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Motto: Patriotyzm niech będzie płaszczyzną skupiającą ludzi przeciwnych zagładzie rodziny,  
Kościoła, państw narodowych i śródziemnomorskiej  kultury. (Za Robertem Tekieli)

Znów jest rocznica
38 lat temu komunistyczna banda na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim  wprowadziła stan 

wojenny.  Zamknęli w więzieniach tysiące osób przeciwnych komunizmowi, mordowali otwarcie i po 
kryjomu setki Polaków,  wyprowadzili na ulice czołgi.  Zdelegalizowali: Solidarność, Solidarność Rol-

ników, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Polski Związek Artystów Plastyków.  Zamknęli kraj, co w efekcie spowo-
dowało cofnięcie nas cywilizacyjnie, a po ośmiu latach doprowadziło Polskę do bankructwa.  Na gruzach tamtego 
systemu powstała III RP. Sprawcy tego nieszczęścia nie ponieśli kary – przeciwnie, dostąpili w nowej rzeczywistości  
zaszczytów, generał bywał prezydentem, a ich pochówki dokonywały się z honorami należnymi bohaterom.    

Prawdziwi bohaterowie zaś często nie doczekali się od Polski podziękowania i dożywali w nędzy. 
Nam, którzy przeżyliśmy Polskę komunistyczną, PRL, byliśmy w okresie jego trwania  więzieni, inter-

nowani, pozbawiani środków do życia, spychani na margines - okres ten jest ważny, jak  i ważne wciąż są 
okoliczności przełomu i tamte, towarzyszące mu wydarzenia. Ważne są osoby, które oddawały życie za 
Sprawę, świadczyły sobą niejednokrotnie  heroicznie. Trzeba to koniecznie opisywać, nie tylko to, co znajdowało się na pierw-
szych stronach gazet.

u

Znaczek Poczty Pod-
ziemnej w hołdzie 
pomordowanym Gór-
nikom Kopalni Wujek.

Zmowa milczenia
Każdy, kto w  roku 1980 i  1981 

podjął działanie na rzecz tworze-
nia struktur o  charakterze anty-
komunistycznym musiał się liczyć 
z  ostrą reakcją komuny w  razie 
niepowodzenia. Więcej na str.16.

Pomnik
Chociaż od jego odkomunizowa-

nia upłynęło ponad 8 lat, to spra-
wa ostatecznej formy wciąż nie jest 
przesądzona.

KORNEL MORAWIECKI — odszedł do Pana w wieku 78 lat. 
Więzień komunistyczny, najwybitniejszy, bezkompromisowy, 
bojownik antykomunistyczny schyłku PRL. Odwagą i deter-
minacją dorównujący płk. Ryszardowi Kuklińskiemu. Wielki 
patriota, dążący do odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Założyciel i przywódca Solidarności Walczącej. Przeciwnik 
porozumienia Solidarności z komuną. Deportowany z kraju 
przez komunę przed Okrągłym Stołem przy milczącej akcep-
tacji spreparowanej po stanie wojennym Solidarności. Wrócił 
do Polski potajemnie.

Znaczek poczty pod-
ziemnej w uznaniu 
zasług Kornela Mo-
rawieckiego

Niezłomni wrogami 
Platformy i lewicy

Rada Miasta Białegostoku głosami 
Platformy Obywatelskiej uznała mjr. 
Zygmunta Szendzielarza – Łupaszkę 
za zbrodniarza i skreśliła jego nazwi-
sko z ulicy. Cd. na str. 2

Dlaczego  
PIERWSZA Solidarność
1-szą Solidarnością (1  „S”) była 

ta, co powstała za komuny i  wbrew 
komunie w 1980 r. Wówczas to robot-
nicy Stoczni Gdańskiej upomnieli się 
o  Annę Walentynowicz, suwnicową, 
zwolnioną z  pracy za poglądy poli-
tyczne i  działalność związkową. Za 
Stocznią poszło Wybrzeże, a  za nim 
cała Polska – przeciwko komunie. 

Dok. na str. 2

fot. S. Kopciewski

Ponadto w Biuletynie: (m.in).
r Klucz do śledztwa  

ws. zabójstwa 
ks. Suchowolca.

  str. 9
r Złamana kariera.
  str. 17
r Podszywają się pod „Wyklętych”.
  str. 22
r Marsz „tęczowej zarazy” 

w Białymstoku.
  str. 24

PIERWSZA Solidarność także na stronie internetowej  pod adresem: 
https://niezaleznemediapodlasia.pl/pierwsza-solidarnosc-bialystok/ – oraz – https://tiny.pl/tkdrf

Więcej na str. 5
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dok. ze str. 1
Świat zdumiał się i  legła w  gruzy 

komunistyczna propaganda ogłu-
piająca go obłudnym hasłem: „Pro-
letariusze wszystkich krajów łączcie 
się”. Tę obłudę ujawniła światu Soli-
darność, bo oto proletariusze stanęli 
przeciwko „swojej, socjalistycznej” 
władzy, mieniącej się jako robot-
niczo-chłopska. My jesteśmy z  tej 
pierwszej  Solidarności.

Maska opadła i  komuna okazała 
swoje prawdziwie parszywe oblicze 
wprowadzając stan wojenny. Zdelega-
lizowała  Solidarność i zbratane z nią 
organizacje, a nas  pozamykano w wię-
zieniach bez wyroków i z wyrokami.

Wszystkiemu patronowała Mo-
skwa.  Gdy zwinął się z powodu sła-
bości jej  parasol, utrzymujący dotąd 
komunistyczne rządy siłą armat, pol-
scy komuniści uznali to za ogromne 
dla siebie zagrożenie.  Dla bezpie-
czeństwa postanowili podzielić się 
z  Solidarnością władzą – ale tylko 
z  jej częścią lewicową, bo ta akcep-
towała taką ugodę. I  tak,  w  1989r. 
Solidarność odtworzono, a  właści-
wie spreparowano tak, by nadawała 
się do porozumienia tzw. „okrągłego 
stołu”. Tak powstała  druga Soli-
darność (II „S”). Nas tam nie było, 
bo nie akceptowaliśmy ugody z  ko-
munistami, uznając taką ugodę za 
zdradę. Tak, bo szybko okazało się, 
że miała ona na celu przede wszyst-
kim czerpanie z   zasobów nadziei 
I  „S”. Dzięki temu komuniści mogli 
przejść suchą stopą z komunizmu do 
kapitalizmu, a przy tym zawłaszczyć 
sporo narodowego majątku, bo mie-
li do niego najbliżej. Skorzystali też 
przywódcy II „S”, bo otrzymali fotele 
posłów i senatorów, zasiadali w rzą-
dowych ławach, prywatyzowali pań-
stwowe przedsiębiorstwa i  ziemię, 
czerpali pełnym garściami z ogólnej 
kasy.

Za wszystko zapłacili  przede 
wszystkim ci, co spowodowali upa-
dek komuny. Tak jednak padła II „S”. 
I tak, jak niewielu wie kiedy pierw-
sza przeszła w  drugą, tak też  

Dlaczego Pierwsza Solidarność
niewielu wie kiedy na gruzach dru-
giej powstała  trzecia Solidar-
ność. Nie wiadomo jakiego dnia, ani 
tym bardziej godziny, bo nikt dla tej 
sprawy nie przybył skądś, nie wysiadł 
z pociągu, nie wygłosił mowy. 

trzecia Solidarność, to jest ta 
istniejąca, obecna. Ona  nawiązuje 
do etosu pierwszej. Jednak jest 
przede wszystkim związkiem zawo-
dowym i walczy o swoich członków 
pracowników. Nie zawsze on jest 
zbieżny z  interesem Państwa i  inte-
resem społecznym, ale taka jest rola 
związku zawodowego. Z tego powo-
du niejednokrotnie jest nam z  nią 
nie pod drodze i  dlatego nie jest to 
pierwsza Solidarność,  chociaż 
bywa bliska nam ideowo. 

Klub Więzionych, Internowa-
nych, Represjonowanych, skupiający 
w  większości ludzi z  pierwszej 
Solidarności, z której się wywodzimy,  
z powodów koniunkturalnych  uznał, 
że Solidarność była i jest jedna i nie-
zmienna. WIR chce być  pokornym 
cielęciem i podsysać od  kilku krówek. 
Jest pokorny wobec władzy i jej insty-
tucji. Dla tej sprawy i w oparciu o od-
powiedni statut powstał tam „układ 
trzymający władzę”. My uważamy, że 
nasza rola powinna  być inna. Z racji 
przeszłości winniśmy mieć prawo do 
oceny rzeczywistości – i  to niezależ-
nie od tego, czy to komuś się podoba 
czy też nie. I jeśli jest taka możliwość 
wpływać na jej kształt. Tak, jak czyni-
ła to pierwsza Solidarność. 

Redakcja

Niezłomni wrogami Platformy i Lewicy
cd. ze str. 1

W Żyrardowie rysy na życiorysie gen. Agusta Fieldorfa-Nila doszukali się 
tamci radni czyniąc to samo. Kim są ci radni? Część z nich to potomkowie ubec-
ko-sowieccy — i tym nie ma co się dziwić. A pozostali?

Czy pozostali radni głosujący za taką decyzją wiedzą coś więcej niż historycy 
rekomendujący Niezłomnych ? Wiedzą tyle co każdy nieuk. Trzymają się jednak 
jednej wytycznej, choćby wpadali w mroczne rejony: Głosować przeciwko PiS. 
To szaleństwo nie daje marginesu na zrozumienie i zamyka akceptację ich drogi.

W obronie Łupaszki
Bernard Bujwicki

Pamięć o majorze Zygmuncie Szendzielarzu–Łupaszce przetrwa wieki. 

Wiem, natomiast, że pamięć o  tych, co chcą go wymazać z  historii Polski, 
sczeźnie, a  jeśli niektórzy z nich zostaną zapamiętani, to tak, jak Judasz albo 
nieuki. Mówię tymi słowami o tych, co mienią się polskimi patriotami, a głoso-
wali w Radzie Miejskiej Białegostoku za usunięciem tego Niezwykłego Żołnie-
rza  z pamięci zbiorowej Miasta.

u

Chociaż działanie większości Rady 
jest parszywe, to w  pewnym sen-
sie przyczynił się do tego IPN. Jego 
„uczony”, niejaki Rokicki, dał do ręki 
nieukom  z  Rady argument. Otóż 
orzekł on, że Łupaszka jest zbrodnia-
rzem wojennym, bo w 1944r. oddział 
AK pod jego dowództwem  miał za-
mordować w ramach odwetu kilku-

dziesięciu Litwinów ze wsi Dubinki. 
Odwetu, bo Litwini rozochoceni 
mordem dokonanym na Polakach 
przez Ukraińców na Wołyniu uznali, 
że mogą to zrobić na Wileńszczyźnie. 
Zaczęli więc od mordu na polskiej 
wiosce Glinciszki, gdzie zabijali za-
równo kobiety, jak i dzieci. Nie wiem, 
czy Rokicki jest wciąż pracownikiem 



Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ 3W obronie Łupaszki

IPN, bo jego szef, prezes dr. Jarosław 
Szarek wniósł ws. akcji w Dubinkach  
sprostowanie, a  do radnych wysłał 
materiały edukacyjne. Stwierdził on, 
że major Zygmunt Szendzielarz–Łu-
paszka nie brał w  niej udziału, ale 
opisy Rokickiego wciąż zaśmiecają 
świadomość wielu.  

Od strony moralnej prezesowi 
IPN  nie wypadało wydobywać z  ak-
cji  AK  skutków pozytywnych dla 
Polaków i  Litwinów. Odwet w  Du-
binkach uświadomił bowiem Litwi-
nom  szybko, że o sukces w wymor-
dowaniu Polaków na Wileńszczyźnie 
będzie trudno, tym bardziej, że Pola-
cy uderzyli tam w rodziny z oddzia-
łu Schutzmannschaftu (litewskiej 
organizacji militarnej na usługach 
niemieckich), który dokonał mor-
du w  Glinciszkach. Odwet zdławił 
działania Litwinów i  od strony tak-
tycznej, niezależnie od tego kto  miał 
tego dokonać, nie zasługiwał na mia-
no „zbrodniarza wojennego” jakim 
go raczył ochrzcić  będący na etacie 
IPN i   naukowym nieuk (bo z  tytu-
łem doktora) albo agent  Rokicki. Bo 
każdy, kto brał udział w  tamtej  ak-
cji odwetowej Polaków na Litwinach 
wykonywał parszywą, ale koniecz-
ną żołnierską robotę. Bo jakie mieli 
inne skuteczne rozwiązanie Polacy 
dla swojej ochrony? Chodzenie po 
prośbie? Układy? Nikt w czasie woj-
ny ze słabym się nie układa.

Jeśli ten odwet był zbrodnią, to jak 
można by nazwać amerykański nalot 
dywanowy na Tokio w 1945r., w któ-
rym zginęło ok. 85 tyś. osób, albo 
aliancki na Drezno w  tym samym  
roku, gdzie było ok. 25 tys. ofiar?  Nikt 
nie nazwał tego  porównywalnie do 
Rokickiego, bo wcześniej Japończy-
cy i  Niemcy dokonywali strasznych 
mordów na innych narodach, więc 
takie działanie, działanie odwetowe, 
uznano za dopuszczalne. Jeśli jednak 
majora Zygmunta Szendzielarza-Łu-
paszkę większość radnych Białego-
stoku postanowiła wykreślić tylko 
z powodu domniemanej zbrodni na 
Litwinach, to argument ten w związ-
ku z  oświadczeniem autorytetu hi-
storycznego jakim jest IPN stracił 
swoje znaczenie. Rada więc powinna 

odszczekać to, 
co przez nieuc-
two popełniła.

Być może 
jednak więk-
szość głosują-
ca przeciwko 
d z i e l n e m u 
ż o ł n i e r z o w i 
opierała swoje 
przekonanie na 
argument ach 
w y to c z onych 

przez niejakiego Pawła Dybicza 
(czyżby potomka gen. Iwana  Iwa-
nowicza Dybicza Zabałkańskiego).  
Dybicz w artykule „Fałszywy mit Łu-
paszki” (internet: kwiecień 25.2016) 
przywołuje jako argument nie tylko 
„odkrycie” Rokickiego ale wskazu-
je znacznie liczniejsze „zbrodnie”. 
Przypominając, że sądy komuni-
styczne skazały Majora na śmierć, 
Dybicz pisze :

„Łupaszko” został skazany za dzia-
łania na  obszarze dzisiejszej Polski 
w  latach 1944-1948. Za  to, co robił 
jego oddział na  Podlasiu, Białostoc-
czyźnie, Warmii i Mazurach oraz Po-

morzu. Na  tych terenach w  wielu 
miejscowościach, choćby w podlaskiej 
Narewce, pamięta się go do  dziś. 
Aresztowany w  1948  r., odpowiadał 
przed  sądem za  zbrodnie na  cywi-
lach, którzy  tworzyli nową Polskę, 
za  śmierć co najmniej 70 funkcjona-
riuszy MO, a także 60 żołnierzy i ofi-
cerów Wojska Polskiego oraz Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”

W tekście tym Dybicz sam wska-
zuje z jakimi siłami ścierał się major 
Łupaszka. Pisze on o  siłach tworzą-

cych „nową Polskę”. W  tej 
sytuacji należy zadać pyta-
nie czy tworzyły one Polskę 
czy dominium moskiew-
skie? I Po której stronie staje 
Dybicz? Po stronie Polskiej, 
czy moskiewskiej?

Z jego wypowiedzi jasno 
wynika po której. Jeśli więc 
większość Rady Białegosto-
ku głosowała podpierając 
się Dybiczem i  dybiczo-
podobnymi, to za kim i  za 
czym jest ta większość? 

Nie wierzę, by wszyscy, 
którzy podnieśli rękę prze-
ciwko Majorowi wiedzieli 
co robią.  Zapewne zadzia-
ła kretyńska dyscyplina 
partyjna, która – jeśli tego 
wymaga sytuacja,  nakazuje 
wyrzec się matki ojca, byle 
„nasze” było na wierzchu. 

Wiele już opowiedziano 
o tych, których Dybicz wy-
mienia w  swoim artykule, 
jako walczących o  „nową 

Polskę”. A jednak trzeba o nich mó-
wić i mówić. Powiem o doświadcze-
niach mojej rodziny w  tej kwestii. 
Mój stryj Józef został ranny wojnie 
1939r. w ataku czołgów niemieckich 
na szosie Wołkowyskiej gdy szedł 
w szpicy straży przedniej Samodziel-
nej Grupy Operacyjnej „Narew”, po-
dążającej do połączenia się ze zgru-
powaniem Kleberga pod Kockiem.  
Koń zaniósł go nieprzytomnego do 
szpitala polowego, ale szpital zaata-
kowały niemieckie samoloty, więc 
ratując, załadowano rannych na za-
przężone furmanki, a  oszalałe pod 
atakiem konie niosły ich gdzie popa-

Cmentarz w Chodorów-
ce /k. Suchowoli. Oni 
czekali  na swoje groby 
65 lat.  Fot. Edmund Lajdorf

 Pomordowani przez  Rosję sowiecką oraz polskich komuni-
stów byli wrzucani  do dołów na wzór katyński. Wielu z nich 
dotąd nie ma grobów. Tych, co znaleziono Ich zwłoki i  zi-
dentyfikowano do 1989 roku, byli grzebani w  grobach bez 
treści, często pod zmienionymi nazwiskami, bo komuniści 
prześladowali żywych za zmarłych, rodziny za pomordowa-
nych. Dopiero w  III RP groby odzyskują swoją treść, chociaż 
nie zawsze pełną, bo wciąż żywa jest trauma po zbrodni.    
Tak, jak bestialsko pomordowani przez sowietów 29 kwiet-
nia 1945 r., o których pisał Sokólski Starosta do  Wojewody, 
leżący w równym rzędzie z identycznymi znakami nagrob-
nymi ponad pół wieku od śmierci.  A jednak nawet po tak 
długim czasie i  w  nowych okolicznościach (29.04.2010) 
zabrakło odwagi, by poinformować przechodnia czyja 
ręka i  jak bestialsko zadała śmierć żołnierzom AK: Syl-
wester Ratkiewicz lat 18, Jan Łazarski lat 19, Alfons Nie-
dziejko lat 21, Wacław Marciszyn lat 22, Jan Zdanowicz 
lat 25, Franciszek Karczewski lat 35.
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dło. Stryj stracił przytomność w tym 
szaleńczym wyścigu koni z  samo-
lotami, a  gdy obudził się, leżał pod 
stogiem słomy. Nad nim stał stary 
człowiek mówiący językiem cha-
chłackim, co stryj rozumiał, bo ten 
język był naszym codziennym. Stary 
człowiek był Rusinem – Białorusi-
nem czy Ukraińcem, ale zaopieko-
wał się bliźnim, zaciągnął stryja do 
domu i  opatrzył, jak mógł. Jednak 
pod wieczór zjawił się młody osob-
nik z czerwoną opaską na ramieniu, 
porozmawiał ze staruszkiem, a przed 
wyjściem oznajmił, że wróci. Staru-
szek wiedział co znaczyła opaska, 
że to sowiecka agentura ujawniona 
w  związku z  atakiem sowietów na 
Polskę 17 września 1939r. Wiedział 
co miał oznaczać powrót tamtego 
i powiedział stryjowi: – Ja ciebie za-
wiozę do polskiej wioski, bo oni cię tu 
zabiją. – I tak uratował stryja.

Praktyka mordowania rozproszo-
nych, powracających z września pol-
skich żołnierzy na wschodnich ru-
bieżach kraju była dość powszechna, 
bo sowieci rozbudowali swoją agen-
turę na wschodnich rubieżach  II RP 
do wielkich rozmiarów, a ta z chwilą 
słabości państwa polskiego dała o so-
bie znać. I  na te tereny trafił major 
Zygmunt Szendzielarz–Łupaszka ze 
swymi oddziałami.  Po wypędzeniu 
stąd Niemców agenci reprezentowali 
legalną, komunistyczną moskiewską 
władzę, śmiertelnego wroga wolnej 
Polski. Oni budowali „nową Polskę”, 
o której pisze Dybicz. I z nimi zma-
gał się major Łupaszka.

O tych co budowali „nową Polskę” 
i  jak budowali świadczy załączony 
dokument, pismo już komunistycz-
nej władzy, Starosty Sokólskiego do 
Wojewody białostockiego, porażo-
nego ich bestialstwem, który w części  
załączamy obok, po prawej stronie:

Sprawców tych strasznych zbrod-
ni zwalczał major Zygmunt Szen-
dzielarz-Łupaszka. Ktoś powie: ale to 
krasnoarmiejcy, nie ci, co budowali 
„nową Polskę”.

I  tu znów sięgnę do epizodu, już 
w pewnym sensie z moim udziałem. 
W lutym 1946r., w  dwa dni po mo-
ich narodzinach,  dom nasz najechał 

kilkudziesięcioosobowy oddział 
złożony z  funkcjonariuszy Urzędu 
Bezpieczeństwa (UB) i  NKWD – 
siły z pochodzenia polskie ale i mo-
skiewskie. Poszukiwali stryja Józefa, 
ale go nie zastali, więc złupili nasz 
dom ze wszystkiego, co miało jako 
taki użytek i  zabrali ojca jako za-
kładnika, co wszyscy uznali, że już 
po nim. Tak stało się z  17-letnim 
Jankiem Kwiatkowskim,  naszym 
sąsiadem, który zginął w  torturach 
za swego brata Władysława, którego 
również nie zastano w  domu. Tliła 
się nadzieja, że ojciec wróci, jednak 
w  takim przypadku wszystkim było 
jasne, że pojedziemy w  głąb Rosji. 
Z  tego powodu poczyniono wszyst-
ko na taki zwrot sytuacji i w ramach 
tego natychmiast mnie ochrzczono, 
co nie było w zwyczaju, by czynić to 
w takim tempie. Jednak wynikało to 
z doświadczenia rodzinnego ze stro-
ny matki, Mankiewiczów – w 1941r., 
w  drodze pod Kazachstan pomarły 
w nieludzkich warunkach wszystkie 
dzieci, nie tylko najmniejsze.

Ojciec szczęśliwie wrócił, co ob-
rosło w  legendę i  nie pojechaliśmy 
na wschód. Być może pomogło mu 
udawanie łamagi, przez co nigdy nie 
przyznał się, że był żołnierzem i  brał 
udział  w obronie Warszawy 1939r. tak, 
jak milczeli stryjowie o swoim udziale 
w obronie Grodna przed sowietami. 

Major Zygmunt Szendzielarz – 
Łupaszka, w  przeciwieństwie do 

mego ojca nie miał takiego szczęścia, 
stał nie na czele rodziny, ale oddzia-
łu żołnierzy, ludzi takich jak on sam, 
znanych sowietom poprzez agenturę 
z  nazwiska i  imienia, albo z  twarzy. 
Wszyscy, którzy próbowali wyrwać 
się z  tej matni, ujawnić się i  wieść 
normalne życie kończyli w ubeckich 
kazamatach, a na końcu otrzymywali 
jako swoisty „dowód uznania” kulę 
w tył głowy i dół w ziemi w ponurym 
miejscu. Major Zygmunt Szendzie-
larz-Łupaszka wybrał w  tej sytuacji 
drogę najprostszą, tę, którą szedł od 
chwili gdy podjął życiową decyzję 
być żołnierzem i złożył przysięgę na 
wierność Polsce. I jej dochował. Tego 
nie uszanowali radni Białegostoku 
podnoszący rękę przeciwko niemu. 

Wiem, że Major nie odszedł z na-
szego miasta, On jest, a  ten epizod 
przysporzy mu chwały na jaką za-
sługuje. Przyniesie natomiast wstyd 
(a nawet już przyniósł) i pohańbie-
nie tym, którzy  tamtego dnia  pod-
nosili ręce, jakby w geście poddań-
stwa. Oto oni:

Bagan-Kurluta  Katarzyna, Bier-
nacki Maciej, Grodzki  Jarosław, Jam-
róz  Katarzyn,  Juchimowicz  Ksenia, 
Kalinowski  Tomasz, Kisielewska-
-Martyniuk Katarzyna, Masztalerz 
Karol  Konrad, Misiuk  Joanna, Ni-
kiciuk  Stefan, Perkowski  Andrzej,  
Prokorym  Łukasz,  Tyszkiewicz Ma-
rek Stanisław.

Bernard Bujwicki

W obronie Łupaszki
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Historia według 
Adama Czesława Dobrońskiego 

adobron@tlen.pl
Aktualizacja: 6 października 2011, 07:23 

Kurier Poranny
„W  ostatnich dniach najwięcej te-

lefonów dotyczyło sprawy Pomnika 
Bohaterów Białostocczyzny. Dzwonili 
tylko oburzeni, więc mam świado-
mość, że jest to zestaw ocen rodem 
z  jednej stro-
ny. Co martwi, 
rozmówcy nie 
godzą się na po-
danie w  prasie 
nazwisk, bo jak 
powiedział jeden 
z nich, teraz każ-
dy kto wystąpi 
w obronie czegoś 
lub kogoś z PRL, 
staje się komu-
chem i  wrogiem 
demokracji. Po-
wtarzam główne 
argumenty „za”.

Pomnik zo-
stał zbudowany 
w 1975 r. na 30. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej („zwycięstwa nad 

Pomnik Bohaterów Białostocczyzny

faszyzmem niemieckim”). Zgody (kto 
był inspiratorem?) udzieliła ekipa I se-
kretarza KW PZPR Zdzisława Kurow-
skiego. To był czas zmiany trendów (nie 
ustroju) na Białostocczyźnie, robienia 
porządków po Arkadiuszu Łaszewiczu 
(„Arkaszce”) i jemu podobnym. 

Pomnik był pierwszym polskim 
monumentem, bo wcześniej cho-
dzono tylko na Planty pod pomnik 

„wyzwolicieli” 
(wdzięcznośc i 
Armii Czerwo-
nej). To fakt, 
że byli funk-
cjonariusze UB 
mieli się wciąż 
dobrze, a  tzw. 
utrwalacze wła-
dzy ludowej do-
stawali medale. 
Podnieśli jednak 
głowy i inni, au-
tentyczni kom-
batanci, z  wy-
jątkiem jeszcze 
żołnierzy obozu 
n a r o d o w e g o 

i  „wyklętych” (członków powojenne-
go podziemia niepodległościowego).”

cd ze str. 1
Chociaż od jego odkomunizowania upłynęło ponad 8 lat, to sprawa ostatecz-

nej formy wciąż nie jest przesądzona. Wynika to z faktu sprawowania władzy w mie-
ście przez prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, pochodzącego z  Platformy Obywa-
telskiej. Wprawdzie Prezydent bierze czasem udział w życiu religijnym białostoczan, 
a choćby w Przemarszu Trzech Króli i to pod rękę z abp Tadeuszem Wojdą, a czasem 
przywołuje też wątki patriotyczne swoich przodków, ale to wszystko może o niczym 
nie świadczyć. Rozwiązanie kwestii pomnika będzie probierzem tego, czy prezydent 
B-stoku faktycznie jest po stronie Przemarszu Trzech Króli czy też po stronie marszu 
równości LGBT, marszu „tęczowej zarazy”, na który pośpiesznie udzielił zgody.

Komentarz Redakcji 
Adam Czesław niby uczony, ale 

nie sięga do dokumentów tylko wali 
z głowy. A w głowie wiadomo co. Po-
mieszanie.  Nie skumał, że postawio-
no ten pomnik moskwie i  „utrwa-
laczom władzy ludowej”? Czyli tym 
samym, co pomnik na Plantach? Tak, 
tylko w innym wystroju. 

Panie Dobroński,  czas najwyższy 
żeby pan się zabrał do grzebania w do-
kumentach, a  nie ściemniał ludziom, 
co panu podpowiadają różne typy 
i ogłaszał to, jako prawdę naukową.

No, tw. pseudonim „Gustaw” tak ma. 

W  wypowiedziach oficjalnych 
i  w  ustach pogrobowców Peerelu 
funkcjonuje on obecnie i  dotąd 
jako Pomnik Bohaterów Ziemi 
Białostockiej.

A  z  czym się kojarzy, czyli jaka 
jest wiedza Białostoczan o  inten-
cji w  jakiej został postawiony? 

Niektórzy, dobrodusznie wkłada-
ją w  nią najróżniejsze wydarze-
nia i  najróżniejszych bohaterów, 
włącznie z  antykomunistycznym, 
powojennym podziemiem. Nie-
raz więc występują w obronie po-
mnika, sądząc, że to o czym myślą 
i mówią jest prawdziwe.

Pogrobowcy i  ich zwolenni-
cy wiedzą czego bronią. Wiedzą, 
że pomnik był postawiony      „... 
zwłaszcza tym, którzy zasłużyli się 
szczególnie w  walce z  okupantem 
hitlerowskim, a  później w  walce 
o  utrwalenie władzy ludowej ...” 
Jednak wobec narastającej presji 
na odmianę formy i treści pomni-
ka pogrobowcy rozszerzają do-
wolnie intencję włączając do niej 
poległych na różnych frontach, 
w  różnych formacjach, także na 
zachodzie, a  nawet AK. Na razie 
nie włączyli tylko żołnierzy anty-
komunistycznego powojennego 
podziemia.

Osoby znające historię, a jedno-
cześnie oceniające jednoznacznie 
system komunistyczny i  zależny 
od sowieckiej Rosji PRL, mówią 
wprost: postawiony dla uczczenia 
utrwalaczy władzy ludowej, czyt. 
komunistycznej.

O  intencji w  jakiej zbudowa-
no pomnik świadczy dokument 
(tabela na str 6) – „Wykaz pro-
ponowanych miejscowości do 
uroczystego pobrania ziemi pod 
Pomnik Bohaterów Białostocczy-
zny poległych o  Polskę Ludową” . 
Z  zachowanych 19 wskazań, 9 to 
cmentarze żołnierzy Armii Czer-
wonej.  Nie mówimy, że poległym 
nie należy się cześć. Zapewne jed-
nak, ginąc nie mieli pojęcia, że ich 

Co z pomnikiem?
Stanisław Kopciewski 
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dzieło posłuży zniewoleniu Polski. Także tego, że po 
zdobyciu Berlina i wracając do domów część z nich 
przeobrazi się w  bandytów i  dokona zbrodni ludo-
bójstwa na niewinnych ludziach, w operacji  zwanej  
Obławą Augustowską, a  dłużej w  pacyfikacji anty-
komunistycznego powstania będącego próbą obrony 
Niepodległości Polski. Nie da się więc obronić włą-
czania Armii Czerwonej do grona bohaterów Biało-
stocczyzny. 

Znamienne dla samych wskazujących te miejsca 
było samo wskazanie – taka niewolnicza  akceptacja 
poddaństwa. Ostateczną intencją pomnika było więc 
upamiętnienie tych, co walczyli o pozbawienie Polski 
niepodległości i uzależnienie jej od sowieckiej Rosji.

Pomnik ten w III RP, przez dłuższy czas, bo jesz-
cze w  pierwszych latach dwutysięcznych stał jakby 
na poboczu wydarzeń i   dokonujących się zmian. 
Już w kraju zburzono niejeden pomnik, jako komu-
nistyczny relikt, w  tym także dzieła Jana Bohdana 

Chmielewskiego, autora pomnika 
białostockiego. Tego pomnika nikt 
nie zamierzał burzyć,  bo choć 
był aktem dominacji sowieckiej 
nad Polską, jego forma nie była 
w tym względzie krzykliwa. Z tego 
powodu były więzień stalinow-
ski, Tadeusz Waśniewski wyszedł 
z  inicjatywą dokonania jego „od-
komunizowania”. 

Toczył on długo i  bez skutku 
bój na pisma i  przekonywania 
o  odmianę wizualną i  ideową po-
mnika, jednak siła pogrobowców 
i  brak woli po stronie urzędów 
były nie do przebicia. Ich zgoda 
na odmianę ograniczała się tyl-
ko do umieszczenia tablic na ka-
miennych głazach znajdujących 
się u podnóża pomnika, co byłoby 
znakiem trudno dostrzegalnym 
i zasadniczo nie zmieniającym tre-
ści pomnika. Ostatecznie Tadeusz 
Waśniewski wraz z  Krzysztofem 
Wasilewskim, ówczesnym szefem 
klubu WIR w  Białymstoku i  Ber-
nardem Bujwickim, byłym inter-
nowanym, we wrześniu 2011 r. do-
konali odmiany bez czyjejkolwiek 
zgody, umieszczając na konarach 
pomnika bijącą w oczy Dewizę Oj-
ców i Wojska Polskiego: BÓG HO-
NOR OJCZYZNA.

Pogrobowcy porównali to dzia-
łanie do malowania swastyk na 
ścianach i  pozyskali jako poży-
tecznych idiotów osoby bąkające 

o  naruszeniu estetyki dzieła oraz praw autorskich. 
Odtąd wszyscy przeciwnicy dekomunizacji pomnika 
będą wracać do tych argumentów żądając na tej pod-
stawie przywrócenia go do stanu pierwotnego. Jed-
nak Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Trusko-
laski wówczas oparł się naciskom i dewiza pozostała.

W  międzyczasie pomnik został poświęcony przez 
ks. kmdr Zbigniewa Rećko, a w opinii publicznej po-
mnik zmieniał zwolna swoje imię, stając się pomni-
kiem symbolem: BÓG HONOR OJCZYZNA.

W  2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę dekomuniza-
cyjną, w oparciu o którą z przestrzeni publicznej mia-
ły zniknąć wszelkie symbole komunistyczne. Z  racji 
na intencję jego zbudowania, pomnik podlegał usta-
wie, a  w  związku z  tym pojawiły się liczne głosy, by 
działać zgodnie z jej literą i pomnik rozebrać. Z cza-
sem, w reakcji na późniejszą, niejednoznaczną posta-
wę władz miasta oraz ujawnioną w  IPN dokumenty 
dotyczące przeszłości autora pomnika, Jana Bohdana 

Wykaz proponowanych miejscowości do uroczystego pobrania ziemi pod Pomnik Boha-
terów Białostocczyzny poległych o Polskę Ludową.

Pomnik Bohaterów Białostocczyzny
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Chmielewskiego, zwolennicy tego rozwiązania wzra-
stają w  siłę. Znaczącą przeszkodą dla realizacji ich 
postulatu stały się umieszczone na pomniku deko-
munizujące napisy.

W  roku 2018 powstał Komitet stawiający sobie 
za cel upamiętnienie na pomniku 100-nej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Dawało to dodatkową 

ochronę pomnika. Działania Komitetu spowodowa-
ły, że Prezydent T. Truskolaski wystąpił sam z  ini-
cjatywą akceptacji odmiany pomnika z umieszczoną 
na nim dewizą: BÓG HONOR OJCZYZNA i co lo-
giczne, spięcie dewizy napisem: NIEPODLEGŁOŚĆ. 
Rada Miasta jednogłośnie propozycję Prezyden-
ta zaakceptowała. Realizacja uchwały, częściowo 
w oparciu o projekt architekta Andrzeja Chwaliboga 
nastąpiła w przeddzień Rocznicy, przed corocznym 
Marszem Niepodległości. Napis NIEPODLEGŁÓŚĆ 
został umieszczony na wyraźnym przekreśleniu 
pierwotnej idei pomnika. Była to częściowa realiza-

Pomnik Bohaterów Białostocczyzny



Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ8

cja projektu, bo zakładał on zmianę wykonania ma-
teriałowego także dewizy, ze stali kwasoodpornej, 
na mniej kontrastującą miedzianą. Do tego jednak 
nie doszło, bo Prezydent stanął po stronie formu-
ły uzgodnienia zmiany formy pomnika z wdową po 
autorze projektu, Janie Bohdanie Chmielewskim. Ta 
jednak była jednoznacznie przeciwna wszelkim od-
stępstwom od formy pierwotnej. Z  tych powodów 
upamiętnienie zostało wykonane również wbrew 
władzom miasta, a tym bardziej pogrobowców i ich 
zwolenników.

W pewnym sensie idea nowego imienia pomnika wy-
kuwa się wbrew różnym czynnikom. Dlatego odpowied-

nia zmiana formy i przemianowanie na Pomnik Niepod-
ległości byłoby działaniem godnym.

Nad uchwałą Rady Miejskiej, a właściwie nad spo-
sobem jej wykonania zbierają się chmury, mimo, że 
jest ona bezsprzeczna w swojej treści. Z racji powie-
rzenia jej wykonania Prezydentowi, ten, zapewne 
z  powodu partyjnych nacisków, lawiruje w  stronę 
odkomunizowania otoczenia, a nie samego pomnika. 

Pomnik Bohaterów Białostocczyzny



Białystok, grudzień 2019
PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ 9

udzielił.  Dziwna byłaby to sytuacja, gdyby wycofał się ze 
swojej decyzji i uchwały, którą sam zaproponował. Gdyby 
realizacja poszła w tym kierunku dałoby to asumpt zwolen-
nikom likwidacji pomnika zgodnie z ustawą dekomuniza-
cyjną. Mogłoby to też być przyczyną zawirowań w naszym 
mieście, bo odmieniony pomnik stał się już własnością spo-
łeczną. Świadczyła o tym wielotysięczna manifestacja mło-
dzieży zebranej pod pomnikiem (jako sprzeciw na marsz 
„tęczowej zarazy” – gender i LGBT) i może stokrotnie skan-
dowane przez nich: BÓG HONOR OJCZYZNA.

Odmiana ideowa, a zarazem formy, nie jest jedyną 
jakiej wymaga ten pomnik. Również fizycznie nie-
zbędna jest jego renowacja, bo z powierzchni kolumn 
odpadają kawałki betonu odsłaniając zbrojenie. Nie 
jest to zagrożeniem dla konstrukcji, ale jeśliby miał 
on pozostać, czas już teraz tym się zająć. Gdy powsta-
je ten tekst, Miasto ogłosiło przetarg na ekspertyzę 
dotyczącą renowacji. Będzie to pierwszym testem, co 
do zamiarów Prezydenta Białegostoku i  jego otocze-
nia także w kwestii idei. 

s

Różnorodność opinii, co do pierwotnej idei 
pomnika i  prowadzonych działań skłoniła nas do 
sięgnięcia do dokumentów historycznych, towa-
rzyszących jego powstaniu. Pokazują one ideę po-
wstania pomnika, sposób finansowania i atmosfe-
rę towarzyszącą jego budowie. Przytaczamy także 
kopie współczesnych dokumentów, jakie towarzy-
szą zmaganiom o jego odmianę, a także do nadania 
pomnikowi ostatecznej formy i treści.

Jest to zbieżne ze stanowiskiem wdowy po autorze 
pomnika, J.B. Chmielewskim.

Na zapytanie Komitetu wystosowane w  marcu 2018r. 
o  stanowisko w  tej sprawie Prezydent odpowiedzi nie 

IPN i Komisja Badania Zbrodni Prze-
ciwko Narodowi Polskiemu umorzyła 
śledztwo ws. śmierci ks. Stanisława Sucho-
wolca już w 1993r. nie znajdując sprawców. 

Ws. śmierci  funkcjonariusza SB, kpt. 
Jerzego  Szematowicza, który zginął 5 dni 
wcześniej,  komunistyczny prokurator 
Jerzy Pendras umorzył śledztwo w  roku 
1989, stwierdzając samobójstwo. 

Nie prowadzono głębszego śledztwa ws. 
śmierci  ks. Edwarda Rafo, świadka śmierci 
ks. Stanisława Suchowolca, bo „niby” dla-
czego, gdy on zginął 5 lat później. Zginął 
w dziwnym wypadku, bo wiedział najwię-

 Klucz do śledztwa ws. Zabójstwa  
ks. Stanisława Suchowolca

Bożena Korzińska
Załączona przez Redakcję korespondencja może wydawać się chaotycz-

na, ale jest jej tak wiele, że należało wybrać momenty najważniejsze. 

cej i prawdopodobnie ruszyło go sumienie 
i zamierzał ujawnić prawdę. Dlatego zginął. 

Jednak nigdy nikt nie zamierzał po-
łączyć tych trzech przypadków śmierci 
w jedno śledztwo. IPN i prokuratura uzna-
ły, że śmierć Kapitana, jeśli była wynikiem 
zbrodni, to zbrodni pospolitej, a  ta uległa 
już przedawnieniu. IPN nie uznał jej za 
zbrodnię komunistyczną, która przedaw-
nieniu nie podlega. O uznanie tej śmierci 
za zbrodnię komunistyczną dochodzą re-
presjonowani i  załączona korespondencja 
dotyczy ich działania w  tej sprawie. Do-
chodzą, bo to otwierałoby całe śledztwo 

na nowo  i dawałoby szansę na ujawnienie 
prawdy.

Koszula zamordowanego przez SB kpt. 
SB Jerzego Szematowicza. Koszula ukry-
ta była do 2017r

Klucz do śledztwa...
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Białystok, 2018.04.04
Bernard Bujwicki
Edmund Lajdorf
Jerzy Rybnik
Tadeusz Waśniewski
Represjonowani w okresie PRL
 Kolegium 
 Instytutu Pamięci  Narodowej
 w  Warszawie
 ul. Wołoska 7
 02-675 Warszawa
Prosimy o pomoc we wznowieniu śledztwa ws. zbrodni dokonanych w 1989r. na ks. Stanisławie Suchowolcu ( Księ-

dzu)  oraz związanym z nim funkcjonariuszu SB w Białymstoku kpt. Jerzym  Szematowiczu ( Kapitanie).
Od ponad 2 lat występujemy o wznowienie śledztwa w tej sprawie, bo wszystko wskazuje na to, że śmierć obu tych 

osób była ze soba związana. Kapitan zginął na 5 dni przed  śmiercią Księdza i organy śledcze PRL orzekły samobój-
stwo, co utrzymywane jest również obecnie . 

Wiemy, że Komisja Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu (KSZpNP) zaniechała już śledztwa ws. 
śmierci Księdza, zaniechała mimo, że istnieją ważne przesłanki do jego wznowienia. Są one związane z  Kapitanem, 
a są nimi:

1) zakrwawiona koszula , w której zginął Kapitan, a będąca w posiadaniu jego rodziny; 
2) zeznania przyjaciela Księdza, Jana Suchowierskiego, złożone w roku 2017 r., w których podaje on nazwisko Ka-

pitana, jako osoby starającej się ochronić Księdza.
Ze śmiercią Księdza, prócz śmierci Kapitana, związana jest także śmierć innej osoby, ks. Edwarda Rafały. Wszystko 

wskazuje na to, że we wszystkich trzech przypadkach zrealizowany został kapturowy wyrok, wykonany przez jedną 
i tę samą ekipę.  Wynika to ze swoistego „podpisu”, jaką ona kwitowała każde wykonanie, a była nim niedopita butelka 
wódki postawiona po śmierci każdej ofiary.    

Jesli tak jest, to tożsamość osób z tej zadającej śmierć ekipy może być zapisana na koszuli Kapitana, co obecna tech-
nologia może pozwolić odczytać.  Koszula ta nigdy nie była przedmiotem badań, mimo wiedzy o jej istnieniu.  Także 
informacja o współpracy Księdza z Kapitanem była znana na etapie śledztwa w roku 1989, chociaż nie było znane 
nazwisko Kapitana, bo Jan Suchowierski nie podał go z obawy o własne życie. Jednak prowadzący wówczas śledztwo, 
komunistyczny prokurator Pendras pominął je, jako nieistotne i orzekł śmierć samobójczą Kapitana. 

Nazwisko Kapitana podał Suchowierski w roku 2017, a jego oświadczenie w tej sprawie znajduje się w Białostockim 
Oddziale IPN. To jednak nie zmieniło podejścia organów śledczych, ani IPN. 

Nasze wielokrotne wystąpienia do IPN oraz KSZpNP ws. Kapitana zawsze były kwitowane odesłaniem sprawy do 
Prokuratury Rejonowej Białystok Północ, która ciągle odpowiada to samo: przedawnienie. W ten sposób orzeczenie 
komunistycznego prokuratora  z roku 1989 pozostaje wykładnią obowiązującą

Żadna z tych instytucji nie zmienia kwalifikacji, a jako zbrodnia pospolita uległa ona przedawnieniu. Jeśliby byłaby 
zakwalifikowana, jako zbrodnia komunistyczna, śledztwo musiałoby być wznowione.  Byłoby to też z pożytkiem dla 
śledztwa w sprawie zabójstwa ks. Stanisława Suchowolca.  

Bezspornie śmierć Kapitana nastąpiła w wyniku zbrodni komunistycznej, bo była karą za próbę obrony Księdza 
i została ukarana, jak zdrada resortu i systemu komunistycznego.   

Jak wspominaliśmy, w sprawie tej mamy obszerną korespondencję, zawsze finalizowaną informacją prokuratury 
białostockiej: przedawnienie. Szerszy opis śmierci kpt. Jerzego Szematowicza zamieściliśmy w załączeniu, kopii wystą-
pienia, jakie wysłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości RP, a które również nie odniosło skutku. 

Liczymy więc na Panów, wiedząc że sprawa ta jest ważna zarówno historycznie, jak i z punktu widzenia moralnego.  
W imieniu  sygnatariuszy listu

 Bernard Bujwicki

Załącznik do pisma:

Klucz do śledztwa...

W  orzeczeniu do śledztwa z  roku 
1989 prowadzący prokurator Pendras 
i  orzekający o  samobójstwie Kapitana 
w  roku 1989 nie wykorzystał do nie-
go wszystkich dostępnych dowodów, 
a w tym:

1. Koszuli kpt. Jerzego Szemato-
wicza, w  której on zakończył życie, 
a  która znajduje się w  posiadaniu 
rodziny zmarłego. Jej stan i  obec-
ne technologie mogą wiele zmienić 
w  śledztwie, a  przede wszystkim 
zaprzeczyć samobójstwu kapitana, 
a  nawet wskazać dane morderców. 

Miejsca i  wielkość jej zakrwawienia 
zaprzeczają hipotezie o  samobój-
stwie Kapitana, a  utrzymywanie hi-
potezy o  jego samobójstwie jest jed-
noznaczne z  tym, że Kapitan przed 
popełnieniem samobójstwa dokonał 
samookaleczenia, co byłoby stwier-
dzeniem absurdalnym.   
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2. Sekcja zwłok wykazała u  Kapi-
tana pięć złamanych żeber. Zarówno 
prokurator Pendras a za nim Pan Pro-
kurator przyjmuje bez zmrużenia oka, 
że człowiek ze złamanymi pięcioma  
żebrami może poruszać się dowolnie 
przez dwa dni, nie sygnalizując ura-
zu i bólu bez dodatkowych zabiegów. 
Przyjmują też za normalne, że lekarz 
dokonujący badania kapitana po koli-
zji samochodowej mógł nie stwierdzić 
tego urazu.  Obydwa te założenia obu 
prokuratorów nie mają uzasadnienia. 
Może to powiedzieć każdy człowiek, 
który miał złamane choćby tylko dwa 
żebra. 

3. Nie dokonano analizy doku-
mentów SB wytworzonych w związ-
ku ze śmiercią Kapitana.  Jest w nich 
wiele sprzeczności i  absurdów 
świadczących, że były one sporzą-
dzane stosownie do założonej hipo-
tezy co do śmierci Kapitana, hipotezy 
o śmierci samobójczej. Przytoczymy 
tylko jedno z  takich absurdalnych 
uzasadnień:   Płk. Władysław Żu-
kowski pisze w  raporcie do MSW, 
iż Kapitan popełnił samobójstwo, 
w  obawie o  życie  żony, która mia-
ła być chora na serce i mogłaby  źle 
znieść informację o uszkodzeniu sa-
mochodu. Wynika z  tego, że samo-
bójstwo osoby bliskiej jest informa-
cją mniej stresującą niż uszkodzenie 
auta. 

4. Podając w/w motyw i orzekając 
samobójstwo Kapitana  pominięto 
prawdziwy motyw jego śmierci. Ka-
pitan poniósł śmierć w  związku ze 
współpracą z  inwigilowanym, a  na-
stępnie zamordowanym przez służby 
specjalne PRL ks. Stanisławem Su-
chowolcem. Zamordowanie Kapitana 
było zemstą tych służb za jego współ-
pracę z Księdzem.

O współpracy Księdza z Kapitanem 
zeznał w roku 1989 Jan Suchowierski, 
nie podając nazwiska Kapitana. Obec-
nie świadek ten dodał do swego ze-
znania nazwisko kapitana i brzmi ono 
„Jerzy Szematowicz”. Oświadczenie 
w tej sprawie Jan Suchowierski złożył 
w roku 2017 do IPN.  

Jan Suchowierski był najbardziej 
zaufaną osobą Księdza i  ten ujawnił 
mu nazwisko kapitana co najmniej 

dwa razy, w tym ostatni raz na kilka dni 
przed śmiercią. 

Fakt, że Ksiądz otrzymywał informa-
cje o  zagrożeniach od funkcjonariusza 
SB potwierdza żyjąca rodzina Księdza, 
jego siostra cioteczna Janina Kolendo 
z domu Suchowolec  i jej mąż Mirosław  
Kolendo. Im jednak Ksiądz nie podał 
nazwiska, z obawy o ich życie.

5. Pięć lat po śmierci zarówno 
Kapitana jak i  Księdza, już w  III 
RP, w  dziwnych okolicznościach, 
w  wypadku samochodowym zginął  
ks. Edwarda Rafało, bezdyskusyjny 
świadek śmierci ks. Stanisława Su-
chowolca. W  momencie śmierci ks. 
Suchowolca znajdował się on w  są-
siednim pokoju, za ścianą i potem do 

śmierci odczuwał na zdrowiu skutki 
pożaru. 

Śledztwa prowadzone w  sprawie 
wszystkich tych trzech przypadków 
śmierci stwierdziły,  że przy zmarłych 
znaleziono niedopitą butelkę wódki. In-
terpretowano to tak, jakoby denaci przed 
śmiercią spożywali alkohol. Jednak obec-
na analiza akt śledztwa i zeznania świad-
ków dowodzą, że butelki stawiano już po 
śmierci każdej ofiary.  Był więc to rodzaj 
„podpisu” ekipy wykonującej na ofia-
rach wyrok. Ponieważ podpis był w  we 
wszystkich trzech przypadkach taki sam, 
to można wnioskować, że wyroki wyko-
nywała jedna, ta sama ekipa i czyniła to 
w związku z jedną sprawą: Sprawą zabój-
stwa ks. Stanisława Suchowolca.
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Białystok, 2018. 04. 04

 Minister Sprawiedliwości
 Pan Zbigniew Ziobro
 Al. Ujazdowskie 11
 00-950 Warszawa P-33

Bernard Bujwicki, Edmund Lajdorf, Jerzy Rybnik, Tadeusz Waśniewski – Represjonowani w okresie PRL

Dotyczy: Odmowy przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku wznowienia śledztwa w sprawie zbrodni komuni-
stycznej dokonanej  w dniu 25 lutego 1989 roku na funkcjonariuszu Służby Bezpieczeństwa WUSW w Białymstoku, 
kapitanie Jerzym Szematowiczu, stającym w obronie zamordowanego 5 dni później ks. Stanisława Suchowolca. Pro-
kuratura  uzasadniła swoją decyzję  przedawnieniem zbrodni. 

Kapitan SB Jerzy Szematowicz został znaleziony w dniu 26.02.1989r. w budynku Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych w Białymstoku powieszony na klamce szafy pancernej. Śmierć poniósł poprzedniego dnia i stało się to 
na pięć dni przed zamordowaniem przez SB księdza Stanisława Suchowolca.  Mimo, że ówczesna prokuratura orzekła 
śmierć samobójczą Kapitana i umorzyła śledztwo, wiele wskazuje na to, że była to zbrodnia komunistyczna, zbrodnia 
systemu bezpieczeństwa PRL dokonana na Kapitanie za jego poglądy polityczne i współpracę z zamordowanym póź-
niej ks. Stanisławem Suchowolcem.   

Sekcja zwłok wykazała u zmarłego Kapitana złamanie 5 żeber, złamany nos oraz liczne otarcia naskórka i posiniacze-
nia na ciele. Tułów, zarówno z przodu jak i na plecach  był silnie  zakrwawiony, co widoczne było na koszuli, w której 
zakończył życie.

Prowadzący w 1989 r. śledztwo prokurator Jerzy Pendras z Prokuratury Rejonowej w Białymstoku orzekł, że Kapi-
tan popełnił samobójstwo, a powodem samobójstwa miało być załamanie psychiczne Kapitana.  Powód, dla którego 
ono miało nastąpić była kolizja samochodowa, którą Kapitan  spowodował poprzedniego dnia, tj. 24. 02.1989r. i do-
prowadził w ten sposób do uszkodzenia auta własnego oraz dwóch taksówek.

Ze sporządzonych wówczas raportów SB ws. tej śmierci wynika, że popełnił on samobójstwo w obawie o zdrowie 
żony, bo ona miała być chora na serce i mogłaby nie przeżyć informacji o uszkodzeniu ich samochodu, więc samo-
bójstwo miało być łagodniejszym sposobem wyjścia z kryzysowej sytuacji. Z dokumentów wynika, że małżeństwo 
Szematowiczów było zgodne, a on nie nadużywał alkoholu.

Chociaż wszystkie istniejące w IPN raporty SB w tej sprawie podawały załamanie psychiczne jako przyczynę, 
to jednocześnie stwierdzały, że Kapitan, zarówno po kolizji, jak i w dniu śmierci był w dobrej kondycji fizycznej 
i psychicznej, był aktywny i załatwił sprawy związane z kolizją, w tym kwestie naprawy samochodów z ubezpie-
czenia.

Prokurator Jerzy Pendras w orzeczeniu o samobójstwie podał, że  stwierdzone w trakcie sekcji zwłok uszkodzenia 
ciała powstały w  wyniku kolizji samochodowej. Jednak zaprzecza temu raport płk. SB Władysława Żukowskiego, 

Klucz do śledztwa...
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zwierzchnika Kapitana, który zjawił się zaraz po kolizji w jej miejscu, stwierdził, że Kapitan był trzeźwy i zawiózł go 
do szpitala. Tam lekarz badający Kapitana orzekł, że obrażenia jakich on doznał były mało znaczące, nie stwierdził 
żadnych złamań i uznał, że może on udać się sam do domu.  O stanie zdrowia Kapitana, w przeddzień i w dniu śmierci 
świadczy fakt, że po kolizji przez 2 dni znajdował się on w otoczeniu współpracowników, a żaden z nich nie stwierdził 
zakrwawień na jego koszuli, ani oznak bólu wynikających z ewentualnych uszkodzeń ciała.    

Prócz w/w okoliczności znamienne jest też zachowanie SB wobec rodziny Kapitana. Jego żonę wezwano do siedziby 
SB i przesłuchano, informując w trakcie o śmierci męża. Nie pokazano jej zwłok, a zobaczyła je dostając się w tajemni-
cy do pomieszczenia sekcji zwłok w szpitalu, skąd także w tajemnicy wyniosła skrwawioną koszulę, bo miała ona  być 
spalona.  Rzeczy osobiste męża przekazano jej podczas pogrzebu, przy grobie, a żaden z funkcjonariuszy nie złożył jej 
kondolencji, ani nigdy się z nią nie skontaktował.

Wszystko to wskazuje, że orzeczenie prokuratora Pendrasa z 1989r. o samobójczej śmierci kpt. Jerzego Szematowi-
cza było niezgodne z prawdą i zostało narzucone przez SB. Dla utrzymania go należałoby przyjąć, że Kapitan przed 
popełnieniem samobójstwa dokonał  samookaleczenia, co byłoby stwierdzeniem absurdalnym.

O braku wiarygodności orzeczenia świadczy także fakt, że prokurator pominął  bardzo ważny trop, jaki wyznaczało 
zeznanie złożone w 1989r. przez Jerzego Suchowierskiego, przyjaciela ks. Stanisława Suchowloca, jednego ze świad-
ków  ws. jego śmierci. Zeznał on wówczas:

„…W czasie rozmowy  (ks. Stanisław Suchowolec – przyp. autorów) powiedział: po rozmowie z kapitanem straci-
łem zaufanie do pewnego człowieka z najbliższego otoczenia i nie wiem czy przeżyję…”

Wprawdzie J. Suchowierski, z obawy o swoje życie nie wymienił wówczas nazwiska Kapitana, jednak opinia pu-
bliczna już wcześniej powiązała jego śmierć ze śmiercią Księdza. O współpracy Kapitana z Księdzem J. Suchowierski 
dał świadectwo w roku 2018 składając, już bez obaw, z podaniem nazwiska, stosowne oświadczenie (znajduje się ono  
w Oddziale Białostockim  IPN – kopia oświadczenia w załączeniu, {red.: patrz str. 14}) . Wynika z niego, że na kilka 
dni przed śmiercią Kapitan Jerzy Szematowicz ostrzegł Księdza Stanisława Suchowolca o grożącym mu niebezpie-
czeństwie i  zdrajcy w  jego bliskim otoczeniu.  Bernard Bujwicki, będący świadkiem składania oświadczenia przez 
J. Suchowierskiego zbadał jego wiarygodność, zadając J. Suchowierskiemu pytanie: czy Ksiądz przekazał mu jakieś 
informacje dotyczące Kapitana. Na to Suchowierski  podał znaczący epizod z kariery Kapitana. Epizod ten ma swoje 
odzwierciedlenie  w dokumentach personalnych Kapitana z jego pracy w SB. Epizod ten świadczący o jego negatywnej 
postawie wobec wprowadzenia stanu wojennego. 

Suchowierski nie miał dostępu do tych dokumentów, więc informację tę mógł pozyskać tylko od Księdza, co uwia-
rygadnia jego zeznanie. Jednocześnie świadczy o znacznej zażyłości Kapitana z Księdzem, bo takich informacji nie 
przekazuje się pierwszej napotkanej osobie. 

Jest także inne świadectwo, które podał w rozmowie z Bernardem Bujwickim Jerzy Suchowierski  świadczące o tej 
współpracy. Dotyczy ono odwiedzin Kapitana u Księdza  stwierdzone naocznie przez J. Suchowierskiego. Na konte-
stację Suchowierskiego, że Ksiądz przyjmuje w swoim domu esbeka usłyszał on od Księdza „To jest kapitan SB  Sze-
matowicz.  To porządny człowiek”.  Znając dzisiaj, jak obłożone było otoczenie Księdza agenturą esbecką oraz znając 
możliwości techniczne SB, można być pewnym, że szefostwu tej służby znana była treść rozmów Kapitana z Księdzem 
i została ona potraktowana, jako zdrada tajemnic SB.  

Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że zamordowanie kpt. Jerzego Szematowicza było zemstą systemu bezpieczeń-
stwa PRL za jego działanie  dla ochrony ks. Stanisława Suchowolca i była to zbrodnia komunistyczna, chociaż dokonana 
na swoim, ale zbuntowanym funkcjonariuszu. Objawy buntu zostały zapisane wcześniej we wspomnianych wyżej  aktach 
z pracy  Kapitana w SB. W związku z ogłoszeniem stanu wojennego, pod koniec grudnia 1981r. został on powołany  do 
specgrupy utworzonej w WUSW w Białymstoku. Składała się ona  z kilkunastu funkcjonariuszy, w większości wysokiej 
rangi oficerów oraz kilku rangi niższej, a wśród nich był Jerzy Szematowicz w stopniu porucznika.   Przed nowym rokiem 
wyznaczono go do jakieś specjalnej akcji, jednak rozkaz udziału w niej on zbojkotował, za co został na drodze służbowej 
ukarany.  Pozytywne świadectwo o Kapitanie daje dr. Tadeusz Waśniewski. Spotykał on go z racji sprawowania przez 
Kapitana  tzw. opieki esbeckiej nad Politechniką, w której dr.T. Waśniewski pracował. O współpracy Księdza z Kapitanem 
wie i jest gotowa świadczyć też żyjąca rodzina Księdza( jego siostra cioteczna Janina Kolenda i jej mąż Mirosław), bo 
Ksiądz o tym ich poinformował, chociaż, z obawy o ich życie, bez podania nazwiska Kapitana.

W związku z powyższym uważamy  współpracę kpt. Jerzego Szematowicza z ks. Stanisławem Suchowolcem, tworzą-
cym pod koniec lat 80-tych centrum opozycyjne względem komuny w Białymstoku, za kwestię bezdyskusyjną.

Są to oczywiście okoliczności, których prokurator peerelowski Jerzy Pendras nie brał pod uwagę. Nie brał także 
pod uwagę zakrwawionej koszuli zamordowanego Kapitana, która jest w posiadaniu jego rodziny. Z racji na wielkie 
możliwości techniczne, ślady na tej koszuli mogą dostarczyć wiele ukrytych dotąd informacji.  Są więc to przesłanki, 
nowe okoliczności wymagające  wznowienia śledztwa. 

Występujemy w sprawie kpt. Jerzego Szematowicza, bo jest to naszym obowiązkiem, bo złożył swoje życie w obro-
nie ks. Stanisława Suchowolca i  uważamy go za naszego współtowarzysza walki o  Wolną Polskę. Z  racji znajomości 

Klucz do śledztwa...
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Kopia oświadczenia Jana Suchowierskiego.

Klucz do śledztwa...

instytucji w  której pracował, musiał wiedzieć, jakie to 
niesie dla niego zagrożenie, a  jednak podjął ryzyko, bo 
uważał, że tak trzeba.   Dlatego nie możemy zgodzić się 
ze stanowiskiem Rejonowej Prokuratury w  Białymstoku, 
która orzeka przedawnienie tej zbrodni ( kopia tego pisma 
w załączeniu). Należy tu stwierdzić, że instytucja ta stosuje 
wobec zbrodni na Kapitanie wyraźną obstrukcję. Komisja 
Ściągania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu 3-krotnie 
kierowała  pisma wzywające Prokuraturę do wznowienia 
śledztwa. Początkowo odpowiedzi były lakoniczne i stwier-
dzały tylko, że akta sprawy zostały wybrakowane. Ostatnie 
pismo jest szersze w treści i stwierdza przedawnienie. Ta 
obstrukcja miała więc swój cel i służyła do udzielenia od-
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powiedzi ostatniej, stwierdzającej przedawnienie, chociaż 
wiemy, że ta zbrodnia nie ulega przedawnieniu. 

Wiemy, że w białostockiej prokuraturze nie ma atmos-
fery do wznowienia śledztwa i dotarcia do  prawdy, a jest 
to ważne nie tylko z  powodów historycznych. Oczeku-
je tego także rodzina Kapitana Jerzego Szematowicza.  

Z tego powodu zwracamy się do Pana Ministra z prośbą 
o interwencję, o spowodowanie wznowienia śledztwa – 
być może już w innej prokuraturze. 

W imieniu sygnatariuszy listu
Bernard Bujwicki

u

Kwestia samorządu nie wypłynęła 
z przyczyn programowych. To raczej 
układ polityczny wpłynął na program 
Platformy Obywatelskiej i nakazał jej 
oblepić miasta hasłem „SILNY SA-
MORZĄD SILNE PAŃSTWO” . Za 
hasłem tym idzie następne – likwida-
cja instytucji  wojewodów, którzy są 
emanacją państwa w terenie. 

Silny samorząd ma się sprawdzać 
zarówno w sprawie miejskiej ziele-
ni, inwestycji, opieki nad dziećmi 
i  innymi dziedzinami życia. Pene-
trując Białystok nasza Redakcja nie 
dostrzegła tylko powiązania silnego 
samorządu ze służbą zdrowia, bo 
jest to teren nadzwyczaj bagnisty 
i PO, jak kolejne rządy, też w nim się 
podtopiło, zaciągając  do jelit błota.

Skąd się wzięło samo hasło? Jest 
oczywiste, że jest ono wynikiem wy-
borów samorządowych i  przewagi  
PO nad PiS-em w wielkich miastach.

Próbkę silnego państwa w związku 
z silnym samorządem dał nam i daje 
samorząd i  prezydent miasta Gdań-
ska - najpierw Adamowicz, a obecnie 
niejaka Dulkiewicz. Wbrew państwo-

Czy silny samorząd to silne państwo ?
Jarek Oblepiński

uznana w  1945r. przez Międzynaro-
dowy Trybunał Wojskowy w Norym-
berdze za organizację zbrodniczą. To  
jednak szefom gdańskiego samorządu 
w niczym nie przeszkadza, bo tak re-
alizują silne państwo.  Za to Wester-
platte będące symbolem polskiego 
bohaterstwa pozostawało śmietnikiem 
i miejscem pohulanek lumpów.

Pułapka silnego państwa przez silny 
samorząd dała się zauważyć w  przy-
padku awarii kolektora tłoczącego 
ścieki do oczyszczalni  Czajka w War-
szawie. Faktem jest, że PiS reagował nie 
tylko z  przyczyn czysto merytorycz-
nych, czyli chcąc zatrzymać uśmier-
canie Wisły. Była też okazja zarobienia 
wielu punktów propagandowo. Jednak 
niezbitym jest faktem, że to państwo 
pokazało siłę, bo prezydent W-wy 
Trzaskowski  i  jego zaplecze oprócz 
idiotycznych oświadczeń o  braku 
szkodliwości ścieków w wodzie nie ro-
biło nic.  To jest tylko jeden z  przykład.

Pisowski rząd wyszedł z ogólnopol-
skim programem „Mieszkanie +”, co 
ma pomóc w rozwiązaniu tego proble-
mu rodzinom pozostającym w trudnej 
sytuacji materialnej. Idzie mu w  tej 
sprawie, jak po grudzie, co jest wyni-

kiem m.in. obstrukcji samorządów 
będących w rękach PO. Jednak powoli 
to się rozkręca i  z  czasem ma szansę 
na sukces. Czy silny samorząd był-
by w  stanie taki program realizować? 
Wątpliwe, bo wyciśnięcie z  PKP i  in-
nych podmiotów państwowych tere-
nów  pod budowę byłoby problemem 
nie lada. Państwo może to wykonać 
jednym pismem i tupnięciem nogą.

Próbkę siły samorządu mieliśmy 
właśnie ws. kolei, gdy nagle rozdzie-
lono ją na regiony. Przez kilka lat lu-
dzie utracili możliwość dotarcia do 
pracy, bo samorząd ich wojewódz-
twa nie był w stanie dogadać się z są-
siednim i przestały kursować między 

wej władzy i polskim doświadczeniom 
historycznym, jeżdżą tam tramwaje 
z  niemieckimi symbolami „Wolnego 
Miasta Gdańsk”, a  honorowymi oby-
watelami tego miasta są wciąż  m.in. 
niejaki Adolf Hitler i   Günter Grass. 
Pierwszego zna każdy, a  drugi był 
nieco lepszy bo  „tylko” należał do  
Schutzstaffel, czyli SS, czyli do  eska-
dry ochronnej partii Hitlera. SS została 

nimi pociągi. Dopiero ingerencja 
państwa zmusiła je do przywrócenia 
połączeń.   

Silny samorząd, to znaczne usa-
modzielnienie się poszczególnych 
regionów, a  scalenie tego w  jeden 
organizm oznaczałoby ich sfedera-
lizowanie.  Z czasem, najprawdopo-
dobniej doszłoby do rozluźnienia 
więzów i  powstałoby coś na wzór 
dawnej Hanzy. Jednak należałyby 
do niej najprawdopodobniej  tyl-
ko zachodnie i  nadmorskie okręgi, 
a  wschód musiałby całować po rę-
kach Putina. Być może oparliby się 
górale, tworząc samodzielny byt, coś 
na wzór Rzeczpospolitej Ochotnic-
kiej, jak było to w czasie okupacji.

(Fot.: Redakcja)
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Jedną z  najważnieszych kwestii sto-
jących przed komunistyczną wła-

dzą w Polsce okresu Solidarności było 
zduszenie w  zalążku tworzącego się 
Niezależnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej (NSZZ FMO). 
Wraz z  wprowadzeniem stanu wo-
jennego na większości ini-
cjatorach tworzenia tej orga-
nizacji zastosowano represje 
szczególne, bo uznano ich za 
zdrajców nie tylko resortu. 
Resort ten miał za zadanie 
obronę socjalizmu i przyjaźni 
ze Związkiem Radzieckim (ZSRR), 
czyli z  komunistyczną Rosją. Obie te 
kwestie, socjalizm i  przyjaźń z  ZSRR 
były zapisane w  konstytucji PRL-u, 
więc resort MSW i znajdująca się w jego 
strukturach MO miały stać na straży 
konstytucji. Tymczasem tworzony 
(1.06.1981) Związek milicyjny szedł 
śladami Solidarności podważając swo-
im istnieniem jej zapisy. Z tego powo-
du ludzie tworzący go byli traktowani 
nie tylko jako zdrajcy resortu, ale jako 
„zdrajcy ojczyzny”, socjalistycznej 
ojczyzny. Dla takich w  socjaliźmie, 
w  obozie socjalistycznym (tak nazy-
wano kraje podległe ZSRR) była jedna 
kara, śmierć z wyroku czy bez wyroku, 
ale w męczarniach. Były wyjątki i ows-
zem, ale tylko wobec tych, których 
zdrada nie niosła za sobą większego 
uszczerbku dla obozu. Tych wymie-
niano na „bohaterów”, którzy zaplątali 
się w krajach wrogów socjalizmu, tzn. 
zostali tam ujęci jako komunistyczni 
szpiedzy. 

Jednak inicjatorów tworze-
nia Związku milicyjnego nie dało 
się wymienić, bo też oficjalnie nie 
można było uznać ich za zdrajców. 
Działo się to z powodu abolicji, jaką 
komunistyczna władza zastosowała 
wobec swoich wrogów wprowadzając 
stan wojenny. Abolicja puszczała 
w  niepamięć czyny przeciwko 
ustrojowi komunistycznemu 
dokonane przed tym stanem, ale 
w zamian więzień, najaktywniejszym 
w  tym działaniu zafundowano 
internowanie w więzieniach. W tych 
„internatach” znaleźli się oczywiście 
inicjatorzy tworzenia NSZZ FMO. 

Jednak im (około 30.), z góry, bez za-
pisywania czegokolwiek przewidzia-
no najróżniejsze dodatkowe represje. 
W  większości znaleziono powód, 
by internowanie zmienić na areszt. 
A tam już nie chroniła ich solidarność, 
jaką tworzyli internowani. Tam 
można było bić bezkarnie i stosować 

metody dręczenia psychicznego. 
Andrzeja Radzickiego, milicjanta 
z  Białegostoku bito po przykuciu do 
kaloryfera. Pobity w  internowaniu 
Tadeusz Bartczak, następnie na ulicy 
w  Warszawie metalową pałką – po 
latach nie odzyskał zdrowia. Żaden 
nie mógł znaleźć w PRL-u stałej pra-
cy. Prześladowane były ich rodziny. 
W większości emigrowali na zachód, 
bez prawa powrotu. Jednak i tam, PRL 
szedł za nimi prześladując przez swoi-
ch agentów, czy preparując odpow-
iednio życiorysy i upowszechniając je 
w tamtych środowiska

Każdy, kto w  roku 1980 i  1981 
podjął działanie na rzecz tworze-

nia struktur o chrakterze antykomu-
nistycznym musiał się liczyć z  ostrą 
reakcją komuny w razie niepowodze-
nia. Jednak należy przyznać, że decy-
zja o  podjęciu działalności na rzecz 
tworzenia NSZZ FMO (późniejsza 
nazwa ZZ FMO) była niezwykle ryzy-
kowna, znacznie bardziej niż tworze-
nie i aktywne działanie w „S”. Z tego 
powodu wydawać by się mogło, że 
w  III RP milicjanci i  inni munduro-
wi z resortów siłowych (w tym z Lu-
dowego Wojska Polskiego) tworzący 
tamten Związek, albo współpracujący 
ze strukturami podziemnymi, win-
ni być szczególnie dowartościowani 
i  objęci szczególną opieką. Wszakże 
to oni, w  sposób szczególny kładli 
podwaliny pod III RP.

A jednak nic bardziej błędnego. Po-
zostawiono ich na głodowych emery-
turach, bo usunięci za młodu z  MO 
i  pozbawieni możliwości legalnego 
zatrudnienia w PRL-u nie wypracow-

ali odpowiednich lat. Z różnych przy-
czyn, żaden z  nich nie zrobił kariery 
na obczyźnie i nie zapewnił na starość 
jako takiego bytu. Żyją w  ubóstwie, 
podczas gdy wielu z ich prześladowców 
cieszy się dobrobytem. III RP stać było 
tylko na wręczenie medali, za którymi 
stał jedynie jednorazowy poczęstunek, 

uścisk dłoni prezesa IPN 
i skromny dodatek do marnej, 
najniższej emerytury.

Upominamy się o  nich, 
nielicznych już i  wieko-
wych dzielnych ludzi, któ-
rzy szli wbrew większości, 

byli oni i  ich rodziny poniewierani, 
zaszczuci. Upominamy się, bo nam 
wstyd za III RP. Bo nam wstyd za ten 
brak zrozumienia ze strony prezesów, 
dyrektorów, ministrów, premierów, 
posłów i senatorów, odsyłąjących coraz 
niżej kolejne monity. Upominamy się 
im o  zapłatę – godną emeryturą za 
lata poniewierki, choćby w wysokości, 
jakby wypełnili służbę i  odchodzili 
w stopniach gdy ich usunięto z MO. 

W sprawie tej panuje prawdzi-
wa zmowa milczenia. Milczy IPN, 
którego zadaniem jest ujawnia-
nie prawdy historycznej, ale nie 
tylko. Także sygnalizowanie nie-
sprawiedliwości, jakiej doświad-
czają bohaterowie tamtych dni. 
Nawet nie bąknął jakiś „czuły” na 
ludzką krzywdę senator czy poseł 
w poprzednich rządach i obecnie 
z rządzącego PiSu. Sekundują im 
w ponurej ciszy partyjniacy z PO 
i różnych wiosen. Panuje ZMOWA 
MILCZENIA.

Upominamy się, bo hańbą dla 
Polski będzie gdy w  despera-

cji, w  ich sprawie, współtowarzysze 
z  tamtego okresu podejmą głodowy 
strajk, jak to planują. My z  PIER-
WSZEJ Solidarności upominamy 
się o nich, – o  tę nieliczną, ostatnią 
grupę dzielnych Związkowców ZZ 
FMO, żołnierzy z  okresu Powstania 
Solidarności – o tak niewiele. Spójrz-
cie władający, to oni:
* sierż. Tadeusz BARTCZAK, lat 

73, art. 65-2-7, internowany, pobi-
ty, od 1986 Szwecja

ZMOWA MILCZENIA
Eustachy Nowaczek

Zmowa milczenia
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* chor. Bogusław CZERWIŃSKI, 
lat 73, art. 65-2-7, internowany, 
areszt na podst. fałszywych zarzu-
tów

* sierż. Franciszek HAKUBA, lat 
74, art. 65-2-7

* plut. Mirosław KŁYSZKO, lat 64, 
art. 65-2-7, internowany, oskarżony 
o znieważenie funkcjonariuszy SW

* por. Franciszek KUBICA, lat 75, 
art. 65-2-6

* sierż. Benedykt MARCZAK, lat 
71, art. 65-2-7

* st. sierż. Bernard MARSISKE, lat 
67, art. 65-2-7, internowany

* st. sierż. Tadeusz PABIŃSKI, 
lat 72, art. 65-2-7, pobity, protest 
głodowy, internowany, od 1983 
Niemcy

* szer. Zbigniew TYSZKO, lat 
65, art. 65-2-7, internowany od 
15.12.81 - 18.12.82, od 1985 Nor-
wegia

* sierż. Krzysztof URBAŃCZYK, 
lat 68, art. 65-2-7

E. Nowaczek

Złamana kariera

utu

Na 3 dni przed wprowadzeniem 
stanu wojennego, 10 grudnia 

1981r., przywódcy Związku Zawo-
dowego Funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej (ZZ FMO), przeby-
wając w  Stoczni Szczecińskiej im. 
Warskiego, rozpoczęli głodówkę. 
Miała na celu wymuszenie na komu-
nistycznej władzy zarejestrowanie 
ich Związku. Wcześniej komuniści 
zostali zmuszeni strajkami do reje-
stracji związku zawodowego pra-
cowników, NSZZ Solidarność (“S”), 
potem rolników, NSZZ „Solidarność 
Rolników Indywidualnych” oraz 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Ten milicyjny był jednym z  ostat-
nich, ale najtrudniejszy komunie do 
przełknięcia, bo rejestrując go traci-
li resort siłowy, jeden z biczów, jaki 
mieli na społeczeństwo. 

Szef MSW, gen. Czesław Kiszczak 
czynił wysiłki, by taki Związek nie 
powstał i  pozyskał (2.06.1981*) dla 
tej sprawy chwilowego przywódcę 
związkowych milicjantów, niejakiego 
Wiktora Mikusińskiego. Przechodząc 
na stronę komuny tenże Mikusiński 
podpisał z  generałem porozumienie, 
w  którym zgodnie stwierdzono, że 
nie ma potrzeby tworzenia związku, 
co było zdradą tysięcy milicjantów 
deklarujących chęć jego utworzenia. 
Kiszczak miał więc związkowcom ar-
gument do odpowiedzi negatywnej, 
do ich usuwania z milicji i dalej szyka-
nowania. W tej sytuacji nie pozostawa-
ło im nic innego jak – w późniejszym 
czasie – podjęcie strajku głodowego, 
a miejsca do jego prowadzenia użyczy-
li stoczniowcy Szczecina.

Z  inicjatywy K. Florczykow-
skiego i  A. Radzickiego związkowi 
milicjanci z  krajowego komitetu 
założycielskiego przyjęli do swego 
grona (20.10.1981), jako jedynego 
przedstawiciela „S” Edmunda Laj-
dorfa, członka prezydium regionu 
białostockiej „S”. Prezydium Re-
gionu przydzieliło mu współpracę 
z  innymi antykomunistycznymi or-
ganizacjami – z  racji na jego zmysł 

Złamana kariera
Wiktor Klatkowski

organizacyjny (5-6.09.1980 inicjator 
i  organizator strajku w  swoim za-
kładzie pracy; 7.10.1980 inicjator 
i  współorganizator pierwszego ze-
brania /przybyło około 200 osób/, 
scalenia kilkudziesięciu zakładów 
pracy w  Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski NSZZ „S” Białystok). 
Waga sprawy spowodowała, że skie-
rował nacisk szczególny na organiza-
cję milicyjnego Związku i położył dla 
niego wiele zasług

Po historii z Mikusińskim, wejście 
do grona zaufanych, tak broniących 
się związkowców przed infiltracją 
komunistycznej agentury, wiązało się 
z koniecznością zbadania przeszłości 
każdego, kto do tego grona chciał 
wejść. Z  tego powodu Lajdorf zo-
stał przebadany w  zasobach tajnych 
służb przez związkowców z MO taj-
nymi kanałami dogłębnie**. Dopie-
ro po tym zabiegu, gdy stwierdzono, 
że był czysty, uzyskał ich akceptację 
i  był traktowany jak swój. Nie dziw 
więc, że dołączył do protestu głodo-
wego milicjantów w Szczecinie. 

** (...”Nasze środowisko ZZ FMO 
z racji posiadania znacznej wiedzy na 
temat pracy operacyjnej SB było w tym 
okresie działalności bardzo ostrożne 
i nie dopuszczaliśmy do naszego grona 
osób, które wydawały się nam podej-
rzane, nawet i takich, którzy pracowali 
w MO i z  tej służby zostali zwolnieni 
za rzekomą działalność związkową, co 
jak się później okazało, czasami było 
tylko przykrywką do skuteczniejszego 
sprzedawania nas przez tych ludzi. 
Niektóre z tych osób były nawet inter-
nowane, ale tylko po to aby sprzeda-
wać innych internowanych.

Nie będę również ukrywał, że mój 
dzisiejszy serdeczny kolega Edmund 
Lajdorf, zanim został dopuszczony 
w latach 80 do ścisłego grona naszych 
działaczy był także dokładnie spraw-
dzony i  prześwietlony pod kątem 
ewentualnych kontaktów z  SB. Mieli-
śmy wówczas takie możliwości i zrobi-
liśmy to dla własnego bezpieczeństwa. 
Wiem, że on nigdy z  tego powodu się 

... o IPN
Platforma Obywatelska głosi roz-

wiązanie IPN.  Rozumiemy wielu 
członków PO, którzy mają rodzin-
ne tradycje wczesno-komunistyczne 
czyli ubeckie albo późno komuni-
styczne, czyli PZPR-owsko-esbeckie. 
Nie rozumiemy szefa PO Grzegorza 
Schetyny, który był w Solidarności 
Walczącej. My stoimy za IPN-em. 
Bronimy go i uważamy, że wykonuje 
ważną niezwykle robotę.  Wiemy, że 
jego rola jest bardzo trudna, tym bar-
dziej, że  polska nauka historyczna jest 
w znacznym stopniu oparta na profe-
sorach z rodowodem komunistycz-
nym i ich uczniach. Przypuszczamy 
też, jak aktywna jest w tej dziedzinie  
obca agentura. Wiemy jaki to balast. 
Instytut musi sobie z tym poradzić. 
To jest sprawa prestiżu i powagi In-
stytutu. Publikacja niejakiego Pawła 
Rokickiego podpierającego się powa-
gą IPN-u mocno uderza w Instytut. 
Rokickich jest więcej. Są oni zapewne 
w każdym oddziale. t
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na nas nie obraził” (...). Lublin, Biały-
stok. 12.01.2013. Przewodniczacy Za-
rzadu SFMO „Godność” mł. insp. w st. 
spocz. Julian Sekuła.

W  pewien sposób Lajdorf zwią-
zał się z  gronem mundurowych na 
dobrych kilka lat. Trzeba przyznać, 
że był to jego wybór skrajnie niebez-

pieczny, bo nic tak nie było przez ko-
munistów chronione przez „zainfe-
kowaniem” Solidarnością, jak służby 
mundurowe. W ramach działań chro-

Złamana kariera

* Red.: <Źródło IPN>
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niących resort, ówczesny szef MSW, 
Czesław Kiszczak uruchomił tajne 
zarządzenie (art. 65-7-2), usuwania 
z  MO organizatorów milicyjnych 
związków pod pretekstem „dla dobra 
służby”. Zarządzenie było bardzo taj-
ne, jednak wyciekło w  Białymstoku 
dzięki wtyczce pozyskanej w Komen-
dzie Wojewódzkiej MO, którą okazała 
się później Eliza Kustro, była synowa 
zastępcy komendanta wojewódzkiego 
MO. Palce w tej sprawie maczał oczy-
wiście także Edmund Lajdorf.

Jednak strajk związkowców MO 
– w  którym uczestniczył Lajdorf – 
w Szczecinie nie trwał długo. 13 grud-
nia 1981r. Stocznię otoczyły oddziały 
ZOMO i  wojsko grożąc szturmem. 
Zimna krew jednego ze strajkujących 
milicjantów, por. Juliana Sekuły, – jego 
apel do ZOMOwców i  jego odwaga 
– spowodowały, że odstąpiły one od 
szturmu, co w efekcie zapobiegło prze-
lewowi krwi. Doszło nawet do tego, że 
zomowcy ochronili strajkujących mili-
cjantów i odstawili ich bezpiecznie, we 
wskazane przez nich miejsce.

Różne były potem losy uczestni-
ków strajku. Większość internowa-
no, przy czym wielu było pobitych, 
nawet do stałej utraty zdrowia, kilku 
skazano w procesie. Wielu zmuszono 
do emigracji bez powrotu. Wielu już 
nie wróciło, ale niektórzy, jak Sekuła, 
wrócili po rozwiązaniu się komuni-
stycznej Polski, PRL-u.

13.12.1981r. Edmund Lajdorf, 
jako jeden z  nielicznych ukrył się. 
Najpierw, przez dziewięć miesięcy 
w  Szczecinie – w  rodzinach pra-
cowników Stoczni, potem wrócił do 
Białegostoku, gdzie wszedł w  skład 
powstałej tu Tymczasowej Komi-
sji Regionalnej – Podziemnej „S”. 
Tu jednak jego radykalna koncep-
cja walki podziemnej kolidowała 
mocno z  nastawieniem szefa Pod-
ziemnej Solidarności, Stanisława 
Marczuka, więc za zgodą stron Laj-
dorf został oddelegowany (poczatek 
grudnia 1982) wraz Krzysztofem 
Burkiem do Warszawy, do współ-
pracy z  podziemiem warszawskim. 
(Krzysiek wpadł 17 stycznia 1983r., 
został zatrzymany na rogu ulicy 
Mokotowskiej i  Pięknej – prawdo-

podobnie wydany przez swoją zna-
jomą gdy wyszedł z  jej mieszkania). 
Tam ukrywał się w  kilkudziesięciu 
mieszkaniach. Jednak wiosną 1983, 
z  Białegostoku, otrzymał od osoby 
z grona uniwersyteckiego kontakt do 
samotnej, starszej pani zamieszkałej 
w Warszawie. Został przez nią przy-
jęty, u niej zamieszkał, a ona stała się 
jego niezwykle pomocną partnerką 
w  działalności podziemnej. Ku jego 
zdumieniu okazało się, że jej bra-
tem był pułkownik MSW, piastował 
tam znaczące stanowisko. Do pracy 
w  resorcie pułkownik zmobilizował 
także swoich synów. Pułkownik ścią-
gnął też do resortu inne osoby z ro-
dziny, ale siostry nie podzielały jego 
poglądów i  znalazły się po drugiej 
stronie barykady. Była to sytuacja 
dość dziwna, ale w  tamtym czasie 
głębokie podziały chodziły różnymi 
drogami i nie oszczędzały rodzin.

Chociaż mocno zdumiony, Lajdorf 
ten stan zaakceptował, bo po głowie 
chodził mu pomysł skaptowania któ-
regoś do współpracy z  „S”. Wraz ze 
starszą panią stworzył odpowiednią 
legendę – był dalszym „kuzynem”, 
który z  Białegostoku przybył robić 
w  stolicy doktorat. Tak uzyskał ak-
ceptację rodziny włącznie z pułkow-
nikiem i jego synami. Bywało z nimi 
jadł, świętował, a czasem z nimi pra-
cował na ich letniskowej działce pod 
Mińskiem. Bywało, – nieświadomi 
roli Lajdorfa – oni odwozili go swym 
autem dla „doktoryzowania się”, 
a  faktycznie on udawał się na nara-
dę podziemnej siatki (m.in. KOSa), 
drukowanie, czy składanie podziem-
nych pisemek.

Kontakty starszej pani pozwoliły 
mu ściągnąć do tworzonej, antyko-
munistycznej grupy, pułkownika 
Ludowego Wojska Polskiego (potem 
aresztowanego, zwolnionego z pracy 
w  wojsku), kilku oficerów w  stanie 
spoczynku, kilku oficerów rezerwy 
oraz kilka znaczących osób cywil-
nych. Ciągotka do spraw służb mun-
durowych spowodowała, że tekst do-
tyczący wojska, który pisał (jako kpt. 
Piotr) wraz z płk. LWP do biuletynu, 
był na tyle interesujący, że cytowała 
je Wolna Europa. 

Jednocześnie w  Białymstoku był 
bez skutku poszukiwany przez SB. 
Nie mogąc dosięgnąć jego, nacho-
dzono matkę – straszono zamordo-
waniem syna, przesłuchiwano ją i bli-
skich, dokonywano wielokrotnych 
rewizji. Odebrano jemu i  jego matce 
przydzielone przed stanem wojen-
nym mieszkanie opłacone wszakże 
do marca 1982. Wszystko po to, by go 
dopaść – długo bez skutku.

Zdarzyło się jednak w  1984r., że 
w  Warszawie, niejakiego Wojtka, 
wystawił esbekom kret. Kret z  nim 
drukował i tak po nitce do kłębka SB 
ustaliło, że tym Wojtkiem był rezydu-
jący m.in. u siostry ważnego pułkow-
nika Edmund Lajdorf. Ostatecznie 
ujęto go wraz ze starszą Panią na stacji 
kolejki podmiejskiej w Mińsku Mazo-
wieckim. Był maj 1984 i Edmund Laj-
dorf był już ostatnim ukrywającym 
się w podziemiu z Regionu Białystok.

Przesłuchiwał go w areszcie na Ra-
kowieckiej kontrwywiad wojskowy (ze 
względu na zatrzymanie oficjera LWP) 
i SB. On jednak na zadawane pytania 
wypowiadał stałą formułkę o  odmo-
wie składania zeznań i po cichu odma-
wiał modlitwy. W  obronie działacza 
„S” (Alfreda Bondosa) ze Świdnika 
podjął jedenastodniową głodówkę (za 
co został ukarany dwoma miesiącami 
twardego łoża).

Starszej pani uświadomiono tam 
natomiast, że jej działalność z Lajdor-
fem może mocno zaciążyć na karierze 
i życiu jej brata pułkownika (któremu 
poza protokołem pozwolono rozma-
wiać na osobnośći ze swoją siostrą) 
i  jego synach. To spowodowało, że 
starając się ich ochronić, starsza pani 
mówiła i zeznawała, sypała kolejnych 
całymi dniami, z  przerwą tylko na 
posiłki i  odpoczynek. Gdy idąc śla-
dami jej zeznań ujęto kolejną zacną 
panią z siatki, ta obwoziła esbeków po 
wszystkich kontaktach i lokalach po-
głębiając zasadniczo wiedzę SB. Skła-
dając wszystko i wszystkich (przesłu-
chano ponad pięćdziesiąt osób) do 
kupy ukazał się im spisek munduro-
wych, z  możliwym zaangażowaniem 
wysokiego funkcjonariusza MSW 
i jego synów, z mackami sięgającymi 
w głąb wojska. Dyrektor BŚ MSW płk 
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Zb. Pudysz pisał do Dyrektora Dep. 
II MSW płk. J. Seredy: … „ustalenia 
procesowe wskazują, iż E. Lajdorf or-
ganizował działalność opozycyjną 
w resortach MON i MSW”. Nie dziw, 
że śledztwo prowadzono dogłębnie 
sięgając do pokoleń Lajdorfa wstecz. 
Zapewne ze zdumieniem odkryto, 
że to z  jakichś austriackich przod-
ków (uciekających przed represjami 
z  cesarstwa austrio-węgierskiego), 
oraz to, że obie rodziny Edmunda 
represjonowane były przez Niemców 
i Rosjan. Że on urodził się pod koniec 
wojny z  rodziców wywiezionych na 
roboty do Niemiec.

Jednak co innego zapewne za-
ważyło na dalszym przebiegu wy-
darzeń. Nawet nie to, że pułkownik 

złożył głęboką samokrytykę, bił się 
komunistycznie w  piersi, zakładał 
włosiennicę. On i jego synowie napi-
sali sążniste wyjaśnienia. To wszyst-
ko nie miało większego znaczenia 
dla Kiszczaka i jego resortu do pod-
jętej przez nich dziwnej decyzji.

Pułkownik przez lata przygotowy-
wał kadry dla jego resortu. Spod jego 
ręki wyszły tysiące funkcjonariu-
szy, którzy w  tamtym czasie, 1984r. 
piastowali już różne, także wysokie 
funkcje w resorcie, mieli już wysokie 
stopnie. W  takiej sytuacji oskarża-
nie i  sądzenie Lajdorfa i  wykrytych 
jego wspólników musiało wiązać 
się z  ujawnieniem dwuznacznej roli 
pułkownika. Co mogli o tym myśleć 
jego dawni uczniowie? Po co w ogó-

le mieli o  tym rozmyślać, popadać 
w  wątpliwości, szukać sensu, znaj-
dować może bezsens? Należało tego 
uniknąć za wszelką cenę. 

Zapewne to m.in. było przyczyną, 
że w 1984 r. ogłoszono w Polsce amne-
stię i na jej podstawie zwolniono Laj-
dorfa, i może m.in. dzięki niemu – za 
nim 1915-tu innych z aresztów i wię-
zień. Wszystko przez to, że nie można 
było dopuścić do kompromitacji tak 
„zacnego” resortu. Po  zamordowaniu 
ks. Jerzego, nieopodal domu Lajdor-
fa, z ust funkcjonariusza SB, usłyszał: 
„my cię jeszcze załatwimy”.

A jednak pułkownikowi i jednemu 
z jego synów (...z uwagi na fakt, iż nie 
potrafił sprostać wysokim wymogom 
stawianym funkcjonariuszom MSW 
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został zwolniony ze służby.) nie uszło 
to na sucho. Zwolniono ich z resortu 
w oparciu o zarządzenie Kiszczaka, to 
samo, które generał wydał dla ostu-
dzenia chęci tworzenia milicyjnego 
Związku. Być może sam pułkownik 
wcześniej korzystał z tego zarządzenia 
zwalniając z  resortu krnąbrnych mi-
licjantów tworzących ZZ MO. Przez 
dziwny zbieg zdarzeń, przez fenomen 
Solidarności, to zarządzenie dopadło 
i  jego. Robił, co mógł, by do resortu 
wrócić. Bez skutku. Zaczynał życie od 
nowa, od dołu, a z nim jego syn po-
rucznik. 

Podszywają się pod Wyklętych

u

Białystok 23.02.2018 r

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
Pan dr. Jarosław Szarek 
ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Pan Jan Józef Kasprzyk 
ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Pan Jarosław Sellin 
ul. Krakowskie Przedmieście 15-17 00-071 Warszawa

Wojewoda Podlaski 
Pan Bohdan Paszowski 
ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213, Białystok

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 
Pan dr. hab. Piotr Kardela 
ul. Warsztatowa 1A 15-001 Białystok

Dotyczy: Obecności pana Czesława Chocieja w Patronacie Honorowym „Wojewódzkich 
Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w dniu 1 marca 2018r. w Białymstoku .

Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy informację o obecności w tym patronacie pana Czesława 
Chocieja, jako prezesa Białostockiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻ AK). 
Nasze zdumienie wynika z kilku powodów. 1. W roku 1939 Czesław Chociej miał 14 lat. W wywiadzie 
udzielonym 1.09.2011r dla dziennika „Kurier Poranny” wychodzącego w Białymstoku powiedział on, że 
należał do Związku Walki Zbrojnej. Oznaczałoby to, że został do niego przyjęty mając nieco ponad 14 
lat, co wzbudza wątpliwości, bo ZWZ tworzony był w oparciu o osoby dorosłe i w większości żołnierzy 
biorących udział w kampanii wrześniowej 1939r. Powiedział też, że po przemianowaniu ZWZ w AK 
zajmował się m.in. przenoszeniem broni i pieniędzy dla ukrywających się w lasach partyzantów i miał 
pseudonim „Chłopiec”. Nie kwestionujemy, że tak mogło być, jednakże, jeśli tak było, to posiada on 
niewątpliwie legitymację żołnierza AK wydawaną przez Rząd RP na Uchodźctwie. Sprawdzenie tego 
jest konieczne, bo wiemy, iż zdarzały się przypadki, że kombatanctwo z AK było uznawane na podstawie 

Synowi, raz dał Lajdorf podziem-
ne pisemko milicyjną „Godność” (Nr 
9). Ten „…Po przejrzeniu pisma od-
powiedział E. Lajdorfowi, że to umie-
jętnie spreparowane bzdury i zwrócił 
mu te pismo.” (inf: płk. Zb. Pudysz 
– dyrektor Biura Śledczego MSW. 
30.06.1984) Gdy w  czasie śledztwa 
wyszło to na jaw, zapadała się pod 
nim szczęśliwa ziemia. Liczył, że 
ten błąd młodości, doświadczony 
gen. Kiszczak mu wybaczy. Napisał 
do niego list** (przytoczyliśmy go 
powżej), bo w  nim ukazana jest też 
„przestępcza działalność” Lajdorfa. 

A  list jest tak bardzo, ale to bardzo 
socjalistyczny w  swym przekazie. 
Zawiera wszystko, i  samokrytykę 
i  nadzieję na budowę szczęśliwego 
systemu, ze sklepem z  szynkami 
w  podziemiu budynku, z  kantyną 
i dobrą kawą, ach! ze wszystkim cze-
go brak było w  Peerelu po wyjściu 
z gmachu MSW. Jeszcze dzisiaj czy-
tając go, kręci się łza. No – może nie-
którym, ale i tak wart przeczytania. 

A  wszystko przez tego Edmunda 
Lajdorfa co nie mógł znaleźć sobie 
miejsca w  białostockim podziemiu 
i ruszył na Warszawę. 

Podszywają się pod Wyklętych
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zeznań świadków pozyskanych w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD), byłej 
komunistycznej organizacji kombatanckiej. Z chwilą gdy ogromna większość żołnierzy z Białostockiego 
Okręgu AK odeszła do Pana, a nieliczni pozostali z racji wieku przestali być aktywni publicznie, władzę 
w Białostockim Oddziale ŚZŻ AK przejęli „młodzi” osobnicy, którzy w okresie wojny i działania AK byli 
dziećmi. Byli tacy, jak np. Witold Czarnecki ,co stali się kombatantami AK prawdopodobnie w oparciu 
o sfałszowane świadectwa i stali na czele Białostockiego Oddziału. Z tego powodu obecnie konieczna 
jest weryfikacja kombatanctwa osób, które deklarują przynależność do ugrupowań zbrojnych w okresie 
wojny.

2. Czesław Chociej prezentuje poglądy, które zaprzeczają misji, jaką realizowała Armia Krajowa i 
idei, w imię której działała. Nasuwa to przypuszczenie, że nie mógł on więc być jej żołnierzem. My 
sygnatariusze tego listu stwierdzamy, że wraz z odejściem do Pana większości prawdziwych Akowców 
władzę w Oddziale Białostockim ŚZŻ AK przejęły osoby o takich poglądach i przeszłości komunistycznej 
i do tej grupy należy C. Chociej. Z tego powodu ostatni żyjący żołnierze AK, na początku lat 2000, 
stworzyli Niezależny Ruch Kombatantów Armii Krajowej. C. Chociej nasiąknął w okresie PRL-u 
komunistyczną propagandą i obecnie przenosi ją w swoich wypowiedziach i działaniu, nie rozumiejąc 
kwestii niezwykle ważnych dla Niepodległości Ojczyzny. Ujawniło się to, gdy w roku 2010, staraniem 
osób zaangażowanych patriotycznie dokonane zostało odkomunizowanie pomnika znajdującego się na 
obecnym Placu NZS-u w Białymstoku. Pomnik ten został postawiony w okresie PRL i był dedykowany 
przede wszystkim „utrwalaczom władzy ludowej” oraz armii sowieckiej. Z racji tej, że nie może on 
być rozebrany, a ówczesne władze państwowe i samorządowe uniemożliwiały odkomunizowanie 
oficjalnie, zostało to dokonane bez ich zgody, przez umieszczenie na żelbetowych konarach pomnika 
dewizy naszych Przodków i Wojska Polskiego „ BÓG HONOR OJCZYZNA” oraz korony na głowie 
Orła. Oburzenie „kombatantów” Oddziału Białostockiego ŚZŻ AK z tego powodu, a wśród nich pana C. 
Chocieja, było niezwykłe, takie, jakby zanegowana została ich przeszłość. To oburzenie odzwierciedlają 
załączone do tego pisma kopie uchwał, jakie wówczas podejmowali i rozsyłali na cały świat porównując 
dokonane odkomunizowanie do malowania swastyk na murze.

Należy tu zaznaczyć, że nad Oddziałem Białostockim ŚZŻ AK ciąży jakieś fatum, bo wcześniej 
jego szefem był wspomniany Witold Czarnecki posiadający dwa życiorysy: jeden heroiczny na okres 
komunistyczny i PRL, z odznaczeniem „orderem pobiedy”; drugi życiorys na okres III RP, równie 
bohaterski, ale w szeregach AK, ze szturmem na Wilno i sowieckim łagrem – i oba życiorysy dotyczą 
tego samego okresu w życiu Witolda Czarneckiego, co oznaczałoby, że pan ten miał zdolności bilokacji. 
Teraz jest Czesław Chociej i wszystko wskazuje na to, że z przeszłością nabytą w dawnym ZBOWiD.

Oddział Białostocki ŚZŻ AK wchodzi w skład Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP). Związek ten powstał z przekształcenia komunistycznego 
ZBOWiD i jest obsadzany przez osoby albo silnie zaangażowane w okresie PRL w działalność w partii 
komunistycznej, albo kombatantów „ utrwalaczy władzy ludowej” zwalczających Żołnierzy Wyklętych. 
Bez wątpienia należą do nich oprócz Czesława Chocieja, Tadeusz Chwiedź, Maurycy Birula, Waldemar 
Kilianek, Z. Tabor. Świadczą o tym dokumenty znajdujące się w zasobach IPN, ale też świadczą uchwały 
jakie podejmowali oni w sprawie odkomunizowania w/w pomnika. Ich poglądy i działania zaprzeczają 
idei, za która ginęli Żołnierze Wyklęci. Obecność takich osób nad grobami i nad pamięcią Wyklętych 
byłaby chichotem historii.

W związku z powyższym uważamy włączanie do Patronatu Obchodów 
Dnia Żołnierzy Wyklętych Czesława Chocieja, lub innej osoby o podobnej przeszłości, co najmniej 

za działanie kompromitujące to ważne wydarzenie – uwłacza godności Żołnierzy Wyklętych.

 Sygnatariusze listu:
Dr.Tadeusz Waśniewski 

– prezes Związku Byłych Więźniów Okresu Stalinowskiego 
w Białymstoku, internowany w 1981 r;

Mieczysław Rutkowski 
– sekretarz Związku Byłych Więźniów Okresu Stalinowskiego 
w Białymstoku;

Bernard Bujwicki, Edmund Lajdorf, Józef Nowak, Jerzy Rybnik 
– internowani, represjonowani w stanie wojennym.
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Szli w stronę Placu NZS-u. Nie za-
mierzałem ich podsłuchiwać czy pod-
glądać, bo pośród przewalającego się 
tłumu nie stanowili czegoś wyjątko-
wego. Mogliby tak iść do kościoła, a 
może do podrzędnego pubu na piwo, 
gdyby nie kolorowy balonik kontra-
stujący zasadniczo do ich nastawie-
nia i wyglądu. Jeden miał wątpliwości 
czy to właściwa droga. Inny przełożył 
pękatą reklamówkę do drugiej ręki, 
spojrzał na mijaną kamienicę i uspo-
koił. 

- Dobrze, dobrze. To Suraska, jak 
miało być. – Najstarszy, siwiejący 
kwękał, nie wiadomo czy dlatego że 
miał taką naturę, czy też powód :

- Żeby tylko poszło z planem, a to 
północ, jak zwykle załapie … - Jesz-
cze nie wiedziałem kim są ci ubrani 
w lekko już znoszone marynarki, z 
oglądu pasujący na sezonowych pra-
cowników i najwidoczniej przyjezdni 
, bo kto miejscowy tak ubierałby się 
na igrzyska w letnią, pogodną sobotę. 
Jednemu błysnęła niedbale wsunięta 
do kieszeni tęczowa szmatka czy folia 
i zrozumiałem, że idziemy w tym sa-
mym kierunku, tylko zgoła w innym 
celu.

Tego dnia do miasta ściągało wielu 
takich „pielgrzymów” i wszyscy stara-
li się przecisnąć przez wąskie gardła, 
jakie tworzyły kordony policji na wy-
lotach z ulic na Plac NZS-u. Nim do-
szliśmy tam, już nas coś rozdzieliło, a 
gdy wskoczyłem na betonowy wazon 
u wylotu ulicy, zobaczyłem siwiznę 
starszego kołyszącą się w stronę hote-
lu Crystal. Chociaż nie znałem planu, 
zrozumiałem że podążali w miejsce 
koncentracji do marszu. Zapewne za 
chwilę byli tęczowi i przyoblekli się w 
kokony, znaczy robili tak, jak ich po-
uczono i za co im prawdopodobnie 
płacono. Byłem ciekaw ich przeista-
czania się ze smutasów w kolorowych 
seksistów, może przybierających jakąś 
jeszcze nieokreśloną płeć, radośnie 
hasających pod okiem nadzorców 
przedsięwzięcia. Byłem ciekaw ich 
aktorstwa, bo takie przeobrażanie się 

wbrew sobie, to sprawa niezwykła – 
chyba, że przyświecały temu jakieś 
ważne powody, no choćby zarobić na 
leki komuś bliskiemu. Być może bra-
kowało na wypicie, a wszystkie inne 
źródła szybkiego i łatwego dochodu 
wyschły , a to było jedynym i nikt tu 
nie pytał o żyranta.

Zaczęło się 8 czerwca 2019 roku 
kiedy to stowarzyszenie „Tęczowy 
Białystok” (TB) , o którym nikt tu 
nie słyszał, ogłosiło że 20 lipca tego 
roku w mieście Białymstoku odbę-
dzie się Marsz Równości. „Tęczowy 
Białystok” to taka dziwna instytucja, 
chociaż przywołująca w nazwie nasze 
miasto, to zarejestrowana w Urzędzie 
Miejskim w Warszawie. Możliwe, że 
ręki do jej rejestracji nie przyłożył 
nikt z Białego, ale samo stowarzy-
szenie z racji tęczowej warszawskiej 
atmosfery, dzięki nazwie, mogło ko-
rzystać z różnych dofinansowań, tak-
że państwowych czy z innych źródeł. 
Z samej nazwy zaś wynikało, że ma 
moralne prawo pojawić się na naszym 
podwórku, czemu też miejscowe wła-
dze mogły uchylić kawałek tęczowego 
nieba Białegostoku. 

Wieść o zamierzeniu tęczowych 
rozniosła się po Białym szybciej od 
lotu błyskawicy i roznieciła emocje, 
przeważnie mocno nieprzychylne. 
Dla większości Tęczowy Białystok czy 
cokolwiek tęczowego innego oznacza-
ło od niedawana „tęczową zarazę”, bo 
zwolennicy LGBT i gender odwrócili 
znaczenie tęczy, jako biblijnego przy-
mierza Boga z Człowiekiem. W ich 
wydaniu, a szczególnie w rozumie-
niu większości ludzi ich tęcza sym-
bolizuje bunt przeciw Bogu. Świeże 
w pamięci były niedawne profanacje 
symboli wiary katolickiej, szczególnie 
Najświętszego Sakramentu przedsta-
wionego w postaci waginy, czy Matki 
Boskiej Częstochowskiej jako pro-
toplasty LGBT. Nie dziw więc, że z 
chwilą możliwego terminu zgłoszenia 
zgromadzenia, do Urzędu Miejskiego 
w Białym wpłynęło ok. 70 zgłoszeń 
różnego rodzaju imprez i wszystkie z 

terminem 20 lipca 2019r. i wszystkie 
w centrum miasta. 

Zgłoszenie „tęczowej zarazy” re-
jestrator Prezydenta Miasta miał 
zapisać o godzinie 0.000 i jakieś mi-
kroskopijne ułamki sekundy. Potem 
kontestowano to, tłumacząc, że zegar 
ten można odpowiednio podrasować, 
bo uzyskanie takiego czasu możliwe 
byłoby tylko wysyłając elektroniczną 
pocztę przed czasem, a to elimino-
wałoby zgłoszenie. Jeśliby twierdze-
nie kontestujących miało podstawy, 
to oznaczałoby, że ktoś u prezydenta 
jednak uchylił stowarzyszeniu TB tę-
czowego nieba nad Białym. 

Jacek Słoma z Podlaskiego Insty-
tutu Rzeczpospolitej Suwerennej 
kliknął pocztę elektroniczną równo 
z północą, jednak jego zgłoszenie zo-
stało zarejestrowane kilka sekund po 
północy. Z tego powodu Prezydent 
Tadeusz Truskolaski wydał zakaz na 
zorganizowanie przez niego „Marszu 
w obronie tradycyjnych wartości i ro-
dziny” uzasadniając to kolizją co do 
czasu i trasy marszu.

Zgodnie z procedurą Jacek Słoma 
odwołał się od tej decyzji do sądu i w 
I instancji, Sąd Okręgowy w Białym 
przyznał mu rację uchylając decyzję 
prezydenta. Jednak prezydent zamie-
rzał na serio uchylić tęczowym tęczo-
wego nieba i wychodząc przed szereg 
złożył zażalenie na to postanowienie 
sądu. Podparł się przy tym opinią 
komendanta miejskiego policji, któ-
ry stwierdził, że marsz Jacka Słomy 
mógłby spowodować niebezpieczne 
wydarzenia w Białym. Interesując jest 
to, że obaj urzędnicy stanęli po stro-
nie „tęczowej zarazy” dostrzegając w 
obronie wartości tradycyjnych i ro-
dziny zagrożenia dla bezpieczeństwa 
swego i miasta. Zarówno komendant, 
jak i prezydent nie musieli tak postę-
pować ale tak zrobili, co wiele o nich 
obu świadczy. Prezydent wręcz wystą-
pił w zastępstwie TB, co będzie mu za-
pewne policzone pozytywnie w Plat-
formie Obywatelskiej oraz w piekle, 
gdzie otrzyma cieplejszy kąt. Trzeba 

Marsz Równości w Białymstoku
czyli opowieść o tym, jak nas „tęczowa zaraza” z prezydentem miasta zrobili w jajo.
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też zastanowić się nad ocenami miej-
skiego komendanta policji, który do-
strzegł zagrożenia ze strony wróbla, a 
nie widział ataku stada wron. Jednak 
w oparciu o ich argumenty Sąd Ape-
lacyjny uwzględnił zażalenie prezy-
denta i marsz zgłoszony przez Jacka 
Słomę został zakazany. 

Stojąc na betonowym wazonie u 
wylotu Suraskiej nie miałem pojęcia 
o tych przepychankach Jacka Słomy 
z władzą policyjną i samorządową. A 
widok był jak w dowcipie o sowiec-
kiej, komunistycznej Rosji. W nim 
komunistyczny władca Rosji mówi 
podczas defilady wojskowej zachod-
niemu politykowi, jak on i jego wielki 
kraj dbają o pokój. Tenże zdumiony 
słowami genseka ( generalnego sekre-
tarza partii komunistycznej) pyta:” 
Jeśli tak dbacie o pokój, to co robią te 
rakiety?” Na co gensek odpowiada: 
„A to jest umeblowanie do pokoju”.

Nieświadom rozgrywki z Jackiem 
Słomą, z wyżyn wazonu zobaczyłem 
sporo. Widziałem, że środek placu 
wyznaczały policyjne auta tworzą-
ce szczelny niebieski krąg, jednak, 
mimo znacznej jego średnicy nie 
mieściły się w nim. Widziałem, że 
stały też rzędami w sąsiednich uli-
cach tworząc niebieskie, najeżone 
łańcuchy. Jako studenci ukuliśmy 
kiedyś na własny użytek klasyfika-
cję wielkości sił milicyjnych (obec-
nie policyjnych) liczoną w liczbie 
potencjalnych trupów, które mogły 
one spowodować. Skala kończyła się 
na stu, przy czym na jednego trupa 
przypisywaliśmy w przybliżeniu 20 
milicjantom. Siły policyjne ochrania-
jące 20 lipca 2019r.marsz „czerwonej 
zarazy oceniłem z wyżyn wazonu na 
80 trupów. 

Gdy tak rozważałem poczułem w 
kieszeni wibrację, a to dzwonił są-
siad, który przed moim wyjściem 
odprawiał karetką pogotowia żonę, 
bo znów poraziło ją migotanie serca. 
Wiedział dokąd się udaję, a miał już 
głębszą wiedzę o tym co się święciło 
w mieście i mówił w tym momencie 
głosem pełnym niepokoju.

– Cały Gigant zarezerwowali na 
przyjęcie rannych czy poturbowa-
nych. Dlatego, i mimo przypadają-
cego na nich dzisiaj ostrego dyżuru 
nie przyjęli tam Haliny, a odesłali do 
szpitala MSW. Uważaj. – Zszedłem 
z wazonu, bo tłok się zrobił na nim 
straszny, więc ustąpiłem silniejszym i 
młodszym, ale równie chętnym obej-
rzenia niebywałego spektaklu, a idio-
tyczne by było z tego powodu znaleźć 
się w Gigancie.

Pośród zgłoszonych zgromadzeń 
prezydent zakazał większości . Wśród 
nich odpadła „Pikieta w obronie ro-
zumu i godności człowieka”, a szkoda. 
Poległ z ręki prezydenta także „Marsz 
w obronie disco polo”, co zapewne 
zasmuciło licznych zwolenników tej 
formy muzycznej. Źle został oceniony 
przez prezydenta Truskolaskiego tak-
że marsz „Dla upamiętnienia pierw-
szego odjazdu pociągu z Bydgoszczy” 
i o to nie mam większych pretensji, bo 
gdybym był prezydentem sam bym 
postąpił podobnie, ale przesłałbym 
zgłoszenie do Bydgoszczy, czego nasz 
prezydent nie zrobił i ma krechę także 
u Bydgoszczan.

Trzeba przyznać , że szczęśliwie 
uratował się „Marsz w obronie obo-
wiązkowej matury z matematyki”, 
który odbywał się na ul. Grochowej. 
Małolaty, którzy większość czasu 
spędzają na wagarach mogą mieć o 

to pretensję do 
prezydenta, bo 
marsz był widocz-
ny, a szczególnie 
słyszany. „Sinus 
– cosinus” usły-
szał każdy, także 
ten kto nie chciał. 
Poza tym marsz 
ten wniósł coś 
nowego do skrzy-
piącej ze starości 

matmy, bo skandowane śpiewnie 
„pięć razy pięć sto dwadzieścia pięć” 
wniosło wiele do niej ożywienia i 
bardzo pomogło wielu humanistom 
w nauce tabliczki mnożenia. Marsz 
ten w mojej ocenie, a także w ocenie 
innych i samych maszerujących po 
zebrach, wniósł wiele urozmaicenia 
do samego marszu „tęczowej zarazy” 
. Przez znaczną jego część tęczowi 
musieli oprzeć się na sile gardeł jego 
uczestników, bowiem wszelkie nagło-
śnienie zakupione z grosików zebra-
nych przez Sorosza, przez długi czas 
nie mogło się przebić , bo skutecznie 
zablokowali je marszem zwolennicy 
matmy. 

Nie udało się prezydentowi zablo-
kować zgromadzenia stacjonarnego 
pod nazwą „Czuwanie pod pomni-
kiem” zgłoszonego przez Młodzież 
Wszechpolską (MW). Oczywiście 
chodziło o czuwanie pod pomnikiem

BÓG HONOR OJCZYZNA 
– NIEPODLEGŁOŚĆ.

Na ten pomnik, a szczególnie 
umieszczone na nim napisy tęczowi 
ostrzyli sobie zęby i obiecywali utę-
czowienie go już w przeddzień mar-
szu. Henryk Kin, były dziennikarz 
jeszcze z PRL-u zamieścił na swoim 
blogu wygląd tak urządzonego po-
mnika przyjmując za pewnik, że tak 
będzie. Zapewne wiedział co pisze, bo 
kto jak kto ale, dziennikarz komuni-
stycznej gazety zawsze był dobrze po-
informowany. Jednak z tego powodu, 
grupa młodzieży już w noc poprze-
dzającą marsze odłożyła sen na bok i 
czuwała pod pomnikiem całą noc, aż 
do godziny „m”, czyli godziny rozpo-
częcia marszów. Trzeba przyznać, że 
prezydent Truskolaski robił co mógł 
w tej sprawie, by do tego nie doszło. 
Uznając, pierwszeństwo tęczowych 
zarzucił inicjatorom czuwania, że ich 
ideologia różni się bardzo od tęczo-
wych. W tej sprawie prezydent ma 
sporo racji, a to oznacza, że myśli. 
Dodał jednak przy tym, że przy tak 
wielkich rozbieżnościach ideologicz-
nych wielką rolę odgrywa odległość. 
Nie wiemy czym mierzy się odległości 
międzyideologiczne , a prezydent wie, 
bo uznał, że ta była zbyt mała i wydał 
zakaz czuwania.

Marsz równości w Białymstoku
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Jednak sąd przyznał rację Młodzie-
ży Wszechpolskiej i uchylił decyzję 
prezydenta. Ten powtórzył manewr 
zastosowany na Jacku Słoma i złożył 
zażalenie do Sądu Administracyjne-
go, jednak nic nie wskórał. Być może 
dlatego, że nie wziął na tę sprawę opi-
nii komendanta miejskiego policji o 
zagrożeniu, które ten mógłby łatwo 
znaleźć, jak w przypadku zgłoszenia 
Jacka Słomy. 

Dzięki temu, już na kilka godzin 
przed marszem, pod pomnikiem 
gromadziły się tłumy przeważnie 
młodych ludzi i były liczone w tysią-
cach. Tak stworzył się wiec protestu, 
którego najbardziej obawiał się nurt 
„tęczowej zarazy” i zapewne prezy-
dent. Nikt w jego trakcie nie przema-
wiał, chociaż prawdziwie przemawiali 
wszyscy zgromadzeni. Na zawołanie 
prowadzącego odpowiadali zgodnie:

BÓG HONOR OJCZYZNA!!! BÓG 
HONOR OJCZYZNA!!!BÓG HO-
NOR OJCZYZNA!!! – A ich głos niósł 
się w miasto i był słyszany na krańcach 
i wychodził z niego w dal, odległą dal i 
poprzez kosmos wpadał na komputery 
Brukseli i trwożył się Timermans i jego 
zausznicy wobec oporu, jaki niesforne 
miasto na obrzeżach UE stawiało wo-
bec ich zamysłów.

Zapewne to im było najtrudniejsze 
do przełknięcia. Wszakże oni szli tro-
pem Marksa, który odrzucał Boga, a z 
nim rodzinę, uznaną za przebrzmiałe 
i niewarte obrony zdarzenie w historii 
człowieka i wieków w jego kulturze.

Organizatorzy przewidywali, że 
ten najgorszy scenariusz tu, w Bia-
łymstoku może się przytrafić. Nie 
mieli wpływu na wiec, ale mieli do-
pracowany teatr na wydarzenia w 
trasie marszu. Teatr ze wszystkimi 
atrybutami prawdziwości. W nim 
podły osiłek kopał drobniutkiego 
tęczowo okrytego „osoboczłowieka” 
niewiadomej płci , leciały w tłum ka-
mienie, a kamery łapczywie połykały 
ten obraz i doborowi korespondenci 
słali w świat ostrzeżenia przed faszy-
zmem pleniącym się w tym mieście. 
Przelatujący nad ulicami bardzo ni-
sko helikopter potęgował zagrożenie, 
bo pod wpływem jego podmuchów 
łamały się gałęzie, a przechodnie sła-

niali się niczym pijani. 
Należało zohydzić to miasto, bo 

nieopodal trasy marszu, a właściwie 
na jego pierwotnie planowanej tra-
sie, pod Białostocką Katedrą odby-
wało się Zgromadzenie Modlitewne 
i przybyło na nie więcej ludzi niż li-
czył cały „marsz równości”. Tam wo-
bec milczenia władz państwowych 
na bezczeszczenie świętości wierni 
uchwalili apel o obronę wiary, do 
czego Państwo Polskie jest zobowią-
zane konstytucyjnie. 

Należało zohydzić miasto, bo za-
miast zgodnego udziału w marszu 
„tęczowej zarazy” Arcybiskup Tade-
usz Wojda ogłosił, a Marszałek Wo-
jewództwa Artur Kosicki wsparł go 
w organizacji Pikniku Rodzinnego. 
Tam, zamiast nakłaniać dzieci do 

masturbacji, jak to zaleca i praktyku-
je LGBT, rodzice licznie przybyli na 
wspólną integrującą zabawę, dając 
dzieciom frajdę. 

O tych sprawach światowe me-
dia milczały. W świat poszły obrazy 
bliższe dla armagedonu niż równo-
ści. Dowiedziały się o nas wszystkie 
kontynenty, najdalsze ludy – Eski-
mos na Alasce i Czarny Człowiek w 
zielonych ostępach Afryki. Odmie-
niano nas we wszystkich przypad-
kach, jakim najeżone są ich języki. 
Wprawdzie nie podano liczby ofiar, 
ale wobec takich świadectw, każdy 
dopowiedział, że były. A na pewno 
byli ranni. Tak, jak przewidywały 
służby kryzysowe. I tak, to co miało 
zdaniem komendanta policji stano-
wić mniejsze zagrożenie okazało się 
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katastrofalne dla opinii o naszym 
mieście. Tak przynajmniej widział to 
świat. Interesujące jak swoją opinię 
widzi po wszystkim miejski komen-
dant policji w Białymstoku i jak oce-
niają jego oceny przełożeni.

A jaka była rzeczywistość? Ten 
„krwiożerczy” Białystok tamtego 

Marsz równości w Białymstoku

dnia i z powodu tamtego marszu 
nie uszkodził żadnego tęczowego 
czy nie tęczowego. Nikogo nie do-
starczono do opatrzenia w Gigancie 
i na darmo ostrzono tam skalpele 
i zaciągano dratwy do opatrywa-
nia ran. To jednak nie miało i nie 
ma znaczenia, bo dzisiaj Białystok 

Prof. Agnieszka Popiela z Uniwer-
sytetu Szczecińskiego oświadczyła, że 
wybrany na Marszałka Senatu, także 
prof. Tomasz Grodzki, będący leka-
rzem nim został Marszałkiem, zaży-
czył jako warunek operacji jej matki 
500$. Wszyscy wsiedli na Panią pro-
fesor, a my nie wiemy dlaczego. Rek-
tor Uniwersytetu postanowił nawet z 
tego powodu postawić Panią Profesor 
w kącie, twierdząc, że obecny Marsza-
łek tych pieniędzy nie wziął. Po pro-

Mętlik z Marszałkiem
stu, rektor staje po jego stronie tak, 
jakby był przy tym wszystkim. Jeśli 
był, to powinien też złożyć stosowne 
oświadczenie. A może uważa, że kwo-
ta o którą chodzi nie jest warta zacho-
du. Jeśli tak, no to my to rozumiemy – 
tym bardziej, że radny województwa 
pomorskiego, Karol Guzikiewicz, w 
tej sprawie złożył zawiadomienie do 
CBA.

Jeśli zaś chodzi o marszałka, to my 
optujemy za Józefem Piłsudskim.

Przegląd 
prasy niemieckiej
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Narodowego Święta Niepodległości”
Tytuły główne na 1. stronie – czołowej Kuriera:

• „Czy prezydent Białegostoku Tadeusz Truskola-
ski będzie miał szanse wystartować w wyborach”
• „Tomasz Frankowski: Karierą rządzą przypad-
ki”. (T.F. to piłkarz, który jest posłem do PE)

Od Redakcji:
Zadzwoń: tel. 85 748 95 00; 85 748 96 21

M I X  –  c z y l i   g a l i m a t i a s

= ksenofobia, faszyzm…, i jeszcze 
gorzej.

Jeśli więc będziesz się udawał w 
wielki świat, albo przynajmniej znaj-
dziesz się w towarzystwie osób z 
„wielkiego świata”, nie przyznawaj 
się, że jesteś z Białegostoku. Mów, że 
mieszkasz w Wasilkowie.

Redakcja zorganizowała naradę po-
lityczną związaną  z  rychłym zakończe-
niem kadencji prezesówki 30 kwietnia 
2020 r. (według odmiany LGB) Sądu 
Najwyższego Gersdorf. Narada wykaza-
ła, że sytuacja jest w związku z tym wy-
bitnie niestabilna, bo w  zemście na PiS 
prezesówka może orzec całkowitą niele-
galność obecnych władz i je odwołać cał-
kowicie prawomocnie i  nieodwołalnie. 
W związku z tym, że w Redakcji obowią-
zuje w głosowaniu dyscyplina niepartyj-
na, podjęto próbę uzgodnienia na kogo 
zostaną złożone głosy w  razie przyśpie-
szonych wyborów. Oceniono kilka parti 
politycznych.

Co do Lewicy znaczy czarzastych, to 
więcej niż pewne, że będziemy co naj-
mniej internowani, a  co za tym idzie 
będą nam razem z  wiosną zaglądać 
z  wiosenną rozkoszą podczas specjal-
nych przeglądów robionych nam na 
golasa do wszystkich otworów. To jesz-
cze wytrzymamy, ale mierzi nas sprawa 
kartek na wszystko, bo za ich rządów 
brakowało wszystkiego. Oni je niechyb-

Protokół z narady politycznej Redakcji (31.11.2019 r.)

nie wprowadzą, bo u nich tak być musi. 
I  nie chodzi tu o  żywność, bo gotowi 
jesteśmy w  100% przejść na korzon-
ki, szczaw, mirabelki, a  szczególnie na 
piwo. Ale wskażcie nam człowieka, któ-
ry przeżyje na 2 piwach przez miesiąc.

Odpada Nowoczesna przez posła 
Mieczkowskiego. On, z wypowiedzi, bar-
dziej pasuje na kajfusa, jednak po ostrzy-
żeniu, bo w obecnym stanie sypałby wło-
sień do litrażu.

Odpada też Platforma Obywatelska 
czy jak tam. Nie mamy smykałki do ro-
boty w wacie (chodzi o VAT), a to ozna-
cza, że jedno co moglibyśmy za ich rzą-
dów robić, to stać na zmywaku w jakiejś 
jadłodajni Caritasu.

Interesujący jest PSL, ale tylko pod 
warunkiem, że prezesem będzie Walde-
mar Pawlak, bo on dobrze sobie radzi 
w umowach z ruskimi i ich gazem. A my 
lubimy żyć na pełnym gazie.   

Odpada Kukiz, nie dlatego, że raczej 
powinien się wziąć za śpiewanie, ale dla-
tego że szczęście ze ściskania z panem 
KK wzięło w nim górę nad rozumem. 

Odpada dwuosobowa partia TERAZ 
– Ryszarda P. i Joanny – szkoda, że nie 
są jednej płci.

Atrakcyjni byliby Konserwatyści gdy-
by stać ich było działać w panslawizmie   
na poziomie Putina.

Został nam PiS i  będziemy na niego 
głosować, bo on naprawdę dobrze radzi 
z  rozdawaniem naszych pieniędzy. Ale 
nie wiadomo czy wytrwa do wyborów, bo 
wcześniej może się skończyć kasa.

Na tym protokół podpisano. /…/
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MIX — czyli   galimatias
Zawiniliśmy!?

Przyznajemy się i bijemy się w piersi, bo wysłannik 
redakcji na posiedzenie Rady Miasta zachował się tak, 
jak zachować się nie powinien i zamiast słuchać co 
ważnego radni mówią grzebał po kryjomu w ich tecz-
kach. Wygrzebał kilka dokumentów, chociaż ciamajda 
jedna, nie wie nawet komu co wygrzebał. 

Prezentujemy jednego z nich 
– Jerzego Fedorowicza, senatora.

Oto jego wypowiedź w  sprawie 
dyscypliny partyjnej:

„Człowiek, który nagle zmieni front 
i odejdzie od ludzi, którzy na niego gło-
sowali, będzie obłożony anatemą do 
trzech pokoleń. Jeżeli ktoś ma odwagę 
taką, żeby zaryzykować życie, swoje, 
dzieci i wnuków, to proszę bardzo”.

Redakcja dopowiada – bo ta wy-
powiedź wydaje się niepełna:

Będzie obóz, zapewne pracy, taki 
z drutami kolczastymi pod napięciem 
i  kominem czarno i  śmierdząco dy-
miącym,  a do tego obozu brama i nad 
nią napis: 

PLATFORMA 
UCZYNI CIĘ WOLNYM

Platforma Obywatelska
skupia tylko ludzi z klasą 

Uwaga! Lewica 
gotowa dojść do władzy

Popularność lewicy, znaczy różnych 
czarzastych, w wyborach skłoniła nas 
do pogrzebania w starociach. Na rzą-
dy takich typów trzeba być naprawdę 
przygotowanym.  Zaopatrzyć się w cu-
kier, sól, spirytus – jak na wojnę. Warto 
mieć też beczkę benzyny, bo wszystko 
z  ich rządami, jak bywało, będzie na 
kartki, nawet buty dla zmarłego. Po-
niżej prezentujemy kartkę benzyno-
wą, na wzór. Jeśli ktoś ma maszynę 
do podrabiania, to może skorzystać 
i już sobie drukować. Będzie miał jak 
znalazł. W następnym numerze załą-
czymy kartkę 
na 2 jajka i  1 
kilo mąki oraz 
2 kilo mięsa 
z  kością – to 
znaczy kartka 
żywnościowa 
dla obywatela 
na cały miesiąc.

Powiedzenie pana Kawałka
(przesłane na adres Redakcji)

„Jeżeli ktoś w normalny życiu był jachirą, to jachi-
rą pozostanie także w sejmie. Jeśliby krowa byłaby aż 
tak popularna, że zostałaby wybrana do parlamentu 

europejskiego, to i tak pozostałaby 
krową”.

Ponieważ przesyłka od pana Ka-
wałka była jedyną, Redakcja pozwa-
la sobie jego powiedzenia skomen-
tować:
* jachirę stać na więcej. * nasza kro-
wa w europejskim parlamencie, to 
bita śmietana dla Europy * nasza 
krowa w europejskim parlamencie, 
to brzmi dumnie * nasza krowa w 
europejskim parlamencie robi na 
rękę...

Każdy może to skomentować na 
swój sposób i dla własnej korzyści. 

–t–

„Człowiek to brzmi dumnie, 
czyli gen. Wojciech Jaruzelski. 
Zasadniczo agent moskiewski od 
młodości (tak wynika z  papierów 
IPN). Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego, czyli w czasie PIERWSZEJ 

Człowiek z żelazem
Solidarności był Wroną i  tak, jak 
go widać na kopercie poczty pod-
ziemnej. W  drugiej Solidarności 
awansował na prezydenta III RP, 

a  to brzmiało 
dumnie i  był ko-
legą „człowieków 
z honorem” z Ga-
zety Wyborczej 
redaktora [----].

Nie załamujmy 
się więc, jeśli ro-
biliśmy bliźnim 
nawet najwięk-
sze świństwa, 
m i ł o s i e r d z i e 
ludzkie..., no 
i  głupota są nie-
ograniczone.”

Lech Wałęsa 
o Kornelu Morawieckim

„Założył Solidarność Wal-
czącą i to była zdrada, co za 
kozak! To był zdrajca. Taka 
jest prawda” .

Nasz komentarz do słów 
Wałęsy: Z punktu widzenia 
Bolka – wszystko się zgadza.

Jednak jest to straszne, bo 
słowa Bolka przyjęła oklaska-
mi  KO (czyt. Platforma Oby-
watelska), największa partia 
opozycyjna, która to straszy-
dło polityczne do siebie zapra-
sza i udostępnia mu trybunę.

LGBT pracuje
Aktywiści lobby Lesbijek, Gejów, 

Biseksualistów, Transseksualistów 
ciężko pracują, by przekształcić  
(LGBT) w narzędzie masowej propa-
gandy akceptacji dla swoich seksual-
nych upodobań. 

u

u

— t —

Wojciech Jaruzelski 
był zawsze przez nas 
widziany jako „Czło-
wiek z żelazem”- 
wręczonym mu przez 
Moskwę. Nie rozu-
miemy dlaczego nie 
włożono mu go do 
trumny.

u
Dziś publiku-

jemy pierwszy 
z  tych dokumen-
tów. Jego wła-
ściciel może go 
odebrać w  redak-
cji. W  załączeniu 
będą przeprosiny.


