dyskutowa-
niem tematu: w jakim kierunku 
zmierza ludzkość, naród, Pol-
ska i jaki kierunek powinniśmy 
obrać. Okres ten zakończyłem 
pisząc pracę systematyzującą 
pojęcie Onomu, które jest ory-
ginalnym pomysłem Kornela.

Można powiedzieć, że okres 
przed wyborami 2015 był inte-
lektualnie najciekawszym i naj-
szczęśliwszym okresem mo-
jego życia. Miałem Kornela 
niemal „na własność”. Możli-

wość rozmowy z Nim ukształ-
towała mnie ostatecznie, do-
kończyła moje wychowanie 
i wykształcenie. Poszerzy-
ła moje horyzonty, pokazała 
gdzie w sercu jest miejsce na 
Ojczyznę, naszą Matkę Polskę 
i czym jest Solidaryzm.

Zaskoczył mnie sposób 
Jego rozmowy z ludźmi, ana-
liza informacji oraz klarow-
ność wniosków, jakie wyciągał. 
Zdolność słuchania! Jego na-
prawdę interesowało, co ktoś 
ma do powiedzenia. Dla mnie 
był nie tylko mędrcem i mi-
strzem, ale przede wszystkim 
był poszukiwaczem prawdy. Nie 
zawsze się z nim zgadzałem, 
potrafił przyjąć krytykę i zmie-
nić zdanie. Jako przykład mogę 
tutaj podać jego pogląd, któ-
ry budził wiele kontrowersji: te-
mat unii europejskiej od Lizbony 
po Władywostok. Wielokrotnie 
z nim dyskutowałem na ten te-
mat wykazując na polu geopo-
litycznym, że położenie Polski 
między Niemcami a Rosją, unie-
możliwia ten konstrukt (skazuje 
nasz kraj na wegetację, wręcz li-
kwidację) chyba, że twór ten bę-
dzie miał stolicę w Warszawie. 
Przyznał mi rację.

Razem z Albertem Łyjakiem 
i Zbyszkiem Bieńkiem zrobili-
śmy porządek w pomieszcze-
niach przyszłej redakcji. Albert 

napisał wniosek o komputer do 
składu gazety i ze składowiska 
starych opon, Barlickiego za-
mieniło się w żywy organizm.

Wcześniej rozmawiałem 
z Kornelem o nowych mediach 
i postanowiliśmy wydawać pro-
gram internetowy KOP – Ko-
mentarze Opinie Publicysty-
ka. Pomysł chwycił i jak na pol-
ski YouTube miał sporą oglądal-
ność. Tak powstał projekt WIS 
TV – Wolni i Solidarni TV (jak-
że by inaczej się miał nazywać). 
Przysłużył się pozycjonowaniu 
Kornela przed wyborami.

Udało się Stowarzyszeniu 
Solidarność Walcząca pozyskać 
dotację na zakup sprzętu do 
prowadzenia telewizji interneto-
wej (był to mój warunek, zapro-
jektowałem też system). To z ko-
lei stanowiło poważny argument 
dla Janusza Sanockiego, aby 
powierzyć Stowarzyszeniu (w 
mojej osobie) pozycję Ogól-
nopolskiego Koordynatora ds. 
Mediów KUKIZ’15 w wyborach 
2015 roku. Wcześniej była ana-
lizowana działalność referendal-
na, z Pawłem Kukizem zrealizo-
wałem parę materiałów, które 
okazały się wystarczające.

W wyborach i nie tylko, stara-
łem się na każdym polu być po-
mocny Kornelowi. Pełniłem rolę 
zastępcy Szefa Kampanii. Kor-
nel już wcześniej obdarzył mnie 

sporym zaufaniem, powierza-
jąc szereg zadań, które były au-
dytowane przez SW z wynikiem 
pozytywnym. Moja funkcja przy 
Kornelu Morawieckim określona 
nazwą branży mediowej: Sha-
dow Man Spin Doctor – człowiek 
cienia, który sprawia, że rzeczy 
się kręcą… i to może był mój 
błąd: nigdy nie chwaliłem się do-
konaniami, nie potrzebowałem 
tego. Do wiadomości publicznej 
podam jeszcze: Kornela Mora-
wieckiego uznawałem za swoje-
go szefem, obiecaliśmy sobie lo-
jalność a On przyjął moje warun-
ki. Zaufanie wśród dziwnych lu-
dzi pojawiających się wokół nie-
go było niezbędne. Nigdy nie 
złamałem tego przyrzeczenia. 
Pamiętam jak wraz z Alicją Grzy-
malską, pogoniliśmy cwaniacz-
ka, który usiłował wyłudzić pod-
pis Kornela. Grożono mi nawet 
śmiercią z podobnych powodów.

Przez te wszystkie lata udało 
mi się utrwalić wiele momentów 
z tego okresu, biegałem i bie-
gam z kamerą wokół Solidarno-
ści Walczącej i śp. Kornela tyle 
czasu, że wytworzyłem około 
15 Tb danych. Wielkim proble-
mem mojej działalności było to, 
że jestem sam i sprawy bieżące 
nie pozwalały dostatecznie sku-
pić się na opracowaniu materia-
łów archiwalnych. Montaż filmo-
wy jest niezwykle pracochłonny, 

potwierdzić to może Jacek Jaś-
kiewicz, który jako jedyny za-
interesował się współpracą na 
polu filmowym, co zaowocowa-
ło kilkoma dużymi i wartościo-
wymi produkcjami. Nikt inny, po-
mimo moich próśb, propozycji 
i monitów, niestety nie włączył 
się. Jacek – dziękuję!

Na kanale You Tube WIS 
TV jest jednak ponad 400 po-
zycji. Zapraszam do oglądania. 
Mimo, że jeden z moich filmów 
niezwiązany z SW trafił na osca-
rowy festiwal, to za swój najlep-
szy uznaję „KORNEL MORA-
WIECKI EPITAFIUM Volumen 
I – III”. Nie powtarza się tam 
żadne ujęcie, a trzy razy poka-
zuję to samo. Cieszę się, że do-
rzuciłem kamień do wirtualne-
go kopca Pamięci Kornela Mo-
rawieckiego. Następny kamień, 
film dokumentalny, jest w pro-
dukcji, ale w obecnych warun-
kach to jeszcze rok pracy.

Poznać Kornela Morawiec-
kiego – dziękuje Bogu za tyle 
szczęścia! Chapeau bas Kor-
nel – RIP.

Mateusz Jerzmański
Członek Stowarzyszenia Solidarność 
Walcząca. Reżyser, Producent, DoP, 
DoL, Mistrz Oświetlenia, Dokumenta-
lista filmowy, dziennikarz, Dyplomowa-
ny Filmowiec. Specjalista PR, specjali-
sta ds. wyborczej koordynacji mediów.

Pierwsze numery pisma założo-
nego przez Kornela Morawiec-
kiego w roku 2011, ukazały się 
pod tytułem „Prawda jest cieka-
wa – Gazeta Obywatelska”. Na-
zwa później trochę ewoluowa-
ła, zachowując jednak wskaza-
nie na oddolny, społeczny profil 
periodyku, ale zarazem, co chy-
ba najważniejsze, wrocławski 
dwutygodnik zachował pozycję 
naprawdę odrębną, charaktery-
styczną przez swą wielogłoso-
wość, nieudawane zaciekawie-
nie światem oraz szacunek dla 
niewygodnej czy nawet skraj-
nie drażliwej prawdy. Tak, przy 
całej swej edytorskiej skromno-
ści, wręcz ascezie, przy niedo-
skonałościach, które można by 
gazecie Kornela Morawieckie-
go wytknąć, o wyjątkowej po-
zycji „Obywatelskiej” na krajo-
wym rynku medialnym przesą-
dził faktyczny pluralizm na jej 
łamach.

To oczywiście zasługa za-
łożyciela oraz przywódcy So-
lidarności Walczącej, który 
– w przeciwieństwie do wielu in-
nych postaci publicznych – tole-
rancji nie postulował ani nie za-
chwalał, lecz po prostu osobi-
ście ją praktykował. Może wła-
śnie przede wszystkim w stwo-
rzonej przez siebie gazecie. Ten 
ideowy, światopoglądowy, po-
lityczny wielogłos łatwo zna-
leźć w archiwalnych nume-
rach wychodzącego przez jede-
naście lat dwutygodnika. Spiera-

no się tam o prawdę, o wyzna-
wane wartości, o wierność swym 
przekonaniom. Nieraz polemi-
zowano ostro, uparcie, żarli-
wie, ale nawet zażarte dyskusje 
były prowadzone na argumenty 
oraz w dobrej wierze. Bo docho-
dzenie do prawdy w debacie czy 
precyzowanie własnego stano-
wiska w zderzeniu z argumenta-
cją strony przeciwnej założyciel 
i naczelny „Obywatelskiej” trak-
tował zawsze jako wartość do-
daną.

Kornel Morawiecki sam 
zresztą znajdował się w ogniu 
takiej debaty: nieraz ostro ata-
kowany, ale to pół biedy, go-
rzej że wręcz odsądzany od czci 
i wiary przez dawnych druhów 
z SW. Wystarczy przypomnieć 
choćby reakcję starej gwardii na 
sugestie lidera, by stosunki z Ro-
sją posowiecką, inaczej mówiąc 
z Federacją Rosyjską, oprzeć 
na innych zasadach niż te, które 
podpowiada dyrektywa geopoli-
tyczna jastrzębi z Departamen-
tu Stanu... Ale to właśnie dzię-
ki swemu pluralizmowi „Obywa-
telska”, medialne dziecko Kor-
nela Morawieckiego, mogła być 
i bywała platformą dyskusji po-
lityczno-ustrojowej, przekracza-
jącej horyzont najbliższej kam-
panii wyborczej do Sejmu. Bo 
przecież debata o przyszłym 
kształcie Rzeczypospolitej oraz 
jej racji stanu jest daleko waż-
niejsza niż interesowne politycz-
ne kłótnie o podział mandatów 

poselskich czy foteli senator-
skich w przededniu jakichś kolej-
nych wyborów parlamentarnych.

Przy całej szczupłości środ-
ków, a nieraz wręcz ich niedo-
statku „Obywatelska”, ukazu-
jąc się z pełną regularnością, 
za sprawą swych zagranicznych 
korespondentów przynosiła real-
ną, nieraz insajderską wiedzę 
o sytuacji w innych krajach. Wie-
dzę, jakiej próżno byłoby szu-
kać w mediach głównego nurtu, 
korzystających z newsów wiel-
kich agencji prasowych; newsów 
zestandaryzowanych, na każ-
dym etapie spełniających wymo-
gi aktualnej poprawności poli-
tycznej. Ale, co ciekawe, me-
dium stworzone przez Kornela 
Morawieckiego korzystnie róż-
niło się także od innych poza-
mejnstrimowych tytułów pra-
sowych czy utrzymujących się 
z crowdfundingu internetowych 
telewizji. Mogłoby się więc wyda-
wać, że zarówno ze względu na 
osobę swego założyciela, jak 
i na własne, rzadkie dziś przy-
mioty Obywatelska. Gazeta za-
łożona w 2011 roku przez Kor-
nela Morawieckiego, przywódcę 
Solidarności Walczącej nie ma 
powodów, by lękać się o swoją 
przyszłość. Niestety...

Należy tu koniecznie dodać, 
że charyzmatyczny lider Soli-
darności Walczącej do końca, 
także po rozpoczęciu aktywnej 
działalności politycznej w roku 
2015, sprawował funkcję redak-

tora naczelnego pisma, do któ-
rego swego przywiązania nigdy 
nie ukrywał. Przykro więc, że 
pierwszą próbę likwidacji Kor-
nelowego dzieła podjęto zaled-
wie w pół roku po śmierci zało-
życiela gazety. I co gorsza, usi-
łowały to zrobić osoby kiedyś 
Morawieckiemu naprawdę bli-
skie, szukając uzasadnienia dla 
tego kroku w mocno przez me-
dia i WHO przeszacowanej in-
fekcji, jaką powodował wirus 
SARS-CoV-2. Jednak tamta, 
u progu roku 2020, próba za-
mknięcia „Obywatelskiej” jesz-
cze się nie powiodła.

Niestety, w trzy lata póź-
niej Agnieszce Marczak, któ-
ra przez ostatni kwartał roku 
2022 prowadziła gazetę w za-
stępstwie chorego redakto-
ra naczelnego Alberta Łyja-
ka, władze Stowarzyszenia 
Solidarność Walcząca tylko 
zdawkowo podziękowały, za-
powiadając definitywne za-
mknięcie dwutygodnika. Jed-
nocześnie ogłoszono też, że 
planuje się wydawanie „opi-
niotwórczego miesięczni-
ka”, którego redaktorem na-
czelnym ma być Anna Mo-
rawiecka. Bagatela, opinio-
twórczy tytuł, któż by tego 
nie chciał... Ale właściwie 
dlaczego tak się ograniczać? 
Może lepiej od razu wydawać 
„kultowy kwartalnik”?

(5 stycznia 2023)

▶

Zniszczyć łatwo – trudniej coś 
sensownego stworzyć

Waldemar 
ŻyszkiewiczLekcja podwojonego 

prawa

Rzekli: uczyńmy wielką
nieprzejrzystość rzeczy.

Prawo niech przypomina
słodki ementaler.

Byśmy brać mogli wszyscy
szybko i bezpiecznie.

A gdy już się zdążymy
bezkarnie wzbogacić –
wrócimy
sprawność niezbędną
organom ścigania.

Aby ktoś, kto z rozpaczy
gwoździem zarysuje
kształtny japoński błotnik
mego samochodu –

Albo głodny z pańskiego
sklepu ściągnie jakąś
bułkę –

By ktoś taki – powtórzmy –
mógł być przykładnie
skarcony.

Ten poprawiając krawat
ów mrucząc pod nosem
wspinali się na podium
w czas lekceważenia.

Waldemar Żyszkiewicz
(1992)
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MINĄŁ 
ROK
Minął ROK dwudziesty drugi
Znów węglowe mamy smugi
Nic ważnego się nie działo
Krótko wspomnę co bywało

Trudno czas analizować
I rok cały podsumować
Można pisać opowiadać
Można także rzecz przegadać

Wiele można konkludować
I teorie tu budować
Co dobrego w roku było
Co przepadło co ubyło

Przyszedł w styczniu jak co roku
Nocą przyszedł tak o zmroku
Nadszedł z hukiem z petardami
I z nowymi nadziejami

Ludzie prawie oszaleli
Że o rok się postarzeli
Dziwna bardzo to logika
Że kolejny rok umyka

Coraz szybciej czas ucieka
Krótki żywot jest człowieka
Wczoraj dziecię dziś emeryt
Płynie życie tak na kredyt

Kredyt mamy opatrzności
Tak to w drodze ku wieczności
Życie darem cudem przecie
O czym wszyscy dobrze wiecie

Były smutki i radości
Jak to było już w przeszłości
Były wzloty uniesienia
I upadki przygnębienia

Gdzieś jest wojna i gdzieś pokój
Gdzieś wesele a gdzieś spokój
Są i starzy i są młodzi
Ktoś umiera ktoś się rodzi

Ten Rok Nowy lepszy będzie
Może pokój będzie wszędzie
Może będą też szczęśliwi
Sprawiedliwi i uczciwi

Biedy zaś nie będzie wcale
Będzie radość będą bale
Ludzi głodnych nie spotkamy
I optymizm ludziom damy

Nowe będą znów marzenia
I najlepsze też życzenia
Aby świat nasz był wspaniały
I by wojny już ustały

Zima była statystyczna
Ani brzydka ani śliczna
I mroziło i powiało
Śniegu było troszkę mało

Wiosna wszystkich zaskoczyła
Bo wiosenna bardzo była
Potem latem ciepło było
I słoneczko fest świeciło

Później jesień zaraz zima
I tak zima do dziś trzyma
Tak kręcimy wokół słońca
Tak co roku tak bez końca

POSTSCRIPTUM
Analizy i wspomnienia
Przyjdą nowe pokolenia
Nowe myśli i idee
Coś nowego się wciąż dzieje

Mieczysław Góra 601 824 583
Spotkania autorskie

Kiedy dowiedziałem się, że 
od początku 2023 r. „Gaze-
ta Obywatelska” przestanie się 
ukazywać w dotychczasowej 
formie, a redaktor naczelny, Al-
bert Łyjak został mimo cho-
roby zwolniony, napisałem do 
prowadzącej aktualnie gaze-
tę, Agnieszki Marczak, nastę-
pujące słowa: „To bardzo smut-
na wiadomość. “Gazeta Oby-
watelska” kierowana przez Al-
berta Łyjaka była ostatnim ży-
wym i bezcennym ogniwem 
utrwalającym pamięć Kornela. 
Kolejne numery odznaczały się 
coraz ciekawszymi materiała-
mi i coraz wyższym poziomem 
edytorskim. Dzięki GO, dla któ-
rej pracowało społecznie wielu 
znakomitych dziennikarzy, dzia-
łaczy gospodarczych i kultural-
nych, wyrosło nowe pokolenie 
twórcze, o które tak bardzo dbał 
Kornel, wspierał je i uczestni-
czył w budowaniu tożsamo-
ści narodowej tego pokolenia. 
Dzięki temu, pokolenie to stwo-
rzyło nowy nurt poetycki, który 
zapisze się już trwale w histo-
rii polskiego wiersza. Dzięku-
ję także za dobrą współpracę 
Pani Agnieszce Marczak. Nie 
mogę pojąć, kto wpadł na ten 
absurdalny, destrukcyjny i głupi 
pomysł, by gasić pamięć Korne-
la. Zapewne zapisze się w an-
nałach wrocławskiej destrukcji 
czarną plamą, jako godny po-
żałowania niszczyciel. Co na 
to uczciwi, zasłużeni działacze 
SW?”

Tyle wtedy. A teraz dodam 
coś jeszcze. Z Kornelem Mo-
rawieckim przyjaźniłem się 
przez długie lata. Spotykaliśmy 
się i rozmawialiśmy setki razy. 
Po raz pierwszy odwiedził 
mnie w domu po 1985 r., choć 
nasz wspólny znajomy, Romu-
ald Winciorek, wspominał, że 
chciał wcześniej się ze mną 
zobaczyć, lecz nawał pracy 
mu na to nie pozwalał. W każ-
dym razie od razu, kiedy się 
spotkaliśmy, a w moim domu 
znajdował się wtedy punkt kol-
portażowy „Solidarności Wal-
czącej” i innych pism konspira-
cyjnych, od razu więc zaczęli-
śmy rozmowę o ideach. Wła-
śnie, o ideach!

Każdy, kto znał dobrze Kor-
nela, wiedział, czym dla nie-
go była idea i jaką wartość 
przywiązywał do ludzkich my-
śli. Uważał, podobnie jak ja, 
i jak wielu innych twórców, ba-
daczy, uczonych, iż myśl czło-
wieka jest najwyższym i naj-
ważniejszym tworem ludzkiego 
umysłu. Idzie tylko o to, by słu-
żyła ludzkości. By była to myśl 
mądra i prowadziła w stronę 
trzech cnót platońskich, praw-
dy, dobra i piękna.

Kornel myślał bowiem 
w kategoriach globalnych, 
choć, rzecz jasna, w trakcie 
walki o wolną, suwerenną i nie-
podległą Polskę, najważniej-
szy stawał się dla niego plan 
lokalny, ale ujęty w perspekty-
wie – właśnie globalnej. Nic też 

dziwnego, że jego idee zawarte 
w licznych numerach „Solidar-
ności Walczącej” nie tylko mó-
wiły, że tej konkretnej, komuni-
stycznej, polskiej władzy, trze-
ba odebrać władzę, ale wyraź-
nie i jednoznacznie nawoływały 
do zwalczania komunizmu, jako 
zła moralnego, degeneracyjne-
go systemu politycznego i go-
spodarczego w świecie.

Podkreślam te pojęcia, po-
nieważ Kornel poświecił im 
swoje życie. Żył ideami i dla 
idei, które się miały zmateria-
lizować w nowej, odrodzonej 
Polsce. Nie zmaterializowa-
ły się w pełni, ani nawet w za-
sadniczej części. I Kornel bar-
dzo nad tym ubolewał i walczył 
o autentyczną wolną, niepodle-
gła, suwerenną i solidarną Pol-
skę. Pamiętamy, jak się nie zga-
dzał na Okrągły Stół, przewra-
cając w trakcie wyborów ten 
symboliczny przedmiot, i ostro 
krytykował układową i zdra-
dziecką część solidarnościowe-
go ruchu.

Dlaczego o tym wspomi-
nam? Otóż dlatego, że żywa, 
pulsująca i uniwersalna myśl 
Kornela wciąż nie znajdowa-
ła pełnego odbicia w ludzkich 
umysłach. Nie tylko ta poli-
tyczna, moralna, kulturowa, ale 
i filozoficzna, do dźwigania któ-
rej wciąż nie mamy poważniej-
szego autorytetu. Mało kto wie, 
że Kornel pracował nad proble-
matyką kosmologiczną, nad no-
wym ujęciem ludzkiej egzysten-
cji. Przynosił do mojego domu 
notatki ze swoimi koncepcja-
mi intelektualnymi i wciąż po-
wtarzał: idea, myśl, koncep-
cja… tak idea, myśl, koncep-
cja… zagadnienia teoretycz-
ne, które prowadzą do praktyki. 
By się rozwijać, trzeba mieć po-
ważne i wielkie idee. Tak mówił. 
I pracował nad jakimś szkicem. 
Przedstawiał pewne sugestie 
i dopytywał: – Czy jest w tym 
myśl, Staszek? Czy czujesz 
choćby okruchy idei? – Żył tym, 
przeżywał, niespokojny, często 
siedział u mnie zamyślony, a ja 
szanowałem to milczące zamy-
ślenie, aż znowu zapyta: – W ja-

kim kierunku pójdzie myśl? Ja-
kie idee zaświecą nad ziemią? 
– Interesowała go problematy-
ka kosmologiczna, kosmogo-
niczna i ontologiczna, dotyczą-
ca takich kwestii jak powstanie 
świata, natura wszechrzeczy, 
ilość bytów, byty a stawanie się. 
Zupełnie jak wielcy filozofowie. 
Nic dziwnego, że już jako Mar-
szałek Senior w tym kierunku 
poszedł, mówiąc: „Niosę Ciebie 
Polsko jak żagiew, jak płomie-
nie (…)”. A te płomienie, to wła-
śnie idee, wielkie idee za który-
mi tęsknił. I dodawał: „My, Po-
lacy jesteśmy wielkim, dumnym 
narodem. Rośliśmy z chrześci-
jańskiego, europejskiego du-
cha, z naszej mowy i kultury, 
z umiłowania wolności” (…). 
A to znaczy, że sprawy idei, du-
cha, języka, kultury stanowiły 
dla niego wielką wartość.

Dlatego nie zdziwiłem się, 
kiedy powiedział mi, że pra-
cuje nad koncepcją pisma, by 
mógł swoje myśli głosić bez 
ograniczeń. I by dać szansę in-
nym ludziom z obozu Solidar-
ności Walczącej, ale nie tylko, 
do ujawniania własnych prze-
konań i do debaty na temat naj-
ważniejszych problemów Pol-
ski i świata. I jak postanowił, tak 
zrobił. W ten sposób – mówiąc 
skrótowo – powstała „Gazeta 
Obywatelska”. Ważne to słowo: 
Obywatelska. Kornel odnosił 
się z należną powagą do tego, 
czym i jak żyje naród, obywa-
tele, Polacy. W „Gazecie Oby-
watelskiej”, jak w lustrze, miały 
odbijać się sprawy ludzkie, oby-
watelskie, w kontekście kraju, 
ojczyzny, historii, pamięci.

Nie ze wszystkim się zga-
dzałem z Kornelem. Prowadzi-
liśmy długie rozmowy o relacji 
Polski z sąsiadami ze Wschodu. 
Zastanawialiśmy się, jak się uło-
żą stosunki z Ukrainą, która po-
częła czcić jednego z najwięk-
szych zbrodniarzy wojennych, 
Banderę, jako bohatera naro-
dowego. Tym, bardziej, że jesz-
cze za czasów komunistycz-
nych spotykaliśmy się z Korne-
lem w moim domu z członkami 
podziemia ukraińskiego. I dla 

Kornela i dla mnie było ważne, 
by mądrze i odpowiedzialnie pa-
trzeć na historię. W tej mate-
rii docierały się nasze poglądy. 
W każdym razie „Gazeta Oby-
watelska” miała także swój rys 
historyczny, poszukiwała praw-
dy o naszych dziejach. I robiła 
to mądrze, w sposób logiczny 
i wyważony. Na drugim skrzy-
dle jawiła się praca z twórczym 
młodym pokoleniem. Kornel był 
szczególnie uczulony na roz-
wój myśli nowego środowiska 
literackiego. Dlatego od lat po-
święcaliśmy w każdym numerze 
przynajmniej jedną kolumnę na 
prezentację młodych poetów, 
prozaików, tłumaczy, nie tylko 
zresztą krajowych, ale i zagra-
nicznych. Dziś znane są już ich 
utwory literackie w wielu krajach 
świata. „Gazeta Obywatelska” 
szeroko otwierała drzwi dla każ-
dej mądrej myśli. Ogłaszaliśmy 
konkursy, a przy rozdawaniu na-
gród zawsze był obecny Kornel.

„Gazeta Obywatelska” 
za Jego czasów w każdym nu-
merze zamieszczała jakiś tekst 
Kornela. To był swoisty dro-
gowskaz, który wskazywał, 
jak widzi on rzeczywistość. Co-
raz więcej ludzi zwracało uwa-
gę, co się tu pisze. Otrzymywa-
liśmy listy, telefony, gazeta na-
bierała rozpędu. Jawili się nowi 
autorzy, rozwijały się kolejne 
działy. Publicystka budziła co-
raz większe zainteresowanie.

I wtedy Kornel odszedł. Był 
to cios. Ciężki cios dla gazety, 
dla ruchu solidarnościowego, 
dla Polski. Odszedł jeden z naj-
większych Polaków naszej ery.

Jego zastępca, Albert Ły-
jak, wziął na siebie duży ciężar. 
Ale podołał mu. Starał się, by 
myśl Kornela wciąż była żywa. 
By gazeta rozwijała się i zdoby-
wała nowych czytelników. I tak 
się działo.

Gazeta znowu nabierała 
barw, życia, dynamiki. I zno-
wu cios. Łyjak poważnie za-
chorował. Znalazł się w szpi-
talu po wylewie. I w tym cza-
sie wydawca go zwolnił. 
W wysokiej kulturze to nie do 
pomyślenia. Etyczna zapaść. 
I gazeta w dotychczasowym 
kształcie przestała istnieć.

To cios zadany w sam rdzeń 
pamięci Kornela. Likwida-
cja jego żywej myśli, jego 
idei i marzeń. Została zabi-
ta ostatnia pulsująca karta, 
ostatni żywy ślad intelektual-
nej egzystencji Kornela Mora-
wieckiego. Zapewne badacze 
mediów we właściwym cza-
sie wydadzą tej sprawie na-
leżny osąd. Już nie usłyszy-
my charakterystycznego gło-
su Kornela, który mówi: „Je-
steśmy potrzebni sąsiadom, 
światu. Mamy łączyć zachód 
Europy z jej wschodem”.

www.srokowski.art.pl

Nie zabijajmy żywej myśli Kornela!
Stanisław 
Srokowski
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To był ostatni dzień sierpnia 
2012 roku. W Gdyni świętowa-
no właśnie 30-lecie powstania 
„Solidarności Walczącej”, a ja 
znalazłam się wśród uczestni-
ków obchodów dzięki Krzysio-
wi Wianeckiemu, który mnie na 
nie zabrał i który kilka lat póź-
niej został moim mężem. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że może 
brzmieć to nieco infantylnie, 
ale tamte dni w Gdyni spra-
wiły, że czułam się jak boha-
ter filmu „O północy w Pary-
żu” w reżyserii Woody’ego Al-
len’a. (Zresztą poniekąd czuję 
się tak do dziś.) Niewtajemni-
czonym wyjaśnię, że to histo-
ria współczesnego amerykań-
skiego pisarza, zachwyconego 
Paryżem lat dwudziestych mi-
nionego wieku i wielkimi posta-
ciami, które w tamtym okresie 
przewijały się przez to miasto. 
Byli wśród nich m.in. Hemin-
gway, Fitzgerald Scott, Picas-
so, Dali czy Luis Buñuel. „O pół-
nocy w Paryżu” to film nieco ba-
śniowy, który kończy się tym, 
że Gil (bo takie imię nosi ów 
amerykański pisarz) przeno-
si się w czasie i zostaje w Pa-
ryżu lat dwudziestych XX wie-
ku na zawsze. Więc w sierp-
niu 2012 roku ja czułam się 
tak jak filmowy Gil w Gdyni. 
W czerwcu 1982 roku, czy-
li wtedy gdy rodziła się „So-
lidarność Walcząca”, obcho-
dziłam ósme urodziny. Krzy-
siek, który miał wówczas lat 
23, jako więzień politycz-
ny odbywał wyrok pozbawie-
nia wolności w Zakładzie Kar-
nym w Hrubieszowie za to, że 
13 grudnia 1981 roku wzywał 
pisemnie do kontestacji sta-
nu wojennego. W 1987 roku 
Krzyś przystąpił do „Solidarno-
ści Walczącej” i został jej za-
przysiężonym członkiem, ja 
natomiast, rok później, zosta-
łam „uświadomiona” politycz-
nie przez moją mamę i dowie-
działam się o istnieniu i dzia-
łalności podziemia antykomu-
nistycznego. Natychmiast za-
pragnęłam wstąpić w jego sze-
regi, jednak mama zakomuni-
kowała mi, że aby być człon-
kiem konspiracji należy mieć 
ukończone 18 lat, a ja z jakie-
goś powodu bezkrytycznie jej 
uwierzyłam. Postanowiłam po-
czekać 4 lata i przyłączyć się 
do walki z reżimem. Nieste-
ty nie zdążyłam :)… Rok póź-
niej system komunistyczny za-
czął się walić w całej Europie 
i kiedy obchodziłam osiemna-
ste urodziny podziemia w Pol-
sce dawno już nie było. Nie-
mniej w dniu, w którym osią-
gnęłam pełnoletniość miałam 
już za sobą publikacje w „praw-
dziwych” gazetach, najpraw-

dziwszą legitymację praso-
wą i wiedziałam, że chcę zo-
stać dziennikarką. Później mi-
nęło wiele lat. Skończyłam 
studia, w tym także dzienni-
karskie, napisałam wiele ar-
tykułów, a nawet kilka ksią-
żek i wtedy poznałam Krzysia. 
I przez niego trafiłam do moje-
go – wydawałoby się niemożli-
wego do spełnienia marzenia. 
Do mojego „Paryża lat dwu-
dziestych”, czyli do środowi-
ska antykomunistycznej kon-
spiracji. Krzysiek opowiadał 
mi dużo nie tylko o swojej wła-
snej działalności, ale także 
o działaniach swoich przyja-
ciół i znajomych z podziemia, 
a przede wszystkim o Korne-
lu Morawieckim. Przeprowa-
dzałam kiedyś wywiad z oj-
cem Janem Górą, twórcą Led-
nicy. Opowiadał mi ze swadą, 
jak to w młodości czytał i ko-
chał „Tygodnik Powszechny” 
i że kiedy – już jako zakonnik – 
znalazł się pierwszy raz w jego 
krakowskiej redakcji, na widok 
Jerzego Turowicza miał ocho-
tę przyklęknąć i ucałować jego 
dłoń. „Tamtego dnia w moim 
mniemaniu – wspominał – Tu-
rowicz nie chodził po swoim 
gabinecie naczelnego lekko 
szurając czy wzdychając, tylko 
przechadzał się niczym sam 
Bóg Ojciec…” Oboje uśmiali-
śmy się serdecznie w trakcie 
owej rozmowy. A wspominam 
o niej dlatego, że po wszyst-
kich opowieściach Krzysia 
i lekturze książek o latach 
osiemdziesiątych i „Solidarno-
ści Walczącej”, które mi pod-
suwał, w chwili kiedy w Gdy-
ni przedstawiał mnie Kornelo-
wi Morawieckiemu, czułam się 
tak samo jak ojciec Góra przed 
Turowiczem :). Krzysiek przed-
stawiając mnie Kornelowi na-
pomknął, że jestem dziennikar-
ką i pisarką. Poczułam się tro-
chę zażenowana. Uznałam, że 

zrobił to niepotrzebnie. Czułam 
się jakbym złapała Pana Boga 
za nogi, stojąc przed „idolem” 
polskiego podziemia, więc 
czym było przy tym moje pi-
sanie? Jakoś to nie pasowa-
ło. Zgrzytało. Nie warto było 
o tym mówić. Ale wówczas, 
o dziwo, w oczach Kornela Mo-
rawieckiego pojawił się nie-
spodziewany błysk. „A może 
zechciałaby pani pisać do na-
szej gazety?” – zapytał ciepło. 
Stałam, patrzyłam na Korne-
la i nie mogłam uwierzyć wła-
snym uszom. Czułam się jak-
bym miała być wyróżniona Pu-
litzerem.

Bardzo lubiłam pisać 
do „Gazety Obywatelskiej” 
i ogromnie podobał mi się jej 
podtytuł: „Tylko prawda jest 
ciekawa”. Całe życie tak uwa-
żałam, ale mimo tego, że wie-
le lat pracowałam ze słowami, 
nie potrafiłam ująć tego w krót-
kie, proste zdanie. Kiedy za-
czynałam moją dziennikarską 
przygodę, chciałam zajmo-
wać się polityką. Niestety bar-
dzo szybko i bardzo boleśnie 
przekonałam się, że wolność 
słowa w Polsce jest w zasa-

dzie tylko deklaratywna. Wie-
le razy prawdy nie wolno było 
napisać. A nawet wtedy kiedy 
się ją przemyciło, artykuł z nią 
lądował w koszu szefa i nigdy 
nie trafiał nawet do korekty. 
Przyszedł moment, że stanę-
łam przed wyborem czy rzu-
cić dziennikarstwo całkowicie 
czy przestawić się na inną jego 
dziedzinę, powiedzmy, że bez-
pieczniejszą. Zrobiłam to dru-
gie i zaczęłam pisać głównie 
do prasy katolickiej. Pisząc do 
„GO” mogłam wrócić do swo-
ich dawnych dziennikarskich 
zainteresowań. Pisałam za-
wsze „pro bono”, z prawdziwą 
przyjemnością. Miałam mnó-
stwo nowych projektów, te-
matów na artykuły i wywia-
dy, zwłaszcza odkąd wybu-
chła wojna na Ukrainie. Nie-
stety mniej więcej w tym sa-
mym czasie zaczął poważnie 
chorować mój mąż, a jego stan 
i wszystko co z tym się wiąza-
ło ogromnie mnie dekoncentro-
wało, w związku z czym musia-
łam odłożyć pisanie do „GO” na 
czas kiedy wydobrzeje. I przy-
szedł ten czas. I zbiegł się nie-
stety z dramatycznym punktem 

zwrotnym. Nie wiem jakie osta-
tecznie będą losy gazety, ale 
chcę powiedzieć, jako dzienni-
karka z 30-letnim stażem i au-
torka kilkudziesięciu książek, 
że to czasopismo, prawdopo-
dobnie jako absolutnie jedy-
ne w Polsce, prawdziwie hołdu-
je zasadzie „Tylko prawda jest 
ciekawa”. Miałam w swej pracy 
do czynienia z politykami róż-
nych opcji, widziałam na wła-
sne oczy i słyszałam na wła-
sne uszy (Ba! Miałam je nagra-
ne!) publiczne oświadczenia 
bardzo ważnych polityków, nie 
tylko polskich, które powinny 
były natychmiast zostać nagło-
śnione, a nikt nigdy o nich nie 
usłyszy. Wiem też, jak od środ-
ka wygląda świat dziennika-
rzy. Widzę, jak bardzo media 
potrzebują wyłącznie wyrob-
ników, którym w gruncie rze-
czy niepotrzebna jest ani wie-
dza, ani umiejętności, ani tym 
bardziej talent. Nie mam wąt-
pliwości, że media trzeba rato-
wać. W latach osiemdziesią-
tych to „bibuła” była rzetel-
ną prasą, prasą z misją, szla-
chetnym, choć nierzadko pew-
nie dość amatorskim dzien-
nikarstwem. To ona pomaga-
ła zmieniać świat, który wyda-
wał się niemożliwy do zmie-
nienia. „Gazeta Obywatelska” 
jest tego kontynuacją. Pamię-
tam jak Kornel Morawiecki po-
wtarzał, że warto było wal-
czyć z reżimem komunistycz-
nym i poświęcać ważne rze-
czy i sprawy, bo to sprawiło, 
że świat stał się LEPSZY. Rze-
czywistość nigdy nie będzie 
idealna, ale jeśli jest już lepsza 
to bardzo dużo.

„Gazeta Obywatelska”, 
niezależna od układów 
i zagranicznego kapitału, 
może wciąż być tym LEP-
SZYM medium. Może i po-
winna. Nieocenioną stratą 
stałoby się jej zamknięcie, 
tak samo jak równie nieoce-
nioną szkodą byłoby jej za-
niedbanie. Przepraszam 
za patos, ale jest ona trochę 
jak Złoty Róg z „Wesela” Wy-
spiańskiego. Wciąż może-
my w niego dąć. Wciąż powin-
niśmy. Bo jak nie my, to kto? 
Ja widzę w niej wciąż ogrom-
ny potencjał. Przeogrom-
ny i niestety niewykorzysta-
ny. I na koniec jeszcze raz 
przywołam Wyspiańskie-
go, który mawiał, że „Teatr 
swój widzę wielki”. Ja widzę 
– wciąż i mimo wszystko – 
gazetę wielką. I jestem prze-
konana, że Kornel Morawiec-
ki, który spogląda dziś na 
nas z niebiańskich okien, 
dokładnie też tak ją widzi.

Złoty róg
 ■ Przepraszam za patos, ale „Gazeta Obywatelska” to swoisty Złoty Róg z „Wesela” Wyspiańskiego. Wciąż 

możemy w niego dąć. Wciąż powinniśmy. I to z prawdziwym zaangażowaniem. Bo jak nie my to kto?

Aleksandra 
Polewska-
Wianecka
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Jednak nie zdążyłem. Upo-
rządkować zdjęć, napisać pod-
sumowującego artykułu. My-
ślałem, że może do ostatniego 
numeru Gazety Obywatelskiej. 
Tego na koniec roku 2022. Nie 
zdążyłem. Decyzją prezesa lub 
zarządu poinformowano dru-
karnię, że ostatni numer nie 
spłynie na gazetowy papier. 
Nagle nie ma miejsca na pod-
sumowania, nie ma miejsca 
na pożegnania, nie ma miej-
sca wymiany myśli, wykuwania 
idei, omawiania pomysłów.

Z bólem patrzyłem na pro-
blemy Gazety Obywatelskiej. 
Szczególnie wnikliwie pa-
trzyłem na jej sytuację finan-
sową w jubileuszowym roku 
2022. Spoglądałem i liczyłem, 
że prezes lub zarząd opowie 
o swoich planach. Pojawią się 
nowe reklamy. Nowi odbiorcy. 
Pojawi się nowy system dys-
trybucji. W takim roku pojawi 
się być może nowocześniejszy 
styl łamania, lepszy papier. Po-
jawią się pieniądze dla dzien-
nikarzy. Dla wieloletniego na-
czelnego.

Zamiast tego nie ma Gaze-
ty Obywatelskiej – której staż 
jest dłuższy niż SW. Naczel-
ny w szpitalu. Pod jego nie-
obecność w trakcie walnego 
zebrania usłyszeliśmy informa-
cje, które ciężko zweryfikować 
na sali obrad. O trwonieniu do-
robku. O niezabezpieczeniu 
spuścizny po Kornelu Mora-
wieckim. Mówiono o wzajem-
nych niejasnych rozliczeniach 
finansowych. Wszystko to pa-
dło na walnym zebraniu dele-
gatów. Pod okiem prezydium 
zebrania i przewodniczącego 
stowarzyszenia. Nie było zdzi-
wienia. Nie zadrgała powieka. 
Nie spierano się z głoszonymi 
opiniami. Nikt w ogóle nie po-
czuwał się do winy, że to za 
jego kadencji upada gazeta, że 
medialny sprzęt znacznej war-
tości lepiej wykorzystywać niż 
przechowywać. Później oka-
zało się, że łatwiej jest znik-
nąć ze spisu członków stowa-
rzyszenia niż do niego wstą-
pić – żeby zostać skreślo-
nym, wystarczy jeden niefor-
malny list.

W 2022 były Igrzyska. 
Czas na zdrowie?

Liczyłem, że ten zarząd, wie 
jak się żyje seniorom. Sam 
z siebie podejmie działania, 
aby właśnie przy Stowarzy-
szeniu Solidarność Walczą-
ca stworzyć nowoczesną opie-
kę dla osób potrzebujących 

pomocy. Na nasze uroczysto-
ści docierają ludzie, którzy po-
trafią się samodzielnie poru-
szać. Ilość osób, które zosta-
ły w domu, jest jednak przytła-
czająca. Czy to nie jest najwyż-
szy czas, aby pomyśleć nad 
chociażby trzyczęściową for-
mą opieki nad osobami potrze-
bującymi? Być może warto za-
cząć od naszych lokali. W każ-
dym mieście istotnym dla So-
lidarności Walczącej mógłby 
powstać klub seniora. Zrzesza-
jący ludzi opozycji antykomuni-
stycznej. Z dyżurami prawnymi, 
medycznymi, z terapią rucho-
wą z działaniami kulturalny-
mi. Do tego potrzeba wolonta-
riatu. Człowieka, który poroz-
mawia, uśmiechnie się, opo-
wie żart. Opisze, co się dzie-
je na ulicy. Człowieka, który 
przyjdzie, zrobi zakupy. Pomo-
że przy sprzątaniu innych pro-
stych czynnościach. To pierw-
szy etap, który można zreali-
zować współpracując z samo-
rządami, urzędami, młodzieżą 
szkół średnich.

Drugi etap jest bardziej 
skomplikowany. To udostępnie-
nie profesjonalnej opieki reha-

bilitacyjnej i zdrowotnej. Jedni 
potrzebują masażysty, inni po-
trzebują pomocy pielęgniarki, 
ktoś potrzebuje skomplikowa-
nej rehabilitacji, a ktoś potrze-
buje wsparcia psychiatrycz-
nego. Czy mamy wypracowa-
ne ścieżki współpracy z ośrod-
kami pomocy społecznej? Czy 
mamy grono lekarzy, którzy 
potrafią pomóc w ocenie zdro-
wia osób w podeszłym wieku? 
Czy potrafimy wskazać z jakich 
procedur skorzystać? Może 
nad tym warto się zastano-
wić w 2023.

Etap trzeci jest najtrudniej-
szy. Wielu opozycjonistów nie 
potrafi już samodzielnie funk-
cjonować. Potrzebują cało-
dobowej opieki. Potrzebu-
ją wsparcia. Sami sobie nie po-
trafią pomóc. Czy stworzyli-
śmy, czy znamy fundację, któ-
ra potrafi dofinansować łóż-
ka w domach pomocy społecz-
nej? Czy stworzyliśmy radę, 
która wybierze najlepsze domy 
dla takich ludzi? Czy potrafimy 
zorganizować fundusze? Czy 
potrafimy uwrażliwić władze? 
Na takie problemy, ludzkie pro-
blemy?

Wiemy co było, a co 
będzie?

Jest za co dziękować. 2022 
to był dobry rok. Ukazały 
się wartościowe książki, cie-
kawe artykuły. Kolejne projek-
ty filmowe i multimedialne. Wy-
ścig kolarski Memoriał im. Kor-
nela Morawieckiego, koncerty. 
Jest za co dziękować, bo me-
dalami Wolności i Solidarności 
i innymi odznaczeniami udeko-
rowano ludzi często zapomnia-
nych. Jest za co dziękować, bo 
40-lecie Solidarności Walczą-
cej odbyło się w wielu miastach. 
W różnych formach. Te najwięk-
sze uroczystości: wrocławskie, 
trójmiejskie, warszawskie z licz-
ną grupą bardzo dostojnych 
osób. I te skromniejsze w mniej-
szych ośrodkach, często po 
mszy świętej. Spotkania przy 
herbacie. Wspominaliśmy Soli-
darność Walczącą. Ludzi, któ-
rzy ją tworzyli i czasy, które le-
piej, żeby nie wróciły. Chociaż 
były to czasy inne. Mogliśmy 
na siebie wzajemnie liczyć. Mo-
gliśmy poprosić o pomoc. Ro-
botnik prosił profesora. Uczeń 
mógł liczyć na dyrektora. Arty-

sta mógł liczyć na publiczność. 
Adwokat poświęcał się dla ma-
luczkich nie dla korporacji.

Czy nadchodzący rok to czas 
myślenia o wyborach w stowa-
rzyszeniu? Czy warto zmienić 
statut? Czy warto zmienić dłu-
gość kadencji zarządu i długość 
kadencji prezesa? Nikt już nie 
czyta statutu? Nikt nie wie, kie-
dy się skończyła kadencja?

Mogliśmy jako stowarzysze-
nie wejść w 2023 z własną wizją 
dla Polski, a więc i dla nas. Ktoś 
od nas zasiada w radzie pro-
gramowej, w radzie nadzor-
czej, zarządza ważną insty-
tucją. Czy widzi Polskę? Czy 
troszczy się o Ojczyznę jak Kor-
nel? Szeroko czy wąsko patrzy? 
Czy widzi swój interes czy innych 
ludzi, zwykłych obywateli. Swo-
ich przyjaciół traktuje jak wro-
gów? Obawia się, że chcą jego 
pieniędzy, jego wpływów? Je-
żeli tak jest, to nie o to walczył 
Kornel. Poprzez Biuletyn Dolno-
śląski, kolejne numery Solidar-
ności Walczącej, Gazety Oby-
watelskiej. To dzięki nim skra-
cał dystans między ludźmi. Mie-
liśmy platformę wymiany. Po-
mysłów, idei. Miejsce rozliczeń 
słów i czynów. Mieliśmy miej-
sce wspólnej pracy, planowania 
druku i patrzenia na efekty. Kor-
nel miał gazetę, z którą mógł po-
dejść. Do prezesa i do ochronia-
rza. Kornel mógł wręczyć tę ga-
zetę pani nauczycielce i ucznio-
wi w szkole średniej. Student nie 
odmówił tej gazety, nie odmówił 
ksiądz czy samorządowiec.

Jaki będzie nowy rok? Czy 
przybędzie członków szczegól-
nie młodych w Stowarzysze-
niu Solidarność Walcząca? Czy 
przybędzie idei, planów co nas 
zjednoczą? Czy będziemy śro-
dowiskiem istotnym w nadcho-
dzących wyborach parlamentar-
nych? Czy będziemy mieli miej-
sce dyskusji o programach par-
tii politycznych? Czy będziemy 
mogli zaprezentować naszych 
kandydatów? Gdzie napiszemy 
o naszych obawach, o naszych 
troskach? Czy ten stan naszej 
duszy zostanie wydrukowany 
i utrwalony? Bo czasami wystar-
czy, że ktoś „wyłączy Internet” 
i nie będziemy pamiętali co mó-
wiliśmy tydzień, miesiąc czy rok 
temu a w protokołach z naszych 
zebrań nie będzie zapisu dys-
kusji.

Szanując prawa formalne 
i zwyczajowe pojawił się po-
mysł kontynuacji i rozwo-
ju innej Gazety Obywatel-
skiej. Wiem, że warto. Jakie 
jest wasze zdanie?

Nadzieja 2023
 ■ Nie zdążyłem. Nie po raz pierwszy w swoim życiu, nie zdążyłem. Cały 2022 rok 

uczestniczyłem w radosnym święcie przyjaciół i znajomych z Solidarności Walczącej. 
Stałem z boku z aparatem fotograficznym. Robiłem gorsze lub lepsze zdjęcia. Patrzyłem 
na ludzi. Dzielnych, mądrych, prawych, solidarnych. Cieszyłem się ich radością.

Tomasz 
Białaszczyk

Fot. Janusz Gajdamowicz
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